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1. SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE A ZÁKLADNÍ LIDSKÉ 
INTERAKCE V PRACOVNÍM VZTAHU 
 
V úvodu do své bakalá�ské práce je nutné se nejd�íve podívat na to, co 
vlastn� pojem „sociální komunikace“ obnáší a jaká je její základní 
definice. 
 
Sociální komunikace je možné ozna�it jako sd�lování a p�ijímání celé �ady 
význam� v chování a samoz�ejm� i mezi vztahy lidí. Sociální komunikace 
obnáší celou �adu jednotlivých prvk�, ze kterých je tvo�en ucelený systém 
sd�lování. Otázkami sociální komunikace se lidé zabývali od nepam�ti.  
 
Slovo komunikace pochází z latinského „communicare“ a znamená 
dorozumívat se. Komunikace je stav, který probíhá mezi lidmi a jedná se 
v n�m o sd�lování definovanými formami a slouží k p�enosu informací. 
Mezi jednotlivé druhy komunikací pat�í: komunikace verbální (používání 
jazykového sd�lení, kdy je nejd�ležit�jší obsah �e�eného s tempem, tónem, 
kvalitou projevu), neverbální (�e� t�la), jednocestná (monolog nebo 
promlouvání k sob� samému), obousm�rná (dialog), vertikální (od shora 
dol�, nad�ízený – pod�ízený), horizontální (mezi sob� rovnými, nap�. 
kamarádi nebo kolegové), �et�zová (p�edávání jedné informace druhému a 
její následné rozší�ení), jednobodová (informace komunikujícího vycházejí 
z jediného bodu), kruhová (více�lenná debata v uzav�ené skupin� lidí), 
formální (jednodruhová, vztahující se pouze k projednávanému tématu) a 
neformální (zahrnuty ostatní prvky zájmu, v�etn� cit� a emocí, více témat). 
 
Tyto podsystémy jsou verbální komunikace, která obnáší mluvenou a 
dokonce psanou �e� v užším slova smyslu a nonverbální komunikace, ve 
které je markantem chování, které jsme schopni posuzovat podle výraz�, 
gest, pohled�, postoj� atd. Samoz�ejm�, že tyto dva dílce ze skláda�ky 
sociální komunikace jsou pro nás p�i pracovních vztazích prvním a 
majoritním prvkem dorozumívání se.  Z�stává nasnad�, že i další formy 
komunikace hrají svoji roli, viz komunikace: interpersonální, což je 
základní p�edávání informací mezi osobami, dále intrapersonální, kdy 
informace získáváme sd�lovanou formou nebo tyto informace sdílíme 
z n�jakých databází a nakonec masová, kdy informace jsou nám sd�lovány 
televizí, rozhlasem a tiskem.       
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P�i interakcích v pracovních vztazích je vid�t základní forma komunikace, 
ve které p�sobí primární �initelé, což je osoba sd�lující, osoba, která 
p�ijímá sd�lení a samoz�ejm� to nejd�ležit�jší, což je obsah sd�lení. 
Jednotlivé interakce se m�ní v pr�b�hu komunikace a to tím, že stav, kdy 
osoba sd�lující se stává osobou p�ijímající a naopak vytvá�í konfrontace 
v t�chto vztazích.  Sd�lení je proces v �ase se odehrávajícího d�je. U 
každého sd�lení lze pozorovat více významových smysl� a to v principu 
tématu, tím co se sd�luje nebo p�ijímá a smyslu interpretace, což je to, do 
jaké míry p�ikládají osoby komunikaci význam.  
 
Každá sociální komunikace, která se odehrává v jiném prost�edí má ur�itý 
systém. V tomto hraje d�ležitou roli rozd�lení, v jakém oboru se tato 
odehrává. Pro každé jsou rozdílné gesta, chování, dokonce i jazyk a 
projevy verbální komunikace. Snadno m�že dojít k nepochopení �i úniku 
smyslu p�i pozorování osob z jiných obor�.  
        
  
1.1 Dostate�ná odbornost pro etikon, jeho validita a snaha o 
porozum�ní 
 
Z výše uvedeného d�vodu vyplývá, že pro komunikaci v pracovních 
vztazích je nutná v základních stycích mezi jednotlivými pracovníky 
alespo� �áste�ná u vedoucích pracovník� dovolila bych si �íci až dokonalá 
znalost jednotlivých princip� sociální komunikace a jejich využívání p�i 
pracovních stycích. D�ležitou a nezanedbatelnou �ástí t�chto komunikací 
je i etika, která upravuje principy v p�ístupu, kdy je vytvá�en ur�itý kodex i 
p�esto, že vnit�ní postoje jsou opa�né a kdy by se v sociální komunikaci 
prosazovala vlastní, pro pracovní vztahy parazitární, neosobní schémata. 
Tento mantinel zabra�uje alespo� t�m lidem, kte�í si uv�domují 
problematiku komunikace v pracovních vztazích tomu, že nejsme p�i 
vyhrocených vztazích vlá�ení vlastní rozporuplností.  
 
Tyto fakta jsou platná pro odborn�jší p�ístup, který vytvá�í normativy 
v chování a ovliv�uje celý pracovní kolektiv. Vždy� fundovanost je snahou 
o porozum�ní a pochopení princip�, které když budou dob�e využity, 
p�inesou prosp�ch všem.  
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1.2 Vazba mezi morálními, spole�enskými a hmotnými hodnotami 
pracovních vztah� a jejich st�et� 
 
Je nasnad�, že veškeré úsudky pramenící z komunikace mají pevnou oporu 
v ostatních hodnotách, jakými jsou morálka, spole�nost a a� chceme �i 
nechceme, musíme si p�ipustit i hmotné hodnoty, které k této hektické 
dob� snad nejvíc ovliv�ují naše rozhodování, jednání a tím nedíln� spjatou 
komunikaci s okolím. I když tato komunikace probíhá pouze na bázi 
pracovních vztah�, je myšlenkou každého z nás d�lat a mít za to prost�edky 
pro obživu svoji a své rodiny.  Proto se nesmíme divit, když p�i 
konfrontacích komunikace mezi zam�stnanci a nad�ízeními nebo ve své 
vlastní rovin� jsme schopni slevit e svých názor� a postoj� a p�izp�sobit se 
morálce nad�azené, s potla�ením sebe sama.  
 
V tomto okamžiku je tato rovina spíše usazená do filozofického pohledu, 
kdy vést diskuse ohledn� našich postoj� by bylo irelevantní v míst� a �asu. 
Spole�nost jako komplex je tvo�ena z fragment� a� již vztah�, které jsou 
pro nás v pracovní komunikaci nutné (to jsou ty vztahy, p�i kterých 
musíme vycházet z autoritativních podn�t�) anebo ze vztah�, které jsou 
osobní. Tyto vztahy jsou pro nás v principu osobních pohled� 
nejd�ležit�jší, a proto jsme p�i takové konverzaci osobit�jší a otev�ení. I 
p�ese všechno toto funguje jakási neviditelná bariéra, kterou když 
p�ekro�íme a vyhrotí se v konfliktní situaci v pracovním styku, dochází 
k daleko problemati�t�jšímu �ešení kv�li naší podjatosti a zaujatosti.  
 
Každá organizace, kultura a odlišné spole�nosti mají své morální kodexy, 
kterými jsou zam�stnanci, osoby „živeny“ a podle kterých se má �ídit 
strukturalizace pracovní komunikace sociálních vztah�.  
 
 
 
2. ZÁKLADNÍ PRVKY NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 
 
Již ze za�átku bylo poukázáno na d�lení sociální komunikace, na její 
základní kameny a jako jeden z nejd�ležit�jších prvk� byla ur�ena 
nonverbální komunikace. Nonverbální komunikace jsou základní prvky 
informací, se kterými se setkáváme p�i komunikaci v pracovních vztazích. 
Jedná se o to pov�stné „gro“, které komunikaci zahajuje, doprovází i 
ukon�uje a p�i které se snažíme de facto do komunikace proniknout. Je pro 
nás prvotn� d�ležité �lov�ka (prost�edí, okolí), se kterým komunikujeme 
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vid�t než cokoliv jiného. Nonverbální komunikace nebo-li neverbální 
komunikace je komunikace beze slov tudíž mimoslovní. Tato probíhá 
prost�ednictvím zp�sob� držení t�la, jeho pohyb�, postoj�, obli�ejových 
grimas a výraz�, vzdáleností mezi osobami p�i komunikaci, pohled� a 
pohyb� o�í, dotyky, �e�í, její hlasitostí a rychlostí v neposlední �ad� i 
zevn�jškem osoby, to znamená hygienickým projevem, tak i oble�ením, 
jeho stav, barva, druh. 
 
Do jejích základních funkcí by se za�adilo vyjád�ení sama sebe a vlastní 
prosazení. V jejím smyslu m�žeme nacházet i prvky náhrady �e�i, �ímž 
symbolizuje a ilustruje a podpory �e�i, p�i�emž ji zd�raz�uje nebo jí udává 
tempo. Pomáhá vyjád�it emo�ní stav a nastavit op�t jeho rovnováhu. 
  
P�i úvaze nad nonverbální komunikací docházím k záv�ru, že podn�ty, 
které získáváme o�ima, jsou pro nás d�ležité, jelikož p�eci 80 až 90 % 
veškerých informací z okolí získáme pohledem. P�i komunikaci 
podv�dom� sledujeme druhého �lov�ka, aniž jsme si museli cokoliv 
uv�domit, za�ínáme si vytvá�et obrázek o této osob� díky jeho celkovému 
postoji, tj. gesty, mimikou, tvá�í, pé�í o zevn�jšek, to že s osobou budeme 
ješt� komunikovat pomocí �e�i je už jen doprovodný faktor, který utvá�í 
komplexní komunikace. P�i standardních reakcích na konverzaci a 
v odpo�inkovém �asu je používaná nev�domá nonverbální komunikace, 
která je spontánní. V�domou naopak používáme p�i propracovaných a 
promyšlených kontaktech, �ímž máme snahy kontrolovat projevy t�la. 
 
Obory, které se zabývají nonverbální komunikací, jsou mimika, která má 
pododdíly, kterými jsou proxemika, haptika, posturologie, kinezika, 
gestika, paralingvistika a �e� o�í. Další zp�soby nonverbální komunikace 
jsou prost�ednictvím p�edm�t�, barvami, oble�ením, ozdobami, v�n�mi, 
dekoracemi prostoru, �ichem a dary. 
 
Nonverbální komunikace má sd�lovat situace, emoce a snahy a je to 
jakýmsi zvláštním druhem komunikace, na který reagují dokonce i zví�ata. 
Asi pro nás nejznám�jší nonverbální komunikací je chování malých d�tí. I 
když nemají možnost verbální cestou vyjád�it své pocity, názory a pot�eby, 
dokáží je sd�lit gesty a mimikou pom�rn� jasn� ostatním. Jejich rozborem 
a konfrontací s dosp�lými osobami lze tyto projevy aplikovat i na jejich 
chování a stávají se pro pozorovatele obrovskou škálou materiál� pro 
pochopení jednotlivých postoj� a gest v dosp�lé populaci.  
 



 

 - 10 -     

Je zajímavé, že z výzkumu vyplývá, že práv� nonverbální komunikací se 
p�edává nejvíce základních informací a to zhruba v rozsahu 50 – 90 %. 
Samoz�ejm� daná výše je závislá na tématu a stavu toho, kdo sd�luje. 
 
 
2.1 Využití a �len�ní poznatk� nonverbální komunikace 
 
P�í každodenním pracovním styku tuto komunikaci využíváme a je d�ležité 
se s ní nau�it pracovat. Na každé jednotlivé sou�ásti projev� nonverbální 
komunikace jsou kladeny jiné nároky, které pokud jsou špatn� 
interpretovány nebo pochopeny, m�ní podstatu celého sd�lení. Nem�žeme 
obsáhnout v jednom okamžiku absolutní kontrolu nad t�mito projevy, ale 
m�žeme se snažit vyvarovat chybových prvk� p�i ní.  
 
Roz�lenit poznatky získané v neverbální komunikaci je obtížné a jsou do 
ur�ité míry p�i�azeny tomu, kdo tyto poznatky získal a v jakém rozsahu. 
Dají se �lenit do jednotlivých specifických situací, kdy se v�tšinou stává, 
že poznatky získané z jedné situace lze použít i v jiné, podobné 
konfrontaci. Základní prvky nonverbální komunikace jsou dány následným 
roz�len�ním, kde jsou rozvedeny v postoje mimiky, proxemiky, haptiky, 
posturologie, kineziky, gestiky, paralingvistiky a �e�i o�í. 
 
