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Efektívna
komunikácia
v terénnej sociálnej práci

Dušan Ondrušek

Úvod - O čom je táto príručka

Komunikácia v sociálnej práci je téma taká široká, že nijaká príručka nemôže obsiahnuť všetky jej aspekty. O komunikácii sa už napísalo množstvo
dlhých súvetí, komplikované teórie i praktické návody a triky. O komunikácii sa píše ako o prostriedku, ktorý umožňuje pochopiť seba i svet lepšie
a dávať mu zmysel vďaka kontaktu s inými. Niekedy sa o komunikácii
píše príliš zjednodušujúcim spôsobom. Akoby šlo len o účinný nástroj,
ktorým možno manipulovať, ovládať a využívať iných na svoj prospech.
O čom je a o čom nie je táto publikácia? Prednosť dostali komunikačné
témy, ktoré pomáhajúci praktici najviac potrebujú vo svojej každodennej
práci v teréne. Nejde o ďalší teoretický spis, ale chceme sa vyhnúť aj neprimeranému zjednodušovaniu.
Príručka sa vôbec nesnaží o systematické pokrytie všetkých aspektov komunikácie. To by na takej malej ploche viedlo k všeobecnosti a k povrchnosti. Prednosť dostali poznatky a cvičenia k efektívnej komunikácii, s ktorými sa terénny sociálny pracovník stretáva v každodennej praxi. Nenájde
v nej teóriu, poznatky sú vyberané veľmi selektívne. V príručke ostali len
také, ktoré sa priamo vzťahujú k praktickým cvičeniam. Na všetky ostatné
nezostalo miesto, i keď mnohé z nich sú zaujímavé samy o sebe. Pre čitateľov, ktorých téma oslovila, uvádzame na konci príručky výber odporúčanej
českej a slovenskej literatúry o teoretickejších aspektoch komunikácie.
V každej z kapitol je teoretickejšia časť i časť cvičení – obe považujeme
za rovnako dôležité. Cvičenia nie sú len praktickou ilustráciou poznatkov
a precvičovaním zručností uvedených v teoretickej časti. Poznatky, ktoré
možno odhaliť praktickým precvičovaním, sme radšej umiestnili do časti
cvičení a v teoretickej časti ich ani neuvádzame. V ideálnom prípade sa
cvičenia uskutočňujú pod vedením skúseného trénera a rozširujúca diskusia pomáha uvedomiť si aj ďalšie skutočnosti, ktoré nie sú obsiahnuté
priamo v inštrukcii. Cvičenia sú však väčšinou zostavené tak, aby ich bolo
možné odskúšať i bez trénera, v samoriadiacej skupine záujemcov, v páre
a v niektorých prípadoch aj individuálne – pre čitateľa, ktorý sa najradšej
učí tak, že si niektoré tvrdenia odskúša na vlastnej koži.
Príručka sa zaoberá len priamou komunikáciou, ktorej sa niekedy hovorí
aj komunikácia „tvárou v tvár“, hoci uvádzame aj príklady telefonickej
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komunikácie, pre ktoré by sa hodilo skôr pomenovanie „od ucha k uchu“.
Nezaoberáme sa veľkou oblasťou nepriamej alebo písmom a znakmi
sprostredkovanej komunikácie. Snažíme sa o jednoduchý, popularizačný
štýl, takže pokiaľ je to možné, vyhýbame sa odborným termínom a zložitým formuláciám, ale súčasne máme záujem, aby publikácia neuvádzala
samozrejmosti. Vyhýbame sa tiež prístupom vysvetľujúcim komunikáciu,
ktoré sú síce rozšírené, ale v odbornej komunite sa nepokladajú za solídne,
keďže ich tvrdenia nepotvrdzuje žiadny výskum. Takými sú aj prístupy
označované rôznymi, niekedy aj komplikovane znejúcimi nálepkami ako:
neurolingvistické programovanie (NLP), teória spoluzávislosti (co-dependency) či tzv. hnutia mocenskej terapie („power therapy“).
Mnohé brožúry s podobným názvom sa orientujú na manažérov a obchodníkov. Obyčajne ponúkajú rýchle univerzálne rady a riešenia. Nechceme,
aby táto príručka mala podobu takejto „kuchárskej knižky“ a už vôbec nie
kuchárskej knihy na rýchle pokrmy a jedlá z pripravených polotovarov.
Na niektoré komunikačné situácie neponúkame riešenia. Ak sa nad nimi
zamyslíme, možno nám pribudnú ďalšie otázky. Namiesto priamych odporúčaní, ako postupovať, ponúkame na niektorých miestach pokus lepšie
porozumieť komunikačnej situácii. Počítame s tým, že čitateľ si v takýchto
situáciách odporúčania „ušije“ sám – presne na svoju mieru. Efektívne komunikovať znamená vynaložiť aj vlastnú energiu, snažiť sa porozumieť, čo
sa deje v hlave klienta a nie iba vyťahovať hotové postupy, ktoré by mali
fungovať vždy. Dlhoroční praktici, profesionáli v oblasti pomáhania iným
potvrdia, že každá komunikácia je jedinečná. I keď nám môže pripomínať
staršie rozhovory, ktoré už máme za sebou, v novom šate sa odohráva znovu a znovu a aj drobná zmena v osobnosti hovoriacich či v okolnostiach
vyžaduje pristupovať k rozhovoru trochu inak. V tom je čaro komunikácie
– autentická efektívna komunikácia s klientom nie je naučený herecký part,
ktorého reprízu stačí zopakovať. Práve v tom, že je vždy iná, je jej krása.
Publikácia vznikla ako súčasť vzdelávania pracovníkov programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach, ktoré pre Fond sociálneho rozvoja
realizovalo PDCS, o. z.
Je určená predovšetkým sociálnym pracovníkom v teréne, ktorí často potrebujú praktickú pomoc pri zvládaní procesu náročnej práce s klientmi.
Text a odporúčania na komunikáciu sociálneho pracovníka a klienta ilustrujeme príkladmi výrokov, ktoré majú niekedy ďaleko od štylistickej
6

čistoty, ich jazyk občas môže byť príliš jednoduchý, chaotický či nezrozumiteľný. Snažíme sa tak o veľmi realistické príklady z bežnej každodennej
praxe, s ktorou sa sociálni pracovníci stretávajú v teréne. V texte používame väčšinou mužský rod (napr. „klient kričal, sociálny pracovník nevedel,
čo má robiť“). Nie je to znakom necitlivosti. Asi netreba zdôrazňovať, že
opisované situácie sa týkajú rovnako žien aj mužov a väčšinovo mužské
rodové koncovky používame len pre skrátenie textu. Rovnako by sme na
týchto miestach mohli používať aj ženské rodové koncovky. Predpokladáme, že čitateľ aj čitateľka by sa mohol/mohla pokúsiť predstaviť si pod
každým výrazom aj jeho verziu pre iný rod.
Na lepšiu ilustráciu teórie je text pretkaný príkladmi z praxe, prehľadnými
schémami a tabuľkami. Fotograﬁe, ktoré sú súčasťou textu, nezobrazujú
klientov sociálnej práce, sú samostatnou výpoveďou autora, ktorá spoluvytvára atmosféru publikácie.

Dušan Ondrušek
Bratislava október 2007
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1. MINITEST NA ÚVOD

Ak uvažujete, či má význam čítať príručku o komunikácii v pomáhajúcich profesiách, vyskúšajte si test na úvod. Možno budú všetky vaše odpovede správne a
nič nové v tejto príručke nenájdete. Ak však máte – možno i napriek dlhoročnej
praxi - pochybnosti a odpovede nevidíte tak jednoznačne, príručka je určená
práve vám. Odpovede sú na nasledujúcej strane.

1. V komunikačnom prejave existujú znaky, podľa ktorých možno jednoznačne poznať, či hovoriaci klame.
Pravda či nepravda?
2. Suverénni ľudia spravidla hovoria viac a hlasnejšie.
Pravda či nepravda?
3. Priamy neuhýbajúci pohľad očí je znakom úprimnosti a vyvoláva
dôveru v komunikácii.
Pravda či nepravda?
4. Róm dokáže v rozhovore vždy lepšie pochopiť Róma ako Neróm.
Pravda či nepravda?
5 V komunikačnom štýle mužov a žien existujú zásadné rozdiely. (Tak
ako sa hovorí v metafore, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše.)
Pravda či nepravda?
6. Neverbalitou (mimo slov) odovzdávame v komunikácii viac informácií než verbálnymi kanálmi.
Pravda či nepravda?

Skôr, než si pozriete správne odpovede, skúste si tieto tvrdenia ešte raz
prečítať a zamyslite sa nad odpoveďami. Až keď ich máte premyslené,
skonfrontujte si vaše odpovede s našimi.

8

ODPOVEDE NA OTÁZKY
Spočítali ste si, koľkokrát ste odpovedali PRAVDA a koľkokrát NEPRAVDA? Výsledok minitestu je trochu prekvapujúci. A niektorých čitateľov
možno ani neuspokojí. Podľa nás totiž jednoznačná odpoveď PRAVDA
na ktorúkoľvek z týchto otázok je nesprávna. No rovnako nesprávna je aj
jednoznačná odpoveď NEPRAVDA pri ktorejkoľvek z uvedených šiestich
otázok.
Pri šiestich hore uvedených tvrdeniach nám súčasný výskum v komunikácii a sociálna prax nedáva možnosť jednoznačne povedať, či je výrok
pravdivý alebo nepravdivý. Je to, akoby sme sa pýtali, či je ﬁalová farba
– modrá alebo červená? Správnou odpoveďou by mohlo byť, že obsahuje
zmes oboch farebných odtieňov. Prípadne, že ﬁalová nie je ani čisto modrou, ani čisto červenou. Správnou odpoveďou by bolo tiež, že to závisí
od ﬁltra, ktorým sa dívame, a tiež od zmesi ﬁalového odtieňa. Niektoré
ﬁalové majú bližšie k modrej, iné k červenej. Mohli by sme tiež povedať,
že v hre môže byť predchádzajúca skúsenosť pozerajúceho sa s pomenovaním farieb, miestne kultúrne zvyky pri pomenovaní farieb. Možno by
sa najprv malo vyjasniť, čo rozumieme pod pojmami farba, pomenovanie,
pod zvratom alebo… Tiež by sa dalo vyriešiť situáciu tak, že otázka je zle
postavená, pretože predpokladá len jednu možnosť dvojpolárnej odpovede a v tomto prípade je skutočnosť oveľa bohatšia.
Stručná, a pritom poctivá a zodpovedná odpoveď na uvedené otázky v tej
formulácii, ako sú uvedené, bude podľa nášho názoru vo všetkých šiestich
prípadoch: NEVIEME.
Množstvo výskumných zistení uvádza, že v niektorých situáciách časti
uvedených tvrdení platia. Približne rovnaké množstvo výskumných zistení dokazuje, že časti týchto tvrdení neplatia. A napokon časť výskumných
zistení hovorí, že výsledky sú nejednoznačné.
Nie je to dobrá odpoveď?
Niektorí čitatelia si možno povedia, že to nie je veľmi motivujúci začiatok.
Čo je to za hlúposť – test, ktorý nemá správne odpovede? O čom chceme
písať celú príručku, keď už na úvodných šesť otázok nie sme schopní dať
jasnú a jednoznačnú odpoveď? Pre niektorých ľudí je znepokojujúca už
predstava, že odpovede nie sú „áno, áno – nie, nie“, že stále hovoríme o
zložitejších kategóriách než správne – nesprávne, pravda – nepravda, čier9

na – biela. Nuž, je to tak. Nazdávame sa, že v poznatkoch a v pravidlách
o komunikácii je máločo čierne alebo biele. V odpovediach sa stále pohybujeme na veľmi rozmanitej farebnej škále, kde sa dokonca odtiene farieb
menia aj počas toho, ako si ich pozeráme.
To, že sa nevieme vyjadriť k pravdivosti takto sformulovaných tvrdení, nemusí značiť, že o komunikácii nevieme povedať nič súdne. Ani to neznačí,
že sa nemôžeme vyjadrovať k praxi komunikácie. Jednoznačne sa vieme
vyjadriť k situáciám, ktoré sú veľmi konkrétne. Možno to znie hrozne, ale
vieme dosť jednoznačne povedať, čo je vhodnejší komunikačný postup
pre konkrétneho človeka, voči konkrétnemu partnerovi, v určitej situácii,
ktorá sa doteraz nejako vyvíjala a ktorá je súčasťou širšieho kontextu. To
všetko je v hre, ak hľadáme správnu odpoveď. Problém s tvrdeniami v
úvodnom teste je, že sú sformulované univerzálne. Akoby mali platiť vo
všetkých podmienkach a pre všetkých. Ak sú sformulované tak široko, tak
sme v odpovediach takmer bezmocní. Možno problém nebude v odpovediach, ale v otázkach. Ak sa chceme dopátrať správnej a jednoznačnej
odpovede, musíme otázky zužovať a konkretizovať.

Túto brožúru a v nej odporúčané cvičenia píšeme s predstavou, že najviac
si z nej môžu odniesť sociálni pracovníci a ľudia vo sfére pomáhajúcich
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profesií. Nezískajú rýchle recepty na všetky situácie, ale môžu porozumieť, že v oblasti komunikácie nie sú univerzálne odpovede. Uvedomiť
si, čo všetko treba brať do úvahy, ak v komunikácii hľadáme efektívne
postupy, je jedným z cieľov tejto príručky.
Uvedomiť si znamená – stávať sa citlivejší. Veríme, že ľudia z pomáhajúcej
praxe sa môžu v komunikácii stávať efektívnejšími, aj keď k tomu nedochádza priamo – na základe rád získaných zvonka, ale skôr nepriamo. Na
základe toho, že (k lepšiemu) menia sami seba.
Takže to bol dlhý vysvetľujúci úvod. A teraz sa pozrime ako, podľa nás,
vyzerá zodpovedná odpoveď na takto široko sformulované otázky z úvodného minitestu.
1. V komunikačnom prejave existujú znaky, podľa ktorých možno jednoznačne
poznať, či hovoriaci klame.
Nazdávame sa, že je to pravda i nepravda. Nevieme naisto povedať, ako
rozpoznať lož. Nemáme jednoznačné znaky. Isteže, ľuďom často vysychajú sliny v ústach a niektorí častejšie pregĺgajú, keď klamú. Niektorí sa dívajú úkosom, počas vyslovenej lži sa nedívajú priamo, iným sa chveje hlas.
Niektorí pohybom prejavujú známky napätia, alebo časti ich tváre nie sú
skoordinované a vo výraze si protirečia. Sú však i profesionálni podvodníci, anetickí (necitliví) jedinci a ľudia, ktorí v momentoch klamania veria
tomu, čo práve hovoria. A u nich sa žiadne uvedené znaky nepotvrdili.
Sú profesionáli (napríklad colníci), ktorí častejšie než iní dokážu odhaliť
klamstvo. Mnohí z nich ani nevedia presne pomenovať, na základe čoho
cítia, že partner v rozhovore klame. Napriek tisícom výskumov počas posledných desaťročí – poctivá odpoveď je: „Nevieme.“ Vieme, že sú znaky,
podľa ktorých možno u niektorých ľudí, v niektorých situáciách spoznať
lož. No nemáme dosť informácií na to, aby sme mohli povedať, že tieto
znaky jednoznačne platia u všetkých.
Viac k tejto téme píšeme v kapitole 6 o neverbálnej komunikácii.
2. Suverénni ľudia spravidla hovoria viac a hlasnejšie.
Ak sa to povie takto všeobecne, tak sa asi nevieme vyjadriť. Akoby existovali suveréni rôzneho typu. Niektorí suverénni ľudia naozaj hovoria veľa
a je ich počuť. Je však aj iná verzia suverenity. Tá sa prejavuje práve tým,
že takíto ľudia ani veľmi nemusia hovoriť. A často je ich prejav tichý a
na verejnosti dosť nenápadný. Aby sme vedeli odpovedať na túto otázku,
museli by sme čo najpresnejšie deﬁnovať, čo rozumieme pod charakteris11

tikou „suverénni“. A čo budeme rozumieť pod výrazom „spravidla“. Aké
rôznorodé prejavy zahrnieme pod kategóriu „hovoria“… Pokiaľ si tieto
pojmy najprv nevymedzíme, tak je to len hra so slovami. Pri nedeﬁnovaných pojmoch čokoľvek súvisí s čímkoľvek.
Viac k tejto téme píšeme v kapitole 7 o práci s významom.
3. Priamy neuhýbajúci pohľad očí je znakom úprimnosti a vyvoláva dôveru v komunikácii.
Píše sa to tak v príručkách pre obchodníkov: „Dívajte sa zákazníkovi priamo do očí… a nespúšťajte pohľad.“ V európskom kontexte sa v bežnej
komunikácii väčšinou uprednostňuje priamy pohľad do očí. Väčšinou sa
takýmto pohľadom prisudzuje úprimnosť, priamočiarosť, rozhodnosť. A
treba povedať, že vo väčšine prípadov to sedí. To, čo nesedí, je dôsledok,
keď tým, čo sa nepozerajú priamo, prisudzujeme neúprimnosť a nedôveru. Dôvodov, prečo sa niekto nedíva druhým priamo do očí môže byť veľké množstvo. A len niektoré z nich by sme označili ako negatívne. Mnohé
vyhýbania sa priamemu pohľadu môžu mať neutrálnu či pozitívnu motiváciu. Časť ľudí sa vyhýba priamemu pohľadu, pretože to považuje za
neslušné, časť to robí z rešpektu voči autorite, časť kvôli vlastnej neistote, alebo stráženiu si vlastného psychického priestoru. Niektorým ľuďom
(Vietnamci, arabské ženy vo vzťahu k mužom) to prikazuje ich kultúrna
norma. Takže opäť – správna odpoveď je áno i nie.
Viac k tejto téme píšeme v kapitole 6 o neverbalite.
4. Róm dokáže v rozhovore vždy lepšie pochopiť Róma ako Neróm.
Na jednej strane jednoznačne vieme povedať, že etnicita v zmysle vrodených odlišností nehrá v pochopení žiadnu rolu. Tak ako je nezmyslom
očakávať, že každý Róm je dobrý hudobník, je nezmyslom očakávať, že
by mal lepšie rozumieť niekomu len preto, že s ním zdieľa rovnaký odtieň
očí alebo pokožky. Súčasne však platí, že porozumenie býva väčšie tam,
kde má druhá strana väčšiu dôveru voči nám. Takže Rómovia to v rozhovore s iným Rómom môžu mať ľahšie, ak vo všeobecnosti viac dôverujú
rómskym sociálnym pracovníkom. Dobré pochopenie teda vzniká ani nie
tak na základe vlastných komunikačných schopností konkrétneho Róma,
ale skôr vďaka očakávaniu ich partnerov v rozhovore. Ak naopak rómsky
partner v diskusii všeobecne nedôveruje v odbornosť a kompetenciu iného
Róma pomôcť mu – rozhovor pôjde sťažka a aj miera pochopenia v rozhovore bude asi menšia.
Takisto- ale to je už na dlhé rozprávanie – je otázne, či možno o Rómoch
uvažovať ako o jednej ucelenej skupine. Medzi jednotlivými skupinami
12

