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1. Co je to „Small-Talk“?  
Small- Talk je „malý rozhovor“. Je to rozhovor zaměřený na vytváření 

nebo rozvíjení vztahu s druhými lidmi. Často je bezděčný. Povídáme si 

s druhými příjemně a jde nám o to jen tak si „pokecat“. Nejde u toho o 

to, abychom někoho o něčem přesvědčili nebo ho motivovali 

k nějakému jednání. 

Při malém rozhovoru jde často o takové první opatrné oboustranné 

„ohmatání“ dvou nebo více lidí. Je to vhodný prostředek k tomu jak 

příjemněji vstoupit do kontaktu s kolegy, návštěvami, obchodními 

partnery, ale třeba i s dalšími lidmi, které potkáme třeba ve vlaku nebo v autobuse. Pomocí malých 

rozhovorů dosahujeme pozitivní a uvolněné atmosféry a vzbuzujeme u druhých lidí důvěru a 

sympatie. 

Prostřednictvím malých rozhovorů si vytvoříte spojující můstky s Vašimi spolubesedníky. Nabízíte 

lidem rozhovor a tím i možnost vzájemného poznání. Pomocí těchto rozhovorů můžete reagovat na 

lidi, kteří Vás oslovili. Vést malý rozhovor znamená, že jsme v rovině vztahu k druhému člověku milí, 

aby se nám lépe komunikovalo v rovině věcné. 

Příklad: 
Máme kamaráda Laďu, který je přirozeným mistrem takovýchto malých rozhovorů. Vzpomínáme si 
na první setkání s ním na prázdninách s Brontosaurem v roce 1984. Všichni účastníci jsme se sešli na 
jednom nádraží, abychom se dozvěděli, že nás čeká několikakilometrová společná cesta. A během 
této cesty Laďa přirozeně přistupoval ke každému z účastníků a zapřádal malé rozhovory, aby se 
s novými kamarády seznámil, aby s nimi našel nějaké první styčné body = společné známé, zájmy, 
místa pobytu a podobně. 
Od té doby už jsme se s ním setkali nesčetněkrát a mohli jsme ho pozorovat v různých situacích 
nebo si sním přímo povídat a musíme uznat, že tato dovednost je jeho velkou výhodou, která mu 
pomáhá získávat si srdce lidí. 
Zatímco mnoho lidí se ostýchá vůbec začít a oslovit cizího člověka, lidé jako Laďa nemívají dlouhou 
chvíli, dokážou se snadněji seznamovat a získávat si nové známé a zároveň se druzí v jejich 
přítomnosti cítí dobře, rádi na ně vzpomínají a těší se, až se s nimi znovu potkají. 

 

2. Představení sebe sama 
Vstup do rozhovoru může být pro řadu lidí překážkou. Velký problém může být jen samotné 

představení se. 

Na co byste si měli dát pozor, když se budete představovat? 

Představte se sami a nečekejte na to, že by Vás někdo jiný představil. To platí především při 

oficiálních příležitostech. 

Dávejte si pozor na to, abyste svého spolubesedníka pozdravili. Přátelský pohled či výraz ve tváři, 

úsměv, pozdrav odpovídající denní době a možná ještě kratší informace o sobě. Pokud je to možné, 

oslovujte lidi, s nimiž si povídáte, jménem. 

Příklad: „Dobrý den pane Pokorný. Já jsem Simona Macháčková z účtárny.“ 



4 
 

3. Pozdravení ve čtyřech krocích 
Nejjednodušší je, když přijdete ke skupině lidí a všem řeknete „ahoj“ nebo „dobrý 

den“ – tím získáte první kontakt. Pozor: To ale není všechno, co byste měli udělat!  

Dávejte si pozor na to, abyste svému partnerovi poskytli impuls k rozhovoru. 

Vytvoříte tak v souladu se situací spojení s Vaším protějškem. Tím mu dáte impuls, 

na který může navázat! 

 1. Pozdrav 

 2. Získání si pozornosti 

 3. Představení se a sdělení stručné informace o sobě 

 4. Impuls k rozhovoru, vytvoření můstku k malému rozhovoru. 

Příklad (na přednášce): 
1. „Dobrý den!“ 
2. „Tak na nás vyšla místa vedle sebe.“ 
3. „Jmenuji se Pavel Koutný a jsem ze stavební 
fakulty z Brna.“ 
4. „Jsem na tu přednášku zvědavý. Znáte toho 
přednášejícího?“ 
 

Příklad (v podnikové jídelně u stolu): 
1. „Dobrý den!“  
2. „Myslím, že se ještě neznáme.“ 
3. „Já jsem Kamil Hovorka.“ 
4. „Právě jsem na praxi v odbytu. Ze kterého 
oddělení jste vy?“ 
 

 

4. Pozorování 
Pozorným pozorováním Vašeho okolí odhalíte spoustu možností k tomu, jak si popovídat s druhými. 

Většinou si můžete všimnout řady věcí: Kdo s kým hovoří? Co vybočuje z obvyklého rámce? Co ve Vás 

vyvolávají věci nebo lidé v okolí za myšlenky? To jsou otázky, které Vám mohou usnadnit zahájení 

nějakého krátkého rozhovoru. 

Také zahájení rozhovoru o pozorování má svá úskalí. Co byste měli pozorovat? 

Hlídejte si, abyste při svých pozorováních byli pokud možno konkrétní. Neříkejte tedy věty typu: 

„Máte to tady krásné.“ 

Lepší je například: „Máte tady překrásný výhled na celé město.“  

Čím přesněji své pozorování popíšete, tím snáze se může rozhovor rozběhnout. 

Příklady 

U snídaně v hotelu: „S takovým velkým výběrem pečiva mám trochu problém, co bych si měl vzít …“ 

V zasedací místnosti: „To je velmi příjemné, jak útulně a moderně je ta místnost vybavena …“ 

Během školení: „Mám dojem, že ten lektor je docela rozčilený …“ 
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5. Snadno pochopitelné, známé a blízké 
Začátek rozhovoru by neměl být nedůvěryhodný. Začněte o něčem 

snadno pochopitelném. 

Může jít o něco, co by Vám oběma mohlo být buď časově, nebo 

prostorově blízko: 

Prostorová blízkost: jednací místnost, hotel, místní okolí, objížďka na 

známém místě, region atd. 

Časová blízkost: poslední setkání, předcházející akce, návrat 

z dovolené atd. 

Příklady: 

- „Dneska je venku skutečně vedro!“ (časově blízké) 

- „Nebylo to vůbec jednoduché, najít v okolí parkovací místo.“ (prostorová blízkost) 

- „Kdy jste byl naposledy v tomto hotelu?“ (časově i prostorově blízké) 

- „Dneska jsem ve Znojmě poprvé v životě.“ (prostorově) 

Negativní příklad: 
Vzpomínám si, jak jednou přisedl k chlapům v hospodě v naší vesnici místní rodák, umělec žijící 
v Praze a začal rozhovor větou: „Chlapi, ty moselské vinice, to je vám něco úžasného!“ 
Vesničtí chlapi, kteří se starali o to, kde sehnat dřevo na zimu nebo písek na stavbu, o moselské 
vinice nejevili zájem. 

 

6. Vyprávění zážitku 
Pokud začnete nějakou svojí příhodou nebo zážitkem, poskytujete svému protějšku možnost, aby na 

vaše vyprávění navázal. 

Jaký druh zážitku se k tomu hodí? 

Nejvhodnější jsou takové zážitky, které si 

velmi dobře pamatujete, a které se staly 

poměrně nedávno. Nevykládejte raději 

žádné frašky ze svého mládí. 

 

Příklady: 

Víkendový výlet z nedávné doby, kontrola zavazedel na letišti, oprava vašeho auta, záměna jídel 

v restauraci, cesta ve vlaku s neobvyklým spolucestujícím. 

Dávejte si pozor na to, abyste při vyprávění svého zážitku nebyli příliš rozvláční. Mějte neustále na 

paměti to, že si chcete s druhým člověkem popovídat a nikoliv vést monolog. 
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7. Jak se přidružit ke skupině. 
Znáte to – často stojí při nějaké akci pohromadě nějaká 

skupinka a lidé v ní vedou malé rozhovory. Můžete se k nim 

připojit.  