 
2.1.1 Mimika 
 
Mimika je podle slovníku cizích slov definována jako „doprovázení 
projevu pohyby, gesty, výrazem tvá�e“. Toto vysv�tlení nám v celku 
p�esn� ur�uje rozsah oboru sociální komunikace, kterým se mimika 
zabývá. V pr�b�hu interakce náš obli�ej vydává informace o tom, co 
sd�lujeme a v jakém rozsahu. Asi nejznám�jší z mimických projev� 
v neverbální komunikaci je plá� a smích. Oba dva ur�ují protich�dné 
oblasti rozpoložení �lov�ka p�i komunikaci. Tyto dva projevy dokáží 
v celé své emo�ní škále vyjád�it snad všechny myslitelné reakce 
v komunikaci. Tvrdí se, že mimikou m�žeme vyjád�it celou škálu emocí, 
jakými jsou zájem, p�ekvapení, radost, št�stí, strach, spokojenost, roz�ilení, 
opovržení a jejich protiklady, ale p�ece je to jen omezený po�et slovních 
výraz� pro popis toho, co se d�je v lidské tvá�í, protože svaly v našem 
obli�eji jsou natolik složitým p�edivem, že nám umož�ují více než 1000 
r�zných výraz� obli�eje. A �innost sval� v našem obli�eji bývá tak hbitá, 
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že tyto rozmanité výrazy mohou být produkováni v minimálním �ase. (4: 
34) 
 
Samoz�ejm�, že tyto projevy je možné také hrát a v daném okamžiku je 
nutné, jak který stav dovede komunikátor sd�lit. Oproti t�mto hraným 
emocím jsou emoce pravé nev�domé a mimické projevy jsou, tudíž 
obrazem toho, jací jsme, a ukazují, nám jakou osobu p�ed sebou máme 
(samoz�ejm� v kombinaci s ostatními prvky nonverbální komunikace).  
 
V pracovních vztazích jsou hlavn� vedoucí pracovníci proškolování, aby 
byli schopni v konkrétních situacích zvládnout sebekontrolu a potla�it 
bezd��né mimické projevy. Je však jen otázka toho, jak dokáže jaký �lov�k 
s poznatky o mimice pracovat. 
 
 Pokud se podíváme blíž na oblast tvá�e, lze jí rozd�lit do n�kolika oblastí 
a tyto oblasti p�enáší jednotlivé segmenty emocí, které tyto vyjad�ují. Asi 
nejvíce nás v první chvíli osloví oblast o�í a ví�ek, následuje zóna tvá�e, 
úst (nos), pak oblast �ela a obo�í. Bylo zjišt�no, že vyjád�ení emocí od 
spokojenosti až ke št�stí se dá ur�it z oblasti dolní �ásti obli�eje 
v kombinaci zóny o�í a o�ních ví�ek.  Naproti tomu strach, smutek, obava 
vyjád�í nejvíc z o�í a ví�ek. Naopak n�které emoce jsou vyjad�ovány 
celým obli�ejem, nap�íklad roz�ilení nebo p�ekvapení) Metoda FAST – 
obsahuje mimo jiné atlas druh�, frekvence a rozsah zm�n v každé ze t�í 
oblastí obli�eje a tak dává možnost co nejp�esn�ji z mimických projev� 
ur�it, co se d�je v emocionální sfé�e osoby. (4:40) 
 
Celá škála mimických projev� nám p�i pracovních vztazích udává to, jak 
komunikace mezi jednotlivými osobami na pracovišti získá emo�ní náladu 
a jak vytvo�í lepší pracovní zázemí. Pokud budeme komunikovat 
s pracovním okolím a grimasa tvá�e bude vyjad�ovat znechucení a 
nezájem, pak tím s nejv�tší pravd�podobností „nakazíme“ i 
spolupracovníky a popudíme nad�ízeného. De facto p�etva�ování se 
v oblasti mimiky je „denním chlebem“ a setkáváme se s ní na každém 
kroku. Pokud je mimika nucená, tak p�i déle trvající komunikaci a hlubším 
pozorování zahlédneme záblesky našeho okamžitého rozpoložení a stavu 
ve chvílích, kdy dostate�n� nekontrolujeme naše chování. 
 
V základ� je dáno, že mimika je zpracovávaná v úrovni anatomie a 
fyziologií našeho mozku. Neuropsychologové tvrdí, že nonverbální 
komunikace, p�esn�ji �e�eno mimika je zpracovávaná oproti verbální 
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komunikaci – tedy �e�i pravou hemisférou mozku, kdežto �e� je 
zpracovávána i vnímána levou hemisférou. V porovnání s �e�í není 
p�irozená mimika zpracovávána úsudkem jako �e�, tudíž je v ní více 
subjektivity.  
 
V pracovních vztazích s nejv�tší pravd�podobností nelze �i lépe �e�eno 
neumíme po celou dobu konfrontace dostate�n� kontrolovat naši mimiku a 
ta se tím pádem stává zbraní, která proniká do naší osobnosti. 
 
 
2.1.2 Proxemika 
 
Proxemika se zabývá oborem nonverbální komunikace, který si v�tšina lidí 
v�dom� neuv�domuje, ale v podv�domí je zna�n� akceptováno. Její 
zam��ení je na vzdálenost mezi osobami, které spolu komunikují a je 
jediná, u které se dá ur�it p�sobení v jednotkách. A t�mi jsou centimetry 
(je m��itelná). Tato vzdálenost se m��í v rovin� horizontální, ale také 
v rovin� vertikální. P�i výzkumu došel Edward T. Hall k rozd�lení na �ty�i 
komunika�ní zóny (1:103) V podstat� je proxemika to, co je známo ze 
zví�ecí �íše, tj. teritorium (4:46).  Toto území �lov�k považuje za vlastní, 
v principu funguje jako rozší�ení jeho t�la. Velikost této zóny je kulturn� 
podmín�na a je p�ímo závislá na spole�nosti (místo kde �lov�k vyr�stá) a 
míst� (hustota zalidn�ní) tzn., že kultura od kultury bude mít jiný nárok na 
velikost této zóny. Samoz�ejm�, že její velikost je závislá také na 
spole�enském postavení, pohlaví, v�ku a p�edm�tu komunikace.  
 
 
Základní �len�ní proxemických zón je na (3:94): 
 
Intimní zóna 
 
Je to vzdálenost od 15 do 45 centimetr�. Její charakteristikou je t�lesný 
kontakt, p�i n�mž za�ínáme vnímat t�lesné teplo a pach, p�i tomto kontaktu 
m�žeme pozorovat snižující se slovní projev. Tato zóna pat�í do jedn�ch 
z nejd�ležit�jších osobních zón, ve kterých se odehrávají nejd�ležit�jší 
osobní vztahy (milování, hledání ochrany, uklid�ování, sbližování, ale na 
druhou stranu i oblast, kde dochází k nejvyhrocen�jším konfrontacím tj. 
kontaktním bojem). Do této oblasti si dobrovoln� necháváme vstoupit 
pouze osoby nám blízké (rodi�e, potomci, manželé, nejbližší p�átelé atd.). 
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Ješt� existuje v této oblasti prostor, který je menší než 15 centimetr� a ten 
bývá ozna�en jako uzav�ený intimní prostor, tuto oblast nelze narušit jinak 
než fyzickým kontaktem. Intimní zónu lze narušit pouze ze dvou d�vod�. 
Tím prvním d�vodem je osoba blízká s úmyslem sblížení (v tomto styku je 
nutné rozd�lit, zda se jedná o styk mezi manželským párem, milenci, 
matka a dít�, blízcí p�átelé) a druhý d�vod osoba cizí s úmyslem útoku. P�i 
narušení intimní zóna cizím �lov�kem jsou vyvolány fyziologické zm�ny a 
�lov�k v t�le mobilizuje možnost na obranu nebo út�k. Každé takovéto 
narušení jinou osobou vyvolá silný nár�st vzrušení. Pak už je jen otázkou 
�ešení, zda narušení z tohoto d�vodu je útok nebo neosobní porušení této 
zóny. Jedná se o posouzení situace v daném okamžiku. V pracovních 
vztazích je tato zóna narušována pouze ojedin�le a ve v�tšin� p�ípad� si ani 
neuv�domíme její narušení (naklon�ní se ke kolegovi p�i vysv�tlování 
ur�itého problému, atp.). 
 
Osobní zóna  
 
Má vzdálenost od 46 do 120 centimetr� od osoby. Tato vzdálenost je 
spole�ensky sociální a snažíme si ji udržet p�ed vniknutím cizí osoby. 
V tomto prostoru dovolujeme pohyb jen n�kterým osobám, pro nás je 
d�ležitá svou podstatou, kdy s ní p�icházíme do kontaktu v pracovních 
vztazích a komunikaci. Velmi �asto se tato vzdálenost udržuje p�i 
spole�enských událostech, tj. ve�írcích a podnikových oslavách nebo p�i 
kontaktu s p�áteli. P�i pracovních vztazích dochází velmi �asto na 
porušování spole�enské vzdálenosti mimo pracovní styk, kdy si mohou 
tyto osoby vstupovat do svého osobního nebo intimního prostoru, ale 
v práci se tato vzdálenost udržuje na spole�enské hranici a tím se snaží 
dodržet jakési nepsané pravidlo. 
 
Spole�enská zóna  
 
Její vzdálenost je od 121 do 360 až 370 centimetr�. Tuto zónu doprovází 
jasný zrakový vjem celé osoby a fyziologické projevy t�la v�tšinou 
nevnímáme. Tato vzdálenost je velmi využívaná p�i pracovních stycích, p�i 
ní se ztrácí jemné nuance kontaktu, velice dob�e poslouží p�i komunikaci 
mezi v�tším po�tem osoby v daném �ase. Menší vzdálenost v této zón� a to 
zhruba do 210 centimetr� je b�žn� využívaná p�i nakupování a nad tuto 
vzdálenost do 360 centimetr� je tento prostor využívání p�i formálních, 
spole�enských a obchodních rokováních. Tato zóna dob�e využívá 
gestikulaci, mimiku, plastiku t�la samoz�ejm� p�i kombinaci s �e�í.  
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Vzdálenost od osoby do 3 metr� je b�žn� používaná p�i ú�edních 
jednáních.  
 
Ve�ejná zóna  
 
D�lí se na dv� �ásti. Užší zóna, vzdálenost 370 – 760 cm, je nej�ast�ji 
používána p�i jednání s cizími lidmi. Je dostate�n� velká, abychom mohli 
provést úhybný manévr v p�ípad�, že situace b�hem setkání za�íná vypadat 
hroziv�. Širší zóna, vzdálenost 760 centimetr� a více, využívají jí více 
u�itelé a p�ednášející, je to vzdálenost, která zvyšuje prestiž a autoritu t�ch, 
kdo si tuto vzdálenost dokáže udržet. 
 
Proxemický tanec (4:50) jedná se o stav, kdy se nám �i mi n�komu 
dostaneme do osobní zóny. Jde o stav, kdy každý máme jiný smysl pro 
vzdálenost komunikace a dostáváme se tak do situace, kdy mezi sebou se 
neustále p�ibližujeme a vzdalujeme. Pokud nám n�kdo naruší osobní zónu 
a nechceme dojít do stavu proxemického tance, bráníme se v�tšinou 
zk�ížením rukou na prsou (obranný postoj). 
 
     
2.1.3 Haptika 
 
Další ze sféry nonverbální komunikace je oblast, kdy je narušena intimní 
zóna, což znamená, že se projevuje doteky a tvo�í sou�ást p�irozené lidské 
komunikace v pracovních vztazích. Hmat se rozvíjí d�ív než ostatní smysly 
a proto je �lov�k k t�mto signál�m velmi vnímavý. 
 
 Haptiku lze rozd�lit na n�kolik kategorií, do které spadají spole�enské, 
p�átelské, láskyplné, erotické, tedy veskrze pozitivní doteky, ale také na 
opa�nou stranu tzn. negativní, kam pat�í facka a jiné projevy násilí p�i 
vyhrocených konfrontacích. Pro další rozd�lení se m�žeme poohlédnout 
v oblasti dynamiky a intenzity dotek� a není neobvyklé, že existují doteky, 
které mají takzvaný formalizovaný charakter. 
 
