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Komunikační techniky – TEST

Podklady ke 
stažení

Komunikační techniky

Nebojte se!

• Každá otázka má mnoho možných odpovědí, zde uvedené 
jsou pouze jednou z nich, vaše mohou být stejně dobré nebo 
i lepší

• Cílem tohoto cvičení je pomoci vám přepnout myšlení do 
jiného komunikačního módu
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Vím, že bych měl méně sedět u počítače a víc sportovat, ale 
nemám vůbec čas.

• Použijte jednoduchou reflexi

• Použijte dvoustrannou reflexi

• Použijte zesílenou reflexi

Vím, že bych měl méně sedět u počítače a víc sportovat, ale 
nemám vůbec čas.
• Použijte jednoduchou reflexi:

• Máte pocit, že byste měl trávit méně času u počítače

• Cítíte, že víc pohybu by vám prospělo

• Nemáte čas

• Použijte dvoustrannou reflexi:
• Nemáte čas a cítíte, že byste se potřeboval víc hýbat

• Na jedné straně, nemáte mnoho volného času, na druhé straně, cítíte, že by vám 
víc pohybu prospělo

• Použijte zesílenou reflexi:
• Nemáte naprosto žádný volný čas

A během Vánoc jsem přibrala 5 kilo! To je strašné!

• Reflektujte související emoce

• Použijte zeslabenou reflexi

• Použijte otevřenou otázku k prozkoumání pocitů pacienta
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A během Vánoc jsem přibrala 5 kilo! To je strašné!

• Reflektujte související emoce:
• Cítíte se kvůli tomu provinile

• Nemáte ráda svoje tělo

• Veškerá snaha byla marná

• Vaše vůle je slabá

• Použijte zeslabenou reflexi:

• Zklamalo vás, že jste svou váhu neudržela

• Použijte otevřenou otázku k prozkoumání pocitů pacienta
• Jak jste se cítila, když jste zjistila, že jste přibrala pět kilo?

Ať dělám cokoli, situace je stále stejná.

• Použijte jednoduchou reflexi

• Použijte zesílenou reflexi

• Použijte reflexi zkoumající související emoce

• Použijte otevřenou otázku k prozkoumání předchozích pokusů

• Použijte afirmaci k posílení pacientova sebevědomí

Ať dělám cokoli, situace je stále stejná.

• Použijte jednoduchou reflexi
• Situace je stále stejná

• Situace se nezměnila

• Použijte zesílenou reflexi

• Vyzkoušel jste naprosto všechno a nemělo to naprosto žádný efekt

• Použijte reflexi zkoumající související emoce
• Cítíte zklamání

• Cítíte beznaděj

• Je těžké mobilizovat síly k dalšímu pokusu
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Ať dělám cokoli, situace je stále stejná.

• Použijte otevřenou otázku k prozkoumání předchozích pokusů

• Co všechno jste už vyzkoušel?

• Použijte afirmaci k posílení pacientova sebevědomí
• Přes předchozí nezdary to nevzdáváte, jste bojovník!

Jak se máte?

Mám se dobřě (nucený úsměv)

• Použijte jednoduchou reflexi

• Použijte reflexi zkoumající nesoulad mezi slovy a mimikou

• Použijte zesílenou reflexi

Jak se máte?
Mám se dobřě (nucený úsměv)
• Použijte jednoduchou reflexi

• Cítíte se dobře

• Jste v pořádku

• Máte nyní dobré dny

• Použijte reflexi zkoumající nesoulad mezi slovy a mimikou
• Říkáte, že se  máte dobře, a váš obličej je napjatý

• Použijte zesílenou reflexi
• Všechno je naprosto v pořádku
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• Pacient popisuje, že se jeho migréna před dvěma roky 
hodně zhoršila

• Použijte otevřenou otázku k posouzení možné souvislosti 
bolestí hlavy s životními událostmi

• Pacient popisuje, že se jeho migréna před dvěma roky 
hodně zhoršila

• Použijte otevřenou otázku k posouzení možné 
souvislosti bolestí hlavy s životními událostmi

