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Předmět: Č E S K Ý J A Z Y K A L I T E R A T U R A
Charakteristika předmětu:
Cílem předmětu je naučit žáky využívat znalostí gramatických pravidel, a to především v oblasti praktické, posílit komunikativní kompetenci důrazem na rozvoj
žákovy schopnosti verbální a nonverbální komunikace, včetně funkčního grafického a symbolického kódování informace. Dále se předmět návodem korektní
práce s informačním zdrojem zaměřuje na posílení kompetence k učení a posílení samostatné realizace kritiky ve spektru textového materiálu funkční
estetické i primárně neestetické provenience. Kontinuitu s dalšími předměty vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Umění a kultura realizuje předmět
výběrem tematicky koherentního textového materiálu.
Cílem výuky je navázat na dosavadní znalosti a dovednosti žáků z předcházejícího studia českého jazyka a literatury a na základě kánonických literárních děl
je rozšířit o systematizovaný přehled vývoje literární tvorby z hlediska chronologického, teritoriálního a žánrově formálního v jeho konkrétních jazykových
projevech.
Cílem je posílení čtenářské gramotnosti a motivace k objevování interdisciplinárních vazeb kulturního okruhu literární produkce.
Cílem je posílení žákovy empatie a představivosti na základě epické roviny literárního díla, rovněž i hodnotové orientace v současném světě a v minulosti.
Cílem je žákova samostatná realizace práce s informací, od jejího výběru, získání a zpracování k hodnocení a kritické reflexi.
Po absolvování čtyř ročníků žáci budou schopni rozeznat specifické výstavbové a významotvorné prostředky literárního textu z časového rozmezí asi 2000 let
před Kristem – počátek 21. století, a to se zvláštním důrazem na literaturu spjatou s českými zeměmi; dokážou rámcově zařadit umělecký text do konkrétního
kulturního prostředí a času.
Žáci budou schopni efektivně pracovat s teoretickým aparátem lingvistiky a jejích součástí, fonetiky a fonologie, interpretují jazykovou sémantickou a
gramatickou informaci a efektivně užijí jazykové prostředky různých jazykových vrstev.
Časové a organizační vymezení předmětu:
Český jazyk a literatura se vyučuje ve všech ročnících (1. A; kvinta, 2. A; sexta, 3. A; septima, 4. A; oktáva), a to s hodinovou dotací 4 hodiny týdně
v 1. A i v kvintě, 5 hodin týdně ve 4. A a oktávě. Hodinová dotace pro 2. A, sextu, 3. A a septimu činí 3 hodiny týdně. Žáci nejsou v rámci standardní výuky
děleni do skupin.
Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.
Pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáka učitel:
 vede žáky k samostatnosti, samostatnému používání studijních textů a k získávání relevantních informací
 seznamuje žáky s konkrétními problémy uživatelů jazyka a základními principy jeho existence
 multimediální formou vysvětluje, přednáší a diskutuje se žáky o teoretických tématech lingvistiky, literární teorie a literární historie
 vede žáky k samostatné formulaci tezí na základě relevantních informací, jejich interpretaci
 posiluje spolupráci skupinovým řešením úkolu
 posiluje schopnost sebevyjádření v mluveném i psaném textu
 hodnotí práci žáků individuálně s přihlédnutím k míře subjektivity
Rozvíjení mezipředmětových vztahů:
V předmětu se uplatňují mezipředmětové vztahy k předmětům společenské vědy, výtvarná výchova, hudební výchova, dějepis, dějiny kultury, informační a
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komunikační technologie a cizí jazyk (vzhledem k sémiotickému charakteru oboru bez nutného konkrétního určení) a v dílčí podobě též s předměty vzdělávací
oblasti Člověk a příroda aj.
Rozvíjená průřezová témata:
Osobnostní a sociální výchova (OSV)
- Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti
- Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů¨
- Sociální komunikace
- Morálka všedního dne
- Spolupráce a soutěž
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (EGS)
- Globalizační a rozvojové procesy
- Globální problémy, jejich příčiny a důsledky
- Žijeme v Evropě
Multikulturní výchova (MKV)
- Základní problémy sociokulturních rozdílů
- Psychosociální aspekty interkulturality
- Vztah k multilingvní situaci a ke spolupráci mezi lidmi z různého kulturního prostředí
Mediální výchova (MEV)
- Média a mediální produkce
- Mediální produkty a jejich významy
- Uživatelé
- Účinky mediální produkce a vliv médií
- Role médií v moderních dějinách
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KVINTA, 1. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