Pro nás je asi nejzajímav�jší podání ruky, protože je nej�ast�jším dotekem 
v pracovních vztazích a komunikaci a do zna�né míry ur�uje prvotní 
p�edstavu o osob�, se kterou p�icházíme do styku. Pradávný smysl toho, že 
si lidé podávají p�i setkání ruce, bylo ukázat, že nejsou ozbrojeni a 
projevili tím své p�átelské úmysly. V dobách starov�kého �íma nebylo 
podání ruky používáno pouze jako p�átelský pozdrav – který vyjad�ovali 
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uchopením za p�edloktí – ale také jako �estné slovo. A práv� v takovéto 
situaci bylo poprvé podání ruky použito na po�átku pr�myslové revoluce 
na stvrzení obchodu. Ale postupem �asu se zm�nilo na projev spole�enské 
zdvo�ilosti p�i uvítání a velmi �asto p�i rozlou�ení. (3:111) 
 
Co zpozorujeme je, jestli stisk má povahu formální nebo jestli je silný, 
slabý, vlažný, prchavý atd. Ur�it� co nás zprvu zarazí, když n�komu p�i 
pracovní komunikaci podáme ruku a odpov�dí je nám „leklá ryba“ už v té 
chvíli se snažíme usuzovat o povaze této osoby a podv�dom� máme 
nutkání jí zaškatulkovat. Takovýto slabý stisk vyjad�uje v�tšinou osobu 
nerozhodnou, nejistou, která s nejv�tší pravd�podobností nemá velkou 
snahu ke komunikaci. Naopak silný hrubý stisk nám prozradí možnost 
kontaktu s osobou, která je nep�átelská, dominantní a možná až agresivní. 
Když správn� využijeme tento kontakt a podání ruky je jak správn� 
na�asováno, tak využití síly, postavení rukou atd. využito, máme první 
výhodu na své stran�, kdy vytvo�íme nebo posílíme dobrý dojem, což je 
pro pracovní komunikaci nezbytn� d�ležité.  
 
Doteky p�i haptice mohou být v r�zných oblastech t�la a je tím myšleno, 
kde se smí jaká osoba u koho dotýkat. Samoz�ejm�, že rozmezí takovéhoto 
kontaktu závisí na jednotlivých druzích vztah� mezi t�mito osobami a na 
dalších faktorech, které tento vztah ovliv�ují, jako je nap�íklad v�k, 
pohlaví a rozdílnou dotekovou komunikaci m�žeme rozd�lit i podle kultur. 
 
 
2.1.4 Posturologie 
 
Snaží se objasnit v komunikaci �e� t�la, to znamená jeho postoj, držení a 
polohových konfigurací. Z celkového postavení lze vy�íst, jestli je ten 
který �lov�k jistý nebo nejistý. V základu jsou dva postoje a to otev�ený 
(p�átelský) nebo uzav�ený (nep�átelský). Mezi d�ležité postavení t�la pat�í 
vzájemná poloha hlavy, ramen a hrudníku. 
 
 Když chceme vytvo�it otev�ený, p�átelský vztah vyjad�ující porozum�ní 
sympatie a zájem, m�li bychom se postavit druhému �elem, s úsm�vem a 
zrakovým kontaktem, s rukama mírn� rozpaženýma a s otev�enými 
dlan�mi k tomu, s kým komunikujeme. Hlava by m�la být mírn� 
naklon�ná k rameni a postoj mírn� rozkro�ený s náznakem p�edklonu. 
Naopak pokud p�ijdeme do kontaktu s osobou, která má ruce složené na 
prsou nebo v bok, hlava naklon�ná dop�edu a odvrácená, vypovídá o 
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neochot� takové osoby komunikovat, její odmítavost, pasivitu a ned�v�ru. 
(3:142) 
 
Z postoje t�la lze vy�íst, i zda-li je osoba p�i komunikaci sebev�domá a do 
jaké míry jistá. A postoje jsou rozdílné ve stoje, vsed� a v leže (ale ty 
nejsou v pracovním vztahu moc �asté). Vyjád�ení n�kterých postoj�:  
 
Ve stoje  

- p�ešlapování – vyjad�uje nejistotu 
- nakro�ení dop�edu – snaha o osobn�jší komunikaci, sblížení 
- ležérní postoj – hovo�í o uvoln�ní, odpo�inek a nebo i agresi 
- nakro�ení dozadu – vyjád�ení odstupu, spíš uzav�ená komunikace 
- postavení rukou: – ruce v bok – zlost, nenávist, agrese 
                                 - ruce v p�st – projevuje zlost 
                                 - zk�ížené ruce a nohy – zna�í neochotu 
komunikace a uzav�ení se této osoby do sebe  

                                       - ruce v kapsách – neúcta, vyzývavost 
                                       - p�ek�ížení rukou p�ed t�lem – nejistota 
     - sklon�ná hlava, sv�šená ramena – vyjad�ují porážku, nejistotu, 
uzav�ení 
     - pohupování se na špi�kách a patách – nad�azenost, zahled�ní se do 
sebe 
 
Vsed� 
- zk�ížení rukou a nohou – blok p�i komunikaci, neochota komunikovat 
- mírný p�edklon – zájem 
- natažené nohy a ruce za hlavou – odpo�inek, nezájem 
- kolena p�itisknutá k hrudníku, objaté rukama – pocit bezmocnosti, stažení 
do sebe, únava 
- ruce položené na kolenou a nohy u sebe – nejistý �lov�k, nemožnost 
prosadit si názor 
 
P�i srovnání dvou komunikujících lidí lze rozpoznat to, zda a jak moc je 
velká snaha p�esv�d�it jednu osobu druhou o svém názoru a pravd� a 
získat ji pro to.  Samoz�ejm� i to jaký postoj zastává, osoba naslouchající 
sv�d�í o tom do jaké míry je komunikací zaujat i to, v jakém postavení se 
tyto osoby nacházejí. 
 
P�i pracovních vztazích a hlavn� pracovní komunikaci se snažíme na druhé 
pozitivn� p�sobit, to znamená vytvo�it si pro nás velmi d�ležitou kontrolu 
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nad situací ovládáním se, kontrolou postoje t�la, ch�ze, sezení, vytvá�íme 
tím v této komunikaci pozitivní náboj, který nám usnad�uje lepší navázání 
komunikace a odbourání bariér p�i �ešení otázek probíhajících v pracovním 
vztahu. Kvalitní postoj nám pom�že dosáhnout u osoby, s kterou 
komunikujeme nev�domé zvýšení sympatií.  
 
  
2.1.5 Kinezika 
 
Kinezika zkoumá pohyby t�la, všímá si jeho schopnosti mluvit, zahrnuje 
všechny druhy pohyb� a jejich dynamiku (pokud se jedná o pohyby 
ur�itých �ástí t�la, setkáme se s ozna�ením chironomie a popisuje pohyby 
rukou). Zaobírá se stavem t�chto pohyb� a jejich nep�irozeností, podle 
kterých jsme schopni vydedukovat informace o jeho stavu, a zvláštní �ást 
chironomie tvo�í �e� hluchon�mých (4:66). Kinezika je úzce souvislá 
s gestikulací a posturologií. Z jednotlivých pohyb� lze vy�íst do jaké míry 
je osoba sebev�domá nebo uzav�ená, jak velký má zájem o komunikaci a 
lze odhadnout citové rozpoložení v daném okamžiku. P�i pracovní 
komunikaci sledujeme celou škálu pohyb�, kde lze poznat zda-li se jedná o 
�lov�ka nep�átelského, agresivního anebo vst�ícného a komunikativního. 
Dále je dobré zam��it se na ší�i pohybu, do jakého prostoru tento pohyb 
zasahuje, což je odvislé od povahy, jakou osoba má. Nicmén� je i d�ležité 
kolik je t�chto pohyb�, které nám ur�ují stav nap�tí osoby v komunikaci. 
 
Veškeré sledování a analýza pohyb� p�i neverbální komunikaci 
v pracovních vztazích nám m�že zna�n� usnadnit p�ístup a míru 
angažovanosti v komunikaci. Zam��it se lze jak na jednotlivé pohyby 
(trvají n�kolik sekund až n�kolik desítek sekund), kdy m�žeme pozorovat 
a zanalyzovat t�eba jen uchopení tužky, tak i na celé pohybové sekvence 
p�i kontaktu (trvají 5 – 20 minut), kdy nám doty�ná osoba podá ruku, sedá 
si, vstává. Až po celé pohybové prezentace (trvají �ádov� hodiny), které 
jsou pro nás ve svém objemu sd�lení velice d�ležité, kdy sledujeme a 
vyhodnocujeme pohyb po ur�itou dobu komunikace nap�. vstup do 
kancelá�e, pr�b�h jednání až po ukon�ení a odchod. (1:41)  
 
Ale nemusíme se zabývat jen analýzou pohyb� jednoho �lov�ka, lze se 
zam��it i t�eba na dva lidi, kte�í jsou spolu v ur�ité pohybové interakci 
(nap�. d�lají spolu n�co nebo spolu jen hovo�í) a je možno je pozorovat 
jako celek a ne každého z nich zvláš�. M�žeme sledovat jejich harmonii �i 
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disharmonii, koordinaci �i diskoordinaci, nesoulad �i slad�nost. Zajímavé 
je, že pohyby obou se m�ní synchronn� a jsou neustále v ur�ité koordinaci. 
 
Jedním z jev� kineziky je samoz�ejm� také napodobování, to znamená 
imitace pohyb� jednoho �lena skupiny jiným �lenem skupiny.(4:70) 
 
 
2.1.6 Gestika 
 
Jako slovní význam si p�i prvním p�e�tení nebo poslechu p�edstavíme 
gestikulaci a to jak víme, jsou pohyby rukou (ne výhradn�), proto bývá 
gestika ozna�ována jako �e� rukou s kombinací polohy hlavy a mají 
výrazný sd�lovací ú�el. Jde p�itom o pohyby kterékoliv �ásti t�la – nejen 
rukou, i když je pravda, že v�tšina gest je záležitostí práv� rukou. Gesto je 
odvozený latinský význam slova „Gero, Gerere“ a znamená projevovat cit. 
 
 Pohyby rukou jsou nedílnou sou�ástí komunikace a tuto podporují nebo 
zvýraz�ují a setkáme se s nimi v každé kultu�e a v každé dob� a v základ� 
se jedná o komunika�ní prvek p�edcházející zrodu jazyka. Gesta jsou 
kulturou podmín�na, její tradicí, symbolismem a dalšími faktory, které 
�lov�k nemusí správn� interpretovat, pokud je z jiného prost�edí. Pracovní 
komunikace není v t�chto základních jednotkách odlišná od ostatní 
komunikace, kdy ji doprovázejí nonverbální prvky a práv� díky tomu i 
v t�chto vztazích jí pozorujeme a snažíme se jí využít v náš prosp�ch. Mezi 
jednotlivými profesemi a dokonce i pracovními kolektivy v jedné profesi 
vznikají vlastní gestikula�ní pohyby, které jsou poplatny pouze a jen 
jednomu danému oboru nebo kolektivu, ve kterém jsou používány. Pokud 
dojde p�i takové komunikaci k intenzivní hladin� emocí, pak si 
povšimn�me, že vždy emo�n� rozlad�ný �lov�k d�lá gesta a to bu� prudké 
a rozmáchlé anebo gesta tlumená pokud si je tento �lov�k uv�domuje a 
snaží se je korigovat. Z�stává pravdou, že t�chto pohyb� se nelze 
vyvarovat a z hlediska sd�lení jsou velmi d�ležité i nepatrné pohyby.  
 
Gesta se dají rozd�lit na ilustrativní (gesta, která doprovázejí �e�), dále na 
sémantická gesta (která objas�ují význam sd�lení) a akustická (jako jsou 
nap�íklad luskání prst� nebo tleskání). Dalším nemén� d�ležitým 
rozlišením je gestika sociáln� nau�ená, která je vázaná na kulturu. 
Gestikulace je odvozená od temperamentu komunikující osoby. Pokud p�i 
komunikaci h�bet ruky je oto�en vzh�ru dá se usuzovat na osobu, která se 
snaží být dominantní a pokud je �lov�k ochoten komunikovat a 
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spolupracovat jsou naopak ruce oto�eny dlan�mi vzh�ru. Když 
zpozorujeme postoj rukou dlan�mi k sob�, vyzna�uje to �estnost, 
up�ímnost, otev�enost, spokojenost, pod�ízenost nebo dlan�mi od sebe, kdy 
vyjad�ujeme nad�azenost, svoji vlastní obhajobu nebo zákazy. Jestliže se 
setkáme s pohybem, kdy ruka je blízko tvá�e, pop�ípad� si doty�ná osoba 
t�e oko, nos nebo ucho �i si škrábe krk, m�žeme usuzovat na lhaní, 
ne�estnost a úsko�né jednání. Když se �lov�k za nos pouze chytá, 
nazna�ují se tím rozpaky, naopak chycení celého nosu je zlost. P�i 
p�ejížd�ní ko�ene a h�betu nosu prstem jedná se o p�emýšlení. Mnutí 
dolního rtu (pocit viny nebo rozpaky). Doteky okolo o�í (lhaní). A mezi 
jinými jednoduchá gesta, jako je t�ení rukou (škodolibost), zdvihlý 
ukazovák (obvi�ování), poklepávání prstem na �elo (kde se jednozna�n� 
zpochyb�uje „zdravý rozum“). 
 
