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KURZY: 

• Sprievodca pozorovania v triede (Boková,Kútniková) 

• Zručnosti v oblasti rečníctva, komunikácie a prezentácie pre 

profesionálov (Kútniková), 

• Kreatívna metodológia (Pecníková) 

• Efektívny manažment v triede pre učiteľov (Andacká) 
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Aké stratégie použiť na správnu komunikáciu? 

Aké modely komunikácie existujú? 

Aká je správna neverbálna komunikácia, ktorá slúži na 

efektívnu komunikáciu s rodičmi, či širokou verejnosťou ? 

Ako správne prezentovať svoje vízie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To všetko a ešte trochu viac sa môžete dozvedieť v ponúknutej brožúre, ktorá má slúžiť, ako 

krátky exkurz do problematiky komunikácie, verejnej prezentácie a komunikačných 

zručností. 

Pokiaľ ide o komunikáciu, všetci máme tendenciu si myslieť, že sme v tom celkom dobrí. 

Pravda je, že ani tí, ktorí sú dobrými komunikátormi, nie sú zďaleka tak dobrí, ako si myslíme. 

Toto nadhodnotenie našej schopnosti komunikovať sa zväčšuje pri interakcii s ľuďmi, ktorých 

dobre poznáme. Výskumníci na Univerzite ,,Chicago BoothSchool of Business“ podrobili túto 

teóriu testu a to, čo objavili, je prekvapujúce. V štúdii vedci spárovali predmety komunikácie 

s ľuďmi, ktorých dobre poznali, a potom znovu s ľuďmi, s ktorými sa nikdy nestretli. Vedci 

zistili, že ľudia, ktorí sa navzájom dobre poznali, sa navzájom lepšie pochopili ako ľudia, ktorí 

sa práve stretli. Ešte horšie je, že účastníci často preceňovali svoju schopnosť komunikovať, a 

to výraznejšie u ľudí, ktorých dobre poznali. Keď komunikujeme s ľuďmi, ktorých dobre 

poznáme, robíme si domnienky o tom, čomu rozumejú - predpoklady, ktoré sa neodvážime 
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robiť s cudzími ľuďmi. Táto tendencia preceňovať sa, ako dobre komunikujeme (a ako dobre 

rozumieme), je taká prevládajúca, že psychológovia pre ňu dokonca majú meno:  

,,blízkosť-komunikačná zaujatosť“ 

Existuje 8 základných krokov k správnej komunikácii 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto kroky vám pomôžu prekonať predpojatosť v komunikácii, ktorá nás drží v úzadí. 

Aplikujte tieto stratégie a sledujte, ako vaše komunikačné zručnosti dosahujú nové výšky. 

1. Hovorte so skupinami ako jednotlivci.  

Či už ide o malé skupinové stretnutie alebo stretnutie celého učiteľského zboru, je potrebné, 

aby ste vo svojom prístupe vyvinuli úroveň intimity, vďaka ktorej sa každý jednotlivec v 

miestnosti bude cítiť, akoby ste s ním hovorili priamo. Trik spočíva v odstránení rozptýlenia 

davu, aby ste mohli poslať svoju správu presne tak, ako keby ste hovorili s jednou osobou. 

Musíte byť ,,emocionálne praví“ a vyžarovať rovnaké pocity, energiu a pozornosť, akú by ste 

dávali len jednotlivcovi.  

2. Hovorte, aby ľudia počúvali.  

Veľkí komunikátori pozorne čítajú svoje publikum (skupiny a jednotlivcov), aby sa ubezpečili, 

že neplytvajú dychom na správu, ktorú ľudia nie sú pripravení počuť. Keď hovoríme, aby 

ľudia počúvali, znamená to, že svoju správu upravíte tak, aby ste zostali pri svojom publiku. 

To čo poviete pred svojim publikom má viesť k zapojeniu sa do zmysluplného dialógu, v 

ktorom dochádza k výmene názorov. Odolajte nutkaniu riadiť svoj cieľ rozhovoru za každú 

cenu. Keď zistíte, že ľudia kladú dobré otázky, viete, že ste na správnej ceste. 

3. Počúvajte, aby ľudia hovorili.  

Jedným z najväčších katastrofálnych pokušení pre vodcu - hovorcu je zaobchádzať s 

komunikáciou ako s jednosmernou ulicou. Keď komunikujete, musíte ľuďom poskytnúť 

dostatok príležitostí na to, aby sa vyjadrili. Ak zistíte, že v rozhovoroch často máte posledné 

slovo, je pravdepodobné, že na tom budete musieť pracovať. Počúvanie nie je len o počúvaní 

slov; ide tiež o počúvanie tónu, rýchlosti a hlasitosti hlasu. Čo sa hovorí? Niečo nebolo 
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povedané? Aké skryté správy existujú pod povrchom? Keď s vami niekto hovorí, zastavte 

všetko ostatné a úplne počúvajte, kým druhá osoba neskončí. Keď telefonujete, nezadávajte 

e-maily. Keď sa s niekým stretávate, zatvorte dvere a sadnite si blízko sesba, aby ste sa mohli 

sústrediť a počúvať. Jednoduché správanie, ako je toto, vám pomôže zostať v strehu, 

vyzdvihnúť narážky, ktoré posiela druhá osoba, a ,,skutočne“ budete počuť, čo hovorí. 

