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POŽADAVKY K ZÁPOČTU

• Minimální docházka 75 % (výjimky v případě zvláštních 
programů) a aktivní účast na hodinách (komunikace) 
a plnění zadaných úkolů

• Dílčí „komunikační a sebeprezentační cvičení“ na zadané či 
volné téma během hodin

• Zakončení předmětu PowerPoint prezentací v rozsahu 
10-15 minut (téma dle vlastního výběru)

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6oNnqq_zVAhVFJFAKHYG4B4YQjRwIBw&url=http://www.margonline.com/&psig=AFQjCNG7kT5fHmM3jxPPExnf44otT-YGug&ust=1504092560797509


DÉMOSTHENÉS
• Řecko
• Politik, právník, řečník
• (384 – 322 př. n. l.)

„Řečníkem se člověk nerodí 
ale stává.“

Předvádějící
Poznámky prezentace
Psal „Filipiky“ (typ polemických a útočných projevů nebo symbolem ostré kritiky) proti otci Alexandra Velikého Filipu II.



ARISTOTELES
• Řecko
• Filozof, „vědec“, spisovatel,

vychovatel, rétor
• (384 – 322 př. n. l.)



ÚPADEK KOMUNIKACE V 21. STOLETÍ
• Všudypřítomné technologie → omezují 

přímou mezilidskou komunikaci
• Čas (→ jen nezbytná komunikace)
• Současný televizní a rádiový „mainstream“
• Málo čteme knihy a noviny
• Nepíšeme dopisy
• Ztrácíme slovní zásobu a cit pro jazyk



POTŘEBA KOMUNIKACE V 21. STOLETÍ
• Velká konkurence na trhu – firmy potřebují 

komunikovat „jinak“ než ostatní

• Konkurence na trhu práce zejména mezi 
manažery

• Přehlcenost informacemi 



VÝVOJ MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE
Epocha signálů Epocha mluvení a jazyka

Písmo Epocha tisku Epocha elektronické komunikace



VÝVOJ MEZILIDSKÉ KOMUNIKACE

Předvádějící
Poznámky prezentace
Před Gutenbergem byl v Evropě rozšířen pouze blokový tisk (deskotisk), kdy se stránka včetně písma i obrazu kompletně odlila, či vyřezala ze dřeva a pak vytiskla. Pro každou tištěnou stránku musela být tedy vytvořena zvláštní deska, což bylo značně zdlouhavé a nákladné. Gutenberg přišel s myšlenkou sestavit stranu z písmových kuželek, tj. matric jednotlivých znaků (písmen), která se dala opětovně přeskupit a použít znovu, což celý tisk podstatně zefektivnilo a urychlilo. Přestože sestavování podkladů pro tisk z dřevořezů jednotlivých znaků bylo již dříve známé v Číně, je považována v Evropě za vynálezce tohoto principu řada osob, např. Nizozemec Laurens Janszoon Coster (Haarlem, asi 1370–1440), zvaný též Donat, nejčastěji ale právě Gutenberg.



Co je komunikace?
• Komunikace je komplexní jev sociální interakce, při které jedna 

osoba předává vědomě sdělení druhé osobě
• Jedná se o proces vzájemného předávání informací, myšlenek, 

sdělení, signálů v sociálním kontaktu pomocí různých prostředků



Umění komunikace
• Umění komunikace zahrnuje:

→ informace správně předávat
→ informace správně přijímat

• Ovládat své emoce a ego
• Sladit verbální a neverbální komunikaci
• Čtení neverbálních signálů těla druhého

Předvádějící
Poznámky prezentace
Člověk je sociální tvor – interakce s jinými lidmiKomunikace – podstatný prvek vytváření sociálních vazeb, osobního růstu a rozvoje každého jedince



Úvod do komunikace
• Komunikace je přirozená schopnost člověka, která je mu dána již 

od prvopočátků lidské existence
• Nejsme schopni nekomunikovat !!!
• Komunikační věda se utváří teprve od 2. poloviny 

20. století
• Lat. communicare = sdílet, stýkat se, dorozumívat se
• Komunikaci dnes chápeme jako způsob dorozumívání, sdělování 

a přijímání informací
• Druhý význam slova komunikace je ve smyslu „spojení“ –

dopravní komunikace = silnice 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Člověk je sociální tvor – interakce s jinými lidmiKomunikace – podstatný prvek vytváření sociálních vazeb, osobního růstu a rozvoje každého jedince



Zamyslete se…

Komunikace není vždy jen pozitivní a přínosná, 
kdy se jedná o negativní komunikaci? 

• Pomluva
• Fáma
• Manipulace
• Lhaní
• Dezinformace



Zamyslete se…

Jaké dovednosti jsou při správné a efektivní komunikaci 
nezbytné? 

• Argumentace
• Asertivita 
• Etiketa
• Verbální a neverbální dovednosti
• Naslouchání
• Zpětná vazba



Zamyslete se…

Co tvoří 100 % sdělení?
Jaké je jejich poměrné zastoupení?

• Verbální složka 7%
• Neverbální složka 55%
• Paralingvistické prvky 38%
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