Rómov (Sintiov, Olahov, Rumungurov ap.) bývajú niekedy väčšie komunikačné bariéry a rozdiely, než medzi predstaviteľom niektorej z týchto
skupín a „nerómom“ , niekým z nerómskej väčšiny.
Viac k tejto téme píšeme v kapitole 7.
5. V komunikačnom štýle mužov a žien existujú zásadné rozdiely. (Tak ako sa
hovorí v metafore, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše.)
Existujú zásadné rozdiely v komunikácii konkrétnych ľudí – povedzme
Jána a Veroniky. S rozdielmi v komunikácii mužov a žien je to už menej
jednoznačné. Či je rozdiel v komunikačnom štýle Jána a Veroniky väčší
než komunikačný štýl Jána v porovnaní s Milanom, alebo väčší než rozdiel
v komunikačnom štýle Veroniky a Marcely – to je otázne. Z výskumov vieme, že existujú veľké rozdiely medzi rôznymi osobami. Výskumné výsledky sem-tam potvrdia aj nejaký drobný rodový rozdiel, ale žiadny z nich
sa neukázal ako univerzálny. Mení sa v čase a mení sa medzi kultúrami.
Dokonca i v tej istej krajine rozdiely medzi mužmi a ženami pozorované
pred sto rokmi dnes nemusia platiť. V niektorých krajinách sa viac akceptujú priame pohľady žien a mužov než pred sto rokmi, v iných krajinách
sa posudzujú oveľa prísnejšie a v dôsledku toho sa aj menej často vyskytujú. Určite vieme povedať hádam len jedno: metafora o Marse a Venuši
v tomto kontexte je úplne nepatričná. Asi pomáha predávať knižky tohto
druhu a zaberá na čitateľov, ktorí majú radi jednoduché „pravdy“ a trochu
sa im lení rozmýšľať.
Viac k téme komunikačných rozdielov medzi mužmi a ženami píšeme v
kapitole 6.
6. Neverbalitou (mimo slov) odovzdávame v komunikácii viac informácií než verbálnymi kanálmi.
Pred štyridsiatimi rokmi sa roztrhlo vrece s výskumami, ktoré objavovali
dôležitosť neverbality, kľúčovú úlohu pravej „emotívnej“ mozgovej hemisféry, skúmali intuíciu a empatiu na úkor zdôrazňovania kognitívnych
(poznávacích, rozumových) funkcií, ktoré sa zdôrazňovali dovtedy. Možno až príliš. Takže to asi bola reakcia na predchádzajúce trendy. Dôraz
sa vychýlil na opačnú stranu. Zjednodušené interpretovanie výskumov
začalo tvrdiť, že informácie sa prenášajú hlavne mimo slov, že intuícia a
emócie sú dôležitejšie ako rozum.
To možno platí pri komunikovaní emócií. Rozhodne to však neplatí pri
odovzdávaní kognitívnych informácií. Opäť je správnou odpoveďou na
toto tvrdenie – pravda i nepravda, áno i nie. O tomto a podobných tvrdeniach píšeme v kapitolách o počúvaní, ale aj v kapitolách 5 a 6.
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2. Komunikačné rámce:
Komunikačná abeceda
Komunikovanie významu
Diskurzívna analýza

Skúsme začať otázkou. Ak v miestnych novinách zahliadnete titulok článku Workshop o efektívnej komunikácii, o čom asi bude? Čo z nasledujúcich možností si predstavíte?
Pôjde asi o:
- nejaký seminár, kde sa cestári a pracovníci samosprávy zaoberajú výstavbou diaľnice?
- promočné stretnutie, na ktorom mobilný operátor uvádza balík výhod
pri telefonovaní?
- článok o výcviku dobrovoľníkov, ktorí praxujú v nemocnici a majú
efektívne komunikovať s pacientmi a s ich rodinami?
Samozrejme, každá z týchto možností pripadá do úvahy. No pri takomto
názve by to rovnako mohol byť seminár, kde by sa hovorilo o piktogramoch v graﬁckej komunikácii, mohlo by ísť o stretnutie tlmočníkov, logopedickú konferenciu či stretnutie reklamných agentúr... Pod efektívnou
komunikáciou a jej využívaním si možno predstaviť vyššie uvedené, ako
i množstvo iných, podobných aktivít. Hovoríme totiž o rozličných úrovniach a podobách komunikácie.
V tejto brožúre nás zaujíma len ohraničený výsek komunikácie. Zaujíma nás priama medziľudská komunikácia – tzv. komunikácia „tvárou v
tvár“, to, čo sa odohráva v interakcii dvoch či viacerých ľudí priamo, bez
nejakého sprostredkujúceho nástroja. Nebudeme teda hovoriť o písomnej
komunikácii, o tom, ako vhodne zostavovať listy, obežníky, maily, letáky.
Nebudeme hovoriť o technických aspektoch komunikácie – o softvéroch,
anténach, satelitoch, šifrách. Nebudeme hovoriť o umeleckej či o masmediálnej komunikácii, o tom, čo sa odohráva medzi divákom alebo poslucháčom rozhlasu, televízie, divadla, kina a umelcami alebo spravodajcami,
ktorí sa snažia odovzdať nejaké posolstvo. Nebudeme hovoriť o krízovej
komunikácii v podniku, o komunikácii v reklamnej alebo v politickej kampani. Nebudeme hovoriť o symbolickej komunikácii na úrovni celospoločenských aktov, keď sa reprezentácia štátu stretáva s predstaviteľmi iného
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štátu a aktom svojej návštevy alebo odložením tejto návštevy komunikuje
partnerom a voličom svoj politický program. Tento text hovorí len o komunikácii „tvárou v tvár“. A aj v rámci tohto ohraničenia je problematika
komunikácie rozvetvená a týka sa mnohých úrovní.
Predstavme si jednoduchú, bežnú situáciu trojminútovej komunikácie. Z
diaľky vidíme klienta, ktorý sa pristavil pri sociálnom pracovníkovi, niečo
mu rozpráva a po chvíli počúvania mu sociálny pracovník odpovedá. Zdá
sa, že mu niečo odporúča. K akej komunikácii došlo? Čo sa stalo z hľadiska
komunikácie. Odpovedať na túto otázku možno veľmi rôzne. Jednoducho, zložitejšie i veľmi zložito. Povrchne, ale i dosť presne a s dôrazom na
detail. Tak, že si všímame len to, čo sa stalo, čo vieme opísať ako prejav
vonkajšieho správania, alebo i tak, že sa snažíme porozumieť významu
toho, čo sa medzi tými ľuďmi odohralo. Na situáciu môžeme dokonca hľadieť s ešte hlbším porozumením – môžeme uvažovať o celospoločenskom
rámci – k akým mocenským prejavom dochádza, ako sa celospoločenské
problémy zrkadlia i v takých jednoduchých situáciách, akými je úsek v
rozhovore s klientom.

Z uvedených príkladov je na prvý pohľad jasné, že i keď vždy hovoríme o
komunikácii, predstavujeme si pod ňou iné aspekty. Pozorované rozobe15

ráme z iných hľadísk. Na porozumenie toho, čo sa v rozhovore odohráva
medzi sociálnym pracovníkom a klientom, využívame iné rámce.
Pokúsime sa vysvetliť čo máme na mysli. Keď hovoríme o rámcoch, máme
na mysli rozsah a nasmerovanie, na základe ktorého vysvetľujeme, čo
sa deje v komunikácii dvoch či viacerých ľudí. Vyjasníme si, na základe akého interpretačného prístupu, na základe akého rámca rozoberáme
rozhovor. Dívame sa na dvoch ľudí akoby s ďalekohľadom a zaujíma nás
hlavne celok? Alebo k nim pristupujeme akoby s mikroskopom a dôležitý
je i najmenší detail toho, čo sa odohralo? Zaujíma nás len a len aspekt opisu správania a nehovoríme, prečo dochádza k takému správaniu? Alebo
nás zaujíma hlavne motivácia, prečo bola vyslovená nejaká veta a význam,
ktorý nesie od človeka k človeku? Ujasnenie si rámca, na ktorého základe
opisujeme nejaký rozhovor, nám aj v tejto príručke pomôže zorientovať sa,
o čom hovoríme. Zmiešavanie takýchto rámcov niekedy vedie k chaosu.
V príručke sa pokúšame postupovať od najjednoduchších aspektov k viac
a viac zložitým a komplexným. Budeme postupovať od jednotlivostí k väčším celkom. V prvých kapitolách sú najjednoduchšie komunikačné akty, v
ďalších pridávame vysvetlenia, ktoré možno nie sú zjavné na prvý pohľad.
Cieľom je stať sa citlivejší na stále väčší okruh spoločenských javov, ktoré
nás ovplyvňujú v tom, ako spolu komunikujeme. Ak využijeme metaforu
stavebných kameňov, tak v texte budeme postupovať od najmenších stavebných kameňov k väčším celkom stavby a na konci dokonca k celým
urbanistickým komplexom. Čím širší je kontext, v ktorom posudzujeme
jednotlivosti, tým presnejšie môže byť ich pochopenie.
V texte príručky sa na komunikáciu pozeráme z troch odlišných rámcov
a jednému z nich venujeme väčší priestor. Hovoríme o troch rámcoch komunikácie.

1. rámec: KOMUNIKAČNÁ ABECEDA
Začíname najjednoduchším rámcom – súčasťami „komunikačnej abecedy“
v tréningoch komunikácie. Môžeme ich chápať ako základné stavebné kamene. Tvoria také zložky komunikácie, ktoré môžu niesť význam aj samy.
Z nich sa potom skladajú zložitejšie komunikačné celky. Pod abecedou
komunikácie si môžeme predstaviť množstvo jednoduchých, izolovaných
komunikačných prejavov, ktorými niečo vyjadrujeme (odovzdávame od
seba k iným), alebo prijímame (vzťahujeme od ostatných k sebe).
Do komunikačnej abecedy budú patriť slovné a mimoslovné prejavy ako
napríklad:
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-

spôsoby počúvania a rôzne typy výrokov počúvajúceho, ktorými povzbudzuje hovoriaceho, akými sú parafrázy, porovnávania a podobne
- poskytovanie spätnej väzby, teda slovné či mimoslovné vyjadrenia,
ktoré sú reakciou na správanie partnera v rozhovore
- formulácie otázok (napr. typy uzavretých, polootvorených a otvorených otázok)
- slovná formulácia vyjadrujúca žiadosť, súhlas/nesúhlas, ocenenie, kritiku, vlastný názor alebo záujem
- pochopenie významu gest a typov pohľadov, postojov tela, spôsobu
chôdze
- jednoduché mimické prejavy vyjadrujúce súhlas/nesúhlas a rôznorodé
emócie
- hlasová intonácia, ktorá sprevádza vyslovené slová
- spôsoby mlčania.
Veľká časť tréningov sa venuje práve tejto abecede. Je to nevyhnutná podmienka, ako pochopiť zložitejšie komunikačné javy, ku ktorým dochádza
na vyšších úrovniach komunikácie.

2. rámec: KOMUNIKOVANIE VÝZNAMU
Ďalšia úroveň komunikačných prejavov v tréningoch komunikácie sa už
nesústreďuje iba na jednotlivosti. Nehovorí o súčastiach komunikácie, ale
každú súčasť interpretuje v súvislosti so širším významovým rámcom, v
ktorom sa nachádza.
Je to podobné ako pri kuchárskych receptoch na dobré jedlo. Na odhalenie
chuti nám nestačí zaoberať sa len jednotlivými prísadami. Je užitočné porozumieť, ako sa jedlo pripraví, čo a kedy treba pokrájať, pridať, upražiť,
vmiesiť, ale kuchársky výtvor možno nakoniec hodnotiť vcelku. Každá z
prísad – i keď sa z nich väčšina dá jesť aj samostatne – nadobúda v hotovom jedle nové odtiene chutí. Rovnako by sme mohli požiť metaforu
„skladačky puzzle“ alebo komunikačného „dizajnu“.
V interpretačnom rámci komunikovania významu nás zaujímajú javy ako:
- interpretovanie komunikačných významov a metakomunikácia, kde
viac než s rečovými a s mimoslovnými komunikačnými prejavmi pracujeme s významom, ktorý prisudzujeme nejakej činnosti zo strany
partnerov a od seba (konanie a reakcie naň ako komunikačné kroky)
- zámery a dôsledky komunikovaných posolstiev
- kongruencia (súlad) viacerých komunikačných prejavov
- prejavy vzťahu komunikujúcich partnerov, napríklad v miere direktivi17

-

ty či suportívnosti
komunikovanie a hľadanie porozumenia napriek medzikultúrnym bariéram a možným kultúrnym odlišnostiam

V tréningoch, kde uvažujeme o komunikácii hlbšie, hľadáme význam toho,
čo sa povie, prípadne nepovie v komunikácii pomáhajúceho profesionála a
klienta. Tu už nevystačíme so zjednodušenými modelmi a jednoduchými
všeobecne platnými pravdami. Na porozumenie toho, čo sa udialo medzi
sociálnym pracovníkom a klientom, nebude stačiť opísať, aký typ otázok
zaznel, aký typ mlčania či neverbálneho prejavu nasledoval. Takéto súčasti komunikácie môžu niesť rôznorodý význam v závislosti od komunikačného celku. Jednoduché „pravdy“ o komunikácii známe z jednoduchších tréningov „komunikačnej abecedy“ môžu byť spochybnené. Účastníci
tréningu sa napríklad dozvedia, že skríženie rúk u počúvajúceho sa síce
niekedy môže chápať ako prejav obrany, ale ak ho posudzujeme v kontexte iných prejavov, môže isť aj o prejav únavy, záujmu, dokonca sa môže
chápať aj úplne opačne – ako prejav súhlasu s hovoriacim. Pokyvovanie
hlavy zhora nadol nemusí vždy znamenať súhlas. Podobne to bude aj pri
vyslovenej vete „Áno, s týmto sa v zásade dá súhlasiť“. Takáto veta môže
znamenať súhlas a prejav záujmu, ale rovnako aj nesúhlas a prejav odmietania, v závislosti od ostatných komunikačných ingrediencií, ktoré tvoria
výsledný komunikačný produkt. Dôležitejšie, než zaoberať sa jednotlivými izolovanými komunikačnými súčasťami, je porozumieť významu celého komunikačného posolstva.
Rámec interpretovania komunikačných prejavov – komunikovanie významu – je akousi vyššou školou porozumenia a ovládania komunikácie.
Mnohé tréningy sa, žiaľ, tejto vyššej škole nevenujú a do omrzenia opakujú abecedu. Život ukazuje, že s abecedou po čase nevystačíme a práve mechanické zjednodušené chápanie komunikačných prejavov niekedy bráni
skutočnému porozumeniu. Máločo je väčšmi smiešne než „rýchlokvasení“
manažéri, ktorí sa v rýchlokurzoch obchodnej komunikácie naučia jednoduché prvky komunikačnej abecedy. Absolventi takýchto rýchlokurzov
potom zaujímajú „správne“ postoje tela, „správnu“ chôdzu, „správne“
rozhadzujú rukami a používajú magické slovíčka. A nechápu, prečo pôsobia nedôveryhodne, prečo im klienti a partneri v rozhovoroch neveria.

3. rámec: DISKURZÍVNA ANALÝZA
Aj komunikáciu pomáhajúceho profesionála a klienta možno chápať ako
zložitý meniaci sa komplex, ktorý sa skladá z viacerých podsystémov. Ko18

munikačný komplex, ktorého súčasti majú medzi sebou meniace sa vzťahy, a ktorého systém sa v čase mení a rozvíja. Možno by pomohla metafora
„architektúry“, „džungle“, „vesmíru“. Niečoho, čo je veľmi komplexné,
kde kontext veľmi ovplyvňuje zorný uhol, z ktorého hodnotíme celkové
vyznenie komunikácie.
V rámci diskurzívnej analýzy nás v tréningoch zaujímajú javy ako:
- komunikačné rituály, komunikačné vzorce a hry – teda ustálené sekvencie akcií a reakcií, ktoré si väčšinou nevedome prehrávajú dvojice či
skupiny
- vplyv celospoločenského diskurzu na podobu a účinky komunikácie
I keď ide o zložitejšie koncepty, konkrétne dôsledky komunikačnej architektúry sa v kontakte sociálneho pracovníka s klientmi ukazujú rovnako
dôležité ako prejavy komunikačnej abecedy a komunikačných receptov. A
niektorým komunikačným javom v práci s klientmi bez pochopenia celkového kontextu neporozumieme.
Uvedené tri rámce sú perspektívami, z ktorých sa dá pozerať na komunikáciu. Každý pomáhajúci profesionál by mal určite zvládnuť aspoň abecedu komunikácie. Rutinne dokázať odčítať, čo sa mu hovorí a bez problémov vedieť jednoznačne vyjadriť, čo je potrebné povedať tak, aby ho
dobre porozumeli. Ak to zvláda, môže sa zaoberať ďalšími, hlbšími rámcami – komunikovaním významu a porozumeniu rámcu komunikačného
diskurzu.
V príručke venujeme – hlavne vzhľadom na ohraničený rozsah – najväčší
priestor komunikačnej abecede. Ostatné rámce sú rovnako dôležité, ale sú
akousi nadstavbou. Bez dobrého zvládnutia abecedy ich nemožno zvládnuť. Predpokladáme, že hlbšiemu ponoru do rámca komunikačného významu a rámca komunikačného diskurzu sa budeme venovať publikáciách, ktoré budú nadväzovať na tento text.
Uviedli sme príklady rozličných rámcov komunikácie. Chceme ešte raz
podčiarknuť, že komunikácia nie je len prostriedok, ale môže byť aj cieľom. Niekedy komunikujeme, nie preto, aby sme si odovdzávali informácie, ale aby sme upevňovali a rozvíjali vzťah. Cieľom môže byť „len tak
si pokecať“, cítiť sa dobre, pretože vieme, že niekam patríme a zdieľame
podobné emócie. Aj na to by mal myslieť sociálny pracovník v rozvíjaní
vzťahov s klientmi – vedieť občas si pokecať „len tak - o ničom“.
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3. ZÚČASTNENÉ AKTÍVNE POČÚVANIE

