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nástroj pro práci

usnadnění inspirace

ujištění podpora budování









Principy komunikace

Popisuj (ze svého pohledu / ze své perspektivy, mluv za sebe – tzv. JÁ-sdělení)

• „Vidím, že…“

• „Slyším, že se hádáte.“

• „Všiml/a jsem si, jak…“

• „Působí to na mě…“ 

Ptej se, ujišťuj se

• „Prosím, zopakuj zadání…“

• „Zkus, prosím, vysvětlit ostatním, jak…“

• „Co bys doporučil/a ostatním?"

• „Jak rozumíte tomu, co jsme si teď řekli?“

• „Jak si vysvětlujete, že…?“

• „Co byste potřebovali ještě vědět?“

• „Co byste se rádi příště dozvěděli?“

• „S čím téma souvisí?“

• „Co nám tato aktivita mohla přiblížit nebo ukázat?“

• „Co ses dozvěděl/a nového?“



Principy komunikace

Zpevňuj a oceňuj žádoucí jednání a chování: Tyto postupy by měly 
proběhnout vždy, ať už se jedná o krátkodobou, nebo dlouhodobou učební, 
nebo výchovnou jednotku či proces. Jsou plně v kompetenci pedagoga. (V 
závislosti na komunikační a sociální vyspělosti skupiny lze postupně 
začleňovat i žáky, ale pedagog by měl však vždy začínat.)

Oceňuj: 

• „Moc se mi líbilo, jak jsi/jste…“

• „Jsem nadšen/a z toho, jak jsi/jste…“

• „Musím uznat, že toto byl skvělý nápad, jak jsi/jste…“ 

Shrnuj, rámuj (Rámování je kompetence učitele. Toto by mělo proběhnout 
vždy, i v klasické frontální výuce):

• „Dnešní hodinu jsme pracovali na…“

• „Dokázali jsme…“

• „Příště se ještě potřebujeme vrátit k…“



Principy komunikace

Uznej chybu:

• „Myslím, že jsem se mýlil/a, když…“

• „Ano, máte pravdu, že…“

• „Omlouvám se, toto je má chyba…“ 

Popisuj svou nejistotu a pocity:

• „Teď jsem zapomněl/a, co chci říci...“

• „Jsem rozladěn/a z toho, jak jsi/jste…“

• „Chtěl/a jsem se vrátit k tomu, co se stalo včera. Ještě jsem o tom 

přemýšlel/a a chtěl/a bych vám říct, že mě mrzí, že jsem…“ 



Co nabízíme dále?

workshopy praktická provázení při 

intervenčních 

činnostech

konzultace s učiteli, vedením školy apod.
podpora a pomoc 

v obtížných 

situacích



Kdo?

• Mgr. Martina Vlčková – Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň 

• Mgr. Věra Huzinec Čiková – Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň 

• Mgr. Denisa Holá – Point 14, z.ú. 

• Bc. Hana Dadučová, DiS. – Krajský úřad Plzeňského kraje 

• Mgr. Eva Kuncová – Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 

• Mgr. Lukáš Eisenvort – Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 

• Mgr. Milan Žižka – Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

• Mgr. Marek Černý – SVP Plzeň