ÚVOD
Opakování učiva z nižšího stupně
ÚVOD DO STUDIA ČESKÉHO JAZYKA
Jazyk a řeč
ÚVOD DO TEORIE LITERATURY

Žák:
 dokáže provést jazykový rozbor textu
 prakticky ovládá pravidla české ortografie
 rozumí základním pojmům jazykovědy a
stylistiky
 odlišuje různé variety národního jazyka a MEV – zpracování informace
vhodně jich využívá ve svém jazykovém
projevu v souladu s komunikační situací
 rozumí základním pojmům literární teorie
 rozpozná znaky uměleckého textu a dokáže
určit použité prostředky estetické funkce
(figury, tropy)

ZÁKLADY INFORMATIKY
POČÁTKY SLOVESNÉHO UMĚNÍ
STAROVĚKÁ ORIENTÁLNÍ LITERATURA







RACIONÁLNÍ STUDIUM TEXTU

ANTICKÁ LITERATURA
Řecká
literatura
archaického,
attického, 
helénistického a římského období
Římská literatura archaického, klasického a
úpadkového období.


ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA
Fonetika a fonologie



dokáže efektivně získat, zpracovat a vyhodnotit
získanou informaci
orientuje se v katalogovém systému knihoven
dokáže vysvětlit počáteční fáze kulturní
slovesnosti a vyjádřit osobní názor na význam
orální slovesnosti pro moderní společnost;
uvede příklady konkrétních textů
dokáže stručně nastínit myšlenkový obsah a
v příkladech i konstituující principy nejstarších
literárních památek lidstva

IF – znalost základních pojmů
D – historické
souvislosti
formování
prvních
civilizačních center
EGS, MKV – přijetí a pochopení odlišných kultur

se orientuje v jazykových příručkách a využívá
fenoménů textového výpisku a výtahu
dokáže na příkladu konkrétního zvoleného
literárního textu stručně charakterizovat
SV (Fi), EGS – myšlenkový odkaz antiky
specifické myšlenky dané
postihne sociokulturní funkci literárních druhů a
žánrů, zvláště pak antického dramatu
příkladem konkrétního uměleckého textu doloží
reflexi historické reality
rozumí základním pojmům vědního oboru D – historické souvislosti daného období
fonetika a vybraným pojmům z oboru fonologie EGS – komparace evropské a mimoevropské
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STŘEDOVĚKÁ
LITERATURA

EVROPSKÁ

A

ORIENTÁLNÍ 





ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKOVÉHO PROJEVU 
POČÁTKY PÍSEMNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH

Staroslověnské, latinské a staročeské literární texty
českého středověku


ČESKÝ ORTOGRAFICKÝ SYSTÉM

ČESKÁ LITERATURA DOBY JANA HUSA A
HUSITSKÉ REVOLUCE
Literární díla druhé poloviny 14. století
Literární dílo Jana Husa