 

 

4. Pripojte sa emocionálne.  

Maya Angelou to povedala najlepšie: „Ľudia zabudnú, čo ste povedali a urobili, ale nikdy 

nezabudnú, ako sa cítili.“ Ako vodca je vaša komunikácia impotentná, ak sa ľudia s ňou 

nepripoja na emocionálnej úrovni. Ak sa chcete so svojimi ľuďmi citovo spojiť, musíte byť 

transparentní. Buďte človekom. Ukážte im, čo vás vedie, čo vás zaujíma; vytvorte si 

emocionálne spojenie. 

5. Prečítajte si reč tela.  

Vaša autorita sťažuje ľuďom hovoriť, čo ich naozaj zaujíma. Bez ohľadu na to, aký dobrý 

vzťah máte so svojimi podriadenými, robíte si srandu, ak si myslíte, že sú s vami rovnako 

otvorené ako s ich rovesníkmi. Takže musíte byť zbehlí v porozumení nevyslovených správ. 

Najväčšie množstvo informácií spočíva v reči ľudí. Telo komunikuje nepretržite a je hojným 

zdrojom informácií, takže počas stretnutí a náhodného rozhovoru cielene sledujte reč tela. 

Keď sa naladíte na reč tela, správy sa ozvú hlasne a zreteľne. Venujte toľko pozornosti tomu, 

čo sa nehovorí, ako sa hovorí, a odhaľujete fakty a názory, ktoré ľudia nechcú priamo 

vyjadriť. 

6. Pripravte svoj zámer.  

Trochou prípravy vedie dlhá cesta k tomu, aby ste povedali, čo ste chceli povedať, a aby ste 

konverzáciou dosiahli zamýšľaný účinok. Nepripravujte si reč; stačí porozumieť tomu, na čo 

má byť zameraný rozhovor (aby ľudia počuli odkaz) a ako to chcete dosiahnuť. Vaša 

komunikácia bude presvedčivejšia a vecnejšia, keď si vopred pripravíte svoj úmysel.  

7. Preskočte žargón. 

Problém je, že väčšina hovorcov nadmerne používa žargón a odcudzuje tak svojmu publiku 

„formálny prejav“. Používajte ho striedmo, ak sa chcete komunikačne spojiť so svojimi ľuďmi.  

8. Cvičte aktívne počúvanie. 

 Aktívne počúvanie je jednoduchá technika, ktorá zaisťuje, aby sa ľudia cítili počutí, je to 

nevyhnutná súčasť dobrej komunikácie.  

Precvičenie aktívneho počúvania: 
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• Strávte viac času počúvaním, ako rozprávaním 

• Nezodpovedajte otázky otázkami  

• Vyhnite sa dokončovaniu viet iných ľudí  

• Zamerajte sa viac na inú osobu ako na seba  

• Zamerajte sa na to, čo hovoria ľudia ,,Práve teraz“, nie o tom, aké sú ich záujmy.  

• Premeníte to, čo povedala druhá osoba, aby ste sa uistili, že mu rozumiete správne. 

• Premýšľajte o tom, čo budete hovoriť po tom, keď niekto dorozpráva, nie keď hovorí on,  

• pýtajte sa veľa otázok,  

• nikdy neprerušujte,  

• nerobte si poznámky.  

Na kvalitnú komunikáciu postačí práca na jednej až troch stratégiách súčasne. 

Ak sa pokúsite prijať viac stratégií/krokov, ako dokážete zvládnuť, neuvidíte taký pokrok, ako 

by ste dosiahli, ak sa zameriate lenna jednu stratégiu. Akonáhle si  ju osvojíte, môžete na jej 

miesto prevziať inú. Komunikácia je dynamickým prvkom, ktorý je previazaný vo väčšine s 

tým, čo robíte každý deň.  

Zdroj: Verzia tohto článku sa prvýkrát objavila na serveri TalentSmart.TravisBradberryGUEST 

WRITERVY autor knihy EmotionalIntelligence 2.0 a prezident spoločnosti TalentSmart 

 

KOMUNIKÁCIA 

Komunikácia pomáha ľuďom pri výkone ich 

zamestnania. Komunikácia slúži ako základ 

ľudského života. Všetky dôležité informácie 

týkajúce sa pocitov a emócií sa oznamujú iným 

v spoločnosti, ktorí zasa oznamujú svoje 

odpovede. Najmenšia udalosť v živote človeka 

vyžaduje organizáciu, ktorá si vyžaduje 

efektívnu komunikáciu s ostatnými. 

 

Význam modelov komunikácie 

Modely komunikácie sú koncepčné modely používané na vysvetlenie procesu ľudskej 

komunikácie. Prostredníctvom modelu je možné ľahko pochopiť proces komunikácie a 

vyvodiť z neho závery. Jednoduchšie povedané, model uľahčuje učenie. Jednotlivec musí mať 
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vynikajúce komunikačné schopnosti, aby jeho komunikácia bola efektívna a vytvorila dojem 

medzi poslucháčmi. Rečník musí vedieť, kedy robiť prestávky, kedy opakovať vety, ako 

vysloviť konkrétnu vetu, ako vysloviť slovo a tak ďalej. Mal by tiež vedieť urobiť miesto na 

krížovú kontrolu s príjemcami a vypočuť si ich otázky. Počas komunikácie musí rečník dbať na 

svoj prízvuk, lebo zlý prízvuk vedie k nudnej konverzácii. 

Na postoji komunikátora záleží. Je správne povedať, že ak má niekto správny postoj, celý svet 

je na jeho nohách. Ak má osoba správne postavenie, v skutočnosti nie je možné ju zastaviť. 

