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Cílem této aktivity je, aby si hráči a hráčky uvědomili/y své potřeby, a dokázali reflektovat, 
které z nich jsou naplněné a které ne. Pomůže to také hrajícím si uvědomit, jak se cítí ve 
chvílích, kdy tyto potřeby nejsou naplněné a jak to dále ovlivňuje jejich chování a jednání. 
 
 
ÚVOD 
 
Účel této metodiky 
Hlavním účelem této metodiky je seznámit ty, kteří a které se rozhodli hrát přiloženou 
deskovou hru, s principy nenásilné komunikace, na kterých tato hra staví. Tento materiál je 
úvodem do pravidel hry, která má za cíl povzbudit hrající, aby si uvědomili své potřeby, a 
dokázali reflektovat, které z nich jsou naplněné a které ne. Pomůže to také hrajícím si 
uvědomit, jak se cítí ve chvílích, kdy tyto potřeby nejsou naplněné a jak to dále ovlivňuje 
jejich chování a jednání. Tuto deskovou hru jsme vymýšlely na základě principů nenásilné 
komunikace, poté jsme ji pilotovali a na základě zpětné vazby z pilotáže reflektovali a 
upravovali, tak aby se nyní mohla dostat do rukou i vám. Při hraní této deskové hry se 
otevírá prostor, ke sdílení emocí, pocitů a potřeb, které cítíte právě v danou chvíli nebo 
kdykoli jindy. Pomocí této hry chceme pomoct hrajícím naučit se tyto emoce a potřeby 
pojmenovat, aby jim byly užitečné i při běžné komunikaci v rodinném prostředí. Touto 
brožurou a deskovou hrou bychom chtěly zúčastněné motivovat k tomu, aby se svým 
pocitům a potřebám nevyhýbali, ale zamýšleli se nad nimi, reflektovali je a dál s nimi 
pracovali a především komunikovali je ven, směrem ke svým blízkým. Pocity a potřeby jsou 
velmi úzce spjaty, nenaplnění potřeb může vést k různým druhům negativních emocí, které 
mohou ústit v chování, které dopadá na naše okolí. 
 
 



Uvědomujeme si že současná situace (Covid-19), je pro všechny náročná, a pro mnoho lidí 
znamenala trávení většiny času doma ve společnosti rodiny. V našem přístupu se snažíme 
dívat na celek jako skupinu, pro jejíž fungování je důležité aby se každý jednotlivec cítil 
dobře a spokojeně, k tomu je potřeba si uvědomovat své potřeby, snažit se o jejich naplnění, 
což někdy vyžaduje jejich komunikaci ostatním. To může to předejít konfliktům a přispět k 
celkové pohodě v této domácnosti. Budeme rády, pokud myšlenku nenásilné komunikace 
budete sdílet dál, i mimo rodinné a domácí prostředí a přispějete tak ke stabilitě i dalších 
kolektivů. 
 
 
Nenásilná komunikace a proč je důležitá v rodině 
Nenásilná komunikace je metoda komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a 
k hledání řešení, která fungují pro všechny. Mezi tyto metody se řadí poznatky o jazyku, 
komunikaci, vědomí a použití vnitřní síly, které umožňují udržet si empatické naladění k 
ostatním i k sobě a to i v náročnějších situacích. Základem nenásilné komunikace je 
zaměření pozornosti na mezilidské interakce, ale i na sebe samého. Vychází z předpokladu, 
že všichni cítíme jisté potřeby, ale každý z nás mám jiné způsoby, jak je naplnit. Cílem 
nenásilné komunikace je zlepšení porozumění samému sobě, ale i našim blízkým kolem nás 
a být schopen/schopna zaujmout postoj a zachovat se způsobem, který zohlední potřeby 
všech zúčastněných. Nenásilná komunikace zahrnuje pozorování bez hodnocení, poznání 
pocitů, poznání potřeb, které jsou za pocity ukryté, a nenásilné vyjádření svých potřeb. V 
procesu nenásilné komunikace člověk identifikuje své potřeby, potřeby druhých a pocity, 
které jsou s těmito potřebami spojené. Všechny metody, které nenásilná komunikace 
zahrnuje, vedou k seberozvoji a sebepoznání, ale také k efektivnímu řešení konfliktních a 
stresových situacích s ostatními. Je také vhodné zaměřit se v prožívání emocí a potřeb na 
sebe a snažit se eliminovat interpretování chování a pocitů ostatních. 
 