Na co byste si měli dát pozor, když vstupujete do kontaktu 

s nějakou skupinou a chcete se připojit k jejich rozhovoru? 

Přirozeně k tomu potřebujete trochu odvahy, když se sám 

chcete připojit ke skupině. To je také příčinou toho, proč mnozí 

lidé nechodí rádi sami na nějaké společenské nebo vzdělávací 

akce. Překonejte se tedy a přidružte se k nějaké skupině, která 

na vás působí sympaticky.  

Zpravidla vám udělají místo a kruh se rozšíří. Udržujte zpočátku oční kontakt se členy skupiny – 

hlavně s těmi, kteří hovoří – a pozvolna se zapojujte do hovoru. Aktivně naslouchejte a příležitostně, 

když vycítíte vhodnou situaci, vysílejte signály, že pozorně nasloucháte. To vám umožní v dalším 

kroku, abyste se mohli cíleně zapojit do tématu, o kterém skupina hovoří.  

8. Signály přijetí 
U některých skupin se můžete připojit velmi jednoduše, zatímco u jiných skupin se to dá provést 

hůře. Můžete si to trochu usnadnit: vyberte si skupinu, která neverbálně signalizuje, že jste vítáni. 

Čeho byste si měli všímat? A: Co s tím má společného pupík?  

Sledujte, jak často dochází k tomu, že se diskusní kroužek „otvírá“. Pokud jsou členové skupiny 

natěsnáni blízko sebe, pak jde o obranný signál vysílaný pro lidi, kteří by se chtěli přidat. Skupina se 

snaží izolovat. Vždycky, když vidíte u skupiny pouze záda, znamená to pro vás signál: Stop! 

Myslete na to, že u malých rozhovorů nejde o to, abyste porušili kruh nebo pronikli do skupiny. 

Sledujte, u kterých skupin existuje mezera – ta pro vás může představovat pozvání. 

Pravidlo: Pokud jsou k vám nasměrovány nos i pupík některého ze členů skupiny, pak jste podle řeči 

těla vítáni. 

9. Nalezení témat 
Je jasné, že pro malé rozhovory neexistuje jenom jedno téma.  Jaké předpoklady tedy musí splňovat 

dobré téma pro malý rozhovor? 

Požadavky na téma pro malý rozhovor: 

 Mělo by přítomné bavit. 

 Mělo by mít pozitivní náplň. 

 V žádném případě by nemělo jít o vysoce odborné 

téma. 

 Každý by měl být schopen k danému tématu něco 

říci. 

 Nemělo by nikoho vymezovat ze skupiny. 

 Nemělo by nikoho nutit k tomu, aby zaujal nějaké stanovisko. 

 Nemělo by v sobě mít potenciál vzniku konfliktu. 
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10. Klasika: počasí 
Téma počasí může být pro mnoho lidí otravné a nepříjemné. Samozřejmě, že 

můžete očekávat, že váš partner má také radost z krásného teplého jarního 

dne.  

Krátce: téma počasí se zpravidla velmi rychle vyčerpá. 

Výhodou tématu počasí je, že z něj můžete velmi rychle přejít k nějakému 

souvisejícímu tématu: „Při takovém krásném počasí zpravidla děláme …“, 

„Když je takhle zima, tak se vždycky těším na …“.  

Možná navazující témata bývají: dovolená, doprava, zdraví, volný čas. 

Uvědomte si, že nadávání na počasí je zpravidla zabijákem rozhovoru. Snažte se poskytovat pozitivní 

impulsy i v případě špatného počasí. S bručouny a pesimisty, si zpravidla ostatní lidé nepovídají rádi. 

Tip: Používejte klasické téma počasí jenom jako odrazový můstek k jiným tématům. 

11. Povolání a vzdělání 
Většina lidí, s nimiž se dáte do hovoru, bývá zvědavá na to, 

jaké je vaše povolání a co děláte. Vyprávějte jim o tom! 

Přirozeně, že jen málo lidí chce slyšet o vašich špatných 

pracovních podmínkách. Podobně je tabu: šíření důvěrných 

informací nebo otázka na výši platu vašeho protějšku. Tím 

zpravidla na nikoho neuděláte dobrý dojem a v malých 

rozhovorech to pro vás bude znamenat spíše minusové 

body. 

Rozhovor o vaší pracovní činnosti umožňuje vašemu protějšku většinou dobrý styčný bod. Řeč o 

určité profesi zpravidla v lidech vyvolá celou řadu asociací. 

Ještě snáze naleznete styčné body pro rozhovor, pokud půjde o zážitky ze studia. K tomu může 

určitě každý přidat něco svého. 

Dva odrazové můstky u tématu „povolání“: 

 Společné znaky: „U nás se má také zavádět pružná pracovní doba. Jaké s tím máte 

zkušenosti?“ 

 Uznání/pochvala: „Poslouchám, že jste toho už hodně procestoval. Co bylo takovým 

nejpůsobivějším zážitkem, který jste na montážích měl?“ nebo „Klobouk dolů, před takovým 

výkonem. Kolik myslíte, že jste takových náročných jednání už absolvoval?“ 

Pokud je váš protějšek nezaměstnaný nebo není v práci spokojený, pak buďte při nastolení tohoto 

tématu opatrní. 
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12. Najít společné zájmy, podobné zážitky a známá místa 
Společné zájmy pomáhají získat sympatie a důvěru. Jedno ze základních pravidel pro vedení malých 

rozhovorů proto zní: Zjistěte společné zájmy a nalezněte podobnosti. 

Většinou v rozhovorech hledáme společné zájmy úplně automaticky – přinejmenším v případech, kdy 

nám je partner sympatický: stejné koníčky, společné zájmy, stejné místo pobytu nebo místo 

narození, podobné zážitky z dovolené. To všechno jsou možnosti, které se mohou stát základem 

našeho rozhovoru a mohou být dobrým pojítkem mezi námi a těmi druhými. 

Nevyzdvihujte v malých rozhovorech věci, v nichž se od ostatních lišíte, ale hledejte společné zájmy. 

Příklad:  

-A: „Pocházím z Havířova.“ 

Reakce B: 

- „Moje paní tam také několik let bydlela.“ 

- „Vloni, při návratu z dovolené, jsme se tam stavovali.“ 

- „Jeden můj kolega tam studoval.“ 

-„Já jsem tam vyrůstal.“ 

13. Smysluplné tipy 
Pokud budete někomu poskytovat nějaký tip nebo radu, pak dejte druhému najevo, že berete 

v úvahu jeho zájmy. 

Na co byste si měli při poskytování tipů dát pozor? 

Tipy jsou vhodné jen za předpokladu, že mají pro druhého člověka smysl. Všeobecné moudrosti 

zpravidla do této skupiny nepatří. Dávejte proto jenom takové tipy a rady, u nichž jste si jisti, že 

budou mít pro vašeho partnera nějaký užitek a skutečně mu mohou pomoci. 

Špatný příklad: Na srazu bývalých spolužáků doporučuje bohatá spolužačka kolegyním dovolenou 
v Thajsku a nebere ohled na to, že její spolužačky na tom nejsou finančně tak dobře jako ona a mají 
starosti úplně jiného druhu se svými početnými rodinami. 

 

Pokud například během rozhovoru narazíte na otázku restaurací, potom můžete zmínit svůj nedávný 

objev – restauraci, v níž jste byli spokojeni a vztah cena a výkon byl v tomto případě v pořádku. Je 

možné, že váš spolubesedník hledá také určitý produkt, byt, výletní cíl a podobně. V takovém případě 

mu můžete svůj užitečný tip poskytnout. 

Dříve než někomu nějakou radu dáte, zeptejte se toho člověka, zda vůbec nějaký takový tip nebo 

radu chce slyšet. 
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14. Speciální znalosti 
U malých rozhovorů nemusíte probírat jen běžné věci, ale můžete mít po 

ruce i nějaké speciální téma. Můžete se blýsknout nějakou speciální 

znalostí, která může být zábavná a zajímavá. Pokud budete mít nějakou 

takovou speciální znalost k dispozici, můžete u svých partnerů stoupnout 

v ceně. 