Človek môže byť veľmi dobrým rečníkom, ale ak nemá správny prístup, nikdy sa z neho 

nestane víťaz. Musí mať vedomosti. Musí mať jasnosť informácií, ktoré chce poslucháčom 

poskytnúť. Človek musí byť dôkladný v tom, čo hovorí, s úplnou hĺbkovou znalosťou 

predmetu. Otázky sa môžu objaviť kedykoľvek a rečník musí byť pripravený na odpovede. 

Popri postoji, komunikátor musí poznať aj sociálny systém. Kultúra sa vzťahuje na kultúrne 

pozadie komunity alebo poslucháčov, v ktorých rečník komunikuje alebo prejavuje svoj 

prejav.  

Existuje niekoľko komunikačných modelov: 

Aristoteles: ako prvý vyvinul iniciatívu a navrhol komunikačný model. Podľa tohto modelu 

hrá rečník kľúčovú úlohu v komunikácii. On je ten, kto má na starosti celú správu. Odosielateľ 

najskôr pripraví obsah - myšlienky, ktoré slovami vyjadrí s cieľom ovplyvniť poslucháčov 

alebo príjemcov. Poslucháči reagujú na myšlienky rečníka pozitívne alebo negatívne v 

závislosti od obsahu. Model Aristoteles zdôrazňuje veľmi pôsobivý obsah, ktorý musí 

presvedčiť publikum. Model hovorí, že rečník komunikuje takým spôsobom, aby boli 

poslucháči ovplyvnení a zodpovedajúcim spôsobom reagovali. Rečník musí byť veľmi opatrný 

pri výbere slov a obsahu v tomto modeli komunikácie. 

Berloov model komunikácie: Tento model zohľadňuje emocionálny aspekt správy a funguje 

na modeli SMCR. 

V modeloch SMCR - Znamená zdroj - správa - obsah – prijímač 

S- sourceZdrojom inými slovami sa nazýva aj odosielateľ, od ktorého pochádza myšlienka. Je 

to ten, kto odovzdá informácie prijímateľovi po starostlivom vložení jeho myšlienok do slov. 

Odosielateľ odovzdáva svoje informácie príjemcovi pomocou komunikačných schopností, 

prístupu, vedomostí, sociálneho systému a kultúry. 

M –message  Správa: Keď jednotlivec premení svoje myšlienky na slová, vytvorí sa správa. 

Tento proces sa nazýva aj kódovanie. 

C – Contents - Obsah: Je potrebné sústrediť sa na slová a pripraviť si obsah. Obsah je vlastne 

scenárom konverzácie. Je to jednoduchšie povedané, chrbtica akejkoľvek komunikácie. 

R – Receiver - Prijímač: Keď sa správa dostane k príjemcovi, pokúsi sa pochopiť, čo chce 
rečník skutočne sprostredkovať, a potom zodpovedajúcim spôsobom odpovie. Nazýva sa to 
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aj dekódovanie. Prijímač by mal mať rovnakú vlnovú dĺžku ako reproduktor pre plynulý tok 
informácií. Ak bude rečník hovoriť o téme šetrenia stromov a prijímač je staviteľ, ktorý chce 
nasekať stromy pre svoju nadchádzajúcu konštrukciu, nebude sa o téme baviť, pretože majú 
rôzne postoje. 

Model Shannon a Weaver: Toto je najobľúbenejší model komunikácie a je široko 
akceptovaný na celom svete. Model Shannon a Weaver jednoducho navrhuje, aby správa 
skutočne pochádzala od osoby, ktorá má myšlienku alebo informácie. Odosielateľ sa nazýva 
aj Zdroj informácií. Informácie sa potom prenášajú z mozgu do úst a vyšlú ako signál, ktorý 
potom príde k príjemcovi po spojení rúk s niekoľkými zvukmi.  

 

 

 

 

 

WilberSchramm navrhol model komunikácie v roku 1954. Informácie sú k ničomu, iba ak sú 

starostlivo sformulované a sprostredkované iným. Kódovanie hrá veľmi dôležitú úlohu, 

pretože iniciuje proces komunikácie premenou myšlienky na obsah. Kódovanie znamená 

prevod súboru informácií z jedného systému do druhého vo forme kódov; a kód je systém 

symbolov, znakov alebo písmen. Keď sa informácie dostanú k príjemcovi, jeho hlavnou 

zodpovednosťou je porozumieť tomu, čo rečník plánuje sprostredkovať. Dekódovanie 

znamená, že komunikačný proces je nepretržitý. Neexistuje žiadny koniec, pretože jeden 

kóduje správu a druhý dekóduje správu. Pokiaľ nie je druhá strana schopná porozumieť 

alebo dekódovať informácie, ktoré chce odosielateľ komunikovať, správa je v skutočnosti 

zbytočná. Kódovanie a dekódovanie sú teda dva najdôležitejšie faktory efektívnej 

komunikácie, bez ktorých nemôžu informácie nikdy prúdiť medzi dvoma jednotlivcami. Podľa 

Schrammovho modelu sú kódovanie a dekódovanie dva základné procesy efektívnej 

komunikácie. 

 

http://drvidyahattangadi.com/wp-content/uploads/2017/10/communication3.jpg
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Špirálový model komunikácie. Frank Dance navrhol v roku 1967 objasniť komunikačný 

proces. Dance myslel na komunikačný proces podobný helixu. Helix nie je nič iné ako hladká 

krivka rovnako ako pružina, ktorá, ak ide hore, tiež klesá.  

Helical model komunikácie hovorí o tom, že dieťa od okamihu, keď príde na tento svet, 

začne komunikovať. Keď sa narodí dieťa, sestra mu trie chrbát, aby plakalo. Plač dieťaťa sa 

týka jeho života. Ako dieťa rastie, plače vždy, keď má hlad alebo očakáva niečo od svojich 

rodičov a niekedy jednoducho pre pozornosť jeho rodičov. Keď to isté dieťa vyrastie a začne 

chodiť do školy, čoskoro komunikuje so svojimi rodičmi, učiteľmi, priateľmi vo forme slov. 

