
SCHOPNOST NASLOUCHAT
KROK 7
D o k á ž u a n a l y z o v a t ,  j a k  m l u v č í p o u ž í v á g e s t a a  j a z y k

k  p o z o r n o s t i u p o u t á n í p o s l u c h a č ů .  

POSILOVÁNÍ KROKU 7

Při zvládnutém kroku 7 by žáci měli dokázat zanalyzovat, jak mluvčí upoutává pozornost posluchačů

prostřednictvím jazyka a gest.

V předchozím kroku se žáci učili sledovat debatu a reagovat na ni.

V tomto kroku by měli porozumění tomu, co se říká, rozšířit o schopnost rozpoznat, jakým způsobem

mluvčí používá jazykové prostředky a gesta, aby posluchače zaujal.

Žák musí zvládnout

• Identifikovat slova a fráze, které upoutávají pozornost posluchačů, a vysvětlit, proč zrovna je

mluvčí použil.

• Identifikovat gesta, kterými mluvčí upoutává pozornost posluchačů, a vysvětlit, proč zrovna je

použil.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Upravte 1. aktivitu z procvičování (https://skillsbuilder.scholaempirica.org/universal-framework-

steps/schopnost-naslouchat-krok-7) tak, že poté, co se žáci podívají na nějaké video, napíšou

individuálně svou analýzu toho, kdy řečník používal jazyk nebo gesta poutající pozornost.

• Rozdejte žákům přepis nějakého projevu nebo diskuze a vyzvěte je, aby v něm vyznačili, kde mohli

řečníci podle nich použít konkrétní gesta a proč.

• Vyzvěte žáky, aby si při vašem projevu, při řeči jiného dospělého nebo spolužáka všímali

slov a frází, které upoutávají pozornost. Vyžadujte konkrétní odpovědi: „Proč to slovo

poutalo pozornost posluchačů? Jak na ně působilo?“

• Poté, co žákům něco přednesete, je vyzvěte, aby identifikovali, kdy jste použil nějaké

gesto, a aby vysvětlili, proč poutalo jejich pozornost.

• Před skupinovou diskuzí na nějaké konkrétní téma si žáci sestaví seznam slov a frází, jež

se v ní mají použít, a odhadnou, jaké z nich budou mít větší efekt a na které řečník bude

klást větší důraz.

https://skillsbuilder.scholaempirica.org/universal-framework-steps/schopnost-naslouchat-krok-7


ODBORNÍCI
Pomůcky: žádné

Cíl aktivity: Žák vyhodnocuje jemné náznaky v komunikaci druhých – verbální i neverbální

(např. výraz tváře, gesta).

Průběh: Ze skupiny se vyberou tři dobrovolníci. Jeden se stane moderátorem, druhý

odborníkem a třetí “stínem” odborníka. Ostatní budou diváky rozhovoru s odborníkem na

určité téma. Dobrovolník-odborník jde za dveře. Skupina se domluví, jaká je jeho odborná

specializace. Může to být konkrétní povolání nebo nějaká specializovaná znalost, např.

odborník na rozmnožování mořských savců. “Odborník” se vrátí do místnosti, jakmile se

skupina domluví. Moderátor poté zpovídá odborníka na dané téma. Jeho úkolem je pomoci

odborníkovi vhodně zvolenými dotazy přijít na to, čím se jako odborník zabývá. Poslední z

trojice dobrovolníků stojí za zády odborníka a představuje během rozhovoru odborníkovy

ruce. Odborník má svoje ruce za zády. Také třetí žák gesty svých rukou napomáhá

odborníkovi uhodnout jeho specializaci. Rozhovor začíná a ukončuje moderátor. Trojice je

úspěšná, pokud je odborník po skončení rozhovoru schopen pojmenovat svůj

obor/specializaci co nejpřesněji. Jako inspiraci pro gesta rukou je možné pustit žákům video z

pořadu Partička – https://www.youtube.com/watch?v=ocDL2dMlYTg.

Reflexe: Aktivita podporuje vnímavost vůči nonverbální komunikaci a pozornost vůči

drobným detailům při komunikaci obecně. Síla tohoto cvičení spočívá také v tréninku souhry

a komunikace mezi komunikujícími (členy týmu). Při společné reflexi po aktivitě vyučující s

žáky zpětně identifikuje užitá gesta a konkrétní fráze, kterými moderátor či “stín odborníka”

napomáhali určit odborníkovi jeho specializaci a získávali jimi pozornost posluchačů (počítání

na prstech, zaťatá pěst, otevřené dlaně, zdvižený ukazováček apod.)

ŘEČNICKÉ OTÁZKY
Pomůcky: žádné

Cíl aktivity: Žák dovede krátce promluvit o daném tématu a použít vhodnou řečnickou

otázku, pomocí které upoutá pozornost posluchačů.

Průběh: Několik dobrovolníků si vybere téma svého monologu – vyučující může témata

napsat na tabuli, na lístečky, osobně se s žáky domluvit (témata mohou souviset s probíraným

učivem, každodenními či aktuálními událostmi). Každý dobrovolník dostane seznam

nabídnutých řečnických otázek a čas na přípravu svého monologu (příprava nemusí nutně

zasahovat do samotné aktivity).

Dobrovolníci postupně přednesou spolužákům své max. 2 minutové monology na dané téma,

kdy bohatě využívají řečnických otázek. Posluchači si v průběhu promluv dělají poznámky, jak

na ně mluvčí působí, zda a jakým způsobem se jim podařilo získat si pozornost posluchačů.



Nabídka řečnických otázek:

Copak jsem to neříkal/a?

Copak si člověk může přát něco víc?

To má být vtip?

Koho to zajímá?

Mohlo by to být lepší?

Nechali byste to tak?

Jak dlouho ještě…?

Co myslíte, že teď asi udělám?

Může být tento (tý)den ještě horší?

Myslíte si, že vám se to stát nemůže?

A to platí vždy?

Věřili byste tomu?

Proč myslíte, že to tak je/funguje?

Kdo ví?

Jak to mám vědět?

Proč by ne?

Proč jsme se tu dnes sešli?

Co nás dnes čeká?

A jak to celé dopadlo?

Reflexe: Posluchači po vyslechnutí všech mluvčích vyhodnotí, kdo je jak zaujal a jakým

způsobem se všichni mluvčí snažili získat jejich pozornost a zapojit je.

Vyučující žákům pomůže s definicí řečnické otázky: nejde o skutečnou otázku, ale o zvolání,

které od publika nevyžaduje odpověď, protože otázku zodpoví sám řečník. Tento typ otázky

posluchače aktivizuje, protože je přirozené automaticky v mysli začít tvořit odpověď na

otázku, která byla položena. Nicméně řečník nedává prostor pro odpověď, a neztrácí tak čas

vyslechnutím odpovědí. Je však důležité, aby řečník po řečnické otázce nedělal příliš dlouhou

pauzu, a nedal tak prostor k odpovědím.

Vyučující může žáky vyzvat, aby sledovali, jak využívají řečnických otázek např. politici, učitelé,

rodiče, zda je řečnická otázka používána v reklamách apod. Konkrétní příklady mohou

společně shromažďovat např. na nástěnce.


