
ÚVAHA(zápis) 2 

 

- osvětluje určitý problém podobně jako výklad, ale jen naznačuje jeho řešení 

- tématem často aktuální společenské jevy – autor na ně pohlíží z více úhlů pohledu 

- na rozdíl od  výkladu úvaha soustavně nerozebírá a nevykládá fakta – úvaha nemusí 

vyústit v konkrétní závěr 

- autor vychází ze svých názorů, zkušeností- překládá své názory a své zkušenosti 

 

- jsou často využívány: -  řečnické otázky 

                                          -  hodnotící příslovce 

                                          - přirovnání 

                                          - hyperboly (záměrné přehánění skutečnosti) 

                                          - neukončené výpovědi 

 

Kompozice úvahy: 

 

Úvod:uvedení do problému (proč je téma atraktivní, co chci řešit) 

Stať: rozbor problému, argumentace (pro a proti) 

Závěr: shrnutí základních myšlenek, možné zakončit např. citátem, řečnickou otázkou,… 

 

Nabídka jazykových prostředků: 

 

- domníváme se, že… 

- tento názor svědčí o tom, že…. 

- naproti tomu… 

- lze předpokládat, že…. 

- lze namítnout… 

- je/není prostředkem, který… 

- ne/přináší… 

- ne/znamená… 

- přispívá k… 

- nejen, ale i… 

- i když, přestože, ačkoliv… 

- na základě tvrzení, názoru, výroku, slov… 

- v souvislosti s…. 

- shrneme-li… 

- z toho vyplývá… 

- východiskem by mohlo být… 

- dojdeme k závěru… 

- podle mého názoru, mínění, zkušenosti… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRACOVNÍ LIST 2 

 

ÚVAHA 

 

1) Sestav rozházenou úvahu UTOPÍME SE V ODPADCÍCH? tak, jak ji asi autor 

sám napsal: 

 

 

a) Způsoby jak odpad likvidovat, jsou vesměs poměrně drahé a náročné. Co z toho 

vyplývá pro každého z nás? Měli bychom se zamyslet nad tím, kolik odpadu 

produkujeme ve svých domácnostech. To, kolik odpadu opouští naši domácnost, 

můžeme ovlivnit sami. O množství budoucího odpadu rozhodujeme už při nákupu. 

Prvním krokem může být úvaha, zda všechny ty věci naskládané v košíku opravdu 

potřebujeme. Pak rozhoduje obal. Volit můžeme obaly, které se dají znovu použít 

(např. vratné lahve). Budeme-li třídit odpad ve své domácnosti, usnadníme jeho další 

využití a případnou recyklaci. 

 

b) Co po sobě zanecháme našim potomkům? Mimo jiné i hory nezničitelných plastových 

lahví, radioaktivní kontejnery, kopce vraků automobilů, sutiny starých paneláků… 

 

c) Domnívám se, že se bude muset v blízké době zvýšit podíl recyklace a opětovného 

využití obalů. S tím by mely počítat i nové zákony o odpadech stejně jako zákon o 

odpadech a obalových odpadech. Sebelepší administrativní opatření však nemůže 

nahradit skutečnost, že nejlepší je ten odpad, který nevznikne. A to je naštěstí částečně 

i v naší moci. 

 

d) V mnoha případech jsou to časované ekologické bomby. 

 

 

 

 

2) Zkoumej užité jazykové prostředky. Vypiš příklady, kdy autor: 

 

a) referuje o aktuálním dění 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

b) argumentuje 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

c) užívá slov z běžné slovní zásoby 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

d) vyjadřuje se hovorově 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 


