
SCHOPNOST NASLOUCHAT
KROK 9
U m í m  a n a l y z o v a t  t ó n  m l u v č í h o ,  r o z p o z n a t ,  n a  c o  k l a d e  d ů r a z ,  j a k é  

j e  j e h o  s p o l e č e n s k é  p o s t a v e n í  a  j a k ý  t o  m á  v l i v  n a  p o s l u c h a č e .

POSILOVÁNÍ KROKU 9

Při zvládnutém kroku 9 dovedou žáci lépe analyzovat tón mluvčího, rozpoznat, na co klade důraz, jaké je

jeho postavení a jaký to má vliv na posluchače. V předchozích krocích se naučili analyzovat, jak mluvčí

využívá jazyk a gesta, aby publikum zaujal. V tomto kroku se mají naučit projev analyzovat podrobněji:

rozpoznat tón mluvčího, uvědomit si, na co klade důraz, jaké má společenské postavení a jaký to má vliv.

Žák musí zvládnout

• Definovat a vysvětlit, co znamená tón řeči, důraz a společenské postavení mluvčího.

• Umět zanalyzovat, jak tón mluvčího, důraz, který používá, a jeho společenské postavení působí na

posluchače.

Hodnocení

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

• Při nějakém výkladu nebo skupinové diskuzi se na chvíli zastavte a zhodnoťte, jestli žáci umí rozpoznat,

jaký v nich byl použit tón, důraz, jaké bylo postavení mluvčího a jaký to mělo vliv na posluchače.

• Zadejte žákům za úkol přiřazovat k sobě různé věty a tóny řeči a vždy vysvětlit, jak daný tón ovlivní

zaujetí a pochopení posluchačů.

• Zopakujte s žáky aktivitu 2 z procvičování a vyzvěte je, aby odpověděli písemně. Poté zkontrolujte, jestli

se vyjadřují ke všem třem prvkům (tón, důraz, postavení mluvčího) a zda chápou, proč na posluchače

působí a jak. „Protože mluvčí mluvil znuděným tónem, posluchači z toho měli pocit, že ho přednášení

nebaví, a sami ztratili o jeho projev zájem.“ https://skillsbuilder.scholaempirica.org/universal-framework-

steps/schopnost-naslouchat-krok-2

• Napište na tabuli seznam různých tónů, aby se žákům při poslechu snáze rozpoznávaly. 

Po poslechu je požádejte, aby o tónech, které slyšeli, a o tom, jak působily na

posluchače, diskutovali ve skupinkách.

• Napište na tabuli výrazy „tón“, „důraz“ a „postavení“. Po poslechu žáky vyzvěte, aby se 

ke každému z nich vyjádřili: „Jakým tónem mluvčí hovořil? Která slova zdůraznil? Jaké je 

jeho hierarchické postavení?“ Tuto aktivitu můžete trénovat po přednášce učitele, 

projevu spolužáka nebo třeba skupinové diskuzi, aby se žáci naučili uplatnit nové

znalosti v různých kontextech.

https://skillsbuilder.scholaempirica.org/universal-framework-steps/schopnost-naslouchat-krok-2


TAJNÉ POVELY

Pomůcky: žádné

Cíl aktivity: Žáci zaměří svoji pozornost na intonaci hlasu, co je za ní skryto. Žáci vnímají a

využívají mimojazykové možnosti vyjádření – intonaci, dikci, důraz.

Průběh: Toto cvičení je pro čtyři dobrovolníky. Tři žáci se postaví vedle sebe s mírným

rozestupem, čtvrtý se postaví naproti nim. Trojice žáků se otočí k čtvrtému hráči zády. On na

ně vidí, ale oni na něj ne. Čtvrtý žák bude třem zbývajícím zadávat povely, například „Vyskoč!“,

„Otoč se!“, „Sedni si!“, přičemž neřekne, kdo z nich má tento povel vykonat. Zbývající tři musí

poznat, komu je povel určen. Postupně žáci pochopí, že když nelze druhé oslovit jménem, ale

přitom chtějí, aby každý poznal, že je povel určen jemu, musí se zaměřit na intonaci, intenzitu

hlasu a dikci. Žák dávající povely naznačí zbývajícím hráčům souhlas nebo nesouhlas s tím,

jestli pokyn plní správně. Po nějaké době je vhodné hráče prostřídat.

Reflexe: V rámci reflexe se vyučující s žáky zaměří na to, zda a jak žáci v rámci aktivity vnímali

mimojazykové možnosti vyjádření, jako jsou intonace, dikce, důraz nebo intence sdělení. Pro

reflexi lze využít otázek typu: Co jste si během této aktivity uvědomili? Jak náročné bylo

komunikovat, když jste ke “správnému” dorozumívání nemohli používat slova? Co jste vnímali

u sebe v komunikaci? Na co jste se zaměřili u druhého? Jak byste mohli rozpoznat, zda druhý

mluví nebo nemluví pravdu?

V paralingvistice nejde o to, co říkáme, ale jak to říkáme. Jsou to aspekty řeči, které se

nevážou přímo na slova, proto v písemném záznamu nejde paralingvistické charaktery

rozeznat.

• intenzita hlasového projevuvýška hlasu

• rychlost řeči

• intonace a melodie řeči

Zdroj: Daniel Goleman, Emoční inteligence, Metafora, 2011.

Joe Navarro, Tajemství řeči těla, Grada, 2019.



ŠUMLOVANÁ
Pomůcky: žádné

Cíl aktivity: Žáci zapojí do hlasu emoce, použijí výraznější intonaci.

Průběh: Kdykoliv hráč potřebuje promluvit, použije místo reálné řeči „šumlovanou“ –

neexistující řeč, kterou sám vymýšlí. Tato řeč neobsahuje žádná opravdová slova. Hráč

vyslovuje náhodné slabiky a z nich slova skládá. Věta v šumlované může vypadat například

takto: „Kla déla brukvung.“ Žáci mluví v šumlované. Učitel zadává emoce, které mají žáci

vyjádřit (např. radost, údiv, smutek, nebo vztek), nebo situace, v nichž mají reagovat (např.

vyznat lásku, vynadat nedochvilnému kamarádovi).

Reflexe: Žáci během cvičení mluvili emotivněji než obvykle a používali výraznější intonaci. V

běžném životě je řeč vnímána především jako nosič informace a její další funkce, sdělování

emocí, bývá mnohdy redukována. Žáci se většinou soustředí více na význam slov než na to, jak

je říkají. Při šumlované nejsou žáci slovy brzděni, a proto emoce více vyniknou.

Po aktivitě budou žáci reflektovat, jak se jim dařilo mluvit “šumlovanou”. Žáci mohou mít

tendenci často opakovat stejné slabiky, do projevu se jim mohou plést skutečná slova z rodné

či cizí řeči.

Otázky k reflexi mohou být: Co jste si při této aktivitě uvědomili? Jak se vám komunikovalo?

Jak jste vnímali ostatní spolužáky? Bylo obtížné porozumět tomu, co chtějí říci, jakou emoci

při projevu prožívali?

V rámci diskuze lze také otevřít téma chybějících emocí v komunikaci psanou formou, např.

různé chatovací aplikace, kdy snadno může dojít k nedorozumění.


