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Vztahová a cílová dimenze edukace 



Interakce učitele a žáka 



Cíle 
 
Naučit se rozlišovat tři typy chování: 
                                     agresivní 
                                    submisivní (pasivní) 
                                    asertivní 
 
Osvojit si principy asertivního chování: 
• naučit se komunikovat upřímně a mluvit k věci 
• naučit se říkat ne 
• naučit se komunikovat jako rovný s rovným 



Cvičení 

 

Jaké jsou výhody a nevýhody agresivního a 
submisivního chování? 

 

Mají tyto typy chování vůbec nějaké výhody? 

    



Submisivní chování - nevýhody 

• Vaše hlediska jsou ignorována. 

• Nikdo vás nebere vážně. 

• Vaše příspěvky nikdo neposlouchá. 

• Vaše sebeúcta trpí. 

• Ztrácíte sebevědomí. 

• Váš odpor roste. 

• Cítíte se nedocenění.        



Agresivní chování - nevýhody 

• Dráždí lidi. 

• Ničí motivaci. 

• Lidé připravují odplatu. 

• Spolčují se proti vám. 

• Přestávají spolupracovat. 

• Odpírají informace. 

• Rezignují. 

 



Výhody ? 

 

Submisivní chování: 

 

Agresivní: 

 

Asertivní: 



Asertivní jednání - výhody 

• Vytváření dobrých vztahů. 

• Podpora sebevědomí. 

• Příspěvky obou stran vyslyšeny. 

• Řešení „vítěz – vítěz“ je pravděpodobnější. 

• Zaměření na téma ne na osobnost. 

• Neexistuje však spolehlivá záruka dosažení cíle.  



Zásadní rozdíl 

 

Submisivní a agresivní jednání jsou jednosměrná. 

 

Asertivní jednání je obousměrné.  

 

 



Principy asertivního jednání 
 

Být upřímný a mluvit k věci.  

 

Umět říkat ne. 

 

Komunikovat jako rovný s rovným. 

 

 

 

 



 
Typologie učitelova komunikačního stylu 

 



AKTIVNÍ NASLOUCHÁNÍ 
 

„Sluch je jeden z pěti smyslů, ale 

naslouchání je umění.“ 

Frank Tyger 

 



Význam aktivního naslouchání 

 

• Vytvoříte atmosféru 

• Budujete vzájemný vztah 

• Získáváte informace 



Míra pozornosti závisí na: 

• Významnosti sdělení 

• Novosti a zajímavosti 

• Hlasitosti informace 

• Osobnosti sdělujícího 

• Způsobu prezentace zprávy 

• Očekávání 

• Vnímavosti a ochotě poslouchat 

• Psychické svěžesti a aktivitě 



Aktivní naslouchání 

• Poslouchá li někdo aktivně, snaží se 
porozumět přednášejícímu 

• Připravuje si dotazy 
• Aktivně vyhledává to, co je zajímavé 
• Partnerovi poskytuje odezvu 
• Reaguje, dává zpětnou vazbu, podporuje, 

kritizuje 
 



Vnímání posluchačů 



Aktivní naslouchání vyžaduje 

• Oční kontakt 

• Stejnou rovinu očí 

• Otevřenou pozici v postoji těla 

• Pokyvování hlavou 

• Zvuky souhlasu 

• Parafrázování 

• Kladení otevřených otázek 

• Shrnutí a poděkování za důvěru 



Pravidla aktivního naslouchání 

• Hovoříte li s někým, věnujte mu svou pozornost 

• Vzbuďte v partnerovi pocit, že se mu snažíte 
porozumět 

• Sledujte neverbální komunikaci a porovnávejte ji, zda 
je v souladu se slovním sdělením 

• Projevujte zájem o to, co si partner myslí a co cítí 

• Přesvědčte se, zda jste správně porozuměli, co vám 
partner sděluje 

• Naslouchejte i tehdy, jste li v opozici 



Vyvarovat se 

• Skákání do řeči 

• Projevování nesouhlasu 

• Odcházení 

• Dávání najevo netrpělivosti 

• Udělování rad 

• Uhýbání očima 



Kladení otázek 
Otazník je velmi podobný rybářskému háčku,  
a jak všichni víme, rybářský háček se používá k 
chytání ryb. Je však snadné naučit se rybařit? 



