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Anotace 

Cílem této bakalářské práce je popis a analýza způsobů rozvíjení komunikativních 

kompetencí studentů středních odborných škol. Práce se zabývá vysvětlením hlavních 

pojmů, jako jsou rámcové vzdělávací programy a klíčové kompetence. Především je 

zaměřena na rozvoj komunikace, teorie komunikace, druhy komunikace, předpoklady 

správné komunikace a komunikaci ve škole. Důleţitou částí je popis metod ve vyučování. 

Průzkumu, který se zaměřuje na komunikační dovednosti studentů, se zúčastnilo 10 učitelů 

a 54 studentů. Bylo zjišťováno, jak respondenti vnímají důleţitost komunikačních 

dovedností a co je třeba dělat pro zlepšení těchto dovedností. Z průzkumu mezi učiteli byly 

zkoumány metody, které jsou pouţívány k rozvoji komunikativních kompetencí. - 

Průzkum mezi studenty byl pak zaměřen na náměty aktivit, které by ve škole rozvíjely tyto 

kompetence. V poslední části jsou výše zmíněné metody popsány a zanalyzovány. 

Klíčová slova 

Vzdělávací programy, kompetence, komunikace, komunikační dovednosti, vyučovací 

metody. 



Annotation 

The aim of the bachelor thesis is to describe and analyze the ways of developing the 

communicative competence of high schools students. The thesis deals with explanations of 

key concepts, such as framework educational programmes and key competencies. First of 

all the thesis is focused on communication, communication theories, types of 

communication, assumptions of correct communication and communication in school. An 

important part of it is the description of the teaching methods. 

The survey focusing on the communication skills of students was attended by 10 teachers 

and 54 students. It examined how respondents perceive the importance of communication 

skills and what is necessary to be done to improve these skills. In the survey of teachers, 

there were identified methods that are used for developing a communicative competence. 

In the survey of students, there were recognized themes for activities that develop these 

competencies at school. The above-mentioned methods are described and analyzed in the 

last part. 

Keywords 

Educational programmes, competencies, communication, communication skills, teaching 

methods.  
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá tématem, které se týká rozvoje vybraných aspektů 

komunikativních kompetencí studentů středních odborných škol. Zvolená problematika je 

zajímává hlavně z toho důvodu, ţe je v dnešní době jednou z nejdůleţitějších schopností 

právě umění komunikovat, přesně se vyjadřovat a porozumět informacím, se kterými se 

dennodenně v čím dál hojnější míře setkáváme. Neovládá-li plně člověk tyto kompetence, 

jeho vědomosti mnohdy ztrácejí uplatnění.
1
 Tyto schopnosti by se měly rozvíjet uţ od 

školního věku dítěte, aby se jedinec nebál říci svůj názor. Souvisí to také s rozvojem 

kritického myšlení. V dnešní době jsou lidé přehlceni informacemi a stává se čím dál více 

potřebnější umět si z informací vybrat ty důleţité, pravdivé a uţitečné. Proto se mění i styl 

vyučování, přechází se od strohého předávání informací k aktivnímu zapojování ţáků, 

rozvoji jejich vlastní tvořivosti a zkvalitnění komunikačních dovedností. 

Cílem této práce je popsat způsoby rozvíjení komunikativních kompetencí. V teoretické 

části je pozornost věnována změnám ve školství, které vedly k zavedení rámcových 

vzdělávacích programům a klíčovým kompetencím. Hlavním tématem je samotná 

komunikace, předpoklady správné komunikace a komunikace ve škole, na coţ dále 

navazuje samotné jádro práce – vyučovací metody. Praktická část popisuje a analyzuje 

jednotlivé metody a způsoby rozvíjení komunikativních kompetencí. Nejprve jsou popsány 

metody pouţívané na vybrané střední škole, nakonec jsou uvedeny metody, které na 

základě vyplněných dotazníků vycházejí z potřeb ţáků.  

                                                
1 Ať uţ dospělý hledá práci, student shání brigádu nebo se jedná pouze o dotazování ţáků učitelem, prosadit 

se je kvůli velké konkurenci náročné. Proto si myslím, ţe právě rozvoj komunikativních kompetencí pomůţe 

ţákům „prodat“ své vědomosti, nebát se říct odpověď, i kdyby to měla být odpověď špatná. S tím souvisí 

práce s chybou, dokázat se poučit ze všech zkušeností, které nám ţivot přináší. Umět se vyjadřovat, reagovat 

na otázky a formulovat své myšlenky, to všechno jsou nezbytné schopnosti pro ţivot v 21. století, které je 

řízeno informačními a komunikačními technologiemi. 
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1. Základní pojmy 

Střední odborná škola poskytuje vyšší sekundární vzdělávání. Student zde během svého 

studia získává potřebné znalosti a dovednosti pro vykonávání odborných činností 

v oblastech technicko-hospodářských, ekonomických, pedagogických, zdravotnických, 

sociálně-právních, správních, uměleckých a kulturních. Po absolvování úplného středního 

odborného vzdělání ukončeného maturitní zkouškou mohou studenti pokračovat ve studiu 

na vysokých školách. (Průcha et al. 2009, s. 232) 

Základním pojmem v této práci jsou klíčové kompetence, které jsou „souborem požadavků 

na vzdělání, zahrnující podstatné vědomosti, dovednosti a schopnosti univerzálně 

použitelné v běžných pracovních a životních situacích“ (Průcha a kol. 2009, s. 99). Tyto 

kompetence mají za cíl vybavit absolventy škol schopnostmi, které jim umoţní se 

přizpůsobovat rychle se měnící společnosti. Hlavními charakteristickými rysy klíčových 

kompetencí jsou obecnost, coţ předpokládá záměrné a systematické rozvíjení osobnosti, a 

sociálnost, protoţe vztah jedince a společnosti má být interaktivní povahy. (Cudziková 

2007, s. 146) 

Podle Průchy (2009, s. 105) jsou komunikativní kompetence souborem jazykových 

znalostí a dovedností, které ţáci dokáţou vhodně pouţívat s ohledem na určitou situaci, 

prostředí a jednotlivé mluvčí. Patří sem schopnosti vyjádřit své myšlenky, pocity, nápady a 

názory v písemné i ústní formě, v osobních i kariérních situacích. Zahrnují téţ schopnost 

srozumitelně formulovat své myšlenky a vyjadřovat se přiměřeně s ohledem na příjemce 

informace. Dalším bodem komunikativních kompetencí je schopnost účastnit se diskuze, 

především vhodně se zapojovat, umět reagovat na podněty v diskuzi, ale také umět dát 

prostor ostatním účastníkům. Komunikativní kompetence se prolínají s dalšími klíčovými 

kompetencemi a jsou nezbytné například pro řešení problémů, sociální interakci či hledání 

pracovního uplatnění. 

Tato práce se zabývá komunikací ve smyslu výměny informací mezi lidmi. Lidská 

komunikace je tu chápána jako předávání informací pomocí symbolů, kterými 

interpretujeme své myšlenky. Důleţitou součástí tohoto komunikačního procesu je 

vzájemný kontakt osob neboli interakce. Komunikační jednání má vţdy konkrétní cíl, je 

jím buď výměna informaci, která představuje socializaci, získávání znalostí či 

uspokojování určitých potřeb, nebo ovlivňování chování lidí jako prostředek změny pocitů, 
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rozvoje vztahů či řízení skupiny. Posledním cílem je ovlivňování mezilidských vztahů 

mezi jedinci i k vlastní osobě, coţ v sobě ukrývá vyjadřování vlastního názoru, 

komunikace mezi institucemi či zajištění fungování společnosti. (Vymětal 2008, s. 24) 

1.1. Požadavky na studenta z hlediska komunikativních kompetencí 

Rámcové vzdělávací programy definují, s jakým výsledkem by měli mladí lidé studium 

ukončit. Střední odborné vzdělávání má za cíl připravit ţáka na úspěšný, smysluplný a 

odpovědný osobní, občanský i pracovní ţivot v podmínkách měnícího se světa. 

(Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 2009, s. 5) Tématem této práce jsou 

komunikativní kompetence. Mezi vybrané aspekty, kterými se práce zabývá, patří 

schopnost studentů vyjadřovat se a formulovat své myšlenky, schopnost prezentace před 

lidmi a schopnost aktivně se účastnit diskuze. 

Vyjadřování a formulace myšlenek jsou komunikativní kompetence, které mají za cíl, aby 

student dokázal srozumitelně a v co největší shodě s vlastním záměrem sdělit určitou 

informaci. Předpokladem pro správnou formulaci myšlenek je určitá úroveň čtenářské 

gramotnosti, kterou studenti rozvíjí od začátku svého studia. S tím souvisí rozšiřování 

slovní zásoby. V dnešní době studenti ustupují od čtení knih a přecházejí k pohodlnějším 

způsobům získávání informací, ale i zábavy. Proto studenti špatně formulují své myšlenky 

a trvá jim déle nalézt vhodná slova. Poţadavky na studenta v těchto kompetencích jsou 

tedy rozšíření slovní zásoby, rychlejší reakce na otázky a srozumitelnější formulování 

odpovědí, ale i pouţívání odborných termínů. 

Prezentace před lidmi zahrnuje schopnosti, které studenti budou potřebovat při jednání na 

úřadech, jednání s potenciálním zaměstnavatelem či přímo v budoucím zaměstnání. 

Poţaduje se, aby student byl schopen vyjadřovat se přiměřeně účelu jednání a komunikační 

situaci a vystupoval v souladu se zásadami kultury projevu. Proto je třeba ve škole více 

procvičovat mluvený projev studentů, simulovat takové situace, ve kterých studenti 

převezmou potřebné role, a seznámit studenty s etiketou. 

Účast v diskuzi je další nezbytnou schopností, která se po studentech poţaduje. Zde se 

posilují dílčí schopnosti jako umění naslouchat, adekvátně reagovat na otázky, nechat 

prostor druhým, akceptovat názory ostatních, ale i být asertivní, naučit se argumentovat a 

stručně vysvětlit vlastní postoj. V současnosti se studenti často bojí zapojit do diskuze, říci 

vlastní názor, nebo na druhou stranu nedokáţou vytvořit kompromis či přijmout a tolerovat 
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názory ostatních. Proto je třeba se studenty otevřeně diskutovat o různých tématech, dát 

jim dostatečný prostor pro aktivitu a vytvořit pro to příjemnou atmosféru ve třídě. 

(Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 2009) 
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2. Změny ve školství po roce 1989 

V České republice nejvíce změn proběhlo po sametové revoluci. Do té doby probíhala 

výuka především prostřednictví frontálního vyučování. Po roce 1989 se pomalu přecházelo 

k diverzifikovanému vzdělávání a do té doby byly kvantitativní metodologie obohaceny o 

kvalitativní aspekty. V současné době, kdy máme za sebou kurikulární proměny, je povaha 

metodologického přístupu ve školách jak kvantitativní, tak kvantitativní a neobejde se bez 

statistické a technické opory. Proto například probíhají různé výzkumy kurikula, klimatu 

školy, aby mělo vedení školy dostatek zdrojů pro celkovou evaluaci instituce. (Svatoš 

2011, s. 184) 

2.1. Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v ČR 

Metody vzdělávání by se měly měnit podle toho, co určitá doba od společnosti vyţaduje. 

V minulosti, kdy nebyly informace lidem tak snadno přístupné, bylo nutné si je od 

vyučujícího zapamatovat. Dnes, v době masových médií, jsme však informacemi zahlceni, 

a jsme jimi obklopeni i při běţných denních činnostech. Je zřejmé, ţe je proto k této 

problematice třeba změnit přístup. Klíčovým faktorem tohoto jevu je rychlý rozvoj 

informačních a komunikačních technologií. Samotná informace uţ nemá takovou váhu, 

spíše záleţí na tom, jestli ji rozumíme a jestli ji umíme správně pouţít v praktickém ţivotě. 

Tak, jako velkým mezníkem ve vzdělávání bylo zavedení povinné školní docházky Marií 

Terezií, tak se i v současné době dějí ve školství reformy. Nejnovější a nejaktuálnější 

změna vznikla pod záštitou Evropské unie a jejím hlavním dokumentem je Bílá kniha.  

(Czech Republic 2001, s. 13-18) 

 V České republice vznikl tento Národní program rozvoje vzdělávání v roce 2001 a byl 

zveřejněný Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Bílá kniha upravuje vzdělávací 

soustavy tak, aby schopnosti a dovednosti absolventa korespondovaly s poţadavky 

ekonomických, politických i sociálních potřeb této doby. Jak autoři Bílé knihy uvádějí, 

mezi hlavní cíle patří rozvoj lidské individuality, výchova k ochraně ţivotního prostředí, 

posilování soudrţnosti společnosti, podpora demokracie, zvyšování konkurenceschopnosti 

ekonomiky a další. S tím souvisí i délka vzdělávání. Zatímco dříve stačilo základní 

vzdělání jako start do ţivota, nyní se přechází k modelu celoţivotního vzdělávání. Povinná 

školní docházka by tedy měla být pouze odrazovým můstkem, kde se naučíme „učit se“, a 

tak budeme schopni se celoţivotně profilovat a rozvíjet. Cílem strategie vzdělávání 



14 

 

v České republice je vyvolat u dětí potřebu se vzdělávat, nebrat učení pouze jako 

povinnost, ale podnítit v ţácích touhu po vědění. Dalším bodem strategie jsou rámcové 

vzdělávací programy. 

2.2.  Rámcové vzdělávací programy pro odborné školy 

Rámcový vzdělávací program je dokument, jehoţ obsahem je soubor poţadavků na 

výsledky výuky na školách v různém stupni a oboru. Stát se tak snaţí sjednotit výstupy 

vzdělávání a zadává tím pravidla pro tvorbu samotných školních vzdělávacích programů.  

Očekává se zvýšení kvality výuky a zlepšení uplatnění absolventů škol. 

2.2.1. Rámcový vzdělávací program pro obchodní akademie 

Učivo nemá být cílem, ale stává se cestou k dosaţení předem stanovených výstupů 

vzdělávání. Tyto výstupy byly vytvořeny nejen pedagogy, ale i odborníky z řad 

zaměstnavatelů. Právě proto neobsahují programy přesné popisy předmětů, ale způsobilosti 

jsou uspořádány nadpředmětově, například v oblasti vzdělávání informačních a 

komunikačních technologií, ekonomika a právo nebo občanský vzdělávací základ. To 

umoţňuje propojit teorii s praxí a škole to dává flexibilitu k přizpůsobení svých činností 

vůči změnám potřeb na trhu práce. Jelikoţ se nároky společnosti stále mění, technologie se 

vyvíjejí a my nejsme schopni odhadnout, jaké odvětví ekonomiky bude v budoucnu 

stěţejní, důleţitou součástí vzdělávání je rozvoj kompetencí, které studenty navádí 

k celoţivotnímu vzdělávání. Mezi tyto odborné způsobilosti patří komunikativní 

kompetence v českém jazyce, čtenářská a funkční gramotnost, matematické vzdělání, 

finanční gramotnost, vědomosti, dovednosti a postoje potřebné pro osobní, občanský i 

pracovní ţivot.  