P�i pracovních vztazích a tím pádem odvislé komunikace se do zna�né 
míry využívají symboly, což jsou gesta, která jsou všeobecn� známa a 
snadno interpretovatelná, usnad�ují komunikaci verbální tím, že jedním 
gestem m�žeme nahradit slovo nebo frázi (nap�íklad vzty�ený palec, 
dv�ma prsty nazna�ené V – znamenající vít�zství, atd.). Je to velice 
komplexní a pom�rn� p�esná možnost sd�lování informací. Dnes a denn� 
se s nimi setkáváme ve velké mí�e. Použití vhodného symbolu nám m�že 
zajistit i p�ijetí do ur�ité skupiny nebo kultury. Dobrá znalost symbol� nám 
m�že pomoci vylou�it neúmyslného vyslání chybného signálu a taktéž 
znalost mezinárodních symbol� m�že odvrátit nedorozum�ní p�i cestách 
do zahrani�í.(3:24) 
 
Dalšími gesty jsou ilustrátory, které gestikulaci doprovázejí a jejich hlavní 
význam je, doprovázet, dopl�ovat a objas�ovat verbální projev, kdy dávají 
d�raz jednotlivým slov�m. Lidé používají ilustrátory v obrovském rozsahu 
po�t� a typ�. U všech normálních lidí se projevuje synchronizace mezi �e�í 
a pohyby t�la a je to opravdu nezbytné pro úsp�šnou komunikaci. Když 
nejsou ilustrátory synchronní, je konverzace stresující a nep�íjemná, i když 
�lov�k nebude schopen vysv�tlit, �ím to je. (3:27) 
 
Naproti tomu regulátory jsou gesta, které do ur�ité míry mají za úkol 
usm�r�ovat a �ídit komunikaci. Mají �asto d�ležitou roli pro zapo�etí nebo 
ukon�ení konverzace (nap�íklad podání ruky), dále též pro urychlení nebo 
zpomalení �e�níka, pro nazna�ení, že má pokra�ovat nebo pro vyjád�ení 
žádosti o p�edání slova druhému (sklopí hlavu nebo o�i). Nejvíce 
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používané regulátory jsou kývání hlavou a pohledy a jejich správn� použití 
b�hem konverzace je nezbytné pro vyvolání dobrého dojmu.(3:30) 
 
A v neposlední �ed� adaptátory, které slouží k zvládnutí našich pocit� a 
�ízení našich reakcí. Jsou vrozené a normáln� si jich nejsme v�domi.  
Objevují se ve stresových situacích a mají za úkol „zm�k�it“ nap�tí a 
vytvo�it uvoln�nou komunikaci. Nejvíce používané adaptér je pohyb 
upravující vlasy, který mnozí dosp�lí používají p�i pocitu nejistoty, ale 
existují i další, nap�íklad p�i rozrušení si taháme ušní lal��ek, potahujeme 
se za od�v nebo si t�eme ruce. (3:33) 
 
Je zajímavé pozorovat gestikulaci p�i pracovní komunikaci a z ní �íst, do 
jaké míry je osoba rozrušená �i angažovaná p�i p�edávání informací druhé 
osob�. Jen dlouhodobý trénink a snaha o uv�dom�ní si našich gest nám 
umož�uje dostate�n� p�sobit distingovan� p�i pracovní komunikaci a 
zamezí nám zbyte�nému výlevu emocí. 
 
 
2.1.7 Paralingvistika  
 
Paralingvistika, a� se m�že na první pohled zdát, by nepat�ila do oboru 
nonverbální komunikace, ale m�la by být sou�ástí verbálního projevu. Ale 
naopak práv� tím, že se zabývá hlasem nikoliv smyslem verbálního 
projevu (tím, co slova znamenají), ale tím, že popisuje rychlost, sílu, výšku 
tónu �e�i, objem, intonaci, plynulost, chyby v �e�i, správnou výslovnost, 
kvalitu a frázování, si vytvá�í místo v tomto za�len�ní. (15) 
 
Když p�icházíme do kontaktu s osobami v pracovním styku, zam��ujeme 
se p�i komunikaci i na to, jak, do jaké míry a s jakou intenzitou je projev 
verbální koncipován a podle základních aspekt�, které nám p�i této 
komunikaci �e� vydává (aniž bychom chápali význam slov), snažíme se 
podv�dom� ur�it rozpoložení a postavení osoby, se kterou komunikujeme 
s naší snahou prosadit si svoji myšlenku v pracovním vztahu.  
 
Sledujeme intenzitu hlasu v rozsahu toho, jak je osoba angažovaná a 
pohlcena v komunikaci, kdy tichý projev nazna�uje pod�ízenost nebo ne 
snahu o komunikaci a naopak zvýšení hlasu zna�í náš nesouhlas 
v p�edávání informací a tudíž komplexní disharmonii v daném okamžiku. 
Dále je to výška tónu �e�i, p�i kterých pozorujeme, co nás v komunikaci 
uklid�uje a co je p�i ní pozitivní snahou o vy�ešení problému. Zatímco 
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hluboký hlas v nás vyvolává pocit bezpe�í a uklidn�ní, tak naproti tomu 
vysoké tóny zp�sobují znervózn�ní. Další z aspekt�, které sledujeme je, 
jak rychle komunikujeme, to nám odhaluje, do jaké míry je osoba, se 
kterou komunikujeme p�ipravena na tuto komunikaci nebo jak vysp�lého 
komunikanta proti sob� máme. P�i rychlosti �e�i není od v�ci sledovat i její 
plynulost, což nám dává nazna�it, co již bylo �e�eno u rychlosti. 
K plynulosti �e�i by se dali p�i�adit i její chyby, kdy se nap�. nedokon�ují 
v�ty �i dochází k p�e�ek�m. Chyby jsou vázány i na správnou výslovnost, 
kdy m�že být nepe�livá, nedbalá a nesprávná a v�cnost p�i komunikaci. 
Zaujme nás i intonace, což je vlastnost, která p�i �e�i dokáže poslucha�e 
zaujmout �i naopak odradit. K ní se dá p�i�adit i její frázování. 
 
 
2.1.8 �e� o�í (pohledy) 
 
Spadá do oblasti mimiky. Pracovní styk a p�i jeho neverbální komunikaci 
nás doprovází i pohyby o�í, jejich pohledy a to, co nám sd�lují. P�i bližším 
zkoumání zjistíme, že pohledy jsou r�zn� situovány do rozdílných typ� 
st�et� p�i komunikaci, kdy nám o�i mohou vyjád�it zda-li je osoba p�i 
komunikaci do této angažovaná nebo pouze a jen dodržuje nepsaná 
pravidla p�i komunikaci.  
 
Netýká se jen p�esn� vymezených pohled�, ale i nejbližšího okolí o�í, 
nap�íklad p�iv�ení ví�ek, pohybu obo�í, mrkacích reflex�. Pohledy o�í se 
využívají pro vyjád�ení rozpoložení a doprovázejí verbální projev. Pokud 
sledujeme velké zornice, nazna�ují nám citové vzrušení, naopak vztek 
doprovází jejich zúžení. Je to snad jeden z mála proces�, který není 
ovládán naší v�lí. Je zajímavé, že pro rozdílné kultury existují i rozdílné 
pravidla, ur�ující o�ní kontakt, jeho délku a do ur�ité míry i hloubku. 
Málokdo z nás snese p�íliš dlouhý a up�ený pohled, stejn� tak i pohled 
vyhýbavý. Když se setkáme s takovýmto nedostate�ným kontaktem, 
vyjad�uje to nev�rohodnost, rozpaky až strach. Pokud bude p�i pracovní 
komunikaci mezi osobami bližší vztah, bývají o�i otev�ené ze široka a mají 
vyjád�it d�v�ru.  (14) 
 
Bylo zjišt�no, že o�ní kontakt b�hem komunikace tvo�í od 30 do 60 % 
hovoru a co je nad tuto míru v nás probouzí znepokojení nebo rozpaky. I 
pro nás by to m�lo být jakýmsi vodítkem, které bychom nem�li p�ekro�it a 
tyto meze se snažili v�lenit do pracovní komunikace. Pokud je jeden 
z komunikujících s o�ním kontaktem omezen �i tento chybí úpln�, stává se 
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komunikace mén� efektivní. Je d�ležité vystupovat profesionáln� a 
neprojevovat nervozitu stále p�erušovaným o�ním kontaktem a �ádn� se 
p�ipravit na komunikaci, p�i které nám o�ní kontakt zajistí komunikaci bez 
trapných pauz �i p�erušení.  
 
 
2.2 Vlivy okolního prost�edí  
 
Vlivy okolního prost�edí ovliv�ují naši komunikaci p�edevším situací, p�i 
které jsou slou�eny veškeré p�sobící prost�edky našeho okolí. To znamená, 
zda-li se nacházíme v útulném prost�edí, které nám p�ináší dobré dušení 
rozpoložení a klid nebo jsou-li p�sobením faktor� v prost�edí pro nás 
rušivé, které v nás vytvá�ejí negativní náladu a myšlenky, což se 
samoz�ejm� odráží ve výsledném pr�b�hu komunikace.  
 
Obecn� vzato, se nám bude jednat jinak s bezdomovcem, který zapáchá, 
nedbá o svoji hygienu, �emuž odpovídá i jeho oble�ení a celkové vzez�ení 
zevn�jšku, ješt� ke všemu, když s takovouto osobou jednáme na ulici 
v dešti. Naopak p�i komunikaci s osobou, která je všeobecn� kultivovaná a 
styk probíhá v p�íjemném prost�edí, nám vychází komplexn� snazší 
možnost proniknout do �ešených problém� a tyto snáze vy�ešit. (11) 
 
Je samoz�ejmostí, že faktor� v soub�hu je daleko víc a za�le�ují se do ní 
celkové vlivy prost�edí, které �lov�ka obklopuje, kdy i osv�tlení, 
uspo�ádání nábytku, barevné odstíny zdí, teplota, �istota a další jednotlivé 
sou�ásti tvo�ící prost�edí p�i komunikaci vytvá�í komplexní p�edur�ení 
obrazu toho, v jaké rovin� komunika�ních názor� a nebála bych se �íci, až 
emotivních posun� p�i komunikaci probíhají. 
 
 
2.2.1 Oble�ení 
 
V p�ístupu snadn�jšího navázání komunikace je v nonverbální komunikaci 
do ur�ité míry použité i oble�ení, které nám vytvá�í jakousi slupku našeho 
t�la. Usnadní nám do ur�ité roviny zakrýt naše možné a� již fyzické �i 
fyzikální proh�ešky pohybu t�la p�i konverzaci. (11, 16) 
 
Oble�ení v pracovním vztahu bývá nev�domou uniformou a dá se již podle 
jednotlivých markant� za�adit do více kategorií, které obnáší a� již projev 
toho, �ím jsme nebo toho, jací jsme. Je v nás asi zako�en�no, že máme 
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snahu považovat osobu, se kterou komunikujeme v zanedbaném oble�ení 
za níže postaveného než �lov�ka, který má luxusní oblek. Nedílnou 
sou�ástí oble�ení jsou i boty, a aniž si to n�jak p�ipouštíme, také k nim 
sklouznou naše o�i, když p�icházíme do styku s lidmi.  
 
Oble�ení ur�uje i k jaké sociální skupin� se osoba �adí a vydává i postoj 
k tomu, jaké sebev�domí tato osoba má. Pokud budeme jednat 
v pracovních vztazích s ostatními lidmi, m�li bychom dodržovat základní 
pravidla oblékání, kdy �istota, upravenost a vkusnost je tou živnou p�dou, 
kterou využijeme v náš prosp�ch v dalším jednání. T�žko bude vysoce 
postavený manager na prezentaci vystupovat v kra�asech, plážových 
botách a �erveném triku s nápisem „Jsem volný jako pták“ a s obrázkem 
marihuany. 
 
 
2.2.2 Ozdoby 
 
Ozdoby se dají rozd�lit do n�kolika skupin a to v rámci zdobení t�la, kdy 
markantn�jší a více viditelné je používají ženy oproti muž�m (prstýnky, 
�etízky, náramky, náušnice, atd.). A� již považujeme vlasy za sou�ást t�la, 
jsou odedávna upravovány, �esány, zdobeny a vytvá�í nám ozdobu t�la. 
Nicmén� obli�ej p�i komunikaci bývá �asto poupravován, zejména u žen, 
make-upy, rt�nkami, stíny, �asenkami atd., neslouží k zamaskování nýbrž 
k podpo�e, zvýrazn�ní nebo naopak zjemn�ní typických rys�. Mezi ozdoby 
lze za�adit i tetování, které docela konkrétn� ur�uje sv�j smysl.  
 