Důležité je, aby téma, o kterém chcete hovořit, bylo pro druhého zábavné, 

napínavé nebo neobyčejné, užitečné nebo zajímavé. Možná jste četli 

nedávno nějaký článek v časopise nebo na internetu, který by některé 

z těchto kritérií mohl splňovat. Nebo možná znáte původ vzniku některého 

zajímavého úsloví nebo rčení. Klidně můžete takové téma v malém rozhovoru uplatnit. Nesklouzněte 

však k tomu, že byste se začali chválit. Spíše se zeptejte, zda i ti druzí nemohou k danému tématu 

přidat nějakou svoji znalost. 

Pozor: Když chcete uplatnit své speciální znalosti, používejte srozumitelné formulace a pokud možno 

co nejméně odborných pojmů. 

15. Smůla a nehody 
Je to zajímavé, že lidé, kteří ovládají schopnost, umět se smát 

vlastním malérům, působí zpravidla na ostatní sympaticky. 

Přesto ale používejte tuto možnost s mírou: Pokud budete 

hovořit pouze o svých selháních, potom promarníte svou 

suverenitu. 

Hovořte jednoduše o těch malých katastrofách, které se vám 

přihodily. Není nic lepšího, než když se vám povede ve vašem 

kroužku aktivovat smích kolegů. Často právě takové zážitky 

dokážou vytvořit mezi spolubesedníky pocit vzájemnosti. 

Můžete být ironičtí i ke své osobě. Sbírejte veselé a neobyčejné zážitky, které byste mohli při malých 

rozhovorech použít. 

Příklady: 

 Měli jste radost z toho, jak jste na poslední chvíli stihli vlak. Bohužel jste sedli do špatného. 

 Myslel jste si o sobě, že se dobře vyznáte v mapách, ale na jednom výletě jste musel po 

hodině chození uznat, že jste celou dobu chodili v kruhu. 

Špatný příklad:  
Zvažte, abyste při vyprávění své příhody nevypadali jako blbci. Vzpomínáme si, jak nám jedna 
kamarádka, která vlastní Volkswagen Brouka (který má vzduchem chlazený motor), vyprávěla, jak 
jí napadlo, že přehřívající se motor ochladí rychlejší jízdou. Uvažovala tak, že pojede-li rychleji, 
bude rychleji proudit vzduch kolem motoru a bude ho více ochlazovat. Motor zadřela tak, že nešel 
opravit a musela shánět nový.  
A to je inženýrka! 
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16. Jak udržovat rozhovor v chodu 
Úspěšný vstup do rozhovoru je pouze první etapou malého rozhovoru.  Druhou etapou je elegantní 

průběh, bez toho, že by to nějak skřípalo nebo vznikaly trapné pauzy. 

Jak můžete udržovat průběh rozhovoru v chodu? 

Pokládejte otázky a aktivně naslouchejte. Přinášejte však i vlastní informace, které pomohou 

v pokračování rozhovoru. 

Malý rozhovor se rozvíjí nejlépe prostřednictvím následující dobré kombinace: Kladení otázek a 

poskytování „informačních trošek“. 

Příklad:   

„Ano, paní Ptáčkovou znám už od střední školy.“ (informační troška) 

„Kde jste se s ní seznámila Vy?“ (otázka) 

Podíl jednotlivých účastníků malého rozhovoru by měl být vyvážený. To znamená, že každý by se 

měl na chvíli zapojit a účastníci by se měli v hovoru střídat. Je to jako vzájemné pinkání míče. Pokud 

jste právě dovyprávěli nějakou svoji zkušenost, měli byste dát prostor pro vyjádření vašemu 

protějšku a nevyprávět hned další svoji historku. 

Pravidlo: Rozhovor udržíte v chodu, pokud po svém vyjádření se, položíte druhému člověku ihned 

nějakou otázku. 

17. Kladení otázek 
Otázky jsou vynikajícím nástrojem pro udržování rozhovoru v chodu. Platí zde staré pravidlo: „Kdo se 

ptá, ten řídí.“ Ten, kdo pokládá otázku, usměrňuje další tematický průběh rozhovoru. Otázkami 

zároveň projevujete zájem o toho, s nímž si povídáte. 

Na co byste si měli dávat pozor? 

Dbejte na to, abyste používali u malých rozhovorů častěji otevřené otázky. Otevřené otázky začínají 

zpravidla slůvky: Kdo?, Co?, Kde? Kdy?, Jak? Proč?. Dotazovaný člověk zpravidla nemůže odpovědět 

pouhým „ano“ nebo „ne“. Otevřené otázky zkrátka přimějí vašeho partnera k tomu, aby toho řekl 

více, a udržují malý rozhovor v chodu. Zároveň je v tom pro vás výhoda, protože získáte vždy více 

informací, na které můžete později navázat. 

Příklady:  

 Dovolená – „A jaké tam bylo jídlo?“ 

 Zážitek – „A jak to potom pokračovalo?“ 

 Okružní cesta městem – „Co se vám tam nejvíc líbilo?“ 

 Hostitel – „A odkud znáte paní Šmídovou?“ 

Pozor: Vyvarujte se toho, že byste jenom kladli otázky. Malý rozhovor by neměl být výslechem! 
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18. Technika „á propos“ 
Poznámka: á propos (čte se apropó) = překládáme jako: mimochodem; abych nezapomněl; právě mě 

napadá; 

Každé téma se může někdy stát nepříjemným. V tu chvíli nastává čas pro výměnu témat. 

Jak zvládnout změnu tématu, bez toho, aby to vypadalo divně? 

Pomůckou, kterou máte pro takovéto případy k dispozici, je „technika – á propos“. Pomocí ní 

dokážete jednoduše vytvořit propojení na nové téma.  

Funguje to následujícím způsobem: Použijete určité vyjádření nebo slovo z věty, kterou řekl váš 

partner, a spojíte je s novým obsahem, o němž chcete hovořit dále. 

Příklad:  

„Prožila jste skutečně perfektní dovolenou v Portugalsku. A propos Portugalsko – s manželem jsme si 

hodně oblíbili portské víno. Ve srovnání s našimi víny je …“ 

Tip: Slovo „á propos“ nemusíte při použití této techniky vůbec vyslovit. Spíše je to jako pomůcka pro 

vás pro řešení podobných situací. 

19. Choulostivá témata 
Některá témata jsou prostě nevhodná k tomu, aby se o nich dal vést dobrý rozhovor. 

Která témata jsou tabu pro malé rozhovory? 

Některá témata jsou choulostivá, protože jsou příliš osobní a dotýkají se soukromí našeho protějšku, 

s nímž si chceme povídat. Jiná témata zase mohou vyvolávat příliš mnoho kritiky nebo mohou vést ke 

sporu. Někdy může určité téma zraňovat náboženské vyznání nebo hodnoty druhého člověka. 

Při malých rozhovorech byste neměli hovořit o následujících tématech: 

 Nemoci, smrt 

 Náboženství 

 Sex a intimní život 

 Problémy v manželství nebo v partnerství 

 Pracovní problémy 

 Politická témata 

 Peníze a podnikání 

 Pomluvy a drby o někom přítomném 

 Psychické problémy 

V některých cizích zemích mohou do tohoto seznamu patřit ještě i jiná témata. Informujte se raději 

vždy předem o tom, jaké jsou v této věci zvyklosti v zemi, do níž cestujete. 

Myslete na to, že všechno, co je příliš veliké, se pro malý rozhovor nehodí. Příliš velké téma může 

vyvolat příliš velké emoce. 
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20. Prosba o pomoc 
Zpravidla lidé pomáhají jiným lidem rádi, proto i takováto prosba může být vhodným vstupem při 

zahájení malého rozhovoru. 

Jak můžete tuto techniku použít? 

Pokud někoho chcete požádat o pomoc, nejdříve zkuste posoudit, jaké má vůbec možnosti, 

informace nebo znalosti.  