Rámcové vzdělávací programy obsahují mimo jiné i průřezová témata: 

 Občan v demokratické společnosti 

 Člověk a ţivotní prostředí 

 Člověk a svět práce 

 Informační a komunikační technologie 

Průřezová témata nemusí být součástí klasické výuky. Vhodné zavedení průřezových témat 

ve škole představuje například projektové, problémové, konstruktivní vyučování či různé 
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workshopy, exkurze a mimoškolní akce. (Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 

2009, s. 2) 

2.2.2. Delorsovy cíle 

Francouzský ekonom, politik a jeden z prezidentů Evropské komise Jacques Delors
2
 

během svého působení sepsal dokument Učení je skryté bohatství. V tomto dokumentu se 

snaţí vysvětlit důleţitost vzdělání ve 21. století. Delors se tak přes vysvětlení rozdílů mezi 

lokálním a globálním jednáním, soudrţnost společnosti a ekonomický růst dostává ke 

čtyřem pilířům celoţivotního vzdělávání.  

Prvním pilířem je učit se poznávat. Kombinují se tu dostatečné všeobecné znalosti 

s moţností pracovat a vytváří se schopnost těţit z příleţitostí. Druhý pilíř je učit se jednat. 

Delors tu neklade za cíl získat pouze odborné znalosti, ale hlavně si osvojit obecné 

kompetence k řešení situací, například v pracovních týmech. Učit se ţít společně je třetí 

pilíř, který zdůrazňuje důleţitost porozumění mezi lidmi, ocenění vzájemné závislosti na 

druhých a s tím spojenou schopnost řešení konfliktů v duchu úcty k hodnotám ostatních. 

Poslední pilíř, zprvu jednoduché heslo, je učit se být. Tento bod se týká schopnosti rozvíjet 

vlastní osobnost, být schopen jednat se stále větší autonomií a vlastní zodpovědností. To 

vše vede k celoţivotnímu učení, které nám pomůţe překonávat změny doby vedoucí ke 

změnám trhem privilegovaných oborů. (International Commission on Education for the 

Twenty-first Century a Unesco 1996, s. 37) 

                                                
2 Jacques Delors (*1925) během svého předsednictví v Evropské komisi dokázal zavést spoustu změn, které 

znamenaly velký krok vpřed pro Evropskou Unii. Mezi jeho nejvýznamnější úspěchy patří Jednotný 

evropský akt o jednotném trhu, Delorsovy balíky, které reformovaly rozpočet, zemědělství, ale i sociální 

aspekty. Další zásluhu má ve vytvoření Evropské měnové unie a vzniku Maastrichtské smlouvy. Také 

inicioval vypracování Bílých knih, které mapovaly potíţe a navrhovaly jejich řešení. Jeho výjimečné 

schopnosti ve vyjednávání pomohly posílit Evropskou unii. (ANON. 2004, s. 40) 
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3. Kompetence 

3.1. Obecné a odborné kompetence studentů SOŠ  

Školní vzdělávací programy obsahují modelový profil absolventa. Pro školu představuje 

cíl, výsledek vzdělávání a dle toho výstupu se rozhodují i uchazeči, tedy potenciální 

studenti. Do profilu absolventa patří charakteristika profesní uplatnitelnosti, která popisuje, 

jaká povolání jsou studentům po ukončení studia k dispozici. Například podle školního 

vzdělávacího programu Obchodní akademie v Liberci
3
 se po absolvování studia lidem 

otvírají pozice, jako je ekonom, mzdový referent, personalista, administrativní pracovník 

apod. To je ovšem velice konkrétní výstup, proto je profil absolventa dále obohacen o 

schopnosti, které člověk pro tyto nebo jiné podobné pozice na škole získá. Tyto schopnosti 

se ještě dále dělí na obecné a odborné. Mezi obecné patří například to, ţe absolvent umí 

jednat s lidmi, pracovat v týmu, řešit samostatně a zodpovědně úkoly apod. Odborné 

schopnosti jsou jiţ specifičtější, absolvent s nimi například ovládá účetnictví a je schopen 

analyzovat jeho výsledky, orientuje se v právních normách nebo je schopný vést tým lidí. 

Tyto schopnosti se nazývají kompetence a dělí se na klíčové a odborné. (Bystřická a spol. 

2011, s. 7-8) 

Odborné kompetence v sobě skrývají soubor schopností a znalostí, které student potřebuje 

získat během studia, aby mohl vykonávat pracovní činnosti, které vyţadují pozice uvedené 

v profilu absolventa. Vycházejí z konkrétních poţadavků na profesi. 

V případě obchodní školy a pozice výše zmíněné se jedná o specifické dovednosti, 

například administrativní činnost spojenou se schopností práce s výpočetní technikou nebo 

znalosti z oblasti účetnictví, mezi které patří také zpracování dokladů o pohybu zboţí, 

účetní závěrky a daňová evidence. Mimo ekonomické oblasti sem také spadá znalost 

bezpečnosti práce a jak chránit zdraví, znalost první pomoci, dále přirozená snaha o kvalitu 

práce a dodrţování potřebných standardů. Nakonec odborné kompetence zahrnují poznatky 

                                                
3 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v Liberci vznikla v roce 1863 jako 

obchodní a ţivnostenská škola. Tento obor byl v Libereckém kraji potřeba díky významnému postavení 

libereckého průmyslu a obchodu. V dnešní době je celková kapacita střední školy 530 ţáků, kteří studují 

v oborech Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Veřejnoprávní činnost. (ANON. 2014) 
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o udrţitelném rozvoji, hospodárnosti a šetrnosti k ţivotnímu prostředí. (Bystřická a spol. 

2011, s. 11; Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 2009, s. 4) 

3.2. Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence jsou kombinací poznatků, schopností, dovedností a postojů, které 

všichni potřebují pro osobní rozvoj, aktivní občanství, pracovní ţivot i sociální začlenění. 

Evropský referenční rámec (J. Borrell Fontelles 2006) obsahuje osm obecných klíčových 

schopností.  

 Komunikace v mateřském jazyce 

 Komunikace v cizích jazycích 

 Matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií 

 Schopnost práce s digitálními technologiemi 

 Schopnost učit se 

 Sociální a občanské schopnosti 

 Smysl pro iniciativu a podnikavost 

 Kulturní povědomí a vyjádření 

Všem kompetencím se přikládá stejná důleţitost, neboť se vzájemně doplňují a podporují. 

Všechny kompetence propojuje kritické myšlení, vlastní iniciativa, hodnocení rizika, řešení 

problémů a zvládání pocitů. (Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 2009, s. 4) 

Následující klíčové kompetence jsou upraveny podle poţadavků pro obchodní školy a jsou 

obsahem vzdělávacích programů. Hlavním tématem jsou komunikativní kompetence, 

avšak popsány jsou zde i ostatní, jelikoţ se vzájemně prolínají. 

Kompetence k učení 

Kompetence k učení v sobě skrývá soubor postupů a metod jedince, jak se správně a 

efektivně učit. Zahrnuje tedy i fakt, ţe student zná své moţnosti a ví, jaké metody učení 

mu vyhovují. Důleţité je odhadnout cíl učení a vhodně zvolit strategii, jak cíle dosáhnout. 

Tato kompetence se pojí i se schopností umět si zorganizovat čas, nebát se vyhledat pomoc 

a podporu a dokázat čerpat z předešlých zkušeností či chyb. Způsobilost samozřejmě 

navazuje na základní dovednosti v oblasti čtení, psaní a vyuţívání informačních 

technologií, bez kterých se během učení neobejdeme. Nezbytnou roli hraje v této 



18 

 

kompetenci motivace, důvěra ve vlastní výkon a výběr moţností, jak získané dovednosti 

uplatnit. 

Ve škole je tato kompetence rozvíjena například povinností studentů psát si poznámky do 

sešitu tak, aby z nich mohli čerpat během studia. Dále podněcuje studenty vyhledávat 

informace z moderních zdrojů na internetu. Spadá sem i poslech výkladu a rozvíjení 

schopnosti naslouchat a také přijímat hodnocení z vnějšího prostředí, ze kterého se 

následně student poučuje do budoucna. 

Kompetence k řešení problémů 

Vzdělávání zde vede studenty ke schopnosti samostatně analyzovat a řešit problémové 

situace. Stěţejní dovedností je najít jádro problému, popsat ho a dokázat vymyslet vhodný 

způsob jeho vyřešení. S řešením problémů je spjata i práce v týmu a schopnost pouţít 

nápady ostatních k rozvoji vlastních návrhů řešení problému. Jedná se o komplexní vyuţití 

získaných znalostí, dovedností a zkušeností k danému cíli. 

V praxi studenti pracují i s chybou nebo analyzují vhodnost zvolených postupů k řešení. 

Důleţitou roli hraje čtenářská gramotnost studentů, aby byli schopni dobře rozeznat 

problém a porozumět mu. 

Personální a sociální kompetence 

Tato kompetence se týká jak mezilidských vztahů, tak i vztahu k sobě samému. Cílem je, 

aby člověk jednal pro obecné dobro. Do toho spadá nejen pochopení multikulturního a 

hospodářského evropského společenství, tolerance vůči zvykům ostatních, odmítání 

diskriminace, ale i péče o vlastní zdraví a s tím spojená správná ţivotospráva. Studenti si 

utvářejí své cíle a priority a učí se odhadnout důsledky svého chování. Absolventi by tedy 

po ukončení studia měli umět rozlišit své chování v osobní a pracovní sféře a přijímat 

kritiku. K tomu je potřeba mít zdravé sebevědomí, ale i dokázat se vcítit do druhého.  

Důleţitá je proto schopnost vyrovnat se se stresem a frustrací a následně mít pod kontrolou 

své jednání. 

Na obchodní škole se studenti učí pracovat v týmu a zkouší si různé týmové role, jsou 

seznámeni s odlišnostmi jednotlivých kultur, a tudíţ jsou připraveni se v budoucnu 

pohybovat i v nadnárodních společnostech. Mimo jiné mají absolventi určitý stupeň 

finanční gramotnosti, která rozšiřuje jejich ekonomické spektrum znalostí. 
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Občanské kompetence a kulturní povědomí 

Občanské kompetence podněcují ve studentech sounáleţitost s národními, evropskými i 

celosvětovými demokratickými pravidly. Nejedná se pouze o dodrţování zákona, ale je 

zde snaha o vštěpení morálních zásad do kaţdodenního smýšlení mladých lidí. Absolvent 

rozumí pojmům demokracie, spravedlnost, rovnost a občanství. Díky tomu má vlastní 

iniciativu pravidelně se účastnit voleb, coţ zahrnuje i znalosti o historickém vývoji země a 

povědomí o působnosti politických hnutí. Další znalosti student získává v oblasti evropské 

integrace, zejména tedy o činnostech Evropské unie, která mimo jiné vede občany 

k vzájemné toleranci vůči náboţenství či etnickým skupinám. 

Kulturní povědomí si studenti osvojují skrze znalosti o divadle, hudbě, literatuře i 

celkovém kulturním dědictví země. Studenti mají moţnost vyjádřit své pocity 

prostřednictvím umění, a tím rozvíjí svoji kreativitu. Kulturní povědomí se týká i kulturní a 

jazykové rozmanitosti v Evropě. 

V praxi se často tyto kompetence realizují prostřednictvím dlouhodobého zahraničního 

partnerství se střední školou podobného zaměření. Studenti tak mají jedinečnou příleţitost 

proţít chvíle s odlišnou kulturou jak hostováním ve své škole, tak i pobytem v zahraniční 

partnerské škole.  

Kompetence k pracovnímu uplatnění 

Vzdělání poskytuje absolventům soubor schopností, které je vedou ke komplexnímu 

vyuţití jejich znalostí a dovedností určených pro konkrétní pracovní pozici. Studenti jsou 

podněcováni k celoţivotnímu učení, coţ později usnadňuje začleňování čerstvých 

absolventů do praxe. Absolvent získává reálnou představu o trhu práce, zná základy 

správné etiky v komunikaci s potenciálním zaměstnavatelem a i svá práva jako 

zaměstnance.  

Studenti obchodních škol mají často povinnost sami si vyhledat během studia praxi, která 

jim rozšíří právě tyto kompetence. Je třeba, aby absolventi byli schopni chopit se 

příleţitosti a nebáli se pouţít svoji kreativitu pro inovace v oboru, s čímţ je spojena 

schopnost nést riziko a plnit svoji práci odpovědně. 
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Matematické kompetence 

Matematické kompetence zajišťují absolventům schopnost pouţít matematické způsoby 

myšlení v běţných ţivotních situacích, například logické nebo prostorové myšlení, vyuţití 

vzorců, ale také grafických znázornění a orientace v nich. Student se učí porozumět 

matematickým důkazům a sám následně hledá odůvodnění jiných problémů. Mezi další 

praktické znalosti v oblasti matematiky patří i převod jednotek. 

Na obchodní škole jsou matematické kompetence důleţité, protoţe úzce souvisí 

s ekonomickými postupy. Vyuţití nalezneme nejen v účetnictví, ale také ve tvorbě 

marketingových či jiných strategiích. 

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a 

pracovat s informacemi 

Pro práci s informačními a komunikačními technologiemi studenti získávají schopnosti 

jako vyhledávání, shromaţďování, třídění a ukládání informací. K tomu všemu je zapotřebí 

kritické myšlení. Studenti se učí rozeznávat relevantní zdroje a práci s nimi. Ovládají 

aplikace a programy na počítači, jsou schopni vyuţívat textové, tabulkové a databázové 

editory a vytvářet prezentace pomocí různých programů. Tyto technologie umí vyuţít jak 

při práci a studiu, tak i ve volném čase. Jsou si vědomi rizik, která internet přináší a 

zároveň rozvíjejí svoji kreativitu.  

Absolventi zvládají elektronickou komunikaci, pouţívají ověřené zdroje k vyhledávání 

informací, z nichţ jsou schopni tvořit vlastní dokumenty, prezentace či databáze. 

(Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy 2009, s. 7-10; Bystřická a spol. 2011, s. 31; 

J. Borrell Fontelles 2006) 

Komunikativní kompetence 

Pojem komunikativní kompetence Průcha (2009, s. 105) vysvětluje jako soubor 

jazykových znalostí a dovedností, které ţáci dokáţou vhodně pouţívat s ohledem na různé 

situace a aktéry komunikace. Tyto kompetence dle Rámcových vzdělávacích programů 

obsahují schopnosti vyjádřit své myšlenky, pocity, nápady a názory v písemné i ústní 

formě v osobních i kariérních situacích. Zahrnují téţ schopnost srozumitelně formulovat 

myšlenky, vyjadřovat se přiměřeně s ohledem na příjemce informace, s čímţ souvisí i 

schopnost vhodně a slušně se prezentovat při oficiálních jednáních. Pro komunikaci 
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v mateřském jazyce je samozřejmostí široká slovní zásoba a znalost gramatiky. Dalším 

bodem komunikativní kompetence je schopnost účastnit se diskuze, především vhodně se 

zapojovat, umět nejen komunikovat s ostatními, ale i pozorně naslouchat. Patří sem i 

schopnost vést kritický a konstruktivní dialog a ovládat etické zásady projevu. Nakonec do 

této kompetence spadá i schopnost správně zpracovávat běţné i odborné texty jako 

například strukturovaný ţivotopis a další formuláře. 