Literatura husitské revoluce
Literatura z období po bitvě u Lipan


ÚVOD DO STYLISTIKY

STĚŽEJNÍ LITERÁRNÍ DÍLA EVROPSKÉHO
HUMANISMU

PROJEVY
RENEZANCE
A
HUMANISMU 
V ČESKÉ LITERATUŘE




kultury
graficky zachytí zvukovou stránku slova
určí a graficky zachytí slovní i větný přízvuk
na příkladu konkrétního díla středověku
charakterizuje specifické znaky chronotopikální
provenience, diachronní tendence i synchronní
existence ideové a formální substance
zvládne rámcovou rekonstrukci postulujících
idejí, v případě Evropy vysvětlí význam
křesťanského náboženství pro literární tvorbu
prakticky užívá pravidel ortoepie
rámcově vysvětlí historické souvislosti vzniku
slovanského písemnictví
D, EGS – historické souvislosti daného období –
příkladem konkrétních literárních děl doloží
formování české státnosti
diferencované tendence žánrů se zohledněním
percipientů (vysvětlí absenci některých)
posoudí politický význam a estetickou hodnotu
textů primárně neestetické funkce
prakticky využívá pravopisných pravidel, umí
získat ověřující informaci správnosti a dokáže
zdůvodnit zvolené řešení realizace v písemném
projevu
D – historické souvislosti daného období – husitská
dokáže stručně nastínit historické souvislosti revoluce
OSV – přístup k víře a náboženství
literární produkce počátku 15. století
charakterizuje základní díla Jana Husa a
navrhnout jejich funkční stratifikaci
dokáže na základě konkrétního textu určit
kontext jeho vzniku
dokáže vymezit základní pojmy stylistiky,
slohotvorné činitele a funkční styly
charakterizuje základní teze humanismu
dokáže interpretovat ideu i formu zvoleného
DĚK, MEV – výtvarná
literárního díla
na konkrétním příkladu dokáže kontinuitu období
s antickou literární kulturou
dokáže charakterizovat formu, obsah a význam
Dantovy Božské komedie
uvede představitele geograficky determinované
české humanistické literární produkce a

umělecká

díla

daného
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charakterizuje úroveň a význam česky psaných
textů
STYL PROSTĚ SDĚLOVACÍ, PUBLICISTICKÝ A 
ODBORNÝ
BAROKNÍ LITERATURA V EVROPĚ A ČESKÉM
PROSTŘEDÍ

Období před r.1620
Období rekatolizace českých zemí

Literatura českých exulantů


STYL ADMINISTRATIVNÍ A UMĚLECKÝ
KLASICISMUS, OSVÍCENSTVÍ
A PREROMANTISMUS V EVROPSKÉ
LITERATUŘE
Diferenciace žánrů







REFERÁT
ČESKÉ JAZYKOVÉ A LITERÁRNÍ OBROZENÍ
Období české literatury před projevem romantismu






dokáže rozpoznat znaky jednotlivých stylů a
užít přiměřených jazykových prostředků
k vytvoření textu každého z nich
vymezí znaky literárních děl baroka vůči
DĚK, MEV – výtvarná
znakům předcházejících historických období
formuluje konstituující elementy specifických období
tendencí v českém prostředí a uvede konkrétní
příklady neliterárně motivovaných diferencí
dokáže představit zásadní díla Jana Amose
Komenského a zhodnotit jejich myšlenkovou
hodnotu z pohledu současnosti
dokáže rozpoznat znaky jednotlivých stylů a
užít přiměřených jazykových prostředků
k vytvoření textu každého z nich
vysvětlí
základní myšlenkové diference
literatury
klasicismu
a
preromantismu
(sentimentalismu)
uvede postulující myšlenky osvícenství a
představitele jejich literární realizace
dokáže vysvětlit diferenciaci literárních žánrů a
uvede jejich diachronní kontext
na základě
konkrétního
literárního
díla
charakterizuje
kulturní
ovzduší
zvolené
geografické
provenience
a
jeho
nejvýznamnější tvůrce
dokáže na základě vlastní četby a teoretické
přípravy představit zvolené literární dílo a
prezentovat (s pomocí audiovizuální techniky)
v souvislém projevu své poznatky ostatním
žákům
dokáže
periodizovat
historické
období
národního obrození a vysvětlit vývoj národních
tendencí v literatuře
na konkrétním
příkladě
literárního
textu
zhodnotí úroveň jeho estetické a tendenční
funkce

umělecká

díla

daného

D – historické souvislosti daného období
SV – neomezená vláda jednoho člověka a její
dopad na společnost, možnosti změny systému
(konstituční monarchie)
BI/G – racionalistický pohled na svět a přírodu
HV – formování evropské hudební kultury a její
situace v romantismu