Teraz je plač nahradený slovami alebo jeho rečou, ale jedna spoločná vec je proces 

komunikácie, ktorý existoval od narodenia dieťaťa. Dieťa teda začalo komunikovať od prvého 

dňa svojho života a až do dnešného dňa komunikovalo. 

 

 

 

 

9 trikov reči tela na zlepšenie vašich vyjednávacích schopností 

 

 

 

 

 

 



 
 

[Zadajte text] 

 

SALLY HALL: Dokonalé vyjednávacie schopnosti sú nesmierne výhodné počas celého života, 

od zasadacej miestnosti až po bar. Tieto zručnosti sa vo veľkej miere opierajú o vašu 

schopnosť zálohovať vaše slová fyzickými prejavmi, ktoré vyžarujú otvorenosť, čestnosť a 

sebavedomie. To podporuje dôveru a zvyšuje túžbu druhej strany spolupracovať a dosiahnuť 

dohodu. Podľa psychológov a nedávnej štúdie od jazykových expertov Gengo, reč tela a 

neverbálna komunikácia má v diskusii väčší vplyv ako skutočné slová, ktoré hovoríte. Viac 

ako 55% správ sa sprostredkuje neverbálnymi narážkami, ako sú gestá a držanie tela, a 

štúdie ukázali, že reč tela je presnejším meradlom skutočných postojov a zámerov niekoho 

iného, ako je ich tón hlasu alebo slov. Štúdie ukázali, že u ľudí je o 80% pravdepodobnejšie, 

že si uchová informácie, ktoré im boli oznámené ústne aj vizuálne. Získajte výhodu pri 

komunikácii s fantastickými tipmi na reč tela, aby ste zvýšili svoju mieru úspechu. 

1.PODANIE RUKY 

Legendárny hollywoodsky talentový agent a dealerIrving Paul „Swifty“ Lazar kedysi povedal: 

„Nemám zmluvu so svojimi klientmi. Stačí len podanie ruky. “V priebehu rokov bolo 

napísaných veľa vecí o umení dokonalého podania ruky, ale na to môžete zabudnúť. 

Najdôležitejšie a skutočne dôležité je iba to, aby ste si podali ruku. Vedci z Chicagskej 

univerzity nedávno publikovali skupinu štúdií, v ktorej dospeli k záveru, že podanie ruky 

(akékoľvek podanie ruky) umožňuje ľuďom cítiť sa pohodlne, podporuje čestnosť a zvyšuje 

správanie v oblasti spolupráce, ktoré vedie k obchodovaniu s ľuďmi.  

2. JEDNAŤ ROZHODNE 

Tony Hsieh, generálny riaditeľ spoločnosti Zappos, vysvetľuje svoju stratégiu úspechu na 

pokerovom stole ako paralelu s obchodom: „Dozvedel som sa, že najdôležitejším 

rozhodnutím, je to, pri ktorom stole budem sedieť.Ako poznamenal pán Hsieh a každý 

pokerový hráč vám povie, o výsledku hry väčšinou rozhodne ten moment, keď sa rozhodnú 

sadnúť si. 

4. PRIATEĽSKÝ OČNÝ KONTAKT 

,,Oči sú oknom do duše“. V skutočnosti je očný kontakt jedným z najdôležitejších 

komunikačných nástrojov medzi dvoma ľuďmi, pretože poskytujú otvorenosť, úprimnosť a 

dôveru. Vyhýbanie sa očnému kontaktu pri rokovaniach bráni rozvoju dobrého vzťahu. Dáva 

druhej osobe pocit, že ste vyhýbaví alebo nečestní, čo sťažuje vyjednávanie. Na druhej strane 

môže byť očný kontakt tak silný, že je ho až príliš veľa. Vtedymôže pôsobiť hrozivo a môže 

byť vnímanýagresívne alebo zastrašujúco. Mali by ste udržiavať pomerne konzistentný očný 

kontakt, ale nezabudnite, že pri premýšľaní alebo spracovávaní je prirodzené pozerať sa 

ďaleko. 

5. DAJTE SI POZOR NA VÝRAZ TVÁRE 

Nemusíte byť obchodným magnátom, aby ste sa oboznámili s často nevítanými účinkami 

vašich neúmyselných výrazov tváre na výsledok diskusie. Dbajte na to, aby sa vaše čelo 
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strašne nemračilo ani nevrásnilo a využite príležitosť na úsmev a kývnutie po dohode vždy, 

keď je to možné. Držte bradu hore, evokujte pozitivitu a dodržujte správnu úroveň očí. 

Pamätajte, že druhá osoba sa bude snažiť zistiť, či vaše fyzické gestá odrážajú aj vaše slová. 

6. VLASTNÝ OSOBNÝ PRIESTOR 

Proxemická veda o osobnom priestore, inak označovaná ako „proxemika“, sa zameriava na 

vzdialenosť medzi ľuďmi pri ich interakcii. Cítili ste sa niekedy neuveriteľne nepohodlne 

alebo pod tlakom, keď cudzinec, známy alebo spolupracovník pri rozhovore s vami stál príliš 

blízko? Do tej miery, že ste si zamieňali nohy a ticho ste ich tolerovali ďalej. Zistili ste, že už 

viac nevenujete pozornosť konverzácii? Ako si viete predstaviť, takáto situácia úplne narúša 

rokovací proces. Je dôležité, aby každá strana cítila, že sa rešpektuje ich osobný priestor a že 

nie sú fyzicky zastrašovaní. Bezpečným pravidlom je sedieť alebo stáť najmenej štyri metre 

od seba a študovať druhú osobu, aby zistila úroveň pohodlia.  

