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

NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE A JEJÍ VELMI HLASITÉ PROJEVY 
 

25. 10. 2018 
 

Číslo akce 10020123 
Místo konání  Dům techniky Pardubice 
Vedoucí akce Ing. Naďa Kořínková, tel.: 466 615 607 

Informace Bc. Martina Buchtová, tel.: 466 614 320 
Cena 1815 Kč včetně DPH  

Lektor Mgr. Jarmila Skopalová 
redaktorka, bývalá moderátorka Snídaně s Novou, dramaturg CT, TV Prima a 
šéfdramaturg vlastní tvorby na 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 a je to pouze jedna ze součástí komunikace. 
 

Program  První kontakt s partnerem – podání ruky, sledování dlaní a nohou 
 Co říká chůze 
 Získání pozornosti partnera 
 Zvuk hlasu jako neverbální složka komunikace 
 Hakomi – co cítím já a co cítí ostatní 
 Co dělat, když partner dává najevo nezájem 
 Přijímání nepříjemných zpráv, přerušení hovoru 
 Zasedací pořádek jako výrazná součást neverbálních signálů, Artušův 

kulatý stůl 
 Zóny komfortu 
 Brýle, vlasy, cigareta a káva – součásti komunikace beze slov 
 Etiketa jako sjednocující signály komunikace 
 Videoukázky neverbálních signálů veřejných a mediálních osobností 

 
Časový 

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

 
Organizační 

pokyny 

 
Závaznou přihlášku zašlete buď elektronicky, poštou,e-mailem nejpozději 
do 23. 10. 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 10020123.  
Účastnický poplatek je možné uhradit u prezence. 
DIČ: CZ48151904, IČ: 48151904 
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