
Vypravování 
zápletka (něco se musí stát) 
dějové napětí – krátké věty, opakování slov, přítomný čas, přímá řeč nutno si zopakovat psaní přímé 
řeči (viz sešit) 
Jazyk: základem u maturitní práce je spisovná čeština, zajímavé obraty, přirovnání, metafory 

Popis 
Cíl: aby si adresát dokázal udělat co nejpřesnější představu o popisovaném jevu 
a) Popis prostý:je nutné zvolit určitý postup (např. zleva doprava, od celku k části aj.) 

- spisovný jazyk bez cit. zabarvení, 
- pozor na sloveso být – nahrazovat synonymy např. vyskytovat se, viset, ležet 

b)Popis pracovního postupu: cílem je přiblížit určitou činnost tak, aby podle popisu mohl být daný 
výrobek zhotoven. 

obrázky, nákresy, číslování jednotlivých úkonů 
činnosti uvádíme v takovém pořadí, v jakém probíhají 
v úvodu výčet věcí potřebných ke zhotovení. 
Jazyk: neutrální, spisovný, možná je odborná terminologie 

c)Odborný popis:přesný, přehledný(číslování, odrážky, typy písma aj., určitý systém viz popis) 
Jazyk: odborný, spisovný 

d) Líčení (subjektivně zabarvený popis):záznam subjektivního dojmu, zprostředkování atmosféry, 
dojmu, kompozice podobná popisu, adresát by měl získat subjektivní, ale kompletní informaci, využití 
uměleckých jazykových prostředků (metafora, metonymie atd.) 

Charakteristika 
Cíl: vytvořit co nejpřesnější a nejnázornější obraz dané osoby 
Slohový postup:popisný 
Typy charakteristiky: 

a.) přímá  – vyjmenování vlastností 
b) nepřímá  – vlastnosti vyplývají z popisované situace 
c) vnější  – vzhled osoby – vybíráme jen ty rysy, které nějak souvisí s vlastnostmi 

člověka 
d) vnitřní  – vlastnosti člověka, jeho dovednosti, vlohy, emoce, zvyky aj. 

Kompozice: logická – volit určitý způsob např. od vnější k vnitřní 
Jazyk: spisovný, pozor na slovesa být a mít 
Je dobré si všímat kladů i záporů dané osoby. 

Referát 

Cíl: informovat posluchače o výsledcích určité činnosti 
Jazyk: spisovný, neutrální, nevhodné jsou expresivní výrazy 
Pokud je referát v zadání někomu určen, je třeba se k němu obracet (např. referát pro zájemce o 
studium→oslovení: Milí studenti,…) 

Článek 

Jakýkoli materiál v novinách kromě zprávy 
Jde o publicistiku – proto informovat, přesvědčovat, bavit 
Musí být titulek – bez tečky 
Jazyk: aktualizace (zajímavé obraty), 
výběr jazykových prostředků závisí na vybraném útvaru, typu periodika, adresátovi 



Tomáš Metelka 

Bezručova 4434 

430 04 Chomutov 

Jazyková škola Bumerang 

V Jámě 1 

110 00 Praha 1 

Praha 9. 10. 2005 

Přihláška do jazykového kurzu angličtiny pro začátečníky 

       Dobrý den, 

        na základě Vašeho nabídkového letáku se přihlašujido prázdninového jazykového kurzu pro 

začátečníky. Žádám Vás o zaslání programu a podkladů k platbě. 

        S pozdravem 

        Tomáš Metelka 

Zpráva 

Publicistika nebo prostě sdělovací styl 
Informuje o události, která se už stala (kde, kdy, jak…) 
Chronologický kompoziční postup 
Může být např. citace svědků. 
Jazyk: spisovný 

Administrativní styl 
žádost, stížnost, reklamace, úřední dopis, otevřený dopis, průvodní dopis k petici 

Náležitosti oficiálního dopisu 

a) adresa odesílatele 
b) adresa adresáta 
c) místo a datum 
d) předmět dopisu (např. Žádost o poskytnutí slevy na…) 
e) oslovení 
f) podpis 



Adresa odesílatele 

Adresa firmy 

V Praze 3. 9. 2010 

Zájem o místo KUCHAŘE v restauraci Zlatá hvězda 

       Vážení, 

        dovoluji si touto cestou zažádat o místo kuchaře v restauraci Zlatá hvězda inzerované 

na pracovním serveru PRACE.CZ (ref. číslo 1-14-22590). 

       Domnívám se, že mé znalosti, zkušenosti v oboru a kvalifikace odpovídají požadavkům 

kladeným na výše uvedené zaměstnání.Doplnit přesněji) 

        Životopis spolu s referencemi předchozího zaměstnavatele přikládám k tomuto 

dopisu. (Životopis spolu s referencemi předchozího zaměstnavatele posílám v příloze tohoto 

emailu.) 

        V případě Vašeho zájmu se velmi rád dostavím k pracovnímu pohovoru. 

        S pozdravem 

        Petr Novotný 

        (kontaktní údaje zájemce) 

 

Motivační dopis(průvodní dopisu k životopisu) 

Úvaha 

Zamyšlení se nad problémem, subjektivní názory autora 
Pozor na výklad – úvaha o faktech přemýšlí, nepoučuje 
Kompozice: od zkušeností k obecným závěrům nebo od obecného ke konkrétnímu 
Jazyk: spisovný, metafory, jazyková pestrost 
úvahové obraty (zamyslíme-li se, položme si otázku, aj.) 

Reportáž 

Cíl: aby si čtenář udělal představu o prostředí, události 1. osoba č. mn. – my, plurál 
Jazyk: zajímavý, spisovný, obrazné vyjadřování, přirovnání, metafory, kontrasty aj. 
Publicistika 
Informuje o zajímavých místech. Očité svědectví autora 
Rozhovor 

Esej 

Cíl:zamyslet se do hloubky nad daným problémem a vyvolat umělecký zážitek 
Podobnost s úvahou, ale autor může být subjektivnější, než je tomu u odborné úvahy 
Jazyk: široké spektrum i prostředky uměleckého stylu (metafora, metonymie aj.) 
Styl umělecký a odborný 

Fejeton 

Jazyk: vtipné formulace, neobvyklost slovních spojení, ironie, satira 
O zajímavém a aktuálním tématu všedního dne 
Zábavné zpracování, vtipné, s cílem kritizovat, vyvolat reakci 
V závěru pointa 