Ozdoby jsou stejn� platným m��ítkem pro snahy o za�azení do pat�i�né 
sociální skupiny jako oble�ení.  Podle n�j se nejvíc ur�uje majetnost �i 
nemajetnost jedince, vkus, p�íslušnost k ur�ité zájmové skupin� nebo jen 
vyjád�ení základních informací o osob� a to nap�íklad snubní prsten. Ur�ité 
pracovní skupiny mají své specifické druhy ozdob a zdobení a bývá 
nep�ípustné takové kodexy p�i pracovní komunikaci porušovat. (11) 
 
Je d�ležité volit uvážlivé m��ítko pro ozdoby, kdy k�iklavé úpravy ú�esu a 
16 náušnic v uchu nebudou tím pravým, co v pracovních vztazích v�tšinou 
prvotn� prezentujeme p�i st�etu.  
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2.2.3 V�n� 
 
A� se m�že zdát úsm�vným toto téma, je opravdu v�n� neodd�litelnou 
sou�ástí komunikace, dokonce s odborným názvem - olfaktická 
komunikace. Pachy nás obklopují neustále a �áste�n� se na n� p�i 
komunikaci soust�edíme. Mohou dotvá�et prost�edí, ve kterém 
komunikujeme �i vypovídat a tom, jací jsme.  
 
Z výzkumu vyplývají ur�ité indicie toho, že r�zné pachy mohou vyvolávat 
r�zné pocity, nap�íklad levandule má podporovat pocit b�losti anebo citrón 
pocit zdravý. Špi�kový cvi�ený �ich �lov�ka je schopen rozeznat až 10 000 
r�zných pach�, každý pach je schopen v nás vzbudit ur�ité pocity, které 
ovliv�ují nastalou komunikaci. Um�lé v�n� (parfémy) mají vytvá�et výraz 
osobnosti, její nálady a utvá�í obraz toho, jak chceme být okolím vnímáni.  
 
I zde platí stanovisko toho, že v�n� mají být užívány s mírou. Naše t�lo je 
továrnou na pachy a není dobré nechat tuto továrnu explodovat. P�i 
pracovní komunikaci je vzdálenost mezi komunikujícími dostate�n� malá 
na to, aby byly pachy pom�rn� intenzivn� p�edávány, a stojí za uvážení, 
zda se vyplatí nechat v�n� a pachy utvá�et obraz o nás. (11) 
 
2.2.4 Barvy 
 
Barvy ovliv�ují naši psychiku, což není p�evratným poznatkem, ale 
d�ležitým zjišt�ním p�i komunikaci. Barva ovliv�uje kvalitu komunikace 
a� již v prost�edí, ve kterém komunikujeme nebo barvou toho, co si 
oblékáme. Má za úkol zvyšovat srozumitelnost, p�itáhnout pozornost nebo 
pouze doprovázet a vytvá�et p�ijatelné pozadí komunikace. Symbolika 
barev je rozdílná podle toho, jací jsme a v jaké žijeme kultu�e. Roz�len�ní 
a pochopení barev, které používá osoba p�i komunikaci, nám usnadní 
v p�ístupu k ní a je jednou z prvotních vst�ebaných informací. (11) 
 
Symbolika barev: 
 
Bílá – �istota, nevinnost, naivita, pokud je více využívaná tato barva 
v oble�ení ve starším v�ku, m�že vyjad�ovat nevyzrálou osobnost, pokud 
dochází ke kombinacím bílé s jinými barvami, jednáme s nejv�tší 
pravd�podobností s osobou vyrovnanou 
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�erná – je protikladem bílé a i to, že je opa�ná, vyjad�uje opa�né postoje a 
nálady, které se v komunikaci projevují, bývá barvou smutku a tajemna 
 
Hn�dá – když p�ijdeme do kontaktu s p�emírou používání hn�dé barvy, 
upozor�uje nás na �lov�ka spolehlivého, trp�livého a silného, vyjad�uje 
osobnost �lov�ka, který je osobitý a schopný k pomoci a navázání 
progresivní komunikace, pozor však na okolnosti, kdy hn�dou barvu 
mohou preferovat i lidé s depresivními náladami 
 
Šedá – pro šedou barvu bývají naklon�ni lidé, pro které je práce nadevše 
 
Modrá – pokud se setkáme s touto barvou, je d�ležité si uv�domit, že se 
jedná o barvu uzav�enosti, odpov�dnosti a z �ásti zam��enosti na sebe, má 
být barvou všeho, co nás obklopuje, tudíž pokud �lov�k nadmíru tuto 
barvu používá, odhaluje jeho nitro 
 
Zelená – je uklid�ující a má vyjad�ovat klidné rozpoložení, tuto barvu 
pom�rn� �asto využívají lidé, které jsou klidných povah, neagresivní a 
domácího zázemí, pro komunikaci s t�mito lidmi, kte�í tuto barvu 
využívají, je spíše problém dobrat se rozumného �ešení v komunikaci (trvá 
to déle) 
 
Žlutá – má podle zjišt�ní podporovat duševní kapacitu �lov�ka, a pokud 
narazíme na takto oble�eného �lov�ka, m�lo by se s nejv�tší 
pravd�podobností jednat o osobu briskního myšlení, tito lidé  neradi 
zkoumají vnit�ní osobu a necht�jí se vyjad�ovat k svým vlastním postoj�m 
 
Oranžová – je kombinací žluté a �ervené a spíše se dá za�adit k osob� 
extroverta, kdy p�evažuje mén� strachu a prosazení síly, p�i komunikaci 
s takovouto osobou je dobré posoudit, zda-li bude v pracovním vztahu 
možné ji zvládnout 
 
�ervená – sama o sob� vytvá�í dojem ohn�, což zna�í energii, sílu, vitalitu 
a sexualitu, její používání zna�í velikou osobní sílu a aktivitu a v ur�itých 
pohledech je možné jí p�isuzovat agresivitu 
 
R�žová – když se setkáme s touhle barvou, musíme se mít na pozoru, 
vyzna�uje naivitu a nezralost 
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Fialová – tato barva ozna�uje duševno a vyzna�uje lidi, kte�í se spíše snaží 
uniknout z reality tohoto sv�ta, je barvou trápení a nešt�stí, pokud 
s takovouhle osobou p�ijdeme do pracovního styku, je dobré ji nejd�ív 
pochopit a až posléze, kdy pronikneme do její osobnosti se snažit �ešit 
komunika�ní problémy 
 
Samoz�ejm�, že dochází i ke kombinaci t�chto barev a pak už se jedná 
pouze o naši fundovanost, kdy naše osobní zkušenost je schopna posoudit, 
kdy a jaká varianta barevných kombinací co zna�í. Jen pro p�íklad pokud je 
v kombinaci �erná s �ervenou nazna�uje to osobu mající velmi �asté 
sklony k hn�vu a uzav�ení do sebe s výslednou depresí, naproti tomu 
pokud se �ervená kombinuje se zelenou, nazna�uje to stavy osoby snadno 
reagující na podn�ty a vytvá�ející konfliktní situace 
 
 
2.2.5 Prost�ednictvím p�edm�t� 
 
Jedná se o komunikaci, kdy je celkov� zahrnuto do styku mezi osobami 
komplexní použití všeho, co bylo vyrobeno lidskýma rukama a jedná se 
tedy o za�len�ní a použití výše uvedených témat, kdy hraje d�ležitou roli 
oble�ení, dekorace prost�edí, barvy, olfalika, ozdoby i p�edm�ty, které nás 
mají za úkol zviditelnit a zp�ístupnit k dalšímu jednání, tzn. dárky.  
 
O všem podstatném, které je zde uvedeno, již bylo �e�eno výše, snad až jen 
na dárky. Veskrze se nejedná o podn�t b�žn� vnímaný, ale p�i pracovním 
styku m�že být pro nás obrovským pr�lomovým prvkem, který láme 
bariéry v komunika�ním styku. Jaký dar dáme, takový postoj zaujímáme a 
vyjad�uje druh a stupe� vztahu k obdarovávanému. Dar vytvá�í ur�itý 
stupe� zavázanosti k osob�, které jej dáme, a m�že být považován za prvek 
náklonnosti. Je nasnad� uvažovat nad správností v pracovním styku 
obdarovávat �i nikoli a je d�ležité v dané situaci posoudit, jaký d�sledek 
bude mít tento krok. (11)  
 
Každá kultura, potažmo pracovní styky má svá specifická a odlišná 
pravidla, ve kterých je zakomponována jednotlivá pragmatická stylistika 
p�ístupu a vytvá�í jedine�né prost�edí komunikace. 
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2.2.6 Dekorace prost�edí 
 
P�i pracovní komunikaci nebo p�i jakékoliv jiné komunikaci jak již bylo 
výše uvedeno, prost�edí ve kterém se komunikace odehrává, ovliv�uje 
celkový stav a rozpoložení osob komunikujících a vytvá�í p�edb�žnou 
kulisu toho, jestli bude tato komunikace úsp�šnou, pozitivní, kdy veškeré 
otázky, které budou p�i ní kladeny a cht�ny vy�ešit je.  
 
Uvedené prost�edí vytvá�í i jednotlivé jeho komponenty, které jsou v n�m 
umíst�ny a svou roli zde hrají i aranžmá jednotlivých p�edm�t� v tomto 
prostoru, kdy je nutné volit, kam umístit nábytek, vázu, obrazy, jak 
v závislosti na komplexnosti �ešit jeho bohatství a slad�nost, styl, snaha o 
podtrhnutí zájmu a jestli chceme vytvá�et postoj nad�azenosti �i snahy o co 
nejlepší komunikativnost, kdy chceme co nejefektivn�ji �ešit situace. (11)  
 
 
 
3. VERBÁLNÍ KOMUNIKACE – ROZD�LENÍ 
 
Mimo základní prvky nonverbální komunikace, která je pro nás, podle m� 
majoritní, je zde i druhá �ást v komunikaci, která je d�ležitá pro �lov�ka, 
co má za úkol p�enést a vyjád�it naše vnit�ní snahy o sd�lení, toho, co chce 
�lov�k vyjád�it a to slovem nebo písmem (verbální komunikace). �e� je 
schopnost ur�itého spole�enství dorozumívat se navzájem ur�itým 
jazykem. Existuje v ní mnoho technik a princip� efektivní �e�i. (8:9) 
 
Existují r�zné formy �e�i a jsou to nap�íklad �e� mluvená a psaná, rozhovor 
mezi dv�ma lidmi, �e� v malé skupin� lidé, �e� ve velké skupin� lidé a 
samomluva. (2:10)  
 
Podle m� je nutné rozebrat i to, pro� s n�kým vstupujeme do rozhovoru. 
V mnoha p�ípadech je rozhovor organickou složkou pracovní nápln� každé 
ho pracovníka, a� už se jedná o vedoucího pracovníka nebo �adového 
zam�stnance a potažmo každého �lov�ka v�bec. Nám však o tyto d�vody 
nep�jde. Chci zde nastínit, jak psychologové vidí p�edivo motiva�ních sil 
v pozadí našich rozhovor�. 
 

Rozhovor je charakteristickým znakem osobního styku �lov�ka 
s �lov�kem. Je projevem oboustranného p�iznání a uznání „lidství“, nebo� 
s neživým p�edm�tem (t�eba židlí) rozhovor nevedeme. Proto v situaci, kdy 
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n�komu odep�eme rozhovor nebo mu ho znemožníme, „degradujeme ho na 
v�c“. V sociáln� psychologickém pojetí jde o tzv. reifikaci �lov�ka, o jeho 
zv�cn�ní. „Nestojím mu už ani za kus slova“. Toho je dobré si být v�dom i 
tam, kde n�komu nezavoláme, nenapíšeme, kde ho nenavštívíme apod. 
 

