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Abstract 

The study deals with actual continuities of communication in schol and social 

contact. Give actual coherences and middles of verbal and nonverbal 

communication within emphasis to cultural activities in communication of 

university students. 
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Anotácia 

Štúdia rieši aktuálne  súvislosti komunikácie v školskom i spoločenskom 

kontakte. Poskytuje aktuálne súvislosti a prostriedky verbálnej i neverbálnej 

komunikácie s dôrazom na rozvoj kultivovanej komunikačnej činnosti.        
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Úvod 

V každodennom medziľudskom kontakte, odborných vzťahoch i vzdelávacej, 

ale aj výchovnej činnosti, má výrazný význam komunikácia. Je to 

predovšetkým kontakt medzi ľuďmi – verbálny i neverbálny, ktorý ľudí 

spája, rozdeľuje, aktivizuje, ale najmä učí a podnecuje k rozmýšľaniu 

a hľadaniu nových kontaktov, usmerňuje riešenie problémov rozhodovanie 

i poznávanie. Komunikácia je v tomto zmysle prostriedok rozvoja ľudského 

života, myslenia a predovšetkým  riešenia všetkých medziľudských vzťahov. 

„ Komunikácia je vo všeobecnej rovine definovaná ako odovzdávanie 

informácie prostredníctvom signálov a prostriedkov – ústne, písomne, 

mimikou, gestami a ďalším neverbálnym správaním. Je realizovaná medzi 

dvomi a viac ľuďmi, ďalej s pomocou tlače, rozhlasu a iných médií 

“  ( Janáčková, Weiss, 2008, s. 11 ). V podmienkach vysokej školy zároveň 

aktivizuje samostatnosť a prenikanie do podstaty študovaných otázok. 

Komunikácia je vážna skutočnosť,  v procese vysokoškolského štúdia, počas 

ktorého sa budúci absolventi učia komunikovať s kolegami, či nimi 

usmerňovanými spolupracovníkmi s cieľom utvárania kultúry pracovného 

prostredia. 

   Komunikáciu vnímame ako odovzdávanie a prijímanie informácií 

v medziľudskom kontakte s účelom obohacovania poznania, medziľudských 
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vzťahov i vzájomného ovplyvňovania sa. Komunikáciu podľa obsahu 

rozdeľujeme na : 

- sociálnu komunikáciu,  

- pedagogickú komunikáciu, 

- rétoriku. 

   V každodennom medziľudskom kontakte a vysokoškolskom štúdiu, vrátane 

študijných aktivít, sú prostredníctvom komunikácie vytvárané a riešené 

rozličné situácie a vzťahy, ktoré výrazne ovplyvňujú životnú pohodu 

a kvalitu života ľudí.  Jednotlivé komunikačné prístupy umožňujú nielen 

prijímať  nové informácie, ale aj utvárať názory a rozhodovania, prípadne 

ovplyvňovať presvedčenie kontaktujúcich sa osôb na základe odbornosti 

i sociálneho kontaktu. Prostredníctvom komunikácie je možné každému 

jedincovi výrazne pomôcť, povzbudiť ho, usmerniť, ale prostredníctvom 

komunikácie je možné inému človeku aj uškodiť, zraniť ho, alebo výrazne 

deprimovať, čo sa môže prejaviť aj vo vzťahu k štúdiu. Preto má slovo 

významnú silu, lebo ovplyvňuje myslenie jednotlivcov, podnecuje utváranie 

stanovísk, ale aj riešenie  aktuálnych individuálnych, či skupinových 

problémov. Komunikácia je významný spoločenský jav nielen pre 

dorozumievanie sa , proces odovzdávania a prijímania informácií, ale aj pre 

súhru ľudí v procesoch spoločenského života, čo sa v procese 

vysokoškolského štúdia výrazne rozvíja ako nevyhnutnosť medziľudského 

kontaktu.  V podmienkach vysokoškolského štúdia má zvlášť výrazný 

význam, lebo v komunikačnom procese na vysokej škole sú všetci dospelí 

ľudia  s primeranými skúsenosťami a predstavami. 

   V neustále viac potrebnom kontakte medzi ľuďmi, vzhľadom na postupné 

strácanie záujmu o druhých ľudí, získava komunikácia na novej potrebe 

a tým aj rozvoji medziľudského kontaktu a porozumenia, čo absolvent 

vysokej školy bude musieť uplatňovať. V procese komunikácie získavajú 

ľudia informácie, majú možnosti reagovať na ne, utvárajú si názory 

a stanoviská, pričom je možná realizácia aj vzájomného ovplyvňovania. 

V procese pedagogickej komunikácie na vysokej škole sa študenti učia 

usmerňovať sociálne prostredie, rozvíjať medziľudské vzťahy a vzájomne 

spolupracovať. Študenti vysokých škôl a neskôr ich absolventi prispievajú 

k šíreniu poznania, diskusie a aktivizácii ľudí okolo seba.  

 

Sociálna komunikácia 

 

 

   V medziľudskom, spoločenskom kontakte má významnú úlohu sociálna 

komunikácia, ktorú je potrebné vnímať  ako komunikáciu v spoločenskom 

prostredí, komunikáciu medzi ľuďmi v spoločenskom, sociálnom kontexte. 

Úlohou sociálnej komunikácie je spájať ľudí, pôsobiť na nich, odovzdávať 

a prijímať informácie  s postupným ovplyvňovaním a usmerňovaním.  

V procese sociálnej komunikácie  sú riešené aj  aktuálne problémy 

spoločenského a profesionálneho života v reálnych podmienkach určitej 

spoločenskej, či profesionálnej skupiny,  konkrétneho regiónu, krajiny, či 

spoločnosti. Neustále zmeny  v spoločenských kontaktoch vyžadujú aj zmeny  
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v odovzdávaní a prijímaní informácií, čo znamená aj zmeny v každodennej 

komunikácii.  

   Prostredníctvom  komunikácie je možné človeka výrazne povzbudiť, 

aktivizovať, ale mu aj ublížiť a znechutiť ho, čo výrazne platí najmä 

v sociálnom prostredí.  Kontakty medzi ľuďmi, prostredníctvom slov a reči, 

sú najvýraznejšou  ľudskou vymoženosťou a dôsledok reči je vo všeobecnom  

ľudskom pokroku, medzicivilizačných a medzinárodných kontaktoch, ktoré 

umožňujú lepšie poznávanie sa, ovplyvňovanie, ale aj pochopenie.  