Příklady: 

 „Mohl byste mi prosím na chvíli pomoct? Zapomněl jsem si svoje brýle na čtení.“ 

 „Můžete mi prosím říct, ve kterém sále se ta přednáška koná?“ 

 „Můžete mi prosím říct, jak se odtud dostanu na autobusové nádraží?“ 

 „Dívám se právě, že držíte v ruce Kulturní zpravodaj. Mohl byste mi doporučit nějaký koncert 

nebo výstavu v tomto týdnu?“ 

 „Omlouvám se. Asi mě zase postihla senná rýma. Mohla byste mi prosím poskytnout 

papírový kapesník?“ 

 „Vůbec se tady nevyznám. Mohl byste mi poradit, kde bych si mohl opláchnout ruce?“ 

21. Nabídka pomoci 
Svou pomoc nabízejte druhým v takovém 

případě, kdy to působí jako vhodné pro 

situaci, v níž se nacházíte. Takovým 

způsobem můžete zahájit rozhovor 

s druhým člověkem celkem rychle a bude to 

působit i zdvořile. 

Na co byste si měli dát pozor, když nabízíte pomoc? 

Tuto možnost můžete využít vždy, když pozorujete, že někomu přijde pomoc nebo podpora vhod. 

Příklady: 

 „Půjdu si ještě pro jeden sekt. Mohu Vám také přibrat jeden?“ 

 „Vy jste těmi pořadači úplně zavalena. Rád Vám s nimi pomůžu.“ 

 „Mohu Vám s tím kufrem pomoct do schodů?“ 

Pozor: Nenuťte nikomu svoji pomoc proti jeho vůli! To by mohlo mít opačný dopad a mohl by 

vzniknout i konflikt.  

Špatný příklad: 
Vzpomínám si, jak jsem chtěl kdysi jako student pomoct jedné mladé ženě s těžkou taškou, kterou 
vláčela na nádraží. Jenže jsem nedocenil, to jak vypadám – vracel jsem se právě z nějakého 
víkendového vandru a byl jsem neoholený, měl jsem na sobě starý kabát a batoh.  Odmítla moji 
pomoc a v očích té ženy jsem viděl strach a nedůvěru. K žádnému malému rozhovoru nedošlo. (VH) 
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22. Mlčenliví lidé 
Existují lidé, kteří jsou prostě struční. Při malých rozhovorech představují skutečnou výzvu. Neboť 

pokud jeden ve dvojici převážně mlčí, dostává se ten druhý často do presu. 

Jak můžete přimět stručné a strohé lidi k mluvení? 

Mlčenlivé lidi povzbudíte k mluvení prostřednictvím otevřených otázek. Dejte si pozor na to, abyste 

jim nepokládali uzavřené otázky, na které by vám mohli rychle odpovědět jedním slovem. Formulujte 

své otázky tak, aby na ně musel partner odpovědět minimálně jednou větou. 

Přirozeně, že můžete také vyprávět něco o sobě. Poskytněte mlčenlivým malý nebo větší „informační 

kousek“. 

Tip: Pokud někdo vypadá, že nechce za žádnou cenu mluvit, neměli byste ho do malého rozhovoru 

nutit. 

23. Ukecanci, mnohomluvní 
Někteří lidé převážně mlčí, jiní zase vůbec neposlouchají a není možné je zastavit, kdykoliv se 

dostanou ke slovu. V takových případech se zpravidla změní „malý rozhovor“ ve „velkou řeč“. 

Jak se dostanete ke slovu, když narazíte na takové partnery? 

Lidem, kteří neustále mluví, aniž by dělali pauzy na konci vět, je obtížné nařídit, aby chvíli mlčeli. Tito 

ukecanci nejraději naslouchají sami sobě, když se zapojí do nějaké debaty.  

Jeden tip: Pokud vyslovíte jméno takového ukecance, vznikne šance, že se na chvíli zastaví ve svém 

proudu slov. Chytněte se pak nějakého konkrétního bodu a zahajte svůj vlastní příspěvek k debatě. 

Podle podmínek je někdy vhodné, abyste mluvili trochu hlasitěji, abyste si získali pozornost – tady 

se vyplatí zůstat neoblomným. Pokládejte takovým lidem pokud možno uzavřené otázky, aby se 

museli vyjadřovat krátce. V takových případech se můžete vykašlat na aktivní naslouchání, protože 

to by utvrzovalo takového mluvku v jeho jednání. A když už vás to bude příliš otravovat, můžete se 

jednoduše rozloučit. Samozřejmě, pokud dotyčný „Brouk Pytlík“ není vaším šéfem nebo důležitým 

zákazníkem. 

Pozor: Zůstaňte zdvořilí, i když budete z toho člověka nervózní! 

24. Nadšení 
Sebechvála smrdí. Především v takových situacích, když přeháníte.  

Když se nyní bavíme o malých rozhovorech, je dobré si ale uvědomit, že může být užitečné, když 

hovoříte přiměřeně nadšeně o tom, co jste prožili nebo, co se vám povedlo. I tady platí, že: „Nadšení 

bývá nakažlivé!“ 

Rozmyslete si, pro co se můžete během rozhovoru nadchnout a jak to můžete poutavě vyjádřit. 

Pokud jste nějakou věcí skutečně fascinováni, pak se to dá jen těžko skrýt: vyzařujete to mimikou, 

máte výraznou gestikulaci. Vaše řeč těla bývá v takových případech výraznější a jasně podtrhuje vaše 

vyprávění. Často pak přeskočí „jiskra“ i na vaše spolubesedníky. 

Věřte si a ukazujte (přiměřeně) své nadšení pro svou práci, svůj koníček a vaše zájmy. To přiměje i 

ostatní k tomu, aby hovořili nadšeně o sobě. 
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25. Vtipy 
Malé rozhovory by měly být humorné a zábavné a je vždycky 

příjemné, když se lidé v hloučku smějí nebo usmívají. Ale pozor: 

Humor je věcí vkusu.   

Na co byste si měli dát pozor při vyprávění vtipů? 

Pokud chcete při rozhovoru dát k dobru nějaký vtip, pak by měl 

být na úrovni, vkusný a přiměřený situaci.  Nevyprávějte vtipy, 

které by se mohly někoho dotknout, protože mají třeba 

rasistický nebo sexistický podtext nebo by mohly někoho znevážit. 

Ještě lepší je, když dokážete být empatičtí a humor přizpůsobíte určité situaci. Je vhodné, abyste si 

vyprávění veselých příhod trénovali, a spolu s tím se můžete učit i schopnosti zasmát se sám sobě. 

Poznámka: I někteří uznávaní vypravěči veselých příhod – jako třeba Miroslav Donutil – své příhody 

nejdříve vyprávěli v úzkém kruhu svých přátel, a teprve když je vyladili k určité dokonalosti, začali je 

vyprávět širší veřejnosti. 

Nereagujte přehnaně, když vypráví nějaký vtip někdo jiný. I tak se dá malý rozhovor rychle zmařit. 

Raději se vyvarujte vyprávění vtipů, když zjistíte, že se s partnerem neshodnete na tom, co je 

humorné. To se občas stává, že se lidé smějí různým věcem a nechápou humor toho druhého. Riziko 

může být větší, když budete chtít vyprávět český vtip nějakému cizinci. 

26. Aktuality 
Abyste získali v malých rozhovorech uznání, měli byste mít přehled 

o tom, co se děje ve světě a jaké jsou trendy poslední doby. To vám 

umožní snadněji nalézt společné zájmy s ostatními lidmi.  

Jak tedy být v obraze? 

Pokud jste informováni o aktuálních tématech, pak se vám budou 

snadněji navozovat malé rozhovory.  

Pomocí novin, časopisů nebo internetového zpravodajství budete 

mít přehled o tom co se děje.  

V novinách a časopisech mohou být užitečným zdrojem (kromě hlavních článků) fejetony. Na 

internetu to mohou být blogy zajímavých osobností. Vhodná témata můžete čerpat z oblasti kultury, 

rubrik o volném čase, z vědeckých nebo technických rubrik.  

Pro mnoho lidí však stačí, že si povídají s druhými a dokážou jim naslouchat. Tím se také dozvědí 

mnoho zajímavostí, které mohou sami použít v dalších rozhovorech. 

Témata by měla být zásadně pozitivní, neboť války, teror a vraždy jsou pro malé rozhovory 

nebezpečné. 
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27. Aktivní naslouchání 
 

Pomocí aktivního naslouchání ukazujete druhým svůj zájem a svou 

pozornost. Aktivní naslouchání znamená: žádné posuzování či 

odsuzování, žádné návrhy na řešení, žádné skákání do řeči a 

přerušování. Když druhého přerušíte tak jen upřesňující otázkou nebo 

můžete parafrázovat jeho myšlenky, aby vám mohl potvrdit, že mu 

dobře rozumíte nebo vysvětlit, pokud jste něčemu neporozuměli. 

