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Psaný a mluvený projev 



Psaný projev 

• grafika – písmo 

• grafémika = nauka, která se zabývá písmem 

• interpunkce = znaménka, která slouží k 

organizaci textu  

– Tečky….. 

– Čárky,,,, 

– Otazník ???? 

– Vykřičník !!!! 

– a další 



Psaný projev 

• k psanému projevu se dají zařadit i 

piktogramy = názorné obrázky 



Psaný projev - znaky 

• psaný nebo tištěný 

• zpravidla dopředu připravený a 
promyšlený 

• nepřímý kontakt s adresátem (pokud 
čtenář nerozumí, nedostane se mu 
vysvětlení) 

• převážně spisovná forma 

• přehledné členění do odstavců, tučné 
písmo, podtržení důležitého 

 



Psaný projev - znaky 

• výhoda pro čtenáře: může se libovolně 

vracet k určitým částem, podtrhávat, číst 

vlastním tempem 

• logická návaznost vět – nestává se, že by 

pisatel sklouzl k jinému tématu 

• psané jsou texty odborné, administrativní, 

umělecké a publicistické 

• chybí zde neverbální prostředky 



Slogany 

• k psanému projevu zařazujeme i slogany, 

které musí být vtipné, hravé a snadno 

zapamatovatelné 

– „Když ji miluješ, není co řešit“  

– „I muži mají své dny“  

– „Když musíš, tak musíš“  

– „Vanish, skvrn a špíny se zbavíš“  



Mluvený projev - znaky 

• přímý kontakt s posluchačem 

• často nepřipravený 

• monolog i dialog 

• nejčastěji jde o texty prostě sdělovací 

• obsahuje hovorové prostředky 

• věty jsou kratší, jednodušší 

• při mluvení dochází k častému opakování téhož, 
příp. sklouznutí k jinému tématu 

• někdy dochází k deformaci vět – nedávají smysl 

 



Mluvený projev - znaky 

• výhoda: pokud posluchač nerozuměl, může se 

zeptat a žádat vysvětlení 

• doprovázen neverbální komunikací 

• místo čárek, teček, otazníků užíváme intonaci 

• nevýhodou je, že se k promluvě nelze vracet, co 

si nezapamatujeme, to nevíme 

• doprovází ho často hezitační zvuky (ehmm) 

nebo parazitní slova (prostě, vlastně…) 



Ukázky mluveného projevu 

• Projev Miloše Zemana 

http://www.youtube.com/watch?v=0uzbPcP2

KHk 

• Nikdo není dokonalý 

http://www.youtube.com/watch?v=yJqS-

d35q_I 
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Úkoly k ukázkám 

• Posuďte obě ukázky z hlediska:  

– připravenosti 

– spisovnosti 

– srozumitelnosti 

– mimojazykových prostředků 



Ukázka mluveného projevu 

• Rozhovor s hokejistou – parazitní slova 

http://www.youtube.com/watch?v=bGe3aQ8

nfSk 
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