V sociálnej komunikácii ide o prenášanie  a odovzdávanie hodnôt, tradícií 

a noriem správania sa, rozhodovania a vzájomnej spolupráce. Prináša 

výraznejšiu dynamiku ľudskej blízkosti a pochopenia, lebo je predovšetkým 

komunikáciou medzi ľuďmi – interpersonálnou komunikáciou. P. Gavora          

( 2003, s. 13 ) v tejto súvislosti  konštatuje, že „ pri sociálnej komunikácii je 

dôležitá predovšetkým  kvalitatívna stránka informácie, t.j. nielen to, koľko 

informácií, akým smerom a v akej  frekvencii sa preniesla, ale dôležité je i to, 

aký má informácia  vplyv na človeka , na jeho doterajšie vedomosti, názory, 

motívy, potreby, očakávania, konanie a správanie“. V podmienkach 

vysokých škôl sa v tomto smere prejavuje nielen v oblasti vzdelávania, ale aj 

v oblasti výchovy. Na druhej strane je prostredníctvom  sociálnej 

komunikácie realizovaná aj socializácia každého človeka ako proces 

rozvíjania priestoru žiť medzi ľuďmi a s ľuďmi, prijímať ich normy, spôsob 

života a hodnoty, ale aj získavať nové skúsenosti, vplyvy, hodnoty, či 

orientáciu.  V procese socializácie  sa cez komunikáciu vytvárajú vzájomné, 

partnerské kontakty upriamujúce komunikujúcich do vzájomných vzťahov, 

hodnôt, ale aj ovplyvňovania.  Sociálna komunikácia umožňuje každému 

človeku orientovať sa v spoločnosti, sociálnej skupine, ale aj riešiť jeho 

problémy, odpovedať na otázky života, práce, prítomnosti a budúcnosti, 

čomu vysokoškolské štúdium výrazne pomáha.  

   Sociálna komunikácia, ale aj štúdium všeobecne, umožňuje získavať 

ľuďom  poznatky a skúsenosti z celého dejinného vývoja, lebo práve 

komunikácia umožňovala a umožňuje  riešiť problémy, spájať i rozdeľovať 

ľudí, ale aj viesť ich k dosiahnutiu stanoveného cieľa. Medziľudské vzťahy  

sú tým dokonalejšie , čím je medzi ľuďmi lepšia komunikácia, lebo 

prostredníctvom slov, informácií je možné vyriešiť, pri zachovaní dobrých 

vzťahov a porozumenia, veľa problémov ako pri použití násilia, hrubých 

slov, osočovania, či iných prostriedkov  používaných silu a mocenský vplyv, 

ale aj riešiť mnohé technické, pracovné postupy, zabezpečovanie bezpečnosti 

a istoty v pracovnej činnosti, či rozhodovaní ľudí.  Tento názor je príkladom  

pre možnosti stretávania sa  rozličných názorov, riešení , postupov 

a kvalifikačného rastu v individuálnom i kolektívnom záujme v zmysle 

vzájomnej medziľudskej ústretovosti.   

     Pri aplikácii argumentov, poznatkov  prichádza v sociálnom kontakte 

k mnohým objektívnym  nápadom, názorom, kombinácii stanovísk vedúcich, 

možno, ku konsenzuálnemu záveru a výraznejšej kooperácii medzi ľuďmi 

v záujme napredovania pracoviska, firmy a tým aj jej všetkých 

zamestnancov. Uvažovanie je na druhej strane  aj prejavom inteligencie, 

prostredníctvom ktorej  môžu ľudia riešiť  všetky problémy okolo seba,  

ktoré prináša život, pracovné zaradenie, či prácu s ľuďmi. Uvažovanie musí 
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byť prioritným aktom  v rozhodovaniach i činoch človeka, lebo na jeho 

základe  je možné utvárať pozitívne  medziľudské vzťahy, riešiť problémy  

konsenzuálnym postupom, vhodným a ústretovým počúvaním na úrovni 

ľudskej dôstojnosti, spravodlivosti, pravdy a tým aj spájania sa ľudí v súlade 

s hodnotami humanizmu a dôstojnosti človeka.  Týmto kvalitám a hodnotám  

života, aj prostredníctvom komunikácie, sa musia ľudia  naučiť 

v procese  vzdelávania , zvlášť vysokoškolského vzdelávania, získavať svoju 

ľudskú silu, dôstojnosť a pripravenosť prezentovať sa  v prostredí svojimi 

vedomosťami, zručnosťami, názormi a stanoviskami a prístupmi k všetkým 

otázkam práce a života nielen na pracovisku, ale aj v mimopracovnom 

sociálnom prostredí s pozitívnou klímou.    

 

Pedagogická komunikácia 

 

   Pedagogická komunikácia je komunikácia  v procese realizácie 

výchovného a vzdelávacieho pôsobenia, čo znamená, že je proces 

komunikácie medzi účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu na vysokej 

škole a slúži na odovzdávanie a prijímanie nových informácií, poznatkov, 

rozvoj vedomostí a realizáciu výchovných vplyvov. P. Gavora ( 1988, s. 22 ) 

charakterizuje pedagogickú komunikáciu ako „ výmenu informácií medzi 

účastníkmi výchovno-vzdelávacieho procesu. Pedagogická komunikácia sa 

riadi zvláštnymi pravidlami, ktoré určujú právomoci jej účastníkov“, čo na 

vysokej škole znamená ústretovú spoluprácu učiteľov a študentov. Je to 

proces neustáleho, systematického a stále sa zdokonaľujúceho kontaktu 

učiteľa a žiakov, prípadne účastníkov vzdelávacieho podujatia  v záujme  

rozvoja vedomostí.  V tomto zmysle úlohou pedagogickej komunikácie je   

utvárať a rozvíjať  schopnosti slovného kontaktu medzi účastníkmi 

vzdelávacieho procesu a viesť ich k odovzdávaniu informácií a ich prijímaniu 

prostredníctvom počúvania. Odovzdávanie informácií, počúvanie i analýza 

prijatej informácie patria k výrazným prejavom  schopností každého človeka 

vnímať iného človeka, rozvoja inteligencie, socializácie i individualizácie 

v zmysle svojbytnosti a autentičnosti.  V procesoch pedagogickej 

komunikácie všeobecne, a na vysokej škole zvlášť,  je utváraná morálna  

i estetická stránka  vyjadrovania sa, získavanie istoty v uvažovaní 

i rozhodovaní, ale predovšetkým  v správaní sa. Význam pedagogickej 

komunikácie  je predovšetkým v jej cieľoch, čo znamená, že v procese 

výchovy a vzdelávania  umožňuje realizovať asertivitu, ale aj empatiu, 

rozhodnosť, či ústretovosť voči inému človeku prejavenú vyjadrovaním sa, 

ale aj vnímaním partnera. V tomto smere cieľmi pedagogickej komunikácie 

sú :    

1.Vytváranie spojitosti a nadväznosti  medzi účastníkmi vzdelávacieho 

procesu. 

2.Vytváranie tvorivej atmosféry a záujmu o prednášaný problém v prostredí 

vysokej školy. 

3.Podnecovanie aktivity vo vyjadrovaní a počúvaní, čo znamená vzájomnú 

súhru a nadväznosť učiteľa a študentov alebo vzdelávacieho podujatia 

akéhokoľvek druhu. 
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4. Dynamizácia a komplexnosť prijímaných informácií, ktoré umožňujú 

záujem o nové poznatky, informácie  a uvedomenie si ich významu a prínosu 

do pracovného i společenského života človeka. 