Ukazujte tomu druhému, kterého právě posloucháte, prostřednictvím 

slovních i mimoslovních signálů, že jeho slova u vás dopadají na 

úrodnou půdu. 

Verbální signály pro aktivní naslouchání: 

 Následné otázky: „Co jste udělala potom?“, „Jak jste ten problém nakonec vyřešil?“ 

 Otázky vyjadřující pochopení: „A kdo potom zavolal?“ 

 Shrnutí/parafrázování: zopakování partnerova vyjádření vlastními slovy. 

 Vyjádření pocitů: „To vám určitě udělalo radost!“ 

Mimoslovní signály pro aktivní naslouchání: 

 Oční kontakt 

 Pokyvování hlavou 

 Naklánění se směrem k vypravěči 

 Souhlasná mimika 

 

28. Tolerance 
Rozdělují nás rozdílné životní styly, rozdílné hodnoty, které vyznáváme, rozdílné zájmy. U malých 

rozhovorů se budete dostávat do kontaktu s lidmi, s nimiž najdete jen velmi málo styčných bodů. 

Tady se objevuje jedno nebezpečí. Vzájemné předsudky, které stěžují, abychom si s některými lidmi 

vůbec povídali. 

Jak můžete toto nebezpečí překonat? 

My všichni máme nějaké předsudky, čili nějaké domněnky o lidech, s nimiž si povídáme. Nenechejte 

se vést svými předpoklady, ale plně akceptujte partnera. Buďte tolerantní k jiným názorům a buďte 

otevřeni vůči jiným lidem. 

„Špatné“ oblečení, „legrační“ koníček, „neobvyklé“ chování – je to tak špatné? Ne! A je možné, že se 

z toho druhého člověka vyklube v krátkém čase někdo, kdo se nám bude zdát zajímavým a 

sympatickým. Neposuzujte tedy ostatní lidi příliš zbrkle jenom na základě toho, že na první pohled se 

od vás liší! 

Tip: Dejte lidem trochu času. U řady z nich dospějete k pozitivním zkušenostem. 
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29. VIP – významné osobnosti 
Existují „normální“ spolubesedníci a existují také „důležití“ 

partneři. A kromě toho existují ještě „velmi důležití“ partneři, 

takzvaní VIP (Very Important Person). S těmi posledními by si 

rádo popovídalo hodně lidí. Je jedno, zda se jedná o nějakého 

představitele průmyslu, politika, zpěváka nebo nějakého herce. 

Pokud víte předem, že budete mít brzy příležitost setkat se 

s nějakým významným člověkem, měli byste si o něm zjistit 

předem dostatek informací. 

Mohou vám pomoci následující otázky: 

 Co tento člověk dělal v poslední době? 

 V jakém projektu se angažoval? 

 Dají se o něm najít informace v tištěných médiích? 

 Co mohu zjistit o této osobnosti na internetu? 

 Co tohoto člověka zajímá? 

 Co by mohlo tuto osobnost zajímat na mě? 

 Jaké podněty k rozhovoru bych mohl využít? 

 Při jaké příležitosti se setkáme? 

30. Jen 30 vteřin 
Měli byste být schopni představit se a uvést se novým 

spolubesedníkům během co nejkratší doby, tak abyste působili 

pozitivním dojmem a byli pro ně zajímavými. 

Zvládnete to během 30 sekund? To je doba krátké cesty výtahem. 

Myslíte tedy, že jste schopni za takovouto dobu zapůsobit dobrým 

dojmem a vyvolat u druhých zvědavost? 

Probouzejte v lidech zájem o vás a o vaši činnost. 

Dodržujte následující body: 

 Používejte jasný a působivý jazyk. 

 Ukazujte pozitivní emoce. 

 Promyslete si: Co má váš protějšek z toho, že vám naslouchá? 

 Vysvětlete, jaký problém řešíte. („Starám se teď o to, aby …“) 

 Pozvěte svůj protějšek k dalšímu rozhovoru a udělejte to nejlépe pomocí otevřené otázky. 

(„Rád bych Vám k tomu řekl ještě více. Co byste řekl tomu, kdybychom se potkali příští 

týden?) 

Pozor: U malých rozhovorů jde o to, zprostředkovat dobrý dojem o tom, kdo jste a co děláte. 
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31. Jak rozhovory zakončit 
Dobrý malý rozhovor má dobré zahájení a dobrý konec. Otázkou tedy je: Jak můžete elegantně 

rozhovor ukončit, aniž byste svého partnera nějak znechutili? 

Čeho byste se měli vyvarovat: 

Neodcházejte, bez toho, že byste dali partnerovi vědět, že se nevrátíte. Dejte si záležet na tom, 

abyste řekli jasně a otevřeně, co uděláte.  

A zdvořile se rozlučte! 

Doporučováno je rozloučení v následujících třech krocích: 

1. Minulost 

2. Přítomnost 

3. Budoucnost 

Příklady:  

1. „Bylo fajn, že jsem Vás tady mohl potkat.“ 

2. „Musím se teď zastavit ještě u kolegů.“ 

3. „Přeji Vám ještě pěkný zbytek večera.“ 

 

1. „Moc mě potěšilo, že jsem si s Vámi mohl popovídat.“ 

2. „Děkuji Vám za rozhovor. Musím teď ještě probrat něco s kolegou Pokorným.“ 

3. „Určitě se ještě uvidíme.“ 

32. Dohody a ujednání 
Pokud v průběhu malého rozhovoru nabídnete někomu pomoc nebo mu slíbíte, že mu zavoláte, pak 

byste to měli dodržet. 

Na co byste měli dbát, když se s někým domluvíte? 

Dohody, které uděláte v rámci malých rozhovorů, jsou stejně důležité 

jako ujednání, která jsou stvrzena písemně nebo sliby dané v e-

mailové korespondenci a stejně tak byste s nimi měli zacházet. Je 

jedno, jestli jde o slíbenou adresu letního apartmánu, kontaktní 

adresa na někoho známého nebo o poslání nějakých pracovních 

podkladů. Nezapomeňte, že je důležité mít vždy po ruce vizitky. 

S jejich pomocí získá váš protějšek snadno váš kontakt. To, co jste 

slíbili, se snažte vyřídit co nejdříve. 

Pozor: Ústní domluva se dá snadno zapomenout a mnoha lidem se to i přihodí. Zapisujte si své sliby, 

které jste dali druhým lidem. A dejte si také pozor, aby takováto poznámka na lístečku nezůstala 

zapomenuta několik týdnů v kapse od kalhot nebo v bundě, kterou často nenosíte. 

Tip: Snažte se být spolehliví při naplňování dohod, které jste dali v rámci malých rozhovorů. 
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33. Doba trvání rozhovoru 
To, o čem tady celou dobu hovoříme, jsou „malé rozhovory“. Máme to tedy chápat vysloveně jako 

„krátké rozhovory“? Jak dlouho by měl malý rozhovor trvat? 

Dbejte na to, aby rozhovor trval minimálně pět minut. Trvá-li kratší dobu, cítí se účastníci často 

nespokojeni, že neměli dostatek času pro výměnu informací. 

Po pěti minutách byste měli svého nového partnera znát natolik, že budete moct rozhodnout, zda se 

vyplatí pokračovat. Myslete na to, že většina akcí, na nichž k malým rozhovorům dochází, slouží 

k tomu, abyste získali kontakty s co nejvíce lidmi. Nevěnujte celý svůj čas jenom jedné osobě, ale 

snažte se promluvit si s co nejvíce lidmi na akci. Platí pro to takové pravidlo: Ukončete povídání si 

zhruba po deseti minutách. Alespoň prozatím. Tak budete mít možnost poznat ještě další zajímavé 

osobnosti. Když se budete chtít později vrátit k rozhovoru s nějakým člověkem, už to pro vás bude 

mnohem snazší než při prvním kontaktu. 

