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Teze textu: Všechna lidská komunikace je ovlivněná mentálními reprezentacemi účastníků (o druhých lidech a o světě), a to jak uvědomovanými, tak mimovědomými, stereotypizovaným posuzováním druhých lidí, kontextem či řadou kontextů komunikace a celkovými sebepojetími (a sebeprezentacemi) jednotlivých účastníků. [s.10/11]
- in-formování mění vnitřní kontext mysli (tj. její stav a obsah), tzn. poznatky, postoje a emoce, proto je nutné informace filtrovat, ale ani moc, ani málo.

I. Obecná analýza lidské komunikace
1. Základní pojmy
Rozlišujeme inter- a intrapersonální komunikaci.
1.1 Vymezení lidské komunikace
Dle paloaltské školy má komunikace svou syntax (kódování), sémantiku (významy slov) a pragmatickou stránku (tj. vztahovou – záměr, kontext …) - což zhruba zahrnuje celé chování, nejen řeč.
„Interakce“ je širší pojem než komunikace. Interpersonální komunikace je interakce pomocí symbolů.
Předměty zájmu: záměry komunikujících, funkce jejich komunikace a motivace k ní, dorozumění i nedorozumění v procesu komun. a účinky na psychiku příjemce i produktora, k nimž dochází při předávání sdělení (slovních i neslovních) či při společném sdílení situace [např. pasivní přihlížení cizí komunikace].
Důležitou roli hraje reciprocita (možnost obrátit tok informací), cirkularita koloběhu sdělování, synchronicita (zároveň komunikuje 2+ osob) nebo sériovost komun., vždy přítomné emoce a jejich vliv na komun. akt, poznávací procesy a zkušenosti (resp. jejich výsledky, tzn. myšlenkové a jazykové vzorce a stereotypy). [20]
Komun. kontext je (vědomý či nevědomý) vnitřní (mentální – představy aj.) a vnější (fyzický čili věcný,sociální, kulturní, jazykový, zvykový).
Příčinou nedorozumění bývají často automatické přiřazování významů, které se navíc děje pod vlivem stavu mysli (nedůvěra …).
Pochybnosti o definicích: Komunikovat můžeme nejen s fyzicky přítomným člověkem, ale i se svou představou o něm (např. při psaní dopisu) – berou to definice v potaz?
1.2 Funkce (fce) lidského komunikování a motivace k němu
Všechna komun. výměna plní určitou fci, jejímž uskutečněním dostává smysl (tj. sdělené nabývá významu pro příjemce).
Hlavní funkce komunikování:
	informovat (předat fakta)
	instruovat (navést, dát recept)
	přesvědčit, aby druhý změnil názor (persuazivní fce)
	pobavit (se)

Instrukce = informace + něco navíc (hodnocení, výklad, závěry apod.).
Fce dle psycholingvistiky: expresivní, apelativní a referenční (o něčem); estetcká … .
Motivace ke komunikaci (též skryté fce):
	kognitivní motivace – předání smyslu, potřeba něco sdělit (názor, informace …)
	sdružovací m. - potřeba kontaktu, uskutečnění vztahů
	sebepotvrzovací m. - objevujeme, zpevňujeme a upřesňujeme své já, svou osobní identitu; komunikujeme kvůli sobě
	adaptační m. - soc. integrace a adaptace na spol. řád: přijetí a potvrzení role (přijetí/odmítnutí rolových stereotypů), hraní konvenčních komunikačních her (=> signalizace (ne)konformity)
	přesilová m. - potřeba uplatnit se, snaha vyniknout, předvést se ap.
	existenciální m. - slouží ke strukturaci času, zaplašení nudy, vyhnutí se depresi atd. - údržba psychického zdraví
	požitkářská m. - rozptýlení, odpočinek, únik od starostí …

