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Anotace modulu:
V rámci výuky modulu Komunikace a komunikační dovednosti se pozornost studentů
zaměří především na kvalitní reprezentační a prezentační dovednosti spojené s
kultivovaným mluveným projevem a s kultivovaným zevnějškem studenta. Věnovat se
budeme také problematice komunikačních postupů, aby tak student nabyl v této oblasti
většího sebevědomí, které ho posune o úroveň výš.
Student by tak měl získat přesvědčení, že jazyk, tedy mluvené slovo, jeho upravený
zevnějšek a chování dle společenské etikety má de facto nekonečné možnosti
působení na své okolí, resp. na partnery v komunikaci.
Způsob používání mluveného slova a společenské etikety tak dotváří celkovou image
člověka.

Cíl modulu:
▪

porozumět a pochopit, co je to efektivní komunikační proces

▪

seznámit se s principy a zásadami verbální a neverbální komunikace a
efektivního předávání informací

▪

uvědomit si a identifikovat své bariéry v komunikaci a eliminovat je

▪

pochopit motivy svého chování a chování druhých

▪

vhodně a efektivně použít principy a techniky efektivní komunikace a přizpůsobit
je situaci a druhé straně

▪

úspěšně jednat s kolegy, nadřízenými a dalšími účastníky komunikačního
procesu

▪

technika práce s hlasem

▪

vyhnout se základním komunikačním chybám

▪

číst řeč těla

▪

osvojit si základy společenské etikety
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