
RESPEKTUJÍCÍ
KOMUNIKACE

Jana Nováčková



RESPEKTOVAT  A  BÝT  RESPEKTOVÁN ®

již 20 let

KURZY

od roku 2005 KNIHA

P. Kopřiva, J. Nováčková,
D. Nevolová, T. Kopřivová

Spirála 2005

přes 94 000 výtisků



RESPEKTUJÍCÍ  VÝCHOVA

Úkol

VztahDítě



AUTORITATIVNÍ VÝCHOVA

Úkol

VztahDítě



VŠE DOVOLUJÍCÍ VÝCHOVA

Úkol

VztahDítě



• vážit si někoho za něco

• brát ohledy na jeho 
• potřeby

• individualitu, odlišnost -
nechtít měnit ty druhé

• lidskou důstojnost

RESPEKT



RESPEKT

Brát děti vážně! 

Co bychom si nedovolili vůči dospělým, 
neměli bychom si dovolit ani vůči dětem.



Děti nevědí, co je pro ně dobré. 
Dospělí to vědí! 

Je to pro tvé vlastní dobro!

Uvidíš, že to doceníš, až vyrosteš!

Jednou mi za to, co pro tebe dělám, poděkuješ!



• vážit si sám sebe 
• mít svou hodnotu sám o sobě, bez 

zásluh
• umět se postarat sám o sebe
• znát své přednosti a své slabosti
• nepovyšovat se, ani neponižovat

SEBEÚCTA



SEBEÚCTA

Co ohrožuje vývoj sebeúcty u dětí?

Nebereme je vážně.

Signalizujeme, že jsou špatné, že 
špatné chování je jejich vina.



RESPEKT A KONFLIKTY

Jak reagovat na nevhodné chování dětí 
s respektem a tak, aby to nesnižovalo 
jejich sebeúctu? 



HRANICE

 Jsou nutné pro dobrou socializaci dítěte

 Bez jasných hranic nemá dítě pocit bezpečí

 Klíčový je způsob, jak je dospělí

zprostředkují

mocensky, autoritativně

nebo

s respektem a demokraticky



HRANICE

• Zasáhnout - vždy reagovat, nenechat to 
"plavat„.

• Přerušíme vlastní činnost a zajistíme kontakt 
s dítětem.

• Klidně a krátce - bez vyčítání, obviňování, bez 
ponižování dítěte - zformulovat hranici.

• Nenechat se vtáhnout do diskusí.
• Vždy stejně – (důslednost).
• Počítat s emoční reakcí dítěte a ustát ji. 
• Dát dítěti empatickou reakci.
• Navrhnout jinou možnost, pokud lze. 



HRANICE

Děti potřebují

hranice opakovaně testovat!



P O T Ř E B Y

PŘIJETÍ

VZTAHY

SOUNÁLEŽITOST

KOMPETENCE

SMYSLUPLNOST 

ZÁBAVA

ZÁJEM

UČENÍ 
POZNÁVÁNÍ 

BEZPEČÍ

ŘÁDAUTONOMIE

SEBEREALIZACE

UZNÁNÍ
RESPEKT

ÚSPĚCH

FYZIOLOGICKÉ 
POTŘEBY

PŘIMĚŘENOST 
PODNĚTŮ

POHYB
VLASTNÍ 
TEMPO

POTŘEBY



NEUSPOKOJENÁ 

POTŘEBA
NEŽÁDOUCÍ 

CHOVÁNÍ

USPOKOJENÁ 

POTŘEBA

SOCIALIZACE

SEBEÚCTA

KVALITNÍ 

UČENÍ

REAKCE

OKOLÍ

POTŘEBY



KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Empatická reakce

Popisný jazyk

Osobní jazyk – já-sdělení



NERESPEKTUJÍCÍ REAKCE NA 
EMOCE DRUHÝCH 

 Popírání/zlehčování

Nebuď smutná!, Nerozčiluj se!

Ty toho naděláš!

 Racionální přístup (rady, otázky...)

Musíš..., A proč jí to neřekneš?

EMOCE



EMOCE OVLIVŇUJÍ MYŠLENÍ

EMOCE

ROZUM

Rozum je jen obtížně dostupný



EMOCE

Lidem v emocích

nic nevysvětlujeme!



