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Něco z minula

• Dialog jako jedna z možností komunikace
• Komunikace je předávání informací

• Mechanika komunikace
• Na jedné straně je vysílač, na druhé přijímač
• Reakce na vyslaný signál může být okamžitá, nebo 

zpožděná, podle zvoleného informačního kanálu
• V dialogu je na obou stranách informačního kanálu 

funkční přijímač i vysílač



Dialog

• Je předpokladem společenství lidí i zvířat
• Dialog je základní forma lidské 

komunikace (nedaří-li se, je buď přerušen, 
nebo pokračuje fyzickým jednáním)

• Specifický lidský dialog je verbální dialog
• Dialog umožňuje rpozpoznat vlastní já a 

ustavit dvojici já - ty



Smysl dialogu

• Předat informace, vyměnit si názory, 
poznávat stanoviska a mínění, ujasnit si 
vlastní názorovou pozici, nabídnout a 
poskytnout řešení dané situace nebo 
problému přijatelné pro obě strany



Podoby dialogu

• Přímý - s aktuálně přítomným protějškem 
– vis a vis

• Nepřímý
• - korespondenční
• - znakový, auditivní
• - audiovizuální – synchronní – in time

- asynchronní - záznam



Přímý dialog

• Podle míry nových informací a jejich 
obecnoisti a velikosti emočního náboje:

• Dialog osobní
• Dialog předmětový
• Dialog konverzační



Emoce - informace



Dialog podle charakteru sdělování

• Soukromý dialog
• Veřejný dialog



Dialog podle role účastníků

• Spontánní - všechny nahodilé rozhovory 
(obchod, známý, nahodilá konverzace, 
rozhovory všedního dne atd.

• Řízený . Dialog s určenými rolemi 
(dominantní, řídící člen) – lékař, výslech, 
škola atd, Dialog je cílený, oficiální, 
vědomě připravený



Podmínky dialogu

• Mluvčí by měl:
• Mít vlastní názor (teze)
• Schopnost jej jasně, stručně a přehledně 

podat
• Schopnost naslouchat druhému a klást si 

otázky z jeho pozice
• Být otevřený pro případné přijetí cizího 

názoru



Něco  o technice dialogu

• Příprava – kdo, co, kdy jak, kde, proč

• 4 fáze dialogu
• 1. představení

– Vstup. Navázání kontaktu, Představení účastníků
- téma, cíle, rizika
– Otevření
2. Zjiš´tování
3. Záměr
4. Závěr – shrnutí, zhodnocení, bilance, rozloučení



Zrcadlový efekt

• Je považován za klíčový prvek dialogu 
Způsob, jak přimět druhého účastníka 
dialogu, aby si uvědomil, jaké postoje 
vyjádřil

• Klademe otevřenou otázku a v pomlce 
neverbálně vyzýváme partnera k reakci. 
Je důležité, aby měl partner  svobodu 
myšlení, vyjadřování a iniciativy



Nebezpečí v dialogu a jak jim čelit

• V závislosti na typu jednání jednoho z partnerů:
• Pasivní jednání – nedovedeme prosadoit své požadavky, neumíme 
říct ne

• Agresivní jednání – provokativní, ponižující, podrážděné, hlučné 
nepřátelské jednání

• Manipulativní jednání – vnucuje pocit viny, závazku, vděku
• Asertivní jednání – respektuje práva obou partnerů, dokáže se 

otevřeně projevit, vyslovit vlastní názor, a přání, umí prosadit své 
požadavky a říci ne bez pocitu viny. Vyjadřuje se jasně, drží se 
tématu



Několik rad 
• Upřímná spolupráce s partnerem
• Tematický soulad 

(o voze o koze)
• Neodbočovat od tématu
• Pozorně naslouchat
• Zvažuj co říci a co ne
• Neskákej do řeči

• Vyjádření jasná, jednoznačná, srozumitelná
• Oslovovat partnera jménem. Sledovat očima partnera, ale nehledět 

na něho upřeně, nesedět  proti partnerovi čelně, ale mírně bokem, 
• Při sezení za stolem se k partnerovi mírně naklonit



Několik rad II.

• Máme dvě uši a jeden jazyk ve stejném poměru máme 
poslouchat a mluvit

• V napjaté situaci nechte vymluvit toho druhého, vaše 
reakce má být stručná

• Informaci, která má být tajemstvím, nesdělujte nikomu 
jinému (proč by měl tajemství chránit více než vy?)

• Taktu není nikdy dost
• Nepoučujte a nemluvte mnoho o sobě, spíše dejte 

prostor tomu druhému



shrnutí

• Dialog není prostředek k ponížení nebo  
ovládnutí partnera

• Má být společným hledání souladu, 
spřízněnosti a společného řešení

• Dialog má být věcný, vůči partnerovi 
vstřícný

• Základem úspěšné komunikace je 
naslouchání a poskytnutí prostoru tomu 
druhému



Na shledanou

• Děkuji za pozornost a těším se na Vás 
příště tady nebo v Památníku písemnictví 
na Moravě v Rajhradě

• Vojen Drlík


