
Čeština 1 

Český jazyk a literatura 

Charakteristika vyučovacího předmětu 

Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího obsahu a vzdělávací 

oblasti Jazyk a jazyková komunikace a zaujímá stěžejní postavení mezi vyučovacími předměty. 

Vzdělávací obsah předmětu má komplexní charakter, ale pro lepší přehlednost je rozdělen do 

dvou složek: jazyk a jazyková komunikace a literární komunikace. Ve výuce se jednotlivé 

složky prolínají. Dobrá úroveň jazykové kultury patří k podstatným znakům všeobecné 

vyspělosti absolventa gymnázia. Jazykové vyučování vybavuje žáka takovými znalostmi 

a dovednostmi, které mu umožňují vhodně se vyjadřovat, správně vnímat různá jazyková 

sdělení, správně psát. V literární výchově žáci získávají všeobecný přehled o historickém 

a žánrovém vývoji literatury, prostřednictvím četby se seznamují se základními literárními 

druhy, učí se formulovat vlastní názor a respektovat názory druhých. Nedílnou součástí 

literární výchovy je rozvíjení emocionálního a estetického vnímání žáků. 

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 

Předmět je vyučován v prvních třech ročnících s dotací 3 hodiny týdně (na 1 hodinu je třída 

půlena), ve čtvrtém ročníku s dotací 4,5 hodiny týdně. Celé hodiny nejsou půleny, 0,5 hodiny 

se učí jedenkrát měsíčně formou dvouhodiny pro půlenou třídu. Tato dvouhodina je věnována 

procvičování jazykových jevů (pravopis a interpunkce) a rozborům neuměleckých textů, 

slouží tedy jako příprava k maturitě. Výuka probíhá převážně v kmenových třídách, dle 

rozvrhových možností i v multimediální učebně a učebně českého jazyka. Výuka je doplněna 

filmovým nebo divadelním představením, exkurzemi. Kromě frontální výuky je využívána 

skupinová práce, projektové vyučování. Žáci se účastní olympiády v českém jazyce, řečnických 

a dramatických soutěží a SOČ v oblasti vlastní umělecká činnost. Zároveň se podílí na tvorbě 

školního časopisu. 

Výchovné a vzdělávací strategie 

Kompetence k učení – K1 

 Učitel rozvíjí kompetence zařazováním školních nebo domácích prací s různými 

informačními zdroji (odborné časopisy, odborná literatura, Internet apod.) 

 Učitel doporučuje žákům další vzdělávací aktivity (sledování televize, rozhlasu, 

návštěvu divadelních představení, četbu nových knih) a hovoří s nimi o nabytých 

informacích, jejich dojmech a názorech. 

 Učitel vede žáky k samostatnosti při vytváření referátů, sám funguje jako konzultant. 

 Učitel vede žáky k práci s vlastní chybou, k odůvodnění správného řešení – K3, vede 

je k poznání chyb záměrných. 

 Učitel pozitivně motivuje, při hodnocení vyzdvihuje kladné stránky výkonu. 
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 Učitel důsledně vyžaduje dokončení práce v dohodnutých termínech a kvalitě 

a dodržování pravidel, která mohou žáci spoluvytvářet – K 4, 5. 

Kompetence k řešení problémů – K2 

 Učitel požaduje po žákovi, aby vlastními slovy vysvětlil, jak pochopil zadaný úkol – 

K3. 

 Učitel podporuje žáky při hledání různých způsobů řešení zadaných úloh. 

 Učitel připravuje žáky na řešení problémových úloh (rozbor problému, stanovení 

postupu). 

 Učitel vede žáky k využívání učiva z jiných předmětů, např. D, VV, HV, ZSV, cizí jazyky. 

Kompetence komunikativní – K3 – vyplývá z podstaty předmětu 

 Učitel často zařazuje samostatná vystoupení žáků – referáty, mluvní cvičení, recitace, 

řízená diskuse, prezentace. 

 Učitel vytváří podmínky a příležitosti pro vzájemnou komunikaci žáků, pro sdělování 

jejich pocitů a názorů. 

