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O co usilujeme? 
  

 nacházíme a podporujeme učitele, kteří se 

chtějí učit dělat svoji práci ještě lépe  

    (ve smyslu pedagogických východisek JOBu), 

 ...spoluutváříme komunitu, kde se učitelé 

účinněji učí, 

 ...ovlivňujeme společenské prostředí tak, aby se 

v něm inovacím ve vzdělávání lépe dařilo. 
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Otázky, se kterými přicházíme 
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CÍL - na co míříme? 

- posílíme svou dovednost symetricky komunikovat  

při spolupráci… nejen s rodiči 
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Dílčí cíle - co nás čeká? 

- prozkoumáme základní parametry symetrické respektující 

komunikace 

- prozkoumáme vybrané komunikační projevy, které budí 

vztahovou nepohodu 

- budeme trénovat konkrétní situace a tím si zvědomíme 

komunikační projevy vedoucí ke vztahové pohodě 

 

  



www.JOBOS.cz 

IČ: 682 45 301 

č. j. akreditace instituce                  

v systému DVPP: 

20856/2011-25 

 

JOB 

Sekce vzdělávání ve 

školství 
Turkova 785 

517 21  Týniště nad Orlicí 

Cíl: Zvědomuji si komunikační projevy vedoucí 

ke vztahové nepohodě. 
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Každý sám se zamyslete a zapište si, které 

komunikační projevy v dialogu Vám ukradnou 

vztahovou pohodu.  
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Cíl: Zvědomuji si komunikační projevy vedoucí ke vztahové nepohodě. 

5 komunikačních projevů, které nám ukradnou vztahovou pohodu  

 
Instrukce: 

 S rozdáním textu se stáváte experty na jeden z komunikačních 

projevů. 

 Nastudujte si ve skupinách, co je o něm potřeba vědět a připravte 

pro ostatní výukový plakát min. o velikosti A3. 

 Kritéria úspěchu: Plakát bude obsahovat vysvětlení dané 

komunikační asymetrie, klíčová slova, obrázek podporující 

porozumění, jeden příklad z textu a minimálně 3 další příklady + 

….  

 Plakát vyvěste do galerie. 
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Cíl: Zvědomuji si komunikační projevy vedoucí ke vztahové nepohodě. 

5 komunikačních projevů, které nám ukradnou vztahovou pohodu  

 
Instrukce: 

 Projděte se galerií, seznamte se s plakáty ostatních skupin.  

 Při procházce galerií si každý sám vyhodnoťte, který z 

komunikačních projevů i vy uplatňujete v komunikaci.  
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Typy agresí v komunikaci –  

zasahují do sebeobrazu druhých, čímž je nutí se bránit –způsobují vztahové války. 

Hodnocení (nálepkování) 

Je to lajdák…Není, jen je toho na něho moc. 

Věštění (interpretace – předpovídání budoucnosti) 

Vy my to snad děláte schválně. 

Je vidět, že mě neposloucháte. To se mýlíte. 

Mentorování – NDR – odborník na životy druhých 

Měl bys dávat pozor, na to, co děláš. 

Být tebou, nebral bych to na lehkou váhu. 

Popírání vidění světa druhých (hlasatel jediné pravdy) – popírání emocí 

Kdyby se tak choval každý, můžeme to tu zavřít. 

To nemyslíš vážně. 

To si nesmíš tak brát. 

Ironie, sarkasmus, zvyšování hlasu 
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Cíl: Zvědomuji si komunikační projevy vedoucí ke 

vztahové nepohodě. 

 

 JÁ JSEM O.K. (mám pozitivní přístup k sobě, mám se rád)  

 

 TY JSI O.K. (beru tě takového, jaký jsi) 

  

 MŮJ POŽADAVEK JE O.K. (je v pořádku, že po tobě něco chci) 

  

 TVOJE REAKCE JE O.K. (je v pořádku, když mi řekneš ano nebo ne) 

Základní předpoklady symetrické komunikace  
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PAUZA  
 



Popisný jazyk - minilekce 

Co je to popisný jazyk? Jak se liší od hodnotícího jazyka?  