34. Top-témata k rozhovoru 
U malých rozhovorů se nemusíte vázat jenom na jedno téma. V podstatě existuje neomezené 

množství témat. Některá témata vám vyhovují více, jiná méně. Následující výčet témat můžete brát 

jako inspiraci. 

Obzvlášť užitečná mohou být pro vás následující témata: 

 Společní známí 

 Aktuální události 

 Sport 

 Koníčky 

 Domácí zvířata a zvířata celkově 

 Filmy 

 Na konferenci: referující, pořadatelé 

 Budovy; prostory v nichž se nacházíte 

 Zvláštnosti a zajímavosti v okolí 

 Zážitky z dovolené, zážitky z cest 

 Volnočasové aktivity 

 Literatura 

 Místo, kde žijete 

 Umění, divadlo, koncerty 

 Automobily  

 Zajímavosti z vědy 

 Technické novinky 
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35. První rozhovor 
Často bývá pro člověka na nějaké akci nejtěžší, pustit se do prvního rozhovoru. Obzvlášť složité je to 

v situaci, když na nějakou akci přicházíte sami. 

Na co byste si měli dát pozor? 

Důležité je, začít s malým rozhovorem co nejdříve. Člověka to stojí hodně přemáhání, aby se 

k někomu připojil, když už stojí pět minut sám se svou skleničkou někde v koutě. Zatímco, když se 

pustíte do rozhovorů co nejdříve, je to snazší.  

Začněte tedy tak rychle, jak je to jen možné! Zkuste si to tak usnadnit. Rozhlédněte se po lidech, 

kteří jsou k vám otočeni čelem, a zkuste s nimi navázat oční kontakt! 

36. Osamělý bojovník 
Někdy vidíte člověka, který stojí na nějaké akci docela sám. Znamená to, že byste 

ho neměli oslovit? 

Právě naopak: U lidí, kteří stojí trochu stranou, to máte mnohem snazší, když 

chcete navázat první kontakt. Často bývají takoví lidé spíše plaší. Udělejte první 

krok, zajděte za nimi a začněte si s nimi povídat. 

Často se stává, že právě s takovými to lidmi si můžete zajímavě povídat. Často jim 

chybí odvaha k tomu, aby překonali první překážku při seznamování se s druhými. 

37. Možnosti vyjádřit se 
Jednou z nejlehčích možností, jak se zapojit do rozhovoru je otázka.  

Kromě otázek však ještě existují další způsoby vyjádření, které vám usnadní začátek rozhovoru. Která 

to jsou? 

Šest různých možností vyjádření se: 

1. Položte otázku: „Kterou přednášku se chystáte navštívit?“ 

2. Vyjádřete vlastní názor: „Zdejší prostředí je pro tuto akci 

vynikající.“ 

3. Uveďte názor někoho jiného: „Na našeho ředitele to udělalo 

velký dojem.“ 

4. Konstatujte nějakou skutečnost: „Představení je úplně 

vyprodané.“ 

5. Vybídněte k něčemu toho člověka, s nímž si chcete povídat: 

„Jednoduše si to vyzkoušejte!“ 

6. Pochvalte: „Vaše diskusní vystoupení se mi moc líbilo!“ 
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38. Podněty k rozhovoru 
Existují různé perspektivy, které můžete využít jako podněty pro zahájení rozhovoru. Které to jsou? 

Pět perspektiv jako podněty: 

1. Aktuální situace (my) 

2. Druhá osoba (ty/Vy) 

3. Třetí osoba (on/ona) 

4. Předměty (ono) 

5. Vlastní situace (já) 

Příklady: 

1. „Nu, vypadá to, že se nás tu na konferenci sejde docela dost.“ 

2. „Jé, máte velmi profesionálně udělané firemní odznaky v klopě.“ 

3. „Ta má ale silný hlas.“ 

4. „Tento kávový automat vypadá, že umí udělat téměř všechno.“ 

5. „Tak, teď mám skutečně chuť na dobrou kávu.“ 

39. Módní doplňky a oblečení 
Ten, kdo nosí nápadné módní doplňky, bývá častěji oslovován. Proč? 

Protože právě tím poskytuje podnět k rozhovoru. Využívejte tento 

druh podnětu a oslovujte lidi na akcích s otázkami vztahujícími se 

k jejich nápadným doplňkům nebo oblečení. Pozor však: Reagujte na 

zvláštnosti ostatních způsobem přiměřeným situaci. 

Příklady některých doplňků, o nichž můžete s druhým 

člověkem hovořit: 

- aktovka, hodinky, kravata, odznak nebo vyznamenání, případně přívěšek.  

Rozmyslete si, co vás na dané věci přitahuje, co se vám líbí, co vám připomíná? Vyvarujte se toho, že 

byste si někoho příliš usilovně prohlíželi, jenom proto, abyste na něm něco zvláštního našli. 

Příklady: 

- „Celou dobu obdivuji Vaše pouzdro.“ 
- „Musím konstatovat, že díky Vašemu nádhernému saku vyčníváte z této šedivé masy kolem.“ 
- „Jéje. Máte moc pěkné boty.“ 
 

Ostatně: Když si někdo s sebou vezme psa, není to sice doplněk v pravém slova smyslu, ale poskytuje 

vám to šanci zapříst s člověkem rozhovor. 

Úsměvný  příklad: 
Jednou jsem byl při jízdě v tramvaji svědkem rozhovoru. Asi padesátiletá paní, která na první pohled 
nevypadala příliš inteligentně, si intenzivně prohlížela igelitovou tašku, kterou držela jiná cestující. 
Na tašce byla fotografie psů dalmatinů. Když se po chvíli setkaly oči obou žen, ta prvně jmenovaná 
s obdivem spustila: „Vy máte, ale opravdu překrásnou igelitku! Já sama mám doma spoustu 
krásných igelitek, ale žádná není tak krásná jako ta Vaše.“ (VH) 
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40. Mimika a oční kontakt 
Malý rozhovor v sobě nezahrnuje jenom mluvení – tedy verbální kontakt. Ještě důležitější než 

samotná vhodná slova je vaše neverbální (mimoslovní) komunikace. 

Na co byste měli dbát? 

První dojem je rozhodující. Přitom mají obzvlášť důležitý význam mimika 

a oční kontakt. Mějte proto vstřícnou a srdečnou mimiku. Úsměv 

znamená dobrou náladu a ta lépe umožňuje navazování známostí. 

Udržujte se svými spolubesedníky neustálý oční kontakt! Tím dáváte 

protějšku najevo, že ho považujte za důležitou osobnost, a že se na jeho 

slova plně koncentrujte. Na druhé straně – váš stálý oční kontakt 

s druhým je pro ostatní znamením vašeho sebevědomí a sebejistoty. 

Současně budete působit důvěryhodněji a podpoří to obsah toho, co 

řeknete. 

Poznámka: Oční kontakt by neměl být uhrančivý či „pistolnický“ – to znamená skutečně přímo do očí. 

Měl by být takzvaně „obchodnický“, což znamená, že se svému partnerovi díváte do prostoru mezi 

obočím a horním rtem. Tím se sníží možná agresivita vašeho pohledu a druhý člověk tento pohled 

bude stále vnímat jako oční kontakt. 

41. Jak si zapamatovat jména 

Které tipy vám ulehčí zapamatování si jmen vašich spolubesedníků? 

Především platí: Pokud jste jménu svého spolubesedníka na poprvé nerozuměli, pak byste se měli 

hned znovu zeptat. Určitě se přitom setkáte s pochopením druhého, protože i on určitě zná z vlastní 

zkušenosti, jak je to těžké, když si má člověk zapamatovat nové jméno. Potom raději ihned jméno 

zopakujte, abyste se ujistili, že jste dobře porozuměli nebo případně, že ho umíte dobře vyslovit. 

Jména si můžete dobře zapamatovat, když je během rozhovoru častěji vyslovíte: „Ale řekněte, pane 

Koudelko, jak …?“ Zároveň tím dáte rozhovoru více osobní charakter. 

Ostatně: Možná se objeví při pozorování vašeho spolubesedníka nějaké znamení, které vám pomůže 

při zapamatování si jeho jména. Statná postava pan Kováře, vám může připomenout profesi kováře. 

