
PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI
KROK 6
S v o u  ř e č  u m í m  p ř i z p ů s o b i t  ú č e l u  p r e z e n t a c e  

a  p u b l i k u .

POSILOVÁNÍ KROKU 6

Při zvládnutém kroku 6 žáci dokážou volit vhodné jazykové prostředky vzhledem k účelu

prezentace a konkrétnímu publiku. V předchozím kroku se naučili při prezentaci před

skupinou lidí mluvit spisovně a vyhýbat se nevhodným výrazům či slangu. V tomto kroku

mají především začít uvažovat o účelu projevu a lépe porozumět tomu, jak projev upravit

pro různé typy publika.

Žák musí zvládnout

• Definovat „účel“ a pochopit několik jednoduchých účelů projevu.

• Vysvětlit, jak se dá projev měnit vzhledem ke konkrétnímu publiku a účelu.

Hodnocení

Následujícími způsoby zjistěte, jestli žáci kroku porozuměli a jsou si v něm dostatečně jistí.

• Vyzvěte žáky, aby napsali na papír 3 účely projevu, které se naučili, a ke každému několik

jazykových prostředků, které by k danému účelu využili. To samé zopakujte s několika

různými typy publika.

• Sledujte, jaké jazykové prostředky žáci volí při skupinových debatách a projevech před

ostatními. Ptejte se jednotlivých žáků, proč za konkrétním účelem a pro konkrétní publikum

tyto jazykové prostředky použili.

• Na nějaké viditelné místo vyvěste tři základní účely projevu a jejich charakteristiky. 

Můžete se inspirovat nápady žáků z výuky kroku.

• Když mají žáci za úkol hodnotit něčí projev nebo odpovědět vám na otázku, určete jim 

nějaké imaginární publikum. Podle toho musí zvolit vhodnou úroveň formálnosti 

projevu, jazykové prostředky a techniky prezentace.



JAK PŘESVĚDČIT KAMARÁDY, ABY…

Pomůcky: tabule, křída

Cíl aktivity: Žáci ovládají základní principy umění přesvědčit druhé. Přizpůsobí svůj projev

vzhledem k danému partnerovi v komunikaci.

Průběh: Popište žákům modelovou situaci: Přijde za vámi kamarád/ka a chce, abyste šli

odpoledne ven na hřiště zahrát si míčovou hru, se slovy: “Byla bych ráda, kdyby sis přišla dnes

odpoledne zahrát na hřiště. V poslední době se nás totiž na hřišti schází málo.”

Položte žákům otázku: Jak na vás pozvání působí? Přišli byste?

Poté popište druhou variantu: “Pojď dnes odpoledne na hřiště, určitě si potřebuješ provětrat

hlavu a bude legrace. Řekla jsem i ostatním, ať přijdou.”

Položte žákům otázku: Vnímáte rozdíl mezi výzvami? V čem?

Vyzvěte žáky, aby sdíleli příklady situací, kdy od druhého člověka něco chtěli, ale nepodařilo

se jim ho přesvědčit. Příklady zapište ve zkratce na tabuli. Rozdělte žáky do skupin po 3, 

každé trojici přidělte / nechte vybrat jeden příklad z tabule, popř. doplňte navrženými

situacemi níže. Úkolem každé skupiny je odprezentovat ve formě scénky, jak by se její

členové snažili přesvědčit druhého ve vybrané situaci.

Obměna: Dané situace lze řešit s různými respondenty (uvedeno v závorce). Můžete se snažit

přesvědčit rodiče, prarodiče nebo kamarády. Bude se váš projev v něčem lišit? Pokud ano, v 

čem a proč?

Příklady situací:

Chtěli byste ochutnat spolužákovu svačinu. (spolužák/spolužačka)

Chtěli byste jít s rodiči do bazénu a ne na procházku do lesa. (maminka/tatínek)

Chtěli byste psát test (z matematiky) až pozítří a ne zítra. (dva vaši vyučující)

Chtěli byste si pozvat kamarády na oslavu narozenin. (maminka/tatínek)

Chtěli byste dostat k Vánocům/narozeninám nový mobil. (tatínek/babička)

Chtěli byste si nosit vlastní obědy a nemuset chodit do školní jídelny. (maminka/babička)

Reflexe: Vyučující společně s žáky vždy po prezentaci každé ze skupin zhodnotí, zda

přesvědčovací taktika byla úspěšná a proč. Prezentujícím mohou ostatní žáci navrhnout, co by 

mohli příště udělat jinak, nebo naopak vyzdvihnou, co považovali za správný postup/výrok

apod.

Při přesvědčování druhých je klíčový rozdíl v zaměření pozornosti. První varianta modelové

situace v úvodu aktivity (přesvědčit kamaráda/ku, aby šli odpoledne ven na hřiště) sděluje

přání a potřeby mluvčí/ho, druhá varianta se zaměřuje na potřeby a pozitivní motivaci

osloveného. Důležitou součástí schopnosti někoho přesvědčit je probudit v druhých lidech

nadšení a ukázat jim, proč je pro ně daná věc/aktivita důležitá a jak může naplnit jejich

potřeby.

Zdroj: https://www.podnikavaskola.cz/pracovni-materialy/



OBCHODNÍCI

Pomůcky: kartičky s názvy věcí, karty s čísly 1, 2, 3, volné papíry (pro tvorbu kartiček s typy

publika)

Cíl aktivity: Žáci dovedou pozměnit svůj projev podle účelu, který má splňovat. Sami si

vyzkouší, jak lze projev změnit vzhledem k danému publiku.

Průběh: Dobrovolníci si vylosují/vyberou kartu s názvem předmětu (lze využít i jakékoli

obrázkové kartičky z jiných aktivit), např. hřeben, tužka, květina, zubní pasta, klobouk,

opalovací krém. Následně si tajně vylosují číslo 1, 2 nebo 3. Každé číslo představuje jiný účel

komunikace: 1 – přesvědčování, 2 – pobavení, 3 – informování.

Úkolem dobrovolníků je vést monolog účelově plnící zadanou funkci: přesvědčit (např. kupte

si výrobek, nepoužívejte ho, používejte pravidelně), pobavit (veselá historka, vtip), informovat

(o vlastnostech, funkci, historii, výrobě apod.). Ostatní žáci zhodnotí, zda se mluvčím podařilo

splnit účel komunikace a cítili se jimi vhodně osloveni.

Obměna: Jakmile žáci zvládnou monolog za jistým účelem komunikace, je možné rozšířit

podmínky úkolu o typ publika. Žáci si vylosují nejen kartu předmětu, číslo (účel), ale také typ

publika (děti v mateřské škole, teenageři v parku, senioři v klubu, specialisté na výživu apod.).

Různé druhy publika mohou žáci společně nejprve vydefinovat a následně z nich vybírat.

Reflexe: Vyučující společně s žáky po ukončení aktivity shrne, v čem se liší různorodé jazykové

prostředky při odlišném účelu komunikace. Může mít komunikace i jiný účel? Jaký? V čem se

může ještě lišit? (např. účel utěšit) U obměny aktivity je vhodné diskutovat rozdílné přístupy k

odlišnému publiku – v čem se přístupy k různým publikům liší a proč? Proč není vhodné mluvit

stejným způsobem např. se specialisty v oboru a se začátečníky? Vybavujete si situaci, kdy

mluvčí nepřizpůsobil svůj projev publiku? Jaký to mělo vliv na úspěšnost projevu?