Väčšina toho, čo v komunikácii s klientmi, ale aj s inými partnermi robí
sociálny pracovník je – počúvanie. Nie je to akékoľvek počúvanie. Ide o zaujaté a zaangažované počúvanie, ktoré je plnohodnotnou komunikáciou.
Tým, že počúvame, nie sme v komunikácii pasívnejší, len jej forma je iná.
Presnejšie, aj keď neveľmi používané označenie tejto činnosti je – zúčastnené počúvanie. Počúvanie, na ktorom sa zúčastňujeme svojím prežívaním.
Počúvanie, pri ktorom vo svojom vnútri a niekedy i navonok reagujeme.
Nie je to len registrovanie slov a zvukov.
Možno si niekto povie, že to komplikujeme. Veď čo už je také zložité na
počúvaní? Chce to len vydržať mlčať, pokyvkávať hlavou a chvíľu byť
pasívny... Nie je to tak. Veľká časť neporozumenia v komunikácii je spôsobená práve preto, lebo niekedy počúvame práve spomenutým – pasívnym
spôsobom, počúvame výberovo alebo dokonca vôbec nepočúvame.
Počúvanie ako prejav plnohodnotnej komunikácie si ťažšie predstavia ľudia, ktorí sa väčšinou stretávajú s neadekvátnym počúvaním, počúvaním
na pol ucha, počúvaním, ktoré iba predstiera záujem.
Najčastejšími chybami počúvania je nepočúvanie, selektívne počúvanie a
hodnotiace počúvanie.
K nepočúvaniu dochádza, keď sa nedokážeme naladiť na partnera v rozhovore a preladiť z vlastného sveta do jeho sveta. Mechanicky prikyvujeme, občas položíme otázku, ale vlastne nás nezaujíma, čo ten druhý hovorí.
Nemáme na neho náladu, ani energiu. Vlastne sa nám nechce počúvať ho.
Alebo máme pocit, že vieme, čo bude nasledovať, že sa netreba tak koncentrovať. Žiadne prekvapenia sa konať nebudú a scenár už poznáme.
Niektoré mechanicky postavené tréningy učia ľudí, ako má vyzerať neverbalita pri počúvaní: upierať pohľad na hovoriaceho, pokyvovať hlavou,
používať citoslovcia potvrdzujúce, že sme „na príjme“, občas opakovať
slová hovoriaceho a pritakávať „hm...hm..“ Nie vždy sa v týchto kurzoch
prízvukuje, že všetky vonkajšie prejavy ostatnú len karikatúrou počúvania,
pokiaľ nebudeme úprimne vnútorne naladení na partnera, pokiaľ v sebe
neobjavíme vnútorný záujem počúvať ho a nechať sa viesť jeho rozpráva20

ním. Aktívne počúvanie nespočíva v nacvičení, ako predstierať vonkajšie
prejavy počúvania, ale v schopnosti naladiť sa na rozprávajúceho a prebudiť v sebe úprimný záujem o jeho problémy, o neho ako človeka. Aj v
situáciách, keď rozprávajúci nevyhnutne nevzbudzuje sympatie. Aj v momentoch, keď nám jeho svet pripadá cudzí, alebo keď máme pocit, že sa nič
nové nedozvieme. Nepočúvaním je aj tzv. „diktafónové počúvanie“. Počúvame tak, že sme schopní, možno aj od slova do slova zopakovať, čo bolo
povedané, ale okrem presných formulácií nepočujeme nič viac. Nezachytili
sme emócie schované za slovami, „nepočujeme“ celkový význam. V novinárskych rozhovoroch dochádza niekedy k smutno-smiešnym situáciám,
keď sa moderátor pýta mimo kontextu toho, čo pred chvíľou hovoril hosť.
Počas toho, ako oslovený hosť rozpráva, moderátor síce prikyvuje hlavou,
ale z nasledujúcej otázky je zrejmé, že sledoval skôr tok svojich štyroch vopred pripravených otázok a nie tok myšlienok a odpovedí respondenta.

Selektívne (alebo výberové) počúvanie sa zameriava len na niektoré aspekty povedaného. Podľa nastavenia ﬁltra môže počúvajúci počuť iba
problémové alebo bezproblémové časti toho, čo bolo povedané. Každý
máme svoju „slepú škvrnu“ nie iba vo vizuálnom zornom poli, ale aj v
počúvaní. Spravidla máme tendenciu nepočuť to, čo je pre nás ťažko prijateľné, neznáme, ohrozujúce. Niekedy máme tendenciu fakty a prežíva21

nie, ktoré je nám cudzie, zveličiť a vnímať ich naopak neprimerane silno.
Poznať seba a svoje ﬁltre v počúvaní je pre sociálneho pracovníka rovnako dôležité, ako zameriavať sa na spôsoby rečového výrazu druhých. V
komunikácii s klientmi nás rovnako zaujíma, „čo bolo povedané“, ako aj
to, „čo bolo počuté“. A to obojstranne. Sú vzácne chvíle, keď to, „čo bolo
povedané“ (a aj zámer povedaného), presne zodpovedá tomu, „čo bolo
počuté“. Skúmať svoje tendencie, nevedome selektovať počuté je celoživotná úloha pomáhajúceho profesionála.
Hodnotiace počúvanie je jav, keď nepočúvame nestranne, bez vopred daných predpokladov, ale už vopred máme svoj názor a čokoľvek, čo partner
hovorí, máme tendenciu hneď posudzovať. Takéto nastavenie nám znemožní počuť fakty a prežívanie, ktoré by situáciu ukázali z iného uhla, ako
sme ju videli pred tým, než partner začal rozprávať. Predpoklady môžu
fungovať v negatívnom smere – iba si potvrdzujeme svoje predsudky a
stereotypy. Niekedy sa predpoklady prejavia v prikrášľujúcom smere.
Partnera alebo javy, o ktorých hovorí, vnímame natoľko pozitívne, že v
počúvaní nezachytíme momenty, ktoré by mohli toto očakávanie spochybniť. Hodnotiace počúvanie je do určitej miery aktívne počúvanie, ale nastavenie poslucháča je príliš uzavreté. To, čo nepasuje do pripravených „formičiek“, sa niekde po ceste medzi hovoriacim a počúvajúcim stratí, alebo
premení tak, že zapadne do obrazu, ktorý si počúvajúci vytvoril už skôr.
Sociálny pracovník, ktorý predpokladá, že starí ľudia si často vymýšľajú,
má sklon interpretovať akékoľvek sťažnosti ako zbytočnú precitlivenosť
alebo kverulantstvo. Podobne sociálny pracovník, ktorý nemá kritický odstup od starých ľudí, môže naopak aj v bežných sťažnostiach počuť tragický a alarmujúci tón. Ak chceme naozaj počúvať, prvým krokom je vzdať sa
vopred daných vlastných predpokladov. Znamená to, byť pripravený na
to, že všetko môže byť inak, ako sme si pred rozhovorom mysleli.
Existuje viacero komunikačných krokov, ktoré sa spájajú s aktívnym počúvaním. Niekedy nechávame líniu hovoru voľne plynúť a ak to rozprávajúcemu pomáha, nijako sa nesnažíme štruktúrovať to, čo počujeme z jeho
strany. Inokedy sa mu ľahšie hovorí, ak pri aktívnom počúvaní najčastejšie
používame nasledujúce štruktúrujúce nástroje: parafrázovanie, otázky alebo komentáre s otvoreným koncom, reﬂektovanie, komparáciu, sumarizovanie. Všetky tieto cudzie výrazy nepoužívame kvôli nejakej patologickej
zamilovanosti do cudzích slov, ale jednoducho preto, že slovenčina zatiaľ
nemá domáce výrazy, ktoré by presne a bez opisovania vystihli, čo sa za
nimi skrýva.
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1. Parafrázovanie je zopakovanie časti myšlienky takým spôsobom, že sa
snažíme vystihnúť podstatu povedaného trochu pozmenenými slovami.
Parafráza môže slúžiť hlavne sociálnemu pracovníkovi, aby si vyjasnil
a overil či rozumie tomu čo počuje. Ale parafráza môže rovnako pomáhať klientovi - podporiť ho v rozprávaní, doviesť ho k presnejšiemu
vyjadreniu, toho čo cíti. Parafráza môže mať vyjasňujúcu podobu, keď
slúži na lepšie porozumenie povedaného sociálnemu pracovníkovi.
Alebo pomáha klientovi stručnejšie alebo lepšie sformulovať, čo chce
povedať. Počúvajúci by mal dbať na to, aby sa jeho parafrázovanie nevzdialilo tomu, čo hovorí klient, a aby nebolo jednoznačnou interpretáciou. Niekedy je vhodné presne zopakovať väčšinu slov, ktoré použil
rozprávajúci, niekedy do povedaného vsadíme nový výraz, ktorý však
presne vyjadruje to, čo bolo povedané. Parafráza by mala byť vždy povedaná citlivo a bez vnucovania. Formou náznaku. Nie expertský „bič“,
čo plieska v rozhovore, skôr nenápadné „zurčanie“. Bez deﬁnitívneho
konca, aby sa uchoval priestor, ktorý umožňuje korekcie zo strany hovoriaceho. Niekedy ide o takmer doslovné zopakovanie toho, čo povedal partner, ale umožní mu „chytiť“ stratenú líniu rozprávania, alebo
má povzbudzujúci charakter. Akoby počúvajúci inými slovami hovoril:
„Áno, áno... hovorte... o tom je dôležité hovoriť.“
Niekedy parafrázovanie výroku slúži aj na preformulovanie sťažnosti
na záujem; či útoku na konštruktívnejšiu podobu kritiky. Parafrázujúce
výroky zo strany počúvajúceho sociálneho pracovníka vyzerajú napríklad takto:
• (Klientka hovorí, ako otec pil viac a viac a raz sa domov už nevrátil.)
Parafrázujúci komentár: „...Takže otec potom úplne odišiel z domu...“
• (14-ročný klient hovorí o kamarátoch: Ta ... oni mali 14 rokov a oni
tam dzigali každý deň...)
Komentár počúvajúceho: „...mali 14 rokov a intímne sa stýkali... Dobre
tomu rozumiem?“
• (Klient hovorí: ...Tak som sa bol spýtať v drôtovni, či ma nezoberú,
aj tu v ZNP, ale že nie... a potom sestra povedala, že vo ﬁrme u Bočkoňa, že sa dá a som sa pýtal, ale tam veľa... ale že mi dajú papier na
úrad ... tento... práce a potom o týždeň mi hovoril Karči, že u nich asi
bude voľné miesto...“)
Komentár počúvajúceho: „takže... opakovane ste si hľadali prácu...“
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2. Otázky alebo komentáre s otvoreným koncom vlastne celkom nie sú
otázkami. Možno ich položiť tak, že intonácia na konci vety sa nezvyšuje a neočakáva sa ani presná odpoveď. Skôr ide o pomoc hovoriacemu udržať niť rozhovoru, príliš neodbiehať, zdôrazniť nejaké témy,
o ktorých by sa dalo povedať viac. Takéto otázky alebo komentáre sa
väčšinou netýkajú novej témy v rozhovore, ale niekedy upozorňujú hovoriaceho na dôležitý, neočakávaný moment, na jav, nad ktorým by
sa mohol viac zamyslieť. Mnohokrát sú to „križovatkové“ komentáre
– počúvajúci povie celú vetu až do momentu, keď sa dá dokončiť rôznorodým spôsobom, a to, ako sa dokončí, je zodpovednosťou hovoriaceho. Niekedy ich sociálny pracovník kladie v situácii, keď je dokončenie vety jasné, ale je dôležité, aby ho vyslovil klient, nie on.
Otázky alebo komentáre s otvoreným koncom vyzerajú napríklad
takto:
• (Klient hovorí, že posledné týždne takmer nechodil do práce a odmlčí sa.)
Komentár počúvajúceho: „.. takže ste takmer nechodili do práce...“
• (Klient hovorí: „...no a o mamu sa musím starať, je takmer nepohyblivá,
celé dni sa sťažuje a s tými liekmi je problém, lekárne u nás bývajú zavreté...“)
Komentár počúvajúceho: „...a staráte sa o mamu...“
• (Klient hovorí: „... od školy je to už dávno, ani sa mi nechce, ani mi to tak
nemyslí...“)
Komentár počúvajúceho: „...a už sa vám nechce študovať..., či...?“
3. Reﬂektovanie je prejavom zúčastneného počúvania. Reﬂexiou si môžeme overiť, či rozumieme a či sa dokážeme správne vcítiť. Dávame ňou
najavo, vnímame celého človeka , nielen bezprostredný obsah povedanej informácie. Počuté neprechádza cez nás bez reakcie, ale odráža sa,
vyvoláva nejaký prejav porozumenia alebo vcítenia sa. Reﬂexiou si môžeme overiť, či správne počujeme to, čo bolo povedané, či počujme aj to,
čo bolo vyjadrené, ale neformulované slovami. Reﬂexia môže slúžiť aj
ako zrkadlo, v ktorom hovoriaci vidí svoj prejav inak než len z jedného
pohľadu.
Reﬂexia sa môže sústreďovať na obsah povedaného, môže sa snažiť
pomenovať aj emóciu. Nemala by sa však stať interpretáciou (nemala by vysvetľovať ďalekosiahle príčiny toho, čo klient cíti, kde je zdroj
jeho ťažkostí...). Ak namiesto pozorného počúvania a reﬂektovania so24

ciálny pracovník veľmi skoro začne interpretovať, hrozí, že to klienta
zabrzdí v ďalšom rozprávaní svojho prežívania. Interpretovanie vsúva
medzi hovoriaceho a počúvajúceho racionalizačnú bariéru. Ak veľmi
skoro začneme usporadúvať a hodnotiť, môže sa narušiť jemné pradivo dôvery, ktoré je podmienkou na akéhokoľvek zúčastnené autentické
počúvanie.
Reﬂektovanie vyzerá napríklad takto:
• (Klient dlho vyratúva všetky dlžoby, ktoré musí splatiť.)
Komentár počúvajúceho: „...je to ťažké, ...máte dlžoby na všetky strany...“
• (Matka spomína protichodné následky odchodu dieťaťa z domu, ale
nespomína svoje prežívanie.)
Komentár počúvajúceho: „...je to zložité, aj tým, že je to prvé dieťa a
cítite že vás sklamalo...? ...alebo ani nie?“
• (Klient nevie, čo mu vlastne prekáža, ale dookola spomína, čo všetko
mu povedal úradník, keď zdôvodňoval, prečo mu nedá potvrdenie...)
Komentár počúvajúceho „...ten úradník vás naštval.“
V niektorých situáciách reﬂektovanie znamená vyjadriť sa tak, že komentujeme situáciu, v ktorej sa nachádzajú hovoriaci a počúvajúci. V
reakcii na to, čo hovorí klient, sa objaví usporadúvanie, vyjasňovanie
vzťahu medzi tým, ako bola realita vnímaná doteraz, a tým, čo bolo
povedané. Takáto reakcia obyčajne povzbudzuje hovoriaceho k objas25

neniu si, čo chce vyjadriť a umožní mu urobiť to presnejšie. Na to slúži
napríklad typ reﬂektujúceho výroku, ktorý sa označuje ako komparácia (porovnanie). Porovnávame súčasnosť s minulosťou, pohľad hovoriaceho s pohľadmi iných alebo vyjadrenia, ktoré už zazneli, s tými
novšími.
Reﬂektujúca komparácia vyzerá napríklad takto:
• „Hovoríte, že peňazí je teraz málo... ako to vyzerá v porovnaní s minulým
rokom...“
• „...takto to vidíte ... a ako by to opísal váš bývalý zamestnávateľ...“
• „...takže pre vás je to zvláštna situácia ... v porovnaní s vaším očakávaním
je to horšie ... lepšie ... rovnako?
Iným spôsobom reﬂektujúceho výroku zo strany sociálneho pracovníka
je cirkulárna otázka. Ide o otázku, ktorou sa snažíme priviesť partnera
v rozhovore , aby sa na problém pozrel aj z perspektívy niekoho iného,
nielen seba. Odpoveď na takúto otázku umožňuje klientovi vcítiť sa do
situácie, v ktorej sa nachádza iná osoba, alebo porozumieť, ako vyzerá
situácia klienta z pohľadu vzťahovo blízkej alebo dôležitej osoby.
• „Čo by na to povedala vaša mama, keby žila...“
• „...a ako sa teraz cíti vaša manželka?“
• „Keby ste boli v situácii vášho syna, ako by ste sa správali k takému otcovi
ako vy?“
Zvláštnym typom reﬂektovania je konfrontovanie (ide o také porovnanie, kde porovnávane dva protichodné výroky alebo javy). Slúži na
overenie, či sme porozumeli, ak nám kombinácia dvoch faktov nedáva
zmysel, alebo ako možnosť upozorniť hovoriaceho na nejaké pocity, o
ktorých by mohol povedať, alebo lepšie vysvetliť nejaký jav, ktorý je
rozporuplný. Mali by sme sa jej vyhýbať a používať ju, len ak sa potrebujeme dostať ďalej a konfrontácia môže pomôcť.
Napríklad:
• „Hovoríte, že máte ukončené stredoškolské vzdelanie, ale v papieroch máte
napísané stredoškolské bez maturity ... takže v tých papieroch to nesedí?
• „...hovoríte, že sa darí, ale ... no ... nehovoríte to veľmi presvedčivo...“
• „Neviem, či som dobre rozumel, hovoríte, že sa tam chystáte ísť, ale včera
ste mi povedali, že ste tam už boli...“
4. Sumarizovanie používame, ak chceme usmerniť počúvajúceho tak, že
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zhŕňame kúsky toho, čo bolo povedané. Sumarizovanie môže slúžiť
ako vyjasňujúca spätná väzba, pomáha štruktúrovať počúvanie, môže
posúvať tok reči dopredu, niekedy môže pomôcť nachádzať súvislosti
v tom, čo bolo povedané. Pokiaľ je to možné, sociálny pracovník by si
mal dávať pozor na to, aby pri sumarizovaní čo najviac používal slová a
výrazy podobné tým, aké povedal klient, aby do sumarizácie nevnášal
odborný jazyk. Takisto by nemal „nálepkovať“ prejavy správania, ktoré uvádzal klient. Pokiaľ to robí klient a agresívne, podozrievavo alebo
vulgárne označuje iných, sociálny pracovník by mal nájsť slová, ktoré
ponechávajú význam toho, čo bolo povedané, ale (pokiaľ je to možné)
nie sú vulgárne, rasistické alebo paranoidné.
• (Klient dlho opisuje, aké školy navštevoval, v ktorých mestách, akí
boli učitelia...)
Komentár počúvajúceho: „...takže, ak to zhrnieme, ... prvý stupeň základky ste robili v Prešove, potom ste sa sťahovali a vystriedali ste tri školy
a potom vás prijali na obuvnícku učňovku do Bardejova a tú ste –po ročnej
prestávke – ukončili maturitou ... tak to bolo?“
• (Klient na otázku, koľko má detí, ráta, pletie sa a opätovne prepočítava... )
Komentár počúvajúceho „...čiže máte dve dcéry z prvého manželstva,
vaše druhé manželstvo bolo bezdetné a teraz máte spoločne s družkou syna a
okrem neho sa spoločne staráte aj o dvojičky, ktoré sú z jej predchádzajúceho
vzťahu a vy ste si ich osvojili ... dobre tomu rozumiem?“
• (Klient chvíľu hovorí o zdravotných ťažkostiach, chvíľu nadáva na
úrad práce, chvíľu na politikov, potom opäť vyťahuje a ukazuje potvrdenia z úradu práce...)
Komentár počúvajúceho „...dobre, takže sme prebrali váš zdravotný stav,
aj situáciu voči úradu práce ... ešte je niečo dôležité, čo treba vysvetliť?“
Záverom ešte dodávame- k aktívnemu počúvaniu dochádza ak sme skutočne počuli to, čo sa nám klient snažil priamo či nepriamo povedať. Porozumenie možno dosiahnuť tým, že overujeme ako bol výrok pochopený. V
tomto procese sú rovnako aktívni obaja – hovoriaci aj počúvajúci. Aktívne
sa dá počúvať iba ak počúvanie chápeme ako proces, ktorý je obojsmerný.

