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Komunikační techniky – 2. část

Komunikační techniky – 1. část

Podklady ke 
stažení

Užitečné techniky

•  Reflexe
•  Afirmace
•  Otevřené otázky
•  Shrnutí
•  Nabídka informací
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 Reflexe

• Opakování obsahu poslední jedné nebo 
několika vět pacientovými či vlastními slovy

• Když musím někde čekat, štve mě to čas je pro 
vás cenný

• Snažím se vyhýbat konfliktům nemáte rád 
konflikty

 Reflexe
• Existují dva základní typy reflexí:

• Jednoduché – drží těsně se toho, 
co pacient řekl

• Komplexní

 Reflexe zkoumající emoce

• Když mám někomu říci „Ne“, cítím se špatně Cítíte se provinile
• Kvůli tomu třesu prstů jsem nervózníMáte obavu, že by to mohlo 

signalizovat nějaký závažný problém
• Někdy mě tak naštvou, že musím odejítMáte strach, že byste mohl 

ztratit sebekontrolu



04.02.2022

3

 Reflexe zkoumající inkongruitu (nesoulad)
• Zkoumají nesoulad mezi tím, co pacient říká, 

a tím, co vidíte nebo slyšíte:
• Děkuji, jsem v pořádku (třesoucí se hlas)  Říkáte, 

že se cítíte dobře, a váš hlas se třese
• A to ho pořádně naštvalo, hahaMluvíte 

o vážných věcech a smějete se

• Zkoumání nesouladu mezi pacientovými slovy 
a činy:

• Zlobíte se na něj a pomůžete mu, kdykoli si o to 
řekne

Photo by thekirbster, flickr.com

 Dvoustranné reflexe

A
L
E

Měl bych jít na zkoušku Mám strach ze selhání

JDI! ODLOŽ

Máte strach ze selhání A cítíte, že na tu zkoušku potřebujete jít

 Dvoustranné reflexe
• Ta bolest hlavy vypadala chvíli o něco lepší, ale ten 

minulý týden byl hroznýMinulý týden byla bolest 
hlavy intenzivní a předtím byly i chvíle, kdy to bylo 
lepší

• Vím, že bych měl s tím kouřením přestat, ale mám 
slabou vůli  Na jedné straně, vaše vůle je slabá, 
na druhé straně, víte, že vám kouření škodí
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 Dvoustranné reflexe

• Pravidla:
1. Nepoužívejte spojku „ale“. Místo toho, 

použijte „a“ nebo „na jedné straně …“, „na 
druhé straně …“

2. Možnost, kterou chcete dále v rozhovoru 
rozvíjet, dejte na konec

 Zesílené reflexe
• Mám tolik práce a nikdo mi nepomůže Musíte 

se přetěžovat neexistuje naprosto žádná 
možnost, jak si ulevit

• Jsem zcela ochromený  Nemůžete udělat ani 
ten nejmenší pohyb

• Situace je beznadějná  Není naprosto žádná 
šance to změnit

 Oslabená reflexe
• (vybuchne vzteky, bouchá pěstí do stolu) Strašně mě to 

vytočilo. Takový idiot! (klidně) Jeho chování vás 
naštvalo.

• Je to naprosto zoufalé!  (klidně) Vaše naděje byla 
otřesena.
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 Směřující reflexe
• Odvezu děti do školy, jdu do práce, potom zase 

vyzvednout děti ze školy, připravím večeři, musím se 
postarat o domácnost, a když přijde večer, jsem tak 
unavená, že jdu rovnou spát Máte hodně 
povinností a nikdo vám nepomůže

• Ta situace je otravná, stále znovu a znovu …  Situace 
je nepříjemná a je čas ji změnit

Metafory

Vaše myšlenky bzučí 
jako v úle 

Cítím se jako křeček 
v kole

Trefila jste do černého!

 Reflexe – nejčastější chyby

• Použití intonace tázací věty:
• Když musím říci „Ne“, cítím se špatně – Cítíte se provinile?

• Reflexe zní ironicky, sarcasticky nebo žertovně
• Zůstávání na povrchní úrovni – používání pouze jednoduchých reflexí
• Používání balastních slov:

• Tím, chcete říci, že …
• To zní, jako …
• Působí to na mě, že …

Ne!
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 Reflexe - výhody
• Reflexe NEJSOU KOMUNIKAČNÍ PŘEKÁŽKY –

pacientova řeč je plynulá
• Podporují spontánní řeč pacienta
• Poskytují zpětnou vazbu:

• Pacientovi, že mu nasloucháte a rozumíte
• Vám, můžete si ověřit, že pacientovi rozumíte 

správně

• Můžete pacienta jemně směřovat, pokud je 
třeba

 Reflexe
• Jednoduché
• Zkoumající emoce
• Zkoumající nesoulad
• Zesílené
• Oslabené
• Dvoustranné
• Směřující
• Metafory

Photo by Marco Verch, downloaded from flickr.com

V příštím videu uvidíte …
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Lidé jsou úžasní jako je západ slunce, pokud je
necháte být samy sebou. Když se podívám na západ
slunce, neříkám si, „Tu oranžovou by bylo potřeba
tam vpravo ubrat“. Nesnažím se západ slunce
kontrolovat. Dívám se na něj a žasnu.

Carl R. Rogers


