
Jazykově stylistický seminář  

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Volitelný seminář je určen pro studenty 3. ročníku, kteří se chtějí zdokonalit v písemném a 

mluveném projevu. Podstatnou částí semináře jsou dovednosti související s technikami 

tvůrčího psaní. Mluvený projev je zaměřen na schopnost kritického myšlení, zejména na 

umění argumentace. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Výuka probíhá jako dvouhodinový seminář jednou za čtrnáct dnů. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Viz předmět Český jazyk a literatura 

 



 

Vzdělávací obsah 

Výstupy ŠVP 

  

Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

V písemném projevu volí vhodné výrazové 

prostředky podle jejich slohotvorného 

rozvrstvení, funkce a ve vztahu k dané situaci, 

kontextu a adresátovi. 

  

Využívá znalostí k účinnému dorozumívání, 

logickému strukturování výpovědí a k odlišení 

záměru mluvčího. 

  

  

  

Volí adekvátní komunikační strategie, 

rozeznává manipulativní komunikaci a 

manipulativní tendence médií a dovede se jim 

bránit. 

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě 

využívá v produktivních činnostech 

rozvíjejících jeho individuální styl. 

  

Základní jazykové a stylistické pojmy, 

slohotvorní činitelé, funkční styly, 

slohové postupy, útvary.  

 

Tvůrčí psaní - tvořivost a tvůrčí 

osobnost. 

Kreativita, fantazie a rozvoj osobnosti. 

 

  

  

  

 

  

Tvůrčí psaní v rámci publicistického 

stylu. Reportáž. Fejeton. 

  

  

  

  

 

  

  

Osobnostní a sociální výchova; Morálka 

všedního dne-  

mravní rozměr sociálních (komunikačních) 

aktů. Komunikace přesná, tvořivá, 

pozitivní. 

Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti. 

Seberegulace, organizační dovednosti a 

efektivní řešení problémů; posílení 

systematičnosti práce; ovládnutí 

myšlenkových postupů; nabytí 

specifických dovedností (seberegulativních 

i komunikačních); použít znalosti ze 

stylistiky v konkrétním styku s úřady 

  

Mediální výchova; Mediální produkty a 

jejich významy; 

rozeznávat estetickou hodnotu sdělení 

  

Přesahy: 

Literatura – analyzovat literární text; 

publicistické žánry v literatuře, literatura 



Efektivně a samostatně využívá různých 

informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, 

internet). 

S oporou příruček řeší složitější případy; 

účinně využívá možností grafického členění 

textu. 

Vyjádří a obhájí písemně své myšlenky a 

názory. 

  

Rozliší umělecký text od neuměleckého, 

nalezne jevy, které činí text uměleckým. 

Rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a 

posoudí jejich funkci v konkrétním textu. 

Na konkrétních příkladech popíše specifické 

prostředky básnického jazyka, uplatní znalost 

struktury verše, objasní jejich funkci v textu a 

zhodnotí estetický účinek sdělení. 

  

Ve svém mluveném projevu uplatňuje znalosti 

zásad spisovného jazyka. 

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě 

využívá v produktivních činnostech 

rozvíjejících jeho individuální styl. 

Předpokladem je zájem a aktivní přístup 

studenta. 

  

  

Umělecký styl – techniky tvůrčího 

psaní. Epické a lyrické žánry. 

Dramatické žánry. Dialog a divadlo, 

Technika psaní scénáře. 

  

  

  

  

  

  

  

Psaní příběhu (nápad a námět, začátek 

příběhu, hlavní část, komplikace, 

budování postav, závěr. Sloučení částí 

děje v jeden celek. 

Básnický text. Umění recitace. 

 

 

 

 

Umění argumentace – argument a 

debata. 

Rozvíjení individuálního stylu. 

 

 

 

faktu, úvahový a výkladový slohový postup 

v uměleckém textu, metafory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritické myšlení. Dovednosti spojené se 

schopností formulovat argumenty a 

protiargumenty. 



 

 


