
Dům techniky Pardubice spol. s r.o. Vás zve na seminář 
 

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A JEJÍ VELMI HLASITÉ PROJEVY 
 

5. 6. 2018 
 

Číslo akce 10020083 
Místo konání  Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 

Informace Bc. Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 
Cena 1500 Kč včetně DPH  

Lektor Mgr. Jarmila Skopalová 
redaktorka, bývalá moderátorka Snídaně s Novou, dramaturg CT, TV Prima 
scénárista Media Pro Pictures a šéfdramaturg vlastní tvorby TV Barrandov. 
Zabývá se studiem psychologie komunikace médií, řečí těla. 
 

Určeno 
 
 
 

Anotace 

Pro ty, kdo se chtějí naučit dovednost, která jim usnadní život ve všech 
oblastech lidských vztahů. 
 
 
Seminář je zaměřen na prvky, které ovlivňují neverbální komunikaci. Tedy ne 
na pantomimu těla a gest, ale na propojenost vnitřních pohnutek, které se 
zrcadlí navenek. Řeč těla může být zavádějící právě z důvodů individuality 
každého člověka. Důraz bude kladen na praktická cvičení neverbální 
komunikace se zaměřením na rozpoznání signálů našich i našeho partnera. 
 

Program  Prolínání verbální a neverbální komunikace. Tělo, tvář, hlas a gesta jako 
ukazatel emocí. Cvičení Hakomi – somatická psychoterapie a mindfulness 
jako cesta k sebeovládání 

 Dialog jako vztah. První neverbální kontakty s partnerem. Stůl jako 
překážka v komunikaci. Tykací past – tykání ve firmách a jak tykání 
ovlivňuje naše nonverbální chování. Gesta, mimika, oblečení jako součást 
komunikace. Praktická cvičení  

 Strach jako jedna ze základních emocí, které vedou naše neverbální 
jednání  

 Hra s typologiemi – jak poznat protivníka a jak s ním komunikovat 
 Situace účastníků, zkoušení různých řešení 
 Práce pak bude mnohem přínosnější, budeme se věnovat oblastem, které 

účastníci skutečně potřebují. Můžeme se tak podívat jak na situace 
z hlediska manažera, zaměstnance, či z hlediska různých profesí jako 
obchod, personalistika, školství nebo další práce s lidmi jak v zaměstnání, 
tak v soukromí. Všechny tyto oblasti potřebují určité specifické přístupy. 
Mnohem účelněji se tak spojí vysvětlení typologií přímo s konkrétním 
příkladem. 
 

Časový 
harmonogram 

 8,30 –  9,00 hod. prezence 
 9,00 - 14,00 hod. odborný program  

 
Organizační 

pokyny 

 
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou,e-mailem nejpozději 
do 4. 6. 2018. 
Dům techniky Pardubice spol. s r. o. 
nám. Republiky 2686, 532 27 Pardubice 
e-mail: buchtova@dtpce.cz 
Platbu uhraďte na účet č. 10006-7503524/0600 u MONETA Money Bank  
Pardubice, variabilní symbol 10020083.  
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 
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