Dlouhé prsty pana Provazníka, vám mohou připomínat provázky. Čím nesmyslnější takováto 

vizualizace bude, tím snadněji si jméno zapamatujete. Zkuste to! 

Kennedyho metoda 
Kdysi jsem četl v jednom časopise, jak si pomáhal prezident Kennedy. Vždy, když mu byl představen 
někdo nový, představil si ho v hlavě na třech fotografiích, jaké se pořizují při zatčení zločinců – 
zepředu, z profilu a z úhlu. Na každém představovaném snímku bylo uvedeno jméno „snímaného“ 
člověka. Tímto způsobem se snažil vštípit si nové jméno. (JK) 
 

 

  



22 
 

42. Mluvte pokud možno pozitivně 
Při malých rozhovorech zpravidla lidé neradi vidí 

pesimisty. Dávejte si pozor na to, abyste nesvedli směr 

hovoru nějakým negativním směrem. Nejde o to, abyste 

všechno chválili, ale buďte si vědomi toho, že negativní 

nálada působí destruktivně. 

Snažte se vyvarovat negativních, pesimistických vyjádření 

a přemýšlejte nikoliv o problémech, ale o řešeních. Pokud 

budete mluvit o pozitivních věcech, vzbudíte i u svých 

partnerů pozitivní asociace. 

Dávejte si pozor: Když bude váš spolubesedník sklouzávat v hovoru negativním směrem, pak byste se 

neměli přidávat, ale měli byste zdůraznit pozitivní aspekty daného tématu. 

Příklad:  

„Tady je ale špatný vzduch.“ 

- Negativní reakce: „Ano, to je neuvěřitelné. A obsahy přednesených příspěvků také stály za starou 

Belu. Divím se, že …“ 

- Pozitivní reakce: „Ano, vzduch by tu mohl být lepší. Občerstvení je ale velmi dobré, ne? Jak se na 

Vás dívám, tak Vám chutná – nebo ne?“ 

 

43. Základní pravidla malého rozhovoru (Small-Talk) 
Je mnoho možností, jak profesionálně uskutečnit malý rozhovor.  

Následujících pět základních pravidel byste však měli 

dodržovat bez ohledu na to, o čem se hovoří: 

1. Dávejte těm druhým pocit důležitosti: Vyjadřujte se v tom 

směru, co se vám na druhém člověku líbí nebo, co vám na něm 

imponuje. 

2. Buďte pozorní: Pátrejte po tom, co vašeho spolubesedníka zajímá 

a jaké jsou jeho potřeby. 

3. Ukazujte pocity: Vyjadřujte pocity, buďte osobní, ale s mírou. 

4. Buďte empatičtí: Ukazujte i neverbálně, že chápete požadavky a potřeby druhého. 

5. Buďte zábavní: Nevykládejte jenom suchá fakta, ale snažte se podávat své informační příspěvky 

zajímavě a poutavě, aby je ten druhý mohl lépe pochopit! 
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44. Hovořit v obrazech 
Prostřednictvím malých rozhovorů můžete své spolubesedníky přibrat na 

společnou myšlenkovou či mentální cestu. Používejte obrazy a metafory. 

Tomu se říká emocionální argumenty. Tímto způsobem můžete 

dosáhnout toho, že se partnerovi začne „promítat kino v hlavě.“ 

Metafory nebo srovnání mohou dodat malému rozhovoru „tu správnou 

šťávu“ a tím „lepší chuť“. Promyslete si, jak byste mohli pomocí slov 

vykreslit obraz nějaké situace, nějaký zážitek nebo také fakta. V tomto 

směru mohou být velmi inspirativní různá vyprávění Vladimíra Menšíka 

nebo Miroslava Donutila. Čím lépe se vám to podaří, tím snáze se mohou 

vaši posluchači vžít do situace a mohou si vytvořit srovnání s něčím, co sami zažili nebo znají. 

Příklady: 

- Připadal jsem si jako Kryštof Kolumbus, když vyrazil se svou flotilou hledat Indii a objevil nový 
kontinent. 
- Takový projekt někdy připomíná horskou dráhu. 
- Náš tým začal fungovat dokonale jako dobře sehraný orchestr. 
- Představte si, že jste se ocitli v noci sami v lese jako Jeníček a Mařenka v pohádce O perníkové 
chaloupce. 
- A naráz tam byl takový provoz jako v Praze na Václaváku. 

 

45. Odstup 
Vzdálenost mezi námi a druhými lidmi při rozhovoru, bývá různá a záleží na přítomné osobě a 

kulturním prostředí. Stojíte-li příliš blízko, může to druhá strana považovat za narušení své hranice. 

Pamatuji si dodnes na spolužáka Karla, který ke mně vždy přistoupil velmi blízkou a z minimální 

vzdálenosti mi něco říkal do tváře. Nebylo to vůbec příjemné. Snažte se tedy o získání citu pro to, 

abyste někoho při rozhovoru neutiskovali nebo v něm nevytvářeli pocit ohrožení! 

Uvědomte si, že pokud váš spolubesedník udělal během rozhovoru krok zpátky, pak jste mu 

pravděpodobně předtím narušili jeho osobní zónu. Pro vás je to signál, abyste se dále nepřibližovali, 

ale zkorigujte svou vzdálenost a možná sami mírně ustupte.  

Platí tedy, že když si nejste u někoho tou správnou vzdáleností jisti, raději stůjte ve větším odstupu od 

něj. Dotyčný pak zpravidla vzdálenost mezi vámi zredukuje. 

Co dělat, když se ten druhý přibližuje stále blíže k nám? Výhodou je když můžeme stát u nějakého 

bufetového stolu. Takový stůl pomůže zachovat vhodnou vzdálenost a navíc vám umožní odložení 

nápoje. 

Distanční zóny znázorňuje obrázek na následující straně. 



24 
 

Distanční zóny 
při rozhovorech

Veřejná zóna

Intimní zónaZóna respektu
Společenská zóna

Osobní zóna

•Intimní zóna

(15 - 45 cm)

•Osobní zóna

(45 - 120 cm)

•Společenská zóna

(1,2 - 3,7 m)

•Veřejná zóna

(3,7 m a více)

 

 

46. Jak předejít trapnostem 
Může se to stát i během nejlepšího malého rozhovoru: přeřeknutí, faux pas, trapnost. U každého 

tématu to může někomu trochu ujet. Platí zde zásada: Buďte tolerantní k chybám, neboť „Nikdo 

není dokonalý“. Přesto byste se mohli některých trapností vyvarovat při troše přípravy. 

Jak předejít trapnostem během malých rozhovorů: 

- Nedopouštějte se žádných předpokladů o vztazích a rodinných vazbách vašeho spolubesedníka. 

- Vyvarujte se unáhlených domněnek jako: „Á, vy jste těhotná …“. 

- Nepředstírejte nějaké znalosti, které skutečně nemáte, neboť tak se můžete stát v očích lidí kolem 

rychle hochštaplerem. 

- Hovořte co možná nejméně o třetích osobách. A pokud už k tomu dojde, pak mluvte v každém 

případě tak, jak byste mluvili i v přítomnosti této osoby. 
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47. Ostýchavost a strach 
Pokud se ostýcháte v nějaké větší skupině sblížit se s jinými lidmi, pak si uvědomte, že nejste sami, 

kdo s tím má problém. Mnoho jiných to cítí podobně: ostych, tréma nebo strach jsou velmi rozšířené 

pocity. U někoho se projevuji silněji u jiného méně. 

Pokud jste ostýchavý člověk, tak se tím příliš nezabývejte. Uvědomte si, že ostýchavost má také své 

pozitivní stránky a mnoho lidí si raději popovídá se zdrženlivějšími a klidnějšími lidmi, než s těmi, kteří 

jsou příliš hlasití a sebestřední. 

Mohou vám pomoct následující dvě úvahy. 

1. Akceptujte své obavy: Pozorujte se a reakce svého těla a to vám pomůže k tomu, že si 

budete postupně více a více věřit. Pohlížejte na vnitřní zmatek a trému jako na něco 

nepříjemného, ale normálního! 

