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Úvod 

O tom, že škola zaujímá významné místo v životě každého současného člověka, dnes není 

pochyb. Nejen že je povinná školní docházka stanovena zákonem, ale škola přestala být pouze 

záležitostí nedělní, sváteční (tak jak je obsaženo v latinském schólé) a v podstatě plní zcela 

praktickou funkci: zprostředkovává vstup dospělého jedince do jeho profesního života. Bez 

ukončeného základního vzdělání, výučního listu, maturitního vysvědčení, vysokoškolského 

diplomu jedinec nemůže prokázat svoji kvalifikaci k výkonu zvoleného zaměstnání či 

povolání. Z tohoto pohledu má současná škola nad jedincem nejen větší moc, než kdykoli 

před tím (snaha profilovat odborné zaměření již od 2. stupně základní školy), ale také má 

velkou odpovědnost za kvalitu jeho přípravy pro pracovní život. 

Má-li škola, ve společnosti vyznačující se velkou proměnlivostí, naplňovat očekávání 

společnosti, nemůže se nikdy stát prostředím, v němž se po dlouhou dobu nic nemění: učební 

osnovy, přístupy ke vzdělávaným, vzdělávací postupy. Na druhé straně nelze zapomínat, že 

sama není skutečným světem, ale připravuje pro život v  reálném světě. Nemůže proto za ním 

příliš zaostávat, neboť připravuje v určité situaci (stavu světa) ty, kteří se do jeho chodu 

plnohodnotně zapojí až v budoucnosti. A to už bude svět jiný, než jaký byl v době přípravy. 

Tato časová disproporce činí veškeré vzdělávání a výchovu činností nesmírně obtížnou, 

odpovědnou, ale také nezajištěnou. Proto k výchovně vzdělávacímu procesu bytostně patří 

neustále se opakující tázání: Co se má učit? Jak se to má učit? Kdo je způsobilý učit? (Kdo ví, 

co a umí to naučit?)  

Cílem tohoto textu je vysvětlit podstatu a význam pedagogické komunikace, jako klíčového 

procesu realizace výchovně vzdělávacího programu na půdě školy s důrazem na její specifika 

ve škole vysoké. Slouží jako úvodní text k vyučovacímu bloku Pedagogická komunikace. 

Komunikačním dovednostem učitele je věnován speciální blok výuky v Kurzu rozvoje 

pedagogických kompetencí, k němuž je připraven samostatný vstupní text. 

Celospolečensky zvýšená pozornost pedagogickým dovednostem odráží změny v edukačním 

procesu jako takovém, a to v rovině institucionální, technologické i lidské.  Kvalita 

pedagogické komunikace je ovlivňována i změnami v přístupu k výchově a vzdělávání 

samotných účastníků edukačního procesu. Různě motivovaný úzce pragmatický vztah ke 

vzdělávání můžeme najít jak na straně vzdělávajících či poskytovatelů vzdělávání v podobě 

soustředěné pozornosti na rychlé předání velkého objemu poznatků v co nejkratším čase co 



největšímu publiku, tak na straně vzdělávaných (v co nejkratším čase s co nejmenším úsilím 

nashromáždit maximum pro sebe užitečných poznatků). Úzce pojatá ekonomická kritéria 

užitečnosti a účelnosti ovládající celou společnost devalvují hodnotu základního 

pedagogického vztahu učitel a žák a nedovolují naplnit smysl výchovně vzdělávacího procesu 

jako takového – rozumět světu i sobě samému.   

Dalším důvodem, proč se zabývat pedagogickou komunikací je skutečnost, že tato oblast není 

často dostatečně reflektována, zvláště na vyšších stupních vzdělávání či při vstupu „praktiků“ 

do vzdělávacího procesu. Její potenciál tak nemůže být dostatečně využit. Přehlížení 

některých důležitých zásad pedagogické komunikace je zdrojem nedorozumění, nemalých 

konfliktů, které nemají jen interpersonální dosah (vzdělávající versus vzdělávaný), ale mohou 

ve svých důsledcích poškozovat i dobré jméno celého vzdělávacího subjektu. Což je ztráta, 

která se nejen obtížně vyčísluje, ale může také vést v podmínkách konkurenčního boje i 

k jeho zániku.  

Text integruje poznatky filosofie, pedagogiky, sociální psychologie, sociologie i psychologie 

ve vztahu k edukaci ve vysokoškolském prostředí. 

 

1 Pedagogická komunikace jako sociální interakce 
 

1. 1 Východiska pro vysvětlení podstaty a smyslu pedagogické komunikace 

ve vysokoškolském vzdělávání 
 

Filosofické zkoumání výchovy a vzdělání (předmět filosofie výchovy) směřuje jednak 

k vymezení jejich společného úkolu v lidském společenství. Výchova a vzdělání patří k 

sociálním institucím, které zabezpečují přípravu lidí pro samostatný život ve společenství. 

Současně však předkládá i vývoj jejich vzájemného vztahu i proměny v interpretacích 

jednotlivých pojmů v závislosti na celkovém pojetí sociální reality v příslušném historickém 

kontextu. V současném pluralitním prostředí jsou i historické filosofické koncepty zdrojem 

inspirace pro tvorbu pedagogických koncepcí a škol.  

 

V evropské kulturní tradici se v období novověku v českém jazykovém kontextu termíny 

významově oddělily. Výchovou se dnes rozumí především vyvádění vychovávaného 

z intimity domova do světa veřejného, vzdělávání je pak pojímáno jako pěstování, tvoření 

všech stránek osobnosti (fyzické a duševní). V procesu praktické realizace jsou oba procesy 

neoddělitelně spojeny, proto spory o jejich důležitosti, které mohou být ještě dnes předmětem 

bouřlivých akademických diskusí, nemusejí mít vždy přímé dopady na reálnou edukační praxi 

nebo dokonce nemusejí být pro ni přínosem.  Pro uskutečňování výchovně vzdělávacích 

činností je podstatná jejich vnitřní spjatost, neoddělitelnost a celoživotní charakter. Dynamika 

změn se v postmoderní společnosti uskutečňuje v intervalech kratších než jedna generace – 

cca. 25 let- navíc v různých oblastech života společnosti probíhají změny s různou rychlostí. 