3.1. Mini-cvičenie: Chyby v parafrázovaní
Nasledujúce parafrázujúce výroky by sa asi nemali vyskytnúť v rozhovoroch sociálneho pracovníka s klientmi (skôr ide o pseudoparafrázy).
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Zistite, v čom sú chyby a sformulujte možnú podobu parafrázy, ktorá
nemá takéto chyby.
1. (Klient dlho opisuje, ako sa mu nedarí a že si nevie nájsť prácu.)
Komentár sociálneho pracovníka: „...No ... lenivosť sa nevypláca...“
Chybou v parafráze je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. (Málo vzdelaný klient dlho a zložito opisuje nejakú vyhlášku, na ktorej základe mal dostávať dávky a nevie presne pomenovať, o ktorú vyhlášku išlo.)
Komentár sociálneho pracovníka: „...Urýchlime to, myslíte asi 112b) ...
nie c), ako ste povedali, ... ako chcete dostávať dávky, keď si nepamätáte vyhlášku a ten druhý predpis je 14 déčko, že...?“
Chybou v parafráze je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. (Klient rozpráva, ako neznášal bývalého šéfa v práci.)
Komentár sociálneho pracovníka: „Že vy máte ťažkosti s autoritami? Väčšinou nám autority prekážajú, keď pripomínajú vzťahy k rodičom a vy ste
otca znášali dosť zle, nie? ... Nebude v tom vzťahu niečo oidipovské?“
Chybou v parafráze je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4. (Klient rozpráva, že sa mu nedarilo v škole.)
Komentár sociálneho pracovníka: „No počkajte ... tak buď sa vám
nechcelo učiť, alebo na to nemáte bunky. Tak ako to bolo?“
Chybou v parafráze je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
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..............................................................................................................................
5. (Klient vysvetľuje, aké boli rodinné pomery, ktoré mu skomplikovali
cestu životom.)
Komentár sociálneho pracovníka: „No, kľúčom ku všetkému je rodina...“
Chybou v sumarizujúcej parafráze je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. (Klient dlho vysvetľuje, aké boli rodinné pomery, ktoré mu skomplikovali cestu životom.)
Komentár sociálneho pracovníka: „Je toho dosť. No po poriadku. Z
toho, čo hovoríte, môžem zosumarizovať štyri veľké príčiny a každá
má viacero dodatočných vysvetľujúcich príčin. Tak najprv to, že rodičia dlho nedostávali žiadnu ﬁnančnú podporu. Jednak ste nemali
vybavenú oﬁciálnu registráciu a tiež sa vám menilo priezvisko na rovnaké, aké mal nevlastný otec a on vlastne mal trvalý pobyt v Česku,
takže ešte tam bola tá bariéra, keď si on vybavoval dokumenty, a keď
ste to už mali skoro hotové, tak on bol vo väzbe a nemohol podpísať
súhlas a do tejto podskupiny ešte patrí to, že rodný list sa stratil. A
teraz druhá skupina príčin, tam mám 6 bodov, ale prvý z nich sa delí
ešte na tri podbody. Takže zhrniem... Zdravotná dokumentácia musí
byť u ošetrujúceho ambulantného lekára a pokiaľ nejdete na špeciálne
vyšetrenia, tak vám ju nevydá - to hovoríme k prvému podbodu....“
Chybou v sumarizácii je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

3.2. Cvičenia k zúčastnenému počúvaniu:
1. Precvičovanie zúčastneného počúvania
Rozdeľte sa do trojíc. Jeden bude chvíľu – asi desať minút rozprávať
na tému, ktorá je osobne dôležitá. Každý rozprávajúci si môže vybrať
tému, napr.:
• Keď si predstavím, ako sa má v budúcnosti odohrávať môj život, na
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čom mi záleží...
• Aká kniha, článok z časopisu alebo ﬁlm ma v poslednom čase oslovil
a prečo...
• Čo sa mi páči a nepáči v prostredí, kde žijem...
• Aké zážitky mám s niekým, kto patrí k menšine...
Druhý člen trojice je poslucháčom a snaží sa pozorne počúvať. Tretí
člen podskupiny je v tom čase pozorovateľ, robí si poznámky, ale nezasahuje do rozhovoru.
Po 10 minútach hovoriaci ukončí svoje rozprávanie. Počúvajúci okomentuje, čo ho na rozprávaní zaujalo, čo tam „počul“– aké obsahy,
aké emócie, aké prejavy vzťahu k počúvajúcim, príp. k iným ľuďom.
Rozprávajúci dá spätnú väzbu počúvajúcemu – ako sa mu rozprávalo,
čo mu zo strany počúvajúceho pomáhalo, čo prekážalo. Pozorovateľ
dá spätnú väzbu obom o tom, ako prebiehala dynamika rozhovoru.
Skupinka diskutuje o nasledujúcich otázkach.
• Aký mal rozprávajúci pocit v rozhovore? Ako sa darilo/nedarilo prirodzene udržiavať a rozvíjať rozhovor?
• Čo v spôsobe počúvania pomáhalo hovoriacemu a čo nie? Prečo?
• Objavili sa v počúvaní nejaké štruktúrujúce nástroje, napr. parafrázovanie, otázky alebo komentáre s otvoreným koncom, reﬂektovanie,
komparáciu, sumarizovanie. Kedy k tomu došlo, v čom to pomáhalo,
v čom nie?
Ak máme čas, roly sa v trojici vymenia a rozhovor sa v inom obsadení
odohrá znovu.
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4. KLADENIE OTÁZOK

V upresňovaní toho, čo klient potrebuje, v snahe pochopiť jeho celkovú
situáciu, ale aj v poskytovaní rád a vedení klienta sa často pýtame.
Otázkami si vyjasňujeme, čo sa deje s klientom, spresňujeme, či dobre
rozumieme jeho situácii, vedieme ho v situáciách, keď sa mu odpovedá
ťažšie a sám presne nevie, k čomu sa má vyjadriť. Otázky môžu mať aj vylučujúci charakter a slúžia na potvrdenie či vyvrátenie vlastnej hypotézy
o tom, čo a prečo sa niečo prihodilo. Citlivo kladené otázky môžu pomôcť
budovať vzťah a doviesť klienta k jeho odpovedi tam, kde by bola priama
rada neúčinná.
Na rozdiel od situácie výsluchu – pýtame sa preto, aby sme klientovi pomohli, nie preto, aby sme ho usvedčili akebo mu niečo dokazovali. Klient
má cítiť, že otázkami mu pomáhame, nemal by za nimi cítiť ohrozenie.
Sociálny pracovník musí cítiť, v kotrej situácii viac pomôžu otázky a kedy
je lepšie radšej mlčať a jednoducho byť klientovi nablízku.
Otázky delíme na otvorené, polouzavreté a uzavreté. A, samozrejme, existujú medzi nimi medzistupne a tiež ich špeciálne podoby.
1. Otvorené otázky sa spravidla začínajú slovami Čo, Prečo, Ako.
Partnerovi v rozhovore umožňujú veľmi širokú škálu možných odpovedí, neobmedzujú (neohraničujú) ho v smere, ktorým odpovedá. Má
zmysel klásť ich v začiatkoch rozhovorov, keď ešte nevieme, akým
smerom sa bude uberať rozhovor a nechceme usmerňovať, pretože to,
o čom začína rozprávať on, býva často to najdôležitejšie. Ak sociálny
pracovník kladie otvorenú otázku, spravidla nehodnotí situáciu, nedáva jej kladné či záporné znamienko. Namiesto hodnotiacej otázky: „A
čím ste to zase pobabrali“ sa môže nehodnotiaco spýtať: „Tak ako vyzerajú
posledné dni?“
Otvorené otázky vyzerajú napríklad takto:
a. Čo môžete povedať k tejto situácii?
b. Prečo ste sa tam vyskytovali?
c. Čo by vám najviac pomohlo?
Takéto otázky dávajú klientovi veľký priestor, nikam ho netlačia. Klient
si sám vyberá, či v odpovedi začne zhromažďovať fakty a ktoré fakty,
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či radšej spomenie nejakú osobnú historku alebo úvahu, či sa pokúsi o
zovšeobecnenie, alebo vytrhuje jednotlivú udalosť z celého kontextu a
venuje sa jej.
Otvorenú otázku niekedy trochu zužujeme tým, že zdôrazňujeme osobný zorný uhol. Zdôrazňujeme, že nechceme počuť všeobecnú odpoveď,
ale názor alebo pocit partnera v rozhovore.
V tom prípade býva pred samotnou otázkou úvodné vyjadrenie, ktoré
upozorňuje na zorný uhol a zodpovednosť partnera v diskusii. Používajú sa úvodné zvraty: „Mohli by ste opísať“/povedať/vysvetliť“ alebo „Podľa vás...“
Otázka potom vyzerá napríklad takto:
d. Viete opísať, čo sa stalo na začiatku hádky?
e. Mohli by ste vysvetliť, ako došlo k tomu, že bývalý manžel neplatil výživné?
f. Čo by teraz pomohlo, podľa vášho názoru...?
2. Polouzavreté otázky nedávajú možnosť odpovedať akokoľvek. Pokiaľ
sa partner drží otázky, tak už môže odpovedať len v určitom ohraničenom rámci. Ohraničujúci rámec je najčastejšie daný výberom možnosti.
Časti klientov pomáha, ak im v rozhovore ohraničujeme možnosti a oni
si z nich vyberajú. Pomáha to hlavne v situáciách, keď by partner nevedel presne sformulovať, čo chce vyjadriť. Polouzavretosť spočíva v
tom, že partner predsa len môže využiť aj iný typ odpovedania, než sú
ponúknuté možnosti.
Polouzavreté otázky vyzerajú napríklad takto:
a. Môžem prísť a odprevadiť dieťa o siedmej ráno, alebo to urobíte inak?
b. Takže vy máte chuť ísť ďalej študovať, alebo si chcete dať prestávku... alebo
ako...?
c. Neviem, ktorá z adries, čo mám v zozname, platí, je to táto, táto alebo...
iná?
Zvláštnym typom polouzavretej otázky sú overovacie otázky, kde sa
chceme uistiť, či sme dobre porozumeli, alebo vyzvať partnera, aby doplnil to, čo už bolo povedané. Ide vlastne o otázku so spätnou väzbou
a objasnením. V úvode zdôrazníme, že pre správne porozumenie opätovne formulujeme otázku. Aj v prípade, že iba opakujeme slová, ktoré
nám partner povedal, v závere očakávame potvrdenie toho, čo zaznelo.
Napríklad:
a. Takže skúsim zopakovať, či som to správne porozumel, vy sa domov už
nevrátite...?
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b. Dá sa to celkovo zhrnúť, že ste prišli do krčmy, lebo ste hľadali vašu susedu?
c. Z úradu vám od mája neprišlo nič, ani zamietnutie, ani potvrdenie... jednoducho nič, dobre tomu rozumiem?
3. Uzavreté otázky dávajú možnosť odpovedať len v rámci ohraničených
alternatív. Majú význam hlavne v situáciách, keď sa potrebujeme uistiť
o nejakých faktoch a odpoveď nedáva veľa možností. Pokiaľ by sme sa
však pýtali len uzavretými otázkami, rozhovor čoskoro začne pripomínať vypĺňanie ankety alebo výsluch. Pri reťazení takýchto otázok môže
mať partner v rozhovore pocit nevyváženosti. Niekedy nadobúda pocit, že ten, kto kladie iba uzavreté otázky a nenecháva mu priestor na
vlastné odpovede, sa snaží dominovať situácii. Sociálni pracovníci by
si mali uvedomiť reakciu, ktorú môže vyvolávať takýto spôsob pýtania
sa. Uzavreté otázky vyzerajú napríklad takto:
a. Zaplatíte dlžobu naraz alebo v splátkach?
b. Takže ešte raz, váš brat má dve, tri či štyri vlastné deti?
c. Máme tu ponuku troch miest. Radšej by ste pracovali v práčovni, pri pomocných prácach v škole, alebo pri vykladaní vagónov na stanici?
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Pokiaľ sa potrebujeme uistiť, ktorá z dvoch možných alternatív platí
a nie je možné, aby platili obe súčasne, niekedy môžeme položiť tzv.
vylučovacie (konfrontujúce) otázky. Otázka je sformulovaná tak, že
nedáva možnosť odpovedať inak ako jednou z dvoch alternatív. Je potrebné dať si pozor na tón, ktorým kladieme takúto otázku. Partner v
rozhovore môže mať pocit, že ho otázkou „tlačíme“ do rohu. Pokiaľ nie
je otázka vyslovená v nepríjemnej atmosfére a s hrozivým podtónom,
partner môže aj takéto otázky vnímať ako pokus o pomoc. Hľadanie
odpovede by mu mohlo pomôcť vyjasniť si pre seba, aké sú ohraničené
alternatívy odpovede.
V takýchto otázkach sa ponúkajú len dve možnosti odpovede napr.:
a. Na jednej strane teraz hovoríte, že v ten deň ste vôbec neboli v Prešove a
minule ste spomenuli, že ste tam vtedy boli, takže ako to je?
b. To sa udialo ešte pred večerou či neskôr?
c. Takže... nakoniec vás rozviedli alebo nie?
Zvláštnym typom uzavretých otázok sú otázky bez alternatívy (môžeme ich nazvať „hyperuzavreté otázky“ alebo „vidličkové“ otázky).
V šachu sú situácie, keď sú napadnuté dve ﬁgúry naraz a jedna z nich
musí padnúť. Takýmto situáciám sa v šachu hovorí „vidlička“. Odtiaľ
sme si požičali názov pre takéto otázky. Majú takmer charakter výsluchu. Nech partner odpovie akokoľvek, jeho odpoveď neumožňuje viacero alternatív. Aj vyhnutie sa odpovedi, mlčanie alebo vysvetľovanie,
že otázka je položená zle, je takisto odpoveďou, ktorá zapadá do jednej
z vopred vyznačených možností. Je to veľmi nepríjemný typ otázok.
Obľubujú ich vyšetrovatelia, ale sociálny pracovník by sa im mal vyhýbať a použiť ich len v kritickej situácii, ak potrebuje jednoznačne vylúčiť niektorú z alternatív. Napríklad:
a. Takže dnes mi konečne môžete ukázať to potvrdenie o zaplatení?... Lebo ak
nie a budete mi opäť čokoľvek vysvetľovať, budem to musieť vnímať tak, že
ho nemáte.
b. ...a povedal vám presne tieto slová, že ja vás nezamestnám, áno?
c. Z úradu vám od mája neprišlo nič, ani zamietnutie, ani potvrdenie, jednoducho nič, dobre tomu rozumiem?
d. V tom čase váš brat chodil do práce? Lebo ak mi poviete čokoľvek iné než
„áno“, alebo budete mlčať, alebo vysvetľovať, budem tomu rozumieť tak, že
to nemôžete potvrdiť...
V pýtaní sa občas dopúšťame rôznorodých chýb – napríklad kumulácie
(zdvojovania, strojovania) otázok, používame sugestívne otázky, pýta34

me sa nezrozumiteľne a podobne. V nasledujúcom cvičení skúste odhaliť
akých najčastejších chýb sa dopúšťame v otázkach.

4.1. Mini-cvičenie: Chyby vo formulácii otázok
V práci sociálneho pracovníka sa počas rozhovorov môžu vyskytnúť aj
podobné otázky. Tieto sú však nešťastne sformulované a obsahujú zjavné chyby.
Zistite aké a naformulujte správne znenie otázky. Pokiaľ si nie ste istí,
môžete si správnosť vašich odpovedí overiť na strane 66.
1. „Vy teraz žijete sám alebo s matkou, alebo komu patrí ten byt?“
Chybou v otázke je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
2. „Ako chcete uplatniť synergickú exkluzivitu a uplatnenie princípov
obsiahnutých v článkoch 12 a, b paragrafu 26 podľa posledných úprav
tohto zákona?
Chybou v otázke je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
3. „Tam je dobrá učiteľka, že sa ti v škole páči?“
Chybou v otázke je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
4. „Len blázon by to nekúpil. A vy ste si to tiež kúpili?“
Chybou v otázke je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
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5. „Keby ste na škále od jedna do desať mali v týchto piatich prípadoch povedať, ako to bolo, tak čo?“
Chybou v otázke je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
6. „Ako, podľa vás, ona prežíva to, čo si o nej myslia jej deti?“
Chybou v otázke je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
7. „Nechcem sa nikoho dotknúť a na tvojej odpovedi vlastne vôbec nezáleží a ani to nikomu nepoviem, ale predsa, ty by si to urobil tiež?“
Chybou v otázke je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
8. „Ak pije tak často... tak nie je alkoholik?
Chybou v otázke je:
.............................................................................................................................
Správna formulácia by mala byť napr.:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

4.2. Cvičenie: Neadekvátne odpovede a čo s nimi?
Niekedy sa napriek dobre mienenej otázke stretneme so situáciou, že
klient odpovedá neadekvátne – úplne inak, než sme čakali a z nášho
hľadiska sa nedrží rámca, ktorý bol daný otázkou. Na takéto situácie sa
dá zareagovať rôznym spôsobom. Ďalej uvádzame niekoľko najčastejších možných reakcií na takéto situácie – možnosti a) až o) – a tiež ukážky situácií, keď klient odpovedá z nášho hľadiska neadekvátne.

