
JEŠTĚ LÉPE ČESKY 
PSÁT, MLUVIT 
I PREZENTOVAT

 
Nejste češtináři, a přece Vám záleží na tom, abyste vedli děti či studenty ke 

korektnímu a kultivovanému vyjadřování?
Neustále vytváříte a upravujete nějaké texty (pedagogické, koncepční, evaluační, 

finanční a jiné dokumenty, úřední žádosti, informace pro veřejnost, všelijaká 
oznámení, pozvánky, pokyny, příspěvky na web, spousty důležitých pracovních e- 

mailů, ...): 
Musíte promlouvat při nejrůznějších oficiálních příležitostech?

 
Pokud jste alespoň jednou řekli ANO, pak je tenhle kurz právě pro Vás!

 
Jistě jste prošli důkladnou jazykovou a slohovou výchovou v rámci svého 
vlastního školního vzdělávání, a tak Vás nikdo nemusí učit žádné základy. 

 
Kurz je o dalším zdokonalení současné češtině pro psaní i mluvení a kultuře 

písemného a ústního vyjadřování, včetně prezentace v programu Powerpoint.
 

Kurz lze také uspořádat ve vaší organizaci nebo jej můžete 
absolvovat společně s ostatními zájemci ve vybraných 

termínech.

vedoucí pedagogičtí pracovníci 
asistenti pedagoga
speciální pedagogové
učitelé všech předmětů 1. a 2. stupně ZŠ, MŠ a SŠ
vychovatelé školních družin, školních klubů
pedagogové volného času
administrativní pracovníci
správci školních webů

(8 HODIN, 1 DEN)

Kur je určen pro všechny pracovníky školy i administrativy a další zájemce, tj.:

LEKTOR: Mgr. Zdeněk Rakušan, Ph.D.
 

Původním povoláním jsem učitel fyziky a základů společenských věd, 
později jsem si rozšířil aprobaci o hudební výchovu a ještě později o 

češtinu. Fyziku, společenské vědy a hudební výchovu jsem také celkem 
patnáct let vyučoval na různých typech a stupních škol. S češtinou mám 
ale jiné úmysly: na jaře 2022 jsem si zkusil učit česky cizince a rozhodně 

chci v této práci pokračovat a zároveň mě zajímá zdokonalování 
rodilých mluvčích v korektním užívání češtiny slovem i písmem.

 
Spisovná čeština je vlastně i pro nás Čechy tak trochu cizí jazyk. V 

situacích, které ji vyloženě nevyžadují, se většinou vyjadřujeme jinak - 
obecně česky, místním nářečím apod. -, a čím méně jsme nuceni psát a 
mluvit spisovně, tím méně máme tento "cizí jazyk" zažitý. A protože já 

jsem příležitosti k užívání "vysoké" češtiny se zálibou vyhledával, dostalo 
se mi jich vrchovatě, od provázení na zámku přes učitelství, rozmanité 

lektorování a živé moderování až po služby u mikrofonu Českého 
rozhlasu. Nemluvě o tom, že během svého celkem patnáctiletého 

vysokoškolského studia jsem popsal jistě víc normostran, než by mělo 
Jiráskovo Temno, a v každém pracovním týmu, jehož členem se stanu, 

mi spontánně připadne role autora či korektora oficiálních textů.
 

Snad se tedy mohu pokládat za prověřeného profesionálního uživatele 
korektní mluvené i psané češtiny a zároveň za zběhlého praktika v 

oblasti vzdělávání. Rád bych se s Vámi o své zkušenosti podělil.
 

Cena 1590,-Kč vč. DPH.
(možno též realizovat pro váš tým na míru)

 
VÍCE NA: WWW.VZDELAVANINAMIRU.CZ

NOVINKA ROKU 2022

Čím je kurz jedinečný?
 

Kurz nabízí nejnutnější minimum jazykovědné teorie a co nejvíc reálných 
ukázek a praktických cvičení. Lektor s pomocí pracovních listů (tzv. 
handoutů účastníkům objasňuje vybrané jazykové, stylistické a jiné 

problémy, a praktická cvičení. Handouty jsou připraveny tak, aby Vás 
osvobodily od neužitečného psaní a umožnily Vám tak věnovat maximum 

času, pozornosti a energie studovaným problémům. 
Kurz nabízí především zdokonalení v současné češtině, a to jak psané, tak 

mluvené, objasnění příčin a nejčastějších chyb a praktické procvičování 
probíraných jazykových jevů. Kromě češtiny jako takové ale dojde i na 

nejdůležitější stylistické dovednosti, na základy typografické kultury a také 
na doporučení, jak zvládnout delší mluvený projev a jak co nejefektivněji 

používat prezentační software (Powerpoint). 
 

spolehlivě ovládá vybrané jazykové prostředky, jichž se mnohdy 
užívá chybně či nevhodně nebo jimž se mnozí z nejistoty raději 

vyhýbají
vytváří plně srozumitelný psaný text, který odpovídá svému účelu 

a vyhovuje jazykovým i základním typografickým normám
užívá korektní mluvenou češtinu

připravuje a realizuje sice nenáročné, ale po všech stránkách 
kvalitní prezentace pomocí programu Powerpoint.

V kurzu se naučíte:
 

 

https://www.vzdelavaninamiru.cz/