Propojení výchovy a vzdělávání je dáno i skutečností, že výchova je předmětná, tedy ptáme 

se: K čemu má být jedinec vychován?, tedy musí mít svůj obsah, který čerpá ze znalostního 

potenciálu kultury (výsledky vzdělanosti), osobnost vychovávaného se vyznačuje jistými 

relativně stabilními rysy, na základě nichž se hodnotí vzdělanost, výchova hledá cesty jak 

tohoto cíle dosáhnout. 

 

Jestliže rozumíme tomu, proč se realizuje výchovně vzdělávací proces, pak se nabízí další 

otázka: Jak? Odpověď může znít velmi jednoduše: V komunikaci mezi vychovávaným a 

vychovávajícím. Jestliže se budeme dotazovat dále: Kdo je vychovávaným a kdo 



vychovávajícím? Co je to komunikace? Kde a kdy probíhá?, začne se před námi rozvíjet 

složitá struktura problému, na jejímž pozadí budeme vymezovat specifika pedagogické 

komunikace.  

 

V původním řeckém smyslu slova „paidagogos“ je ukryt důležitý význam dnešního pojmu 

pedagogický – ten, kdo doprovází. V řeckém světě byl jako „paidagogos“ nazýván otrok, 

který doprovázel děti do školy. V moderní české terminologii je za pedagoga považován 

primárně učitel a pak další skupina pracovníků podílejících se na výchově a vzdělávání 

populace a vykonávajících tuto činnost jako svoje povolání. To, co zůstalo z dob starého 

Řecka, je ono provázení, ne však po cestě do školy, ale světem vědění a kultury, tak aby 

vychovávaný a vzdělávaný mohl rozvinout svoji osobnost a byl schopen samostatné existence 

ve společenství, v němž žije. Důraz na provázení v pedagogické činnosti je dnes tím větší, 

čím větší je svoboda vychovávaných a vzdělávaných nebo jejich zákonných zástupců vybírat 

si vzdělávací a výchovný systém, čím větší je jejich možnost samostatného přístupu 

k informacím. Učitel v informační společnosti nemá monopol na znalosti a s touto 

významnou změnou v jeho sociální roli se musí ztotožnit.  

Výchova a vzdělávání jsou procesy formativní, které se realizují v mezilidských (sociálních) 

vztazích a různých sociokulturních celcích. Procesem, v němž si účastníci (aktéři výchovy a 

vzdělávání: vychovávaný a vychovávající) jednak předávají informace od zdroje k příjemci a 

současně se setkávají jako lidské bytosti, které se navzájem vnímají, na sebe vzájemně působí 

a vytvářejí si k sobě určitý vztah (interakci), je sociální komunikace. I když se můžeme setkat 

v odborné pedagogické literatuře s různými definicemi pedagogické komunikace
1
, je pro 

pedagogické pracovníky důležité ji primárně chápat právě jako komunikaci sociální, neboť 

splňuje všechny její obecné charakteristiky, a teprve v závislosti na zvláštnostech edukačního 

prostředí (škola mateřská, základní, střední, vysoká) se zabývat jejími specifickými rysy. Pak 

se zvyšuje schopnost pedagogických pracovníků nepodlehnout spíše technickému, někdy také 

nazývanému zúženému, pojetí komunikace jako prostému předávání informací od zdroje 

k příjemci, kdy je sledován pouze objem dat, rychlost přenosu, vzdálenost přenosu, které se 

dnes z technických oborů rozšiřuje i do takových povolání jako je např. manažer či pedagog. 

Uvedená povolání jsou však primárně založena na lidské interakci, jejíž existence a kvalita je 

závislá na vzájemném porozumění významu předávané informace. Technologie i zařízení 

v těchto povoláních slouží pouze jako prostředky přenosu dat či informací.   

Má-li vysoká škola být skutečnou univerzitou, kvalita jejího pedagogického sboru je jejím 

základem, jak výstižně charakterizuje odborník nad míru povolaný - emeritní rektor 

Univerzity Karlovy prof. Radim Palouš. „Vysokost vysoké školy je v dosahování vrcholů 

vědění, bádání a pojednávání jak v rámci jednotlivých předmětů, tak toho, v čem spolu 

existují, komunikují, diskutují a hledají. Skutečná vysokost je tu opravdu tehdy, jestliže se po 

dosažení všeho podstatného, co je lidstvu na světě k dispozici jakožto to poznané, vynořují 

nezodpovězené otázky, jestliže tápeme po dalších neprozkoumaných stezkách. Krátce: jestliže 

v nejistotách ohledáváme, jak dál, takže shrnujeme dosažené a zlézáme strmý, nesnadný 

terén. Odtud metafora vysokosti: teprve jakožto „horolezci“ v té či oné oblasti se můžeme 

stávat příslušníky hor zvaných vysoké školy, teprve jako riskující výzkumník, totiž 

nefalšovaný badatel, je učitel skutečně učitelem vysokoškolským. Vysokoškolský učitel, totiž 

ten, kdo se odváží ztékat neprozkoumané výšiny, nesmí tak činit jako nezodpovědný, zmatený 

                                                           
1
 Podrobněji viz. MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J.  Komunikace ve škole. s. 24-26, NELEŠOVSKÁ, S. 

Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0738-1 s. 26-28. 



pobloudilec s jakýmisi spíše romantickými sklony: jeho úkol je podobný úkolu 

vysokohorského vůdce, který již leccos zakusil a v čemsi důležitém se vyzná.“
2
  

 

1.2 Proces pedagogické komunikace 

  Pedagogickou komunikaci je nezbytné chápat jako zvláštní případ sociální komunikace, jejíž 

podstatou je vzájemné sdílení a výměna informací (významů) mezi účastníky výchovně 

vzdělávacího procesu, sloužící k naplňování výchovně vzdělávacích cílů. Významy jsou 

kódovány v symbolech, tedy ve slovech, řeči těla, činech účastníků i dalších materiálních 

symbolech využívaných v edukačním procesu.  Je základní pedagogickou činností, která 

zajišťuje dvě roviny edukace – informační a vztahovou.  

Jak takové sdílení vlastně probíhá? Vysvětlit si je můžeme na nejjednodušším modelu – 

setkání dvou osob, tedy v případě pedagogické komunikace učitele a studenta, kdy učitel je 

v roli komunikátora a student v roli příjemce, komunikanta. V sociální interakci probíhá 

vzájemné vysílání a percepce (vnímání) signálů od obou partnerů komunikace na úrovni 

vědomé i podvědomé, emocionální a racionální. Každý z účastníků sociální interakce (učitel i 

student) je v ní zapuštěn celou svou bytostí, vnímá druhého všemi smysly, situaci prožívá a 

teprve následně racionálně zpracovává. Racionální zpracování však nemá podobu pouhého 

popisu události, jsou zde zastoupeny prvky interpretace (vysvětlování), reflexe, hodnocení. 

Výsledek takového zpracování lidského setkání je základem pro svobodnou volbu v případě 

rozhodování jedince pro udržování a prohlubování navozeného vztahu, či jeho přerušení nebo 

dokonce radikálního zamítnutí.  

Jestliže má dnes škola výsadní právo na přípravu jedinců pro budoucí povolání, pak jsou to 

často právě jednotlivé sociální interakce probíhající v pedagogickém procesu, které 

v konečném důsledku stojí v pozadí vztahu mladého člověka k budoucímu povolání, ke 

stávajícím profesionálům v oboru, ale také ke škole samotné.  

Mají-li oba partneři zdravé smysly, nejprve získávají zrakové a sluchové vjemy a teprve 

potom přichází na řadu obsah sdělení. Posloupnost v přijímání informací určuje i významnost 

jednotlivých forem sdělování. Nejprve si aktéři všímají tělesných projevů a s nimi spojených 

tzv. paralingvistických charakteristik (barva a síla hlasu, intonace, artikulace…) a teprve pak 

jsou schopni vnímat slova a dešifrovat význam verbálního sdělení, který do slov a celých 

větných celků zakódoval jeho autor a k jehož rozluštění jsou často potřebné i širší kontexty, 

než je jen právě probíhající promluva. Tedy na přijetí celého sdělení má větší vliv 

komunikace neverbální než verbální. Lidé, učitele nevyjímaje, jsou častokrát přesvědčeni o 

opaku. Věnují zvýšenou pozornost přípravě obsahu sdělení a samotné formě či projevům 

komunikanta již nevěnují potřebnou pozornost.  

Co si účastníci pedagogické komunikace sdělují? 

 Informace. V této rovině se jedná především o zprávy vztahující se k tématu setkání. 

Významné pro sociální komunikaci není jen jejich množství, tedy na straně příjemce se 

můžeme setkat i s extrémy počínaje tím, že zpráva je naprostou novinkou a konče situací, 

kdy komunikátor nesděluje nic, co by příjemce nevěděl. Jde především o hodnotu 

informace pro příjemce, která je závislá, jak dokazuje psychologie, na jeho potřebách. 

Důležitým parametrem pro pedagogickou komunikaci je i informační tok, tedy množství 

                                                           
2
 PALOUŠ, R. Příspěvek k reflexi fenoménu výchovy dnes. In Hledání učitele. Praha: PedF UK, 1996.              

ISBN 80-96039-09-9 s. 5-6. 

 



informací procházející daným informačním kanálem za časovou jednotku, které má vliv 

na schopnost studenta informaci porozumět či si ji zapamatovat.  

  Metakomunikační klíče. Nejen, že učitel sděluje určitou informaci studentovi, která se 

vztahuje k tématu jejich setkání, ale také to, jak ji má příjemce rozumět. Zda-li, je 

informace podstatná, či se jedná spíše o ilustraci. Metakomunikační klíč se může předávat 

ve slovní či mimoslovní podobě (úšklebek, ironická intonace hlasu) 

 Postoj k věci, o níž komunikátor hovoří lze vyčíst z tónu hlasu, z váhavosti řeči, z pauz 

v řeči, z výrazu obličeje, z promyšlené koncepce sdělení, z věcné správnosti i síly 

argumentů. Učitel vždy sděluje studentovi, nakolik jej probírané téma, předmět zajímá. 

 Postoj k posluchači. Komunikátor sděluje míru své úcty ke komunikantovi, zda je 

student učitelem vnímán jako osobnost, která má svoji nezaměnitelnou hodnotu 

v edukačním procesu nebo je to osoba anonymní, která je spíše přítěží pro pedagoga.  

 Své sebepojetí. Učitel sděluje studentovi, že je odborníkem v dané oblasti a je pro něho 

významným zdrojem informací nebo naopak. Student zase sděluje učiteli, jak přijal svoji 

roli studenta, zda skutečně touží po poznání a vědění nebo jen po rychlé a pokud možno 

nejméně namáhavé cestě k vlastnictví příslušných certifikátů či osvědčení. 

 Kvalitu vzájemného vztahu mezi zdrojem informace a posluchačem. Zda-li učitel, 

buduje lidsky korektní nebo mocenský vztah. 

 Pravidla vzájemného styku s posluchačem. Za jakých okolností, v jakých formách se 

bude komunikace mezi učitelem a studentem odehrávat. Např. dohoda o předběžné 

telefonické domluvě konzultace. 