36

Najprv si pozrite zoznam možných reakcií zo strany sociálneho pracovníka.
Potom si postupne prejdite situácie 1 – 7, pokúste sa odhadnúť, čo je
dôvodom na takúto reakciu klienta a rozhodnite, ktorý z uvedených
spôsobov alebo ich kombinácie by ste zvolili v každej zo 7 uvedených
situácií.
Zoznam možných reakcií zo strany sociálneho pracovníka
pri neadekvátnej odpovedi klienta:
a) Pomalšie zopakovať otázku s rovnakou formuláciou a rovnakým
tónom
b) Spýtať sa: „Rozumeli ste, čo sa pýtam? Ak nie celkom, môžete povedať, čomu (ktorej časti) ste nerozumeli?“
c) „Potrebujete nejaký čas, aby ste si rozmysleli odpoveď?“
d) „Neviem, či ste ma počúvali, pýtal som sa na ...“
e) „Neviem, či som sa vyjadril dosť jasne, pýtal som sa na ...“
f) „Neviem, či sme sa rozumeli, pýtal som sa na ...“
g) Mlčať a dívať sa na klienta (aj 2-3 min), kým nezačne odpovedať na
otázku.
h) Spýtať sa: „Prečo mlčíte?“
i) Povedať: „Viete, teraz neodpovedáte na moju otázku, pýtal som sa
na ...“
j) Po chvíľke prerušiť klienta a spýtať sa: „Môžem sa spýtať, teraz
neviete odpovedať? Alebo nechcete odpovedať?“
k) Povedať: „Viete, vyzerá to, ako keby ste sa zámerne vyhýbali odpovedi...“
l) Povedať: „Dám vám radšej inú otázku, spýtam sa to inak.“
m) Povedať: „Viete čo, ...no, nemusíte odpovedať...“
n) Povedať: „Prepáčte, že som sa pýtal, asi som sa nemal pýtať, zabudnite na to“
o) Iné: ...............................................................................................................
Neadekvátne reakcie klienta na položenú otázku:
1. Klient mlčí, nechápavo sa díva na pýtajúceho sa.
Dôvod na také správanie asi je:
.............................................................................................................................
Správna reakcia by mala byť a) – o) v podobe:
..............................................................................................................................
2. Klient mlčí, zjavne pochopil otázku, je celý nervózny, díva sa na
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pýtajúceho sa a nič nehovorí.
Dôvod na také správanie asi je:
.............................................................................................................................
Správna reakcia by mala byť a) – o) v podobe:
..............................................................................................................................
3. Klient na otázku odpovedá iba čiastočne, jednoslovne a vyhýba sa
odpovedi na celú otázku.
Dôvod na také správanie asi je:
.............................................................................................................................
Správna reakcia by mala byť a) – o) v podobe:
..............................................................................................................................
4. Klient sa usmieva (možno aj trochu pochechtáva), mlčí a neodpovedá na otázku.
Dôvod na také správanie asi je:
.............................................................................................................................
Správna reakcia by mala byť a) – o) v podobe:
..............................................................................................................................
5. Klient dáva irelevantnú odpoveď. Odpovedá, ale vôbec nehovorí k
otázke.
Dôvod na také správanie asi je:
.............................................................................................................................
Správna reakcia by mala byť a) – o) v podobe:
..............................................................................................................................
6. Klient odpovedá zahmlievajúco, o časti faktov hovorí veľmi všeobecne.
Dôvod na také správanie asi je:
.............................................................................................................................
Správna reakcia by mala byť a) – o) v podobe:
..............................................................................................................................
7. Klient odpovedá neuveriteľne obšírne, dostáva sa k faktom, ale tie
sú sprevádzané nekonečným množstvom detailov, odpovedá na otázku strašne dlho a ešte nie je ani v polovici odpovede.
Dôvod na také správanie asi je:
.............................................................................................................................
Správna reakcia by mala byť a) – o) v podobe:
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..............................................................................................................................
8. Klient povedal, že na toto nebude odpovedať.
Dôvod na také správanie asi je:
.............................................................................................................................
Správna reakcia by mala byť a) – o) v podobe:
..............................................................................................................................
9. Klient sa namiesto odpovede rozplakal.
Dôvod na také správanie asi je:
.............................................................................................................................
Správna reakcia by mala byť a) – o) v podobe:
..............................................................................................................................
10. Klient na otázku odpovedá protiotázkou.
Dôvod na také správanie asi je:
.............................................................................................................................
Správna reakcia by mala byť a) – o) v podobe:
..............................................................................................................................

4.3. Cvičenia ku kladeniu otázok:
1. Nekonečné otázky
Poproste dvojicu dobrovoľníkov, aby sa postavili pred skupinu a
chvíľu sa rozprávali tak, že používajú len otázky, t. j. na otázku odpovedajú protiotázkou a odpoveď na ňu má opäť podobu otázky. V
momente, keď už jeden z partnerov nevie, ako by mohol pokračovať
otázkou, nahradí ho niekto zo skupiny, komu napadá nejaká možnosť. A inovovaná dvojica opäť pokračuje v tomto „rozhovore“ až do
momentu, kým jednému z nich už žiadna možnosť, ako pokračovať,
nenapadá. Vtedy opäť do dialógu otázkami vstupuje niekto ďalší zo
skupiny...
Asi po 10 minútach tréner ukončí tieto diskusie. A celá skupina si zosumarizuje, čo videla. Skupina odpovedá (ale už nie otázkami) napríklad na otázky:
• Aké typy otázok ste videli v týchto rozhovoroch?
• Komu sa najlepšie darilo otázkami udržiavať rozhovor?
• Čo sa deje vo vzťahu diskutérov, ak na otázku odpovedáme protiotázkou?
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• Čo všetko môže vyjadrovať veta, ktorá má podobu otázky? (Môže vyjadriť
nesúhlas, spochybnenie, neistotu, návrh...)
4. Precvičovanie otvorených a uzavretých otázok
Rozdeľte sa do trojíc. Jeden/jedna bude hrať 37-ročnú rómsku ženu
v osade a druhý/druhá sociálneho pracovníka. Tretí člen podskupiny
bude pozorovateľ, robí si poznámky, ale nezasahuje do hraného rozhovoru. Úlohou sociálneho pracovníka je vhodne volenými otázkami
získať informácie o tom, ako deti tejto ženy chodia do školy, či sú s
tým spojené nejaké problémy a či sociálny pracovník môže byť nejakým spôsobom v tejto sfére užitočný. Dvojica na 5 minút prehrá scénku rozhovoru, po nej si vypočuje vzájomnú spätnú väzbu a spätnú
väzbu od pozorovateľa a uvažuje o alternatívach kladenia otvorených
a uzavretých otázok.
Ak máme čas, roly sa v trojici vymenia a rozhovor sa odohrá znovu.
• Aké otázky zazneli v rozhovore? Ktoré otázky pomáhali klientke a ktoré nie?
Prečo?
• Do akej miery boli otázky otvorené/uzavreté? Kedy by ste použili tzv. „vidličkovú otázku (otázku, ktorá umožňuje len dve odpovede: potvrdenie alebo
popretie a nedáva priestor na čokoľvek iné)?
• Sú situácie, keď kladenie akýchkoľvek otázok nebude vhodné?
• Ako by ste v tomto prípade formulovali otázku, ktorou by ste vyjadrili návrh/ ponuku/ponúkli informáciu/nepriamo vyjadrili nesúhlas...?
5. Otázky ČO a PREČO
Podskupiny majú za úlohu najprv sformulovať päť otázok na partnera
v rozhovore, ktoré sa začínajú slovom ČO a päť otázok, ktoré sa začínajú slovom PREČO. Najprv si v podskupine položte tieto otázky a
sused pýtajúceho sa vždy na položenú otázku aj krátko odpovie.
Porozmýšľajte, v čom sú iné otázky, ktoré sa začínajú slovami ČO a
PREČO
• Na ktoré otázky sa odpovedalo ťažšie? Ktoré otázky boli útočnejšie? Z ktorých sme sa viac dozvedeli? Ktoré otázky viac pomáhali partnerovi v rozhovore? Prečo?
• Kedy by ste použili otázku ČO... a kedy otázku PREČO?
• Kde „leží zodpovednosť“ v prípade oboch typov otázok?
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6. Manipulatívne a sugestívne otázky
Podskupiny majú za úlohu najprv sformulovať päť otázok na partnera v rozhovore, s ktorými sa občas možno stretnúť v praxi sociálnej
práce, ale ktorých znenie je nevhodné (sú sugestívne, manipulatívne,
necitlivé voči klientovi... ). Svoje otázky na papieri odovzdajú vedľajšej podskupine. Úlohou každej podskupiny je odhaliť, v čom sú
otázky nevhodné. alebo nešťastne sformulované a napísať vhodnejšie znenie otázky, ktorá sa snaží pýtať sa inými slovami na to, čo bolo
uvedené v zle sformulovaných otázkach.
Skupiny v závere diskutujú na témy:
• Na ktoré typy manipulácie v otázkach ste osobne najviac citliví? Prečo?
• Prečo niektorí sociálni pracovníci kladú manipulujúce otázky?
• Aká je vhodná reakcia proti manipulatívnym alebo necitlivo formulovaným
otázkam?
7. Formulovanie otázok voči rôznym partnerom
V trojiciach sa pokúste sformulovať sadu otázok na klienta v oblasti,
ktorá je citlivá, pre niektorých klientov môže byť náročné hovoriť na
túto tému (Každá trojica si vyberie jednu náročnejšiu tému napr.:
• súčasná ﬁnančná situácia rodiny
• konﬂikty v rodine, ktoré sa končia násilnými činmi
• pobyt člena rodiny na psychiatrickom/protialkoholickom liečení alebo v nápravnom zariadení
• zlyhávanie pokusov nájsť si zamestnanie
• nezvládanie rodičovských zodpovedností a pod.)
Podskupiny si prostredníctvom prehrávania krátkych ukážok rozhovoru precvičujú, ako by ste podobné otázky na uvedenú tému prezentovali, ak by partnerom v rozhovore boli:
• viacnásobne trestaný mladík s agresívnymi sklonmi
• 60-ročná Rómka, vdova so základným vzdelaním a s množstvom zdravotných problémov všetkého druhu
• 13-ročné hanblivé dievča, ktoré sa v rozhovoroch s dospelými cíti neisto
• 42-ročný inteligentný bezdomovec, ktorý kedysi mal dobrú prácu a rodinu a
po alkoholických excesoch postupne stratil rodinu, prácu a domov
• 44-ročný sused problémovej rodiny s jednoduchým vyjadrovaním a s nedôverou k úradom akéhokoľvek druhu
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5. SPÄTNÁ VÄZBA

Kedykoľvek sociálny pracovník reaguje na klienta s veľmi jednoznačným
komentárom, s náznakmi, dokonca i bez slov – vždy ide o spätnú väzbu. Spätnou väzbou môže byť pochvala, pochopenie, záujem, kritika aj
neutrálne hodnotenie. Môže ňou byť drobné jednoslovné okomentovanie
nejakého momentu, ale aj súbor prepracovaných mnohostranných písomných záznamov, v ktorých pomocou pozorovania, analýzy, praxe, úvah a
diagnostických techník konštatujeme nejaké zmeny u klienta. Výskumníci,
zaoberajúci sa spätnou väzbou, Ch. Seashore, E. Seashore a G. Weinberg
vtipkujú, že poskytovať spätnú väzbu je po fyziologických potrebách druhou najzákladnejšou potrebou. Človek vydrží bez vzduchu asi tri minúty,
bez vody asi tri dni, bez jedla hádam tri mesiace. Väčšina ľudí však nevydrží ani tri hodiny bez toho, aby niekomu neposkytla komentár o nich či
o sebe. Títo autori poskytujú aj serióznu deﬁníciu: „Spätná väzba je informáciou o správaní v minulosti, ktorú odovzdávame v súčasnosti, aby sme
ovplyvnili budúce správanie.”1 Dôležité pri tejto deﬁnícii je uvedomiť si,
že spätnou väzbou nie je akýkoľvek komentár, ale správanie, ktoré má
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zámer – chce ovplyvniť partnera, aby niečo na sebe menil, alebo nič nemenil a opakoval to, čo robí dobre. A tiež, že spätná väzba vo veľkej miere
nehovorí len o partnerovi, ale aj o nás samých, o tých, ktorí spätnú väzbu
poskytujú.
Samozrejme, že 99 % spätných väzieb je veľmi jednoduchých a viaže sa
k nim minimum emócií. Na jednoduchú otázku – koľko je hodín? – bez
zaváhania odpovieme – bude päť – a takáto komunikácia nevyžaduje nejakú analýzu. V komunikácii nás však zaujímajú zriedkavé momenty, ktoré
sa vyskytujú v 1 % prípadov, keď má pochvalná či kritická spätná väzba zásadný charakter. Momenty, keď môžeme spätnou väzbou klientovi
veľmi pomôcť, ale aj keď mu môžeme výrazne ublížiť. Virginia Satirová
sa pokúša o model, kde zdôrazňuje, že spätná väzba nie je len výmenou
informácií. Na výbere toho, čo si všímame, a na podobe, akou to komentujeme, sa vo veľkej miere podieľa životná história pozorovateľa. Ten do
spôsobu, akým hodnotí druhého a dáva mu to najavo, vnáša svoje emócie,
predsudky, osobnostnú citlivosť. Počutému prisudzujeme nejaký význam,
cez emočné hodnotenie pridávame väčšiu či menšiu dôležitosť a s využitím pravidiel, ako odpovedať, vytvárame svoju odpoveď.
Virginia Satirová ponúka takéto vysvetlenie, čo sa deje v procese spätnej
väzby2:

Interakčný model poskytovania spätnej väzby:

Odoslané posolstvo
vyvoláva
Pochopenie významu (tu a teraz)
to spúšťa
Pocity viažuce sa k tomuto významu (súčasné či z minulosti)
čo aktivuje
Pocity o týchto pocitoch (ich emočné hodnotenie)
a tie môžu viesť k
Obrane (popretiu, ignorovaniu, projekcii, rušeniu)
čo si vyžaduje využiť
Pravidlá komentovania (dané či voľné)
a to vedie k
Odpovedi (kongruentne či nekongruentne)
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Ak sa na schopnosti primerane „počuť” a vhodne reagovať na spätnú väzbu podieľa tak veľa faktorov, je jasné, že správne použiť spätnú väzbu,
kritizovať tak, aby to bolo klientovi na prospech, je umenie. Opíšme si
niekoľko osvedčených princípov, ako klientom poskytovať spätnú väzbu
a špeciálne sa zamerajme na ťažké situácie, keď musíme vyjadriť kritiku
alebo nesúhlas. O poskytovaní kritickej spätnej väzby hovoríme aj preto,
že klient ju od nás čaká a potrebuje ju. Aj keď sa tak niekedy netvári.
Kritická spätná väzba je pomoc druhému, nie zhodenie, kritika, odveta. Je
to informácia, odmietame nepatričné správanie, ale možno chápeme jeho
motiváciu. Kritická spätná väzba nemá byť poskytovaná v afekte, emočnom napätí. Slová, že: „ ...pôvodne som ti to nechcel povedať, ale keď sa takto
správaš, tak...“ nie sú primeraným začiatkom a motívom pre poskytnutie
spätnej väzby.

Zásady poskytovania spätnej väzby
1. ZAMERAJTE SA NA KONKRÉTNE SPRÁVANIE (NIE NA OSOBU)
Spätná väzba by mala opisovať konkrétne prejavy správania, nemala by
dávať všeobecné hodnotenia a nálepky. Treba sa vyhýbať vyhláseniam
typu: Nie ste dobrý otec, Ste lenivec a vždy aj budete! alebo Som skutočne
príjemne prekvapený, že dobre pracujete. Sú to vágne tvrdenia. Nehovoria
dostatočne o tom, ako napraviť to, že je niekto „zlý otec“, alebo na základe
čoho ste dospeli k záveru, že práca „bola dobre urobená“. Spätná väzba sa
musí zamerať na konkrétne správanie. Príjemca musí mať jasno, prečo ste
kritický, alebo prečo chválite. Napríklad: Karol, som znepokojený tým, že už
mesiac sedíte doma a nechodíte si hľadať prácu.”
2. DODRŽUJTE NEOSOBNÝ TÓN, ABY EMÓCIE NEHOVORILI NAMIESTO VÁS
Spätná väzba, osobitne negatívna, by mala byť skôr popisná než hodnotiaca. Bez ohľadu, ako ste rozčúlený, hovorte k veci. Ak neviete kontrolovať
emócie, pomenujte ich: Som fakt naštvaný, keď… Rozmyslite si, čo chcete
povedať, prečo dávate spätnú väzbu. Povedzte to, čo ste si pripravili, nie
to, čo vám momentálne v emočnom rozochvení napadne. Spätná väzba má
slúžiť klientovi, nie vášmu odreagovaniu.
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3. ZAČNITE NIEČÍM POZITÍVNYM, UKONČITE NIEČÍM KONŠTRUKTÍVNYM
Ak chcete povedať niečo negatívne, vždy začnite niečím pozitívnym. Uistite sa, že počúvajúci rozumie, že mu poskytujete spätnú väzbu s dobrým
zámerom pomôcť, zmeniť niečo, na čom vám záleží. Dajte mu pocítiť, že
si vážite pozitívne stránky, ktorými sa vyznačuje: Vďaka, že si si našiel čas.
Chcem ti niečo povedať, lebo viem, že si schopný zmeny k lepšiemu…”
Spätná väzba by sa nemala končiť kritikou, ale konštruktívnym návrhom
alebo otázkou: Takže, čo s tým môžeme urobiť…?
4. BUĎTE ZROZUMITEĽNÝ, PRESVEDČTE SA, ŽE KLIENT PLNE CHÁPE INFORMÁCIU
Ak má byť spätná väzba účinná, musíte sa uistiť, že informácia je pre prijímateľa zrozumiteľná. Je veľmi dobré, ak prijímateľ zopakuje svojimi
slovami, ako pochopil povedané. Ak je informácií príliš veľa, treba ich
dávkovať. Nemá význam niečo kritizovať, keď vidíme, že klient nás už
nepočúva, že je toho naň príliš veľa. Zložitosť jazyka a štýl povedaného
musí byť prispôsobený klientovi. Musíme mať istotu, že klient rozumie, k
čomu sa vyjadrujeme. Štýl hovorenia sa má tiež prispôsobiť veku a osobnosti klienta. Niektorí klienti vnímajú mierne zvýšený hlas ako krik, iní ani
nezachytia, že spätná väzba bola povedaná zvýšeným hlasom.
5. UISTITE SA, ČI KLIENT MÔŽE KONTROLOVAŤ SITUÁCIE, O KTORÝCH HOVORÍME
Vyčítať klientovi niečo, nad čím nemá kontrolu, nemá cenu. Ak niekto príde neskoro do práce, lebo si zabudol nastaviť budík, je to jeho chyba. Ak
prišiel neskoro, lebo na ceste bola vážna nehoda a autá museli dlho stáť,
situácia nebola pod jeho kontrolou. Najprv pomenujte situáciu a zhodnite
sa s klientom na faktoch, až potom k nim zaujímajte stanovisko. Nevyjadrujte sa k hodnoteniu faktov, ktoré klient vidí inak: Chcem sa vyjadriť k
jednej veci. V poslednom týždni ste prišli do práce trikrát neskoro, dvakrát po 20
minút a raz o hodinu neskôr, je to tak…?
6. POUŽÍVAJTE SPRÁVNE NAČASOVANIE SPÄTNEJ VÄZBY
Spätná väzba je zmysluplná pre prijímateľa len vtedy, ak je krátky interval
medzi správaním a prijatím spätnej väzby týkajúcej sa tohto správania. Ak
45