SV – principy občanské společnosti, lidská a
občanská práva
MKV – pochopení vlastních práv a povinností
ve společnosti
EGS, OD – národní cítění
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UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Historický kontext literárního vývoje na příkladu historických památek v našem regionu – využití databáze všech materiálů k poznání období novověku
v našem regionu (renesanční a barokní památky, osobnost Albrechta z Valdštejna v severních Čechách, Jan Amos Komenský a jeho odkaz).
 Praktické cvičení – typografické zpracování textu listů a jeho kontrola.
 Opakování a procvičování gramatických jevů za použití pracovních listů a testů.
 K nácviku přednesu jsou využívány audiozáznamy.
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SEXTA, 2. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

NAUKA O SLOVNÍ ZÁSOBĚ A TVOŘENÍ SLOV

Žák:
 v písemném i mluveném projevu volí vhodné
výrazové prostředky podle jejich slohotvorného
rozvrstvení, podle jejich funkce a ve vztahu
k dané situaci, kontextu a adresátovi; vysvětlí a
odůvodní význam slov v daném kontextu
CJ – práce se slovníkem
 ve svém projevu uplatňuje znalost zásad
D, G, IF – onomastická analýza (toponyma,
českého pravopisu, tvarosloví a slovotvorných
antroponyma)
principů českého jazyka
 ovládá rozvrstvení slovní zásoby, používá
vhodně jazykové prostředky spisovné a
nespisovné; vysvětlí změny ve slovní zásobě,
význam frazeologických spojení, vztahy mezi
slovy, umí najít ponaučení ve vhodných
příručkách

LITERATURA OBDOBÍ PREROMANTISMU A
ČESKÉHO NÁRODNÍHO OBROZENÍ





TVAROSLOVÍ
GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA








vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a
vyloží její postavení v kontextu literatury
světové, objasní vztahy současné literatury
k literárním dílům minulosti na příkladech
z vlastní četby
na základě vlastní četby doloží základní rysy
probíraných uměleckých směrů, popíše, jak se
projevily v různých uměních, rozezná základní
žánry a uvede jejich příklady

D – historické souvislosti obrození evropských
národů
MKV, EGS – přijetí a pochopení odlišných
kulturních zájmů
DĚK – výtvarná umělecká díla daného období
SV – principy občanské společnosti, lidská a
občanská práva

užívá českou normu skloňování jmen i
časování sloves včetně hlavních výjimek, umí
najít ponaučení ve vhodných příručkách
odliší spisovné a nespisovné tvary
CJ – srovnání tvaroslovných odlišností
orientuje se v celém tvaroslovném systému,
zvládá třídění slov na slovní druhy podle tří
hlavních kritérií, objasní mluvnické kategorie a
chápe možnosti využití této znalosti při výuce
cizích jazyků
prokáže na samostatném písemném projevu
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znalost zásad českého pravopisu
ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA 19. STOLETÍ







PUBLICISTICKÝ STYL








samostatně interpretuje dramatické, filmové a
televizní zpracování literárních děl
na konkrétních dílech popíše specifické
prostředky básnického jazyka a objasní jejich
funkci v textu, rozliší a specifikuje jednotky
vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a
zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře
rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a
posoudí jejich funkci na konkrétním textu
charakterizuje formu, obsah a kontext
Goethova Fausta
charakterizuje formu, obsah a kontext
Erbenovy Kytice

D – historické souvislosti daného období
EGS – komparace evropských národních kultur
DĚK – výtvarná umělecká díla daného období
OSV – pochopení vlastních práv a povinností
ve společnosti

vysvětlí vztahy mezi psanou a mluvenou
publicistikou, zvláštnosti publicistických žánrů
vyhledá hlavní informace v textech psané
publicistiky,
rozezná
společenskou
a
estetickou hodnotu publicistických textů
vyhodnotí kvalitu informací z různých zdrojů
zhodnotí vliv médií na vlastní jednání
napíše novinovou zpráv, fejeton, analytický
článek, reportáž, kritiku – výběrově
efektivně a samostatně používá různé
informační zdroje

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Historický kontext literárního vývoje na příkladu historických památek v našem regionu – využití databáze všech materiálů k poznání období 19. století
v našem regionu
 Praktické cvičení – typografické zpracování textu listů a jeho kontrola.
 Opakování a procvičování gramatických jevů za použití pracovních listů a testů.
 K nácviku přednesu jsou využívány audiozáznamy.
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SEPTIMA, 3. A
učivo

výstupy

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

SKLADBA
Základní principy větné stavby; výpověď jako
jednotka komunikace; souvětí; základy valenční a
textové syntaxe
Základní vlastnosti textu, principy jeho výstavby
Nepravidelnosti větné stavby; narativní postupy