Příčinou nechuti ke komunikaci může být emoční rozladěnost nebo kognitivní přesycenost (hl. u lidí hodně komunikujících).
1.3 Komunikační kontext
a) vnitřní kontext tvoří všechny podněty z minulosti i přítomnosti, jež nám zprostředkovávají naše informace o světě (k jejichž vyvolání může dojít dík asociaci); vnitřní kontext je neustále vytvářen, doplňován a obměňován předchozími zážitky, asociacemi, emocemi, osobností aj. [27]
b) vnější kontext má podobu sociálně psychologickou (např. počet přihlížejících), systémovou, kulturní, společensko-politickou a technickou
Kulturní kontext tvoří kulturní vzorce (návyky, móda, tradice …) a časem vzniklý nevědomý kulturní filtr vstupů a výstupů, jenž ovlivňuje nevědomá očekávání průběhu komunikace a tvoří tzv. národní mentalitu.
Komunikace v situační roli
V různých situacích (doma, v práci …) komunikujeme různě. Příklady situací: intimní, jednostranně řízená (výslech).
Role je „soubor očekávání, jež má většina společnosti spojena s chováním v určité pozici, profesi, situaci“ [29], souvisí se sebepojetím člověka (prestižní x podřadná role). Se změnou role přichází změna komunikace (jiná slova, forma, jinak usazený hlas, tempo, gesta …).
5 řečových registrů prostředků dle Hayesové: deklamační (přednáška), formální (na úřadě), informativní, familiární, intimní.
Agování (acting out)
je «převedení potlačené komunikace („nevykomunikovaného“ obsahu) do jiného aktu chování, do činu» [30], neverbálně i slovně (postranní poznámky …). Jedná se o celkovou reakci na nepříjemnou, nepřijatelnou či ohrožující komunikační situaci, místo re-agování člověk „aguje“, tzn. zahajuje jinou situaci, převádí komunikaci někam jinam. Poruchová komunikace má často podobu velmi dlouhého a nepřehledného propletence „agování“ [30/31].
1.4 Kontextové modality (prvky kontextu)
Konkrétní modality jsou základními prvky kontextu; jsou proměnlivé a měnitelné, kontext mění sebemenší aktivita.
Modality: 
	čas (kdy, jak dlouho, kolik času máme)
	prostor a prostorové aranžmá
	mentální proměnné (jaký význam komun. přikládají jednotliví účastníci)
	přítomnost emocí (emoční proměnné)
	vztahové proměnné (dominance, rivalita …)
	vztahový rámec ((ne)přítomnost toho, o němž se mluví)
	existence kontinuity, jíž je komun. součástí (minulá/budouc.)

ad 1. Modalita významu (závažnosti)
Chyby Adresátova odhadnutí významu sdělení pro Mluvčího (M nečitelný pro A): a) nedocenění; b) A projikuje význam, jenž má komun. pro něj, do M. Extrémní rozdíly významů mohou plynout z nerovných kontext. atributů (král x podruh). [32]
Interdependence (vzájemná závislost) dvou komunikujících, tzn. když se jeden snaží myslet za druhého, představuje si, co si druhý myslí, co chce slyšet atd., je zdrojem omylů. Viz Watzlawick, P.: Jak skutečná je skutečnost?
ad 6. Modalita systémového (vztahového) rámce
„Systémový rámec můžeme charakterizovat jako momentální souvislosti a vazby, navozené komunikovaným tématem, přítomností konkrétní osoby, asociacemi, tradicí.“ [34] To zahrnuje zavedené systémy (hierarchie, rodina) se zavedenou komunikací.
Systémové psychologické přístupy: žádná interpersonální komun. se neuskutečňuje vyčleněna z jiných komun. výměn: komun. A s B nelze zcela oddělit od komun. A s B, jestliže A, B a C náleží do téhož systému. Roli v rámci hrají očekávání, sebepojetí, hodnoty, konformita, slang … .
ad 5. Modality vztahové
6 složek komun. aktu (téměř všechny obvykle přítomné), jež sdělujeme [34]:
obsah sdělení
postoj k obsahu (přikládaná závažnost …)
vztah ke komun. partnerovi
emoce (signalizace svých emocí)
„prozrazení“ dalších atributů sebe (např. jak jsme pohotoví nebo pomalí)
představa o pokračování komunikace
Komunikace: supportivní x 