Komunikativní kompetence však negativně ovlivňuje spousta faktorů. Mezi ty nejběţnější 

patří neznalost jazyka, neznalost souvislostí a kontextu či nezájem o dané téma. Negativní 

vliv mají ovšem i vlastnosti a charakter člověka, jeho dovednosti a rychlost reagovat, dále 

nízké sebevědomí či předchozí neúspěch v komunikaci. V takových případech můţeme 

mluvit o nekompetenci. (Vybíral 2000, s. 152) 

Ve škole se komunikativní kompetence rozvíjejí mnoha způsoby. Jedním ze způsobů můţe 

být procvičování schopnosti zapisovat si podstatné myšlenky z přednášky, projevu jiných 

lidí či vypisování z odborných textů. Dále učitelé kladou důraz na dodrţování jazykové a 

stylistické normy i odbornou terminologii, čímţ upevňují předchozí znalosti studentů, kteří 

styl vyjadřování často zanedbávají. Studenti se také ve škole učí pravidlům kultury projevu 

a chování, to je bohuţel v mnoha případech zásadní problém. (Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy 2009; Bystřická a spol. 2011; J. Borrell Fontelles 2006) 
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4. Komunikace 

Pojem komunikace má mnoho významů, záleţí na kontextu a záměru osoby, která pojem 

pouţívá. Mezi hlavní významy patří komunikace jako dopravní cesta, dále komunikace 

jako způsob dopravy silniční, letecké, telekomunikační a další druhy. Tato práce se zabývá 

komunikací ve smyslu výměny informací mezi lidmi. (Vymětal 2008) 

Vybíral (2000, s.17) uvádí, ţe slovo komunikace, které vzniklo z latinského slova 

communicare, původně znamenalo  „činit něco společným“. Později byl pojem definován 

jako „sdělování“ či „sdílení“. Lidská komunikace je tedy předávání informací pomocí 

symbolů, kterými interpretujeme své myšlenky. Důleţitou součástí tohoto komunikačního 

procesu je vzájemný kontakt osob neboli interakce.  

4.1. Komunikační model 

Komunikační model popisuje proces komunikace, přenosu sdělení od odesílatele 

k příjemci. Proces začíná vznikem sdělení na základě rozhodnutí odesílatele, ţe chce 

zprávu předat. Dalším krokem je zakódování sdělení. Odesílatel musí vědět, co je schopen 

příjemce pochopit a najít nejvhodnější způsob zakódování. Sdělení musí být konkrétní, 

srozumitelné, jednoznačné a pochopitelné pro příjemce. Dalším krokem je volba 

komunikačního média. Mezi komunikační média patří sdělení z očí do očí, rozhovor, 

sdělení přes telefon, přes informační a komunikační technologie jako e-mail, video, 

rozhlas, televize, ale i neverbální moţnosti sdělení. Při volbě komunikačního média 

musíme zváţit několik faktorů, kterými se jednotlivá média od sebe liší. Odesílatel se 

rozhoduje podle svých poţadavků na rychlost sdělení, jeho přesnost, rozsah, význam 

zpětné vazby a celkové náklady přenosu. 

 

Obrázek 1 - Komunikační model  
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Další krok procesu, který Vymětal (2008, s. 33) zmiňuje je komunikační šum. 

Komunikační šum obecně znamená něco, co komunikaci určitým způsobem narušuje, 

zkresluje či jinak deformuje. Mezi základní typy šumů patří šumy fyzické, fyziologické, 

psychologické a sémantické. Fyzický šum tvoří takové rušivé vlivy, které nevytváří přímí 

aktéři komunikace, jedná se o poruchu fyzického přenosu. Jsou to šumy pocházející 

z prostředí, jako je třeba hluk ze silnice, staveniště či poruchy telekomunikační sítě. 

Fyziologické šumy jsou způsobeny vlastním fyziologickým omezením aktérů komunikace. 

Například sem patří zdravotní postiţení či zdravotní znevýhodnění. Psychologické šumy 

jsou zapříčiněny vlastnostmi a charaktery příjemců a odesílatelů. Zkreslit informace 

mohou nejenom jejich předsudky, ale i nálady. Sémantické šumy pocházejí 

z nedorozumění, které je způsobeno především jazykovými bariérami. 

Dalším krok procesu komunikace jiţ spočívá na příjemci informace, jeho úkolem je 

sdělení dekódovat. Jedná se o interpretaci informace na základě předchozích znalostí a 

zkušeností příjemce. Pro dekódování sdělení je vhodné, aby příjemce aktivně naslouchal 

odesílateli, projevil zájem o sdělení a akceptoval ho, i přesto, ţe se sdělením nemusí 

souhlasit. Zpětná vazba je posledním krokem, který je prováděn oběma stranami. Podle 

Vymětala (2008, s. 35) má zpětná vazba funkci „regulační, poznávací, sociální, 

podpůrnou, inspirující až provokující.“ Zpětná vazba je efektivní, pomáhá-li odesílateli i 

příjemci, je uţitečná, výstiţná, včasná a relevantní. Neefektivní je zpětná vazba 

v případech, kdy uráţí odesílatele nebo příjemce, je příliš všeobecná, soudící, 

nesrozumitelná a neaktuální. 

4.2. Komunikační teorie 

Existuje více modelů a komunikačních teorií, které se zabývají sociální komunikací. 

Nejvýznamnějšími představiteli jsou Eric Berne, Paul Watzlawick a Carl Rogers. 

Eric Berne
4
 

Mezi důleţité objevy v sociální komunikaci patří transakční analýza od amerického 

psychologa Erica Berneho. Základním kamenem transakční analýzy je rozdělení ego-stavů, 

                                                
4 Eric Berne (1910-1970), americký psycholog kanadského původu, zakladatel transakční analýzy. (Hartl a 

Hartlová 2000, s. 719) 
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komunikačních a osobnostních rovin, na tři části: Rodič, Dospělý a Dítě
5
. Kaţdý jedinec 

v sobě nosí všechny tři výše uvedené části. Dítě představuje radostnou, tvořivou sloţku 

osobnosti, která ovšem v sobě skrývá i rozháranost. Jedinec se chová jako adaptované dítě, 

kdyţ jedná podle přání rodičů. Neadaptované dítě nechává vyjít na povrch svou 

vzdorovitost a kreativní sloţku. Dospělá součást jedince je duševně vyspělá a jedná 

racionálně. Tato součást je potřebná pro hladký chod běţného ţivota. Dětské chování 

někdy zastíní dospělé. Rodič pak jedná dvěma způsoby. První způsob komunikace je kopie 

chování jeho rodičů. Druhý způsob komunikace je ve stylu, který se přizpůsobuje 

poţadavkům rodičů. Jednotlivé součásti kaţdé osobnosti člověka se projevují v různých 

situacích. Konkrétními situacemi se autor zabývá ve svých hrách.(Berne 1970, s. 26-31)  

Paul Watzlawick
6
 

Další komunikační teorii definoval americký psycholog Paul Watzlawick. Jednou 

z hlavních jeho myšlenek je teze, ţe není moţné nekomunikovat. Jeho teorie je postavena 

na důleţitosti kontextu chování člověka, který pomůţe porozumění v komunikaci. Tento 

kontext je ovlivňován mnoha faktory, například i dalšími lidmi vstupujícími do 

komunikace. Mikuláštík (2010, s. 41) uvádí, ţe kontext můţe mít různý charakter  -  

podporující, soutěţivý, neutrální apod. Watzlawik pak rozlišuje obsahovou a vztahovou 

rovinu komunikace. Aktéři komunikace mohou různé neverbální signály komunikace 

pochopit opačný způsobem, neţ je původně zamýšleno. Často se pak plete ostýchavost 

s lhostejností či radost s výsměchem. (Watzlawick et al. 2011, s. 29-35) 

Carl Rogers
7
 

Psychologie a komunikace spolu úzce souvisí, a proto se další americký psycholog Carl 

Rogers zabýval teorií komunikace. Jeho idea komunikace navazovala na principy 

humanistické psychologie, která se zaměřuje na pochopení člověka, empatické 

                                                
5 Eric Berne v originální verzi knihy pouţívá velká počáteční písmena pro názvy ego-stavů (Adult, Child, 

Parent). 

6 Paul Watzlawick (1921-2007) americký psychoterapeut rakouského původu, paloaltoská škola, struktura 

komunikace, komunikační terapie. (Hartl a Hartlová 2000, s. 770) 

7 Carl Ransom Rogers (1902-1987) americký psycholog; teorie osobnosti, klinická psychologie, poradenství, 

zakladatel nedirektivní, na klienta zaměřené psychoterapie, humanistické vzdělávání. (Hartl a Hartlová 2000, s. 759) 
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naslouchání, sebeaktualizaci a seberealizaci. (Mikuláštík 2010, s. 41) V komunikaci se 

proto Rogers zaměřuje na to, aby se člověk cítil dobře. Klade důraz na upřímnost, 

otevřenost, vstřícnost, respekt, toleranci, empatii, pozitivní myšlení a sebedůvěru. Při 

komunikaci doporučuje mluvit přirozeně, aby druhá osoba projevu rozuměla, a nelpět na 

významu pojmů. Nejdůleţitější je ovšem umění naslouchat, coţ přináší druhému radost 

z toho, ţe je vyslyšen. (Rogers 1995, s. 26) 

4.3. Sociální komunikace 

Komunikace mezi lidmi se nazývá sociální komunikace, a dělí se na tři druhy – ústní, 

písemnou a vizuální. Podle Vymětala (2008, s. 23) patří do ústní komunikace rozhovor, 

diskuze, výuka, dotazování, vysvětlování a jiné. V souvislosti s komunikativními 

kompetencemi studentů středních škol je ústní komunikace stěţejní oblastí. Z hlediska 

komunikačních prostředků sem patří verbální a neverbální komunikace, která hraje velkou 

roli především v prezentování, ve vlastním projevu před lidmi i v účasti v diskuzi. Další 

oblastí komunikativních kompetencí je písemný projev, coţ je další druh sociální 

komunikace. Do písemné komunikace spadá psaní dopisů, emailová komunikace, psaní 

zápisků a poznámek. Posledním druhem komunikace je vizuální, ve které jde o práci 

s grafy, tabulkami, fotografiemi a nakonec i vytváření prezentací. (Vymětal 2008, s. 22-25) 

4.3.1. Druhy komunikace 

Verbální komunikace je podle Průchy (2009, s. 271) „slovní sdělování. Při verbální 

komunikaci se uplatňuje záměr mluvčího, jeho formulace sdělení (včetně volby jazykových 

prostředků, použitého slovníku), porozumění sdělovanému u příjemce, smysl sdělní pro 

příjemce, účinek na příjemce.“ 

Jandourek (2012, s. 128) vysvětluje neverbální komunikaci jako typ komunikace, který 

„popisuje proces předávání významu v podobě zprávy prostřednictvím gesta, řeči těla 

nebo držení těla, výrazů obličeje a očí, dále třeba pomocí oblečení, účesu, architektury, 

symbolů a infografiky.“ Nonverbální komunikace hraje důleţitou roli ve všech oblastech 

našeho ţivota jak pracovního, tak i osobního. Mezi neverbální prvky, které se v řeči 

vyskytují, mimo jiné patří kvalita a síla hlasu, emoce, styl mluvení, rytmus a intonace. 

(Jandourek 2012, s. 128) 

Paraverbální komunikace se zabývá hlasovými změnami či variacemi v hlase. Mezi 

nejsledovanější proměnné patří hlasitost, skrze kterou člověk dává důraz na určité části 
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proslovu. Další sledovaným faktorem je tempo promluvy. Kdyţ mluvčí mluví příliš rychle, 

posluchači mohou přestat dávat pozornost. Naopak mluví-li mluvčí příliš pomalu, 

posluchač postupem času ztratí zájem o proslov. Další faktory, které ovlivňují sdělení, jsou 

tón, výška a modulace hlasu. Při správném pouţití všech faktorů můţe být promluva 

účinnější. Pro rozpoznání signálů, které člověk vysílá skrze paraverbální jevy, je potřeba 

dostatek empatie. Vcítění se do osoby, se kterou komunikujeme, a rozeznání pocitů, které 

partner při komunikaci proţívá, pomůţe zamezit případným konfliktům vznikajících 

z nedorozumění. (Borg 2007, s. 49-52) 

4.4. Poruchy komunikace 

Existuje spousta faktorů, které narušují sociální komunikaci. Vybíral (2000, s. 224) 

popisuje jednu z hlavních příčin poruch komunikace jako lidskou potřebu neustále hodnotit 

vlastní postoj k výrokům druhých.  Buď s nimi souhlasit, či nesouhlasit. Mezi další příčiny 

selhání v komunikaci řadí například přehlcení informacemi, stres, společenský tlak na 

výkon a další.  

Patologickými poruchami komunikace se zabývá především psychiatrie. Do této kategorie 

spadají příčiny vyvolané duševním onemocněním jedince. S takovými lidmi je vţdy 

komunikace sloţitá a nelze u nich očekávat běţnou komunikaci. Mezi nejznámější poruchy 

patří například schizofrenie.  

Neurotická komunikace se dělí na čtyři základní druhy. Hysterická komunikace je taková, 

kde postiţený aktér směšuje realitu s fantazií a nepřiměřeně vkládá do komunikace vlastní 

emoce. Z toho pak vzniká tzv. dramatizování či „dělání scén“ během komunikace. Dalším 

druhem je nutkavá komunikace, při které jedinec vykazuje stereotypní aţ ritualizované 

akty chování. Vyskytuje se u přehnaně korektních, čistotných či rigidních lidí. Úzkostná 

komunikace vzniká z pocitu nezvládnutí situace či bezmoci. Často se váţe s depresí. 

Poslední druhem je fobická komunikace, která je zapříčiněna neustálým strachem člověka 

v některých případech doprovázeným panikou a somatickými příznaky, například 

rozbušením srdce, pocením apod. (Vybíral 2000, s. 228) 

Narcistní komunikace je další poruchou komunikace, při které má jedinec touhu být 

středem pozornosti, být obdivován, kontrolovat druhé či potřebuje uznání. Tato porucha se 

můţe někdy přejít aţ k váţnějším problémům, které vedou k depresivní, hypochondrické či 

paranoidní komunikaci. 
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4.4.1. Poruchy myšlení 

Poruchy myšlení vznikají nejčastěji kvůli nesprávné syntéze či analýze informací.  

Z tohoto důvodu se ve společnosti vyskytují další poruchy komunikace. Patří sem 

zpomalená komunikace, která se vyznačuje povrchností a chudými výroky. Tento fakt je 

zapříčiněn nedostatkem spontánnosti a malým počtem asociací v myšlenkových pochodech 

jedince. Ve výsledku jedinec mluví pomalu, má dlouhé pauzy mezi slovy a nic ho 

nenapadá. Opakem je překotná komunikace, při které je řeč zrychlená kvůli zrychleným 

představám a asociacím, coţ vede k nesouvislému a často chaotickému projevu. Podobná 

je roztrţitá komunikace, která je ještě zvýrazněna silnými emocemi odvádějícími 

pozornost od informací a narušujícími soustředěnost člověka. U zabíhavé komunikace 

mluvčí odbíhá od podstatného a zapomíná, co chtěl původně říci.  Hlavní myšlenky jsou 

přerušovány nepodstatnými. Ulpínavá komunikace vychází z perservace, coţ je porucha, 

při které jedinec tíhne k jedné představě či pojmu. Z toho důvodu opakuje stále stejné 

výrazy ve svém projevu. Další poruchu komunikace Vybíral (2000, s. 232) nazývá „okno“. 