7. POSTOJ MAJTE POKOJNÝ A OTVORENÝ 

Ak chcete, aby slová, ktoré hovoríte, počas vyjednávania vyžarovali silu, dôveru a pokoj, 

rovnako by to malo platiť aj pre vaše telo. Ak neustále poklepávate prstami alebo nohami, 

preložíte si ruky na prsiach alebo prechádzate a rozkročíte si nohy, bude to znamenať, že ste 

v namáhavom, nie premyslenom stave. Udržujte svoje nohy v pokoji a pohyby rúk sa 

obmedzujú skôr na výraz než na živú gestikuláciu.Neverbálne kanály sú 12,5-krát silnejšie 

ako komunikácia medziľudských postojov a pocitov ako verbálny kanál. Počas neverbálnej 

komunikácie sa interpretovať ako negatívny a uzavretý vám nepomôže vyvolať dôveru v 

príjemcoch. Nikto nechce hovoriť s niekým, kto, ako sa zdá, sa už rozhodol. Dobrý rečník teda 

udržiava určitú vzdialenosť medzi rukami, aby vyzerali otvorene a naznačovali, že je 

pripravení počúvať názory iných. 

8.RUKY DOLE 

,,Hovoriace ruky“ - sú neuveriteľne výrazné a môžu do vašej komunikácie prispieť. Pri 

vyjednávaní je všeobecným pravidlom držať ruky mimo tváre. Trenie tváre alebo hlavy sa 

všeobecne považuje za symptóm úzkosti a úzkosť je posledná vec, ktorou sa chcete 

prezentovať. Rovnako tak, keď máte ruky nad ústami alebo očami, signalizuje, že ste v 

procese skrývania  sa alebo klamania. Vyjadrite sebavedomie a pravdivosť tým, že budete 

držať ruky mimo svojej tváre, nezatiahnuté a otvorené, ako len môžete.  

9.SPOMALIŤ A ZOSTAŤ POKOJNÝ 

Všetci, bez ohľadu na situáciu, chcú mať pocit, že ich vstup bol vypočutý, rešpektovaný a 

zvážený pred spätnou väzbou. Avšak stres z prezentovania, spojený s vzrušením a túžbou 

dostať sa do cieľa, vás môžuvystresovať. Pozorne si vypočujte druhú osobu, na chvíľu sa 

zastavte, aby ste ukázali, že premýšľate o tom, čo povedala, a snažte sa udržať reakciu na 

odpoveď pomalú a pokojnú. To znamená rešpekt, ale aj dôveru vo svojej pozícii. Ľudia si 

pamätajú 10% informácií, ktoré sa im poskytujú ústne, a iba 20% informácií, ktoré sa im 
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poskytujú vizuálne. Zachováva sa však 80% informácií, ktoré sa osobe predkladajú ústne aj 

vizuálne, čo znamená, že reč tela je rovnako dôležitá ako verbálna komunikácia. Účinky vás 

môžu prekvapiť. Ako povedal LanceMurrow: „Nikdy nezabudnite na ticho, táto masívne 

znepokojujúca pauzu, ktorá pokračuje ďalej a ďalej, môže prinútiť súpera, aby nervózne 

švihol a ustúpil.“  

Ak nemáte kontrolu nad svojou rečou tela, nezáleží na tom, do akej miery ste sa pripravili na 

rokovanie, či rozhovor.  

 

 

 

 

 

 

 

Úspešné vyjednávanie, predstavenie svojej vízie je viac než len povedanie obsahu, myšlienky. 

Ovládanie reči tela je nevyhnutnou obchodnou taktikou a študovalo sa už roky - zvládnutie 

môže byť výzvou. Požiadali sme 11 úspešných podnikateľov z YEC o najlepšie tipy na reč tela. 

 

1. Zrkadlenie - Mirroring 

To je keď jedna osoba si osvojí reč tela, hlasový tón a správanie inej osoby, s ktorou buduje 

vzťah. Napríklad, ak je osoba zapojená do komunikácie, nakloní sa dopredu a bude sledovať 

pohyby druhej osoby. Ak to tak nie je a človek sa nakláňa ďaleko dozadu, či prekrížil ruky, 

určite nájdite spôsob, ako ho priviesť späť a opýtať sa, čo nie je v poriadku. - KennyNguyen, 

Big FishPresentations 

2. Kývnite hlavou 

Prijal som vyjednávací trik od prezidenta Obamu po tom, čo si všimol toto: Aj keď je 

uprostred nezhody alebo je tvrdo kritizovaný, prikývne hlavou a udržuje očný kontakt. Zistil 

som, že to isté v rokovaniach zmierňuje napätie a vytvára vyrovnanie, a to aj počas sporných 

rozhovorov. - ChristopherKelly, Convene 

 

3. Venujte pozornosť svojim rukám 

Ak sú ľudia nervózni alebo stresovaní, často sa to prejavuje v ich rukách. Keď rokujete, uistite 

sa, že vaše ruky vychádzajú z dôvery a postoja. Pevné zovretie rúk dokazuje, že ste nervózni. 
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Druhá strana to môže využiť. Skúste si dať ruky tesne pod hruď a zložiť prsty dokopy, keď 

chcete pôsobiť sebaisto. - NatalieMacNeil, SheTakes on the World 

4. Zasaďte svoje nohy 

Vaša tvár, hlava a ruky sú zrejmé časti tela, ktoré sa majú kontrolovať pri vyjednávaní. Ale 

nohy? Veľmi. nie Udržujte ich pevne zasadené na zemi, aby ste ukázali svoje odhodlanie. 