 Žádosti (požadavky) vůči posluchači či předmětu komunikace. Jedná se o apelační 

úroveň, která je přítomna v každém sdělení. Např. intonací hlasu můžeme klást důraz na 

přesnost, dochvilnost… 

 

1.3 Prvky komunikačního aktu 

Jestliže proces vzájemného předávání, sdílení rozdělíme na základní jednotky, získáme tzv. 

komunikační akt, tedy jednu sekvenci celého procesu. Právě na tomto modelu je možné 

identifikovat základní prvky pedagogické komunikace. I když se v odborné literatuře můžeme 

setkat s mírnými odlišnostmi, vždy se autoři řídí obecným komunikačním modelem:  Kdo - 

říká co - jakým kanálem - komu - s jakým efektem.  

 

  



Obrázek č. 1. Schéma komunikačního aktu. 

 

Za základní prvky pedagogické komunikace považujeme: 

 komunikátora - osoba, z níž určité sdělení vychází; 

 komunikanta - osoba, která určité sdělení přijímá; 

 komuniké - obsah sdělení; co chceme sdělit nebo co má být sděleno; 

 komunikační kanál - způsob, jak je komuniké předáváno; 

 účinek přijatého komuniké - což znamená, např. jaká bude reakce příjemce, jaká 

bude následovat činnost; 

 komunikační situaci (místo, čas počet účastníků). 

 

Komunikátor je osobou něco sdělující. Od něho sdělení vychází. Je zprvopočátku činitelem 

aktivním. Může být i iniciátorem komunikace, ale není to pravidlo. Může být osobou, která 

komunikaci řídí. Vstupuje do komunikace s určitým záměrem. Na pozici komunikátora se 

může ocitnout jak učitel, tak student nebo i jiný pedagogický pracovník či zaměstnanec školy. 

Např. student svým dotazem na přednášce iniciuje komunikaci mezi ním a učitelem, ale celý 

komunikační proces neřídí. Učitel rozhoduje o tom, zda a jak bude studentovi otázka 

zodpovězena. 



Úlohou komunikanta (příjemce) je sdělení přijmout. V roli příjemce vyslechne sdělení a dále 

s ním pracuje, v závislosti na dalších parametrech komunikační situace: zapamatování, 

doplnění, předání…  

V jeho zájmu je pochopit význam sdělovaného. Proto v případě, že existují pravidla a vhodné 

podmínky má možnost se dotazovat, žádat upřesnění, vysvětlení. Odpovídá komunikátorovi 

na sdělení – jeden akt se tím uzavírá.  

Komunikátor a komunikant jsou z hlediska tématu komunikace partneři. Nejjednodušší 

komunikační akt má dva partnery. Ve složitějších případech jde o více partnerů, pak se 

vytvářejí vazby nejen mezi komunikátorem a příjemcem, ale i mezi komunikanty navzájem, 

např. frontální výuka v podobě přednášky či cvičení. 

Často se v komunikaci střídají role komunikátora a komunikanta, což se projevuje v pružnosti 

komunikace, v její živosti. Není tomu tak vždy. Existuje i komunikace jednosměrná, kde 

není přímá zpětná vazba, např. noviny, rozhlasové a televizní vysílání. V pedagogické 

komunikaci to může být např. přednáška vysílaná z videozáznamu.  

V závislosti na vztahu mezi podnětem a odpovědí, můžeme rozlišovat komunikaci 

vyrovnanou nebo nevyrovnanou. Mohou tedy nastat, tři případy: 

                                           1. podnět a odpověď jsou vyrovnané, 

                                           2. podnět je silnější než odpověď 

                                           3. podnět je slabší než odpověď. 

V prvním případě se jedná o vyrovnanou komunikaci. Volná diskuse obou partnerů, kde není 

zřejmé, kdo z nich je regulátorem aktu. Ostatní dva případy jsou komunikací nevyrovnanou, 

kdy v prvním z nich jde např. o rozkaz, ve druhém případě může jít o žádost.  

Od jednoho partnera k druhému se v průběhu komunikace předává nějaké sdělení, obsah, 

komuniké. Obsah musí být srozumitelný všem partnerům komunikace. Jakmile je 

srozumitelný jen jednomu z nich, komunikační akt se neuskutečňuje. 

Zde je důležitá volba vhodných výrazových prostředků především s ohledem na příjemce. Je 

pravda, že vyjadřovací prostředky a jejich vývoj jsou úzce spojeny s kulturou, v níž se 

komunikující pohybují.  Vyvíjely se od zvláštních pohybů a gest k řeči mluvené a dále pak 

k písmu, které umožňovalo větší prostorový rozsah i časové dimenze komunikace. V případě 

pedagogické komunikace je důležité rozlišovat navíc mezi jazykem přirozeným, v němž se 

studenti přirozeně vyjadřují a jazykem odborným, v němž se přirozeně vyjadřuje učitel 

určitého předmětu a od studenta se očekává, že bude také schopen odborný jazyk aktivně 

využívat.  

Rozlišujeme slovní - verbální a mimoslovní, tzv. neverbální prostředky komunikace. 

K vyjadřovacím prostředkům patří též ikonosféra, tedy sféra obrazová,  která se realizuje ve 

filmech, televizi, ale i např. na dopravních značkách. Stejně tak nemůžeme opomenout 

zvukovou sféru s hudebními i nehudebnímu zvuky. Největší společenský význam má řeč 

mluvená i psaná. Lidé myslí v prvcích řeči. V mnoha komunikačních aktech můžeme najít 

několik výrazových prostředků ke sdělení jednoho obsahu. Můžeme však také sdělovat zcela 

beze slov, svými činy.  

 

Komunikační kanál lze vymezit jako souhrn hmotných podmínek dovolujících 

komunikátorovi komunikovat s komunikantem. Tvoří je jednak různé technické aparatury, jež 

zprostředkovávají komunikaci, jednak smyslové orgány člověka. Za nejvýznamnější smysly 

z hlediska společenské komunikace jsou považovány zrak, sluch, které se účastní při naprosté 



většině komunikačních aktů, dále pak dle významnosti následují hmat, čich a chuť. 

