
KOMUNIKACE V KRIZOVÝCH SITUACÍCH 

Předmětem nabízených služeb je vzdělávací program, který vybočuje z oblastí běžné asertivní 

komunikace. Kurz je určen pro zájemce, kteří již přišli, nebo mohou přijít do kontaktu s konfliktní-

problémovou osobou, nebo osobami (opilý, drogově závislý, agresivní, s poruchou osobností apod.) 

v rámci svého povolání. Kurz je vhodný i pro účely v běžném osobním životě. 

Tento interaktivní seminář je složen z dvou stěžejních oblastí. Jednotlivé oblasti jdou objednat i 

zvlášť. Přičemž největší efektivitu mají jako jeden celek. Většinou se jedná o jednodenní interaktivní 

seminář se 4-5ti modelovými situacemi na míru). 

První oblast  „LEGISLATIVNĚ - PRÁVNÍ“ se zaměřuje na právní rámec ČR (Trestní a Občanský zákoník, 

jak správně číst a porozumět znění jednotlivých paragrafů: Nutná obrana, Krajní nouze, Zadržení 

osoby, Svépomoc, Neposkytnutí první pomoci apod.), dále pak postupy a doporučení jak správně 

vypovídat a kdy „v jakou chvíli“ před policií a u soudu, aby si člověk svou špatně formulovanou 

výpovědí více situaci nezkomplikoval. Gradace konfliktu, prevence a preventivní opatření v závislosti 

na prostředí a pachateli (v případě zájmu i sebeobrana) apod.. 

Druhá oblast „KOMUNIKAČNĚ - PSYCHOLOGICKÁ“ se zaměřením na komunikaci (verbální a 

nonverbální) v krizových situacích, důraz bude kladen na setkání s agresivním jedincem nebo 

skupinou, opilou osobou, apod.. Účastníci kurzu se naučí identifikovat agresivní chování, rozpoznat 

příčiny agresivity, její formy. Dále pak jak zvládnout vypjatou situaci profesně a správně bez osobní 

úhony. Součástí kurzu bude i část věnovaná stresu (fáze stresu, jak stresům čelit). Také se 

frekventanti seznámí s oblastí vnímání (chyby ve vnímání, neuro-lingvistické programování 

aj.). Stěžejní role a analýza rolí, strategie a taktika s náročnými osobami, obranné mechanismy 

techniky zvládání agrese ve skupině, testy, cvičení, názorné ukázky apod.). 

V průběhu kurzu mohou být také i modelové situace, dle aktuálních potřeb vytvořeny přímo na míru 

po domluvě se zadavatelem.  

 

OBSAH: 

✓ Úvod (stanovení priorit pro posluchače a seznámení s obsahem),  

✓ Právo a krizové situace (základní pojmy a zákony),  

✓ Komunikace (Verbální vs. Neverbální …),  

✓ Komunikační možností v náročných situacích (metody, strategie a taktiky jak komunikovat 

např. s opilci, drogově závislými, agresorem, skupinou agresorů…),  

✓ Agrese a agresivita (typy agrese, příčiny agrese…),     

Modelová situace č.1.: Agresivní (vulgární) osoba  

Modelová situace č.2.: Skupina agresivních osob (skupinová agrese)                                                                   



✓ Stres (typy stresu, fáze stresu, faktory stresu…),  

Cvičení: Stres 

✓ Poruchy osobnosti a jejich projevy (Psychopatie), 

Modelová situace č.3.:  Nadřazená – byrokratická osoba (Všeználek).  

✓ Zásady bezpečného chování  (prevence, postupy a metody…),  

Modelová situace č.4.:  Opilá osoba (agresivní nebo příliš kamarádský - vlezlý člověk)  

✓ Gradace konfliktu (rizika a reakce na útok),   

✓ Diskuze, závěr   

Lektor a garant: Kamil Bujnoch, Ph.D., MBA 

Lektor má více než dvacetiletou praxi ve vzdělávání kurzů soft skills, s koučingem, mentoringem, 

tvorbou kurzů na míru a zaškolování lektorů. Ve svém portfoliu má stovku témat v cca třiceti kurzech. 

Namátkou můžeme jmenovat (Obchodní dovednosti, Prodejní dovednosti, Manažerské dovednosti, 

Řízené rozhovory, Time-management, Konfliktní komunikace, Argumentační strategie a vyjednávání, 

Asertivita, Práce se stresem, Relaxační techniky, Prezentační dovednosti, Lektorské minimum, Jak se 

bránit manipulaci: Kontra-manipulace, Vnitropodniková komunikace, Komunikace změny, 

Komunikační typologie v praxi…).  

Maximální počet cca 12 účastníků ve skupině. (ve výjimečných případech dohodou). 

1 Časová dotace 

1 skupina: 6 vyučovacích hodin (jeden den) pro 12 frekventantů. 

Tab. č. 1. časový rozvrh projektu 

Č
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09.00 – 10.30 Vzdělávání 1,5 hod. 

10.30 – 10.45 Přestávka 15 min. 

10.45 – 12.15 Vzdělávání 1,5 hod. 

12.15 – 13.00 Přestávka (oběd) 45 min. 

13.00 – 14.30 Vzdělávání 1,5 hod. 

14.30 – 14.45 Přestávka 15 min. 

14.45 – 16.15 Vzdělávání 1,5 hod. 

16:15 – 16:30 Vyplnění dotazníků a diskuze      15 min. 

Přestávky budou přizpůsobeny aktuálním vzdělávacím podmínkám, tak aby účastníci nebyli nadměrně 

přetěžování a byl dodržen obsah a časový rozsah výuky. 