Cíle hry  
Cílem této hry je zamyšlení se nad emocemi a potřebami, které můžeme v našich životech v 
různých chvílích či obdobích pociťovat a které tedy také mohou ovlivňovat naše chování k 
ostatním a vztahy s nimi. Tato hra může napomoct k větší sebereflexi, ale i k empatii vůči 
ostatním, a tímto způsobem dosáhnout příjemnější komunikace s lidmi kolem nás. 
V rámci této hry se setkáte s pojmenováním nejrůznějších pocitů a potřeb, které si budete 
moci vyzkoušet popsat či znázornit a to buď slovy, malováním či pantomimou. Během těchto 
aktivit se tak můžete jednak seznámit a připomenout si slova, kterými se dají naše emoce 
popsat. Často si zvykneme užívat jen několik slov reflektující to, jak se cítíme. Avšak naše 
pocity jsou o mnohem bohatší než pouze to, co dokážeme postihnout slovy jako “mám se 
dobře”, “jsem naštvaná”, či “jsem smutný”. K tomu, abychom se naučili naším pocitům lépe 
porozumět, se musíme v první řadě naučit, jak o nich vlastně můžeme mluvit. Můžeme se 
cítit “osamělí”, “neteční” či například “ododlaní” a pokud si připomeneme tato rozdílná slova, 
může se také naučit, jak co nejtrefněji naše pocity pojmenovat, a díky tomu s nimi i dál 
pracovat tak, abychom přispěli k zlepšení naší komunikace s ostatními. 
To stejné pak platí i u pojmenování potřeb. V této části pak navíc máte prostor zamyslet se 
nad svými vlastními potřebami, které pociťujete v daném obdobím či v ten určitý moment, 
nebo o kterých si zkrátka myslíte, že jsou v životě důležité. 
V průběhu hry se můžete snažit přemýšlet o daných pocitech a potřebách ve vztahu k vám 
samotným. Kdy jste se takto cítili? Je daná potřeba ve vašem životě naplněná? Jak se cítíte 
a chováte, pokud není? Co můžete udělat pro to, abyste se cítili lépe? Zkuste nad těmito a 



podobnými otázkami přemýšlet i v průběhu hry či se nad nimi zamyslet na jejím konci, ať už 
jen sami v sobě či i sdílením s ostatními. 
Znázorňování jednotlivých pocitů a potřeb se může zakládat právě na vašich vlastních 
zkušenost. Můžete například namalovat situaci, ve které jste se takto cítili a to pak může 
otevřít i další diskuzi s ostatními o dané situaci či pocitu.  
V průběhu celé hry buďte otevření k naslouchání ostatním. Jde především o vytvoření 
příležitosti a k podnícení diskuze o pocitech, potřebách či komunikaci celkově. Zkuste po 
celou hru nehodnotit, odpoutat se od představ, co či jak by ostatní měli dělat, naopak se 
zaměřte především sami na sebe, uvědomte si svoji roli v komunikaci s ostatními a třeba vás 
napadne, co byste v tomto ohledu do budoucna mohl/a změnit či zlepšit.  
 
Pro koho je hra určena 
Tato hra vznikla primárně určena pro rodiny na podporu jejich vzájemné komunikace. 
Principy nenásilné komunikace je však dobré uplatňovat v rámci našich každodenních životů 
v jakýchkoliv situacích, ať už se jedná o pracovní schůzku či vztahy s přáteli.  
Stejně tak tuto hru si můžete zahrát s kýmkoliv. Může být vhodná nejen pro hraní s vaší 
rodinou, ale i s kamarádkami a kamarády či s kolegy a kolegyněmi. Hrajícími tedy může být 
jakákoliv skupina lidí, kteří si můžou, ale také nemusí, být nějakým způsobem blízcí. 
Doporučený věk ke hraní této hry je od 8 let. Samozřejmě forma a průběh hry se může 
odvíjet právě od toho, s kým ji hrajete. Pokud budete hru hrát s dětmi, pro které může být 
složité porozumění jednotlivým pocitům a potřebám, můžete tento moment využít právě k 
tomu jim daná slova vysvětlit a pobavit se o nich. V případě pak, že by aktivity byly přece jen 
pro děti příliš náročné, můžete také vytvořit týmy, tak aby se všichni do hry dokázali 
nějakých způsobem zapojit. 
 