V pedagogické komunikaci se můžeme setkat s komunikací přímou, tedy setkáním účastníků 

komunikace tváří v tvář (přednáška, cvičení) nebo komunikací nepřímou, např. e-mail 

v případě e-learningu či domluvě konzultace, kniha, studijní text.. 

Každý komunikační akt nebo proces obsahuje záměr a dosahuje nějakého efektu. Již sám 

výběr sdělovaných informací obsahuje záměr a může mít efekt. V případě učitele se může 

jednat o vysvětlování, přesvědčování či zesměšňování. Efektem komunikace rozumíme to, 

zda a jak, bylo záměru dosaženo. 

Mezi komunikátorem a příjemcem se často odehrává i jakási hra, kdy příjemce hledá obranu  

proti záměrům komunikátora nebo staví své protizáměry a snižuje tak skutečný efekt záměrů. 

Se záměrem a  efektem komunikace souvisejí pojmy strategie a taktiky komunikace.  

    Strategie  zahrnuje základní cíle partnerů komunikace. V pedagogické komunikaci je za 

strategický cíl považováno dosažení určité úrovně znalostí či dovedností studenta.  Taktika 

pak zahrnuje cíle dílčí, středně až pouze krátkodobé. Prostřednictvím taktických cílů se 

dosahují cíle strategické. Taktika se projevuje v jednotlivých komunikačních aktech. 

V případě pedagogického působení v sérii témat, úkolů a cvičení, které by měl student 

zvládnout a pokud tak učiní, dostaví se u něho určitá úroveň vědomostí. 

 

Přenos sdělení se neuskutečňuje automaticky. Hloubka přijetí a porozumění sdělovanému je 

také různá v závislosti na mnoha okolnostech. Jednak na způsobilosti (znalosti, dovednosti, 

stupeň zralosti osobnosti) ke komunikaci jednotlivých účastníků, ale také na jejich motivaci 

ke komunikaci i na vnějších podmínkách, za nichž ke sdělování dochází, tedy na konkrétní 

situaci (místo, čas, prostory).  

Každé lidské setkání má jiný cíl. Tedy i komunikace bude mít rozdílné cíle. Není vždy cílem 

pedagogické komunikace sdělovat poznatky v oboru. Někdy je důležité věnovat pozornost 

poznání druhého v sociální interakci, aby různí lidé (věkem i dosaženým vzděláním) k sobě 

vůbec nějakou cestu mohli najít.  

Pedagogická komunikace je setkáním lidských bytostí, které je vymezeno vnějšími 

podmínkami. To, že podmínky jsou dány, ještě neznamená, že cesta pro sdělování je mezi 

komunikujícími automaticky otevřena. Lidé k sobě cestu v procesu komunikace teprve 

hledají. Jestli ji najdou či nikoli nezávisí na žádné vyšší moci, nýbrž na nich samotných. Na 

jejich ochotě a potřebě něco předávat (samozřejmě, že musí mít co předávat), dávat se všanc 

druhým a na druhé straně na jejich otevřenosti – ochotě něco jiného přijímat.  

Řídícím elementem v tomto procesu je učitel, který je odpovědný za naplňování 

pedagogických cílů: vychovávat a vzdělávat mladou generaci, ty nové, kteří přicházejí do 

společnosti ne ze své vůle, ale aby přejali odpovědnost za přežití společnosti a podíleli se 

nejen na jejím zachování, ale také na jejím rozvoji. Pedagogické cíle však nejsou jen cíli 

učitelovými. Měly by se v procesu pedagogického působení stát i cíli vzdělávaných – být 

odborníkem, profesionálem, s důležitými odbornými znalostmi a lidskými kvalitami 

nezbytnými pro profesionální výkon zvoleného povolání. Takového úkolu se nemůže učitel 

zhostit pouze jako jednotlivec, ale ve vztahu ke studentovi jako reprezentant pedagogického 

sboru.  

Zpětná vazba má v pedagogické komunikaci velký význam. Můžeme ji chápat jako korekční  

informaci určenou člověku, který se chce dozvědět, jak probíhá proces, na němž se podílí.  

 

U zpětné vazby můžeme rozlišit:  



• stránku regulativní – řídí studentovu činnost podle určité strategie s využitím 

informací získaných na začátku, v průběhu a na konci procesu,  

• stránku sociální – učitel a student si navzájem ujasňují své postoje, vztahy, očekávání,  

• stránku poznávací – učitel lépe poznává studenta, student učitele, učivo i sám sebe,  

• stránku rozvojovou – student se učí zpětnou vazbu využívat, začíná vzdělávat sám 

sebe.  

 Podoby zpětné vazby mohou být :  

• úplný souhlas (Ano. V pořádku. Velmi dobře. Výborně.)  

• úplný nesouhlas (Ne. To není dobře. Nikdo tě neslyší. No,no, co to je.)  

• částečný souhlas, částečný nesouhlas (To je sice pravda, ale mezi nimi leží ještě .…)  

• jednoduchá pozitivní odpověď (nejčastěji formou učitelského „echa“)  

• jednoduchá negativní odpověď (nejčastěji formou opakování chyby či prostého  

• sdělení správného řešení)  

• pozitivní nebo negativní zpětná vazby doplněná vysvětlením  

• vyžádání dalších variant odpovědí  

• přechod k jinému tématu.  

 

Pravidla pro PŘEDÁNÍ zpětné vazby: 

• Zaměřte se na chování nebo záležitost, ne na osobu. Pamatujte, že účinné je posílení 

pozitivního chování. 

• Snažte se o popis chování, ne o jeho hodnocení. Popište chování a jaký má vliv na vás. 

Mluvte jen o tom, co se dá změnit. 