5. Rozvoj ústretovosti a spolupráce  medzi účastníkmi pedagogickej 

komunikácie na základe riešeného problému. 

6. Skvalitňovanie jazykového prejavu a rozvoj slovnej zásoby, jako prejav 

vzájomnej úcty a rešpektu medzi ľuďmi a uvedomovanie si významu a 

důležitosti úradného jazyka, lebo správna komunikácia v škole alebo inom 

vzdelávacom zariadení, či podujatí je prípravou aj na komunikáciu 

v sociálnom prostredí, čiže na realizáciu sociálnej komunikácie pri poznaní, 

že prax, aj v komunikácii, robí majstrov. 

   

 V súvislosti s uvedenými cieľmi pedagogickej komunikácie, konkrétne 

v prepojení aktivít učiteľov a žiakov, je rozvíjaná pozornosť, logické 

myslenie, spolupráca, dynamika rečového prejavu, nadväznosť uvažovania 

a vyjadrovania sa, formulovanie a uplatňovanie faktov a argumentov, 

zvedavosť, slovná zásoba a kvalita rečového prejavu v súlade s pravidlami 

slovenského jazyka, alebo iného jazyka.  Prostredníctvom pedagogickej 

komunikácie a jej primeraného usmerňovania si účastníci vzdelávacieho 

podujatia uvedomujú opodstatnenosť jednotlivých pravidiel a noriem 

gramatiky i výslovnosti, poznávajú bohatosť jazyka a prostredníctvom neho 

aj kultúru národa a spoločnosti, veď pod pojmom kultúra rozumieme 

a vnímame  jej jednotlivé súčasti, ktorými sú vzdelanie, veda, literatúra 

a umenie. V každom prípade je ale potrebné si uvedomovať skutočnosť, že „ 

úroveň pedagogickej komunikácie  výrazne ovplyvňuje efektívnosť celej 

pedagogickej práce “            ( Nelešovská, 2005, s. 77 ), čo je nutné 

v podmienkach vysokoškolského vzdelávania zvlášť zdôrazňovať. 

Prostredníctvom pedagogickej komunikácie je teda utváraná celková 

pracovná klíma v podmienkach vzdelávacích podujatí, upevňujú sa spojenia 

medzi učiteľmi a študentmi  ako kolektívu s konkrétnymi cieľmi a úlohami, 

ale následne aj v kolektívoch na jednotlivých pracoviskách.   

   Úroveň  pedagogickej komunikácie má preto výrazný vplyv aj na celkové 

spoločenské i odborné uznávanie a hodnotenie učiteľa ako verejného činiteľa, 

ktorý práve prostredníctvom pedagogickej komunikácie otvára brány nového 

poznania, alebo upevnenia vedomostí v konkrétnej oblasti pracovnej alebo 

spoločenskej činnosti.  Pedagogická komunikácia, jej úspešné a efektívne 

riadenie, znamená prejav kvality v oblasti odbornej i pedagogicko-

psychologickej pripravenosti učiteľa so schopnosťou aktivizácie študentov. 

Samozrejme, že komunikačná úroveň  je prejavom aj  osobnostnej stránky 

každého vysokoškolského pedagóga, lebo, ako uvádza A. Nelešovská ( 2005, 

s. 77 )  „ kultivované vyjadrovanie  a predovšetkým citlivé a taktné konanie a 

vystupovanie pedagogických pracovníkov pozitívne ovplyvňuje následné 

reakcie a činnosť žiakov “ a študentov, ale aj , vo vzdelávaní dospelých, 

účastníkov konkrétnych kurzov, školení, či iných vzdelávacích podujatí.   

V tomto zmysle je potrebné upozorniť na fakt, že každá akcia vyvoláva určitú 

reakciu, čo sa prejavuje aj v procese pedagogickej komunikácie ako 

pedagogická interakcia ako prejav záujmu účastníka o problematiku formou 

otázok, stanovísk, konzultácie s učiteľom vysokej školy a pod.   
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   V tomto pochopení vzťahu učiteľa a študenta sa  prejavuje aj veľká potreba 

morálnej kvality vysokoškolského učiteľa, jeho trpezlivosti, asertívnosti 

a predovšetkým pozitívneho prístupu ku  všetkým ľuďom. Ak je pedagogická 

komunikácia významnou kvalitou  pri utváraní celkovej pracovnej atmosféry 

a vzťahov v procese vzdelávania a následne aj na pracoviskách pri aplikácii 

vedomostí z prednášok, seminárov, či cvičení  je potrebné, aby ju 

charakterizovali také znaky ako sú „ 1. kľud, 2. takt, 3. citlivý prístup, 4. 

pohoda, 5. vzájomná dôvera, 6. orientácia na pozitívne javy, stránky 

a vlastnosti, 7. tolerancia, 8. snaha o porozumenie s ostatnými, 9. trpezlivosť 

“ ( Nelešovská, 2005, s. 78 ). Preto je len samozrejmé, že jednotliví kandidáti 

na učiteľov vysokých škôl, alebo učitelia samotní, majú realizovať 

dynamickú a ústretovú, aktivizujúcu komunikáciu, čo má základ v celkových 

osobnostných kvalitách jednotlivých osobností.     

   V pedagogickej komunikácii sa objektívne prejavujú jednotlivé súčasti 

motivácie ku komunikácii, ktorými sú ( Vybíral, 2000 ) motivácia 

kognitívna, motivácia združovacia, motivácia sebapotvrdzovacia, motivácia 

adaptačná, motivácia presilová, motivácia existencionálna a motivácia 

pôžitkárska.  V aktivitách  dospelých, pri odovzdávaní a prijímaní informácií 

vo vzdelávacom procese ide o získavanie poznatkov, rozvoj vedomostí 

a kontaktov medzi jednotlivcami i skupinami rozličného vzdelania 

a kvalifikácie.  