Žák:
 využívá znalostí o větných členech a jejich
vztazích, o aktuálním členění výpovědi a
o druzích vět podle záměru mluvčího
k účinnému
dorozumívání,
logickému
strukturování výpovědí a k odlišení záměru
CJ – srovnání syntaktických systémů
mluvčího
 používá
různé
prostředky
textového
navazování
vedoucí
ke zvýšení
srozumitelnosti,
přehlednosti
a
logické
souvislosti; uplatní textové členění v souladu
s obsahovou výstavbou textu a rozvíjením
tématu

SVĚTOVÁ A ČESKÁ LITERATURA
NA PŘELOMU STOLETÍ
Periodizace literatury, vývoj kontextu světové a
české literatury počátku 20. století, tematický a
výrazový přínos velkých autorských osobností
Vývoj literárních druhů a žánrů
Čtenářské kompetence
Symbolismus, impresionismus, dekadence
Anarchističtí buřiči







GRAFICKÁ STRÁNKA JAZYKA
Interpunkce
POEZIE, PRÓZA A DRAMA VE SVĚTOVÉ
LITERATUŘE DO II. SVĚTOVÉ VÁLKY
Futurismius, dadaismus, kubismus,
kubofuturismus, surrealismus, expresionismus,
počátky existencialismu;
Realismus v literatuře 20. století; antiutopie;

rozliší umělecký text od neuměleckého,
objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem
a popíše, jakým způsobem se reálný svět
promítá do literárního textu
na konkrétních případech popíše specifické
prostředky básnického jazyka, rozliší a
specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor,
vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a
účinek na čtenáře
rozezná typy promluv a posoudí jejich funkci
v konkrétním textu – nácvik začíná v 1. ročníku
a prolíná všemi ročníky následujícími



ve svém projevu uplatňuje znalost zásad
českého pravopisu – syntaktických principů
českého jazyka



vystihne podstatné rysy základních period
vývoje
světové
literatury,
významných
uměleckých směrů, uvede jejich představitele
a charakterizuje a interpretuje jejich přínos
pro vývoj literatury a literárního myšlení

D – historické souvislosti daného období
DĚK – výtvarná umělecká díla daného období
SV – principy občanské společnosti, lidská a
občanská práva

D – historické souvislosti daného období
DĚK – výtvarná umělecká díla daného období
SV – principy občanské společnosti, lidská a
občanská práva
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metoda proudu vědomí; absurdní drama
Tematický a výrazový přínos velkých autorských
osobností




ODBORNÝ STYL
Styl odborný v celém rozsahu s důrazem
na slohové útvary úvaha, výklad
Základní vlastnosti textu, principy jeho výstavby –
koherence textu; členění textu a jeho signály;
Hraniční rysy textu





ČESKÁ POEZIE, PRÓZA A DRAMA DO II.
SVĚTOVÉ VÁLKY
Periodizace české literatury
Tematický a výrazový přínos velkých autorských
osobností
Pojmy – metoda proudu vědomí, realismus ve 20.
století, expresionismus, existencialismus, absurdní
drama, epické drama, legionářská literatura aj.
Literární kritika – zvláště její vrcholy v české
literatuře počátku 20. století



ZÁKLADY RÉTORIKY
Komunikace, funkce komunikátů
Míra připravenosti, veřejnosti a oficiálnosti
komunikace
Komunikační strategie – adresnost, ohled
na partnera
Monolog a dialog - využití v textu, druhy literárního
dialogu; vztah otázka a odpověď
Funkční styly – druhy řečnických projevů, příprava
a realizace řečnického vystoupení