Zabezpečuje tiež, aby ste sa vyhli protikladnému alebo tvrdohlavému postoju. To vám tiež 

pomôže zostať sebaistí. - DannyWong, BlankLabel 

 

5. Uvoľnite svoje telo.  

Rokovania môžu byť intenzívne, takže si udržujte uvoľnené postavenie tela, ktoré vám 

pomôže zmierniť napätie. Doplňte túto reč tela mäkkým alebo neagresívnym komentárom. 

To môže pomôcť vybudovať dôveru a viesť k efektívnejším rokovaniam. - AndrewSchrage, 

Money CrashersPersonalFinance 

6. Nezabudnite na úsmev 

Je dôležité, aby komunikačné prostredie nebolo príliš hrubé. Aby bola komunikácia úspešná, 

mala by pôsobiť priateľsky na obidve strany. --JordanFliegel, CoachUp 

 

7. Udržujte otvorené držanie tela 

 

Správajte sa príjemne a príťažlivo. Nakloňte sa a konajte zasnúbene a udržujte svoj postoj 

otvorený. Ľudia chcú mať pocit, že dohoda sa týka (alebo aspoň zahŕňa) ich, aj keď to nie je v 

ich najlepšom záujme. Možno nemusia dostať presne to, čo chcú, ale chcú vedieť, že vás 

zaujímajú ich myšlienky alebo pocity týkajúce sa témy pri rokovaniach. Inak sa vypnú. - Andy 

Karuza, brandbuddee 

 

8. Skryte nervozitu 

 

Počas vyjednávania sa tvárte nezaujato. Akákoľvek známka nervozity alebo úzkosti môže byť 

červenou vlajkou. Neohýbajte svoje nohy, neklepte na nohy ani sa nedotýkajte tváre. Chcete 

vyzerať pokojne a sebaisto pred osobou, s ktorou rokujete. - HeatherHuhman, 

ComeRecommended 
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9. Udržujte si pokerovú tvár 

Nevyhnutná je dobrá pokerová tvár. Raz som počul, ako niekto povedal: „Nehovor, akoby si 

bol Tony Soprano, pokiaľ nemáš v ruke zbraň.“ To je pravda. Ľudia si myslia, že pri 

rokovaniach musia hovoriť ako GordonGekko. Hovorca prichádza so skutočne silnými údajmi 

a faktami a neukazuje svoje tromfy. - DannyBoice, Speek 

10. Ukážte svoju trpezlivosť  

Pri rokovaniach predstierajte, že sedíte so svojou babičkou. Musíte sa sústrediť, pretože 

môže hovoriť ticho a určite musíte byť trpezliví pri vysvetľovaní vecí, pretože témy, ktoré sú 

pre vás zrejmé (Facebook a mobilné aplikácie), môžu byť pre ňu cudzie. Nezabudnite sa tiež 

veľmi usmievať. Zamerajte sa na svojho partnera; byť empatický k jeho potrebám. - Aaron 

Schwartz, ModifyWatches 

11. Držte očný kontakt  

Aj keď existujú ďalšie faktory reči tela, ktoré môžu znížiť vaše vyjednávacie schopnosti, 

slabý očný kontakt je najškodlivejší. Tvrdenie, že oči sú oknami duše, sa vzťahuje aj na 

efektívnu komunikáciu. Neudržiavanie očných kontaktov vedie k pocitu neistoty, ako aj k 

nedostatku dôvery a presvedčenia - charakteristík, ktoré nestelesňuje žiadny silný 

vyjednávač. - FabianKaempfer,  

 

Odkaz na ďalšie informácie o zručnostiach komunikácie a prezentácie:  

file:///I:/APP%20-%20Student%20files/Student%20info%20part%202%20-

%20Public%20speaking%20and%20Presentations/Presentation%20skills%20-

%20otago063295.pdf 
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Kreatívna metodológia  
Reflexné vyučovanie: Zhromažďovanie informácií o tom, čo sa deje v triede, a analýzou 

a vyhodnotením týchto informácií identifikujeme a preskúmame naše vlastné postupy a 

presvedčenia. To môže potom viesť k zmenám a zlepšeniam v našej výučbe. Reflexné 

vyučovanie je preto prostriedkom profesionálneho rozvoja, ktorý sa začína vo vašej triede. 

Aby sme to dosiahli musíme : 

• Vytvoriť si denník 

• Pozorovať deti 

• Nahrávanie lekcií 

• Feedback 

 

Denník: Toto je najjednoduchšia forma, ako začať proces, lebo vy ako učiteľ ste hlavným 

nositeľom informácií. Po každej lekcii zaznamenajte, čo sa udialo, opíšte vlastné reakcie na 

danú situáciu a pocity ,ktoré ste mali s určitými žiakmi. Denník si vyžaduje určitú disciplínu 

a preto chvíľu potrvá, kým si zvyknete. 

Download: www. Teachingenglish.org.uk/sites/teaching/files/teaching_diary.pdf 

Pozorovanie: Urobte si otvorenú hodinu a pozvite kolegu, ktorý pre vás zozbiera informácie. 

Môžete svojho kolegu poprosiť, aby sa zameral na žiakov, ktorí najviac reagujú na vašu 

lekciu, prípadne, ktorí vôbec, alebo konkrétnych žiakov. 