 

 Rétorika 

 

   Významnou a nezanedbateľnou súčasťou komunikácie je rétorika, 

označovaná                       ( Vybíral, 2000 ) ako prejav výrečnosti a pekného 

rozprávania, prípadne aj ako učenie o tom, ako pôsobivo formovať myšlienky 

a získavať poslucháčov na svoju stranu. P. Gavora ( 2003, s. 8 – 9 ) 

v súvislosti s rétorikou konštatuje, že „ je to súbor zásad na prípravu 

a realizáciu ústnych, prevažne monologických prejavov.  Rétorika vznikla 

oveľa skôr ako teória komunikácie , jej korene siahajú minimálne do starého 

Grécka, kde sa rétorika rozvinula  ako teória a prax verejných, prevažne 

presvedčovacích prejavov “. Výrazný rozvoj rétoriky siaha aj do obdobia 

Rímskej ríše, kedy bola dôležitou súčasťou prípravy študujúcej mládeže 

vzhľadom na potrebu dobových presvedčovateľov a administrátorov, ktorých 

rozsiahla ríša, s mnohými ovládanými národmi, potrebovala. Rétorika 

poskytovala aj mnohé podnety pre výchovu a vzdelávanie, čo dokazuje aj 

spis Institutio oratoria ( Dvanásť kníh o príprave rečníka )  významného 

rímskeho filozofa, rečníka a pedagóga Marca Aurelia Quntiliana.  Rétorike 

bola venovaná pozornosť počas celého dejinného vývoja ľudstva a to nielen 

v západnej civilizácii, ale aj iných civilizáciách v záujme ovplyvňovania 

i správy území v zmysle existujúcich noriem a hodnôt. Na univerzitách jej 

bolo venovaného veľa priestoru, lebo rétorika bola súčasťou  výchovy 

a vzdelávania, najmä v európskom stredoveku, ako súčasť ovládania 

siedmich slobodných umení ( septem artes liberales ) v podobe trívia 

( gramatika, rétorika, dialektika ) a quadrívia ( aritmetika, geometria, 

astronómia a hudba ). Rétoriku je potrebné v súčasnosti vnímať skutočne ako 
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hodnotu a schopnosť v oblasti výrečnosti,  potrebného pekného rozprávania, 

ale pri uplatňovaní a dodržiavaní reálnych, objektívnych a pravdivých faktov 

a argumentov pri získavaní vysokoškolskej kvalifikácie. Takých argumentov, 

ktoré sa stávajú hybnou silou  každodenného logického a samostatného 

myslenia.  Rétorika je potrebná všade  tam, kde je záujem o rozvoj 

pozitívneho vplyvu, získavania ľudí pre vec, rozhodovanie, morálku, 

dôstojnosť a vážnosť chvíle, dlhšieho času alebo udalosti. Rétorika je 

nevyhnutná pri všednej alebo slávnostnej komunikácii ako sú mimoriadne 

stretnutia, mítingy, náboženské obrady, slávnostné udalosti ( promócie, 

vyznamenania, výročné stretnutia ), smutné udalosti                 ( rozlúčky, 

pohreby ) a pod.  Z celkového vnímania rétoriky je možné  získať poznanie, 

že prostredníctvom pekného, citovo a hlasovo stvárneného slova a prejavu je 

možné človeka povzbudiť, utíšiť bolesť, či žiaľ, vzbudiť slávnostnú náladu, 

aktivizovať myslenie, poznávať súvislosti a rad ďalších životných javov. 

Rétorika je preto aktuálnou súčasťou spoločensko-politického života, 

náboženských prejavov, jednotlivých súčastí kultúry, vrátane výchovnej 

a vzdelávacej činnosti.  Existujú tri základné rečnícke zámery, ktoré môžu 

byť v každom prejave prítomné v rozličnom pomere a sú to zámery 1. 

pobaviť, 2. poučiť, 3. nasmerovať vôľu a pohnúť ňou, čo je v prostredí 

vysokoškolského vzdelávania nevyhnutnosťou.  

   Predpokladom kvalitného , objektívneho, ale aj úspešného presviedčania sú 

jednak vierohodnosť presvedčovateľa, čiže rečníka, emotívnosť prejavu 

a logická argumentácia          ( Klapetek, 2008 ) viazané na kvalitu vzdelania 

a rečníckeho umenia.  

Každý učiteľ vysokej školy musí byť dobrý rečník, rétor, s úlohou získavania 

študenta, účastníka vzdelávacieho podujatia pre záujem o vzdelávanie, 

múdrosť a samostatné myslenie. Preto súčasťou jeho rétorickej prípravy, 

podobne ako aj v iných rétorických prejavoch, musí byť :        vierohodnosť, 

emotívnosť a logická argumentácia, čo u učiteľa znamená jednak vysokú 

odbornosť, pedagogicko-psychologickú pripravenosť a osobnostnú silu. Tieto 

predpoklady majú byť aj súčasťou pripravenosti a práce  všetkých verejných 

činiteľov pri podmienke, že majú na verejnosti prejavovať múdrosť, skutočnú 

oddanosť službe verejnosti, či presvedčenia o potrebe riešenia problémov 

a zvyšovania kvality života občanov, ktorých vysokoškolsky vzdelaní 

odborníci majú usmerniť. 

 

Reč 

 

   Dynamiku vývoja človeka a ľudstva predstavuje a ovplyvňuje reč, ktorou 

sú vytvárané kontakty, odovzdávané informácie a používané fakty 

a argumenty. Preto je reč chápaná ako forma existencie vedomia  a nástroj 

komunikácie medzi ľuďmi. Pôsobí ako špecifický ľudský prostriedok pre 

utváranie, formulovanie a odovzdávanie myšlienok, ktorými sa prejavuje  

spoločenský charakter človeka. Reč nie je záležitosťou len jedincov, ale 

organickou súčasťou spoločenského života, ktorou si ľudia odovzdávajú 

informácie, poznatky, skúsenosti a jej prostredníctvom  sú riešené problémy 

a rozpory, prípadne sú dosahované konsenzuálne dohody.  Reč je 

v medziľudskom kontakte skutočnosťou myšlienky, jej materializáciou 
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a objektivizáciou. V medziľudskom kontakte sú skúsenosti pretvárané do 

pojmov, čo umožňuje vzájomnú komunikáciu,  uchovávať i rozvíjať tradície, 

zvyky  a postupy prostredníctvom  ústneho podania.  V tomto zmysle  reč 

umožňuje  výmenu myšlienok  a zážitkov medzi ľuďmi, pričom je 

predpokladaná taká reč, ktorá je zrozumiteľná pre počúvajúceho, dokáže 

zaujať a podnietiť  uvažovanie a hľadanie nových postupov a riešení.  Na 

druhej strane je reč prostriedkom pre odovzdávanie skúseností z historického 

vývinu ľudstva. Historické skúsenosti sú prenášané jednak ústnou formou, 

ktorá je ale menej dôveryhodná, lebo každý komunikujúci alebo informujúci 

vnáša do informácií vlastný subjektívny prístup alebo podstatu informácie 

značne mení.  Preto je stabilnejší a dôveryhodnejší písomný prejav reči, ktorý 

je zachytený písmom a je tu menší priestor pre zmeny, lebo napísaný text  je 

interpretovaný čítaním, čo obmedzuje možnosť meniť podstatu  spracovanej 

informácie. V tejto súvislosti je možnosť výrazne uplatniť výchovný aspekt 

gramotnosti s poznávaním, že gramotný človek je menej manipulovateľný, 

ovládateľný a viac samostatný. Preto má v procesoch komunikácie  

prostredníctvom  reči významné miesto aj písmo ako znakové vyjadrenie reči 

s trvalou hodnotou a výpovednou silou. V. Krupa a J. Genzor ( 1989, s. 12 ) 

