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Název a adresa školy: 
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková 
organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0129 

Název projektu SŠPU Opava – učebna IT 

Typ šablony klíčové aktivity: 
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (20 
vzdělávacích materiálů) 

Název sady vzdělávacích materiálů: ČJ III 

Popis sady vzdělávacích materiálů:  Český jazyk III, 3. ročník 

Sada číslo: D–11 

Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 02 

Označení vzdělávacího materiálu: 
(pro záznam v třídní knize) 

VY_32_INOVACE_D–11–02 

Název vzdělávacího materiálu: Charakteristika neuměleckého textu (1. část) 
Zhotoveno ve školním roce:  2011/2012 

Jméno zhotovitele: Mgr. Edita Binarová 

Charakteristika neuměleckého textu (1. část) 

Funkční styly  

Podle funkce rozlišujeme šest základních funkčních stylů: 

1. prostěsdělovací 

2. publicistický 

3. odborný  

4. administrativní, 

5. umělecký 

6.  řečnický 

 

Cvičení: charakterizujte následující výňatky z neuměleckých 

textů 

Moderovaný chat s Ewou Farnou 

chat.farna: Ahooj všem! Jsem tady! a čekám na Vaše otázky...:) 
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LuSoLi->chat.farna: Jaká je ve skutečnosti Lucie Bílá? Vím že se s ní hodně bavíš. Hodně celebrit bývá 

nafoukaných, 

Odpověd: Lucka je moc fajn, právě s ní mám dnes šatnu na natáčení jednoho programu. Jsem ji 

vděčná za pomoc při rozletu a obdivuji za hlas, profesionalitu. Většinou lidé, kteří něčeho opravdu 

dosáhli nemají za potřebí dávat na jevo svou moc, vítězství. Nejsou nafoukaní, naopak dosáhli 

pokory. 

luc.zz0->chat.farna: ahoj, Ewi plánuješ někdy v blízké době před maturou nějaký koncert v Česku?  

Odpověd: jelikož plánuji odmaturovat tak ne. Koncertuji o víkendech, ale v týdnu se opravdu věnuji 

škole a větší projekty nechystám. Ty až v létě, třeba pojedeme Hrady.. Jinak pro mě byl obrovským 

projektem (ASI NEJVĚTŠÍM ZA 6 LET)Narozeninový koncert, který se konal v Brně a teď z něj vyšlo 

DVD a LIVE CD- EWA FARNA 18! Kvůli přípravám na koncert, jsem nebyla na dovolené a absolvovala 

docela hodně náročné zkoušky a tréninky, čili senemohu dočkat Vánoc a odpočinku! 

(http://chat.lide.cz/index.fcgi?akce=vip_data&auth=&room_ID=5659652&vip_ID=138) 

 Určit funkční styl, zdůvodnit. 

 Charakterizovat objektivní a subjektivní slohotvorné činitele. 

 Charakterizovat jazykové prostředky. 

 Vyhledat pravopisné chyby. 

Posily týmu IT firmy loví už ve škole 

IT odborníci na trhu práce stále zoufale chybí. Počítačové firmy proto jako budoucí zaměstnance loví 

už studenty. 

Už mezi studenty bakalářského studia si IT firmy vybírají budoucí zaměstnance. Oborové sdružení pro 

podporu a využití informačních technologií IT Cluster sdružuje přes padesát firem a zahrnuje bezmála 

čtrnáct tisíc odborníků, přesto stále hledá nové talenty. Spolupracuje proto s Vysokou školou 

báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a posilou týmů pro vývoj softwaru se stávají i studenti 

druhých ročníků. 

„Nejmladší posily si firmy vybírají na konci druhého ročníku. Studenti, které ke studiu motivovalo to, 

že je problematika baví a do značné míry ji znají, se mohou zapojit téměř ihned po nastoupení na naši 

vysokou školu,“ uvádí rektor Vysoké školy báňské Ivo Vondrák, který je zároveň předsedou výkonné 

rady sdružení IT Cluster. (…) 

Důvodem spolupráce IT firem s ostravskou technickou univerzitou je vysoká poptávka po technicky 

vzdělaných lidech. Členy IT Clusteru jsou nejen společnosti ze severu Moravy a Slezska, ale také 

http://chat.lide.cz/index.fcgi?akce=vip_data&auth=&room_ID=5659652&vip_ID=138
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nadnárodní firmy a jejich filiálky ve střední Evropě. Například společnosti IBM Česká republika, 

Hewlett-Packard, Saab Czech, Tieto či T-Mobile Czech Republic. (…) 

(MF Dnes, 22. 3. 2012) 

 Určit funkční styl, zdůvodnit. 

 Charakterizovat objektivní a subjektivní slohotvorné činitele. 

 Charakterizovat jazykové prostředky, vyhledat prostředky automatizace a aktualizace, nahradit 

synonymem slovo filiálka. 

 Charakterizovat kompozici textu. 

 Vysvětlit funkci uvozovek ve druhém odstavci. 
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