Jedná se o poruchu, která nastává při stresových situacích, trémě a úzkosti, kdy se mluvčí 

zarazí na základě nevědomých obsahů, asociací. (ANON. nedatováno) 

Komunikace v extrémních podmínkách je abnormální. Do těchto situací patří přehnané 

reakce na podnět, emoce a traumata, která ovlivňují komunikaci. Typické jsou reakce 

panické, extrémní podmínky jsou ale také vyvolány stresem. Komunikace ve stresu se liší 

v závislosti na jedinci. Někteří jednají podráţděně, druzí spíše unaveně. Obecně je 

komunikace ve stresu chaotičtější, vyskytuje se zde zvýšené pracovní tempo člověka a 

výraznější emoce. Jedinec je také citlivější na odpor z druhé strany, který vede ke 

snadnějšímu podráţdění. (Vybíral 2000, s. 235) 

4.5.  Předpoklady úspěšné komunikace 

Na komunikaci má vliv spousta faktorů, některé pro nás představují hrozbu, další zase 

příleţitost vyniknout.  Tyto vlivy můţeme roztřídit do tří kategorií – individuální, sociální 

a situační faktory. 

4.5.1. Individuální předpoklady 

Různí autoři se shodují, ţe člověk potřebuje pro určitou úroveň komunikace předem 

získané znalosti a vědomosti o tématu, coţ můţeme ovlivnit studiem či jinou přípravou. 

Avšak komunikaci z velké míry ovlivňují naše vlastnosti, schopnosti, předchozí zkušenosti 
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a jazyková vybavenost. Mezi vlastnosti a schopnosti, které vylepšují komunikaci, patří 

otevřenost člověka, vstřícnost, ochota naslouchat, bystrost a schopnost pohotově reagovat 

na přicházející podněty. Důleţité je také zdravé sebevědomí a celkové sebepojetí. Musíme 

nejprve rozumět sami sobě a věřit si, abychom následně rozuměli druhým. Dalším 

předpokladem kvalitní komunikace je mluvit pravdu a myslet nestranně. Ochota podívat se 

na věci z jiného úhlu pohledu a akceptovat názor ostatních nám pomůţe v řešení problémů, 

kde jsme díky správnému způsobu komunikace schopni najít i potřebný kompromis. 

(Plamínek 2012, s. 67-70) 

Motivace je dalším individuálním faktorem komunikace a rozdělujeme ji na vnitřní a 

vnější. Vnitřní motivace vzniká díky vlastnímu zájmu člověka, například kvůli uspokojení 

jeho potřeb. Vnější motivace je odrazem působení vnějších podnětů. Aplikujeme-li 

předchozí tvrzení na školní prostředí, vnitřní motivaci komunikovat představuje míra 

zájmu studenta o dané téma, jeho ambice a aktivita. Vnější motivaci vytváří učitel buď 

podněcováním zájmu, pochvalou za aktivitu, nebo trestem za pasivitu. (Vymětal 2008, s. 

31-32) 

4.5.2.  Sociální předpoklady 

Komunikaci ve velké míře ovlivňují vztahy mezi komunikujícími. Záleţí na sociální roli 

jednotlivých aktérů komunikace. Ve školním prostředí mají různé role jak učitelé, tak i 

ţáci. Gavora (2005, s. 16) uvádí, ţe učitel můţe v různých situacích zastávat roli poradce, 

odborníka na dané téma, vzoru pro studenty nebo roli formální autority. Naopak student 

mění role učícího se, kooperujícího či vrstevníka vzhledem ke spoluţákům. Další speciální 

role studenta mohou vyplynout z jeho předchozího chování, například role premianta, 

iniciátora či šaška třídy.  Podle typů sociálních rolí vystupujících v komunikaci můţeme 

určit, zda se jedná o formální vztahy, vztahy spolupráce či neformální vztahy. Kaţdá role 

má své normy, dle kterých komunikuje. Tato pravidla regulují styl komunikace, co se smí 

a nesmí. Komunikaci ve škole ovlivňuje také klima třídy, sociální prostředí plné různých 

jedinečných osobností, které střídají své sociální role. Pro efektivní komunikaci je třeba 

pozitivní klima, kde jsou aktéři schopni spolupracovat mezi sebou, jednají otevřeně a 

důvěřují si. (Vymětal 2008, s. 31-32; Gavora 2005, s. 16-17) 
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4.5.3. Situační předpoklady 

Situačním faktorem je čas. Dostatečné mnoţství času na to, aby bylo moţné sdělit vše, co 

bylo v plánu, ale také správná volba doby, která aktérům komunikace vyhovuje jak po 

stránce připravenosti být aktivní, tak i po stránce motivace. Ve školství se často potýkáme 

s nedostatkem času na výklad učiva. Existuje nepoměr mezi časem na výuku a velikostí 

obsahu vyučování, proto jsou bohuţel zanedbávány například aktivity na rozvoj 

kompetencí. 

Dalším faktorem je prostor. Konkrétněji se jedná o přiměřenou vzdálenost mezi aktéry 

komunikace, musíme brát ohled na dodrţování osobních zón. Člověk si přirozeně chrání 

svůj osobní prostor a intimitu, ale jsou tací, kterým bliţší kontakt nevadí.  I přesto je 

vhodné tento prostor respektovat. Ve školním prostřední vylučujeme intimní sféru, která je 

normální pro velice blízké vztahy mileneckého či rodinného charakteru. Nejčastěji se 

setkáváme s osobní zónou, která umoţňuje blízký kontakt a komunikaci z očí do očí, a se 

sociální sférou, která je běţná ve formálních vztazích. (Kulka 2008, s. 223) 

Posledním důleţitým faktorem, kterým se autoři jako Vymětal a Gavora zabývají, je 

prostředí komunikace. Pro komunikaci povaţují za vhodné takové prostředí, které 

neodvádí pozornost od komunikace, minimalizuje rušivé vjemy, podporuje soustředěnost a 

zabraňuje rychlé únavě.  V prostředí školy se můţeme setkat se záměrně uspořádaným 

nábytkem a rozmístěním ţáků, které pomáhá učiteli realizovat cíle výuky. Učitel tím můţe 

dát najevo svoji roli, například jako formální autorita při uspořádání frontálním směrem, 

nebo jako poradce při uspořádání stolů do skupinek, nebo jako činitel socializace studentů 

při uspořádání do kruhu během diskuze. (Vymětal 2008; Gavora 2005, s. 16-17) 

4.6.  Komunikace ve škole 

Věda, která se zabývá komunikací ve škole, se nazývá pedagogická komunikace. Tato 

disciplína je pouze teorií, která zkoumá, popisuje, analyzuje a vyhodnocuje komunikaci ve 

výchovných a vzdělávacích situacích. Hovoří o zákonitostech efektivní komunikace a o 

dalších moţnostech pro zlepšení komunikace ve školním prostředí.  

Neexistuje vyučování bez komunikace. Právě prostřednictvím komunikace učitel realizuje 

výchovně-vzdělávací cíle. Výchovně-vzdělávací cíl je soubor poţadavků na vědomosti, 

dovednosti, schopnosti a postoje, kterých má student během studia dosáhnout. Učitel tak 

skrze různé jednotlivé komunikační akty plní tyto předem stanovené cíle. Autoři Mareš a 
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Křivohlavý (1995, s. 35) vysvětlují funkční pedagogickou komunikaci jako disciplínu 

zaloţenou na pěti principech. Prvním principem je kooperace, která vede studenty ke 

spolupráci mezi sebou i s učitelem. Nabádá je ke snaze formulovat myšlenky tak, jak 

konverzace vyţaduje. Druhý princip je maximum kvantity. Cílem tohoto principu je sdělit 

informaci tak, aby byla dostatečně vyčerpávající, ale zároveň podána stručným způsobem. 

Další princip je maximum kvality, coţ vede studenty k pravdivosti jejich tvrzení. Neříká se 

to, na co nemáme dostatek důkazů. Další princip, maximum relevance, pro nás znamená to, 

ţe říkáme informace vhodné a důleţité vzhledem k tématu a cílům. Poslední princip je 

maximum způsobu, který pojednává o jasném, výstiţném a jednoznačném vyjadřování. 

Správná pedagogická komunikace zprostředkovává společnou činnost účastníku, jejich 

vzájemné působení včetně motivace, vztahy, ale i metody a postupy. Probíhá tak pomocí 

slov, gestikulace a mimiky, ale také skrze výukové materiály jako učebnice či prezentace. 

(Gavora 2005, s. 27-35; Mareš a Křivohlavý 1995) 

4.6.1. Výchovně – vzdělávací cíle a pedagogická komunikace 

Výchovně-vzdělávací cíle jsou oproti komunikačním cílům daleko obsáhlejší a globálnější. 

Představují tedy strategii, která obsahuje konkrétnější postupy, jimiţ jsou komunikační 

cíle. Komunikační cíle se rozkládají na jednotlivé taktické, aktuální kroky, které si učitel 

stanovuje pro průběh svého vyučování. Tato činnost učitele se podobá řešení úloh 

s didaktickým zaměřením. Učitel si předem připravuje metody, kterými bude plnit určité 

komunikační cíle. Hladký průběh komunikace závisí na plnění předpokladů, o kterých 

jsem se zmínila v předchozí kapitole.  Pro komunikaci učitele s ţáky jsou potřebná 

pravidla. Běţným pravidlem je školní řád, který určuje práva učitele a práva ţáků. Školní 

řád je pravidlem vhodným pro frontální výuku, kdy je třeba přesného vymezení, kdy ţák 

smí či nesmí mluvit.  V případě jiných vyučovacích forem, například skupinové práce, si 

učitel musí vhodně zvolit vlastní pravidla, která pomohou spolupráci, ale i přesto budou 

redukovat hluk. (Mareš a Křivohlavý 1995) 



31 

 

4.7. Komunikace v organizačních formách vyučování 

Volbou organizační formy má učitel moţnost zefektivnit proces dosaţení komunikačních 

cílů. Organizační forma by měla být v souladu s povahou úlohy, která má být plněna. 

Základními druhy organizačních forem jsou hromadné, skupinové a individualizované 

vyučování. 

Tabulka 1 Organizační formy 

Organizační 

forma 

Směr 

komunikace 

Metody Cíl Výhody a 

nevýhody 

Hromadné 

vyučování 

Jednosměrná 

komunikace - 

od učitele ke 

třídě 

Přednáška 

Vyprávění 

Výklad 

Nové učivo + Rychlost 

- Nízká aktivita 

ţáků 

Hromadné 

vyučování 

Obousměrná 

komunikace – 

učitel a ţák 

Dialog 

Rozhovor 

Zkoušení 

Procvičování 

Hodnocení 

+ Aktivita ţáka 

- Přidruţená 

komunikace 

(napovídání) 

Hromadné 

vyučování 

Obousměrná 

komunikace – 

učitel a třída 

Diskuse 

Beseda 

Opakování 

Vysvětlování 

+ Aktivita ţáků 

- Časté 

odbočování od 

tématu 

Skupinové 

vyučování 

Mezi ţáky i s 

učitelem 

Hra 

Soutěţ 

Opakování + Vyjadřování 

ţáků, 

socializace 

 

Skupinové 

vyučování 

Mezi ţáky Projekt 

Laboratorní 

práce 

 

Opakování 

Nové učivo 

Hodnocení 

+ Tvořivost 

ţáků, 

kooperace 

- Náročná 

příprava učitele 

Individualizované 

vyučování 

Učitel a jeden 

ţák 

Dialog Doučování + Efektivita 

- Náklady 

Individualizované 

vyučování 

Nepřímá 

komunikace 

Samostatná 

práce 

Opakování + Samostatnost 

a odpovědnost 

ţáků 

- Správnost 

zadání, náklady 

na materiály 

(Mareš a Křivohlavý 1995; Skalková 2007; Kasíková 2007, s. 173-178) 
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4.8. Metody ve vyučování 

Skalková (2007, s. 166) definuje didaktický pojem vyučovací metody jako „ způsoby 

záměrného uspořádání činnosti učitele i žáků, které směřují ke stanoveným cílům.“ 

Metody ve vyučování dávají tedy učiteli více moţností, jakou cestou ţákům předat 

potřebné informace, znalosti a dovednosti. Metody rozdělujeme na slovní, názorně-

demonstrační a praktické. 

4.8.1. Slovní metody 

Slovní metody jsou v poslední době terčem kritiky pro svoji neefektivnost, nerozvíjení 

tvořivosti ţáků a jejich komunikačních dovedností. Jednotlivé metody se však během 

vyučování prolínají a kaţdá z nich má svůj strategický cíl, který je plněn. Při slovních 

metodách probíhá u ţáků proces percepce, následně chápání a nakonec zapamatování. 

Učitel si tak musí dávat pozor, aby jeho řeč byla srozumitelná pro úroveň chápání 

posluchačů. Musí dbát na pečlivou výslovnost, pomalejší tempo řeči a vyuţívání pauz mezi 

slovy a větami. Úkolem učitele je zároveň vést ţáky k správnému vyjadřování, tedy 

dodrţování správné výslovnosti a přízvuku, odstraňování parazitních slov či upozorňování 

na polykání koncovek. (Skalková 2007, s. 171-172) 

Monologické metody 

Monologické metody jsou ty, při kterých učitel sám vykládá látku. Jedná se o vysvětlování, 

výklad, přednášku, popis a vyprávění.  

 Metoda vysvětlování se podle Skalkové (2007, s. 172) uplatňuje nejvíce tehdy, 

„jde-li o osvojování látky pojmové povahy, o vyvozování zobecňujících závěrů.“  

Ţáci při vysvětlování pouţívají induktivní i deduktivní myšlení, analýzu i syntézu 

k pochopení učiva. Je vhodné, aby se učitel soustředil na základní problém a teprve 

potom přecházel k detailnějšímu popisu.  Zároveň je nutné být si vědom znalostí 

ţáků, aby bylo moţné na ně navázat, a tím zjednodušit proces chápání.  

 Výklad se pouţívá nejčastěji při získávání nových vědomostí. Učitel by měl začít 

hovořit od konkrétního k abstraktnímu, od známého k neznámému, od 

jednoduchého k sloţitějšímu. (Zormanová 2012, s. 42-43) Výhodou výkladu je 

celistvost a logické uspořádání probírané látky, nevýhodou můţe být monotónnost 

a nedostatek aktivního zapojení ţáků. Výklad je vhodné kombinovat s názorně-

demonstračními metodami. 
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 S výkladem souvisí i metoda přednášky, která se od výkladu liší větší strohostí a 

uţívá se při vysvětlování obsáhlejších a sloţitějších témat. Kasíková (2007, s. 196) 

zmiňuje základní strukturu výkladu (přednášky), která napomáhá k efektivnosti 

metody. Nejprve jsou řečeny základní informace, tzv. jádro problému, dále jsou 

vysvětleny důkazy, hlubší výklad. K aplikaci poznatků se hodí konkrétní praktické 

příklady, učitel tedy zmíní vyuţití v praxi. Na konci výkladu je prostor pro 

zajímavosti, které upevní ţákům základní znalosti.  

 Metoda vyprávění se pouţívá především při práci s mladšími ţáky. Skalková 

(2007, s. 172) uvádí konkrétnost, epičnost, ţivost, bohatost představ, emocionálnost 

a přístupnost jako hlavní charakteristické rysy vyprávění. Metoda popisuje sled 

událostí konkrétní situace. Cíle metody vidí autorka v tom, aby si ţáci utvářeli 

představy o určitých situacích a procesech. Vyprávění můţe ţáky také motivovat či 

navodit citlivou atmosféru ve třídě. 