konštatujú, že „ ľudská reč je komunikácia akustického typu. Jej hlavné 

výhody spočívajú  v tom, že tvorba, odovzdávanie, ani prijímanie signálov 

neprekážajú ľuďom vo veľkej časti iných činností, najmä telesných, 

komunikácia je možná i za nepriaznivých svetelných podmienok. Môže 

nastupovať bez podnetov zvonku a vysielateľ má možnosť upozorniť 

prijímateľa že chce komunikovať “. Týmto sa reč, v akustickej i grafickej 

podobe, stáva nástrojom  socializácie každého jedinca.  Akustická, čiže 

zvuková reč, je prejavom vývojovej kvality človeka, teda výsledkom jeho 

myslenia, analýzy skutočností a prenášania skúseností z jedného človeka na 

druhého , z jednej skupiny na druhú. Postupne sa reč bez písma prejavovala 

ako veľká nevýhoda , lebo postupom vývoja pracovnej činnosti a tým aj 

spoločenskými zmenami, náboženskými obradmi, odovzdávaním tradícií 

a pod. bolo potrebné informácie ustaľovať, čo bez písma nebolo možné.  Reč 

je potrebné pochopiť v štyroch významoch a je možné ju vnímať ako 1. 

všeobecnú schopnosť človeka hovoriť, 2. konkrétnu reč, 3. rozprávanie ako 

dej, činnosť, proces, 4. techniku rozprávania, tzv. dikciu. 

   Prostredníctvom reči sú v pracovnom procese poskytované inštrukcie, 

pokyny, vymieňané skúsenosti a informácie, ale sú aj hodnotené výsledky 

v konkrétnej oblasti ľudskej činnosti. Všetky prejavy v komunikácii, či ako 

konsenzuálne vyjadrenia alebo aj protirečenia, sa stávajú  hybnou silou 

intelektuálneho a sociálneho rozvoja spoločnosti i jednotlivcov.  Reč posúva 

dopredu aj myslenie  človeka v každom vekovom období, lebo obohacuje  

jeho poznanie a posúva k múdrosti, ktorú I. Ruisel ( 2005, s. 115 ) 

predstavuje ako „ – poznávací proces alebo ako zvláštny spôsob získavania 

a spracúvania informácií, - cnosť alebo sociálne hodnotnú formu správania a 

– dobro alebo ako osobnostne  žiaduci stav alebo podmienku“.  Múdrosť teda  

umožňuje stály rozvoj každého človeka v priebehu jeho života, uvádza ďalej 

uvedený autor, ale musíme konštatovať, že jej prejav je vyjadrený aj 

v spôsobe reči a preto je potrebné akustický prejav každého človeka neustále 

kultivovať, rozvíjať a zdokonaľovať, lebo prostredníctvom rečového prejavu, 
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čo len jediného slova, či viacerých slov alebo viet je možné človeka výrazne 

povzbudiť, pomôcť mu, motivovať k pozitívnemu vnímaniu života, práce, 

prostredia a neustáleho hľadania a rozvíjania nového poznania. 

   Preto je v komunikácii nutné, rečovej alebo písomnej, zdôrazňovať 

múdrosť ako prekážku nespravodlivosti, prostriedok pre využívanie 

skúseností a poznatkov z minulosti ako poučenie, prostriedok  pre 

aktualizáciu poznatkov súčasnosti a vytvárania prognóz pre budúcnosť.  

Podľa I. Ruisela ( 2005 ) má múdrosť v živote človeka, alebo pre život 

človeka, päť funkcií, ktorými sú :      

1. umožniť každému človeku riešiť problémy, dilemy a realizovať 

mnohé životné rozhodnutia v súlade so životným štýlom,   

2. poskytovanie informácií a rád iným ľuďom v súlade s vlastným 

rozhľadom, vedomosťami a hlavne zodpovednosťou, 

3. účasť na riadení spoločnosti v menšom či väčšom  rozsahu a na 

základe objektívneho poznania vlastných schopností a možností pre 

riešenie spoločenských súvislostí, 

4. snaha o životný prehľad a spoznávanie podstatných javov  

v existencii a fungovaní prírody, spoločnosti a človeka, 

5. hľadanie zmyslu života. 

Čím sú teda spojené funkcie múdrosti s rečou a rečovým prejavom ? Reč je 

v súvislostiach kvalít osobnosti človeka, podmienkou a prostriedkom vývinu 

myslenia, rozvoja poznávacích i ostatných psychických procesov. Slúži 

organizácii vlastného ja, vyjadrovaniu emocionálnych stavov a vzťahov, ale 

aj na reguláciu správania sa a zvyšovania výkonnosti. 

V procese   vzdelávania sa reč  prejavuje a uplatňuje ako špecifická ľudská 

činnosť so základom v používaní slovných i neslovných vyjadrovacích 

prostriedkov v komunikácii medzi vysokoškolským učiteľom a študentom. 

Reč je v tomto zmysle základný komunikačný prostriedok, lebo na základe 

reči môže človek vyjadriť svoje myšlienky, nálady, city so schopnosťou 

dorozumieť sa s inými ľuďmi a usmerniť ich v pracovnom i spoločenskom 

živote.  

   Reč, ako metodický prostriedok, umožňuje učiteľovi vysokej školy 

upozorňovať na podstatné skutočnosti podávanej informácie výškou alebo 

silou hlasu, aktivizáciu účastníkov štúdia v zmysle afektívnej zložky 

komunikácie, či striedanie aktivít zo strany účastníkov alebo zo strany 

vysokoškolských učiteľov.   

   Ako výchovný prostriedok je reč uplatňovaná v zmysle spisovnosti, teda 

úcty k materinskému i inému jazyku, utvára záujem o iné civilizácie 

a kultúry, formuje vzťah ku krajine, ovplyvňuje medziľudské kontakty 

a uznávanie sa ľudí, k čomu musia vysokoškolsky vzdelaní ľudia prispieť. 

   Reč v týchto všetkých súvislostiach predstavuje  schopnosť a proces 

používania relatívne uzavretého, zovšeobecneného a stáleho súboru 

verbálnych znakov pre dorozumievanie sa vo výchovnej skupine a jej 

dynamika je obohatená aj neverbálnymi prostriedkami. V tomto zmysle  je 

potrebné zohľadňovať aj kultúru jazyka, čo znamená, že reč sa upriamuje na 

uplatňovanie jazyka ako objektívneho základu reči, lebo jazyk je chápaný 

ako štruktúrovaný systém znakov a pravidiel ich používania, čo potvrdzuje 

tvrdenie o potrebe poznania pravidiel a noriem každého používaného jazyka, 
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lebo reč je proces a jazyk je prostriedok reči.  Prostredníctvom reči je 

potrebné vnímať a upozorňovať na význam a silu jazyka v jeho historickom 

vývoji i existujúcej kodifikácii ako prejavu kultúry každého človeka i národa. 