• Co se ve vašem životě stalo před dvěma roky?
• Jaký byl váš život před dvěma roky?
• Řekněte mi víc o vašem životě před dvěma roky

• Vaše komunikace by se měla upravovat podle toho, jaké 
esence pacient užívá a jaké chování byste chtěli podporovat

• Vařím se s obědem celý den a on mi pak řekne, že jeho 
matka umí svíčkovou lepší. Byla jsem z toho šíleně naštvaná 
a sotva jsem se udržela, abych nevybuchla

• Použijte reflexe, afirmace a otevřené otázky k podpoře 
účinku léku, který pacient užívá:

• Zeměžluč - Centaury
• Netýkavka - Impatiens
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• Vařím se s obědem celý den a on mi pak řekne, že jeho matka 
umí svíčkovou lepší. Byla jsem z toho šíleně naštvaná a sotva 
jsem se udržela, abych nevybuchla

• Použijte reflexe, afirmace a otevřené otázky k podpoře 
účinku léku, který pacient užívá – Zeměžluč:

• Reflexe:
• Byla jste naštvaná (jednoduchá reflexe)
• Bylo toho už na vás moc (reflexe zkoumající související pocity)
• Už jste si řekla, že to nechcete dál snášet (směřující reflexe)
• Vaříte se s tím celý den a on to vůbec nedocení (dvojstranná reflexe)

• Afirmace:
• Uvědomila jste si svoji vnitřní sílu – svůj vztek

• Otevřené otázky:
• Povězte mi víc o tom, jaké to je, být naštvaný?
• Jak na to reagoval, když jste se naštvala?

• Vařím se s obědem celý den a on mi pak řekne, že jeho 
matka umí svíčkovou lepší. Byla jsem z toho šíleně naštvaná 
a sotva jsem se udržela, abych nevybuchla

• Použijte reflexe, afirmace a otevřené otázky k podpoře 
účinku léku, který pacient užívá – Netýkavka:

• Reflexe/afirmace:
• Byla jste schopná svůj vztek kontrolovat (jednoduchá 

reflexe/afirmace)
• Byla jste naštvaná a zůstala jste klidná (dvoustranná 

reflexe/afirmace)

• Otevřená otázka:
• Co vám pomohlo udržet sebekontrolu?

• Pacient přichází kvůli dlouhodobým bolestem svalů celého těla. I 
když je terapie částečně úspěšná, napadlo vás nabídnout 
pacientovi, aby zkusil jógu nebo čchi-kung

• Nabídněte pacientovi informaci o skupině jógy ve městě
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• Pacient přichází kvůli dlouhodobým bolestem svalů celého 
těla. I když je terapie částečně úspěšná, napadlo vás 
nabídnout pacientovi, aby zkusil jógu nebo čchi-kung

• Nabídněte pacientovi informaci o skupině jógy ve městě:
• Mám takový nápad, jak léčbu podpořit. Chtěl byste o tom 

něco slyšet? (nabídka informace)
• Co si myslíte o józe? (zkoumání názoru pacienta)
• Můj dojem je, že u vás může bolest svalů působit trvale 

zvýšené svalové napětí a jóga je jedním z nástrojů, jak toto 
napětí zmírnit. Co si o tom myslíte? (zkoumání názoru 
pacienta)

• Ve městě funguje skupina jógy. Cvičitelku znám a je opravdu 
zkušená. Chtěl byste o tom slyšet víc? (nabídka informace)

V příštím videu uvidíte …

Když člověk zraňuje ostatní, je zmatený, trápí
se, je úzkostný, cítí se odcizený, vyděšený, nebo
když pochybuje o vlastní ceně, je nejistý stran
vlastní identity, pak je třeba jeho stav pochopit.
Jemné a citlivé doprovázení pomůže osvětlit
situaci a uzdravuje. V takových situacích je
pochopení ten nejvzácnější dar, který může dát
jeden člověk druhému.

Carl R. Rogers


