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KOMUNIKACE
• Při komunikaci se využívá/využívají :

7%

55%

38%

Verbální komunikace

Neverbální komunikace

Paralingvistické znaky
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VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

Systém předávání informací 
prostřednictvím určitého jazyka 
a zvolených slov

→ Mluvená
→ Psaná 

Co je to?



VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

• Využívá slov a jazyka
• Artikulovaná řeč
• Slovo je symbolem
• Inter/intrapersonální
• Fyziologické předpoklady
• Jazyk – podléhá učení



• Jazyk je spojen s kulturou, 
učíme se jej několik let 
(někteří neustále)

• Slova mohou nabývat několika významů

VERBÁLNÍ KOMUNIKACE

JAZYK A VÝZNAM SLOV



CO JE ZNÁZORNĚNÍM 
JAZYKA?



NEVERBALNÍ KOMUNIKACE
• Proxemika
• Posturika
• Kinezika a gestika
• Haptika
• Olfaktorika
• Mimika
• Oční kontakt
• Fyzické aspekty – muskulatura, oblečení, výška…
• Chronemika
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NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - Proxemika

Intimní (0 – 50/60 cm)

Osobní (50/60 – 100/120 cm)

Společenská (100 – 200 cm)

Veřejná (od 200 cm)



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE – Posturika



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Posturika



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE – Kinezika

Únava Aktivní pohyb     Bolest/Omluva      Odevzdání, Jsme vinni Zdraví                              ?

Výhra „Yes!“ Nevím … Jsem silný      Jupí!                               Pomoc! Láska



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika



1. Ilustrátory – dokreslujeme 
jimi ve vzduchu verbální 
výklad, ukazujeme směr, 

vysvětlujeme

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika



2.  Regulátory chování –
upozorňujeme na někoho 
nebo na něco 
(např. ukazujeme na toho, 
kdo nedává pozor) 

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika



3.  Emočně výrazová gesta –
vyjadřují emoční stav 
komunikátora

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika



4.  Znaky – zastupují nějaký ustálený význam

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE – Gestika
USA: „Dobře“, Chvála ČR: „OK“, „Dobře“ Saudská Arábie: Jsem vítěz

Německo: číslo 1 Japonsko: číslo 5      Nigerie, Ghana: Neslušné a nevhodné gesto, Urážka

Austrálie, Irák, Itálie, Řecko: Neslušné gesto vyjadřující nechuť, odpor k druhému 
(„Můžeš mi…“, „Strč si do..“)

Malajsie: Palec slouží k ukazování častěji než ukazováček 



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika

USA: „OK, vše v pořádku“

Japonsko: „Prosím, dej mi peníze.“

Francie, Belgie, Tusnisko: „Jsi nula.“ „Ty nulo.“

Itálie: „O čem to mluvíš?“

Řecko, Turecko: Sexuální urážka 

Německo, Brazílie, Středomořské státy: Neslušné, 
obscénní a nevhodné gesto



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika

Řecko: Urážka, která má původ ve starověku  

Západní Afrika: Urážka

Evropa, USA: Pozdrav (prsty od sebe), 
Stop (prsty u sebe)



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika

Japonsko: tento pohyb symbolizuje smrt

Filipíny: tohoto gesta se vyvarujte též. Tak se totiž volá jen na psy. 
Pokud budete posunkovat na člověka, bude si myslet, že ho maximálně urážíte.

Většina zemí: symbolizuje „Pojď sem.“



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika

USA, ČR a sousední státy: „Rockový fanoušek“

Itálie, Španělsko, Portugalsko, Kolumbie a Brazílie: symbol ďábla a většinou znamená, 
že má dotyčný nevěrnou manželku („paroháč“)



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika

Většina světa: číslo 2, žijte v míru, vítězství 
– pokud je dlaní k sobě

V případě, že jsou „véčka“ ukazovaná obráceně, může to 
znamenat podobný symbol jako vztyčený prostředníček. 

Řecko, Austrálie, Anglie: obscénní symbol



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika

Pákistán: stejné jako vztyčený prostředníček

V ostatních zemích: jde o význam solidarity nebo radosti. 
Někteří namířenou pěstí proti druhému člověku dávají najevo, že si chtějí ťuknout 
a ukázat, že spolu něco zvládli, takový druh souhlasu.



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika

Většina zemí: Něco není v pořádku, Něco je špatně



Ať budete myslet cokoliv a chtít ukázat, jak je vám dobře nebo s něčím 
souhlasit, pozor na to, jakou rukou to uděláte. 

V Indii a v Africe je totiž levá ruka vnímaná jako nečistá. 
Jediné, co se s ní smí v těchto zemích dělat, je používat ji na WC.

