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Mluvený a psaný projev 1 

 



Vyřčené slovo již letí a nelze je přivolat zpět. 
(Horatius) 

Používej radši uší než jazyka. (Seneca) 

Mluvit a nemyslet je jako střílet a nemířit.  
     (M.de C. Saavedra) 

Člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí.  
      (K. Čapek) 

Slovo má lehkost větru a sílu hromu.  
      (V. Hugo) 



Mluvený projev  

 - kontakt s posluchačem – více možností, jak 

upoutat jeho pozornost 

- osobní – vyjádření emocí 

- oční kontakt 

 

Projev – připravený a nepřipravený 



Při mluveném projevu si musíme dávat pozor na: 

-udržení kontaktu s posluchačem, udržení jeho 
pozornosti 
- nepřiměřené pohyby těla 
- přílišná gestika, mimika 
- užívání nespisovných či nevhodných výrazů 
-používání vycpávkových slov, ukazovacích zájmen 
- vhodné pomlky, pauzy 
- opakování se 
- držení se tématu, logičnost 
- ne příliš dlouhá souvětí – posluchač se ztratí 
- tempo řeči, barva hlasu, hlasitost 
- tréma 
 



1. úkol pro tebe (projev připravený): 

Máš narozeniny a chceš pozvat svoji rodinu 

do restaurace. Místo recepční se ti ozve 

pouze záznamník, kde máš nechat zprávu  

o tom, co je tvým přáním.  

Tvým úkolem je, co nevýstižněji vyjádřit své 

přání, aby byla informace dostatečná. 

Předem si tedy ujasni, co je potřeba. 



2. úkol pro tebe (projev nepřipravený): 

A - CELEBRITA  
Jsi známá populární osobnost, která je náhle 
překvapena skupinou novinářů (Tvoji spolužáci) a budou 
ti pokládat různé otázky. Jsi schopen/schopna rychle a 
vhodně reagovat? 

B – NEJLEPŠÍ POVOLÁNÍ 

Dostal/a ses do situace, kdy máš mluvit o svém 

povolání (je vybráno spolužáky, učitelem). Zvládneš to 

tak, abys upoutal pozornost všech kolem sebe? 



Psaný projev   

 - psaný, tištěný 

- připravený – možnost kontroly textu, přehledné 

dělení textu 

- chybí přímý kontakt se čtenářem, nevidíme   

emoce, gestika, mimika 

- texty odborné, umělecké, publicistické 

- důležitá je promyšlenost použitých prostředků 

- spisovný i nespisovný projev 

- nelze označit tempo, sílu a zbarvení hlasu 



Neverbální komunikace 



3. úkol pro tebe (neverbální komunikace): 

TICHÁ POŠTA TROCHU JINAK 

Jistě znáš klasickou hru na tichou poštu.  

V naší hře však budeme slova vyjadřovat svým 

tělem. V řadě stojí všichni za sebou. První hráč 

klepne tomu před ním na záda, ukáže slovo, výraz, 

větu, jak nejlépe svým tělem, posunky dokáže. Pokud 

hráč uzná, že pochopil, otáčí se k dalšímu hráči před 

sebou a snaží se to, co pochopil poslat stejným 

způsobem dál. Tak postupujeme až k prvnímu hráči  

v řadě. Vítězí ta skupina, která uhádla nejlépe či 

nejvíce slov, pokud byla poslána věta.  
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