 Učitel nechává žáky formulovat jejich vlastní názory, vede je k věcné a kultivované 

argumentaci i k naslouchání názorů ostatních – K4. 

 Učitel vyžaduje přesné používání terminologie. 

 Učitel vede žáky k vhodné prezentaci vlastní a týmové práce, k hodnocení vlastního 

přínosu i práce ostatních, např. hodnocení práce na projektech Evropané – K4. 

 Učitel podporuje vhodný zásah žáků do výuky (dotaz, rozšiřující informace, 

upozornění na chybu) a adekvátně na něj reaguje. 

Kompetence sociální a personální – K4 

 Učitel vytváří příležitosti pro skupinovou práci, dbá, aby se všichni žáci rovnoměrně 

podíleli na pracovních činnostech. 

 Učitel vede žáky k vyjádření vlastních stanovisek (i nesouhlasných) a k přiměřené 

reakci na názory ostatních na základě vlastního úsudku – K3. 

 Učitel zdůrazňuje potřebu pomoci slabším, neprospívajícím nebo zdravotně 

handicapovaným spolužákům. 

 Učitel vyžaduje dodržování stanovených pravidel. 

Kompetence občanská – K5 

 Učitel využívá společenského dění a zadává témata pro referáty a slohové práce tak, 

aby žáci vyjadřovali své názory k aktuálním problémům – ochrana životního 

prostředí, cizí kultury, politické a společenské kauzy, mediální sebeobrana apod. 
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 Učitel předkládá žákům modelové příklady jednání literárních postav, vede je 

k objevování a chápání dobových souvislostí, k porovnávání se současností. 

 Učitel vede žáky ke kritickému hodnocení rizik v reálných životních situacích (reflexe 

v literatuře – alkoholismus, prostituce, závislosti). 

Kompetence k podnikavosti – K6 

 Učitel vede žáky k tomu, aby se cílevědomě a zodpovědně a s ohledem na své potřeby, 

předpoklady a možnosti rozhodli o svém dalším vzdělávání a budoucím profesním 

zaměření. Využívá konfrontace s literárními postavami, zdůrazňuje význam 

všestranného zvládnutí jazyka jako dorozumívacího nástroje. 

 Učitel vede žáky k účasti na jazykových a literárních soutěžích, umožňuje jim 

prezentovat vlastní tvorbu. 

 Učitel nabízí žákům takové aktivity, které podporují jejich tvůrčí schopnosti, 

schopnost něco naplánovat, připravit, rozhodnout, např. vydávání školního časopisu, 

podíl na přípravě programu vánočního koncertu, maturitního plesu, zahradní 

slavnosti. 
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Vzdělávací obsah 

Ročník 1 

Výstupy ŠVP 

kurzívou označené výstupy jsou společné pro všechny 
ročníky 

Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE  

Na vybraných textech vyloží základní rysy češtiny 

a vysvětlí vývojové tendence. 

Odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně 

jich využívá ve svém projevu. 

Obecné poučení o jazyku a řeči 

Jazyk a řeč, jazyk a myšlení 

Norma a kodifikace, jazykové příručky 

Národní jazyk a jeho útvary 

Čeština a slovanské jazyky 

Vývojové etapy a tendence českého jazyka 

Osobnostní a sociální 

výchova; Sociální komunikace 

dovednosti spojené 

s komunikací; (přesnost, 

srozumitelnost, tvořivost, 

asertivnost aj.) 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů. 

seberegulace jazykového projevu 

při řešení problémů; 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Žijeme 

v Evropě. 

jazyková rozmanitost Evropy 

Multikulturní výchova; Vztah 

k multilingviní situaci a ke 

Aplikuje zásady spisovné výslovnosti. 

Vhodně užívá zvukové prostředky k účinné 

komunikaci (modulaci hlasu, tempo řeči, přízvuky, 

pauzy, frázování aj.). 

Do mluveného projevu dovede náležitým způsobem 

zapojovat nonverbální prostředky komunikace. 

Posoudí slohovou charakteristiku zvukových 

prostředků. 

 Znalosti ze zvukové stránky jazyka využívá při 

analýze uměleckého textu. 