Schopnost kladení otázek 

1. Umějí učitelé klást otázky? 

2.Umějí studenti klást otázky? 
3. Kladou otázky spíše studenti učitelům, nebo 
naopak učitelé žákům? 
4. Dokážou žáci klást otázky sami sobě? 



Fáze kladení otázek 

1. vzbuzení zájmu žáků, 

2. zadání otázky, úlohy, 

3. čas na myšlení, 

4. odpověď na otázku, úlohu, 

5. reakce na chybnou odpověď (pokud dojde k chybné odpovědi), 

6. hodnocení odpovědi žáka, 

7. zpětná vazba. 



Typy otázek 

1. Uzavřené otázky 

2. Otevřené otázky 



POŽADAVKY NA OTÁZKU 

• Věcná správnost a přesnost 

• Jazyková správnost 

• Srozumitelnost a stručnost 

• Jednoznačnost 

• Přiměřenost 

 

 



STUDENTSKÉ OTÁZKY 

•Ptá-li se student, naznačuje to učiteli, jak se na 

věc dívá, v jakém světle ji vidí, jak chápe vztahy a 

zákonitosti, případně kde má mezery a kde 

nepostupuje tak, jak by měl. 

• Odpovědi studentů 



Umíte být při veřejném 

vystoupení přesvědčiví? 

 
Jak úspěšně prezentovat. 



Prezentace jako komunikační situace 

 • Co je to prezentace? 

    „Osobní přednesení uspořádaného sledu myšlenek   

podporovaného vizuálními pomůckami přehlednému, 

zvládnutelnému publiku.“ 
        (HIERHOLD, E. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing. 2005, s. 17) 

 

 

 Důležité stránky prezentace. 

•    věcná stránka (obsah, téma, cíl) 

•     osobnost řečníka 

•     vizuální pomocné prostředky 

•     způsob ovládání technických pomůcek 

  



Co si účastníci přímé komunikace sdělují?  

Komunikace je vzájemným sdílením. 

• obsah informace 

• metakomunikační klíče 

• své sebepojetí 

• vztah k druhému 

• vztah ke sdělovanému 

• pravidla  



Co studentům na přednášejícím nejvíce vadí? 

• neexistující zrakový kontakt 

• těkající pohled 

• nervózní přecházení 

• strnulé postávání na jednom místě 

• příliš rychlý, monotónní výklad 

• předčítání připravených poznámek 

• cinkání drobnými v kapse 

• hra s ukazovátkem, či tužkou 

• popotahování se za části oděvu 

• nezájem přednášejícího 



Jaké mimoslovní prostředky máme k dispozici?  

• postoj 

• pohled 

• gesta 

• vzdálenost od příjemce 

• rychlost a dynamiku řeči 

• barvu hlasu 

• sebe - svůj vzhled 

• svoji přípravu  

 



Čeho si posluchači cení? 

• prezentace orientované na jejich potřeby 

• jednoduchých, srozumitelných informací 

• nových zajímavých skutečností a myšlenek 

• podložených faktů 

• vysvětlení odborných výrazů 

• stručných precizních informací 

• přehledně strukturovaných informací 

• průběžných shrnutí 

• jasně zdůvodněných rozhodnutí 

• poctivých soudů a ocenění 

• DIALOGU s každým partnerem 



Na co je třeba si dávat pozor při používání 

slovních kódů? 

• výběr vhodných pojmů 

• správnou stavbu druhů vět a úsudků 

• logickou strukturu informace  

• vysvětlení neznámých výrazů 

• pravdivost informací 

• intonaci  

• výslovnost 

• odlehčení sdělení 



  Prezentace  je  příležitostí předvést  své  

komunikační schopnosti  vlivným osobám.  

 

Věnujete-li  čas  její přípravě, bude  výborná   

a vaše  prestiž  stoupne. 