V odpov�� na otázku „pro� vedeme rozhovor“ by bylo možno poukázat na 
vým�nu informací jako oboustrann� hodnotnou �innost. D�vod to je, avšak 
sd�lování informací a zpráv není jediným, ani hlavním d�vodem k vedení 
rozhovor�. Sociální psychologové nás vedou k uvažování o podstatn� 
hlubší motivaci. Upozor�ují nás, že se p�i osobním rozhovoru vzájemné 
vztahy nejen projevují, ale i utvá�ejí. Rozhovor je tedy p�íležitostí poznat, 
jaký vztah k sob� navzájem máme s tím �i oním �lov�kem, s nímž do 
rozhovoru vstupujeme. 	lov�k se stává �lov�kem teprve tehdy, vstupuje-li 
do osobního kontaktu s druhým �lov�kem. Rozhovor je práv� takovouto 
p�íležitostí „stát se �lov�kem“, ode�ítat z projev� toho druhého, jak se na 
mne dívá, za koho mne má atd. (5:155-165) 
 
Verbální komunikace obsahuje p�i projevu �e�í veškeré její náležitosti, 
které se týkají tónu hlasu, výšky, barvy, rychlosti, kvality a obsahu sd�lení, 
co vlastn� chceme interpretovat. Jedná se o vyjád�ení myšlenek, jako 
aktivity tv�r�í �innosti a individuální schopnosti �e�níka. Nicmén� je i 
d�ležitá volba gramatických pravidel a pravidel spisovné �e�i. Taktéž jako 
nonverbální komunikace má i �e�nický projev své nepsané pravidla 
v pracovní komunikaci, která je rozdílná a specifická pro ten který druh 
pracovního zam��ení, z �eho vyplývá, že jsou nasnad� zohled�ovat 
jednotlivé profese a net�eba zd�vod�ovat, že tyto problémy jsou i 
v kulturních st�etech.  
 
Základní otázky p�i verbální sociální komunikaci: 
 
KDO to �íká – mluví jen za sebe nebo za ur�itou skupinu, hovo�í z ur�ité 
role, kdo by to m�l �íkat, atp. 
 
CO �íká – která slova volí a kterým se vyhýbá, co �íká a ne�íká, co tím �íká 
o sob� a co o t�ch, kterým je to ur�eno, co �íká o svých vztazích k v�ci a 
k lidem, k nimž hovo�í, co �íká nového a jak moc nového �íká, �íká v�ci 
pot�ebné nebo nepot�ebné, jakou má hodnotu to, co �íká 
 
KDY to �íká – co p�edcházelo tomu, než to �ekl – situa�n� i d�jov�, kdy to 
m�l �íci a kdy teprve to �ekl 
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KDE to �íká – p�ed kým ano a p�ed kým ne, za jaké situace s tím p�ichází 
atp. 
 
JAK to �íká – jak srozumiteln� to �íká, jak mu záleží na tom, aby mu bylo 
rozum�t, jakým hlasem mluví, jak se p�itom chová, co p�itom d�lá, jak se 
tvá�í 
 
PRO	 asi to �íká – z jakých d�vod� to �íká, co ho k tomu motivuje, za 
jakým ú�elem to �íká, kam tím mí�í, �eho tím chce asi dosáhnout 
 
JAKÝ je ú�inek toho, co �íká – s jakým efektem se setkává to, co bylo 
�e�eno 
(4:29) 
 
 
�e� je studována mnoha obory a každý zkoumá jinou stránku �e�i.(4:112)  
Jsou to:  
 
Lingvistika – jazykov�da 
 
Filologie – v�da o lidské �e�i 
 
Filozofie �e�i – d�lí se na dv� skupiny, tou první je �e� sama a tou druhou  
filosofické aspekty �e�i 
 
Fonologie a fonetika �e�i – v�da o akustické stránce lidské �e�i 
 
Sémionitika – nauka o znacích a speciáln� o jazykových znacích 
 
Etymologie – sledování historického vývoje slov 
 
Sémantika – v�da o významu slov 
 
Paralingvistika – v�da o svrchních tónech �e�i 
Gramatika – nauka o správném tvaru slov používaných v ur�itém jazyce a 
o jejich pravopisu 
 
Syntax – nauka o správném �azení slov ve v�t� 
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Stylistika – nauka o slohu našich slovních projev� 
 
Pragmatika – v�da o vztahu slovního projevu k tomu, co se ve skute�nosti 
d�je 
 
Estetika �e�i – nauka o kráse lidské �e�i (nap�íklad �e� básník� nebo �e� 
dramatického um�ní) 
 
Rétorika – nauka o �e�nickém um�ní 
 
Sémaziologie – studuje dynamiku historického vývoje významu slov a 
zm�n tohoto významu v pr�b�hu v�k� 
 
Lingvistická aplikace teorie informace – moderní p�ístup k problematice 
�e�i jako nositelce zpráv 
 
   
3.1 Verbální komunikace a její vývojov� matura�ní principy 
 
Je dána do ur�ité hranice sociáln� kulturním za�len�ním a za�azením 
jedince, ve kterém vyr�stá a do jaké míry mu tato interpretace byla 
všt�pována v daném rozsahu rodi�i a prost�edím. A inteligencí, která je 
vrozená a použita pro další rozvoj komunika�ních prvk� ve vývoji. Sta�í se 
porozhlédnout v okolí svých pracovních aktivit, s jakými osobami 
p�icházíme do styku a jak tyto osoby jsou �i nejsou vysp�lé pro p�ístup 
v komunikaci a do jaké míry jsme schopni s takovými osobami problémy, 
konflikty, snahy �ešit.  
 
Je samoz�ejmé, že naše komunikace ur�it� v prvopo�átcích se odvíjí od 
základních nau�ených situací a reflexí na n� a každá další zkušenost, 
kterou projdeme je pro nás p�ínosná, a vytvá�í nám prost�edek, který je 
základní m�rou ur�ující pro její používání. Jak již bylo výše uvedeno, je do 
zna�né míry využívána inteligence, kdy m�žeme vypozorovat, že 
odpov�dnost jedince, proniknout, porozum�t a vyjít vst�íc �ešení 
komunika�ních problém� (protože vždy jakákoliv komunikace je dohodou 
n�jakého tématu) a tudíž to, co se nau�íme používat ze základních 
komunika�ních princip� v raném v�ku a s jakým úsp�chem tyto 
komunika�ní zbran� budeme využívat bude v pracovních stycích 
prosp�šné. 
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P�enášení základních fakt� a informací v komunika�ním prost�edí a jejich 
používání v dosp�losti je ur�it� velice p�ínosné �ešit a zaobírat se prvky 
našeho chování p�ed d�tmi, kdy p�eci jenom v nejvyšší mí�e je rodina tím, 
kdo osobnost dít�te ovliv�uje a spole�nost tím, kdo vytvá�í sekundární 
chování a komunikace a� již sociální nebo jakákoliv jiná zaru�uje naši 
adaptabilitu do prost�edí. 
 
 
3.2 Komunikace vertikální 
 
Je pro nás pom�rn� d�ležitou sou�ástí pracovních styk� a komunikativních 
vazeb p�i nich, kdy konfrontace mezi nad�ízeným a pod�ízeným 
(samoz�ejm�, že se k vertikální komunikace netýká pouze t�chto vztah� – 
rodi�e vs. dít�) je každodenním pracovním stykem a stav, který musíme 
zastávat a� již ve vztahu pod�ízeného �i nad�ízeného, je daný prost�edím a 
jednotlivými kodexy ur�enými pro jakou, kterou pracovní zam��enost a 
tato je dokonce i v n�kterých oborech pracovního styku p�esn� definována 
a dodržována.  
 
Vertikální komunikace vždy sm��ovala k posuzování mezi n��ím, co je 
vyvýšené a tím, co je pod�ízené. Do ur�ité roviny lze prohlásit to, že 
takovýto typ komunikace je nám dán již od pradávna a byl vždy využíván. 
Jeho používání je formováno spole�ností a vytvá�í mezikolektivní pracovní 
vztahy. Jedná se o sociální typ komunikace, kdy veškeré její snahy sm��ují 
k vedení, v lepší m��ítku k nápomoci. (12) 
 
Vždy bychom m�li, p�i pracovní komunikaci p�ihlížet k obsahu toho, co 
chceme sd�lit a snažit se odstranit naše osobní pohledy a názory, které 
vytvá�í ur�itý blok v této sm�rové komunikaci a je p�it�žujícím aspektem 
v komunikaci.   
 
Samoz�ejm�, že rozd�lení verbálních komunikací je p�ímo vztažné 
s nonverbálními prvky komunikace, ale �e� jako taková a� již psaná �i 
mluvená je obrovsky d�ležitá pro p�edání �ešených informací. 
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3.3 Komunikace horizontální 
 
Tato komunikace je zcela opa�nou než komunikace vertikální a projevují 
se v ní více naše city a emoce, dochází v ní více k otev�enosti a 
bezprost�ednosti. To ale neznamená, že je mén�cennou ba naopak 
v pracovních vztazích „mezi sob� rovnými“ více užívaná a vnímaná a tudíž 
i zajímav�jší v rovin� sd�lení.  
 
I když horizontální komunikace vytvá�í ve v�tšin� p�ípad� užší vztahy na 
pracovišti, je nutné i v této úrovni dodržovat ur�ité hranice a hodnoty 
komunika�ních zásad, které nám zajiš�ují v�tší efektivitu a lepší komunika�ní 
úrove�. P�estože horizontální komunikaci do velké míry ovliv�uje tykání, po�ád 
nám to nezaru�uje, že si m�žeme oproti vertikální komunikaci dovolit vše, co 
uznáme za vhodné. Pokud se tyto hranice p�ekro�í, stáváme se pro kolektiv 
rušivým elementem a veškerá pracovní morálka, potažmo p�átelské prost�edí, 
bere za své. Proto je d�ležité p�i této dlouhodobé (protože s pracovním 
kolektivem sob� rovných p�icházíme do kontaktu n�kolik hodin denn�) 
komunikaci si uv�domit veškeré jednotlivé prvky jak verbální, tak nonverbální 
komunikace. Už jen to, že k ob�du si dáme cibulový guláš i p�es to, že víme, že 
kolega má proti cibuli zna�nou averzi, nám narušuje komunikaci. (11, 12) 
 
Nemá smysl se znovu zaobírat kompletn� nonverbálními prvky komunikace, ale 
jen se na n� odkázat jako ur�ité pravidlo styku. To samé platí i pro komunikaci 
verbální, p�i které jsou sice ur�ité proh�ešky tolerovány, ale to nás neoprav�uje 
ji zneužívat p�i horizontální komunikaci. 
 
 
3.4 Komunikace feminní a maskulinní v pracovních vztazích 
 
Komunikace v pracovním vztahu a to a� již postojem muže nebo ženy je 
vždy systémem p�edání informace a jde jen o to, jaké postoje se 
zachovávají. Je samoz�ejmé, že rozdíly komunikací mužské a ženské �ásti 
pokolení je jinak chápána a interpretována v jiných kulturn� sociálních 
prost�edích, s �ímž je i spjata rozdílnost v p�ístupu jednotlivých pracovních 
aktivit. (13) 
 
Ve spoust� zam�stnání je spíše dominantn�jší komunikace maskulinní, kdy 
dochází více k rivalit� a �ast�ji se situace vyhrocují, ale také rychleji 
ochladnou a zapomínají se. Tyto obory lidské �innosti jsou spíše �azeny 
mezi hrubší zam��ení pracovního charakteru a více je v nich používáno 
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otev�enosti. V prapodstat� maskulinní komunikace vychází z pojetí práva a 
spravedlnosti. 
 
Naproti tomu p�ístup v komunikací feminní je více ovliv�ován emo�ní 
složkou a a� to bývá neobvyklé, p�i vyhrocené situaci, díky emocím, m�že 
dojít až k výbuchu nekontrolovatelné spontánnosti, kdy se vytvo�í pom�rn� 
silný osobnostn� komunika�ní blok, na jehož porušení je t�eba vy�erpat 
množství energie a je lépe vyvarovat se takovémuto afektu. Komunikace 
feminní a její podstaty systematicky vycházejí ze starosti o druhé. 
 
Každý jedinec je individualita a každému se lépe pracuje v jiném 
kolektivu. N�kdo preferuje kolektiv smíšený, kdy po�et osob na pracovišti 
je alespo� stejn� vyrovnaný (polovinu tvo�í ženy a druhou polovinu muži), 
jiný up�ednost�uje kolektiv jednopohlavní a neposledn� jsou tu ti, kte�í 
tvo�í pouze toho jednoho jednopohlavního jedince.  
 
 
3.5 Principielní zásady verbální komunikace 
 
P�i verbální komunikaci má být projev v�cný a formální, samoz�ejm� 
logický k úrovni poslucha�e, aby nedošlo zbyte�n� k desinterpretaci 
sd�lovaného obsahu. Jde o to udržet p�íslušnou emo�ní úrove� pro danou 
komunikaci. Snažit se o udržení p�ijatelného slovosledu a intona�ní rovinu 
p�im��en� upravovat stavu a hierarchii, kde komunikace probíhá (každé 
kulturn� sociáln� pracovní prost�edí má svoji „duši“, která a� nemusí být 
psána, je t�eba ji zachovávat).  
 