Nahrávanielekcií: Video alebo audio nahrávanie vám môže poskytnúť vela užitočných 

informácií pre reflexiu. Možno robíte v triede veci, ktoré si neuvedomujete, aleb sa tam 

odohrávajú situácie, ktoré bežne učiteľ nevidí. 

- ako dlho učiteľ hovorí 

- o čom 

- sú inštrukcie zrozumiteľné 

- aký čas nechá učiteľ žiakovi čas na odpoveď 

- ako reaguje učiteľ na odpoveď 
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Feedback- odozva: Pýtajte sa žiakov, aký mali pocit z lekcie, aktivít. 

Next: 

Keď ste obdŕžali uvedené informácie mali by ste : 

MYSLIEŤ: možno ste si všimli vzorce, ktoré ste používali  stále a nefungovali, prípadne reakcií 

žiakov, ktoré vás prekvapili,… 

HOVORIŤ: porozprávajte sa s kolegom, ktorý sa aktívne zúčastnil vašej lekcie, diskutujte 

s ďalšími učiteľmi, ktorí absolvovali podobnú lekciu,. 

ČÍTAŤ: Hľadajte ďalšie informácie v dostupných médiách, učiteľskej knižnici,  

Na webstránkach. 

VÝSLEDOK: Reflexné učenie je cyklický proces. Ak raz začnete realizovať zmeny, znova 

spustíte nový cyklus. Výsledkom je vaše rozhodnutie ,či ste postupovali správne, prípadne či 

váš výchovnovzdelávací proces potrebuje zmenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[Zadajte text] 

 

KREATÍVNA METODOLÓGIA : HUDOBNÁ KREATIVITA 

“ Hudba je univerzálny jazyk ľudstva” 

Používanie piesní a hudby v triede je jedným z najmotivujúcejších momentov pri vyučovaní. 

Ako postupovať pri výbere: 

1.Zhodnoťte, čo sa budete učiť 

2. Pieseň prispôsobte vekovej skupine 

3. Aký máte prístup k hudobnému zdroju 

Odpoveď je jednoduchá :Ak hráte na hudobný nástroj, použite ho! 

Všetci viete, že môžete čerpať z YouTube, kde sú skvelé nápady, ale nie všetky vyhovujú 

normám, a tiež vkusu. 

My odporúčame: 

https://www.youtube.com/channel/UCe1VpF4wS_kdcjyTRSXBcnQ / Singing walruse 

https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs 

https://www.youtube.com/user/MotherGooseClub 

 

Používanie on- line app na vytvorenie nových digitálnych pomôcok : 

Tieto sa dajú použiť len on-line a s interaktívnou tabulou 

Odkazy:  

https://en.islcollective.com/ 

https://www.teachers-zone.com/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCe1VpF4wS_kdcjyTRSXBcnQ%20/
https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs
https://www.youtube.com/user/MotherGooseClub
https://en.islcollective.com/
https://www.teachers-zone.com/
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Efektívny manaŽment triedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 najefektívnejších stratégií, ktoré 

by mal učiteľ skúsiť: 

1. Vytvoriť „ Kontrakt“ 

Zriadiť ideálny priestor pre učenie v triede, kde 

sú vytvorené pravidlá ,očakávania a zásady. 

2. Budovať vzťahy 

Budovanie „spojenia“   s deťmi v ich aktívnom 

prostredí zabezpečuje pozitívne vzťahy 

v triede. 

3. Entuziazmus 

Neočakávajte aktívne prostredie 

a participovanie detí na aktivitách, keď učiteľ 

neukáže energiu a dychtivosť v pedagogických 

činnostiach. 

4. Sila pochvaly 

Pochvala je silný motivačný nástroj, pretože 

poskytuje podporiť rôzne aspekty u detí a u ich 

výstupných činnostiach. 

5. Otvorená spätná väzba 

Poskytuje učiteľom zhodnotiť svoju činnosť 

a tak plánovať pre deti efektívne a úspešné 

aktivity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Poskytovať vysloviť vlastný názor  

Dať deťom možnosť vlastného výberu hier, 

aktivít a práve a tým zabezpečiť vyhovujúce 

metódy a učenie, ktoré je pre dieťa najlepšie 

7. Zúžitkovať „ z učenia“ 

Vyhnúť sa monotónnemu učeniu(používať 

rôzne metódy) nové nadobudnuté vedomosti 

realizovať v aktivitách. 

8. Interakcia s rodičmi 

Komunikácia s rodičmi zabezpečuje pozitívnu 

spätnú väzbu pri práci s dieťaťom. 

9. Kreatívne priateľské prostredie 

Zriadiť bezpečné a kreatívne prostredie 

podporujúce vlastné “ učenie sa“, kde sa deti 

rešpektujú a spolupracujú. 

10. Vždy sa usilovať o nové inšpirácie 

Inšpirovať sa aj od detí , zabezpečíte tým 

dychtivosť a motiváciu u detí chodiť do MŠ, 

objavovať a získavať nové informácie. 
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Prečo by mali deti chodiť na výlety? 