pracovník musí stráviť určitý čas tým, že si bude spomínať, čoho sa vlastne informácia týka, stráca to účinok.
Vyjadrenie kritiky a nesúhlasu v spätnej väzbe
V mnohých situáciách rozhovoru s klientom sme nútení vyjadriť kritiku,
nesúhlasiť, dať najavo jednoznačné nie, zvládnuť názorovú konfrontáciu.
Ak sme nútení dostať sa do názorového konﬂiktu, väčšinou je dobré pokúšať sa o nekonfrontačný tón. O také podanie, ktoré okamžite nevyvoláva
obrannú alebo útočnú protireakciu klienta, ktorému vyjadrujeme kritiku
alebo predostierame opačný názor, než je jeho.
Preto sa u takýchto partnerov odporúča dávať si pozor, aby odmietajúce
stanovisko nebolo vyslovené extrapunitívne (s presúvaním zodpovednosti a viny na partnera), ani intrapunitívne (s presúvaním celej zodpovednosti a viny na samého seba), ale impunitívne (teda tak, že nehľadáme
kritickú zodpovednosť alebo vinu ani u druhých, ani u seba, ale neutrálne.
Napríklad v okolnostiach, ktoré viedli k tomu, že sa situácia vyvinula tak,
ako sa vyvinula.)
Príklad extrapunitívneho výroku:
Pán Gergej, tak to ste vôbec nepochopili, vy ma asi vôbec nepočúvate, čo ste taký
nechápavý alebo čo...! (Takýto výrok takmer určite vyvolá u pána Gergeja
napätie a prehĺbi neporozumenie a tendenciu nesústreďovať sa na obsah
povedaného, ale bojovať o svoju sebaúctu, dokazovať, že chyba nepochopenia nevyplýva z neho.)
Príklad intrapunitívneho výroku:
Mrzí ma to, pán Gergej, ale asi som sa nevyjadril jasne, možno to neviem dobre vysvetliť, prepáčte, ale takto som to určite nemyslel. Neviem, či to dokážem povedať
presnejšie, ale podstata je... (Za každú faktickú chybu sa treba ospravedlniť a
priznať svoj diel viny na situácii, ak je chyba na strane sociálneho pracovníka, ale ak sa takéto sebaobviňujúce výroky v jeho vyjadreniach opakujú
často, môžu znižovať jeho status a aj v očiach klienta pôsobí sociálny pracovník ako ten, ktorý spôsobil, že situácia je problematická.)
Príklad impunitívneho výroku:
Pán Gergej, nie je to v poriadku, vyzerá, že tu došlo k nedorozumeniu. Asi sme sa v
tom, čo bolo povedané a čo bolo počuté, trochu minuli... (Hovoríme v množnom
čísle, vina nepadá jednoznačne na jedného z partnerov.)
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Podobné impunitívne vyjadrenia by mohli znieť napríklad: „Niekedy sa
to stáva – asi sme rozumeli každý inak... Situácia sa vyvinula tak, že asi
hovoríme o dvoch veciach, neviem, či hovoríme na tej istej vlne, možno sú
tu nejasnosti...“
V situáciách odmietania a jednoznačného nesúhlasu s klientom niekedy
musíme vyjadriť nesúhlas. Pre jednoducho uvažujúcich partnerov v rozhovore, ktorí nerozumejú a nie sú citliví na nejednoznačné alebo slušné
náznakové vyjadrenia, musíme použiť NIE, ktoré je čo najviac priamočiare. Pozrieť sa klientovi priamo do očí, získať jeho pozornosť a potom slušne, ale veľmi rozhodne a zreteľne povedať krátke NIE. Príliš okolo toho
nevysvetľovať a nerozvádzať to a ak si partner nie je istý, či dobre počul,
zopakovať to tým istým tónom a rovnakou intenzitou hlasu a výrazu.
U partnerov v rozhovore, ktorí sa zamýšľajú nad možnosťami a ktorí sú
schopní aj detailnejšieho pohľadu, by naše „nie“ malo mať inú podobu.
Takíto partneri odmietnutie prijmú ľahšie, ak rozumejú, prečo je jednoznačné „nie“ našou odpoveďou. Uvítajú vysvetlenie, uvítajú porozumenie
nášmu postoju a samotné „nie“ dokážu prijať ako súčasť dlhšieho rozhovoru. Pre týchto ľudí je užitočné odmietať ich mäkším spôsobom, vo väčšine prípadov lepšie prijmú naše „nie“, ak rozumejú, že odmietame návrh
alebo jednotlivé riešenie, ale neodmietame ich ako osoby. Že odmietanie
neznamená deﬁnitívny koniec pre návrh, ale skôr, že to znamená „nie touto cestou“, „možno inak“. Že to môže znamenať aj konečné „áno“, ak budeme pokračovať v konštruktívnom dialógu a preskúmame riešenia alebo
nápady, ktoré by mohli byť použiteľné.
NIE, ktoré sa zdôvodní a vysvetlí sa u väčšiny ľudí prijíma ľahšie.
Medzi jemnejšie spôsoby odmietania patrí:
• Otázka – otázkou môžeme preniesť zodpovednosť za vyriešenie situácie
alebo hľadanie odpovedí a ďalšieho zdôvodnenia na človeka, ktorý riešenie navrhol. Namiesto priameho „nie“ potom povieme napríklad: „Naozaj
si myslíte, že vstávať skoro ráno a ísť tam autobusom je to najlepšie riešenie?“ „Čo
by znamenalo, ak to urobíme tak, ako to navrhujete?“ Myslíte, že je správne riskovať, že sa poruší zákon? Otázka sa môže zamerať na „domyslenie“ nejakého
návrhu alebo názoru. Sériou otázok môžeme viesť partnera k vyvodzovaniu dôsledkov. Napríklad: ... „ak pôjdete ráno autobusom, čo myslíte čo to
spôsobí? Aké budú následky, ak by sme to urobili podľa tohto vášho návrhu?“
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• Selekcia – z kritického alebo odlišného názoru či alternatívneho návrhu
riešenia vyberieme to, s čím môžeme súhlasiť. To zopakujeme, súhlasne
komentujeme. Ostatné buď vynecháme, alebo označíme ako položku, ktorá vyžaduje ďalšiu diskusiu. „S vaším návrhom v bode 3 a 4 úplne súhlasím, v
bode dva sú v jeho druhej časti veľmi dobre navrhnuté riešenia, kam sa presťahovať. Bod 1 by vyžadoval dlhšiu diskusiu.“ (Tu treba byť opatrní – kultivovaní
klienti rozumejú, že asi máme výhrady k bodu 1, k prvej časti bodu 2 a k
celému bodu 5. Menej kultivovaní to z tohto vyjadrenia nemusia pochopiť
a pri takýchto klientoch treba byť jednoznační.)
• Podmienka – zdôrazníme podmienku za ktorej možno súhlasiť s názorom či návrhom partnera. Podmienku, prípadne viacero podmienok uvádzame, aby bolo jasné, že pokiaľ nie sú splnené, tak názor alebo návrh klienta je bezpredmetný. „Iste, pokiaľ by ste mali ukončenú učňovku a praktické
skúsenosti, tak pracovné miesto by sa dalo vybaviť okamžite.“ (Uvádzanie podmienok má aj vzdelávaciu funkciu – klient vidí, že odmietnutie vychádza z
nejakých pochopiteľných reálií. Ich zmenou sa situácia môže zmeniť.)
• Áno, a... – Miesto „Áno, ale...“ povedať „Áno, a...“.
Nie je to len zanedbateľný rozdiel. „Áno, ale...“ vyvoláva v druhých pocit,
že ich odmietame, že s nimi súťažíme alebo bojujeme. „Áno, a...“ hovorí,
že pripúšťame, že vedľa seba existujú dve skutočnosti naraz a my sa nevyjadrujeme k jednej z nich, ale jednoznačne zdôrazňujeme tú svoju. Pridávame k povedanému názoru druhých ten náš: „Áno, dá sa na to takto dívať...
a dodám, že ostatní väčšinou postupujú takto.“
• Hamburger – je spôsob, ako odmietnuť problematický návrh alebo myšlienku, ale súčasne neodmietať jej nositeľa, naopak, povzbudiť ho – medzi
dve pozitívne odpovede vsunieme odmietnutie. V prvej časti vyzdvihneme niečo pozitívne: „Som rád, že ste si dali tú námahu sem prísť, vidím, že
vám na tom záleží...“, v druhej časti povieme, nie: „...ako vidíte, dnes sa vám
nebudem môcť venovať, mám niekoľko iných stretnutí...“, v poslednej navrhneme pozitívne pokračovanie alebo alternatívu pre partnera: „...veľmi rád sa s
vami porozprávam o tejto veci niekedy inokedy. Aký iný termín navrhujete?“
• „Odvolanie sa na normu“ - neodmietame zavrhnutím návrhu, ale poukázaním, že takýto návrh by bol v rozpore s normou. „ Pravidlá sú takéto
a takéto, viete o tom? Pritom navrhujete toto a toto (zreteľne mimo pravidlá). Čo
s tým môžeme urobiť?
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5.1. CVIČENIE: JA-VÝROK
Psychológ Thomas Gordon si všimol, že množstvo spätnoväzbových výrokov je
neúčinných, pretože ľudia, ktorí poskytujú spätnú väzbu, sa príliš zameriavajú
na počúvajúceho, používajú príliš veľa výrokov, ktoré nazval Ty-formulácie. To
vedie k tomu, že počúvajúci sa nesústreďuje na obsah povedaného, ale obraňuje
sa, vysvetľuje, bojuje s hovoriacim. Thomas Gordon navrhol štruktúru formulácie, ktorá vždy najprv zdôrazní, že ide o vyjadrenie vlastnej emócie, potom
opíše správanie partnera, silu spätnej väzby zosilní tým, že vysvetlí dôvody na
prekážanie a končí sa konštruktívne – návrhom konkrétneho kroku k zmene.
Gordon ju nazýva Ja-výrok. Má nasledujúcu podobu:
JA SA CÍTIM .....................
(počúvajúci nemôže spochybniť pocity hovoriaceho, a ak ich hovoriaci
presne vyjadrí, môže lepšie porozumieť dobrému zámeru hovoriaceho
aj v prípade, že vyjadruje kritiku)
KEĎ TY ..........................
(tu by sa malo čo najpresnejšie opísať konkrétne správanie, ktoré prekáža)
PRETOŽE .........................
(malo by nasledovať odôvodnenie, vysvetlenie, aké sú dôsledky nepriaznivého správania poslucháča pre hovoriaceho)
A JA CHCEM/POTREBUJEM/NAVRHUJEM ...........
(tu by sa malo stručne, jasne a konkrétne pomenovať, čo je želateľný a
realistický krok zo strany počúvajúceho)
V malých skupinách si precvičte používanie Ja-výroku.
a) Preformulujte nasledujúce príklady spätnej väzby do podoby Ja-výroku
b) Vymyslite si vlastný príklad spätnej väzby, ktorá vám veľmi nepomohla, a hľadajte formuláciu, ktorá by vám pomohla.
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Výrok
1. Ešte stále si mi nevrátil
tú knihu. Dones ju zajtra,
lebo sa fakt naštvem...“
2. Včera si hovoril, že deti
vezmeš na vychádzku...
a čo... stále trčia doma.
3. Ako si sa bránil, to bolo
dobré, nie?
4. Ten bordel! ...Všade máš
bordel!
5. ... vlastný príklad....

Preformulovanie do podoby Ja-výrok

5.2. Cvičenie: Mäkké NIE
Precvičte si, ako mäkko odmietať prostredníctvom otázok, podmienok,
selekcie, formulácie Áno a, či hamburgera.
Obráťte sa na svojho vedľa sediaceho suseda a povedzte mu akýkoľvek
trochu z reality vychádzajúci návrh, ktorý je však pre neho takmer určite neprijateľný. Napríklad: „Vieš čo, keď už chodíš bicyklom do školy, mohol
by si zajtra vziať aj mňa. Zveziem sa s tebou na rámiku, mne to veľmi pomôže.
Vezmeš ma zajtra a tiež ďalšie dni?“
Sused by mal reagovať na túto otázku a odpovedať tak, že odmietne
tento návrh. Mal by sa pokúsiť urobiť to slušnou mäkšou formou tak,
že využije niektorú z uvedených techník – otázku, podmienku, selekciu,
formuláciu Áno, a alebo hamburger. Po odpovedi sa odpovedajúci obráti
na nasledujúceho suseda a tentoraz kladie (neprijateľný) návrh/otázku
on. Tak pokračujeme, až kým sa nevystriedajú všetci členovia skupiny.
Pokiaľ sa možnosti, ako odpovedať, začnú v skupine jednotvárne opakovať, skúsime spoločnými silami nájsť aj nejaký iný spôsob.

5.3. Cvičenie: Obaly spätnej väzby
Psychológovia Charles a Edith Seashorovi spoločne s Geraldom Weinbergom
v knižke Čo si povedal? Umenie poskytovania a prijímania spätnej väzby hovoria, že skutočné posolstvo spätnej väzby je posilnené/oslabené alebo iným
spôsobom ovplyvnené „obalmi“, v ktorých je spätnoväzbové posolstvo zabalené.
Každý z nich môže nejakým spôsobom ovplyvňovať vyznenie posolstva. Preto je
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potrebné analyzovať, ako vyzerá „balenie“ a snažiť sa porozumieť skutočnému
obsahu. Podľa autorov schéma obalov vyzerá takto:
Schéma: Elementy, ktorými je ovplyvnené vyznenie spätnej väzby4:
sila (naliehavosť) odovzdávania spätnej väzby
želanie ovplyvniť prijímateľa v tom či onom smere
emočné podfarbenie odovzdávania spätnej väzby
štýl odovzdávanie (napr. moralizovanie a pod.)
interpretovanie
prenos (transfer) z iného človeka/situácie
„škatuľkovanie“ (neprimerané zovšeobecňovanie)
neprimerané prisudzovanie motívov druhým

SPÄTNÁ VÄZBA

Pozrite si „obaly“, o ktorých hovoria autori schémy, a v diskusnej skupine si každý zo skupiny skúste spomenúť na príklad spätnej väzby, ktorú
ste v minulosti dostali a jej prijatie bolo silne ovplyvnené niektorým z
týchto „obalov“. Odpovedajte na nasledujúce otázky:
- Čím bola ovplyvnená spätná väzba, ktorú ste dostali? Ako to pomohlo,
alebo skomplikovalo jej porozumenie?
- Mala spätná väzba vďaka tomuto podaniu aktivizujúci vplyv? Alebo sa skôr míňala účinkom? Ako by mala byť podaná tak, aby ste ju
mohli prijať a využiť?
- Ktorý z uvedených obalov najväčšmi negatívne ovplyvňuje účinnosť
spätnej väzby?
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6. KOMUNIKÁCIA MIMO SLOV

Nemožno nekomunikovať. Toto tvrdenie nik nespochybňuje. V interakcii
dvoch alebo viacerých ľudí je aj mlčanie, pasivita či vyhýbanie sa kontaktu špeciﬁckou komunikáciou, ktorá takisto nesie komunikačné posolstvo.
Tento poznatok predstaviteľa systémovej teórie komunikácie Paula Waclawicka pomáha pochopiť, že komunikáciou máme na mysli niečo oveľa
širšie než len výmenu informácií obsiahnutých v slovách. Keď sa ﬁlmový
hrdina na plátne odmlčí, po dlhej chvíli bez slov bokom vydýchne cigaretový dym, obráti sa chrbtom, krátko zakašle, rázne opustí miestnosť a
po niekoľkých krokoch sa váhavo zastaví a bojuje s chuťou otočiť sa a venovať partnerovi ešte jeden dlhý pohľad, obecenstvo v kine ani nedýcha.
Každú sekundu vníma a prežíva komunikačné posolstvo, aj keď v scenári
tejto časti ﬁlmu je dialógom venovaných len niekoľko riadkov a herec má
v tejto päťminútovej scéne predpísané povedať iba: „...Hm... (dlhé ticho),
...hmmmm...“
Všetko, čo vyjadrujeme očami, mimikou, gestikuláciou, postojom a pohybmi trupu a celého tela, zmenou vzdialenosti a spôsobom dotýkania sa,
zafarbením, silou a moduláciou hlasu je rovnako dôležité ako to, čo vyjadrujeme obsahom slov, pretože plný význam akejkoľvek komunikačnej
informácie objavujeme len v komplexnosti všetkých slovných, mimoslovných a kontextových rámcov.
Na zjednodušenie sa obyčajne rozlišuje medzi komunikačným posolstvom,
ktoré má charakter obsahu slov a označuje sa ako verbálna komunikácia,
a komunikačným posolstvom, ktoré je sprostredkované mimo slov a označuje sa ako neverbálna (alebo mimoslovná) komunikácia.
Predstavu o komunikácii, ktorá obsahuje len verbálne znaky, asi najlepšie
spĺňa text v učebnici, textové SMS správy, alebo bezfarebný hlas počítačového programu pre nevidomých, ktorý premieňa text na slová a rovnakým
tónom a kovovým zafarbením hlasu číta veselé i smutné historky. Aj tu je
však množstvo záchytných bodov, ktoré okrem „suchého“ obsahu textovej
správy nesú ďalšie komunikačne obohacujúce informácie. SMS s odpoveďou, ktorá príde okamžite, môže mať iný význam, ako SMS s rovnakým
textom, ktorý príde po niekoľkých dňoch odmlky. Alebo iný príklad – tie
isté slová „Podpísal som to...“ vyslovené rovnakým tónom hlasu u tej istej
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osoby môžu niesť iný význam, keď sa vzťahujú ku každodennému podpisu v knihe dochádzky na pracovisku a iný, ak sa vzťahujú napr. k podpisu
Charty 77 či Anticharty.
Vieme, že to, čo sa deje mimo slov, je v medziľudskom stretávaní mimoriadne dôležité. Dôležitosť mimoslovnej komunikácie sa v minulosti neraz až preceňovala. K omylom dochádzalo hlavne pri pokusoch hovoriť o
mimoslovnej komunikácii samostatne a nebrať do úvahy kontext. Vznikli
celé odvetvia zaujímajúce sa o jednotlivé odvetvia neverbálnej komunikácie, ako sú mimika (najmä pohyby očí, úst a tvárového svalstva), kinetika (celkové pohyby tela a spôsob chôdze), gestika (pohyby rúk a prstov),
haptika (dotyky, potľapkávania, podanie ruky), proxemika – miera vzdialenosti v komunikácii), teritorialita (obsadzovanie a presuny v priestore
počas rozhovoru), posturológia (polohy tela), paralingvistika, produkcia
(iné vonkajšie znaky neverbálneho výrazu v komunikácii ako účes, oblečenie). Niekedy na označenie špeciﬁckých neverbálnych prejavov vznikajú aj
trochu zvláštne novotvary ako okulesika (výskumné odvetvie zamerané
na interpretáciu očného kontaktu a typy pohľadov), chronemika (komunikovanie prostredníctvom toho, ako zachádzame s časom) či olfaktorika
(komunikovanie prostredníctvom vôní a pachov napríklad v komunikácii
matky a batoľaťa).
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Na desaťročia sa v sociálnopsychologických výcvikoch rozšírila „formulka 7:38:55“ – falošné zjednodušujúce tvrdenie, že v komunikácii sa slovami
odovzdáva len 7 % významu, 38 % sa odovzdáva tónom hlasu a intonáciou
a celých 55 % tvorí neverbalita. Pred rokmi Zdeněk Vybíral v článku Nešiřte hlouposti5 upozorňoval, že ide o blud, ktorý asi vznikol nesprávnou
interpretáciou a spojením výskumov Alberta Mehrabiana, ktoré sa týkali
iných problémov. Napriek tomu sa táto formulka občas naďalej používa,
ako by šlo o fakt. Dôležitejšie, než naučiť sa mimoslovnú abecedu a porozumieť, čo ktoré izolované gesto môže znamenať v rôznych kultúrach,
je porozumieť kontextu. Uvedomiť si, že viac než izolované gestá a postoje nesie komunikačnú správu súlad alebo nesúlad slovnej a mimoslovnej
zložky v prejave, ako aj celkové vyznenie súbežnej kombinácie slov a mimoslovných prejavov.

