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Stručná anotace: Prezentace slouží jako doplněk výkladu se 
zaměřením na administrativní styl. Obsahuje základní pojmy: obecná 
charakteristika stylu, formy, vlastnosti a slohové postupy,  kompozice 
stylu, typické jazykové prostředky a základní útvary atd. Prezentace 
navíc obsahuje doplňující úkoly.



  

Administrativní styl



  

Obecná charakteristika 

 styl věcné komunikace v úředním styku
 sděluje fakta a ovlivňuje i činnost adresáta
 základní funkce: 

sdělná (např. úřední dopis, úřední zpráva, úřední 
oznámení)

řídící neboli direktivní (zákony, směrnice) 

správní (např. žádost, protokol)

 !dříve byl administrativní styl přiřazován k 
odbornému stylu!



  

Charakteristické rysy 

 Připravenost
 Převážně písemná forma
 Vznik na základě předem daných norem
 Stručnost, srozumitelnost, přehlednost
 Jednoznačnost, věcná výstižnost
 Promyšlená struktura
 Maximální objektivnost
 Standardizace a schématizace



  

Jazykové prostředky 

 při výběru slov a tvoření vět je patrná snaha o co 
nejjednodušší a nejsrozumitelnější vyjádření

  preferuje ustálené formulace 
  Převažují neutrální jazykové prostředky, 

termíny (zejména z oblasti ekonomické, právní), 
názvy, zkratky, zkratková slova, ustálené 
formulace, vyšší frekvence jmen a jmenných 
konstrukcí, pasivní slovesné tvary (je dojednáno, 
bylo ověřeno,...), několikanásobné větné členy, 
nepůvodní předložky ( za účelem, s ohledem na, v 
souladu atd.)



  

Slohové postupy 

 převažuje informační postup, v některých 
popisný postup (např. životopis)



  

Útvary administrativního stylu

 jednotlivé útvary bývají formálně různorodé -  
heslovité nebo souvislé textové vyjádření

Životopis
 dříve byl spíše vyžadován v souvislých větách, dnes 

tzv.  strukturovaný životopis (heslovitý), 
označuje se zkratkou CV ( z latiny curriculum vitae 
- běh života)

? Zamyslete se nad tím, které údaje by neměly v 
životopise chybět? 



  

Životopis – formální obsah
 Osobní údaje (jméno, datum narození, aktuální adresa, 

národnost, fotografie)
 Rodinný stav
 Vzdělání (od nejvyššího dosaženého, základní školu 

netřeba uvádět)
 Zahraniční stáže
 Odborná praxe
 Znalost cizích jazyků (stupeň pokročilosti, získané 

certifikáty, zkoušky atd.)
 Další dovednosti, schopnosti (řidičský průkaz)
 Povahové vlastnosti, rysy, zdravotní stav



  

 Řada firem, která vyžaduje životopis, nabízí vlastní 
předem vypracované formuláře 

 V současné době se životopis předkládá i v cizím 
jazyce – většinou v angličtině, posílá se s tzv. 
motivačním dopisem 

?Pokuste se najít internetové stránky, které usnadňijí 
vypracování životopisu?

? Vytvořte si vlastní životopis podle vašich vysněných 
představ? 



  

Příklad životopisu



  

Motivační dopis

 jedná se o průvodním dopisem, kterým se sděluje, 
proč jste právě vy tím vhodným člověkem, kterého 
by firma měla přijmout

 Text by měl být stručný, ale obsahově přesný
 Součástí jsou běžné náležitosti oficiálního dopisu 

(adresa zaměstanavatele, datum, oslovení , podpis, 
adresa uchazeče)



  

Kompozice motivačního dopisu

 tradičně se rozděluje do tří částí:
 Po oslovení uvedení informace, o kterou pracovní 

pozici se pisatel uchází, důvod, proč ho pozice 
zaujala

 Důvody, proč je pisatel vhodným kandidátem  
(vzdělání, znalosti a zkušenosti v oboru, osobnostní 
rysy  atd. )

 Projevení zájmu se dostavit na pracovní pohovor, 
následují kontaktní údaje a rozloučení

 Pisatel by měl používat pouze spisovné neutrální 
jazykové prostředky a psát gramaticky bezchybně !!



  

Příklad motivačního dopisu
Uchazeč odpovídá na inzerát

Vážený pan
Mgr. Lubor Kostelka
Všeobecná poradenská, a.s.
Belvederová 236
Praha 3

Odpověď na inzerát – Všestranný konzultant

Vážený pane Kostelko,

jsem „všestranný konzultant”, kterého hledáte v inzerátu na portálu Jobs.cz. Jsem konzultant s rozmanitými 
zkušenostmi a se schopností adaptace, když je třeba. Mám silnou poradenskou praxi a velmi dobré počítačové znalosti, 
jak požadujete.

Nyní pracuji u prestižní konzultační společnosti. Z projektů, které jsem realizoval, mohu poskytnout dobré reference. Z 
Vašeho inzerátu jsem získal dojem, že pozice u Vás je velmi podobná té, na které pracuji.

K dovednostem, které uvádím ve svém životopise, jako je plánování, organizace a řízení, ještě dodám, že mám 
certifikát z kurzu Project Manager pořádaného prestižním Management Institute.

Kontaktujte mne, prosím, na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za Váš čas a jsem s pozdravem,

Jan Novák
Lísková 358
Tábor
tel.: 656 565 656
e-mail: novak (at) mail.com



  

Další útvary adminisrativního stylu



  

Administrativní styl 
slohové maturitní téma 
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