Dialogické metody 

Mezi dialogické metody patří rozhovor, dialog, diskuze a brainstorming. Pro všechny platí, 

ţe vyučující a ţáci spolu vzájemně komunikují. Dochází při nich k interakci mezi učitelem 

a ţákem, nebo mezi ţáky navzájem. Tyto metody hrají velkou roli v rozvoji 

komunikativních kompetencí ţáků. Základním kamenem dialogických metod jsou správně 

formulované otázky. Cíl dialogu vychází z cíle vyučovací hodiny, proto je logicky navázán 

na téma probírané látky. Cíl můţe být z oblasti motivace, zapamatování, rozvoje myšlení či 

rozvoje představivosti. Před začátkem metody je vhodné ţákům vysvětlit, proč konkrétní 

dialogická metoda bude probíhat. Při kladení otázek by učitel měl dát ţákům čas na 

promyšlení odpovědi a zbytečně je nestresovat rychlostí. Učitel také dbá na to, aby se 

projevovali rovnoměrně všichni studenti. Kasíková (2007, s. 201) zdůrazňuje, aby se učitel 

vţdy snaţil dodrţovat pravidla „bontonu“. Omezuje skákání do řeči, pouţívá slova 

„prosím“ a „děkuji“ a ţáky motivuje pochvalou. 

 Jednou z nejstarších dialogických metod je metoda rozhovoru. Podle Skalkové 

(2007, s. 174) „spočívá v tom, že formou otázek a odpovědí osvětluje určitý jev, 

problém, a vede žáky k novým poznatkům.“  Tato metoda pomůţe učiteli rozpoznat 

aktuální stav znalostí ţáků, na které můţe následně navázat. Dále také pomáhá 

kontrolovat pochopení nových znalostí. Cílem heuristického rozhovoru je 
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pochopení a osvojení nového učiva. Děje se tak prostřednictvím otázek, které 

postupně odkrývají podstatu problému, a ţáci tak společně dojdou k řešení. Učitel 

se nejčastěji ptá „Proč…? Z jaké příčiny…? Co by se stalo…? Jaké je moţné 

řešení…?“ apod. (Kasíková 2007, s. 202) Kdyţ dá učitel moţnost klást otázky i 

ţákům, přechází rozhovor v dialog. Chce-li učitel vytvořit ideální podmínky pro 

dialog, měl by podle Skalkové (2007, s. 176) přijít mezi ţáky s takovým 

problémem, který pro ně bude atraktivní. Dále je potřeba navodit příznivou 

atmosféru, ve které se ţáci nebojí říct vlastní názor. 

 Metoda diskuze rozvíjí komunikativní kompetence ve více směrech. Učí studenty 

adekvátně reagovat na otázky, formulovat jejich odpovědi, analyzovat odpovědi 

druhých, přemýšlet o jednotlivých názorech, udrţet pozornost a naslouchat druhým. 

Ţáci si tak procvičují vystupovat před ostatními a hájit své názory. Učitel 

připravuje vhodné podmínky pro diskuzi, například i skrze pohodlné uspořádání 

ţidlí do kruhu. Pro větší rozvoj komunikativních kompetencí je velice přínosné 

svěřit vedení diskuze jednomu ze ţáků.  

 Otázky ve vyučování tvoří velkou poloţku ve vyučovacím procesu. Podle 

výzkumu, který zmiňuje Gavora (2005, s. 77), učitel poloţí za týden během 

vyučování asi 2000 otázek. Otázky doplňují všechny vyučovací metody. Učitel je 

pouţívá ke zjištění, zda studenti pochopili danou látku, či je jimi navádí k novým 

poznatkům. Uţívány jsou následující druhy otázek. 

o Reproduktivní (uzavřené) otázky mají jednu správnou odpověď a zjišťují pouze 

vědomosti, které závisí na paměti ţáka. 

o Aplikační otázky mají jednu správnou odpověď, na kterou ţák přijde vlastním 

uvaţováním, analýzou, vyvozováním či porovnáváním. 

o Produktivní (otevřené) otázky mají více správných odpovědí. Ţáci při nich aplikují 

své vědomosti a zahrnují do procesu svoji interpretaci a tvořivost. 

o Hodnotící (otevřené) otázky mají všechny odpovědi správné, nevylučují-li se 

s morálními zásadami. Vyţadují od ţáků vlastní názor a hodnocení. 

o Organizační otázky se nevztahují k učivu, ale jsou nezbytné pro hladký průběh 

vyučování. (Gavora 2005, s. 82) 

 Poslední metoda brainstormingu, burza nápadů, má za úkol sesbírat co nejvíce 

spontánních nápadů na daný problém. Jednotlivá hesla se zapisují na tabuli, aby 

účastníky podněcovala k dalším návrhům. Ţáci nechávají proudit volné asociace, 



35 

 

které vedou k novým nápadům. Během brainstormingu nikdo nesmí soudit, který 

nápad je špatný či dobrý. Aţ po sesbírání dostatečného vzorku se jednotlivé nápady 

vytřídí na pouţitelné a nepouţitelné. 

 Podobnou metodou je brainwriting, kde je rozdíl v tom, ţe účastníci píší své 

nápady na papírky. Výhodou je anonymita, která dává prostor těm, kteří by svůj 

návrh neřekli nahlas. Nevýhodou je fakt, ţe nápady jsou najednou zveřejněny aţ 

nakonec, a tudíţ se účastníci navzájem nepodněcují v nových proudech asociací. 

(Cory 2003, s. 18) 

4.8.2. Metody názorně demonstrační 

Názorně demonstrační metody mají za cíl působit na smyslové orgány ţáků. Jiţ sám 

Komenský přišel s tímto objevem v podobě zlatého pravidla názornosti. Při těchto 

metodách se spojují pojmy s reálnou praxí. Děje se tak pomocí pozorování konkrétních 

předmětů, předvádění činností, provádění pokusů, demonstrace obrazů či projekcí. Pokrok 

v informačních technologiích tyto metody rozšiřuje a pomáhá tak k čím dál častějšímu 

uţití při výuce. Skrze datové projektory mohou učitelé ukázat ţákům různé obrázky, 

fotografie, schémata, grafy, pohyblivé animace, krátká videa či filmy. Skalková (2007, s. 

180) poukazuje na fakt, ţe demonstrace nemá být pouhé koukání a poslouchání, ale 

především cílené aktivní pozorování a zapojení myšlení ţáků, které transformuje abstraktní 

pojmy v konkrétní představy. Tyto metody neslouţí pouze k poznávání konkrétních 

předmětů a činností, ale motivuje ţáky a vzbuzuje v nich větší zájem o učivo. Názorně 

demonstrační metody je vhodné kombinovat s dalšími metodami. Jsou však náročné na 

soustředěnost ţáka, protoţe vyţadují soustavnou pozornost k zachycení všech detailů, 

které jsou s názorným příkladem slovně vysvětlovány. Na druhou stranu jsou účinnější neţ 

samotné slovní metody, protoţe zapojují více smyslů ţáka. (Skalková 2007, 180-181) 

 Ilustrace je jedním z nejběţnějších prostředků názorně demonstračních metod. Ve 

většině případů se pojí se slovními metodami. Učitel tak nákresy na tabuli 

obohacuje například svůj výklad.  

 Instruktáţ je další názorně demonstrační metoda, při které ţáci přijímají vizuální, 

audiovizuální a hmatové podněty k vlastní praktické činnosti. Instruktáţ se 

neobejde bez vysvětlování a slovního popisu činnosti. (Zormanová 2012, s. 51) 
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4.8.3. Metody praktických činností 

Skalková (2007, s. 181) definuje metody praktických činností ţáků jako takové, u kterých 

se objevuje přímá činnost ţáků, styk s předměty a moţnost manipulace s nimi. Ţáci při 

vykonávání těchto činností získávají praktické zkušenosti, které jsou pro ně zdrojem 

poznání. Mezi tyto metody patří nácvik pohybových a praktických činností, laboratorní 

práce, manuální pracovní činnosti, grafické a výtvarné činnosti, praxe v podnicích a práce 

ţáků různého zaměření, například administrativní. Například při laboratorních pracích ţáci 

uţívají své dosavadní znalosti a snaţí se je správně pouţít v praxi. Upevňují si své znalosti, 

učí se zacházet s potřebnými pomůckami a celkově plánovat svou práci. Tyto metody 

rozšiřují dovednosti potřebné k řešení problémů, kreativní myšlení, odvahu zkoušet nové 

věci a experimentovat, ale dokonce i schopnosti ponaučit se z vlastních chyb. 

Praktická pracovní činnost a práce odborného zaměření se provozují nejčastěji na středních 

odborných školách, kde jsou pro tyto záměry k dispozici speciální učebny, dílny či jiné 

prostory, které jsou upraveny ke konkrétnímu vyuţití. Tyto pracovny jsou vybaveny 

speciálními pomůckami a prostorově odpovídají potřebám učitele, například k práci ve 

skupinkách. Téměř na všech školách se můţeme setkat s počítačovými učebnami, které 

jsou vyuţívány pro čím dál širší okruh předmětů. Například na obchodních školách se 

nejedná pouze o informatiku, ale i účetnictví, statistiku či elektronickou komunikaci. Ţáci 

si při těchto aktivitách třídí a ukotvují své znalosti a díky vlastní zkušenosti si je 

zapamatují. (Skalková 2007, s.181-182) 

4.9. Shrnutí 

Chce-li učitel efektivně rozvíjet komunikativní kompetence studentů, je třeba, aby měl 

dostatečné vědomosti o komunikaci. Během vyučování by se měl zaměřit na kódování 

zprávy, kterou chce ţákům předat, aby jí správně porozuměli. S tím souvisí i jeho přístup 

k samotným ţákům. Na střední škole je vhodné s ţáky jednat jako dospělý s dospělým. 

Kdyby učitel dával příliš najevo svoji dominanci, nevytvářel by pak vhodné podmínky pro 

učení. 

Studenti lépe rozvíjejí komunikační dovednosti při skupinovém vyučování, kdy má 

moţnost mluvit více ţáků najednou, nebo při hromadném vyučování, jedná-li se o diskuzi. 

V těchto situacích si trénují vlastní projev, spolupráci s ostatními a naslouchání. Metodou 

dotazování lze zpestřit výklad či přednášku, díky tomu se daří udrţet pozornost ţáků. 
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5. Praktická část - metodologie práce 

Záměrem praktické části bakalářské práce je popis a analýza způsobů rozvíjení 

komunikativních kompetencí. 

 Mezi dílčí úlohy patří: 

 pozorování způsobů rozvíjení těchto kompetencí na vybrané střední obchodní škole 

 dotazování učitelů 

 dotazování studentů 

 analýza a popis metod 

 tvorba aktivit na základě výsledků dotazování 

5.1. Aplikovaná metodika 

Byly pouţity metody pozorování a dotazování. Vlastní, přímé pozorování probíhalo během 

náslechů a praxe a zaměřovalo se na metody učitele, aktivitu a projev ţáků. Jednalo se o 

krátkodobé pozorování, které slouţí k praktickým účelům, v tomto případě ke tvorbě 

dotazníků a následnému ověření. 

Dotazník pro učitele obsahoval pět otázek, z toho dvě uzavřené a tři otevřené. Jeho cílem 

bylo doplnit pozorování a zjistit další způsoby rozvíjení komunikativních kompetencí. 

Zjišťován byl názor učitelů na důleţitost těchto kompetencí na to, jaké z nich je potřeba 

více rozvíjet. Další otázkou byly zjišťovány vlivy na aktivitu ţáků v hodině, nakonec 

učitelé vypsali metody, jimiţ se snaţí rozvíjet komunikativní kompetence. Tato otázka 

byla stěţejní a jednotlivé metody jsou popsány a analyzovány v další kapitole. Celý 

dotazník naleznete v příloze. 

Dotazování studentů probíhalo formou online dotazníků. Tato forma byla vybrána z toho 

důvodu, ţe dotazník vyplnili ti studenti, kteří měli zájem. Vybraní studenti středních škol 

byli osloveni autorkou osobně či přes sociální síť a následně byli ochotni vloţit online 

odkaz dotazníku na stránku jejich celé třídy. Dotazník navštívilo 156 studentů, z toho 54 

z nich dotazník dokončilo. Celková úspěšnost dotazníku činí 33,96%. Celý sběr dat trval 

36 dní. Průměrný čas vyplnění dotazníku jednou osobou byl 5-10 minut. Dotazník 

obsahoval dvanáct otázek, z toho tři otevřené, jednu s řaděním a osm uzavřených. První 

otázky byly zaměřeny na charakteristiku respondentů, další pak na povědomí studentů o 
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komunikaci a komunikačních dovednostech. Stěţejní otázka o důleţitosti komunikačních 

dovedností se věnovala motivaci studentů v této oblasti. Další stěţejní otázka o 

moţnostech zlepšení jejich komunikačních dovedností byla hlavním zdrojem pro 

následnou tvorbu aktivit. Celý dotazník je k nahlédnutí v příloze. (Gavora 2000, s. 102-

105) 

5.1.1. Výběr statistických metod 

Uzavřené otázky byly vyhodnoceny dle četnosti odpovědí, graficky znázorněny 

s procentuálním podílem. Odpovědi z otevřených otázek byly roztřízeny metodou indukce 

a generalizace do kategorií podle společných znaků a podobnosti odpovědí. Tyto kategorie 

byly opět vyhodnoceny dle četnosti odpovědí a byl vypočítán procentuální podíl.  

5.2. Stanovení pracovních hypotéz 

Před zahájením průzkumu byly stanoveny tři pracovní hypotézy. 

H-1: Předpokládáme, ţe studenti budou chtít zlepšit své obecné komunikační dovednosti. 

H-2: Předpokládáme, ţe více jak polovina studentů bude přisuzovat důleţitost 

komunikačních dovedností pro pracovní uplatnění. 

H-3: Předpokládáme, ţe více jak polovina studentů podléhá trémě, popřípadě jinak 

nezvládá prezentování před lidmi. 

5.3. Zkoumané soubory 

Výzkum proběhl v Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní závěrečné 

zkoušky v Liberci. Tuto střední školu nyní navštěvuje 530 studentů, kteří mají moţnost si 

vybrat z oborů Obchodní akademie, Ekonomické lyceum a Veřejnoprávní činnost. Z této 

školy bylo vybráno 10 učitelů ekonomického zaměření k dotazování. V téţe škole 

probíhalo pozorování v předmětu Ekonomika v druhých, třetích a čtvrtých ročnících. On-

line dotazníky vyplnili středoškolští studenti různých oborů, podrobněji v tabulce 2. 
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Tabulka 2 Zkoumané soubory 

Učitelé 

Počet respondentů 10 

Předměty Ekonomika 38% 

Účetnictví 31% 

Statistika 15% 

Personalistika 8% 

Písemná a elektronická komunikace 8% 

Studenti 

Počet respondentů 54 

Pohlaví Dívky 55% 

Chlapci 45% 

Ročník 4. ročník 60% 

3. ročník 26% 

2. ročník 14% 

SOŠ Obchodní škola 

Střední průmyslová škola 

Hotelová škola 

Gymnázium 

5.4. Průběh a vyhodnocení průzkumu 

5.4.1. Komunikace 

Úvodní otázkou k tématu u studentů bylo zkoumáno, co jim říká pojem komunikace. Při 

analýze dotazníku byly jednotlivé odpovědi z této otázky rozděleny do čtyř základních 

skupin. Více jak polovina odpovědí byla zařazena do skupiny „Dorozumívání lidí“. V této 

kategorii jsou prakticky různě formulované, laicky podané definice sociální komunikace. 