Samoz�ejm� je také d�ležité um�t naslouchat a vzít v potaz to, co nám 
komunikující �e�í p�edává. Je dobré p�edávané informace formulovat 
pozitivn�, dochází k vytvo�ení otev�en�jšího p�ístupu. V korektnosti je 
dobré �íci spíše to, co se musí ud�lat než to, co by se m�lo ud�lat. Taktéž 
použití osobn� specifikovaných spojení je lepší než-li využívání 
alibistických formulací. Omezit skákání do �e�i a tím nechat druhému 
dostate�ný prostor pro vyjád�ení sd�lovaného problému.  
 
Vyplývá nám z toho, že a� není nejd�ležit�jším v projevu, komunikaci 
verbální složka, je specifická tím, že p�enáší úzce vymezený obsah sd�lení. 
Což je pro nás v pracovním styku d�ležité a je tudíž jasné, že slovní 
potenciál a manipulace s ním je t�eba trénovat a u�it se z chyb, které 
nastanou p�i komunikaci. P�estože dochází �asto k porušování verbálních 
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zásad p�i komunikaci, je pro nás tím, �emu nejvíce rozumíme a je jen na 
nás, s jakou úrovní budeme zacházet s tímhle darem. 
 
 
 
4. P�ÍTOMNOST KOMUNIKA�NÍCH BARIÉR A TYPY 
CHOVÁNÍ 
 
V každé komunikaci tudíž i v pracovní dochází k p�ítomnosti neviditelných 
zábran, které nám znep�íjem�ují, až blokují p�edávání informací. Tyto 
p�ekážky jsou rozli�ných charakter� (od t�lesných, které nem�žeme nebo 
jen s velkou obtíží odstranit až po chybn� nau�ené, které byly myln� 
v�azeny do užívání a� již námi �i spole�ností, kolektivem), tyto charaktery 
se dají zkorigovat a udržovat tak, aby byly použitelné v pracovní a jiné 
komunikaci.  
 
Dnes a denn� na n� narážíme v pracovním styku, kdy interpretace a 
pochopení nemají ten obsahový význam, který se snažíme p�evzít �i 
p�edat. Je d�ležité všímat si ur�itých v�cí, které následn� vyhodnotíme, a 
t�mi jsou, s kým mluvím, o kom, jak, kdy a kde.  
 
Existují ur�ité bariéry, které nám narušují komunikaci. Tyto p�ekážky se 
dají p�i�adit do ur�itých za�azených blok�, které tvo�í: 
 
Fyziologické bariéry (vady zraku, sluchu, výslovnosti, ztráta pam�ti, atd.),   
 
Psychologické bariéry (p�edpojatost, klamné úsudky, uzav�enost, extrémní 
emoce),  
 
Jazykové bariéry (sémantika, odlišné jazyky, žargon, složitost termín� 
p�edávaných), 
 
 Prostorové bariéry  
 
Technické bariéry   
 
Sociální bariéry (není dána možnost komunikovat v dostate�né mí�e od 
„zdola“.) 
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4.1 Asertivní chování 
 
Asertivita pochází z latinského „assere“, což znamená tvrdit, ujiš�ovat a 
zd�raz�ovat a nazna�uje nám ur�it� definovaný postoj a jednání. 
Všeobecn� se asertivit� �íká zdravé sebeprosazování se. Pro pracovní vztah 
je asertivita p�ínosným jednáním, kdy �lov�k umí vyjád�it své stanovisko a 
nebojí se ani oponovat a to jak za použití argument� tak i neustálým 
setrváváním na svém, pokud je argumentace zbyte�ná anebo není na svém 
míst�. Dále se umí se vyrovnat s kritikou, a� už oprávn�nou nebo ne a i 
s vlastními chybami. A rovn�ž zvládá d�lat kompromisy a umí po�ádat 
druhého o laskavost bez pocit� trapnosti. D�ležitým prvkem v asertivit� je 
um�ní naslouchat, vyhodnotit a ur�it míru �ešení daného problému. 
V asertivit� �lov�k p�sobí klidn� a jakýkoliv projev v komunikaci probíhá 
bez stresu a nap�tí. Tento stav prochází celou komunikací, ve všech jejích 
oblastech (gestika, mimika, slovní projev, atd.), tudíž se nám jeví toto 
jednání jako koncep�n� nejlepší. 
 
Problém asertivity nejde pouze teoreticky zvládnout, ale je nutno si ho 
prakticky osvojit. P�vodní tréninky asertivity byly ur�ené neurotické 
populaci pro zvýšení sebev�domí a pocitu osobní spokojenosti, kde se 
popisují r�zná asertivní práva. Je to deset zásad a jejich postatou je, že 
s námi nikdo nem�že úsp�šn� manipulovat, pokud mu to sami nedovolíme. 
 
Asertivní lidská práva (5:32) 
 
Máte právo sám posuzovat své chování, myšlenky a emoce a nést za n� i za 
jejich d�sledky sám zodpov�dnost. 
 
Máte právo nenabízet žádné výmluvy �i omluvy ospravedl�ující vaše 
chování. 
 
Máte právo sám posoudit, zda a na kolik jste odpov�dný za problémy 
druhých lidí. 
 
Máte právo zm�nit sv�j názor 
 
Máte právo d�lat chyby a být za n� odpov�dný. 
 
Máte právo �íci „já nevím“. 
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Máte právo být nezávislý na dobré v�li ostatních. 
 
Máte právo d�lat nelogická rozhodnutí. 
 
Máte právo �íci „já ti nerozumím“. 
 
Máte právo �íci „je mi to jedno“. 
 
Asertivní pod�ízený zam�stnanec si je v�dom úkol�, které má. Plní je bez 
zbyte�ného namlouvání si, že bez jeho p�ítomnosti by firma nemohla 
fungovat. Když ud�lá chybu nebo n�co zanedbá, tak to bez obav p�izná. 
Respektuje všechna asertivní práva a v rámci svých možností jim vyhoví. 
Ví, že d�ležitou složkou asertivního jednání je p�im��enost a otev�ená 
komunikace. Jeho chování dle asertivity je shodné s tím, co sd�luje. Pokud 
n�co neví, zeptá se. A asertivní šéf by m�l hrát s lidmi zcela otev�enou hru, 
vážit si jich a nic jim nezastírat. Tahle by to tedy podle asertivity m�lo 
vypadat, ale p�iznejme si otev�en�, ve které až firm� to takhle funguje. 
V dnešní dob� shonu jako by ani nebyl �as na n�jaké asertivní pravidla a 
de facto i pravidla slušného chování v�bec. Pracovník musí fungovat a 
�asto si nechat i líbit takové v�ci, které mu nejsou zcela pochuti. Když se 
vzep�e, kolikrát dojde až k tomu, že p�ijde o místo, a musí vyhledat 
úto�išt� na Ú�adu práce.  
 
 
4.2 Agresivní chování 
 
Naproti tomu agresivita vytvá�í konfliktní prost�edí plné nap�tí a stresu, ve 
kterém se �lov�k snaží prosadit na úkor jiných. Ponižuje a sráží sebed�v�ru 
ostatních lidí. Dosáhne sice �asto svého, ale lidé k n�mu pak mají až 
záporný vztah a chovají v��i n�mu podobn�.(5:28) P�i pracovní 
komunikaci se setkáváme s agresivním p�ístupem, ale je otázkou, zda se 
takovýmto jednáním dá n��eho dosáhnout. Jestli má smysl prosadit si svou 
na úkor vytvo�eného záporného vztahu. Agrese funguje jako jakýmsi 
uvol�ova�em nap�tí, kdy se p�i ní uvolní nahromad�né emoce. Bohužel 
agrese je pom�rn� rozší�ená a velmi �asto se projevuje na úrovni 
horizontální komunikace, kdy si �lov�k takovouto komunikaci m�že 
dovolit. 
 
 V agresi je zahrnuta celá škála projev�, která nemusí být násilné povahy, 
ale pat�í do ní takové prvky, jakými jsou pomluvy, sarkasmy a ironie. 
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Spousta agresor� si jen velmi neochotn� p�ipouští své jednání, proto 
vytvo�it fungující komunikaci, a� již pracovní �i sociální, bývá obtížné a je 
t�eba pe�liv� zvažovat každý krok. 
 
 
4.3 Pasivní chování   
                                                                                                                                  
Toto jednání vychází z nejistoty a to jak vyjád�it se, tak i pochopit a u�init 
rozhodnutí. Pasivn� jednající �lov�k nedovede jasn� sd�lit svá p�ání a 
pot�eby a stejn� je na tom i k požadavk�m druhých.(5:26) 	asto ho trápí, 
že se nedovede p�im��en� uplatnit a že není odolní v��i manipulativním 
trik�m druhých. Neúsp�chy ješt� snižují jeho už tak malé sebev�domí. 
 
Ne však každé vyhov�ní druhé stran� nebo vzdání se vlastních cíl� je 
projevem pasivity. 	lov�k se smí svobodn� rozhodnout, jestli mu ur�itá 
v�c stojí za úsilí a rovn�ž má i právo být k druhým velkorysý. A pak 
vlastn� tím, že ustoupí, realizuje své p�ání.  
 
V pracovní komunikaci se s pasivním jednáním velmi �asto setkáváme p�i 
vertikální komunikaci, kdy tento stav je jakýmsi únikem nemožnosti 
odporovat výše postavené osob�. B�žným stavem, který p�i pasivním 
jednání nastává je snaha osoby manipulovat druhé k p�esv�d�ení svého 
názoru a velice snadno se sklouzává do vytvá�ení skryté agrese.  
 
Pasivní a agresivní jednání je na první pohled zcela odlišné, má však stejný 
základ a tím je, že protistrana je považována za „nep�ítele“ a je tedy 
pot�eba si na ni dávat pozor. 
 
  
4.4 Manipulativní chování 
 
Posledním z významných p�ístup� v jednání je manipulace. Manipulátor se  
nesnaží p�sobit na okolí aktivn�, ale pouze vytvá�í prvky a náznaky toho, 
o� mu jde a k �emu sm��uje. 	asto argumentuje morálkou, a�koliv jeho 
cíle jsou mnohdy opa�né a vždy zištné. (5:138) Manipulace je obrovským 
nástrojem, který svou podstatou m�že vytvá�et velice škodlivý ú�inek 
v kolektivu, protože jeho snahy jsou skryté a odhalit manipulování a bránit 
se mu je komplikované. 
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Pracovní komunikace se vždy odehrává v rovin� informa�ních sd�lení, a 
tudíž je pro ni složka verbální komunikace d�ležitá. Aby byla efektivní, 
musí obsahovat veškeré dané náležitosti a nem�la by být do ní v�azována 
nesmyslná zn�t našit pocit�, ventilována pomocí �e�i. Emo�ní složku p�i 
komunikaci samoz�ejm� nem�žeme odstranit a ta dotvá�í objektivitu 
v p�ístupu, ale pokud je p�ekro�ena ur�itá hranice, dochází k necht�nému 
p�einteresování v daném tématu a to pak m�že vyústit ve vyhrocenou 
konfrontaci. Proto je d�ležité sledovat souhru komplexn� jak projevu 
verbálního, mimického, gestikulace, prostorového za�len�ní a ostatního. 
U�it se z p�edešlých konfrontací a vštípit si z nich chyby, kterých jsme se 
my nebo ostatní dopustili.  
 
M�žeme být sebelepší rétor, když jedním hloupým gestem rozbouráme 
celou pracn� sestavenou stavbu komunikace. Naproti tomu co nám bude 
platné, podma�ující složka gestiky, mimiky, postoj� atd., když budeme 
„plácat“ odborné nesmysly.   
 
 
 
5. MOŽNOSTI NÁPRAV ZÁKLADNÍCH CHYB V 
 SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI PRACOVNÍHO VZTAHU 
 
Jedin� rozbor komunikace v pracovním styku nám umožní proniknout do 
jádra p�ístupu a osv�tlí postoje, chování p�i �ešení problém�. Je d�ležité 
zam��it se v první �ad� na vlastní osobu a snažit se pochopit naše 
jednotlivé kroky p�i komunikaci a um�t z nich maximální možnou m�rou 
vyt�žit to, co nám poskytují.  
 
Chyby m�žeme vyhledávat v jednotlivých p�ístupech, kdy z�stává 
otázkou, jak zvládneme formu chování a postoj�, p�i nichž se projeví 
budˇnaše asertivní, agresivní nebo pasivní chování a do jaké míry 
ovládneme nebo se necháme ovládnout manipulací. 
 
