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PLÁN TÝDENNÍHO BLOKU (cca. 3 vyučovací hodiny) 

Fáze hodin Aktivity Výstupy 

1. Úvod: Co to je rétorika 
5 minut 

Brainstorming ohledně rétoriky 
a slavných řečnících 

Prvotní seznámí studenty 
s řečnictvím pouze pomocí 

jejich znalostí, či znalostí jejich 
spolužáků  

2. Video s řečníky 
15 minut 

Práce s videem: Studentům 
nasdílím video obsahující různé 
známé projevy napříč historií a 

dělají si u každého z nich 
poznámky, co je při sledování 
projevu napadá (Např: Stalin 

mluví pomalu a poměrně 
nudně,…) 

Studenty informuji, na co by se 
během jednotlivých projevů 

měli zaměřit.  
Studenti se seznámí s velkou 

škálou známých projevů a hned 
je pro ně v praxi snazší 

představit si řečníka/rétora 

3. Diskuse ohledně 
kvalitách jednotlivých 
řečníků 

20 minut 

Řízená diskuse – Měl bych u 
sebe po celou dobu seznam 

studentů a dělal si čárky, aby se 
každý do diskuse zapojil, 

vždycky by tedy byl zmíněn 
nějaký řečník a následně by 

započala diskuse o jeho 
kvalitách 

Studenti formulují své názory 
na řečníky (dle mého je velice 
důležité, aby studenti v rámci 

češtiny co nejvíc mluvili o svých 
názorech) 

Přidaná hodnota je formování 
názorů, například srovnání 
projevu Milouše Jakeše a 

Václava Havla nechává 
studenty si vytvořit vlastní 

názor, který ale svádí 
k demokratickým hodnotám 

4. Hodina o funkčním 
stylu řečnickém 

40 minut 

Frontální výuka o funkčním 
stylu historickém z prezentace. 
Doplněná řízenými otázkami 
 

Studenti získají téměř veškeré 
informace o funkčním stylu 

řečnickém a mají i teoretické 
základy 



5. Rozdělení do skupin a 
zadání úkolu 

5 minut 

Třídu rozdělím do předem 
připravených skupin (pouze 

malý prostor na případné 
změny) a ve zbytku hodiny 

vysvětlím, jak mají vypracovat 
své projevy 

Tohle je blok, kdy studenty 
pouze připravím na to, co je 
čeká. Očekávaný výstup tedy 

přijde až poté, co ho sami 
zpracují 

6. Příprava projevu 
Časová náročnost 
hodně individuální 

Práce ve skupinách: Studenti se 
v rámci skupiny sejdou přes MS 
Teams a sestavují svůj projev, 
který jim byl zadán (Politický 

projev, oslavný projev, 
přípitek,..). Přičemž při 
vytváření projevu musí 

postupovat přesně dle jejich 
teoretických základů, které 

získali z prezentace. 
Tady pracují samostatně mimo 
hodinu češtiny, jejich práci pak 

tedy zkontroluji až při 
prezentování projevů. 

Studenti se opět učí 
spolupracovat ve skupinách. 

Skupiny jsou vytvořeny 
s jasným záměrem, aby v každé 
skupině nebyl jeden tahoun a 
ostatní se vezli, ale aby to bylo 
rovnocenné, a proto společně 
kooperují a učí se, jak pracovat 

ve skupinách.  
Prakticky si připravují projev, 

tím se tedy učí, že každý projev 
musí mít určité náležitosti a 

připravují se případně na 
projevy, které je ještě v životě 

čekají. 
 

7. Přednes připravených 
projevů 

25 minut 

Projev skrze MS Teams: 
Studenti tedy prezentují, co si 
společně připravili, přičemž já 
hodnotím, zda splnili zadání. 

Studenti si prakticky vyzkouší 
přednes nějakého projevu, tím 
se samozřejmě nejvíc naučí, co 

rétorika znamená. Přednáší 
pouze na jeden druh, pak ale 

pozorují své spolužáky, a proto 
se naučí, co obnáší i další 

přednesy, od svých spolužáků. 
8. Diskuse o 

přednesených 
projevech 

15 minut 

Diskuse: Vzájemně se studenti 
ohodnotí, co se jim líbilo a co 

ne. 
I já přidávám názor, kdo splnil 

zadání, co se mi líbilo a co 
naopak ne. 

Opět důležitý výstup, studenti 
diskutují, takže pokud jim třeba 

někdo vyčte nějakou chybu, 
jsou schopni argumentovat a 
zastat se svého výkonu, tím si 
jasně vytváří názor a nějaký 

vztah k řečnickému stylu 

9. Zhodnocení celého 
funkčního stylu a 
celého týdne 

10 minut 

Rekapitulace: zhodnocení 
celého funkčního stylu, co se 

studentům líbilo, co naopak ne. 

Naposledy si zopakujeme 
nějaké informace o funkčním 
stylu, studenti to tedy slyšeli 

tolikrát, že už si to musí 
pamatovat.  

 

 


