
Komunikace – jak komunikovat ? 
 

Co vlastně znamená slovo komunikace? Najdi aspoň tři významy : 
 
1. ……………………………………….. 
 

 
 

 
2. ……………………………….. 

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lascaux_01.jpg/300px-Lascaux_01.jpg 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CZ-C07a_Stezka_pro_chodce.png 
 
3. …………………………………………………. 

 
 
4. ……………………………… 
 
………………………………… 
 
 

Hlavním smyslem komunikace je ……………………………………………… .  
 

Lidé se mezi sebou dorozumívají nejčastěji …………….. nebo ……………… . 
 

Vzpomeneš si, kdy se lidstvo naučilo mluvit ? …………………………………..  
 

……………………………………… . K čemu potřebovali naši předkové řeč ?  
 

……………………………………………………………………………..…… . 
 
Od samého počátku si lidé předávali informace co nejnázorněji, pomocí různých  
 

obrazů a symbolů; i dnes používáme různé piktogramy. 
 

Většině z těchto obrázků jistě rozumíš. Nakresli dva  
 

jiné známé piktogramy : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/National_Park_ 
Service_sample_pictographs.svg/584px-National_Park_Service_sample_ 
pictographs.svg.png 
 
 
 



Vysvětli tyto pojmy : 
 

verbální komunikace = …………………………………………………………... 
 

neverbální komunikace = ……………………………………….………………..  
 

………………………………………………………….………………………… 
 

vizuální komunikace = …………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………. 
 
Spoj pojmy s definicí : 
 

1. intrapersonální komunikace A. jednosměrná komunikace určená 
  většímu počtu osob (mediální sdělení) 

2. interpersonální komunikace B. meziosobní sdělování v určité 
 společenské skupině (internet, Facebook) 

3. skupinová komunikace  C. vnitřní komunikace jedince  
 - v myšlenkách, přemítání 

4. masová komunikace   D. vzájemná komunikace mezi dvěma 
 a více lidmi 
 

Vzpomeneš si, co znamenají tyto pojmy : 
 

monolog = ……………………………………………………………………… 
 

dialog = ………………………………………………………………………… 
 
Lidé se vždy potřebovali k sobě přibližovat, a proto budovali různé dopravní  
 

cesty (a to nejen pozemní komunikace). Uveď co nejvíc příkladů takových cest : 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………… 
 
Moderní doba si však žádá nové způsoby komunikace. Lidem již nestačí starší 
 

telekomunikační přístroje, jako například ……………………………………… 
 

……………………………………………………………………………….….,  
 

a proto přicházejí vynálezci s technickými novinkami a stále dokonalejšími  
 

informačními technologiemi. Dokážeš některé z nich pojmenovat ? …………… 
 

……………………………………………………………………………………. 
 

Co od komunikace očekáváš ty ? ………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………. 
 



Komunikace - jak komunikovat ? Řešení. 
 

Co vlastně znamená slovo komunikace? Najdi aspoň tři významy : 
 
1. sociální interakce - sdělování a přijímání  
 

informací 
 
 

 
 
2. předání informace, sdělení 

 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lascaux_01.jpg/300px-Lascaux_01.jpg 
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3. dopravní cesta pro chodce, zvířata, d. prostředky, 

 

suroviny, zboží, informace; 
 

popř. veřejná doprava 
 
4. přenos informace pomocí  
 

vydávaných a přijímaných signálů 
 

Hlavním smyslem komunikace je dorozumívání, sdělování informací .  
 

Lidé se mezi sebou dorozumívají nejčastěji mluvením nebo psaním . 
 

Vzpomeneš si, kdy se lidstvo naučilo mluvit ? V pravěku - s jistotou to byl až   
 

člověk rozumný – homo sapiens . K čemu potřebovali naši předkové řeč ?  
 

K dorozumívání při lovu či jiné společné činnosti, ke sdělování informací . 
 
Od samého počátku si lidé předávali informace co nejnázorněji, pomocí různých  
 

obrazů a symbolů; i dnes používáme různé piktogramy. 
 

Většině z těchto obrázků jistě rozumíš. Nakresli dva  
 

jiné známé piktogramy : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/de/National_Park_ 
Service_sample_pictographs.svg/584px-National_Park_Service_sample_ 
pictographs.svg.png 
 

např. dopravní či turistické značky, vlajky … 



Vysvětli tyto pojmy : 
 

verbální komunikace = slovní předávání informací 
 

neverbální komunikace = mimoslovní sdělování informací, tzv. řeč těla -  
 

mimika, gestikulace, postoj, způsob chůze aj. 
 

vizuální komunikace = komunikace prostřednictvím vizuálních médií (tiskoviny,  
 

Internet, reklamní poutače, orientační tabule, dopravní značení apod.) 
 

 
Spoj pojmy s definicí : 
1. intrapersonální komunikace C A. jednosměrná komunikace určená 

  většímu počtu osob (mediální sdělení) 
2. interpersonální komunikace B B. meziosobní sdělování v určité 

 společenské skupině (internet, Facebook) 
3. skupinová komunikace D C. vnitřní komunikace jedince  

- v myšlenkách, přemítání 
4. masová komunikace  A D. vzájemná komunikace mezi dvěma 

 a více lidmi 
 

Vzpomeneš si, co znamenají tyto pojmy : 
 

monolog = samomluva, hovor jedné postavy, který není součástí dialogu (např.  
 

v literatuře); souvislá promluva jednoho z účastníků komunikace 
 

dialog = rozhovor dvou nebo více osob 
 
Lidé se vždy potřebovali k sobě přibližovat, a proto budovali různé dopravní  
 

cesty (a to nejen pozemní komunikace). Uveď co nejvíc příkladů takových cest : 
 

pozemní - lesní cesty, stezky a pěšinky, polní cesty, silnice, dálnice, železnice,  
 

tunely, mosty, parkoviště, nádraží, hráze, břehy, nábřeží; vodní - říční cesty, 
 

kanály, propustě, přístavy; letecké linky; telefonní a felegrafní sítě, internet 
 
Moderní doba si však žádá nové způsoby komunikace. Lidem již nestačí starší 
 

telekomunikační přístroje, jako například pošta, telegraf, telefon, vysílačka, fax, 
 

potrubní pošta, rozhlas, televize, a proto přicházejí vynálezci s technickými  
 

novinkami a stále dokonalejšími informačními technologiemi. Dokážeš některé  
 

z nich pojmenovat ? ICT - servery, počítače, počítačové sítě, operační systémy,  
 

internetový vyhledávač, webový prohlížeč; mobilní telefony, tzv.chytré telefony 
 

Co od komunikace očekáváš ty ? ………………………………………………... 
 

……………………………………………………………………………………. 


