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Úvod do komunikace 

Plán učiva 

 Komunikace. 

 Formy komunikace. 

 Osobní komunikace. 

 Neosobní komunikace. 

 Základní složky komunikačního procesu. 

 Komunikátor. 

 Komunikant. 

 Komuniké.  

 Médium. 

 Komunikací vyvolaný účinek. 

 Otázky pro zopakování učiva. 

Komunikace 

Komunikace je záměrná aktivita, jejímž cílem je dosáhnout určité informovanosti, je to tedy proces, 

v jehož rámci jsou sdělovány či vyměňovány informace. Základní funkcí komunikace je dorozumívání 

mezi lidmi. Komunikace je téměř vždy zprostředkovaná. Kromě mluvené řeči a písma se používají 
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také další komunikační (znakové) systémy (notový záznam hudby, chemické a matematické značky, 

dopravní značky, vlajková a prstová abeceda, Morseova abeceda ap.). 

Marketingová komunikace je součástí (jedním z nástrojů)marketingového mixu (promotion). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní složky komunikačního procesu: 

Komunikátor (původce sdělení) 

Komunikátor je soba, od níž určité sdělení vychází. 

Komunikátorem může být: 

 Jednotlivec. 

 Kolektiv. 

 Instituce. 

Komunikant (reagující osoba) 

Komunikant je osoba, která určité sdělení přijímá a dešifruje. 
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Komuniké 

Komuniké je obsah sdělení (informace vytvářená komunikátorem, která se přenáší v určité formě a je 

vnímána lidskými smyslovými orgány). 

 

Médium 

Médium je zprostředkující činitel, jakýkoli prostředek schopný přenášet informace. 

 

Komunikací vyvolaný účinek (reakce komunikanta). 

Formy komunikace 

Komunikace má mnoho podob, jejichž význam a využitelnost je různá a závisí na řadě vnějších 

okolností. Často působí více forem komunikace společně. 

 

1. Osobní (individuální) 

Přímý kontakt mezi komunikátorem a příjemcem (osobně, telefonicky, e-mailem, poštou atd.). Je 

možné sledovat chování příjemce a přizpůsobit se mu. 

 

2. Neosobní (masová) 

Užívá hromadných sdělovacích prostředků. Oslovuje širokou veřejnost. Není zde přímá kontrola 

zpětné vazby. 

Otázky pro zopakování učiva 

1. Definuj pojem „komunikace“. 

2. Vyjmenuj jednotlivé složky komunikačního procesu. 

3. Co je to médium? 

4. Jaký je rozdíl mezi osobní a neosobní komunikací? 
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