na základě vlastní četby doloží základní rysy
probíraných uměleckých směrů, popíše, jak se
projevily v různých uměních, rozezná základní
žánry a uvede jejich příklady
samostatně interpretuje dramatické, filmové a
televizní zpracování literárních děl
vhodně využívá a kombinuje jednotlivé funkční
styly, slohové postupy a útvary; volí adekvátní
komunikační strategie; posuzuje a interpretuje
komunikační účinky textu, svá tvrzení
argumentačně podpoří všestrannou analýzou CJ – slohové útvary
textu; pořizuje z odborného textu výpisky,
zpracovává osnovy, výtahy, anotace, shrnutí
efektivně a samostatně používá různé
informační zdroje – slovníky, encyklopedie,
internet
vysvětlí specifičnost vývoje české literatury
v kontextu literatury světové
objasní vztahy současné literatury k literárním
dílům minulosti na příkladech z vlastní četby
Doporučené metody: skupinová práce
na konkrétních dílech popíše specifické s informačními zdroji, návštěva divadelního
prostředky básnického jazyka a objasní jejich představení a následný rozbor
funkci v textu, rozliší a specifikuje jednotky
vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a
zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře,
rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a
posoudí jejich funkci na konkrétním textu
odlišuje různé variety národního jazyka a
vhodně jich využívá v souladu s komunikační
strategií
v mluveném projevu využívá základní principy
rétoriky
OSV – sociální komunikace, problémy
volí
adekvátní
komunikační
strategie, v mezilidských vztazích
respektuje partnera a polemizuje s ním
rozeznává manipulativní komunikaci a dovede
se jí bránit
vhodně využívá jazykové prostředky i
nonverbální prostředky a interpretuje je v řeči
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UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Historický kontext literárního vývoje na příkladu historických památek v našem regionu – využití databáze všech materiálů k poznání období první poloviny
20. století v našem regionu
 Praktické cvičení – typografické zpracování textu listů a jeho kontrola.
 Opakování a procvičování gramatických jevů za použití pracovních listů a testů.
 K nácviku přednesu jsou využívány audiozáznamy.
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OKTÁVA, 4. A
učivo

výstupy

HISTORICKÝ VÝVOJ ČEŠTINY, PŘEHLED
VÝVOJE NAŠÍ JAZYKOVĚDY
Základní vývojové tendence českého jazyka;
jazyková kultura; významné osobnosti české
jazykovědy od středověku po současnost

Žák:
 na vybraných textech vyloží základní rysy
češtiny a vysvětlí zákonitosti jejího vývoje i
současné vývojové tendence

SVĚTOVÁ LITERATURA V 2. POLOVINĚ 20.
STOLETÍ – POEZIE, PRÓZA, DRAMA
Periodizace literatury, vývoj kontextu světové
literatury 20. století, tematický a výrazový přínos
velkých autorských osobností
Vývoj literárních druhů a žánrů
Pojmy – neorealismus, nový román, magický
realismus, existencialismus, rozhněvaní mladí
muži, absurdní drama, beatnická literatura,
antiutopie, postmoderna, triviální a braková
literatura, sci-fi a fantasy
Metody interpretace textu
Text a intertextovost













rozliší umělecký text od neuměleckého,
objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem
a popíše, jakým způsobem se reálný svět
promítá do literárního textu
na konkrétních případech popíše specifické
prostředky básnického jazyka, rozliší a
specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor,
vypravěč, postavy) a zhodnotí jejich funkci a
účinek na čtenáře
rozezná typy promluv a posoudí jejich funkci
v konkrétním textu – nácvik začíná v 1. ročníku
a prolíná všemi ročníky následujícími
vystihne podstatné rysy základních period
vývoje
světové
literatury,
významných
uměleckých směrů, uvede jejich představitele
a charakterizuje a interpretuje jejich přínos
pro vývoj literatury a literárního myšlení
na základě vlastní četby doloží základní rysy
probíraných uměleckých směrů, popíše, jak se
projevily v různých uměních, rozezná základní
žánry a uvede jejich příklady
samostatně interpretuje dramatické, filmové a
televizní zpracování literárních děl
při interpretaci literárního textu ve všech jeho
kontextech uplatňuje prohloubené znalosti
o struktuře literárního textu, literárních žánrech
a literárněvědných termínech; identifikuje
využití jednoho textu v jiném (intertextovost) a
objasní jeho funkci a účinek na čtenáře,
postihne smysl textu, vysvětlí důvody a