Zvuková stránka jazyka 

Systém českých hlásek 

Slovní přízvuk, prostředky větné intonace 

Zásady spisovné výslovnosti 

Nejčastější odchylky od spisovné výslovnosti, 

pauzy, takt, frázování, melodie a tempo 

Ve svém písemném projevu uplatňuje znalosti 

zásad českého pravopisu  

Grafická stránka jazyka 

Centrální pravopisné jevy 

Vztah mezi zvukovou a grafickou stránkou jazyka 



Čeština 5 

Výstupy ŠVP 

kurzívou označené výstupy jsou společné pro všechny 
ročníky 

Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá 

v produktivních činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl. 

Úvod do stylistiky 

Jazyk, řeč, styl, stylistika 

Slohotvorní činitelé objektivní a 

subjektivní 

Funkční styly 

Slohové postupy a útvary 

Stylové rozvrstvení jazykových prostředků 

Funkčnost a slohová vytříbenost projevu 

Jazyková kultura 

spolupráci mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí. 

zdokonalovat své jazykové 

kompetence 

jak používat jazyk, aby byl 

zbaven 

rasistických a diskriminačních 

výrazů 

Ekologická výchova; Vliv 

člověka na životní prostředí 

Přesahy: 

Literatura – analyzovat 

literární text s využitím znalostí 

ze zvukové a grafické stránky 

jazyka 

Zeměpis – slovanská území 

Dějepis – vývoj jazyka ve 

vztahu k vývoji společnosti 

 Styl prostě sdělovací 

Funkce, typické jazykové prostředky a rysy stylu 

Krátké informační útvary – inzerát, pozvánka, 

oznámení, zpráva 

Mluvené útvary – popis, vypravování, útvary 

běžného společenského styku 

Psané útvary stylu – popis, popis pracovního 

postupu, dopis, žádost, vypravování, popis 

subjektivně zabarvený, prostý, charakteristika 

mluvený projev 

Využívá základní principy rétoriky 

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá 

v produktivních činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl. 

Praktický řečnický výcvik 

Praktická rétorika se zaměřením na krátké úvahové 

formy – kompozice a jazykové prostředky 

Rozvíjení vypravěčského umění 

Efektivně využívá různých informačních zdrojů 

(slovníky, 

Informatická výchova 
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Výstupy ŠVP 

kurzívou označené výstupy jsou společné pro všechny 
ročníky 

Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

encyklopedie, internet). 

Zpracuje z odborného textu výtah (výpisky, 

konspekt), anotaci, shrnutí  

Získávání a zpracování informací – encyklopedie, 

slovníky, internet, knihovny 

Citace, výpisek, osnova, konspekt, teze, obsah, 

rejstřík, resumé 

Anotace, antologie, výbor z díla, monografie apod. 

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE LITERÁRNÍ KOMUNIKACE  

Objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem 

a vysvětlí, jakým způsobem se reálný svět promítá 

do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na 

myšlení a jednání reálných lidí. 

Rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne 

jevy, které činí text uměleckým. 

Na konkrétních příkladech popíše specifické 

prostředky básnického jazyka, uplatní znalost 

struktury verše a objasní jejich funkci v textu. 

Rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby 

a posoudí jejich funkci v konkrétním textu. 

Rozčlení text podle obsahově tematické složky. 

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá 

v produktivních činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl. 

Teorie literatury a interpretace textu 

Věda o literatuře – teorie, historie, kritika 

Vlastní interpretace textu; čtenářské kompetence 

Literatura a její funkce 

Klasifikace literárních žánrů 

Lyrika, epika, drama; poezie a próza a jejich 

vzájemná prostupnost 

Literární hrdina 

Typologie literárních hrdinů, vztah hrdina-autor-

vypravěč 

Jazykové, kompoziční a tematické prostředky 

výstavby literárního díla: typy kompozice; 

konflikt, zápletka, pointa; gradace a retardace děje, 

kontrast; motiv, téma, idea; jazykové prostředky 

v autorském textu a řeči postav 

Osobnostní a sociální 

výchova; Morálka všedního 

dne 

mravní rozměr sociálních 

(komunikačních) aktů 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

rozvoj osobnostních 

předpokladů 

v jednotlivých údobích 

zachycených v literárním díle 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Žijeme v Evropě 

evropské kulturní kořeny 

a hodnoty; jazyková 

rozmanitost Evropy; významné 

osobnosti Evropy; Evropané 

v Čechách a Češi v Evropě 

Vystihne podstatné rysy základních period vývoje 

české i světové literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje 

Vývoj literatury do konce 18. století 

Nejstarší literární památky 

starověké orientální literatury, Starý a Nový zákon 
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Výstupy ŠVP 

kurzívou označené výstupy jsou společné pro všechny 
ročníky 

Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

a interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury 

a literárního myšlení. 