 

 

 

 

 

               

                  Typy na výlety: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Socializuje 

2. Spevňuje a posilňuje vzťahy 

3. Zabezpečuje „jednanie 

a schôdzovanie“ mimo MŠ 

4. Zvedavosť a spoznávanie 

5. Nové informácie 

6. Zachovanie a pamätanie si výletu 

POLICAJNÁ STANICA 

ZOO alebo farma 

s domácimi zvieratami 

ÚTULOK SO ZVIERATKAMI 

DETSKÉ MÚZEUM 

„PIKNIK „ v lese alebo v 

parku 

   HASIČSKÁ STANICA 

HRADY A ZÁMKY 

v blízkom okolí 

EXKURZIA  do  potravín, 

pekárne, obchodov 

LESOPARK 

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
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1.Biely dom:  virtual tour of the White House 

2. Buckingham Palace virtual tour of Buckingham Palace 

3. Pyramídy many ways to tour the pyramids of Egypt 

online 

4. Mrakodrapy virtual tour of the Empire State Building 

5. Loure virtual tours of the Louvre 

6.Veža Pisa Tour the Leaning Tower of Pisa 

7. Čínsky múr The Great Wall of China virtual tour 

8. Mount Everest View the Mount Everest webcam 

 

10 virtuálnych typov na výlet pre deti 

Virtuálne výlety umožňujú deťom získať nové informácie z miest, kde nie je 

možné sa dostať z prostredia MŠ. Všetko sa tak deje z komfortu triedy 

prostredníctvom interaktívnej tabuli alebo PC. Deti tak získajú  úžasné zážitky 

z celého sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užitočné odkazy pre učiteľov: 

https://www.youtube.com/watch?v=N862gehsUT0 

https://www.youtube.com/watch?v=qdKzSq_t8k8 

https://www.commonsensemedia.org/kids-action 

https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8 

https://www.youtube.com/watch?v=ibRw6TR9iV8 

https://edpuzzle.com/ 

https://www.khanacademy.org/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N862gehsUT0
https://www.youtube.com/watch?v=qdKzSq_t8k8
https://www.commonsensemedia.org/kids-action
https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8
https://www.youtube.com/watch?v=ibRw6TR9iV8
https://edpuzzle.com/
https://www.khanacademy.org/
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Pravidlá v triede zabezpečujú: 

1. efektívne hodiny založené na dobre koncipovanom učebnom pláne, 

2. dobré organizačné schopnosti učiteľa, 

3. dobré vzťahy medzi učiteľom a deťmi, 

4. disiciplína, ktorá sa však nedá dosiahnuť, ak predchádzajúce tri podmienky nie 

sú splnené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POZITÍVNA KLÍMA V TRIEDE 

 Každá trieda je špecifická svojou klímou, ktorá v nej prevláda alebo dominuje. Múžeme ju 

rozdeliť: 

 a) aktuálna a preferovaná klíma 

b) komunikačná klíma, 

 c) kreatívna klíma,  

d) organizačná klíma,  

e) mravná klíma, 

 f) psychická klíma. 

 a) Aktuálna a preferovaná triedna klíma -polarita aktuálnej a preferovanej klímy triedy je 

prvou typológiou. Svoje predstavy a  preferencie formulujú deti, učitelia a rodičia.  

b) Komunikačná klíma -učiteľ na všetkých stupňoch škôl ovplyvňuje najčastejšie deti tým, 

ako s nimi komunikuje. Komunikačná klíma vyplýva zo spoločenskej, sociálnej a  kultúrnej 
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dimenzie prostredia. Môže sa stať, že tieto pojmy spolu nielen súvisia, rôzne sa prelínajú, 

tvoria vzájomné súčasti, ale mnohokrát je možné ich stotožniť. Komunikačná klíma v triede 

môže byť suportívneho alebo defenzívneho charakteru. 

 c) Kreatívna klíma -kľúčovou podmienkou rozvoja tvorivého myslenia a tvorivosti detí je 

vytvorenie a zabezpečenie takého prostredia, v ktorom sa nepotláčajú netradičné nápady, 

postupy, názory, konanie v záujme žiaka. Tvorivá klíma rešpektuje autonómiu každého 

jednotlivca. Vytvára priestor pre detí na realizáciu ich individuálnej aktivity v podnetnom 

prostredí. Je prínosom nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov. Negatívny vplyv na tvorivosť 

učiteľov má direktívny spôsob riadenia, potláčanie samostatnosti, klíma plná napätia, 

nemožnosť otvorene hovoriť o problémoch a podobne. Podľa výskumov možno identifikovať 

10 faktorov podporujúcich tvorivosť: motivačná sila prostredia, sloboda, podpora nápadov, 

dynamika prostredia, humor, hravosť, diskusie, dôvera, otvorenosť, konflikty, ochota 

riskovať a čas na rozpracovanie nápadov. 

 d) Organizačná klíma -dôležitým činiteľom tejto formy je spôsob správania sa manažmentu. 

Avšak stupeň tvorivého riadenia, miera osobnej spôsobilosti na tvorivom riadení, 14 

predpoklady tvorivosti v medziľudských vzťahoch a iné sa rovnako považujú za aspekty 

psychosociálnej klímy. Niekedy sa táto klíma definuje ako osobitosť sociálneho systému. 

Označuje sa ako „prevádzková klíma“. 

e) Mravná klíma -mravná výchova je neoddeliteľnou súčasťou výchovného pôsobenia v MŠ. 

Prostredníctvom nej sa učitelia snažia formovať mravné vedomie a správanie žiakov.  

 f) Psychická klíma táto klíma, nazývaná aj sociálno-psychologická atmosféra triedy, sa 

vytvára v závislosti od formálnych, ale aj neformálnych vzťahov v triede. Kvalitu atmosféry 

uľahčuje alebo sťažuje plnenie triednych povinností žiakov. Rozlišujeme klímu priaznivú, 

naplnenú pohodou – vtedy sa úlohy plnia dobre a klímu plnú napätia, konfliktov – úlohy sa 

plnia ťažšie, nemajú potrebnú kvalitu.  

 

 

 

 