průřezová témata, mezipředmětové vztahy, projekty

D – formování české jazykové normy, historické
souvislosti české státnosti

EGS – kulturní kořeny Evropy
D – II. světová válka v umění
SV – filozofické směry druhé poloviny 20. století
Doporučené metody: skupinová práce
s informačními zdroji, návštěva divadelního
představení a následný rozbor
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důsledky různých interpretací téhož textu,
porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální
dezinterpretace textu
rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury
vážné, středního proudu a literárního braku a
svůj názor argumentačně zdůvodní
tvořivě využívá informací z odborné literatury,
internetu, tisku a z dalších zdrojů, kriticky je
třídí a vyhodnocuje, získané schopnosti tvořivě
využívá
v produktivních
činnostech
rozvíjejících jeho individuální styl

ADMINISTRATIVNÍ STYL
Styl administrativní – úřední písemnosti, doklady,
formuláře; jednání s institucemi



v písemném i mluveném projevu volí vhodné
výrazové prostředky podle jejich slohotvorného SV, MKV
rozvrstvení, podle jejich funkce a ve vztahu
k dané situaci, kontextu a adresátovi

ČESKÁ POEZIE, PRÓZA A DRAMA PO II.
SVĚTOVÉ VÁLCE
Pojmy – generace Května, schematismus 50. let,
oficiální, ineditní a samizdatová literatura,
experimentální poezie, underground, normalizace,
malé divadelní scény, literatura faktu, postmoderna
Tematický a výrazový přínos velkých autorských
osobností
Vývoj literárních druhů a žánrů s důrazem
na moderní literaturu



vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a
vyloží její postavení v kontextu literatury
světové (vzájemná inspirace, příbuznost,
odlišnosti a jejich příčiny), objasní vztahy
současné literatury k literárním dílům minulosti
na příkladech z vlastní četby
na základě vlastní četby doloží základní rysy
probíraných uměleckých směrů, popíše, jak se
projevily v různých uměních, rozezná základní
žánry a uvede jejich příklady
samostatně interpretuje dramatické, filmové a
televizní zpracování literárních děl
při interpretaci literárního textu ve všech jeho
kontextech uplatňuje prohloubené znalosti
o struktuře literárního textu, literárních žánrech
a literárněvědných termínech; identifikuje
využití jednoho textu v jiném (intertextovost) a
objasní jeho funkci a účinek na čtenáře,
postihne smysl textu, vysvětlí důvody a
důsledky různých interpretací téhož textu,
porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální
dezinterpretace textu






UMĚLECKÝ STYL
Styl umělecké literatury



v písemném i mluveném projevu volí vhodné
výrazové prostředky podle jejich slohotvorného

D – II. světová válka v umění
SV – filozofické směry druhé poloviny 20. století
Doporučené metody: skupinová práce
s informačními zdroji, návštěva divadelního
představení a následný rozbor
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Jazykové, kompoziční a tematické prostředky
literárního díla
Text a intertextovost – kontext
ŘEČNICKÝ STYL
Samostatná řečnická vystoupení – připravená,
nepřipravená

rozvrstvení, podle jejich funkce a ve vztahu
k dané situaci, kontextu a adresátovi






odlišuje různé variety národního jazyka a
vhodně jich využívá v souladu s komunikační
strategií
v mluveném projevu využívá základní principy
rétoriky
OSV, MKV – sociální komunikace
volí
adekvátní
komunikační
strategie, D – kult osobnosti
respektuje partnera a přizpůsobuje se mu nebo Dv – řeč těla
s ním polemizuje
rozeznává manipulativní komunikaci a dovede
se jí bránit
vhodně využívá jazykové prostředky i
nonverbální prostředky a interpretuje je v řeči

UPLATNĚNÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU HSND
 Historický kontext literárního vývoje na příkladu historických památek v našem regionu – využití databáze všech materiálů k poznání období druhé
poloviny 20. století v našem regionu
 Praktické cvičení – typografické zpracování textu listů a jeho kontrola.
 Souhrnné opakování a procvičování gramatických jevů za použití pracovních listů a testů.