Vysvětlí specifičnost vývoje české literatury. 

Antická literatura – řecká mytologie, homérské 

eposy, lyrika, řecká tragédie a komedie, satira, 

římská literatura doby klasické i císařské, římské 

divadlo, satirická próza 

Středověká evropská kultura – literatura 

Náboženské hry 

Literatura v církevním prostředí Evropská hrdinská 

a rytířská epika 

Česká literatura středověku 

Staroslověnské, latinské písemnictví – Kosmas, 

počátky literatury v českých zemích, legendy, 

kroniky – Dalimilova 

Literatura v době husitské a pohusitské – J. Hus 

Renesance a humanismus v evropské literatuře 

Rysy, projevy v jiných druzích umění 

Významní představitelé italské, francouzské, 

španělské a anglické renesance, mistři 

renesančního románu, divadlo: D. Alighieri, 

F. Petrarca, G. Boccaccio, F. Villon, M. de Cervantes 

a W. Shakespeare 

Renesanční humanismus v české literatuře 

Specifika české renesance, vzdělavatelský ráz 

českého humanismu, latinsky a česky píšící 

humanisté 

Baroko v evropské a české literatuře 

Mediální výchova; Mediální 

produkty a jejich významy 

rozeznávat estetickou hodnotu 

sdělení 

Ekologická výchova; Vliv 

člověka na životní prostředí 

vědomí jednoty člověka, přírody 

a vesmíru (mytologie, biblické 

příběhy); návrat k přírodě; život 

podle přirozených přírodních 

zákonitostí, potřeba 

všestranného poznání 

(renesance, osvícenství 

a preromantismus) 

Přesahy: 

Dějepis – historický kontext 

daného období 

Estetická výchova – umění 

starověku, středověku 

a novověku (daného období) 

Základy společenských věd – 

počátky filozofie 
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Výstupy ŠVP 

kurzívou označené výstupy jsou společné pro všechny 
ročníky 

Učivo ŠVP Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Rysy, projevy v jiných druzích umění. 

Oficiální, lidová a pololidová tvorba doby barokní. 

Exulantská literatura – dílo Komenského. 

Klasicismus, osvícenství 

Rysy, projevy v jiných druzích umění. 

Francouzští encyklopedisté; tragédie – komedie – 

Moliére; satiry – J. Swift; D. Defoe. 

Preromantismus 

Francouzský preromantismus – J. J. Rousseau. 

Německé hnutí Sturm und Drang – J. W. Goethe. 

Ročník 2 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE  

V písemném a mluveném projevu volí vhodné 

výrazové prostředky podle jejich slohotvorného 

rozvrstvení, funkce a ve vztahu k dané situaci, 

kontextu a adresátovi. 

Vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu. 

Ve svém projevu uplatňuje znalosti z tvarosloví 

a slovotvorby. 

Tvarosloví (morfologie) 

Principy třídění slov na slovní druhy 

Mluvnické kategorie jmen a sloves, jejich 

komunikativní funkce a stylové využití jejich forem 

Tvaroslovný systém češtiny, centrální jevy české 

morfologie 

Slovní zásoba a tvoření slov 

Slovní zásoba a její bohatství, druhy pojmenování 

Význam slova a jeho složky Frazeologie 

Mediální výchova; Mediální 

uživatelé 

Média a mediální produkce 

Hlavní formy mediálního 

sdělení 

Mediální uživatelé 

Účinky mediální produkce a vliv 

médií 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Prokáže znalosti ze struktury slova při 

morfematickém a slovotvorném rozboru, analyzuje 

prostředky tvoření. 