 

 



 

 

 

Popisný jazyk:  

objektivní (epizodický) záznam konkrétně popisuje to, co se 

skutečně stalo (aby to bylo zřejmé i tomu, kdo danou situaci 

neviděl) popisujeme to, co jsme viděli či slyšeli 

 

Jazyk hodnotící:  

každou situaci navíc rozšíří o svůj (subjektivní) pohled, názor, 

dojem, představu popisujeme, co si myslíme, co cítíme 

 

 

 
 



Poznámka:  

 

 

J.S. Cangelosi ve své knize Strategie řízení třídy popisuje podrobněji 

důsledky posuzujícího vyjadřování, jak se vyhnout označování, klamnosti 

nálepek, ale také nám poodhaluje, jak učit žáky, aby nám naslouchali - 

upozorňuje na bohatství popisného jazyka, moudré používání slov a 

vyloženě nás vyzývá, abychom přemýšleli, než promluvíme, nepoužívali 

neužitečná slova a mluvili pouze k člověku, kterého se sdělení týká a 

k pozorným posluchačům. Za důležitou považuje také řeč těla, 

naslouchání žákům a reagování podporujícím způsobem. Tato publikace 

může být velmi užitečná, protože nám umožňuje na příkladech z praxe 

zcela názorně poznávat vlastní komunikační strategie a poodhalovat jejich 

slabiny nebo naopak přednosti. 
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Cíl: trénovat symetrickou komunikaci 

 Slyším tady křik. 

 Věrko, tam na podlaze jsou papírky. 

 V té sadě chybí dva nástroje. 

 Jendo, za poslední dva týdny jsi dvakrát nedonesl DÚ. 

 Vidím Ondro, že jsi už oblečený. 

Popisná zpětná vazba 
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Cíl: trénovat symetrickou komunikaci 

 Je zaměřená na průběh činnosti či její výsledek, nikoliv 

na posuzování kvalit toho, kdo ji provádí. 

 Je to věcná informace, která nás nezahanbuje, netrestá 

ani neodměňuje, známka ano. 

(Nováčková, 2006) 

Popisná zpětná vazba 
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Cíl: trénovat symetrickou komunikaci 

POZOROVATELNÁ SKUTEČNOST.  

POPISEM SIGNALIZUJI, ŽE NEJDU DO BOJE O MOC.  

UMOŽŇUJE KONCENTRACI NA PROBLÉM, NEÚTOČÍ NA 

CHARAKTER.  

POPIS SDĚLUJE, ŽE SE NĚCO DĚJE, NĚCO NĚKDE JE.  

POPIS 
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Cíl: trénovat symetrickou komunikaci 

 Pozitivní popis je základní alternativou pochval (je zaměřený na 

věc, chování, nehodnotí osobu).  

 Učí všímat si pozitivního chování teď i připomínat jeho výskyt 

v minulosti, event. analyzovat s dítětem důvody úspěchu.  

 Čemu se věnuje pozornost, to se rozrůstá – to platí jak pro 

pozitivní, tak i negativní!! 

POZITIVNÍ  POPIS 



Z VÝZKUMŮ VYPLÝVÁ, ŽE ŽÁCI SE CÍTÍ MÉNĚ OHROŽENI, 

MÉNĚ SE U NICH PROJEVUJÍ SEBEOBRANNÉ POSTOJE A 

OCHOTNĚJI SE ZAPOJUJÍ DO UČEBNÍCH ČINNOSTÍ, KDYŽ 

PRACUJÍ S UČITELI, KTEŘÍ SE SOUSTAVNĚ VYJADŘUJÍ 

POPISNÝM ZPŮSOBEM, NEŽ PŘI PRÁCI S TĚMI, V JEJICHŽ 

ŘEČI JE SLYŠET MNOHO POSUZOVÁNÍ. PŘI POPISNÉM 

VYJADŘOVÁNÍ VYKRESLUJE MLUVČÍ SITUACI, CHOVÁNÍ, 

DOSAŽENÝ VÝSLEDEK NEBO POCIT. PŘI POSUZUJÍCÍM 

VYJADŘOVÁNÍ SE CHOVÁNÍ, DOSAŽENÝ ÚSPĚCH NEBO 

OSOBA KLASIFIKUJE (ZAŘAZUJE). POSUZOVÁNÍ OSOBY JE 

PRO ATMOSFÉRU SPOLUPRÁCE OBZVLÁŠTĚ ZHOUBNÉ.“ 
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Ocenění 
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Ocenění 
 Zeptal ses na nejasnosti v zadání úkolu. Mám 

za to, že tvoje otázka mohla pomoci i někomu 

jinému ve třídě. 