Zásady vysvetľovania a používania mimoslovných prejavov
1. Mimoslovný znak možno interpretovať vždy len vo vzťahu k ostatným
znakom
Popularizačné príručky si osvojili zlozvyk, ktorý ide proti všetkým
princípom primeraného porozumenia komunikácie s klientmi. Vytvárajú slovníky, kde je vždy vytrhnutý izolovaný znak, často ilustrovaný
fotograﬁou a k nemu jednoznačný opis jeho významu,
Napr. ruky skrížené na hrudi = obrana, pohľad zospodu = podriadenosť, silný stisk dlane pri podaní= výraz sebavedomej osobnosti. Podobné nezmysly v príručkách majú často úspech, pretože väčšina ľudí
má rada jednoduché recepty a prirodzenú túžbu zjednodušovať a kontrolovať okolitý svet.
Je nezodpovedné a väčšinou aj nepresné interpretovať jednoduché znaky izolovane. Neverbálny signál je mnohovýznamový. Úsmev môže
byť prejavom pohody a spokojnosti, ale aj rozpakov a pocitu trápnosti.
Ruky skrížené na hrudi môžu byť prejavom obrany, ale aj sebavedomého útoku. Závisí to od iných mimoslovných prejavov. V akej polohe je
trup počas toho, ako vidíme u klienta skrížené ruky. Je uvoľnený, naklonený dopredu, trasie sa, skrúca na stranu? A čo robia prsty? A výraz
tváre?
Pri všímaní neverbálnych prejavov nás zaujímajú „mimoslovné relácie“
(vzájomné vzťahy) znakov. Rozťahujúci sa úsmev, ktorý je sprevádzaný trasúcou sa hornou perou, predklonom hlavy, zužujúcimi sa očnými
štrbinami a dlaňami, ktoré smerujú k tvári, asi nebude signalizovať radosť, ale naopak nastupujúci plač a prejav smútku. Každý mimoslovný
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znak možno interpretovať vždy len vo vzťahu k ostatným znakom.
2. Kongruencia
Kongruencia je súlad viacerých súčastí – v našom prípade pôjde o doplňujúce sa prejavy slovného a mimoslovného prejavu. Niekedy sa v
tejto súvislosti hovorí aj o „dvojitej väzbe“ – teda o komunikačnom produkte, ktorý je vyslaný súčasne na dvoch úrovniach. Dvoma úrovňami môžu byť aj oblasť verbálnej a oblasť neverbálnej komunikácie. Ak
„hovoríme“ slovami to isté čo rukami, tónom hlasu, postojom, prejav je
spravidla veľmi presvedčivý a získava na dôraze. Odborne povedané –
náš prejav je kongruentný. Naopak, ak neverbálnymi prejavmi – očami,
intonáciou, mimikou hovoríme niečo iné než slovami, náš prejav je nedôveryhodný, pôsobí zvláštne. Oznamujeme smutnú správu a pritom
sa usmievame, hovoríme, že sme pokojní a pritom mykáme kolenom a
kŕčovite si žmolíme ruky. Náš prejav je nekongruentný.
Všímať si kongruenciu má význam hlavne vtedy, ak sa v prejave súčasne vyskytujú vedomé (kontrolované) aspekty komunikácie a nevedomé
(spontánne, vedomím nekontrolované) aspekty. Vtedy je nekongruencia vypuklá a spravidla platí, že presnejším ukazovateľom prežívania je
tá časť, ktorá je nekontrolovaná.
3. Prehrávanie a autentické prežívanie
Medzi ľuďmi je rozšírená pochybná predstava, že vhodné neverbálne
správanie si možno osvojiť, naučiť sa ho tak, ako sa učíme kognitívne
poznatky, básničku alebo telefónny zoznam. V mnohých tréningoch
komunikácie alebo imidžu sa venuje veľa času trénovaniu, ako vyzerá
postoj, podanie ruky, chôdza suverénneho manažéra, policajta či učiteľa. Ak ide len o osvojenie si vonkajšieho prejavu, bez zmeny vnútorného prežívania tejto roly, výsledky bývajú tristné. Aj po dlhých tréningoch prejav suverénneho manažéra nebýva dosť presvedčivý, ak nie
je autentický. „Zahrať“ suverenitu je určite menej efektívne a niekedy
dokonca ťažšie, než ju získať a na jej základe sa správať prirodzene,
tak ako je to telu vo vonkajších prejavoch vlastné. Takéto kurzy venujú
príliš veľa pozornosti a energie vonkajším prejavom na úkor pozitívnej
zmeny vo vnímaní seba, ktorá by spontánne priniesla aj iný vonkajší
výraz. Sme veľmi skeptickí k tendencii „navonok prehrávať“ želateľné prejavy. Kongruencia by mala byť postavená na súlade vnútorného
prežívania a vonkajších prejavov, nemožno ju dosiahnuť len vonkajším
„prehrávaním“. V sociálnej práci je to zvlášť viditeľné.
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Na záver len zopakujeme, že význam neverbality v pomáhajúcej komunikácii v sociálnej práci netreba podceňovať, ale ani preceňovať. A predovšetkým ju netreba vytrhávať z komplexného obrazu celej komunikácie.

6.1. CVIČENIE: VÝREZY
Každá podskupina dostane biely papier s vyrezanými okienkami vo
veľkosti 2 x 2 cm a 4 x 6 cm. Úlohou je vybrať si 3 fotograﬁe z tejto brožúry.
Ku každej z nich postupne priložte papier tak, že v najmenšom výreze
vidno len malú časť fotograﬁe – kúsok tváre, ruku, časť tela.
Pozrite sa na výrez a diskutujte o tom, čo vidíte. Akú emóciu nesie výrez, ktorý vidíte? Čo vieme povedať o prežívaní človeka na základe čiastočnej informácie, ktorú vidíme?
To isté zopakujeme s väčším výrezom na tej istej fotke. Aký je komentár
k vyjadrovanej emócii teraz? Ide o tú istú emóciu, alebo máme pocit, že
z výrezu fotograﬁe vieme „prečítať“ niečo iné? Ak došlo k rozdielu, čo
ho spôsobilo?
To isté zopakujeme pri pohľade na celú fotograﬁu – bez zakrytia nejakej
časti.
Čím sa odlišujú jednotlivé pohľady?
Ktoré časti obrazu, zobrazenia tváre alebo gest sú určujúce na vyjadrenie emócie?
Aký celok je dostačujúci na vytvorenie si primeraného objektívneho názoru?
Kedy sa v živote dostávame do podobnej situácie (čítame z náznaku, nepoznáme celý kontext)? Čo v takej situácii môžeme robiť, ak sa chceme
vyhnúť zásadným chybám?

6.2. CVIČENIE: ŽIVÁ KAMERA
Troch dobrovoľníkov požiadame, aby prehrali jednoduchú rolovú scén56

ku z praxe sociálneho pracovníka v teréne. Napríklad sociálny pracovník vysvetľuje matke a otcovi, že ak sa nič v ich doterajšom prístupe k
zanedbávanému dieťaťu nezmení, môže sa to skončiť aj tým, že dieťa
im odoberú do ústavnej starostlivosti. (Dobrovoľníci v rolách – sociálny pracovník, matka, otec – sedia na stoličkách natočených k sebe a asi
15 minút prehrávajú rozhovor v trojici.) Kým si prehrávajúci pripravia
mimo miestnosti svoje roly, účastníci v miestnosti dostanú inštrukciu,
čo si má každý z nich všímať u jednotlivých osôb. Po návrate „protagonistov“ do miestnosti sa scénka odohrá.
Ostatní nezasahujú do scénky, ticho pozorujú a robia si poznámky – tvoria „živú kameru“. Podľa pridelenej inštrukcie každý z pozorovateľov
„sníma“ – zameriava sa na iný aspekt neverbálnej komunikácie u prideleného protagonistu.
Inštrukcie pre pozorovateľov: Pozorne sledujte, počas scénky nehovorte, ani nešepkajte, zaznamenávajte si určené neverbálne prejavy. Sledujte ich pozorne tak, aby ste ich pri rozoberaní vedeli podrobne vysvetliť
a prípadne i napodobniť. Zaznamenávajte ich častosť, podobu, či boli
smerované proti niektorému z partnerov a tiež momenty, pri ktorých
slovách, alebo v ktorej situácii sa vyskytli.
Inštrukcie:
• Aké gestá sa vyskytli u matky (otca, sociálneho pracovníka)? Čo robila s rukami, prstami? V akej polohe boli zápästia, dlane, lakte, ramená? Kedy – v ktorých momentoch – boli v pohybe, kedy v pokoji?
Čo naznačovali tieto ruky? Smerovala ruka či obe ruky k brade, k
temenu hlavy, ku krku, dotýkali sa navzájom? Pôsobilo niektoré z
týchto gest ako vedomé a kontrolované?
• Kam sa dívala matka (otec, sociálny pracovník)? Kam smerovali oči?
Kedy boli otvorené, čiastočne alebo úplne privreté? Aký to bol pohľad (zhora, zdola, rovnocenne, priamočiary, úkosom...)? Aké prežívanie sa odrážalo v pohľadoch? Bolo možné zbadať, že sa blíži moment plaču alebo smiechu? V ktorých momentoch? Pôsobil niektorý
z týchto pohľadov ako vedomý a kontrolovaný?
• Ako vyzerala mimika u matky (otca, sociálneho pracovníka)? Čo
sa dialo v jej tvári? Čo robili ústa – išlo o nejaký typ prekvapenia,
úsmevu, sklamania, hnevu, strachu? Objavili sa zuby, jazyk? Vyskytli sa nejaké pohyby alebo napätie či uvoľnenie na čele, na lícach, na
krku?
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• Ako sa menili počas rozhovoru polohy tela u matky (otca, sociálneho
pracovníka)? Čo robil počas sedenia trup, plecia, boky, nohy? Nakláňalo sa telo dopredu, dozadu, do bokov? Kedy došlo k zmene telového pohybu alebo napätia? Čo to znamenalo pre zmeny vzdialenosti
voči partnerom v rozhovore? Kedy dochádzalo k zmenšovaniu, kedy
k zväčšovaniu vzdialeností. Bola zmena pohybov a vzdialeností reakciou na zmeny v posede a v neverbalite partnerov?
• Ako vyzerali vzájomné dotyky u matky (otca, sociálneho pracovníka)? Dotýkala sa matka (otec, sociálny pracovník) sama seba. V ktorých miestach a akým spôsobom? Išlo o upravovanie sa, pridržiavanie, poklepnutie, zvieranie prstami? Došlo k náznaku dotyku, keď
ruka smerovala k dotyku, ale k samotnému dotyku nedošlo? Ako to
bolo s dotykmi voči partnerom v rozhovore? Ako často, akým spôsobom dochádzalo k dotykom? Aké prežívanie vyjadrovali jednotlivé
dotyky? Do akej miery pôsobili ako neuvedomované a spontánne a
do akej miery pôsobili ako vedomé a kontrolované? Kedy boli dotyky súčasťou bežného spoločenského štandardu, kedy ho narušovali,
išli za jeho hranicu?
• Ako to vyzeralo s intonáciou hlasu a s mlčaním u matky (otca, sociálneho pracovníka)? Ako nahlas hovorila matka v jednotlivých fázach
rozhovoru? Čo signalizovala zmena hlasitosti? V ktorých momentoch šla matka s hlasom dolu alebo nahor? Objavili sa nejaké nepravidelnosti v intonácii? Niečo, čo vyrušovalo, alebo naopak pôsobilo
upokojujúco? Kedy matka mlčala? Aké to bolo mlčanie, čo vyjadrovalo? Líšili sa jednotlivé momenty mlčania medzi sebou? Čím?
• Ako vyzerala synchronicita, zrkadlenie, príp. nadväzovanie neverbálnych prejavov medzi účastníkmi rozhovoru? Kedy dochádzalo k
javu, že neverbálny prejav jedného účastníka rozhovoru ovplyvňoval neverbálny prejav ďalšieho? Čo vyjadrovali momenty synchronizovania, zrkadlenia, príp. nadväzovania neverbálnych prejavov?
Zdali sa niektoré z týchto momentov aj vedomé a kontrolované?
Po ukončení prehrávanej scénky pozorovatelia postupne, u každého
protagonistu zvlášť, komentujú, čo si všimli v ich neverbálnom prejave
a pokúšajú sa interpretovať, čo sa asi v rozhovore odohrávalo pod povrchom slov. Protagonisti hovoria o svojich pocitoch počas rozhovoru
a komentujú aj neverbálne prejavy, ktoré ostatní pozorovali u nich, či u
ich partnerov v rozhovore. V spoločnej diskusii sa pokúsia sformulovať
odpozorované pravidlá na interpretovanie neverbálnej komunikácie.
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6.3. CVIČENIE: PROXEMICKÉ TANCE
V neverbálnej psychológii sa metafora proxemických tancov používa v
súvislosti so vzdialenosťou, ktorú sa snažíme udržať pri rozhovore s
druhými ľuďmi. Pokiaľ zvyk vzdialenosti neladí s naším (druhý človek
je zvyknutý stáť pri rozhovore ďalej či bližšie než my), tak – často nevedome – upravuje túto vzdialenosť. Malými krokmi pristupuje bližšie,
alebo ustupuje dozadu či nabok. V snahe vyrovnať túto pre nás neprirodzenú situáciu robíme to isté. Prikláňame sa, či odkláňame, robíme
počas rozhovoru malé kroky, ktorými dosahujeme vzdialenosť, ktorá
zodpovedá našim zvykom. A keďže počas dlhšieho rozhovoru partner
opäť robí to isté, záznam kamery by asi po dlhšom čase ukázal dráhu
„tanca“, ktorý v rozhovore tancujeme.
Edward T. Hall v známej knižke Tichý jazyk6 rozlíšil 8 vzdialeností/
zón, v ktorých sa najčastejšie v rozhovore ocitajú Američania. Počas rozhovoru sa intenzita hlasu pohybuje od takmer nepočuteľného šepkania
až po krik. Vzdialenosť sa odlišuje podľa vzťahu partnerov v rozhovore, ich nálady, statusu, ale aj osobných zón, ktorú udržujú vo vzťahu
iným. Na zjednodušenie sa hovorí o štyroch osobných zónach:
• intímna zóna (do 0,5 m) umožňuje dotknúť sa druhého človeka; zóna
je zväčša vyhradená len pre veľmi blízke osoby
• osobná zóna (do 1,5 m) umožňuje očný kontakt či podanie ruky;
zväčša je vyhradená pre priateľov, známych či kolegov
• spoločenská zóna (do 3,5 m) je vyhradená pre formálne či pracovné
vzťahy; umožňuje sledovať neverbálnu komunikáciu, výraz tváre či
gestá, avšak neumožňuje dotýkať sa partnera v rozhovore a vyžaduje už trochu hlasnejší prejav
• verejná zóna (do 7,5 m) – v nej väčšinou komunikujeme pri rozhovore s väčším počtom ľudí (málokedy sa v takejto vzdialenosti rozprávame s jedným partnerom). Príležitosťou na takýto kontakt sú porady, zhromaždenia, súdna komunikácia, mediálne či iné prezentácie
a prednášky. V tejto vzdialenosti dokážeme ľudí registrovať (nesplývajú ešte s davom), ale už je ťažšie vnímať ich neverbálnu komunikáciu.
V cvičení je úlohou každého člena skupiny zamyslieť sa, ako vyzerajú
jeho osobné zóny. Ako sa to premieta do spôsobu vychádzania s blízkymi ľuďmi a klientmi? Ako to asi prežívajú oni?
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Dobrovoľník zo skupiny má za úlohu postupne v dvoch inštrukciách
rozmiestniť okolo seba ľudí zo skupiny, ktorí predstavujú prepísané
roly tak, aby ich vzdialenosť od neho odrážala:
a) v prvej inštrukcii rozostaví okolo seba roly tak, ako ich prežíva on
– aká je vyhovujúca vzdialenosť na komunikáciu s týmto človekom
b) v druhej inštrukcii rozostaví okolo seba roly podľa toho, ako si myslí,
že to prežívajú tí druhí – aká je podľa neho vyhovujúca vzdialenosť
na komunikáciu s ním zo strany týchto ľudí
Pridelené roly sú:
- otec (vlastný či nevlastný; pokiaľ už nežije, aká by bola situácia v prípade rozhovoru)
- súčasný partner (manžel, príp. človek, s ktorým žijem a vidím sa
takmer denne)
- bývalý partner, s ktorým sme sa nerozišli v najlepšom
- moje dieťa
- dieťa suseda, ktoré až tak nepoznám
- mestský policajt, ktorý kontroluje moje doklady
- dôchodca, ktorý žobre na ulici, nevyzerá triezvo a chce sa rozprávať
- skinhead s bomberom a kanadami s červenými šnúrkami, ktorý sa zastavuje pri mne a asi sa chce niečo opýtať
- klient (20-ročný nezamestnaný), s ktorým som doteraz nepracoval
- klientka (45-ročná rómska matka viacerých detí, ktorá mala žltačku a
žije vo veľmi zanedbaných podmienkach)
- jej 3-ročné, 10-ročné a 16-ročné dieťa
- vietnamský obchodník na trhu, keď mám záujem o tovar
- cudzinec stredného veku, ktorý ma zastavil na ulici, s ktorým sa neviem dohovoriť, ale asi sa pýta na cestu alebo možné ubytovanie
- úradníčka na daňovom úrade, s ktorou sa osobne nepoznáme
Skupina po predvedení vzdialeností diskutuje o rozdieloch medzi prvým a druhým prípadom a tiež o individuálnych rozdieloch medzi jednotlivými ľuďmi. Snaží sa dospieť k porozumeniu, kedy je naše vnímanie primeranej vzdialenosti zodpovedajúce tomu, čo očakávajú aj klienti
a iní ľudia a kedy bude dochádzať k rozdielom. Snaží sa zhromaždiť
námety, ako sa vyrovnať s odlišným prežívaním osobných zón.
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6.4. DOTAZNÍK: ROZDIELY V NEVERBALITE MUŽOV A ŽIEN? MÝTY
A SKUTOČNOSŤ.
Pozorne si prečítajte dotazník s tvrdeniami o rozdieloch v neverbálnej
komunikácii mužov a žien. Pri každej položke odpovedzte, či je podľa
vás toto tvrdenie pravdivé alebo nepravdivé. Správne odpovede sú na
strane 68.
1.
2.