Reč je potrebné neustále rozvíjať a zdokonaľovať a v procesoch výchovy 

a vzdelávania uplatňovať komunikáciu delenú, podľa používaných 

prostriedkov, na : 

a) verbálnu, slovnú komunikáciu, 

b) neverbálnu, mimoslovnú komunikáciu a  

c )  komunikáciu činom, ako postupy rozvíjajúce samostatnosť 

žiakov, ich pozornosť, celkové vyjadrovanie a osobnostný rozvoj. 

   Pri uplatňovaní reči a jazyka je utváraná aj jazyková kompetencia, ktorá 

znamená                 „ schopnosť používať osvojený jazyk ( materinský, 

cudzí ) pre komunikačné účely. Základné jazykové schopnosti sú : receptívne 

( počúvanie s porozumením ) a  produktívne ( ústny prejav, písomný prejav ). 

Lingvodidaktické koncepcie sa odlišujú v tom, ktoré z týchto schopností 

považujú v školskom vzdelávaní za prioritné“ ( Průcha, Walterová, Mareš, 

2003, s. 94 ), čo podporujú verbálna i neverbálna komunikácia a komunikácia 

činom podstatne charakteristické pre vysokoškolsky vzdelaných odborníkov 

rozličných odborov.    

 

Verbálna komunikácia  

 

   V súčasnosti existuje  na zemeguli asi 6000 jazykov, medzi ktorými sú 

jazyky  obrovských spoločenských skupín ( čínština, angličtina, , španielčina, 

bengálčina, hindština, portugalčina, ruština, japončina, nemčina ) až po malé 

skupiny rozdrobených afrických, či iných kmeňov.   „Verbálnou 

komunikáciou  rozumieme dorozumievanie sa jednej, dvoch a viacero osôb 

pomocou slov (v zvláštnych prípadoch i inými znakmi jazykového systému 

“ ( Vybíral, 2000, s. 86 ). P. Gavora ( 2003, s. 60 ) v týchto súvislostiach  

konštatuje, že „ verbálna komunikácia prebieha  pomocou jazyka. 

Osvojovanie si a používanie  prirodzeného jazyka  nás, spomedzi všetkých 

kognitívnych potencialít človeka, najviac fascinuje. Je výbavou, ktorou sa 

človek podstatne odlišuje od ostatných živých tvorov.  Jazyk umožňuje  

sociálny, kultúrny a technický rozvoj človeka. V škole  je jazyk základom  

ústnej i písomnej komunikácie – kultivovania žiakov a odovzdávania  

kultúrneho dedičstva ľudstva.“ Verbálna komunikácia je teda súhrnom 

zvukov, prostredníctvom ktorých je možné vytvárať kontakt medzi ľuďmi.  

V procesoch výchovy a vzdelávania je potrebné ale nájsť spoločnú reč medzi 

učiteľom vysokej školy a študentmi tak, aby znamenala spoločné úlohy 

a ciele, ktoré je potrebné v procesoch výchovy a vzdelávania realizovať. 

V procesoch komunikácie na vysokej škole, či inom vzdelávacom zariadení 

má prioritnú pozíciu učiteľ , ale z hľadiska celkového rozvoja myslenia 

účastníkov, v súlade s významom a úlohami pedagogickej komunikácie, sa 

vyžaduje potreba paritného komunikovania a do spolupráce učiteľa 

a študentov je potrebné  zapojiť, okrem monológu aj dialóg, rozhovor, či 

konverzáciu.  

  V procese  vzdelávania a výchovy detí, mládeže i dospelých  sa prejavuje 

nutnosť prepojenosti obsahovej i formálnej stránky, čo znamená potrebu 
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schopnosti a poznania čo povedať, o čom informovať a ako danú informáciu 

realizovať.  J. Skalková    ( 2007, s. 170 ) v súvislosti s obsahom vzdelávania 

a obsahovou stránkou pedagogickej  komunikácie konštatuje, že „ analýza 

komunikatívnej dimenzie vyučovania znamená obrátiť pozornosť k tematike 

medziľudských vzťahov v procese vyučovania, k interakcii učiteľov a žiakov 

medzi sebou “, lebo pedagogická komunikácia  zabezpečuje dosahovanie, 

okrem vzdelávacích, aj výchovných  cieľov na úrovni morálky, čo je možné 

uplatňovať práve v procese pedagogickej komunikácie. Správne poňatie 

a realizácia pedagogickej komunikácie k  tvorivosti a medziľudskej 

ústretovosti výrazne prospeje, čomu vysokoškolské vzdelávanie značne 

pomáha. 

 

Neverbálna komunikácia 

 

   Na dynamiku verbálnej komunikácie nepôsobí a neovplyvňuje ju len hlas, 

jazyk,  či reč, ale aj neverbálne prejavy, ktoré komunikácii dodávajú silu, 

náboj a životnosť.  Podľa výskumov komunikácie sa v praxi prejavuje 

skutočnosť, že na počúvajúceho účastníka komunikácie, komunikácie 

sociálnej, pedagogickej alebo rétorického prejavu v 7 % pôsobí obsah 

odovzdávanej informácie, v 38 % forma  verbálnej komunikácie a v 55 % 

neverbálne prejavy komunikácie. Z. Vybíral ( 2000, s. 64 ) v súvislosti s 

neverbálnou komunikáciou uvádza, že    „ neverbálna komunikácia zahrňuje 

oblasť toho, čo signalizujeme bez slov, či spolu so slovami ako sprievod 

slovnej komunikácie “ a P. Gavora ( 2003, s. 122 ) v tejto súvislosti 

konštatuje, že „ kým doménou verbálnej komunikácie  v škole je prenášanie 

kognitívnych informácií ( poznatky, fakty, názory ), neverbálna komunikácia  

má potenciality prenášať postoje a emocionálne stavy “. Pri neverbálnej 

komunikácii je možné vnímať celkový psychický stav komunikujúcich, ich 

prežívanie skutočnosti, ale aj prirodzenosť správania sa každého jedinca 

v spojení jeho psychického stavu a vonkajších fyzických prejavov. 

