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Základní model komunikace 

Autor: Shannon a Weaver



Druhy komunikace

Přímá
= probíhá interpersonálně 

Nepřímá
= probíhá 
zprostředkovaně 
(médium)



Masová komunikace -Médium



Druhy komunikace
• Komunikace může probíhat nebo 

jednosměrně (lineárně) i obousměrně (interaktivně)



Druhy komunikace

Verbální Neverbální



Popište o jakou může jít komunikaci

Kdo s kým může 
a o čem hovořit?



Jak můžeme komunikovat při sociální komunikaci?



Druhy komunikace - SHRNUTÍ
• Komunikace přímá a nepřímá
• Komunikace lineární a interaktivní
• Komunikace verbální a neverbální
• Se zpětnou vazbou a bez zpětné vazby 

• Pro rozlišení druhů komunikace napříč různými obory se přidávají 
ke slovu komunikace příslušná adjektiva, 
např. sociální komunikace, marketingová komunikace, masová 
komunikace, manažerská komunikace, obchodní komunikace

• Komunikace by měla být přesná, srozumitelná, efektivní a měla by mít 
příslušný citový podtext (citovou působnost)



Funkce sociální komunikace

• Informativní
• Instruktážní
• Persuazivní
• Zábavní
• Vzdělávání a výchova 

(souhrn funkce informativní, instruktivní, poznávací)
• Komunikace může plnit i další funkce



Další funkce sociální komunikace
• posilování a motivování k pocitu sebevědomí, potřebnosti, 

vztahu k něčemu
• navazování kontaktů a vztahů s druhými lidmi, posilování 

pocitu vzájemné závislosti
• vytváření pocitu pohody, spokojení, radosti 
• naslouchání a nabízení řešení problémů, pocitů
• uspořádání si svých názorů a postojů, ujasnění si vlastního „já“
• odreagování se od starostí, shonu



Cíle sociální komunikace

• učit se - získávat znalosti o druhých, o světě a o sobě,
• spojovat - vytvářet vztahy s druhými, vzájemně na sebe 

reagovat
• pomáhat - naslouchat druhým a nabízet jim řešení, 
• ovlivňovat - posilovat nebo měnit postoje nebo chování 

druhých,
• hrát si - těšit se z okamžitého prožitku



Příklad – co sledujeme danou výpovědí?
• Manžel se po návratu z práce zeptá manželky, která je doma na 

mateřské dovolené: „Jak ses měla?“ 
• Z následujících možných odpovědí lze hodně vyčíst:

1. Byla jsem s dětmi v parku.
2. Ani se neptej, byla tady tvoje matka.
3. Nic se mi nedařilo, ani ta pitomá bábovka se 

mi nepovedla.
4. Učila jsem děti zpívat „Rolničky“ v angličtině, pak jsme

malovali zátiší s ovocem.
5. Pořád jsem na tebe myslela.



Komunikační šum



Komunikační šum

• fyzický
• fyziologický
• psychologický
• sémantický



Komunikační chyby
Nejčastější chyby komunikátorů:
• nadměrná komunikace vedoucí k informačnímu přehlcení 

komunikanta,
• špatná volba komunikačního média,
• podání nesprávných a nekompletních informací,
• zkreslování a zamlžování údajů,
• vyhrožování, moralizování, přemíra 

poskytování rad, zesměšňování atd.



Komunikační chyby
Nejčastější chyby komunikanta:
• rozrušování mluvící osoby
• skákání hovořícímu do řeči
• bloumání očima po okolí, celkově nesoustředěnost
• kritizování hovořícího
• hádání se
• dokončování vět za hovořícího
• předstírání pozornosti
• zjednodušování sdělení



Komunikační chyby – sociální aspekty

• Sociální percepce
• Kategorizace
• Nálepkování
• Haló efekt



Komunikační bariéry



Nemoc, Bolest hlavy

Duševní porucha

Zbrklost
Obavy z neúspěchu

Kulturní rozdíly

Vzdělání

Problémy osobního rázu, které se 
promítají do prožívání, tj. do 
emočního stavu

Osobní problémy
Tréma, Nervozita

Podcenění přípravy

Rušivé elementy z okolí - Hluk

Demografické bariéry – věk, pohlaví

Vyrušení někým třetím
Špatná organizace

Přístup komunikanta
Rozdílný jazyk, slang, nářečí

Nevyhovující podmínky prostředí

Předsudky

Šumy okolního prostředí 
(hluku, špatné světlo, 
zápach, rozptylování,...)

Interní bariéryExterní bariéry



„Člověk vnímá sebe sama jako toho, 
k němuž mají ostatní lidé nějaký vztah, 

od něhož něco očekávají. A to zcela podstatně 
ovlivňuje vzájemnou komunikaci. 

Vnímání sebe sama i vnímání jiných lidí je 
subjektivní, je ovlivněno více emocemi než logikou.“

V. Strnadová 
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