Studenti tedy komunikaci v první řadě povaţují za prostředek dorozumívání mezi lidmi, 

společenskou interakci s rozhovory, prezentací osob a vyjednávání. Další část odpovědí 

byla zařazena do skupiny „Výměna informací“, v těchto odpovědích studenti stručně 

definovali komunikaci jako sdělování informací, jejich výměnu. Další skupina odpovědí 

měla společný znak „Média“. Komunikace tu byla charakterizována skrze komunikaci 

přes různé sdělovací prostředky a studenti vyjmenovávali různé moţnosti. Poslední 

skupina odpovědí byly spíše hesla. Jednalo se o blíţe nespecifikované a nevysvětlené 

pojmy jako verbální a neverbální, přímá a nepřímá komunikace. Ze všech odpovědí 

vyplývá, ţe studenti chápou pojem komunikace, a proto byli schopni odpovídat na další 

otázky. 
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Tabulka 3 Vyhodnocení dotazníku 

Jaký typ komunikace používáte nejraději? (seřaďte) 

Odpověď Důleţitost 

Komunikace z očí do očí  

Přes sociální sítě  

Přes telefon  

Anonymní (diskusní fóra...) 

5.67 

4.65 

4.3 

2.89 

Co nejčastěji čtete? 

Knihy 

Články na internetu 

Časopisy 

Jiné 

40 % 

52% 

4% 

4% 

 

Jako „jiné“ respondenti uvedli emaily či zprávy na sociální síti. Právě tato otázka dokázala, 

ţe je potřeba zlepšit rozvoj kritického myšlení, protoţe právě články na internetu mohou 

být často zavádějící a mladí čtenáři se dají lehce ovlivnit. Také je třeba motivovat ţáky ke 

čtení knih, čímţ rozšíří svoji slovní zásobu i o méně pouţívaná slova. 

5.4.2. Důležitost komunikačních dovedností  

Všichni učitelé se shodli na odpovědi, ţe je důleţité rozvíjet komunikační dovednosti 

studentů. Podle obsahu byly v následující otázce rozděleny komunikativní kompetence do 

čtyř částí, ze kterých měli učitelé vybrat, jakou část je třeba začít více rozvíjet. Zároveň lze 

z odpovědí vyčíst, v čem jsou podle učitelů studenti nejslabší a v čem jsou obstojní.  

 

Obrázek 2 - Oblasti komunikativních kompetencí 

V porovnání s pozorováním během praxe uvedené výsledky odpovědí souhlasí s realitou. 

Na dané škole umí studenti na dobré, dostatečné úrovni vystupovat před lidmi i projevovat 
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se v diskuzi. Co se týče psaného projevu, ten bylo moţno zhodnit pouze skrze písemný test 

s otevřenými otázkami, který zvládli bez větších problémů. Formulace myšlenek a 

vyjadřování jsou však opravdu problematickou částí kompetence. Studenti nemají 

dostatečnou slovní zásobu, mluví nespisovně, hovorově, někdy i vulgárně. Při delším 

mluveném výstupu nedokáţí souvisle hovořit ani na jim známé téma.  

5.4.3. Potřeba komunikačních dovedností 

Jestliţe chceme u studentů rozvíjet komunikativní kompetence, je nezbytné, aby studenti 

věděli, k čemu jim slouţí. Špatně se rozvíjí u studentů něco, co oni nepovaţují za 

smysluplné. Proto byla další otázka otevřená a zjišťovala od studentů, k čemu jsou podle 

jejich názoru důleţité komunikační dovednosti. Odpovědi byly velice rozmanité, i přesto 

byly během analýzy rozděleny do zobecňujících kategorií. První kategorie odpovědí by se 

dala nazvat jako „Vyjadřování“. Studenti uváděli, ţe jsou komunikační dovednosti 

nezbytné kvůli potřebám správně se vyjadřovat, být pochopen ostatními a předat názory 

ostatním. Tímto způsobem odpověděla třetina respondentů.  Zaměřili se tedy na jádro 

komunikace, sdělování informací a porozumění jim. Druhou kategorii shrnuje nadpis 

„Seznamování“. Pětina studentů je přesvědčena, ţe potřebuje komunikační dovednosti 

především pro poznávání lidí, navazování nových kontaktů, zlepšení vztahů, dobré souţití 

lidí, pobavení přátel či potřebu zaujmout druhé.
8
 Třetí kategorie obsahuje odpovědi typu 

„Pracovní uplatnění“. Do této kategorie byly zařazeny odpovědi další pětiny respondentů, 

kteří vidí uţitečnost komunikativních dovedností v komunikaci s budoucími 

zaměstnavateli, v uplatnění na trhu práce, jako schopnost nezbytnou pro konkurenční boj 

nebo pro samotný pracovní ţivot. Čtvrtá kategorie nese název „Seberealizace“. 

Respondenti uváděli, ţe komunikačním dovednostem kladou důleţitost i pro vlastní zájmy 

a záliby. Potřebujeme je k vyhledávání informací, motivaci týmů, přesvědčování lidí a 

celkově úspěšnému ţivotu. Na to navazuje poslední pátá kategorie, „Běžný život“. 

Odpovědi v této kategorii znázorňují, ţe komunikační dovednosti jsou potřebné všude, v 

kaţdodenním běţném ţivotě. 

 

                                                
8 Myslím si, ţe právě pro adolescenty by potřeba komunikačních dovedností za účelem poznávání lidí, 

seznamování apod. mohla představovat vhodnou motivaci. Kaţdý teenager řeší především to, jak je oblíbený 

a kolik má přátel. A právě zlepšení komunikačních dovedností jim pomůţe najít si kamarády se stejnými 

zájmy. 
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5.4.4. Zlepšení komunikačních dovedností 

Další otázkou, která byla studentům poloţena, bylo zjišťováno, jestli by oni sami chtěli 

zlepšit své komunikační dovednosti. Téměř 80% respondentů odpovědělo, ţe ano. 13% 

nevědělo a pouze 7% neprojevilo zájem. Proto bylo cílem další otázky zjistit, co by podle 

studentů pomohlo zlepšit jejich komunikační dovednosti. Otázky byly opět otevřené, proto 

byly při rozboru dotazníků roztřízeny do šesti kategorií. 

Tabulka 4 Vyhodnocení dotazníku 2 

Název kategorie Podíl 

respondentů 

Popis 

Nevím 12% Někteří studenti netuší, co pro zlepšení svých 

komunikačních dovedností dělat. 

Praxe 13% Zkušenosti, praxe, ţivot sám naučí člověka 

komunikačním dovednostem. 

Interakce 19% Pohyb ve společnosti, dialogy, rozhovory, 

poznávání nových lidí, překonávání sociálních a 

jazykových bariér zlepší komunikaci. 

Charakter 10% Vyšší sebevědomí, nebát se mluvit, více 

sebedůvěry povaţují studenti za potřebné ke 

zlepšení komunikačních dovedností. 

Knihy 13% Více čtení pomůţe rozšířit slovní zásobu a lépe 

se tak vyjadřovat. 

Školní aktivity 33% Nápady, co dělat ve škole, pro zlepšení 

komunikačních dovedností.  

 

Odpovědi v kategorii „Charakter“ byly téměř identické, z toho vyplývá, ţe se část 

studentů potýká s problémem nízkého sebevědomí. Právě tito studenti potřebují správnou 

atmosféru ve třídě, přátelské okolí a správné podmínky pro úspěšnou komunikaci. Aţ po 

odbourání strachu je moţné s nimi pracovat dál. Poslední kategorie „Školní aktivity“ 

shrnuje nápady ţáků, kteří se chtějí naučit mluvit před lidmi, například skrze častější 

prezentace před třídou. Další návrh jsou komunikační soutěţe, které by nebyly pouze o 

vědomostech, ale o rétorice. Jedna z odpovědí byla zavedení rétorických cvičení při 

vyučovacích hodinách.  Zájem by byl také o simulované situace, při kterých by si studenti 

zkusili různé druhy projevů, přednesů, které by bylo moţno zpětně hodnotit například 

v diskuzi. Další návrhy byly typu praktických činností, jako organizování akcí či cesty do 

zahraničí. 
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5.4.5. Aktivita žáků v hodině 

Další faktor, který silně ovlivňuje rozvoj komunikativních kompetencí, je samotná aktivita 

ţáků. Podle učitelů jejich aktivita závisí nejvíce na vlastním zájmu o probíranou látku. 

Následně na přístupu učitele, jeho motivovávní ţáků a vztah k nim. Dalšími důleţitými 

faktory jsou počet studentů ve třídě, atmosféra třídy, ale i inteligence jedince či  jeho 

výchova v rodině. 

Poslední otázky v dotazníku pro studenty byly zaměřeny na pocit samotných studentů. 

Studenti byli nejprve dotázáni, jak by zhodnotili svoji aktivitu během vyučovací hodiny.  

 

Obrázek 3 - Aktivita žáků v hodině 

Většina studentů se tedy povaţuje za aktivní, musíme ovšem zohlednit fakt, ţe volba 

vyplnění dotazníku uţ sama svědčí o aktivitě studenta a ţe svoji aktivitu studenti hodnotí 

subjektivně. Pro učitele to můţe být aktivita malá, pro samotného studenta to můţe 

znamenat velký výkon. Další otázka byla, zda mají studenti problém vyjádřit se tak, jak 

chtějí. V tomto případě nikdo nezvolil odpověď „Ano“, 37% respondentů zvolilo odpověď 

„Spíše ano“, 54% studentů zvolilo odpověď „Spíše ne“ a 9% zvolilo odpověď „Ne“. 

Poslední otázkou bylo zjišťováno od studentů, jak se cítí, kdyţ prezentují před větším 

počtem lidí. Většině podobné prezentace nečiní velké problémy, ale mají často trému. 

Proto je vhodné do výuky začleňovat aktivity spojené s častým samostatným projevem 

studentů. 

Jsem aktivní, sám od sebe se 
zapojuji do hodiny.

Jsem aktivní, pouze když se to 
ode mě požaduje.

Jsem spíš pasivní, nechávám 
raději prostor ostatním. 

Jsem pasivní, nemám zájem se 
zapojovat.
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Obrázek 4 - Vystupování žáků před třídou 

5.4.6. Metody rozvíjení komunikačních dovedností 

Poslední otázka pro učitele byla hlavním předmětem průzkumu, a to jaké metody, aktivity 

učitelé vyuţívají k rozvíjení komunikativních kompetencí. Nejjednodušší a nejčastější 

formou je dotazování, při kterém učitelé dbají na to, aby ţáci mluvili spisovně, nepouţívali 

vulgární výrazy, či v písemném projevu opravují hrubky. Učitelé vedou k odpovídání 

vlastními slovy, aby získali zpětnou vazbu od ţáka, zda učivo pochopil. Na druhou stranu 

musí někdy lpět na přesných formulacích a definicích, které jsou pro některé obory 

nezbytné, například v účetnictví. Další metody zmíněné v odpovědích učitelů byly diskuze, 

samostatné práce, referáty a prezentace. Z pozorování vyšlo mimo jiné najevo, ţe učitelé 

často pouţívají názorně demonstrační metody, při kterých studenti sami zakreslují určité 

jevy na tabuli před ostatními, a to následně komentují. O těchto metodách bude více 

pojednáno v další kapitole. 

5.5. K platnosti pracovních hypotéz 

 První hypotéza H-1 zněla: Předpokládáme, ţe studenti budou chtít zlepšit své obecné 

komunikační dovednosti. 

Na základě průzkumu se prokázalo, ţe téměř 80% studentů má zájem o zlepšení 

komunikačních dovedností. Tato hypotéza se potvrdila. 

Druhá hypotéza H-2 zněla: Předpokládáme, ţe více jak polovina studentů bude přisuzovat 

důleţitost komunikačních dovedností pro pracovní uplatnění. 

Nedělá mi to žádné 
problémy.

Mám trochu trému, ale 
zvládám to.

Bojím se a není mi to 
příjemné.

Nezvládám to a snažím se 
tomu vyhýbat.
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Po vyhodnocení dotazníků bylo zjištěno, ţe jen jedna pětina studentů přisuzuje důleţitost 

komunikačních dovedností právě pro lepší pracovní uplatnění. Tato hypotéza se tedy 

nepotvrdila. 

Třetí hypotéza H-3 zněla: Předpokládáme, ţe více jak polovina studentů podléhá trémě, 

popřípadě jinak nezvládá prezentování před lidmi. 

Z dotazníků vyplývá, ţe pouze 11% studentů nemá ţádný problém s prezentováním před 

lidmi, zbylých 89% má trému, bojí se, nebo to jinak nezvládá. Tato hypotéza se tedy 

potvrdila. 
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6. Náměty a způsoby rozvíjení komunikativních kompetencí studentů 

SOŠ 

Výsledky analýzy způsobů rozvíjení komunikativních kompetencí jsou znázorněny pomocí 

tabulky, která způsoby zařazuje do jednotlivých kategorií. První kategorie určuje 

organizační formu – hromadné, skupinové či individualizované vyučování. Druhá 

kategorie určuje vyučovací metodu – slovní, názorně demonstrační či praktická činnost. 

Třetí kategorie doplňuje další kompetence, které jsou během aktivity rozvíjeny, protoţe jak 

jiţ bylo zmíněno na začátku, kompetence se vţdy prolínají. Čtvrtou kategorií je časová 

náročnost aktivity během hodiny, délka trvání aktivity. Další důleţitou kategorií je 

výchovně-vzdělávací cíl. Účel, za kterým učitel aktivitu provozuje, například opakování, 

zapamatování, imitace, aplikace apod. Šestou kategorií je náročnost na přípravu učitele, jak 

časová, tak fyzická či psychická. Následující kategorií je náročnost na přípravu ţáka, která 

zahrnuje například domácí přípravu. Náročnost je hodnocena od 1 do 5, přičemţ 1 

znamená nízkou náročnost a 5 znamená vysokou náročnost. Další kategorií je vlastní 

aktivita ţáka, která je také hodnocena od 1 do 5, kde 1 znamená malou aktivitu a 5 

znamená velkou aktivitu. 

6.1.  Běžně používané způsoby rozvíjení komunikativních kompetencí 

Mezi tyto způsoby jsou zařazeny ty, které byly vypozorovány na vybrané střední škole a 

uváděla je většina učitelů. Způsoby, které se nedají nazvat aktivitami, jsou spíše 

dlouhodobým formováním studentů. Učitel dbá na to, aby se studenti vyjadřovali vlastními 

slovy, nebo naopak pouţívali přesné formulace, které jsou potřebné například v účetnictví. 

Také je kladen důraz na to, aby studenti uţívali spisovnou češtinu. Tato kontrola a náprava 

studenta probíhá během všech aktivit, a upravuje tak studentovu slovní zásobu a vylepšuje 

jeho vyjadřování. Vysvětlování pojmů a definic ukazuje, zda student téma pochopil, a 

nabádá ho ke kreativnímu myšlení. Důraz na přesné formulace procvičuje ţákovu paměť a 

připravuje ho na budoucí povolání, kde tyto pojmy potřebuje mít vţité. Spisovná čeština je 

nezbytná v prezentování a v jakémkoli profesionálním jednání, proto je důleţité učit 

studenty vyjadřovat se spisovně bez vulgárních výrazů, i přestoţe jsou v jejich věku jejich 

emoce těţko ovladatelné. 

