DEVATENÁCT PŘIKÁZÁNÍ K ÚSTNÍ ZKOUŠCE
 Svátečně se oblečte – ukážete, že zkoušky berete vážně.
 Snažte se působit svěže a odpočinutě – dnešní svět fandí silným a
aktivním.
 Usmívejte se – dáváte tím najevo vstřícnost a ochotu.
 Dívejte se zkoušejícímu do očí – signalizujete upřímnost a čestné úmysly.
 Mluvte nahlas a srozumitelně – budete působit zdravě sebevědomě.
 Máte-li trému, klidně se k ní přiznejte – dáte najevo, že jste schopní s
nadhledem zvládat krizové situace.
 Vyhněte se pláči, hysterii a dalším silným citovým projevům – zkoušející
by je mohl chápat jako citové vydírání nebo agresivitu, navíc ukazujete, že jste
psychicky labilní.
 Pokud nerozumíte položené otázce, zeptejte se a nechte si ji vysvětlit –
žádný učený z nebe nespadl a je klidně možné, že se zkoušející nevyjádřil
dostatečně srozumitelně (je to taky omylný člověk).
 Nebojte se přiznat, že něco nevíte – upřímné doznání je polehčující
okolnost.
 Snažte se vyjádřit vlastní názor na otevírané problémy – zkoušející
většinou pozná, kdy z vás mluví nějaká našprtaná publikace.
 Dávejte pozor na fonetickou a stylistickou úroveň svého jazykového
projevu – svědčí o úrovni vašeho vzdělání.
 Snažte se, aby váš projev nepůsobit chaoticky – od obecného přejděte ke
konkrétnímu, příklady uvádějte až nakonec.
 Zkuste položit zkoušejícímu ve vhodné chvíli nějakou inspirativní
otázku – pokud se chytne a na dané téma spustí monolog, máte vyhráno.
 Přejděte v hovoru plynule na téma, kterému rozumíte nebo které máte
připravené – i takhle lze ohromit zkoušející.
 Nebojte se projevit smysl pro humor – prokážete svou mentální suverenitu
a samostatnost myšlení (ovšem vyplatí se předem otipovat zkoušejícího – ne
každému je smysl pro humor vlastní).
 Buďte aktivní a vstřícní – můžete zkoušejícímu nenápadně polichotit, vyjádřit
úžas nebo překvapení –je to také jenom člověk.
 Při každé příležitosti zdůrazňujte svůj zájem o daný obor – zkoušející
obvykle u ústních pohovorů zkoumají motivaci uchazečů ke studiu.
 Pokud máte doklady svých předchozích úspěchů (diplomy, certifikáty,
vlastní výtvory, publikovaná díla…), přineste je ke zkoušce a ukažte je
zkoušejícímu.
 Sledujte průběžně denní tisk a televizní zpravodajství – u humanitních a
uměleckých oborů se předpokládá všeobecná informovanost.