 
TIPY A DOPORUČENÍ 
 
V nenásilné komunikaci je dobré se zaměřit na rozvíjení dovedností ve těchto třech 
směrech: 
 

● Kontakt se sebou samým: prozkoumání vlastních potřeb a pocitů, zamyšlení se 
nad tím, jak s nimi nakládám 

● Upřímné sebevyjádření: schopnost vyjádřit své pocity a emoce takovým způsobem, 
který budou ostatní lidé schopni slyšet a pochopit 

● Empatie: umět vytvořit prostor, kde ostatní budou moci volně prožívat své emoce a 
potřeby, tak aby se cítili slyšeni, pochopeni a bráni vážně 

 
Pro úspěšné aplikování metod nenásilné komunikace je klíčové zaměřit se na tyto kroky: 
 

● Pozorování bez hodnocení- Nejdříve pozorovat , zjistit co se děje, co je 
spouštěčem mé reakce. Nezaujatě a bez subjektivního přístupu. Zaměřit se na sebe, 
bez domněnek, co si myslí okolí, a v případě nejistoty se otevřeně zeptat. 

 
● Rozeznat své pocity- Pojmenovat tyto svoje pocity. Vyjádřit si pro sebe konkrétní 

emoci: „Cítím podrážděnost.“ Tím  můžete získat nad svými emocemi kontrolu. 
 



● Určit svoji potřebu- Pojmenovat co potřebuji v dané situaci nebo již delší dobu, 
směrem k sobě ale i k ostatním. 

● Formulace pozitivní prosby-Formulovat konkrétní požadavek, který povede ke 
změně, která zajistí naplnění mé potřeby. Prosba by měla být formulována nenásilně 
s co největším ohledem na potřeby ostatních. 

 
 
Závěr 
V této brožuře jsme vám představily několik z principů nenásilné komunikace a to především 
ty vztahující se ke hře, kterou si nyní můžete zahrát s vaší rodinou či přáteli a tím tak 
napomoct k dobrému fungování vaší vzájemné komunikace. 
Mezilidské vztahy můžou být ve spoustě momentů velmi náročné. Všichni jsme vystaveni 
velkému množství tlaku, stresu, požadavkům, které ne vždy dokážeme naplňovat na 100 %, 
a kvůli tomuto všemu může trpět i naše komunikace s ostatními. 
Každý/á máme nějaké způsoby vyrovnávání se se situacemi či rozdílné přístupy ke 
komunikaci. To, co může fungovat pro některé z nás, nemusí fungovat pro jiné a naopak. 
Stejně tak i principy představené v této hře mohou být pro někoho užitečnější či 
nápomocnější než pro jiné. Každá/ý si tak z hraní této hry může odnést to, co právě v tu 
chvíli potřebuje. Může to být připomenutí si rozdílných slov, jak popisovat své pocity či 
potřeby, uvědomění si, že některé potřeby nejsou v mém životě naplněné, či myšlenka, jak 
by se dala má komunikace s ostatními zlepšit. 
V neposlední řadě by však tato hra měla vytvořit především příležitost příjemného času 
stráveného společně. Mezilidské vztahy nejsou nikdy zcela neproblematické a zlepšení se 
neděje vždy jednoduše z minuty na minutu. Buďte k sobě samým i k ostatním proto 
tolerantní, mějte pochopení pro to, že se na situace díváte odlišně či že se někdy zachováte 
ne úplně tak, jak byste chtěli a že to stejné se děje i ostatním. Nebuďte na sebe příliš přísní, 
oceňte se navzájem a připomeňte si to pěkné, co mezi sebou máte. 
 
 


