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Predkladaná publikácia pochádza z edície vydavateľstva Evropské 

vzdělávací centrum v Prahe od autoriek, vysokoškolských pedagogičiek, 

PhDr. Renaty Knezović, PhD. pracujúcej na Lekárskej fakulte UK, v 

Bratislave a PhDr. et Mgr. et Mgr. Rebeky Ralbovskej, PhD. pracujúcej na 

Fakulte biomedicínskeho inženýrství, ČVUT, v Prahe. 

Profesionálna práca s ľuďmi má na odborníka konkrétnej pomáhajúcej profesie mnohé 

špecificky disciplinárne zamerané, etické, ale aj emočné nároky. Tieto prvky medzi sebou interferujú 

a priamo ovplyvňujú kvalitu života toho, kto pomoc potrebuje, ale aj toho, kto ju poskytuje. Interakcia 

a komunikácia s ľuďmi potrebujúcimi pomoc si vyžaduje od aktívne sprevádzajúceho odborníka 

nadhľad a patričnú dávku psychohygieny, ktorú musí sám na sebe dôsledne aplikovať. 

Hoci si to často neuvedomujeme, efektívna komunikácia je cestou k rýchlejšiemu určeniu 

problému klienta a k následnej efektívnej intervencii. Cieľom recenzovanej publikácie je realisticky 

priblížiť čitateľovi úskalia komunikácie; chce ho zároveň aj naučiť rôznym komunikačným technikám, 

ktoré by mohol úspešne využívať vo svojom profesnom i osobnom živote. 

Publikácia obsahuje prehľad funkcií komunikácie, typy, štruktúry, štýly, ale aj prekážky  

komunikácie v pomáhajúcich profesiách s klientom. Objasňuje faktory ovplyvňujúce rečový prejav, 

vysvetľuje pojmy ako sú znaky, symboly a extraverbálne prostriedky reči v rámci komunikácie. 

V rámci neverbálnej komunikácie sa autorky zamerali na zóny výrazu tváre, pohľady, podanie 

ruky. Venujú sa komunikačným technikám, ako napr. asertivita, asertívne práva, využitie kreativity, 

akceptácie a hodnotenia v komunikácii. Zvlášť obohacujúcimi a zaujímavými sú kapitoly, ktoré sú 

zamerané na schopnosti počúvať klienta, súčasne však poukazujú na manipulačné techniky, ktoré 

dokážu komunikáciu a vnútro človeka v pomáhajúcej profesii zmiasť. Osožnou kapitolou pre prácu 

s ľuďmi je náhľad do riešenia konfliktov, ktoré by mal byť schopný riešiť človek, ktorý pomáha 

ľuďom v ich krízových situáciách. Ak je konflikt v komunikácii správne rozpoznaný a správne 

riadený, potom môže mať skutočný prínos nielen pre človeka v pomáhajúcej profesii, ale aj pre 

klienta. 

V samostatných kapitolách a podkapitolách sa autorky venujú komunikácii s emocionálne 

narušeným dieťaťom, komunikácii s klientom so špecifickými potrebami a komunikácii s geriatrickým 

pacientom.  
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Zaradenie kapitol Komunikácia pri poskytovaní paliatívnej starostlivosti a Komunikácia 

s umierajúcim klientom svedčí o progresívnom myslení autoriek a reakcii na najcitlivejšie témy 

ľudského spolunažívania v súčasnej uponáhľanej dobe. 

Autorky nezabudli ani na rôzne psychoterapeutické prístupy v komunikácii, ktoré sú dôležité 

pre skvalitnenie poskytovanej služby alebo pomoci klientovi v krízových životných situáciách . 

Jednotlivé psychoterapeutické prístupy zároveň vytvárajú možnosť pre efektívnejšie a racionálnejšie 

riešenie problému klienta a otvárajú  možnosti pre pochopenie cez empatiu klientových potrieb. 

Predkladaná publikácia predstavuje jedinečnú kombináciu spojenia teórie s konkrétnym 

využitím v praxi.  

Živá teológia lásky je realizovaná predovšetkým v interakcii ľudí a z toho dôvodu 

konštatujeme akútnu potrebu poznania obsahu a aplikácie návodov tejto publikácie nielen v radoch 

študentov a pedagógov v oblasti teológie, ale aj jej využitie v praxi pastoračných, duchovných 

poradcov z radov farárov. 

     ThDr. Monika Zaviš, PhD. 

Inštitút kontextuálnej teológie 

EBF UK 

 

 

 

 

 

 

 