Ženy rozprávajú viac než muži.
Počas konverzácie muži vo väčšej miere ako ženy upierajú priamy
pohľad na partnera v rozhovore
3. Vo všeobecnosti sa muži zvyknú oveľa viac usmievať ako ženy.
4. Ženy v rozhovore zaberajú menej fyzického priestoru ako muži.
5. V spätnej väzbe používajú ženy viac mimických výrazov tváre než
muži.
6. Ženy sú schopnejšie dekódovať (porozumieť) význam neverbality
– mimoslovné signály (pohľady, mimiku, gestá a pod.)
7. Muži vo všeobecnosti hovoria hlasnejšie než ženy
8. Muži konfrontujú problémy agresívnejším štýlom ako ženy.
9. Muži viac vyjadrujú hnev ako ženy.
10. Vo všeobecnosti sa ženy smejú viac než muži.
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7. KOMUNIKAČNÉ VZORCE A KOMUNIKAČNÉ HRY

Komunikačné vzorce a komunikačné hry sú v práci pomáhajúceho profesionála akousi vyššou školou komunikácie, takže v tomto texte ich spomíname len veľmi stručne.
Asi od piatich rokov veku sú deti schopné začať odlišovať obsah, ktorý
nesú slová (to, čo zaznelo), od toho, prečo boli tie slová vyslovené, čo nimi
chcel hovoriaci dosiahnuť. Naučia sa odlíšiť, že to, čo bolo povedané, nemusí platiť doslova, že okrem slov je dôležité aj posolstvo, zámer, s ktorým
boli slová povedané. Schopnosti rozumieť tomu, že iní ľudia majú svoj
vlastný svet, že v ňom rozmýšľajú a prežívajú možno inak ako my, sa teda
učíme od útleho detstva.
Neplatí to pre malú skupinu ľudí s autizmom. Všetci ostatní si postupne
rozvíjame schopnosť mentalizácie, teda schopnosť rozlišovať vlastný svet
od sveta iných a schopnosť modelovať myseľ druhých, predstavovať si, čo
si myslí ten druhý, ako nás porozumel, ako to prežíva. Učíme sa empatii,
rešpektu a pomocou kontaktu s druhými postupne rozširujeme svoj mentálny a emocionálny obzor.
V rozhovore dvoch či viacerých ľudí nejde len o výmenu slov. Slová a
mimoslovné prejavy nie sú len čírou reakciou na pocity, nie sú len formou
komentovania toho, čo aktuálne robíme.
Okrem abecedy komunikácie sa v slovnej a mimoslovnej interakcii odráža
aj ich vzťah a dochádza aj k prisudzovaniu významu. Komunikácia v podstatnej miere slúži ako sprostredkovateľ vzťahu zúčastnených ľudí. Ľudia
komunikujú nielen preto, aby sa niečo dozvedeli, aby si odovzdali nutné
informácie, ale aj preto, aby jednoducho boli spolu. Aby niečo spoločne
prežívali, cítili vzájomnosť. Aby sa k sebe vzťahovali. Výmenou slov sa ich
vzťah potvrdzuje, rozvíja, alebo naopak, oslabuje.
Komunikácia nie je len prenosom informácií. Nevystačíme s tradičnými
modelmi komunikácie, ktoré ju redukovali len na jeden z jej aspektov – na
prenos informácií. Komunikáciou nie je len to, čo vieme bezprostredne
zaznamenať videokamerami, prístrojmi, ktoré odmerajú prenos zvukov a
kožnogalvanické napätie, či napríklad tlak a tep srdca hovoriacich partne62

rov. Každý z partnerov, zúčastňujúci sa v rozhovore, má v hlave nejaký
zámer, s ktorým vstupuje do komunikačného aktu. Navyše väčšinu toho,
čo sme počuli, reﬂektujeme. V hlave počúvajúceho sa počuté nejakým spôsobom preusporiada. Zo slov a mimoslovných prejavov rozprávajúceho si
počúvajúci – často nevedome – niečo vyberá, kombinuje so svojou minulou skúsenosťou, vytvára si svoj obraz. Vo vzácnych chvíľach dochádza k
tomu, že to, čo chce hovoriaci povedať, presne tým spôsobom aj povie; a
niekedy dochádza dokonca k tomu, že je to takmer presne v tej podobe aj
počuté a počúvajúci začne konať v súlade s tým, čo bol zámer hovoriaceho.
To je ideálna situácia. K takej však dochádza len zriedka. Takto ideálne
komunikačný svet nefunguje. (A možno by takéto dokonale fungovanie
nebolo celkom želateľné.)

V hlbšom uvažovaní o komunikácii sa často spomínajú komunikačné
vzorce a komunikačné hry.
Komunikačné vzorce sú relatívne ustálené skupiny postupnosti krokov,
ktoré sa očakávajú v interakcii v nejakom spoločenstve. Po určitom komunikačnom prejave – napríklad obviňujúcom výkriku – sa očakáva, že
partner v rozhovore zareaguje obraňovaním sa, protiútokom alebo spasívnením.
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O komunikačných hrách hovoríme v prípade dlhších sekvenciách komunikačných prejavov. Niekedy je komunikačnou hrou manželská hádka,
ktorá má stabilne veľmi podobný priebeh a pri jej analýze sa ukáže, že
často nejde o obsah, ktorý sa deklaruje v hádke, ale o mocenský boj, ventilovanie emócií či masáž ega.
No to už je iný – omnoho komplikovanejší príbeh uvažovania o komunikácii v práci terénneho sociálneho pracovníka.

7.1. Cvičenie: Modely komunikácie
Na nasledujúcej strane sú uvedené tri schémy3. Sú to ukážky troch modelov
komunikácie, ktoré boli veľmi populárne asi pred päťdesiatimi rokmi.
Prvý z nich zostavili matematik a elektrotechnický inžinier Bellovej telefonickej
spoločnosti Claude E. Shannon a matematik Warren Weaver v roku 1949. Autorom druhého modelu z roku 1954 je odborník na komunikáciu Wilbur Schram
a autorom tretieho modelu S-M-C-R z roku 1960 je Schrammov študent David
K. Berlo. V dávnej minulosti sa tieto modely alebo ich úpravy objavovali vo väčšine psychologických úvah o efektívnej komunikácii. Asi pred tridsiatimi rokmi
sa z učebníc začali vytrácať, keďže sa v odbornej verejnosti proti nim začala
objavovať stále nástojčivejšia kritika. Poukazovala na mechanicky zjednodušujúci prístup, ktorý bol zameraný hlavne na prenos informácií a kognitivistické
redukovanie skutočnosti v týchto modeloch. Do modelov sa premietol len veľmi
úzky výsek skutočnosti. Z hľadiska praxe komunikácie v pomáhajúcich profesiách sú vzhľadom na tento redukcionizmus len ťažko použiteľné.
Skúste sa zamyslieť prečo. V malých skupinách si najprv predstavte ľubovoľnú situáciu z praxe, keď sociálny pracovník komunikuje s rodinou
v sociálne vylúčenej komunite. Skúste túto situáciu opísať modelmi,
ktoré sú zachytené v schémach na nasledujúcej strane.
V diskusii odpovedzte na nasledujúce otázky:
1. Ktoré aspekty skutočnosti možno vystihnúť týmito modelmi?
2. Ktoré aspekty skutočnosti sa nevyskytujú ani v jednom z modelov,
hoci na pochopenie komunikácie zo situácie vami vybraného príbehu sú podstatné?
3. V akom type komunikácií vystačíme s uvedenými modelmi, v akom nie?
4. Ak by ste mali nakresliť svoju schému (svoj model komunikácie), aké
aspekty by sa museli dokresliť?
64

Schéma 1:
PRENOS SIGNÁLU V KOMUNIKÁCII (TEÓRIA SHANNON & WEAVER, 1949)
Prijatý
signál

Signál
Informačný
zdroj

Vysielač

Cieľová
informácia

Prijímač
Zdroj šumu

Správa

Správa
kódovanie

dekódovanie

Schéma 2:
PROCES A EFEKT KOMUNIKÁCIE (TEÓRIA WILBUR SCHRAMM, 1954)

message
encoder

encoder

interpreter

interpreter

decoder

decoder
message

Schéma 3:
MODEL KOMUNIKÁCIE: S-M-C-R (TEÓRIA DAVID K. BERLO, 1960)

Zdroj
• Komunikačné kódovanie •
zručnosti
•
• Postoje
•
• Vedomosti
•
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•
•
• Kultúra

Správa

Kanál

Obsah
Časti
Úprava
Štruktúra
Kód
Kultúra

•
•
•
•
•
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Sluch
Zrak
Dotyk
Čuch
Chuť

Príjemca

dekódovanie • Komunikačné
zručnosti
• Postoje
• Vedomosti
• Sociálny systém
• Kultúra

Správne odpovede k cvičeniam

Mini-cvičenie: Nešťastne formulované otázky (cvičenie zo strany 35)
1. Viac otázok v jednej.
Chybné je zmiešavať dve alebo viac otázok do jednej. Na čo sa vlastne
pýtame? Na vlastníctvo bytu alebo na to, či klient žije sám? Pri takto
sformulovanej otázke má klient tendenciu vyberať a venovať sa jednej
z tém, ktorú zachytil v otázke, alebo splieta rovnako nezmyselne o všetkom, tak ako ho na to navádza zle sformulovaná otázka.
2. Odborná alebo pseudoodborná terminológia.
Ani ten najvzdelanejší respondent nemusí poznať všetky cudzo znejúce
výrazy odbornej terminológie. Nemusí poznať obsah vyhlášok a ich novelizácii. To, čo je jasné nám, skoro určite nebude jasné jemu. Niekedy
majú profesionáli snahu kopiť cudzie slová a odvolávať sa na špeciﬁcké odborné výrazy vtedy, keď sú si neistí a odbornou terminológiou si
chcú dodať zdanie vážnosti. Niekedy to má opačný dôsledok a v očiach
klientov ich to zhadzuje. A skoro určite to vedie k neporozumeniu. Úplne najhoršia situácia nastáva, keď aj klient začína používať odbornú
alebo pseudoodbornú terminológiu a v odpovediach citovať vyhlášky,
lebo si myslí, že v oﬁciálnom, „úradnom“, rozhovore to tak má byť.
3. Sugestívna otázka.
Ak otázka nedáva rovnaký priestor odpovedať jedným či druhým spôsobom, ak v otázke cítime jemný tlak na želateľnú odpoveď, situáciu
klienta veľmi sťažujeme. Klient sa môže cítiť veľmi zle, ak musí vysvetľovať, prečo odpovedá inak, než sa očakáva, a časť partnerov v rozhovore (hlavne detí) si to zjednoduší a odpovedá tak, ako to chce pýtajúci sa počuť. Odstrašujúcim príkladom otázok tohto typu nech ostanú
niektoré povrchné novinárske „rozhovory“ s deťmi typu „... a páči sa ti
tu? ....a je dobré, že TV pre vás pripravila takúto zábavu?...a prídeš aj na
budúci rok?).
4. Hodnotiace nálepky.
Musíme si dávať pozor na hodnotiace otázky, kde je hodnotenie už zabudované do otázky a podľa odpovede si klient na seba dáva hodnotiacu nálepku.
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5. Zavádzanie merateľných parametrov a štatistiky do bežného rozhovoru.
Je to celé príliš komplikované. Štatisticky postavené odpovede môžu zabodovať v škole pre talentované deti, ale úplne zlyhať inde. Nie všetci
vedia, čo sú škály, nie všetci majú nacvičenú predstavivosť, ako umiestňovať svoje odpovede do škál. Problém môže byť aj so vzostupným či
zostupným smerovaním škál (pre niekoho je najviac 10 bodov, pre iných
symbolizuje najlepšie hodnotenie jednotka). A problém tiež môže spôsobovať viacnásobne hodnotenie. Otázka môže časť ľudí popliesť tak,
že budú potrebovať nejaký čas, aby ju predýchali. A časť z respondentov začne mať tendenciu aj na všetky nasledujúce otázky odpovedať
nejakým číslom.
6. Hypotetická otázka.
Málokto si dokáže predstaviť prežívanie iných a navyše z perspektívy
ďalších osôb. Odpoveď, ktorú dostane, bude asi viac hovoriť o vzťahu
respondenta k matke, na ktorú sa pýtame, nie o iných aspektoch.
7. Nejasné vyjadrenie o dôležitosti alebo dôvode položenej otázky.
Takouto otázkou by sme asi dosť zneistili respondenta. Na jednej strane
mu dávame najavo, že na jeho odpovedi až tak nezáleží. Na druhej strane naznačujeme, že ide o závažnú tému a robíme opatrenia v tom smere.
Klientovi by sme mali dať najavo, ako je závažné to, na čo sa pýtame,
a keď sa v situácii necíti dobre, otvorene vysvetliť, prečo mu kladieme
tieto otázky.
8. Stereotyp a nálepkovanie.
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Správne odpovede k dotazníku:
Rozdiely v komunikácii mužov a žien? Mýty a skutočnosť.
(Správne odpovede na dotazník zo strany 61.)
Napriek všeobecne rozšírenému predpokladu sú rodové rozdiely v komunikácii mužov a žien viac poverou než skutočnosťou. Jeden z výskumov konštatuje, že len v 2 % sledovaných komunikačných prejavov bolo
možné odhaliť rozdiely, v 98 % prejavov sa nenašli rozdiely, ktoré by
bolo možné pripísať rodu.1 Jeden z najlepších odborníkov na komunikáciu u nás Zbyněk Vybíral dokonca hovorí, že psychologické rozdiely
medzi ženami a mužmi neexistujú.2 To, čo sa občas konštatuje ako fakt,
je podľa neho výsledkom neadekvátneho zovšeobecňovania. Mnohé
sociobiologické a antropologické kategorizácie, aj keď dlhodobo v psychológii tradované, sú len konštruktmi a nemajú opodstatnenie. Prečo
teda o rozdieloch v psychológii muža a ženy vznikajú veľmi populárne
pseudoteórie o „mužoch z Marsu a ženách z Venuše“? Prečo sa knihy
zdôrazňujúce jednoznačné rozdiely stávajú bestsellermi?
Asi to zjednodušuje myslenie. Ľudia majú v kategorizovaní prirodzenú tendenciu vytvárať dichotómne predstavy, vidieť dve polarizujúce
možnosti aj v javoch, ktoré nemajú túto charakteristiku. Je jednoduchšie
prijať, alebo si vytvoriť predstavu dvoch škatuliek, než boriť sa s dvojznačnosťou, komplikovanosťou a rôznorodosťou.
Výskumy potvrdzujú veľké rozdiely dané jednotlivými ľuďmi, alebo
dané socializáciou a kultúrou, ale len minimum drobných rozdielov,
ktoré by bolo možné pripísať rodu. A ak pripustíme, že väčšina rodových rozdielov je daná sociálnym konštruovaním reality, ani tieto drobné rozdiely sa nemusia dlhodobo preukázať, keďže sociálna realita sa
mení a všetci ju vždy konštruujeme nanovo.
Takže odpovede na tvrdenia o rozdieloch v neverbálnej komunikácii
medzi ženami a mužmi sú:
1. Ženy rozprávajú viac než muži. NEPRAVDA.
Existujú síce veľké rozdiely medzi množstvom slov, ktoré za deň pou1
2

MacGeorge, E: Gender , Woman and Health , www.who.int/gender/documents/en/
Vybíral, Z.: Pszchologické rozdíli mezi ženami a muži neexistují. Zborník „psychologické dny
2004- Svět žen a svět mužů. Polarita a vzájemné obohacování“. Univerzita Palackého, Olomouc
2005.
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žijú jednotliví ľudia, niektorí z nás sú uvravení, iní hovoria striedmo,
alebo sú dokonca mlčanliví, ale takéto rozdiely sa nedajú pripísať mužom či ženám vo všeobecnosti. Niektoré výskumy naznačujú, že muži
majú tendenciu viac rozprávať na verejnosti, ženy viac doma3, ale možno predpokladať, že s väčším presadzovaním sa žien vo svete práce a vo
verejnom živote sa aj tento rozdiel bude vyrovnávať.
2. Počas konverzácie muži vo väčšej miere ako ženy upierajú priamy
pohľad na partnera v rozhovore. PRAVDA
Do určitej miery výskumy potvrdzujú, že muži majú viac tendenciu vrhať priamočiary pohľad na partnera počas rozhovoru.4 Súčasne je to s
pohľadmi zložité, keďže výskumy súčasne naznačujú, že ženy vo väčšej
miere udržujú očný kontakt v rozhovoroch a častejšie ho aj prerušujú.5
3. Vo všeobecnosti sa muži zvyknú oveľa viac usmievať ako ženy.
NEPRAVDA
Žiadny z výskumov to nepotvrdzuje. V miere a v spôsobe usmievania
možno existujú medzikultúrne rozdiely, ale rozhodne nie rozdiely medzi muži a ženami.
4. Ženy v rozhovore zaberajú menej fyzického priestoru ako muži.
PRAVDA
Výskumy potvrdzujú6, že muži majú tendenciu zaberať viac fyzického
priestoru počas sedenia alebo státia, viac rozťahujú ruky a nohy od seba
do priestoru.
5. V spätnej väzbe používajú ženy viac mimických výrazov tváre než
muži. PRAVDA
Výskumy potvrdzujú7, že dievčatá si odmalička osvojujú širšiu paletu
mimických výrazov a v spätnej väzbe sa v ich tvári objavuje viac mimických výrazov a ich väčšia rôznorodosť.
6. Ženy sú schopnejšie dekódovať (porozumieť) význam neverbality
– mimoslovné signály (pohľady, mimiku, gestá... a pod.) PRAVDA
3
4

5
6
7
8

Tannen, D: A country of widows. www.newstimes.ru/eng/detail.asp?art_id=1537, 2006
Hall, J.: Nonverbal sex differences. Communcation Accuracy and Expressive Style. The John
Hopkins University Press. Paris, 1984.
tamže
Glass,L.: He says, she says. Closing the Communication Gap between the Sexes. Putnam, 1992
tamže
Tamže, Izard
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Výskumy signalizujú8, že ženy dokážu vo všeobecnosti citlivejšie a s
väčšou presnosťou „čítať“ neverbálne signály. Zdá sa, že túto spôsobilosť si vo väčšej miere osvojujú už v útlom detstve.
7. Muži vo všeobecnosti hovoria hlasnejšie než ženy. PRAVDA
Zdá sa9, že toto pozorovanie platí pre verejné vystúpenia, hoci tak ako
vo všetkých tvrdeniach, individuálne rozdiely sú nepomerne dôležitejšie než rodové rozdiely. Podrobnejší pohľad tiež hovorí, že muži asi vo
všeobecnosti majú tendenciu hovoriť na verejnosti hlasnejšie, ale súčasne sa ukazuje, že ženy používajú väčší rozsah tónov počas rozprávania
(v priemere 5, u mužov v priemere 3).
8. Muži konfrontujú problémy agresívnejším štýlom ako ženy. NEPRAVDA
Nepotvrdzuje sa to. I keď muži sú viac pripravení rýchlejšie používať
fyzickú agresiu, a ženy majú tendenciu využívať aj nepriamu a slovnú
agresiu v pripravenosti konfrontovať, problémy nie sú zásadné rozdiely.
9. Muži viac vyjadrujú hnev ako ženy. NEPRAVDA.
V miere vyjadrovania hnevu nie sú rozdiely. Podľa výskumov, muži
vyjadrujú hnev vo väčšej miere nadávaním a krikom a ženy v hneve vo
väčšej miere plačú, ale to je skôr rozdiel formy než miery alebo intenzity
emócií.
10. Vo všeobecnosti sa ženy smejú viac než muži. NEPRAVDA.
Nezistili sa rozdiely v množstve smiechu. Niektoré výskumy konštatujú
rozdiely v témach, ktoré viac vyvolávajú smiech u mužov alebo žien, ale
rozdiely sú takmer zanedbateľné a aj tu platí, že rozdiely medzi jednotlivcami sú väčšie než medzi mužmi a ženami.

9

Glass,L.: He says, she says. Closing the Communication Gap between the Sexes. Putnam, 1992
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