   Je prirodzené, že pohyby tela ako celku, alebo jeho častí, rúk, nôh, tváre 

nemôžu byť neutrálne, ale  sú reakciou  na celkovú situáciu v prostredí, ľudí 

v ňom alebo na uvedomovanie si svojho miesta v kolektíve.  Existuje rad 

povolaní, v ktorých je potrebné profesionálne ovládať jazyk, alebo jazyky 

a ich  neverbálne sprevádzanie.  Je to reč tela, realizovaná vo väčšej, či 

menšej dokonalosti ako napríklad v herectve, práci kňazov, verejných 

činiteľov, právnikov a v nemenej dôležitej súvislosti, s výchovou 

a vzdelávaním,  s prácou učiteľov všetkých stupňov.  Je veľmi málo 

pravdepodobné zachovávať kamennú tvár, napr. v komickej situácii, čo 

vyžaduje primeranú prípravu. Reč tela je úzko spojená  s kultúrnou 

charakteristikou príslušnej civilizácie alebo národa.  Inak sú prejavy 

neverbálneho vyjadrenia v islamskom svete, hinduistickom, japonskom 

a pod., ako je napríklad pozdrav, prejav súhlasu, či nesúhlasu a iné.  Aj 

neverbálna komunikácia je prejavom a vyjadrením historického  vývoja, 

skúseností a komunikačnej praxe i významu.  Verbálna i neverbálna 

komunikácia  sú výrazom vzdelanosti, kultúrnosti a radu ďalších, človeka 

kultivujúcich prejavov. Je to súčasť sociálneho správania sa a preberania 

hodnôt  predchádzajúcich generácií ako prejav vzájomnej súdržnosti 
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a spojenia. V každom prípade je potrebné vychádzať z poznania, ako uvádza 

Z. Vybíral ( 2000, s. 70 ), že existujú rozličné funkcie neverbálnej 

komunikácie a „ neverbálnu komunikáciu využíva človek k tomu, aby : 

- podporil reč ( reguloval tempo, zdôrazňoval vyslovené ), 

- nahradil reč ( ilustroval, symbolizoval ), 

- vyjadril emóciu ( resp. zvládol prežitie emócie , aby sa znovu dostal  

do emočnej rovnováhy a adaptoval sa), 

- vyjadril interpersonálny postoj ( napr. pochybovanie, naliehavosť 

pre presviedčaní ), 

- uskutočnil sebavyjadrenie – predstavil sa “. 

   Učiteľ vysokej školy vo výchove a  vzdelávaní, vo svojom vzťahu k 

študentom, spoznáva, hľadá prístupy a rieši jednotlivé problémy a otázky 

výchovných skupín  nielen  vlastným odborným poznaním, ale aj vlastnými 

činmi, reakciami, či, častokrát,  púhou neverbálnou komunikáciou.  

   Neverbálnymi prejavmi je vyjadrených sedem  základných emócií 

( Vybíral, 2000 )  ktorými sú šťastie  ( radosť, potešenie ), prekvapenie, 

strach, smútok, hnev, znechutenie           ( opovrhnutie ) a emočný záujem 

o niečo.  V tomto zmysle je potrebné aplikovať aj normy neverbálnej 

komunikácie a na základe ich prejavu spolupracovať s účastníkom 

vysokoškolského štúdia, povzbudzovať ho, či inak usmerňovať.   

   V podpore komunikácie vysokoškolských učiteľov a študentov sa ukazujú 

ako nezanedbateľné tieto neverbálne prostriedky : 

- fonetické prostriedky, 

- proxemika ( vzdialenosť ), 

- haptika ( dotyk ), 

- posturika ( držanie tela ), 

- kinezika ( pohyb ), 

- gestika ( pohyb rúk ), 

- mimika ( výraz tváre ), 

- vizika ( pohľad ), 

- olfaktorika ( vône ), 

- grafika ( náčrty, grafy ), 

- kolorika ( farebnosť ), 

- chronemika ( narábanie s časom ), 

- zachádzanie s predmetmi,  

- výzor, estetika, vkus znamenajúce dynamiku vzdelávania, vzťahov, 

emócií, chápania i motivácie.              

 

   Pri charakteristike fonetických prostriedkov je možné uvažovať nad 

skutočnosťou, či ich nie je možné zaradiť do verbálnej komunikácie, ale 

bezprostredné počutie hlasu je určitým motivačným prostriedkom pre 

zaujatie poslucháča a prijímateľa informácie. Fonetické prostriedky sú 

v prípade učiteľa vysokej školy  prostriedkom budovania jeho autority 

v prostredí vzdelávacej inštitúcie, ale aj ako prostriedok hľadania 

a nachádzania vzájomnej spolupráce a pochopenia. V tomto zmysle farba 

hlasu, výška hlasu, rýchlosť rozprávania a pod. sú podmienkou aj pre 

konkrétne prezentovanie poznatkov z potrebných oblastí. 
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    Proxemika, čiže vzdialenosť predstavuje veľmi dôležitú skutočnosť 

v neverbálnej komunikácii učiteľa a žiakov. Zo vzdelávacieho hľadiska je 

potrebné udržiavať primeraný kontakt medzi účastníkmi výchovno-

vzdelávacieho procesu na vysokej škole jednak z dôvodov utvárania 

medziľudských kontaktov, vzájomného porozumenia, vnímania 

odovzdávaných alebo interpretovaných informácií. V tomto zmysle môžeme, 

v súvislosti so vzdialenosťou v pedagogickej komunikácii, hovoriť o troch   

typoch vzdialeností, ktorými sú : 

1.Oficiálna vzdialenosť, predstavujúca oddelenie komunikujúcich dĺžkou nad 

360 centimetrov.  

2. Sociálna vzdialenosť je prejavom už bližšieho záujmu o partnera 

v komunikačnom procese  a predstavuje oddelenie komunikujúcich dĺžkou 

medzi 120 – 240 centimetrami.. 

3. Osobná vzdialenosť znamená bližší kontakt medzi účastníkmi 

komunikácie a pedagogickej komunikácie zvlášť, lebo je vyjadrením 

bezprostredného kontaktu vo vzdialenosti 40 – 120 centimetrov. Je to 

vzdialenosť dostatočne rešpektujúca individualitu subjektov komunikačného 

procesu, ale aj možnosť ich bezprostrednej spolupráce a reakcií na vzájomné 

podnety.  

   Haptika, čiže dotyk predstavuje taký komunikačný prostriedok, ktorý je 

vyjadrením vzťahu vyučujúceho a vzdelávajúceho sa.  

   Posturika ( držanie tela ) znamená celkový postoj vysokoškolského učiteľa  

pred účastníkmi štúdia. Držaním tela prejavuje každý vysokoškolský učiteľ 

svoje sebavedomie, ale aj zdravotný, či psychický stav. 

   Kinezika, čiže pohyb je úzko spojená s dodržiavaním vzdialenosti 

v prostredí triedy či učebne. Učiteľ vysokej školy  sa pohybuje po priestore 

pokojne, prirodzene, v nadväznosti na realizáciu konkrétnych činností. 

   Gestika, čiže pohyb rúk je „ typickým sprievodom verbálnej komunikácie. 

Primerané a kultivované používanie gest učiteľom sa považuje za súčasť 

efektívnej komunikácie. Dynamickým gestikulovaním naznačuje učiteľ 

entuziazmus a ten je faktorom , ktorý často zvyšuje učebnú motiváciu žiakov. 

Nadsadené gestá však škodia, odpútavajú pozornosť od toho, čo učiteľ 

hovorí. Práve tak je nesprávny druhý extrém – gestikulačná nehybnosť, 

strnulosť “ ( Gavora, 2003, s. 130 ).    