Popis metod dotazování a diskuze naleznete v kapitole 4.8. 
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Tabulka 5 Analýza metod 1 

Analýza metody Dotazování Diskuze 

Organizační forma Hromadné vyučování Hromadné vyučování 

Vyučovací metoda Slovní - Monologické – vysvětlování, 

výklad, přednáška, popis, vyprávění 

Dialogické  - rozhovor, dialog, 

diskuze, brainstorming 

Názorně demonstrační  

 

Slovní  

Dialogické - diskuze 

Další kompetence K učení 

K řešení problémů 

Personální a sociální 

Občanské a kulturní povědomí 

K pracovnímu uplatnění 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Personální a sociální 

Občanské a kulturní 

povědomí 

K pracovnímu uplatnění 

Komunikativní 

Časová náročnost Jednotky minut během celé hodiny 10 minut a více 

Výchovně-

vzdělávací cíl 

Nové učivo 

Opakování 

Porozumění 

Aplikace 

Analýza 

Syntéza 

Hodnocení 

Nové učivo 

Opakování 

Porozumění 

Hodnocení 

Přijímání 

Vnímavost 

Vytváření hodnot 

Náročnost na 

přípravu učitele 

2 níţší 3 střední 

Náročnost na 

přípravu ţáka 

1 nízká 2 niţší 

Motivace ţáka Rychlá zpětná vazba, vyniknutí/ostuda 

před třídou. 

Atraktivní téma, 

moţnost říct vlastní 

názor, socializace 

Vlastní aktivita ţáka 3 střední 3 střední 

 

Prezentace 

V tomto případě se jedná o prezentaci předcházející samostatné či skupinové práce. 

S rozvojem informačních a komunikačních technologií se do prezentací ţákovských prací 

zapojuje práce s počítačem a následná prezentace s datovým projektorem. Jedná-li se o 

prezentaci samostatné práce studenta, jsou rozvíjeny jeho schopnosti v oblasti 

informačních a komunikačních technologií. Rozvíjena je i jeho kreativita, kterou potřebuje 

pro vymyšlení originálního zpracování. Student se učí sdělovat výsledky své práce 

ostatním, vysvětluje své záměry a kontroluje i samotné vystupování. Učitel pozoruje 

celkový projev studenta, nejen obsahovou stránku prezentace, ale i formu prezentování. 
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Jedná-li se o prezentaci skupinové práce, studenti rozvíjejí své komunikační dovednosti 

během celého procesu. Musí si mezi sebou rozdělit úkoly, řešit problémy, přistoupit na 

kompromis a brát ohled na ostatní členy týmu. 

Referáty 

Zpracovávání referátů u studentů rozvíjí komunikativní kompetence v souvislosti 

s porozuměním textu, jeho zpracováním a následnou interpretací. Student musí dokázat 

rozeznat kvalitní zdroje a pouţívat kritické myšlení. Referáty jsou často zpracovávány 

z přečtených knih, k čemuţ by měl učitel ţáky motivovat také kvůli tomu, aby si ve 

volném čase zlepšovali slovní zásobu a celkovou čtenářskou gramotnost. 

Tabulka 6 Analýza metod 2 

Analýza metody Prezentace Referáty 

Organizační forma Hromadné vyučování 

Skupinové vyučování 

Individualizované vyučování 

Individualizované vyučování 

Vyučovací metoda Slovní - Dialogické  - diskuze 

Práce s učebnicí a knihou 

Názorně demonstrační – 

pozorování předmětu, 

demonstrace – fotografie, 

schémata, grafy, videa 

Práce s učebnicí a knihou 

 

Další kompetence K učení 

K řešení problémů 

Personální a sociální 

K pracovnímu uplatnění 

Vyuţívání ICT 

Komunikativní 

K učení 

K řešení problémů 

K pracovnímu uplatnění 

Vyuţívání ICT 

Komunikativní 

Časová náročnost 5 minut a více - 

Výchovně-

vzdělávací cíl 

Nové učivo 

Opakování 

Porozumění 

Aplikace 

Analýza 

Syntéza 

 

Nové učivo 

Opakování 

Zapamatování 

Porozumění 

Aplikace 

Analýza 

Syntéza 

Náročnost na 

přípravu učitele 

1 nízká 1 nízká 

Náročnost na 

přípravu ţáka 

5 vysoká 4 vyšší 

Motivace ţáka Zajímavé téma, práce ve skupině, 

vyuţití ICT, flexibilita, kreativita 

Zajímavé téma, samostatnost, 

vlastní řešení,  

Vlastní aktivita ţáka 5 velká 4 vyšší 
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6.2. Další způsoby rozvíjení komunikativních kompetencí 

Brainstorming 

Popis metody naleznete v kapitole 4.8. 

Asociace 

Pojem asociace označuje jev, kdy dva obsahy (vnímaní, pocity, nápady) jsou spojeny 

nějakým znakem. Vyvolání jednoho asociačního prvku na sebe váţe další a další prvky. 

(Jandourek 2012, s. 33) Aktivita Asociace slouţí k rozvoji tvořivosti studentů a snaţí se 

v nich probudit volný tok myšlenek tak, aby si toho byli vědomi. Učitel studentům zadá 

první slovo, například „zákazník“, a studenti mají za úkol napsat na papír slovo, které je 

automaticky první napadne. Na druhé slovo naváţí další slovo a na to další. Dohromady 

touto metodou vytvoří řetězec slov. Nakonec jsou někteří studenti vyvoláváni a říkají, jak 

došli k poslednímu slovu. Slova volená učitelem mohou být z předchozí hodiny pro 

zopakování látky pro kontrolu, jestli si studenti vybaví ostatní pojmy. Například zákazník – 

potřeba – uspokojení – výrobek – prodej – cena. 

Tabulka 7 Analýza metod 3 

Analýza metody Brainstorming Asociace 

Organizační forma Hromadné vyučování 

Skupinové vyučování 

Hromadné vyučování 

Vyučovací metoda Dialogické  -brainstorming Dialogické 

Další kompetence K učení 

K řešení problémů 

Personální a sociální 

K pracovnímu uplatnění 

Komunikativní 

K učení 

K řešení problémů 

Komunikativní 

Časová náročnost 5-15 minut 3-5 minut 

Výchovně-

vzdělávací cíl 

Nové učivo 

Odreagování 

Aplikace 

Analýza 

Syntéza 

Hodnocení 

Opakování 

Odreagování 

Vnímavost 

 

Náročnost na 

přípravu učitele 

1 nízká 1 nízká 

Náročnost na 

přípravu ţáka 

1 nízká 1 nízká 

Motivace ţáka Soutěţivost, flexibilita, 

tvořivost 

Fantazie, uvolnění, zvědavost 

Vlastní aktivita ţáka 3 střední 3 střední 
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Zapamatování pojmů 

Tato aktivita se hodí na začátek hodiny, kdy je třeba upoutat pozornost ţáků. Ţáci jsou 

většinou soutěţiví a jednoduché aktivity, při kterých mají moţnost vyniknout, je baví. 

Metoda spočívá v tom, ţe učitel pomalu vyjmenuje deset pojmů a úkolem ţáků je si pojmy 

zapamatovat a následně co nejvíce z nich zapsat. Vyhrává ten ţák, který si zapamatoval 

všechny pojmy. Pojmy to mohou být z předchozího učiva, coţ je pro ţáky jednodušší. Poté 

je vhodné si pojmy připomenout a vysvětlit. Další moţnost je vybrat pojmy z nového 

učiva, je to pro ţáky sloţitější, ale následné vysvětlení je vhodný úvod do nového tématu. 

Aktivita trénuje paměť studentů, startuje jejich soustředěnost a rozšiřuje slovní zásobu. 

Síť  

Tato aktivita slouţí pro zopakování učiva. Učitel na tabuli nakreslí síť s prázdnými poli a 

uprostřed do jednoho pole zadá základní pojem. Ţáci jsou rozděleni do skupin, které mezi 

sebou soutěţí. Cílem je jednotlivé pojmy navázat další pojmy a vysvětlit jejich souvislost. 

Ţáci si tak uvědomují nové souvislosti, přemýšlí nad odborným tématem a upevňují si 

vědomosti. Rozvoj komunikativních kompetencí probíhá během celé hry. Ţáci musí 

vhodně zformulovat své nápady, aby učitel vysvětlení vztahu mezi pojmy přijal, a dal 

skupině bod.  
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Tabulka 8 Analýza metod 4 

Analýza metody Zapamatování pojmů Síť 

Organizační forma Hromadné vyučování Hromadné vyučování 

Skupinové vyučování 

Vyučovací metoda Slovní Dialogické - rozhovor 

Názorně demonstrační - 

schémata 

Další kompetence K učení 

Komunikativní 

K učení 

K řešení problémů 

Personální a sociální 

Komunikativní 

Časová náročnost 3-5 minut 10-20 minut 

Výchovně-

vzdělávací cíl 

Nové učivo 

Opakování 

Odreagování 

Zapamatování 

Vnímavost 

Opakování 

Odreagování 

Porozumění 

Analýza 

Syntéza 

Náročnost na 

přípravu učitele 

1 nízká 2 niţší 

Náročnost na 

přípravu ţáka 

2 niţší 3 střední 

Motivace ţáka Soutěţivost, plusové body za 

výhru 

Soutěţivost, hra, tvořivost 

Vlastní aktivita ţáka 3 střední 3 střední 

 

Mluvní cvičení před třídou 

Jednoduchá aktivita, která se dá vloţit do kaţdé volné chvíle či do zbytku času na konci 

hodiny, má za cíl nechat plynule mluvit samotného ţáka. Učitel zadá na tabuli pár témat, 

které můţe vytvořit s pomocí ţáků, aby o ně ţáci měli zájem. Nechá ţákům pár minut na 

rozmyšlenou a poté několik z nich vyvolá, aby přesně dvě minuty mluvili na dané téma. 

Z počátku můţe jít o témata naprosto jednoduchá, například moje rodina, moje oblíbená 

kniha, aţ po sloţitější témata, které se týkají odborného předmětu. Úkolem ostatních ţáků 

je pozorovat projev studenta, všímat si výplňových slov a celkového vystupování. Na 

konci je vhodné zmínit chyby, ale hlavně pochválit. Tato aktivita rozvíjí komunikativní 

kompetence v mnoha směrech. Studenti se učí mluvit před publikem, přemýšlí nad svým 

vyjadřováním, hodnotí vyjadřování druhých a všímají si nedostatků. 

Simulované situace 

Simulované situace se dají pojmout z mnoha stran. První moţnost je během skupinového 

vyučování, kdy učitel zadá určitý problém, objasní okolnosti a ţáci ve skupinách hledají 
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řešení, které nakonec někteří zinscenují před ostatními. Z oblasti ekonomie by se mohlo 

jednat například o sjednávání pojištění, vyřizování reklamace, stíţnost zaměstnance 

zaměstnavateli, rozhovor u výběrového řízení, sjednání úvěru apod. V tomto případě je 

náročnější příprava učitele, který musí vymyslet danou situaci tak, aby byl ponechán 

prostor i pro řešení samotných ţáků.  

Druhá moţnost je během individualizovaného vyučování, samostatné práce. Studenti 

dostanou za úkol si připravit a nacvičit projev. Můţe se jednat o motivační projev týmu, 

projev studenta na maturitním plese, projev ředitele na maturitním plese, politický projev, 

novoroční projev prezidenta, přípitek na svatbě apod. Studenti tak sami vyhledávání 

inspiraci, čtou projevy různých autorů, a proto během samotné přípravy obohacují svojí 

slovní zásobu. Následně se snaţí imitovat projev včetně neverbální komunikace. 

Tabulka 9 Analýza metod 5 

Analýza metody Mluvní cvičení Simulované situace 

Organizační forma Hromadné vyučování Hromadné vyučování 

Skupinové vyučování 

Individualizované vyučování 

Vyučovací metoda Slovní – Monologické 

Dialogické - diskuze 

 

Slovní - Monologické  

Dialogické  - dialog 

Praktické činnosti 

Další kompetence K řešení problémů 

Personální a sociální 

K pracovnímu uplatnění 

Komunikativní 

K řešení problémů 

Personální a sociální 

K pracovnímu uplatnění 

Vyuţívání ICT 

Komunikativní 

Časová náročnost 2-10 minut 5-15 minut 

Výchovně-

vzdělávací cíl 

Odreagování 

Porozumění 

Hodnocení 

Přijímání 

Vnímavost 

Opakování 

Porozumění 

Aplikace 

Hodnocení 

Vytváření hodnot 

Imitace 

Náročnost na 

přípravu učitele 

1 nízká 5 vysoká 

Náročnost na 

přípravu ţáka 

3 střední 5 vysoká 

Motivace ţáka Zajímavé téma Praktická činnost, tvořivost 

Vlastní aktivita ţáka 5 velká 5 velká 
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6.3. Shrnutí 

Z uvedené analýzy vyplývá, ţe časová náročnost metody nemá vliv na míru rozvíjení 

komunikativních kompetencí. Mohlo by se zdát, ţe čím delší bude aktivita, tím více se 

bude rozvíjet. Avšak v mnoha případech se potvrdilo, ţe krátká aktivita, například mluvní 

cvičení před třídou, efektivně rozvíjí komunikační dovednosti ţáků. Důleţitou roli v celém 

procesu hraje motivace ţáků. Například u prezentací, referátů nebo simulovaných situací 

musí učitel vyhodnotit, je-li vhodnější nechat ţákům čas na přípravu při vyučování, či 

doma, samostatně, nebo ve skupině. Méně zodpovědní ţáci domácí přípravu zanedbávají, a 

proto jim provedení úkolu můţe dělat problémy.  

V neposlední řadě záleţí na souladu výchovně-vzdělávacího cíle s metodou. Chce-li učitel 

docílit u ţáků porozumění učiva, nemůţe volit metodu, která se hodí na odreagování či na 

druhou stranu na nové učivo. S tím souvisí i sled metod během vyučování. Náročnost 

aktivit by se měla střídat, aby ţáci měli čas si odpočinout, například před náročnější 

aktivitou. 
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7. Diskuze 

Během psaní této práce jsem zjistila, ţe metod na rozvíjení komunikativních kompetencí je 

tolik, ţe by se jejich popis a analýza do práce nevešli. Zvolila jsem proto takový postup, při 

kterém jsem v teoretické části popsala základní metody, později v praktické části metody 

zmiňované samotnými učiteli a nakonec metody, které nejsou tolik běţné. 

Průzkum začal pozorováním během náslechů mé praxe v Obchodní akademii v Liberci. 

V jeho průběhu jsem si všímala pouţívaných metod, jejich četnosti výskytu, délky a reakcí 

ţáků. Jelikoţ jsem navštěvovala hodiny pouze jedné vyučující, další metody a názory jsem 

od ostatních učitelů získala skrze krátký dotazník, který naleznete v příloze. V dotaznících 

se více méně potvrdilo to, co bylo zjištěno během pozorování. 

Jelikoţ ekonomické obory středních škol jsou obsazeny především dívkami, volila jsem 

dotazování ţáků i z jiných škol. Proto jsem prostřednictvím online dotazníků oslovila i 

studenty průmyslové školy či gymnázia. Díky tomu jsem získala odpovědi od chlapců i 

dívek v téměř polovičním poměru.  