• Buďte pokud možno konkrétní. Obecná vyjádření se míjejí účinkem. 

• Mluvte o sobě, neschovávejte se za „my“ a „oni“. 

• Udržujte oční kontakt – dívat se na člověka, jemuž dáváte zpětnou vazbu a mluvit 

přímo k němu je naprosto nezbytné. 

• Vynechejte absolutní slova jako „vždycky“ a „nikdy“. Vyhněte se obviňování. 

• Podávejte zpětnou vazbu jen takovou formou a v takovém množství, které 

• je druhá osoba ochotna „slyšet“. 

 

Zlatá pravidla pro PŘIJETÍ zpětné vazby: 

• Naslouchejte aktivně. 

• Zůstaňte po celou dobu otevření všem myšlenkách a názorům. 

• Mluvte pozitivním a příjemným tónem. 

• Ověřte si, zda jste všemu správně rozuměli. 

• Klaďte otevřené otázky a požádejte o příklady. 

• Za zpětnou vazbu vždy poděkujte. 

• Sami pro sebe si zhodnoťte, zda je nutná změna a co případně změnit. 

 

 

Zdánlivě jednoduchý model toku informací v sobě skrývá celou řadu úskalí: 

 nebezpečí rozdílnosti významů používaných termínů na straně komunikanta 

a komunikátora; 

 deformace nebo dokonce ztráta informace při průchodu komunikačním kanálem, 

 šumy přenosu, mající různý původ, např. v psychice komunikanta, v médiu přenosu; 

 zřetězení v přenosu informace (navázání na původní informaci informací dalších); 

 odlišnost společenských rolí komunikujících. 

 

Má - li být dorozumívání účinné, musí komunikační proces splňovat následující podmínky: 

 dostatečnost - z hlediska množství předávaných informací; 



 relevantnost - informací vzhledem k obsahu sdělení; 

 přesnost - jednoznačné postižení vymezovaného jevu; 

 adekvátnost - soulad informací s objektivní skutečností; 

 rychlost a aktuálnost zajišťující přiměřeně včasné předání informace; 

 stručnost - omezení obsahu sdělení pouze na relevantní informace; 

 srozumitelnost. 

 

Zásady účinného dorozumívání kladou zároveň požadavky na kvalitu a formu předávaných 

informací. Kromě výše zmíněných je třeba doplnit ještě následující: 

 výběr formy předání informace - písemná či ústní, 

 tón informace by měl být v souladu s její závažností, 

 v případě, že je informace chybná, je třeba rychle a bez vytáček tuto skutečnost přiznat 

a chybu napravit, 

 komunikátor má sledovat, jak je informace příjemcem přijímána, 

 k informacím má komunikátor i komunikant zaujímat aktivní  přístup, 

 je výhodné, když je informace částí určitého očekávaného a známého informačního, 

resp. komunikačního systému. 

 

Pedagogická komunikace je nesena pedagogickým záměrem, sleduje pedagogické cíle, 

odehrává se ve vzdělávacím a výchovném kontextu, jejími aktéry jsou učitelé, žáci, školní 

třídy, rodiče. 

 

Může mít podle míry připravenosti různé podoby: 

• detailně připravená 

• připravená jen rámcově 

• nepřipravená komunikace (jedinečné situace) 

 

Ve vztahu k prostředí, v němž probíhá, můžeme rozlišovat komunikaci: 

• oficiální (její cíle a obsah je určen učebními osnovami) 

• neoficiální – přestávky, mimoškolní činnost 

Formativní funkci mají obě. 

 

2. Funkce optimální pedagogické komunikace  
 

• zajišťuje příznivé emocionální klima pedagogického procesu, optimalizuje vztahy 

mezi učitelem a žáky a  žáky navzájem 

• umožňuje řídit sociálně psychologické procesy v kolektivu 

• vytváří nejlepší podmínky pro rozvoj motivace žáků a tvořivých stránek jejich učení 

• formuje všechny účastníky pedagogického procesu, zejména osobnosti žáků správným 

směrem a dovoluje co nejlépe pedagogicky využít zvláštností učitelovy osobnosti 

• je prostředkem k uskutečňování výchovy a vzdělávání 

• zprostředkovává společnou činnost účastníků 

• zprostředkovává vzájemná působení účastníků v nejširším smyslu 

• konstituuje výchovně vzdělávací proces 

 

 

 

3 Pravidla pedagogické komunikace 
 



Lidé si navzájem sdělují i pravidla svého setkávání. Stejně tomu je i v pedagogické 

komunikaci. Část pravidel je stanovena školou – vnitřní řády, část obecnými pravidly 

chování v dané společnosti – etiketa, část je výsledkem procesu střetu zájmů mezi učiteli a 

studenty. 

 

Při frontálním vyučování platí pravidla pro učitele: 

1. kdykoli si vzít slovo 

2. mluvit s kým chce 

3. rozhodovat o tématu komunikace 

4. mluvit v rámci vyučovací jednotky jak dlouho chce 

5. mluvit na učebně kde chce 

6. mluvit v pozici, kterou považuje za vhodnou 

 

Pravidla pro studenty:  

1. právo mluvit v hodině, jen když mu učitel udělí slovo 

2. mluvit jen s tím, kdo mu byl určen 

3. mluvit jen o tom, co mu bylo určeno 

4. mluvit jen tak dlouho, jak mu bylo určeno 

5. mluvit jen na místě, které mu bylo určeno 

6. mluvit v pozici, která mu byla stanovena 

 

Je zřejmé, že při frontálním vyučování se obtížně vedou studenti k aktivitě a iniciativě, 

obtížněji se i diskutuje. Při nedodržování pravidel studenty – žvýkačky, sledování 

soukromých záznamů nevztahujících se k tématu výuky na počítači – by učitel vždy měl 

pečlivě zvažovat míru porušení pravidel i způsob, jak studenty přivést k respektování 

pravidel. 