EMPATICKÁ REAKCE POMÁHÁ 
ZKLIDNIT EMOCE

EMOCE

Lidé v emocích potřebují 
POCHOPENÍ A UZNÁNÍ



EMOCE



EMOCE

Všechny emoce

lze přijmout, 

některé projevy

musíme korigovat.



POPIS

Pozorovatelná skutečnost

Co vidím               Co slyším















JÁ-SDĚLENÍ

CO POTŘEBUJEME             CO PROŽÍVÁME
(aktivní část)                     (pasivní část)

potřebuji, rád/a bych
chci - nechci
chci mít - nechci mít
líbí – nelíbí
čekal/a jsem - očekávám



JÁ-SDĚLENÍ

1. Kam jste zase dali ten kartáč? Nemohu najít kartáč.

2. Nekřič na mne. Ráda bych to probrala v klidu.

3. Nikdo mi s ničím nepomůže. Potřebuji, abyste mi pomohli s ...

4. Zase jdeš pozdě. Čekám 20 minut.

5. Ty jsi tak nepořádná. Ty neuklizené věci mi vadí. Ráda   
bych tady měla uklizeno.

6.Pohni, nebo zase přijdeme pozdě. Potřebuji, abychom vyrazili 
nejpozději za 10 minut.

7. Máš tu televizi strašně nahlas! Pro mne je to moc nahlas.



JÁ-SDĚLENÍ

8. Nech mne domluvit. Ráda bych to dořekla.

9. Ty to všechno překroutíš. Myslela jsem to úplně jinak. 
Možná jsem se nevyjádřila 
dostatečně jasně.

10. Nestav mně před hotovou věc. Chci se o takových věcech 
dozvídat předem.

11. To ti mám všechno připomínat? Ráda bych, aby věci, na 
kterých se domluvíme, byly 
hotovy včas. 

12. Na tebe se nedá spolehnout. Potřebuji se spolehnout, že 
domluvené platí.

13. Jsi sobec. (Snědl poslední Měla jsem na ten dort chuť.     
kousek dortu).



JÁ-SDĚLENÍ

14. Ty jsi tak šikovná. Ta věc byla hotová rychle a moc 
dobře.

15. Ty jsi ale drbna. Myslela jsem, že to zůstane 
mezi námi.

16. Tak jsi snad hluchá? Čekám, že na otázku dostanu 
odpověď.

17. Ty jsi můj zachránce. To bych sama nezvládla.

18. Neříkej mi, co mám dělat. Ráda bych si o svých věcech 
rozhodovala sama. 

19. Zase jsi si vzala moje tričko        Brát si moje věci bez dovolení je                                                   
bez dovoleni. pro mne nepřijatelné.

20. Lžeš. Mám jiné informace.



OMLUVA

• lítost nad svým činem 
• pochopení, že jsme ublížili 
• snaha věci napravit 
• snaha to neopakovat



NESPRÁVNÉ CHOVÁNÍ MÍVÁ

PŘIROZENÝ DŮSLEDEK SOCIÁLNÍ DŮSLEDEK

TRESTY

- fyzikální zákonitosti

- tentýž důsledek
- předvídatelný
- druhá osoba u toho 
ani nemusí být 

- nesprávné chování 

ublíží někomu 
druhému



REAKCE DOSPĚLÉHO

ZAMĚŘENÍ

NA OSOBU - VINÍKA

TRESTY

ZAMĚŘENÍ

NA TO, CO SE STALO

VEDENÍ K 
ZODPOVĚDNOSTI

TRESTÁNÍ



TRESTY

Trest je něco, co si vymyslí 

jeden člověk na druhého.

 libovolný

 často nesouvisí s nesprávným
chováním

 vždy je nutná druhá osoba,      
která se chová mocensky



NAMÍSTO TRESTÁNÍ

VEDENÍ K ZODPOVĚDNOSTI

• podpora
• objasnění
• náprava 

I vedení k nápravě se může změnit v trest, 
pokud je komunikováno mocensky.



RIZIKA TRESTŮ

• Učí účelovému chování

• Mohou fungovat jako výměnný
obchod (odpustky)

• Vedou k přijetí mocenského  
modelu mezilidských vztahů

• Jsou legalizací agrese

• Zhoršují vztahy



DĚKUJI ZA POZORNOST

www.respektovani.com

http://www.respektovani.com/