   Gestikuláciu učiteľa vysokej školy a študentov v procese pedagogickej 

komunikácie dopĺňa aj výraz tváre, čiže mimika. Výraz tváre znamená 

a zachytáva celkový psychický i fyzický stav vyučujúceho,  radosť, smútok, 

bolesť, prekvapenie alebo neutrálnosť vo vzťahu k odovzdávaným 

informáciám.  

   Vizika, čiže pohľad znamená kontakt učiteľa a študentov prostredníctvom 

očného kontaktu a je možné jej prostredníctvom sledovať prácu 

vzdelávaných, ich reakcie, vyvolávať ich, disciplinovať alebo aj 

povzbudzovať vo vyjadrovaní stanovísk.  

   Olfaktorika , čiže využívanie vôní a pachov je prostriedkom celkovej 

aktivity pri utváraní príjemnej klímy v prostredí vzdelávacej inštitúcie, čo 

znamená potrebu uplatňovania vôní. Teda je tu možnosť spojenia koloriky 

a olfaktoriky cez výzdobu triedy či učebne kvetmi, ktorých vôňa príjemne 

pôsobí na celkovú psychiku prítomných. 
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   Nevyhnutnou súčasťou neverbálnej komunikácie je aj grafika, čiže 

predstavovanie informácií prostredníctvom grafov a náčrtov, čo účastníkom 

prednášok, seminárov a cvičení umožňuje lepšie vnímanie a učiteľom, 

v podobe grafov, či iných náčrtov, dynamickejšie predstavovanie informácií.  

   Kolorika, čiže farebnosť je uplatňovanie takého neverbálneho prístupu, 

ktorý pôsobí na schopnosť účastníkov vzdelávania vnímať poznatky nielen 

sluchovo, ale aj vizuálne.        Chronemika, čiže narábanie s časom je 

významnou súčasťou neverbálnej komunikácie, lebo je prejavom schopnosti 

učiteľa vysokej školy efektívne využívať stanovený čas, striedať pracovné 

činnosti a komunikáciu medzi ním a študentmi.. Chronemika je v určitej 

miere aj komunikácia činom, lebo prejavuje schopnosť účelného 

a dynamického využitia pracovného času a vnímania potrebného zaťaženia 

študujúcich.  

   Takisto významnou súčasťou neverbálnej komunikácie učiteľa je aj 

narábanie a zachádzanie s vecami, ktoré učiteľ vysokej školy používa. 

Prístupom k týmto veciam a narábanie s nimi prejavuje  vzťah k výsledkom 

práce iných ľudí, vytvorenými hodnotami, ale aj estetickým vnímaním 

používaných vecí v súlade s obsahom a cieľom vzdelávania. 

   Nezanedbateľnou neverbálnou skutočnosťou je aj výzor, estetičnosť a vkus 

každého vyučujúceho. Je nutné  uvedomiť si aj fakt, že sa ukazuje potreba 

záujmu o príjemné zážitky, ktoré sú v škole rozvíjané jednak celkovým 

výzorom, estetičnosťou, ale aj vkusom učiteľa, teda zladením farebnosti 

oblečenia, vôní, úpravy vlasov, tváre, ale aj vyjadrovania sa v súlade so 

sociálnym a profesionálnym statusom.    

 

Komunikácia činom 

 

   V procesoch pedagogickej komunikácie, uplatňovaní vzdelávania 

a výchovy, má popri verbálnej i neverbálnej komunikácii, významnú úlohu aj 

komunikácia činom.  Komunikácia činom  predstavuje  všetky aktivity 

účastníkov vzdelávacieho podujatia, ktoré pôsobia  na utváranie ich 

vzájomných vzťahov a zároveň je aj reakciou na činy, rozhodnutia alebo 

riešenia oboch subjektov výchovno-vzdelávacieho procesu. Podľa A. 

Nelešovskej ( 2005, s. 57 ) „ oznamovanie činmi je veľmi výrazným druhom 

pedagogickej komunikácie . Na rozdiel  od komunikácie  verbálnej 

a neverbálnej je jej však venovaná,  v oblasti teoretickej a výskumnej, malá 

pozornosť “. Komunikácia činom  je vlastne komunikácia prostredníctvom  

vlastnej aktivity vyučujúceho i študujúceho, ale aj vlastným  správaním.   

Učiteľ vysokej školy komunikáciu činom realizuje vlastným vyjadrovaním 

sa, reakciami na činnosti účastníkov, či ochotou spolupracovať s kolegami.  

V spoločenskom prostredí  je výrazne sledovaná aj spojitosť slov a činov 

medzi ľuďmi, najmä vo verejnej sfére a preto je vysokoškolský učiteľ 

výrazná, v prostredí vzdelávacieho zariadenia , sledovaná osobnosť.  Jeho 

činnosti musia byť v súlade s odborným zameraním. J. Skalková ( 2007, s. 

172 ) v tomto zmysle konštatuje, že „ pri vyučovaní majú komunikačný 

význam  i niektoré činy učiteľa. Komunikačný význam činnosti učiteľa 

vnímajú žiaci veľmi citlivo “. A študenti vysokých škôl ešte výraznejšie. 
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   Komunikácia činom  má ukázať študentom aj celkový prístup 

vysokoškolského  učiteľa k prostrediu, vnímaniu a hodnoteniu všetkých 

spoločenských prejavov i hľadaniu možností ako ich riešiť.   

   Súhrnne k tomuto problému O. Šimoník (In. Jůva et al., 2001, s.83 )   

konštatuje, že „ i keď sa pedagogická komunikácia realizuje predovšetkým 

formou verbálneho prejavu dochádza aj v pedagogickej praxi k situáciám, 

ktoré sú riešené bez slov.  V takom prípade hovoríme  o tzv. komunikácii 

konaním, činom, ktorá je mnohokrát oveľa pôsobivejšia ako  verbálna 

komunikácia.  Bezslovná, rýchla a účinná reakcia na konkrétnu situáciu vo 

forme praktického činu je výchovne veľmi pôsobivá.  Môže byť nielen 

praktickou ukážkou schopnosti okamžite  a pohotovo uplatniť osvojené 

vedomosti  a schopnosti, ale je aj prejavom  potrebných profesionálnych  

a mravných postojov.  Činy a konanie pedagogických pracovníkov  sú nielen 

komplexnou výpoveďou  o ich vzdelanostnom profile, ale predovšetkým 

o vlastnostiach morálnych a ľudských.  Ich výchovná hodnota je vysoká 

a mali by byť preto vždy na takej úrovni, aby boli pre žiaka príťažlivým 

príkladom “. Pedagogická komunikácia preto na všetkých úrovniach 

vzdelávania prispieva k dynamike správania i konania každého človeka 

v smerovaní na kultúrnu komunikáciu a reálne uplatnené medziľudské 

vzťahy a porozumenie.  
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