 Nyní máme 3 různé výsledky, můžeme tedy 

mluvit o tom, co nám může stát v cestě ke 

správnému řešení těchto typů úloh. 

 Když jsi položila žákům otázku, mlčela jsi a 

čekala. Myslím, žes tím vytvořila prostor, aby 

se otázkou zabývalo více žáků. 

 Děkuji, že jsi vzal ten návod s sebou, bez toho 

bychom nevěděli, jak to uvést do chodu. 
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Cíl: Posiluji svou dovednost symetricky komunikovat  - 

trénuji popisnou zpětnou vazbu 

 Úkolem učitele je vytvářet bezpečný prostor pro učení, 

experimentování, kvalitní reflexi a samostatné rozhodování žáků. 

Základním „nástrojem“ pro tvorbu bezpečného prostředí je vědomá 

práce učitele se vztahovými signály v komunikaci a nastavování 

konkrétních pravidel v oblasti komunikace mezi žáky.  

 

 Vědomou prací se vztahovými signály v komunikaci myslíme to, že 

učitel ve většině situací komunikuje vztahově symetricky (neužívá 

hodnotící jazyk, interpretování, dávání nevyžádaných rad, popírání 

vidění žáků a dalších forem agrese.  
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Cíl: Posiluji svou dovednost symetricky komunikovat  - 

trénuji popisnou zpětnou vazbu 

• Popis situace 

 Popíšeme, co se stalo: „Holky, opustily jste stan po 

večerce.“ 

• Popis situace s odkazem na pravidlo 

 „Eliško a Markéto, opustily jste tábořiště po večerce, ačkoli 

jsme se dohodli, že po večerce zůstanou všichni ve svém 

stanu.“ 

• Komunikační zpětná vazba 

K popisu situace přidáme pocit, který v nás dané chování 

vyvolalo. 

 „Naštvalo mě, že jsem vás uviděl plížit se z našeho 

tábořiště ven.“ 
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Cíl: Posiluji svou dovednost symetricky komunikovat  - 

trénuji popisnou zpětnou vazbu 

• Zastavení činnosti a vytvoření prostoru pro žáky 

 „Co se nám to teď tady děje? Co uděláme, aby se to dál 

nedělo? Které pravidlo jsme teď zanedbali? Co uděláme, 

aby bylo příště dodrženo?“ 

 

Takový postup je platný při jednorázovém porušení 

dohodnutého pravidla. Pokud k porušování pravidel 

dochází opakovaně, situace si žádá více času a prostoru 

pro učitele i žáka.  
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Cíl: Posiluji svou dovednost symetricky komunikovat  - 

trénuji popisnou zpětnou vazbu 

1) Zpětná vazba 

 

Učitel: „Jano, vadí mi, když přicházíš do školy o deset 

minut později, než začne první hodina.“ 

 Jana: „Ujel mi autobus.“ 

Učitel: „Byl bych rád, kdybys příště přišla včas a nechci teď 

o tom mluvit. Rád se s tebou o tom pobavím po hodině, 

jestli k tomu něco máš.“ 
 



www.JOBOS.cz 

IČ: 682 45 301 

č. j. akreditace instituce                  

v systému DVPP: 

20856/2011-25 

 

JOB 

Sekce vzdělávání ve 

školství 
Turkova 785 

517 21  Týniště nad Orlicí 

Cíl: Posiluji svou dovednost symetricky komunikovat  - 

trénuji popisnou zpětnou vazbu 

2) Snaha porozumět chování žáka 
 

 Když se chování žáka nezmění, snažíme se porozumět jeho chování 

a dát mu prostor pro jeho vysvětlení. Při komunikaci v důvěryhodné 

atmosféře můžeme najít něco, co můžeme odstranit. Otázkami 

chceme dát žákovi prostor a vyhýbáme se proto skrytě agresivním 

dotazům („Můžeš mi říct, proč jsi zase přišla pozdě?“). Takové 

otázky vedou žáka k obraně a komunikce je potom nefunkční. 

 Učitel: „Nerozumím tomu, proč teď přicházíš celý týden do školy o 

deset minut později. Napadá tě k tomu něco?“ 

 Jana: „Máme nového psa a nestíhám ho ráno vyvenčit.“ 
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Cíl: Posiluji svou dovednost symetricky komunikovat  - 

trénuji popisnou zpětnou vazbu 

3) Dohoda 
 Dohoda mezi žákem a učitelem může být ústní nebo písemná, je zcela 

na vás, jaká forma je přijatelnější. Měla by obsahovat kdo s kým ji 

uzavírá, jakého konkrétního problému se týká a kdy se obě strany 

sejdou k revizi toho, jak dohoda funguje. 