2. Posouvejte si stupeň obtížnosti: Stanovujte si cíle pro následující situaci a zvyšujte si 

obtížnost při dalších podobných událostech, které vás čekají. Dva příklady: „Během 

občerstvení prohodím minimálně se dvěma lidmi pár slov.“ Nebo: „Na začátku školení 

oslovím své sousedy po obou stranách a zeptám se jich, jakou měli cestu.“  

 

48. Rozdíly v mentalitě 
Zkoušeli jste už někdy vykládat nějakému Angličanovi český vtip v angličtině? Nebo jinému cizinci? 

Pokud ano, tak určitě potvrdíte, že to není vůbec jednoduché, přimět cizince, aby rozuměli a smáli se 

českému humoru.  Existují i regionální rozdíly v takové malé zemi jako je naše. Humor je prostě 

oblast, v níž se musíme pohybovat velmi opatrně, protože různí zahraniční manažeři a 

spolupracovníci firem mohou mít díky své výchově úplně jiné chápání toho, co je humorné. 

Na co byste měli dbát? 

Jestliže podle řeči, jména nebo zevnějšku poznáte původ vašeho spolubesedníka, musíte této 

okolnosti také přizpůsobit malý rozhovor s ním. Své předsudky a vtipy raději nevyslovujte. 

Podle toho s kým hovoříte, by se měl přizpůsobit i výběr tématu. Zvláště půjde-li o nějakou 

mezinárodní akci, měli byste mít kulturní rozdíly na zřeteli. V takovém prostředí je potřeba pro malé 

rozhovory většího citu. 

Jste-li na návštěvě v zahraničí, buďte zpočátku v malých rozhovorech spíše zdrženliví, dokud se blíže 

neseznámíte s tamními zvyklostmi a s jejich humorem. 

Tip: Informujte se před každou mezinárodní akcí o tom, ze kterých zemí budou účastníci. Pak máte 

možnost vyhledat si v literatuře nebo na internetu bližší údaje o jejich kulturních zvycích. Na akci se 

můžete připravit i tímto způsobem. 

Poznámka: Není možné očekávat, že se budeme všem cizincům přizpůsobovat za každou cenu. Pokud 

budou názory vašeho protějšku nepřijatelné z hlediska našeho systému hodnot, je lepší rozhovor 

ukončit, zvláště pokud dotyčného nezajímá váš pohled na určitou věc.  

  



26 
 

49. Přijít ve dvojici 
Pokud ve vás vyvolává nepříjemný pocit pomyšlení na to, že se 

ocitnete na nějaké akci sami v sále plném cizích lidí, pak si zkuste 

s sebou vzít podporu. Zajistěte si, abyste nepřišel sám – nepřišla 

sama. 

Na co byste si měli dát pozor? 

Mít s sebou druhého člověka, představuje pro mnoho lidí pocit 

úlevy. Popřemýšlejte tedy, zda se chystané akce můžete zúčastnit 

s kamarádem nebo s někým z kolegů. 

Poznámka: V některých případech dbají dokonce pořadatelé akce na to, aby se na akci potkali lidé, 
kteří si spolu snadno popovídají. Pamatuji si na příklad z amerického seriálu Kořeny - pokud se na 
nějakou párty v USA v šedesátých letech minulého století pozval jeden černoch, pozvali pořadatelé 
ještě druhého, aby se necítil ten první na večírku sám. 

Výhody: 

Můžete představit svého spolubesedníka někomu známému anebo naopak váš známý může 

představit vás. Máte jistotu toho, že budete mít alespoň jednoho člověka, s nímž si můžete 

popovídat. 

Pozor: neupínejte se pouze na svůj doprovod, ale snažte se vyhledávat i nové kontakty s dalšími 

přítomnými. 

50. Jak vytěžit z krátkého rozhovoru 
I když to může pro některé z vás představovat velké přemáhání, zkoušejte vyhledávat situace, v nichž 

je vhodné uskutečňovat malé rozhovory. Motivujte se, tak že si představíte výhody, které to s sebou 

nese, když se budete do malých rozhovorů pouštět. 

Výhody ovládání malých rozhovorů: 

- Můžete tak podporovat svou kariéru, neboť platí: čím vyšší máte pozici, tím důležitější jsou malé 

rozhovory. 

- Máte příležitost navázat nové obchodní kontakty. Používejte malé rozhovory k rozšiřování své 

osobní sítě – říká se tomu networking. 

- Můžete tak vstupovat jednoduše a bez komplikací do kontaktu s cizími lidmi, kteří vám mohou být 

užiteční v profesním i osobním životě. 

- Prostřednictvím malých rozhovorů můžete jednoduše a rychle vytvářet příjemné společenské a 

prodejní situace. 
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51. Zanechání dojmu 
Záleží na vás, jaký dojem zanecháte na svých spolubesednících. U malých rozhovorů nemusí jít jenom 

o to, abyste vypadali sympaticky, ale někdy i o to, aby z vás vyzařovala kompetence a sebevědomí. 

Jsou i případy, kdy pomocí malého rozhovoru schválně zanecháte u druhého člověka dojem, že vás 

může podceňovat, abyste si tak připravili lepší výchozí podmínky pro jednání v budoucnosti. 

Vzpomeňte si třeba na takového poručíka Colomba – v jeho případě neměli zločinci po prvních 

rozhovorech vůbec dojem, že by se ho měli obávat. A nakonec je usvědčil.  

Krátce řečeno: Je to na vás, jak se předvedete. 

Ten kdo se chce dobře předvést, ten by si měl být vědom svých silných i slabých stránek. 

Promyslete si:  

 Co jsou vaše silné stránky?  

 Co umíte obzvlášť dobře?  

 Naopak – co vnímáte jako své nedostatky?  

 Jak je můžete upozadit? 

Čím jasněji si budete vědomi svých silných i slabých stránek, tím lépe se můžete v rozhovoru předvést 

a zanechat dojem podle svých potřeb. 

Dávejte si pozor na následující body: 

1. Ukazujte své vlastnosti v dobrém světle. Neplatí to pouze pro rozhovory s druhými lidmi, ale i pro 

vytváření vaší představy o sobě. Záleží i na tom jaká slova budete o sobě používat. Je dobré si 

uvědomit, že jsou to dvě strany jedné mince. Vyberte si pro sebe tu pozitivnější stranu – buďte 

dynamičtí a ne hektičtí, buďte věcní a ne suší, zkuste se vidět jako klidné namísto nesmělých. 

2. Představujte si pozitivně své úspěchy a schopnosti. 

3. Dávejte najevo, ve kterých oblastech máte speciální znalosti. V čem jste expertem? 

Tip: Ptejte se svých přátel na to, v čem vidí oni vaše silné stránky a vaše pozitivní vlastnosti! 

52. Dobré vystupování 
Dbejte na své dobré vystupování. Čeho byste se měli v každém případě vyvarovat? 

Během malých rozhovorů byste se měli vyvarovat následujících druhů chování: 

 Neustálé vyprávění o sobě: moje práce, můj dům, moje zahrada, moje úspěchy, moje 

dovolená, moje auto atd. 

 Provádění „duševního striptýzu“ před skupinou přítomných. 

 Vykládat pořád o své manželce nebo manželovi. Nebo partnerovi. 

 Hlasité a hlučné chování podle hesla: „Slyšíte všichni, že tu jsem Já?“ 

 Neustálé kritizování a stěžování si, i v případě, že ostatním se akce líbí. 

 Kritizování hostitelů nebo pořadatelů za „špatné víno“ nebo za „nudnou hudbu“. 
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53. Záchranná kartička 
Noste tuto kartičku s sebou. Poskytne vám větší jistotu. 

Možné podněty pro malé rozhovory: 

1. Aktuální situace (my) 

2. Druhá osoba (ty/Vy) 

3. Třetí osoba (on/ona) 

4. Předměty (ono) 

5. Vlastní situace (já) 

Čtyři fáze pozdravení: 

1. Pozdrav  

2. Signál pozornosti 

3. Představení se – jméno, případně informace o sobě 

4. Impuls k rozhovoru, vytvoření můstku k malému rozhovoru 

Jaké události nebo příhody jste prožili? 

 

 

Poznamenejte si tři svoje silné stránky: 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

 

 

 Nezapomeňte si vzít vizitky! 

 Zdůrazňujte to, co vás s druhými spojuje! 

 Pokládejte otázky! 

 

 