 

Jiné formy výuky vyžadují jiná pravidla. Při jejich koncipování by měl učitel dodržovat 

následující zásady: 

• řídit se tím, že mají maximalizovat spolupráci a minimalizovat rušivé chování žáků 

• zajišťovat bezpečnost žáků a příjemnost pracovního klimatu 

• zamezovat rušení ostatních 

• udržovat přijatelnou úroveň slušnosti a zdvořilosti mezi studenty. 

 

Na formulování pravidel by se měli podílet studenti i učitelé. Této činnosti je věnována 

především úvodní hodina v příslušném předmětu. Na učiteli pak spočívá úkol důsledně 

dohodnutá pravidla dodržovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Obvyklé komunikační struktury ve škole 
  

Pro úspěšnou komunikaci je důležité znát i povahu informačního kanálu. K jeho 

nejdůležitějším charakteristikám náleží komunikační struktura. 



 

Komunikační struktura odráží podstatné znaky komunikace: 

- Kdo s kým komunikuje? 

- Kdo je iniciátorem komunikace? 

- Kterým směrem komunikace probíhá? 

-  

 

Mezi nejčastěji vydělované typy komunikačních struktur patří: 

 

 

1. ŘETĚZEC - jednoduchá otevřená lineární síť 

 

 

2. KORMIDLO (hvězda) - vedoucí s úlohou centra a informačním 

monopolem 

 

 

 

 

 

 

3.  KRUH - uzavřená síť   4. VŠEOBECNÉ SPOJENÍ  

                                                                 - tým 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá z těchto struktur má své výhody i nevýhody a její použití závisí od situace, v níž se 

komunikující nacházejí a od účelu použití komunikace.  

 

Významné odlišnosti u jednotlivých struktur je možné najít zejména v těchto bodech: rychlost 

sdělování, přesnost sdělování, podpora vedoucího komunikace, míra morálky. Jsou sestaveny 

do tabulky vyhodnocení komunikačních sítí: 

 



rychlost přesnost podpora míra 

sdělování sdělování vedoucího morálky

řetězec střední velká střední střední

kormidlo velká velká velká nízká

kruh malá malá žádná velká

všeobecné spojení velká střední žádná velká
 

 

5. Komunikační techniky v pedagogické komunikaci 
 

5. 1. Technika kladení otázek 
 

K umění úspěšné komunikace bezesporu patří i umění dobře se zeptat. Vědět jak má být 

položena otázka, aby na ni příjemce reagoval tak, jak je třeba. Umět rozlišovat jakou můžeme 

dostat,  na tu kterou  otázku,  odpověď a podle toho pak řídit komunikaci.  

     Seznámíme se proto s nejběžnějšími typy otázek a se způsoby  jejich užití. 

 

Podle charakteru odpovědi na otázku dělíme otázky na: 

- uzavřené -  na tento typ otázek  odpovídáme ANO – NE –NEVÍM; 

- otevřené  -  předpokládají poskytnutí doplňujících informací při odpovědi,  uvedení 

nějakých informací o faktech. 

 

Otevřené otázky použijeme všude tam, kde chceme komunikaci rozvinout. „Otevírají 

komunikaci“. Používáme je jako prostředku k navázání kontaktu s příjemcem sdělení, 

vytváříme mu prostor, můžeme prolomit počáteční ostych či trému. Jsou vhodným nástrojem 

komunikace s lidmi zamlklými, kteří přesně nevědí, co chtějí, neformulují konkrétně své 

požadavky. Užívají se v situacích, kdy chceme zjistit názor jiného člověka. 

 

Uzavřené otázky je vhodné cíleně používat v kontaktu s extrémně upovídanými osobami,  

s lidmi, kteří často odbíhají od tématu.  Je třeba však s nimi zacházet šetrně, protože jejich 

přemíra může působit dojmem výslechu. Je vhodné je použít v situaci, kdy je nutné rychle 

zjistit fakta, odezvu člověka na nějaký problém. 

      

Podle intenzity ovlivňování partnera v komunikaci můžeme vyčlenit: 

- otázky sugestivní; 

- otázky alternativní; 

 

Sugestivní otázky  se užívají v situacích, kdy chceme ovlivnit odpověď partnera, kdy chceme 

získat jeho souhlas, či nesouhlas. Jejich použití je účinné zvláště vůči sugestibilním lidem, 

vůči osobám, které se lehce  nechají zmanipulovat.  

Zkuste odolat nebo snad namítat něco vůči formulaci "Jistě uznáte, že není možné, abych za 

těchto podmínek u Vás pracoval." 

 

Alternativní otázky nevytvářejí takový tlak na příjemce sdělení, ale spíše se s jejich pomocí 

omezuje možnost výběru pro příjemce sdělení, či se předchází jeho nepřijatelné odpovědi. 

"Máte středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání?" 



Alternativní otázky podporují rozhodování, dávají možnost výběru, proto je vhodné je 

používat vůči nerozhodným lidem, či těm, kteří se nevyjadřují konkrétně. Výhodou 

alternativní otázky je i to, že nepředpokládá zamítavé stanovisko  neumožňuje vyhnout se 

odpovědi. Na otázku "Přijdeš v úterý nebo ve čtvrtek?" se něco odpovědět musí. 

 

 

5. 2 Aktivní naslouchání 

 

     Má-li rozhovor plnit svůj účel, je třeba zabezpečit, aby mluvčí věděl ke komu mluví, 

aby se neodkláněl od tématu, aby byla zachována kontinuita rozhovoru. Toto vše je možné 

zabezpečit užitím techniky aktivního naslouchání, která zároveň pomáhá vytvářet atmosféru 

rovného jednání, budovat vztah k partnerovi i získávat informace.   