 Učitel: „Aha, už je mi to srozumitelnější. Rozumím tomu, že se všechno 

zabíhá a nestihla sis zvyknout. Já ale potřebuji začínat hodiny včas se 

všemi. Napadá tě, jak to dát dohromady? 

 Žák může přijít s nápadem, na kterém se shodneme. V případě, že 

návrh řešení nepřichází, je pomyslný míč opět na straně učitele. 

 „Pokud bys znovu přišla na první hodinu pozdě, museli bychom se 

znovu sejít a vymyslet nějakou sankci.“ 

  Stanovíme termín, kdy se sejdeme znovu a zjistíme, jak dohoda 

funguje. 
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Cíl: Posiluji svou dovednost symetricky komunikovat  - 

trénuji popisnou zpětnou vazbu 

4) Pokud dohoda nefunguje, stanovíme sankce 
 

 Učitel: „Jano, dohodli jsme se, že se dneska sejdeme a zjistíme, jak naše dohoda 

funguje. 

 Jana: „No jo, ale když štěněti nebylo dneska dobře.“ 

 Učitel: „Dohodli jsme se, že když nám dohoda nebude fungovat, stanovíme 

nějakou sankci. 

 Jana: „No ale jemu bylo fakt blbě!“ 

 Učitel: „Mluvím o naší dohodě. Napadá tě něco, co s tím budeme dělat?“ 

 Jana: „Tak já už budu chodit včas.“ 

 Učitel: „Pokud příště nebudeš včas na hodině, uděláš referát prohlubující látku, 

kterou probíráme v době, kdy v hodině nejsi. Kdyby se stalo, že referát nepřineseš, 

pozvu na schůzku rodiče a budeme se zase snažit společně se dohodnout na tom, 

jak to uděláme, abys chodila do školy včas.“ 

  Nastíníme dítěti důsledky případného neplnění dohody a dáváme mu tak na 

výběr, jestli se mu jeho chování vyplatí. Sankci je třeba promyslet si předem. 
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Cíl: Posiluji svou dovednost symetricky komunikovat  - 

trénuji popisnou zpětnou vazbu 

5) Naplnění předem 

známých důsledků 
 

 Nevýhodou symetrické 

komunikace je delší čas, který 

zabere oproti komunikaci 

direktivní. Pravděpodobnost 

změny chování žáka je ale 

mnohem vyšší, a proto se tento 

způsob řešení určitě vyplatí. 
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Cíl: Zvědomuji si komunikační projevy vedoucí ke vztahové nepohodě. 

5 komunikačních projevů, které nám ukradnou vztahovou pohodu  

 
Instrukce: 

 Postavte se k plakátu projevu, který si myslíte, že v komunikaci 

užíváte a chcete si s podporou skupiny vyzkoušet namodelovat 

efektivnější postup. 
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Cíl: Zvědomuji si komunikační projevy vedoucí ke vztahové nepohodě. 

5 komunikačních projevů, které nám ukradnou vztahovou pohodu  

 
Instrukce: 

 Ve skupině připravte a předveďte ostatním 2 modelové situace z 

komunikace se studentem (PŘED a PO). 

PŘED – s využitím komunikačního projevu z plakátu 

PO – s dodržením principu symetrické komunikace 
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Cíl: Zvědomuji si komunikační projevy vedoucí ke vztahové nepohodě. 

Posiluji svou dovednost symetricky komunikovat.   

 

 Čím mohu svou komunikaci pročistit? 

 Instrukce: 

 Pište samostatně VOLNÝM PSANÍM. 

Když  přemýšlím o tom, jak já mohu zvýšit vztahovou 

pohodu při komunikaci se žáky, kolegy, rodiči, napadá 

mě… 
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 Co si odnáším, chci využívat, 

posílit…..pro využívání 

symetrické komunikace, 

popisného jazyka, 

oceňování…?  

Jak můžeme předcházet nedorozumění s rodiči?  
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Děkuji Vám za pozornost. 

 

Jana Stejskalová 

j.stejskalova@jobinovace.cz 
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