Rozpozná vztah mezi prostředky tvoření 

a slohovou charakteristikou. 

Efektivně využívá různých informačních zdrojů 

(slovníky, encyklopedie, internet). 

Zpracovává z odborného textu výtahy. 

Využívá základní principy rétoriky 

Změny slovního významu; metafora, úžení, 

rozšiřování 

Slova mnohoznačná; homonyma; synonyma 

Systém a rozvrstvení slovní zásoby Prostředky 

spisovné a nespisovné 

Obohacování slovní zásoby. Spojování slov 

v sousloví, multiverbizace, univerbizace 

Tvoření slov (odvozování, skládání, zkracování) 

Přejímání slov. Slova přejatá, jejich výslovnost, 

pravopis, skloňování, užívání 

Tendence v současné slovní zásobě, neologizace 

slovní zásoby 

postihnout estetickou hodnotu 

sdělení 

Mediální produkty a jejich 

významy 

vyhodnocovat kvalitu a význam 

informačních zdrojů 

Multikulturní výchova 

Vztah k multilingvní situaci a ke 

spolupráci mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí 

jak je možné zlepšit porozumění 

mezi lidmi různého kulturního 

původu. 

Osobnostní a sociální 

výchova; Seberegulace, 

organizační dovednosti 

a efektivní řešení problémů 

jak ovládám sociální dovednosti 

v interakci s ostatními 

(skupinová práce, projekty). 

Ekologická výchova; Vliv 

člověka na životní prostředí 

Ochrana životního prostředí 

nutnost úcty k životu, zdraví 

a potřeba pozitivních vztahů 

mezi lidmi; schopnost 

Volí adekvátní komunikační strategie, rozeznává 

manipulativní komunikaci a manipulativní 

tendence médií a dovede se jim bránit. 

Rozčlení text podle obsahově tematické složky. 

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá 

v produktivních činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl. 

Publicistický styl 

Publicistické žánry a útvary 

Podstata publicistiky 

Základní slohové kompoziční a stylizační 

prostředky publicistického stylu 

Publicistické slohové útvary: zpráva, oznámení, 

úvodník, komentář, fejeton, reklama, inzerát 

Slovní hříčky 



Čeština 10 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

samostatného přístupu 

k ekologické problematice, tj. 

přijímat, zpracovávat a využívat 

možnosti nabízených informací, 

posuzovat jejich důvěryhodnost; 

adekvátním způsobem 

zpracovat téma ve vlastní tvorbě 

publicistických projevů; 

Přesahy: 

Základy společenských věd – 

občan a společenské instituce 

Literatura – metafory, líčení 

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE LITERÁRNÍ KOMUNIKACE  

Vystihne podstatné rysy základních period vývoje 

české a světové literatury, významných uměleckých 

směrů. 

Uvede a zařadí jejich představitele a charakterizuje 

jejich přínos pro vývoj literatury a literárního 

myšlení. 

Samostatně interpretuje dramatické, filmové 

a televizní zpracování literárních děl. 

Při interpretaci literárního textu ve všech jeho 

kontextech uplatňuje znalosti struktury literárního 

díla, literárních žánrů a literárněvědných termínů. 

ČESKÁ A SVĚTOVÁ LITERATURA V 19. STOLETÍ 

Národní obrození v české literatuře – první 

a druhá fáze národního obrození. 

Vznik českého národního hnutí. Obrozenecká věda, 

poezie, divadlo. Projevy N. O. v dílech významných 

autorů: F. Palacký, J. Dobrovský, J. Jungmann; 

preromantické snahy – RKZ 

Romantismus ve světové literatuře 

Rysy, projevy v jiných druzích umění. 

Byron, Scott, Hugo, Dumas, Stendhal, Puškin, Gogol 

a Poe 

Český romantismus 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Žijeme v Evropě 

evropské kulturní hodnoty, 

významné světové osobnosti 

v českém kontextu a naopak 

Mediální výchova; Mediální 

produkty a jejich významy 

(noviny, časopisy, almanachy) 

růst role žurnalistiky, publicistiky 

a literární kritiky 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Rozpozná typy promluv a vyprávěcí způsoby 

a posoudí jejich funkci v konkrétním textu. 