 

Efektivní uplatnění zmíněné techniky vyžaduje  určité schopnosti: 

- ochotu naslouchat druhému, která se projevuje v odpovídajícím chování (držením těla a 

výrazem obličeje prozrazovat zájem a pozornost); 

- soustředěnost na sdělení (naslouchat a nepřemýšlet nad svou odpovědí); 

- všímat si nonverbálně sdělovaných informací (naslouchat a současně pozorovat a vnímat); 

- klást přímé, podněcující otázky (typu: kdo, co, kdy, kde, jak, proč?); 

- ovládat umění mlčet v rozhovoru (neodpovídat ihned); 

- být schopen reflexe,  zrcadlového obrazu (věrně reprodukovat to, co mluvčí řekl);  

- umět parafrázovat (opakovat sdělení vlastními slovy k ujištění o správném pochopení). 

 

 

5. 3. Rozhovor 

 

     V přímé verbální komunikaci je nejčastěji využívaným způsobem komunikace  rozhovor.  

Rozhovor  představuje rozmluvu dvou a více lidí, která může mít různou podobu - výslech, 

debata, konverzace, dialog.  

     

     I v rozhovoru platí základní schéma komunikace, probíhá v určitých komunikačních 

strukturách a má svou verbální a neverbální podobu. V důsledku vytvoření a zdokonalování 

komunikačních technologií se rozlišuje i jeho přímá a zprostředkovaná podoba. V rozhovoru 

se často proměňuje pozice komunikanta a komunikátora. Pokud se oba dostanou do role 

mluvčího zároveň, vzniká  "intruze" - násilný vstup do hovoru. Pokud v této pozici zůstanou, 

narušuje se podstata komunikace - přijímání a pochopení sdělovaného. Pro vedení řízeného 

rozhovoru, ve kterém jsou sledovány určité cíle, je nezbytná pečlivá příprava. 

Jak je třeba se na rozhovor připravit? Taková příprava, má obvykle tři části: 

 

1. Fáze uvědomění si obecného rámce. 

V této fázi příprav je nutné si uvědomit, že: 

- při každé konverzaci probíhá mnohovrstevný komplexní děj, v němž se projevují různé 

vzory lidského jednání a způsoby reakcí; 

- vždy je v sázce Vaše "Já" - je třeba působit dobrým dojmem, není vhodné vždy dávat 

najevo své pocity; 

- formulace Vašich dotazů a výpovědí  může mít různý účinek. Rozlišujte a vhodně 

zařazujte volené typy otázek (sugestivní, řečnické, alternativní…). 

 

2. Fáze samotné přípravy rozhovoru. 

V obsahovém smyslu znamená: 



- ujasnit si cíl, kterého má být v komunikaci dosaženo; 

- rozmyslet si jakým způsobem formulovat otázky, jaké typy otázek a kdy položit; 

- zvážit argumenty a souvislosti svých zdůvodnění; 

- stanovit si pravděpodobný průběh rozhovoru po etapách. 

Z technického hlediska znamená: 

-  partnerovi v rozhovoru  včas oznámit čas, předběžný obsah rozhovoru a délku jeho 

trvání; 

-  naplánovat si dostatek času, nerušenost rozhovoru; 

-  připravit vhodný zasedací pořádek; 

Z mentálního hlediska znamená: 

- naladit se na osobnost komunikačního partnera; 

- vžít se do role partnera; 

- budovat svůj vztah jako partnerský - rovný. 

 

3.  Fáze vlastního  provedení rozhovoru: 

- navodit atmosféru; 

- přejít k věcnému obsahu rozhovoru; 

- seznámit partnera s předmětem a cílem rozhovoru; 

- vyložit vlastní stanovisko; 

- aktivně naslouchat názoru partnera; 

- shrnout možné rozdíly v názorech a společně vypracovat kroky k řešení problému, 

 

Učitelé se dopouštějí při vedení rozhovoru nejčastěji následujících chyb: 

 

1. Nerozlišují podobu rozhovoru –poradenský, vytýkací 

                                                         - přímý a nepřímý rozhovor 

                                                         - připravený a nepřipravený rozhovor 

2. Na rozhovory, které nejsou náhodné, které dokonce mají vést, se nepřipravují: 

     

 

3. Nerespektují fáze přípravy rozhovoru ani jejich obsah.  

 

4. Nevěnují patřičnou pozornost vlastnímu vedení rozhovoru: 

 

5. Nenaslouchají studentům v rozhovoru 

Má-li rozhovor plnit svůj účel, je třeba zabezpečit, aby mluvčí věděl ke komu mluví, aby se 

neodkláněl od tématu, aby byla zachována kontinuita rozhovoru.  

 

4. Neumějí pracovat s otázkami v rozhovoru. Neumějí formulovat správně otázku, 

nerozlišují mezi jednotlivými typy otázek, nezamýšlejí se nad umístěním otázky v rozhovoru 

a její funkcí. Dostat vyčerpávající odpověď je možné jen na dobře položenou, srozumitelnou 

otázku. Kdo se neptá, nemůže dostávat odpovědi, nic nezjišťuje, ale také se nic nedozví. 

 

5. Po ukončení si rozhovory nevyhodnocují. 

 

 

 

 

 



Závěr 
Učitelé si často kladou otázku: Máme vůbec čas na pedagogickou komunikaci? Vede je 

k tomu několik skutečností: 

• reálný čas pro učení a čas stanovený učebním plánem se rozcházejí 

• učivo, které je předmětem komunikace je příliš obsáhlé, naplnit osnovy znamená 

využívat postupů jednodušších a méně pracných – sdělování, písemná komunikace 

mezi učitelem a žákem, zkoušení, pro výchovně laděnou komunikaci je málo prostoru 

• žáci nemají čas si učivo upevnit, debatovat o něm, což vyúsťuje v povrchní styl učení 

(výzkumy ukazují, že 40% času je věnováno v hodině učební činnosti žáků) 

• i smíšená hodina dává málo prostoru pro komunikaci.  
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