
Jazykový projev

Profil a plán předmětu



Cíl předmětu

Naučit se využívat mluveného a psaného jazykového projevu 

 k odpovídající prezentaci sebe sama

 k prezentaci své práce a odborných témat

 k úspěšnému zvládání písemných seminárních a 
ročníkových prací během studia včetně zkoušky a práce 
absolventské

 pro komunikaci s pracovníky a klienty během praxí



Čemu ještě nás může naučit

• jasně a srozumitelně komunikovat bez 
rušivých zlozvyků

• využívat vlastní osobitosti při projevu

• překonávat trému

• sledovat posluchače a jejich reakce

• pozornému naslouchání sama sobě 
(sebereflexe) 

• naslouchání druhým (konstruktivní kritika)



Obsah předmětu

Kultivace psaného projevu po stránce
• formální (členění textu, výběr titulků, citace)
• obsahové (jak formulovat východiska, otázky, jak 

argumentovat, metod řešení a učiněných závěrů),
• mluvnické a gramatické (tvorba souvětí, slovosled, 

interpunkce, dostatečná slovní zásoba, obratnost při 
vyjadřování)

Kultivace mluveného projevu po stránce 
• hlasové modulace 
• jazykové kultury
• obsahové výstavby



Písemné práce

Ročníková práce v zimním semestru
Odborný text malého rozsahu (Empirická stať)
• S cílem zkoumajícím problém ze sociální, pedagogické, etické nebo 

teologické oblasti.
• Zpracován na základě citací z literatury (min. ze 2 zdrojů) 
• Konfrontován s výsledky vlastního výzkumu formou dotazníku.
• Minimální délka 10 000 znaků vč. mezer. 

Seminární práce v letním semestru
Portrét sociálního pracovníka
• Vytvořený na základě rozhovoru.
• Minimální délka 3 600 znaků vč. mezer



Požadavky k zápočtu

1. Pravidelná docházka – max. 2 omluvené 
absence

2. Test základních pojmů

3. Ročníková (seminární) práce odpovídající 
všem požadavkům

4. Úspěšné prezentace dílčích úkolů



Důležitá upozornění

Hodnocení 
» Společné

» Nejde o hodnocení osoby

» Cílem je motivace 

Nápomocná atmosféra
» Soustředěná pozornost k projevům druhých

» Aktivní naslouchání

» Možnost  osobních konzultací

Respekt k zadaným úkolům
» Splnit úkol v termínu

» Podle zadaných požadavků



Důležitá data

20. září                                          Odborný text a specifikace cíle.
26. – 29. září (středa sv.) Výzkumné metody – dotazník.  

3. – 4. října                v aule                   Eva Cerniňáková  - Vyhledávání zdrojů (notebooky)                                                                              
10. – 11. října            v aule                   Eva Cerniňáková  - Citace                           (notebooky)

Po oba týdny spojené skupiny!    po+st v pondělí                      
út+čt v úterý

17. – 20. října                               Kompozice textu
Prezentace cíle ročníkové práce a dotazníku 

podzimní prázdniny

31. 10. – 11. 11. (praxe)             Odevzdání projektu práce ke schválení (osobní konzultace v dohodnutém čase)

14. – 17. listopadu  (čt svátek) Anatomie textu.  Kompletace práce.  

21. – 24. listopadu                       Test z pojmů.

28. listopadu – 1. prosince         Odevzdání ročníkové práce
Představení vlastní práce - anotace