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Gestika – vyjádření čísel v Číně



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Haptika

• Nejběžnějším dotekem = podání ruky
• Objetí, poplácání po zádech, políbení, pohlazení

• 3 základní rozdělení kultur dle sociální haptiky:
→ Kontaktní
→ Středně kontaktní
→ Nekontaktní



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE –
Haptika

1. Pásmo společenské, profesionální a zdvořilostní 
– ruce a paže

2. Pásmo osobní a přátelské – paže, ramena, vlasy, obličej

3. Pásmo intimní – neomezené

Existují určité výjimky 
– např. u lékaře, při tanci



NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - Mimika



7 ZÁKLADNÍCH EMOCÍ
• radost
• smutek
• překvapení
• strach
• vztek
• znechucení
• pohrdání



Dávejte si pozor 
na mimiku, fotí-li 
vás novináři… 
6. 9. 2013 – článek 
na Novinky.cz –
„Francouzský prezident se 
na fotce tvářil přihlouple, 
agentury snímek raději stáhly“

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - Mimika

Bývalý francouzský prezident ve škole v Denainu
na severu země při diskusi o nedávných reformách



ÚKOL: Jaké emoce se lze mimikou vyjádřit? 

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - Mimika

• radost nebo smutek
• pocit štěstí nebo 

neštěstí
• překvapení, údiv
• spokojenost nebo vztek
• zájem či nezájem
• strach, úzkost



ÚKOL: Co může signalizovat ? 

- upřený pohled 
- přivřené oči 
- vytřeštěné

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE 
– Oční kontakt

„Oko okno do duše.“



ÚKOL - Co vyčtete? 
(postoj, mimika, gestika…)

Nervozita

Defenzivní 
(obranný)

Něco skrývá Útočný

Sebejistý

U
př

ím
no

s
t

Nejistý

N
es

ou
hl

as
 

/ ú
to

k

Arogance Nepřístupnost

Falešný 
úsměv

Nakročený k 
odchodu



Neverbální komunikace - cvičení



Neverbální komunikace - cvičení



Neverbální komunikace - cvičení



Neverbální komunikace - cvičení



Neverbální komunikace - cvičení



Neverbální komunikace - cvičení



Neverbální komunikace - cvičení



Neverbální komunikace - cvičení



Piktogramy
• komunikačním systémem s obrazovými symboly
• Ikony, symboly a piktogramy jsou jednou z nejdůležitějších 

forem vizuální komunikace. Překračují hranice jazyka i 
kultury, rychle a efektivně vyjadřují příslušný pojem

• Pro potřeby komunikace lze piktogramy využít u dětí, 
mentálně postižených či lidí, kteří neovládají náš jazyk

• předávání instrukcí, příkazů, varování, usnadnění orientace 
v nejrůznějších prostředích bez vazby na řeč (jazyk) 



O jakou komunikaci se jedná?



PARALINGVISTICKÉ ZNAKY 

• intonace
• hlasitost
• výška tónu řeči
• rychlost verbálního projevu
• objem řeči

• plynulost
• pomlky
• barva hlasu
• emoční náboj 
• chyby v řeči

- dotváří denotační význam jazyka konativními prvky
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1.  jedná se o sdělení prostě informativní, 
2.  je na něj rozzlobený, že mu tu knihu musel donést sám,   

protože dotyčný toho kvůli vlastní lenosti nebyl schopen
3.  nese mu ji s radostí, aby si ji přečetl

PARALINGVISTICKÉ ZNAKY 
• zásadně přispívá ke správnému pochopení významu sdělení

ÚKOL: Jak se promění význam věty 
„Tak jsem ti donesl tu knihu“ při použití 
různých paralingvistických prvků 
(síla hlasu, temno řeči, intonace atd.)?



ÚKOL - VERBÁLNÍ NEBO NEVERBÁLNÍ?
• Psaný text/Kniha 
• Dýmový signál 
• Emotikon
• Noty
• Znakování hluchoněmých
• Paralingvistické prvky
• Pulzující osvětlená fontána
• „Poselství předků“ vyjádřené 

urbanistickými formami, 
architekturou 
(světské a sakrální stavby)

• Braillovo písmo 
• Morseova abeceda
• E-mail
• Piktogram
• Obraz
• Dopravní/turistická
• Hudba (melodie)
• Rukopis
• Rodinný erb
• Smlouva



ÚKOL – Dopad verbální a neverbální 
komunikace

Vlastnost Verbální komunikace Neverbální komunikace

Přesnost velká malá

Komunikační efektivita menší velká

Mezinárodní srozumitelnost velmi malá větší

Citová působivost menší velká

Potenciální podprahovost malá velká 
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