D�ležité je vyvarovat se chyb p�i komunikaci v nonverbální složce, kdy a� 
již dob�e mín�ný slovní projev m�žeme pokazit špatným postojem, gestem 
nebo úsm�škem. Pro každé odborné zam��ení a pracovní styk jsou ur�itá 
formální pravidla, která se mají dodržovat. Asi d�ležitými p�i pracovním 
styku z�stávají v nonverbální komunikaci ur�ité prvky, které se mají 
dodržovat.  
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Jak již bylo výše uvedeno, existují zóny, které by se nem�li porušovat, 
proto ani my nenarušujme zbyte�n� osobní zóny t�ch, s kterými 
komunikujeme. Mohli bychom rovnou vytvo�it ur�itou averzi proti nám.  
 
Hlídejme si to, jak sedíme, a p�ihlédnou, bychom, m�li i k tomu, že pokud 
budeme k�ížit nohy, jak kterou p�es sebe p�eložíme a co s ní d�láme. 
Pokud jednáme v pod�ízené pozici, je dobré p�ehodit nohu sm�rem 
k nad�ízenému, tím do ur�ité roviny vyjád�íme souhlas. I posed, který 
zaujímáme, hovo�í o tom, jací jsme, jakou máme osobnost a jak chceme 
p�sobit (v zp�íma a ramena lehce dozadu). Pokud stojíme nebo sedíme, 
nem�li bychom dávat najevo odpor a nesouhlas zk�ížením rukou na hrudi. 
Na okraj nez�stává ani myšlenka jemného opakování pohyb� po osob� a� 
již nad�ízené nebo nám rovné, kdy to vyjad�uje naši ochotu pod�ídit se. 
 
Taktéž je d�ležité p�i postojích si ohlídat polohu rukou, kdy dlan� potažmo 
p�st nám dává najevo rozpoložení a ochotu ke komunikaci. Dobré je mít 
dla� �i dlan� nahoru oto�ené k tomu, s kým hovo�íme. Je to známka toho, 
jak jsme otev�ení a ochotní �ešit problém. Jedná se o známku d�v�ry. 
Všimn�me si, že ruce jsou pro nás nástrojem, kdy gestikulace nám slouží 
k udržení pozornosti a naopak velká rozmáchlá gesta zna�í stav nervozity a 
prozrazuje naše rozpoložení. 
 
Z mimiky je dobré si všimnout hlavn� úsm�vu a v každém p�ípad� lze �íct, 
že je dobré se usmívat. Jde o to ur�it jakou hranici a v jakém p�ípad� zvolit 
vhodnou intenzitu úsm�vu, abychom pak nevypadali bu� jako hlupák nebo 
že se vysmíváme, což by m�lo opa�ný efekt. 
 
Z o�ního kontaktu se dá ur�it pom�rn� dost o naší dominanci tím, jak je 
dlouhý, hluboký a jak je koncipován spole�n� s postavením ví�ek a obo�í. 
Je d�ležité ur�ovat to, mezi kým komunikace probíhá a tomu také pohled 
p�izp�sobit. Pokud komunikujeme ve vertikální form� sm�rem nahoru, je 
dobré vést o�ní kontakt vždy níž než nad�ízený, tím totiž dáváme najevo 
svou pod�ízenost. Jedná se o pom�rn� dost složit� ovládnutelnou 
komunikaci a je dobré si toto pamatovat. Pokud nezvládneme dívat se níž, 
snažme se alespo� hled�t na stejnou úrove� jako nad�ízený. Asi dalším 
p�ínosem a odstran�ním chyby, která se vyskytuje v nonverbální 
komunikaci p�i pohledu je nep�esahovat dobu o�ního kontaktu zhruba 
sedmi vte�in. To samé jaké délka sledování komunikující osoby delší než 
80 % z doby celkového hovoru. Zcela správn� je toto považováno za zírání 
a nevytvá�í zrovna to pravé prost�edí k další komunikaci.  
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Snad již posledním, co nebylo vy��eno, je to, jaký máme t�lesný vzhled. Je 
d�ležité kontrolovat, jak jsme oble�eni, upraveni a �istí. Nikomu nep�ijde 
p�íjemné komunikovat se zanedban� vypadající osobou.  
 
 
5.1 P�edcházení konflikt� afektivních situací pomocí prevence p�i 
výb�ru pracovník� 
 
To, co tvo�í dobrý pracovní kolektiv kolektivem je v první �ad� vhodný 
výb�r a koncipování pracovník�. Kdy je d�ležité fundovan� sestavit 
fungující a výkonný aparát, v jehož �ele bude dostate�n� uznávaná a 
vážená osoba, která zastává dostate�né etické hodnoty a svou erudovaností 
v oboru je mistrem. Veškerá hierarchie má být na základ� t�chto sociáln�-
etických kodexech stav�na a správné sestavení kolektivu je nemalou m�rou 
p�edur�eno k usnadn�ní fungování a odstra�uje možné zbyte�né konfliktní 
stavy. 
 
Bohužel erudice a fundovanost jednotlivých náborových pracovník� 
v personálních odd�leních (výb�rové �ízení mohou provád�t bu� sami 
personalisté, dále vedoucí pracovníci nebo osoby tímto úkolem pov��ené), 
(6:105) jsou mnohdy posazeny do kontroverzních rovin a díky tomu bývají 
pracovní kolektivy velmi nesourodé a nekompaktní, �ímž v nich dochází 
ke st�et�m a snížení výkonnosti. Personalisté by m�li um�t rozmis�ovat 
pracovníky tak, aby se každý optimáln� uplatnil, vybírat vhodné jedince 
pro vedoucí místa a pro další odborné vzd�lání, �ešit konflikty a p�ípady 
individuálního selhání. (9:23) 
 
Pokud budeme chtít p�edejít afektivním situacím, je v první �ad� nutné 
vytvo�it zdravé pracovní prost�edí a to proto, aby lidé, kte�í v n�m budou 
pracovat také do tohoto prost�edí chtít pat�it. Je d�ležité volit ze spousty 
faktor�, které tohle ovliv�ují a to zejména z v�ku, pohlaví, postavení, osob. 
Samoz�ejm� je nutné zohlednit i takové okolnosti, které se nemusejí zdát 
na první pohled d�ležité, ale p�i komunikaci mohou vytvá�et složku 
náklonnosti a t�mi jsou nap�íklad koní�ky a zájmy. T�chto drobností je 
celá �ada a bagatelizovat je by mohlo vytvo�it bloky p�i pracovních 
komunikacích v pr�b�hu zam�stnání. Samoz�ejm� je také d�ležité za�adit a 
ur�it osoby, které mají snahu o sv�j r�st a snahy, aby dosáhli vyššího 
postavení v zam�stnání. Pokud se neodhadne v�as snahy a možnosti 
pracovníka a podcení se jeho pot�eba dalšího r�stu, stane se to, že takovýto 
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pracovník opustí stávající místo, a my zbyte�n� p�ijdeme o osobu 
talentovanou, která by mohla vytvo�it dob�e fungující kolektiv a tím 
p�isp�t dalšímu rozvoji firmy (podniku, zam�stnání). 
 
Spousty firem se snaží o to, aby co nejvíc zjednodušili testy k p�ijímání 
zam�stnanc� a pro každé zam��ení, na které se uchaze� hlásí, vytvo�it 
odborn� zam��enou baterii specifických test�. Ale pokud chceme zjistit co 
nejvíc o osob�, jaká bude v tom �i onom pracovním za�azení, nám 
objas�ují celé škály dotazník�, osobnostních test� (odhalí nám d�ležité 
faktory pro vyvážený pracovní vztah: sebejistota, optimismus, schopnost 
zhodnotit riziko, nezávislost, ob�tavost, znalost lidí, schopnost snášet 
zát�ž, tolerantnost, ctižádost, schopnost vcítit se do druhých) (7:7), 
inteligen�ních test� (nap�. p�i výb�ru pracovník� pot�ebujících zvláštní 
rozumové schopnosti na ur�ité funkce) (10:33), psychologických posudk� 
a pohovor�. Tyto aspekty jsou ur�ující pro pochopení psychiky a odhalují 
teoretickou možnost komunikace této osoby a m�li by usnadnit, jestli je p�i 
výb�ru postupováno správn�. Ur�itým aspektem ur�ující výb�r bývá i 
životopis, ale ten nám nemusí objas�ovat osobnostní profil a nároky, které 
se požadují a o�ekávají na pracovní za�azení, ale mohou nám napov�d�t, 
svou strukturou, kdy alespo� trochu otev�ou pohled na p�edchozí 
zam�stnání a jeho délku.  
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6. ZÁV�R 
 
Správná komunikace a� již verbální �i neverbální nám v prvé �ad� slouží 
k p�esnému interpretování informací, které v pracovním styku p�edáváme. 
Jde o snahu co nejvíc zefektivnit styl p�edávání informací, aby produktivita 
práce byla dostate�ná a adekvátní pracovnímu výkonu. Samoz�ejm�, že to, 
jak se máme chovat, tvá�it, gestikulovat, pohybovat, oblékat a mluvit není 
v�c, která by nám byla dána od boha (pravdou je, že i inteligence a s ní 
spojené vrozené faktory hrají svoji roli), ale v�c, kterou se neustále u�íme a 
zdokonalujeme a práv� opakování nám vytvá�í p�edpoklad toho, že získané 
informace použijeme a využijeme v další komunika�ní konfrontaci. 
 
Komplexnost komunikace je �lov�ku dána a je nutné to, co od ní 
o�ekáváme také do ní vkládat. Dopoušt�t se chyb je p�irozené, ale um�t je 
rozpoznat a vyvarovat se jich je tím um�ním, o které se snažíme. 
Vytvo�ením podv�domí bez tohož, abychom museli kontrolovat veškeré 
faktory, které tvo�í komunikaci, je vrcholnou fází dosáhnutí kýžené 
efektivity v pracovním styku. V dnešní dob�, kdy nás obklopuje hektika, 
shon a honba za majetky bývá velmi �asto v komunikaci, potažmo 
v pracovních vztazích opomíjena slušnost a vst�ícnost. Tyto dv� vlastnosti 
jsou jakým si otvíra�em snazší komunikace a otevírají pomyslnou duši, 
proto by m�la být v pracovní komunikaci zohled�ována i tato dv� kritéria. 
Je pravdou, že p�i objemu vytíženosti a stresu jdou stranou jak slušnost a 
ohleduplnost jenom na úkor toho, aby byla efektivita co nejv�tší.  
 
P�i komunikaci velmi �asto dochází i k p�ehrávání, kdy zapomínáme na 
adekvátní rovinu a úrove� postavení, p�edm�tu a stavu komunikace. Je to 
práv� ta dovednost, která nám ur�uje správnou komunikaci, odhalí tuto 
vlastnost, p�i�emž jsme stále schopni udržet maximální její úrove�. 
 
To, co bylo výše uvedeno a rozebráno, je snahou o nástin komplexn�jšího 
uv�domování si jednotlivých fází, stav�, okolností a rozpoložení vlastního 
uv�dom�ní p�i sdílení informací. Jedním slovem se dá toto vše nazvat 
jednoduše komunikací. Nejd�ležit�jší faktor p�i ní je vždy sám �lov�k a 
pouze v n�m tkví výsledek sd�lení. A je pouze na n�m, jak se bude vyvíjet 
pracovní komunikace a nejen pouze ta!!!  
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7. RESUMÉ 
 
Komunikace v pracovních vztazích, potažmo sociální komunikace je ve 
svých základních principech shodná, ale odlišná v interpretacích 
jednotlivých osob p�i ur�ité konfrontaci. Z obsahu chápeme, že 
komunikace ve všech rovinách je naší svébytností, a to jaká bude její 
hodnota, je jen otázkou roviny pochopení, �etnosti, inteligence a praxe.  
 
Komunikace se rozvíjí v pr�b�hu celého života �lov�ka a po�ád jsou 
hranice, které m�žeme p�ekonávat. Díky neustálé maturaci poznáváme 
jemné rozdíly, p�i jejichž porušení dochází ke snížení úrovn� a obsahu 
sd�lení. Je pravdou, že kvalitní komunikace obnáší celou �adu informací, 
které p�edáváme �i získáváme a k jejímu správnému používání je pot�eba 
vynaložit nejen zna�nou psychickou, ale i fyzickou soust�ed�nost.  
 
 
 
 
Neustálým novým tzv. bombardováním informací z okolí dochází 
k nep�etržitému toku informací a �lov�k by m�l z�stat otev�ený k jejich 
vst�ebávání. Tvrzení a uzav�ení se, vytvo�í neviditelnou a t�žko 
p�ekro�itelnou bariéru, která blokuje komunikaci a tím pádem rozd�luje 
lidi, sociální skupiny, národy a znemož�uje základní fungování 
spole�enských princip�.  
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