Během mé praxe jsem výše zmíněné aktivity vyzkoušela a setkala jsem se s pozitivním 

přijetím ze strany ţáků. Učila jsem dvě třídy, ve kterých bylo pouze 15 studentů. V těchto 

třídách se mi pracovalo bez komplikací, atmosféra byla příjemná a ţáci se mnou 

spolupracovali. Další třída, kterou jsem učila, se skládala z 30 ţáků, a to mladších neţ z 

předchozích tříd. V této třídě byl velký hluk, takţe z počátku bylo náročnější je zklidnit a 

vytvořit tam příznivé prostředí pro alternativní metody. Z počátku byli ţáci překvapeni, ţe 

nezačínám hodinu strohými otázkami na zopakování nebo rovnou novým učivem, ale 

prostými aktivitami. Zdálo se mi, ţe ţáci jsou zvyklí při vyučování jen pasivně sedět a 

někteří zvýšenou aktivitou, která se od nich poţaduje, dokonce opovrhují. I přesto, ţe se 

jednalo o určitou změnu ve vyučování, si na ni studenti postupem času zvykli. Dle mého 

názoru je třeba upoutat jejich pozornost, probudit jejich soustředěnost a udrţet ji. 

Jednoduché aktivity jako zapamatování pojmů, asociace či brainstorming nezaberou příliš 

času, ale na začátku hodiny aktivizují mozkovou činnost ţáků. Studenti si během mé praxe 

tyto aktivity oblíbili a aktivně se mnou spolupracovali. 

Metoda mluvní cvičení, se kterou jsem se setkala i já jako studentka, je často neoblíbená, 

ale za to účinná. Neoblíbenost si získává kvůli trémě a strachu studentů mluvit před třídou. 

Podle výsledků průzkumu, se většina ţáků stydí mluvit před větším publikem, proto je 
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důleţité vést je k tomu, aby si na takové postavení zvykli. Postupem času si na postavení 

před třídou ţáci zvyknou a z jednoduchých témat se můţe přecházet k odbornějším. 

Simulované situace nevystavují studenty tak náhlému náporu, ale dávají jim čas řádně se 

připravit na jejich výkon. Dále se během simulovaných situací rozvíjí sociální interakce. 

Ţáci si zakusí, ţe i přes vlastní důkladnou přípravu, jejich imitace situace nemusí být 

úspěšná v závislosti na druhé osobě, se kterou jednají. V běţném ţivotě se člověk setká 

s oběma situacemi, nepřipravenou řečí i připraveným projevem, proto je podle mého 

názoru nezbytné schopnosti vyjadřovat se procvičovat. 

Proměnné v analýze jsem vytvářela podle toho, jaké má učitel poţadavky, kdyţ si dělá 

přípravy na hodinu. Například nechce rozdělovat třídu do skupin, ale preferuje hromadné 

vyučování, chce začít vysvětlovat nové učivo a s ohledem na délku výkladu má čas pouze 

10 minut navíc. V tom případě můţe zvolit běţný způsob dotazování nebo další způsoby 

jako brainstorming nebo zapamatování pojmů. Zde můţe zohlednit časovou náročnost na 

přípravu. Při dotazování si musí připravit vhodné otázky, coţ vyţaduje více času neţ při 

brainstormingu, kdy je aktivita především na straně ţáků. Analýza tedy shrnuje obecné 

proměnné, které učitel zohledňuje při vlastní přípravě na hodinu. 

Rozvíjení komunikačních dovedností studentů s sebou přináší více přípravy pro učitele. 

Záleţí jenom na něm, jestli chce rozvíjet jejich kompetence a přizpůsobí tomu vyučování, 

nebo jestli mu jde více o obsah učiva a předání informací. V dnešní době se ve školství je 

kreativita i originalita výuky vítána. 
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8. Závěr 

Cílem této práci bylo popsat a zanalyzovat způsoby rozvíjení komunikativních kompetencí 

studentů SOŠ. Ke zmíněným způsobům se postupně došlo od změn, které ve školství 

proběhly po roce 1989. Tyto změny zapříčinily vznik Bílé knihy a Rámcových 

vzdělávacích programů. Tématem práce byly komunikativní kompetence, avšak klíčové 

kompetence se při vyučování prolínají, proto byly v práci popsány i jednotlivé klíčové 

kompetence. Komunikativní kompetence obsahují spoustu oblastí z komunikace, které by 

učitelé měli znát, chtějí-li efektivně rozvíjet komunikační dovednosti studentů. Mezi 

důleţité znalosti patří prvky komunikačního modelu. Učitel (odesílatel informací) kóduje 

zprávu pro studenty (příjemce informací). V tomto procesu je velice důleţité kódování, 

omezení šumu a zpětná vazba. Další neméně důleţitým tématem jsou komunikační teorie. 

Učitel se snaţí se studenty komunikovat na úrovni Dospělý – Dospělý
9
, avšak často se 

stává, ţe se učitel chová jako Rodič a student jako Dítě. Tyto detaily při komunikaci je 

třeba si uvědomovat i ve školním prostředí. Právě ve škole jsou velké rozdíly mezi jedinci 

a komunikace s nimi vyţaduje zvýšenou pozornost. S tím souvisí i poruchy komunikace a 

poruchy myšlení některých ţáků, kterým je v dnešní době integrace třeba vytvářet vhodné 

podmínky pro učení. Vhodné podmínky pro učení v sobě obsahují i předpoklady pro 

úspěšnou komunikaci. Vyučování probíhá skrze komunikaci učitele s ţáky a jeho efektivita 

závisí na mnoha faktorech, například správné komunikaci ve škole a účinných vyučovacích 

metodách.  

Učitel má moţnost kreativně pouţít různé metody a upoutat tak pozornost ţáků. 

Z frontálního vyučování se přechází k alternativním metodám, které aktivně zapojují ţáky 

do výuky. Slovní, názorně-demonstrační a praktické metody se mohou během vyučovací 

hodiny kombinovat a ţáci se tak vydrţí déle soustředit. Soustředěnost a aktivita ţáků 

ovšem závisí i na probírané látce, samotných ţácích a dalších faktorech. Učitelovu 

počínání se ale také přisuzuje velká důleţitost.  

Samotná komunikace je důleţitou součástí vzdělávání. Základní vědomosti z této oblasti 

by si proto měli studenti osvojovat během celé školní docházky. Poznatky z verbální, 

neverbální či paraverbální komunikace se v budoucnu jistě neztratí a ulehčí absolventům 

                                                
9 Eric Berne v originální verzi knihy pouţívá velká počáteční písmena pro názvy ego-stavů (Adult, Child, 

Parent). 
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začátek profesního ţivota. V ţivotě denně jednáme s různými osobnostmi, a to i ve 

školním prostředí. Kde jinde neţ ve škole, bychom se měli naučit správně komunikovat? 

Vyučovacích metod je spousta a skrze jejich střídání a inovování je moţné skloubit 

rozvíjení komunikativních kompetencí i s výkladem v odborných předmětech, jako je 

například ekonomika. Předpokládáme, ţe cíle práce byly splněny. 

Průzkum, který proběhl jak mezi učiteli, tak mezi studenty, dokázal, ţe obě skupiny 

respondentů jsou toho názoru, ţe komunikační dovednosti jsou důleţité pro ţivot a je třeba 

je zdokonalovat. Učitelé vnímají nedostatky studentů v oblasti komunikace, ale i samotní 

studenti si jsou vědomi svých nedostatků a cítí potřebu se zlepšit. Z toho vyplývá, ţe 

předpoklady pro rozšíření praktikování způsobů rozvíjení komunikativních kompetencí 

jsou vhodné, a nezbývá tedy nic jiného, neţ se na ně ve školách více zaměřit. 
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GAVORA, Peter, 2000. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido. ISBN 8085931796  

9788085931792.  

GAVORA, Peter, 2005. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido. ISBN 8073151049.  

HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ, 2000. Psychologický slovník. B.m.: Portál. ISBN 

80778303X.  

CHRÁSKA, Miroslav, 2007. Metody pedagogického výzkumu. B.m.: Grada Publishing a.s. 

ISBN 9788024713694.  

INTERNATIONAL COMMISSION ON EDUCATION FOR THE TWENTY-FIRST 

CENTURY a UNESCO, 1996. Learning, the treasure within: report to UNESCO of the 

International Commission on Education for the Twenty-first Century. Paris: Unesco Pub. 

ISBN 9231032747.  

JANDOUREK, Jan, 2012. Slovník sociologických pojmů. B.m.: Grada Publishing a.s. 

ISBN 9788024736792.  

KASÍKOVÁ, Hana, 2007. Pedagogika pro učitele. B.m.: Grada Publishing a.s. ISBN 

9788024717340.  

KULKA, Jiří, 2008. Psychologie umění, 2. přepracované a doplněné vydání. B.m.: Grada 

Publishing a.s. ISBN 9788024723297.  

MAREŠ, Jiří a Jaro KŘIVOHLAVÝ, 1995. Komunikace ve škole. B.m.: Masarykova univ. 

ISBN 9788021010703.  

MIKULÁŠTÍK, Milan, 2010. Komunikační dovednosti v praxi - 2., doplněné a 

přepracované vydání. B.m.: Grada Publishing a.s. ISBN 9788024723396.  

PLAMÍNEK, Jiří, 2012. Komunikace a prezentace: Umění mluvit, slyšet a rozumět - 2., 

doplněné vydání. B.m.: Grada Publishing a.s. ISBN 9788024782744.  



59 

 

PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ, 2009. Pedagogický slovník. B.m.: 

Portál. ISBN 9788073676476.  

ROGERS, Carl Ransom, 1995. A Way of Being. B.m.: Houghton Mifflin Harcourt. ISBN 

0395755301.  

SKALKOVÁ, Jarmila, 2007. Obecná didaktika - 2., rozšířené a aktualizované vydání. 

B.m.: Grada Publishing a.s. ISBN 9788024718217.  

VYBÍRAL, Zbyněk, 2000. Psychologie lidské komunikace. B.m.: Portál, s.r.o. ISBN 

8071782912.  

VYMĚTAL, Jan, 2008. Průvodce úspěšnou komunikací - efektivní komunikace v praxi. 

B.m.: Grada Publishing a.s. ISBN 9788024726144.  

WATZLAWICK, Paul, Janet Beavin BAVELAS a Don D. JACKSON, 2011. Pragmatics 

of Human Communication: A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes. 

B.m.: W. W. Norton & Company. ISBN 9780393707076.  

ZORMANOVÁ, Lucie, 2012. Výukové metody v pedagogice: S praktickými ukázkami. 

B.m.: Grada Publishing a.s. ISBN 9788024778457.  

Elektronické zdroje a ostatní zdroje 

ANON., 2004. Velký Evropan Jacques Delors. Aula [online]. roč. 12, č. 4. Dostupné z: 

http://www.csvs.cz/aula/clanky/16-2004-4-jacques-delors.pdf 

ANON., 2014. OALIB [online]. Dostupné z: https://www.oalib.cz/oalib2/index.php/o-

skole/zakladni-charakteristika.html 

ANON., nedatováno. Poruchy myšlení « E-learningová podpora mezioborové integrace 

výuky tématu vědomí na UP Olomouc [online]. [vid. 27. únor 2014]. Dostupné z: 

http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=1651 

BYSTŘICKÁ A SPOL., Hana, 2011. Školní vzdělávací program Obchodní akademie 

[online]. 8 2011. B.m.: OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA  S PRÁVEM 

STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY,  LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8. Dostupné z: 

http://www.oalib.cz/oalib2/images/stories/jaroslav_pocer/Dokumenty/SVP_OA.pdf 

CUDZIKOVÁ, Bohdana, 2007. Pojetí klíčových kompetencí z hlediska jejich charakteru a 

funkcí ve vzdělávání. Orbis Scholae [online]. roč. 7, č. 1. Dostupné z: 

www.orbisscholae.cz 

J. BORRELL FONTELLES, J. E. Enstam, 2006. Klíčové schopnosti pro celoživotní učení - 

Evropský referenční rámec [online]. 18. červen 2006. B.m.: Úřední věstník Evropské unie. 

Dostupné z: eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:cs:PDF 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY, 2009. Rámcový 

vzdělávací program pro obor vzdělání Obchodní škola [online]. 5 2009. Dostupné z: 

http://zpd.nuov.cz/RVP_3_vlna/RVP%206351J01%20Obchodni%20skola.pdf 



60 

 

SVATOŠ, Tomáš, 2011. Pedagogická interakce a komunikace pohledem kategoriálního 

systému. Studia paedagogica [online]. roč. 16, č. 1. Dostupné z: 

www.phil.muni.cz/journals/sp 



61 

 

Seznam příloh 

Příloha 1: On-line dotazník pro studenty  

Příloha 2: Dotazník pro učitele 



Komunikační dovednosti studentů SOŠ 

Dobrý den, 

 jsem Marie Strašíková, studentka Podnikové ekonomiky a zároveň i Učitelství odborných 

předmětů na Technické univerzitě v Liberci. Budu ráda, kdyţ věnujte několik minut svého času 

vyplnění následujícího dotazníku. Informace, které mi poskytnete, jsou anonymní a slouţí k 

průzkumu, který je součástí bakalářské práce na téma: Rozvoj komunikativní kompetence studentů 

SOŠ. Děkuji předem za váš čas. 

1, Pohlaví: 

 Ţena 

 Muţ 

2, Ve kterém ročníku studujete: 

 2. ročník 

 3. ročník 

 4. ročník 

3, Kterou školu studujete: 

 Obchodní akademie 

 Ekonomické lyceum 

 Střední průmyslová škola 

4, Co vám říká pojem komunikace? 

5, K čemu si myslíte, ţe jsou důleţité komunikační dovednosti? 

6, Chtěl/a byste zlepšit svoje komunikační dovednosti? 

 Ano 

 Nevím 

 Ne 

7, Co si myslíte, ţe by pomohlo zlepšit vaše komunikační dovednosti? 

8, Jak byste ohodnotil/a svoji aktivitu během vyučovací hodiny? 

 Jsem aktivní, sám od sebe se zapojuji do hodiny 

 Jsem aktivní, pouze kdyţ se to ode mě poţaduje 

 Jsem spíš pasivní, nechávám raději prostor ostatním 

 Jsem pasivní, nemám zájem se jakkoli zapojovat 

9, Máte problémy vyjádřit se tak, jak to máte na mysli? 



 Ano 

 Spíše ano 

 Jak kdy 

 Spíše ne 

 Ne 

10, Jak se cítíte, kdyţ mluvíte/prezentujte před větším počtem lidí/třídou? 

 Nedělá mi to ţádné problémy 

 Mám trochu trému, ale zvládám to 

 Bojím se a není mi to příjemné 

 Nezvládám to a snaţím se tomu vyhýbat 

Pro učitele odborných předmětů na SOŠ 

Dobrý den, 

 jsem Marie Strašíková, studentka Podnikové ekonomiky a zároveň i Učitelství odborných 

předmětů na Technické univerzitě v Liberci. Budu ráda, kdyţ věnujte několik minut svého času 

vyplnění následujícího dotazníku. Informace, které mi poskytnete, jsou anonymní a slouţí k 

průzkumu, který je součástí bakalářské práce na téma: Rozvoj komunikativní kompetence studentů 

SOŠ. Děkuji předem za váš čas. 

1. Jaké předměty vyučujete? 

 

2. Povaţujete za důleţité rozvíjet komunikační dovednosti studentů? 

 Ano, je to důleţité 

 Spíše ne, obsah učiva je důleţitější 

 Ne, není to obsahem předmětu 

3. Jakou oblast komunikativní kompetence je třeba u studentů nejvíce 

rozvíjet? 

 Formulace myšlenek a vyjadřování 

 Prezentace a vystupování před lidmi 

 Účast v diskuzi 

 Psaný projev 

4. Na čem nejvíce podle vás závisí aktivita dětí v hodině?  

 

 

5. Čím se snaţíte rozvíjet komunikativní kompetenci? Pouţíváte nějaké 

speciální aktivity? (Nebojte se svoji odpověď rozvést) 


