
Informace o přijímacím řízení – mluvený projev 

Během školní přijímací zkoušky jsou ověřovány předpoklady k výraznému mluvenému projevu. 

 

Zkouška se skládá ze tří částí: 
- přednes (zpaměti) připraveného literárního textu (próza či poezie) v délce max. tři minuty 

- hlasité čtení krátkého předem neznámého prozaického textu 

- říkadlo (ověření správné artikulace) 

 

Několik doporučení: 

1. Přednes 
a) Výběr textu 

- Textem může být próza či poezie. Může být určen pro děti nebo dospělé. Není možný monolog 

nebo autorský text (takový, který sami napíšete). Úskalím jsou často předlohy z povinné 

literatury - např. Kytice K. J. Erbena, Máchův Máj apod. - jsou to texty jistě kvalitní, ale jsou 

obtížné na přednášení a jejich zvládnutí předpokládá opravdu dlouhou a pečlivou přípravu – 

nestačí se je jen naučit nazpaměť, což samozřejmě platí u přednesu obecně. 

- Vyberte si takový text, kterému rozumíte (víte o čem je) a který vás něčím oslovuje. Měli byste 

vědět proč ho říkáte (co nám chcete sdělit) a komu ho říkáte – budou cílovou skupinou děti 

v mateřské škole, na základní škole, středoškoláci, dospělí?  

b) Práce s textem 

- Vybraný text si nejprve pozorně několikrát nahlas přečtěte. 

- Zamyslete se, o čem pro vás text je, proč ho chcete říkat někomu jinému – co chcete posluchači  

sdělit. Ujasněte si, co je pro vás v textu důležité, a proto to při přednesu zdůrazníte. 

- Říkejte text nahlas, nejlépe někomu jinému a ověřujte si přitom, že vám divák rozumí, že jste 

ho zaujali – zde je velmi důležitý oční kontakt. 

- Neučte se text mechanicky zpaměti. Zapamatujete si ho právě tím, že o něm budete přemýšlet 

budete ho říkat různými způsoby - např. s různou emocí nebo tak, že pokaždé zdůrazníte jinou 

myšlenku textu. 

2. Hlasité čtení 
- Čtěte co nejčastěji nahlas – nejlépe pohádky, bajky, příběhy s dětským hrdinou. Můžete-li čtěte 

někomu (myslete přitom na oční kontakt s divákem). Na rozdíl od přednesu se ke čtení můžete 

posadit. 

- Předtím než budete text číst si ho projděte a stejně jako u přípravy na přednes si ujasněte o 

čem pro vás text je, jaké je jeho téma a co je v něm důležité.  

3. Říkadlo 
- Říkejte nahlas (ve stoje) krátká říkadla a soustřeďte se přitom na správnou artikulaci. 

 

Věřím, že vám tyto informace alespoň trochu usnadní přípravu, přeji vám k ní hodně sil. 

 

S přípravou vám také můžeme pomoci během přípravných kurzů na obor PMP. Bližší informace najdete 

na stránkách: http://www.centrumvtrave.cz/kurzy.html 

 

 

Za gesci dramatické výchovy Karolina Kalinová 

http://www.centrumvtrave.cz/kurzy.html

