Zkvalitňování jazykových
a dalších kompetencí zaměstnanců
a doktorandských studentů ČVUT

Rétorika pro akademické pracovníky
Termín konání:

1. běh - červen: čtvrtek 1. 6. 2017 – pátek 2. 6. 2017, od 9.00 do 16.00 (s
pauzou na oběd)
2. běh - září: úterý 19. 9. 2017 – středa 20. 9. 2017, od 9.00 do 16.00 (s
pauzou na oběd)

Místo konání:

Budova MÚVS ČVUT v Praze, Kolejní 2a

Náplň kurzu:

Zvládnutý ústní projev, který zaujme a udrží pozornost publika, je
nezbytnou podmínkou pro úspěšné předávání znalostí a zkušenosti.
Kurz rétoriky pro akademické pracovníky nabízí účastníkům rozvoj
dovedností, které jsou základem pro úspěšný proslov, prezentaci či
přednášku. Budeme se věnovat nejen práci s hlasem, ale také
nonverbální komunikaci, práci s publikem a trémou. Druhý den kurzu
budou mít účastníci možnost aplikovat poznatky do praxe.
1. den – Práce s hlasem

Počet účastníků:

• práce s dechem
• znělost hlasu
• srozumitelnost (artikulace)
• tempo řeči
• práce s rezonančními dutinami
(„zvučný a znělý hlas“)
• nonverbální komunikace
(správný postoj, gestikulace)
• práce s publikem
• jak si získat a udržet pozornost
• práce s trémou
• práce s emocemi
• řečnické otázky
10 / běh

2. den - Videotrénink
aplikace poznatků z prvního dne
do praxe
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nácvik přednášky
srozumitelnost (artikulace)
tempo řeči
prezentační dovednosti
struktura projevu / přednášky
emotivní podpora slov
frázování / práce s pauzou
oční kontakt a řeč těla
struktura přípravy projevu
řečnické otázky

Výběr účastníků:

Kurz je vhodný pro pracovníky, kteří potřebují rozvinout své rétorické
dovednosti s ohledem na výkon svého akademického povolání.

Kdo vás bude
provázet:

doc. Mgr. Václav Martinec
Divadelní režisér, dlouholetý pedagog JAMU a pedagogické fakulty.
Mgr. Martin Jung
Zakladatel a jednatel společnosti Rétor Institut. Absolvent studia
českého jazyka a literatury na Univerzitě Hradec Králové. Od roku 2008
se věnuje lektorské činnosti a také konferování.