Rozliší a specifikuje jednotky vypravěče a zhodnotí 

jejich účinek na čtenáře. 

Objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem 

v literárním textu. 

Na konkrétních příkladech popíše specifické 

prostředky básnického jazyka a objasní jejich 

funkci v textu. 

Doloží na základě vlastní četby základní rysy 

uměleckých směrů v literárním díle. 

Prolínání uměleckých koncepcí v poslední fázi NO, 

projevy romantismu a počínajícího realismu v díle 

významných autorů – Tyl, Mácha, Erben, K. 

Havlíček Borovský, Němcová 

Realismus ve světové próze 

Rysy, žánry; typizace jako metoda; kritický 

realismus – Balzac, Flaubert, Dickens; L. N. Tolstoj, 

Dostojevskij 

Naturalismus – Zola 

Česká literatura 2. poloviny 19. století 

Básnické skupiny: májovci, ruchovci, lumírovci – 

Neruda, Arbes; Vrchlický; broučkiády S. Čech. 

Realismus, kritický realismus a naturalismus 

v české próze: historická – A. Jirásek, venkovská 

próza; realistické drama – vývoj českého dramatu 

a divadelnictví, Národní divadlo, bratři Mrštíkové 

Moderní směry přelomu 19. a 20. století 

Symbolismus, impresionismus, dekadence – 

prokletí básníci: Ch. Baudelaire; volný verš – W. 

Whitman a A. P. Čechov 

Ekologická výchova; Člověk 

a životní prostředí 

odraz proměn přístupů a témat 

v literatuře, analogie s dneškem 

Přesahy: 

Dějepis – historický kontext 

daného období 

Estetická výchova – umělecké 

směry 19. století ve výtvarném 

umění a hudbě, Generace ND 

Základy společenských věd – 

myšlení o společnosti 19. století 

(filozofie) 
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Ročník 3 

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE  

Využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, 

o aktuálním členění výpovědí a o druzích vět 

k účinnému dorozumívání, logickému 

strukturování výpovědí a k odlišení záměru 

mluvčího. 

Skladba 

Principy větné stavby, věta a výpověď, souvětí 

Aktuální větné členění, slovosled, větosled, textová 

posloupnost. 

Stylistické využití syntaktických 

prostředků; odbočky, vsuvky 

Skladební jevy v textové výstavbě 

Interpunkce 

Osobnostní a sociální 

výchova; Sociální komunikace 

co vím o svém komunikačním 

jednání 

komunikace přesná, tvořivá, 

pozitivní 

Poznávání a rozvoj vlastní 

osobnosti 

můj vztah k lidem, moje hodnoty 

jaký chci být (úvaha) 

Ekologická výchova; Člověk 

a životní prostředí 

Přesahy: 

Základy společenských věd – 

sociologie (globalizace), 

politologie (učivo o EU, média 

a politika apod.) 

Literatura – publicistické 

žánry v literatuře, literatura 

faktu, úvahový a výkladový 

slohový postup v uměleckém 

textu. 

Posoudí a interpretuje komunikační účinky textu. 

Svá tvrzení argumentačně podporuje všestrannou 

analýzou textu. 

Volí adekvátní komunikační strategie, rozeznává 

manipulativní komunikaci a dovede se jí bránit. 

V mluveném i psaném projevu využívá vhodně 

slohotvorné rozvrstvení jazykových prostředků. 

Rozčlení text podle jeho obsahově tematické složky. 

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá 

v produktivních činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl. 

Odborný styl 

Kompozice a jazykové prostředky 

charakteristické rysy 

Principy výstavby textu, členění textu 

Odstavce 

Popis odborný, popis pracovního postupu, referát. 

Mluvený odborný referát; výklad a výkladový 

postup 

Úvahový postup, úvaha – jazyk a kompozice 

Druhy úvah: publicistická, umělecká, prostá 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

LITERARNÍ KOMUNIKACE LITERÁRNÍ KOMUNIKACE  

Vystihne podstatné rysy základních period vývoje 

české a světové literatury, významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a interpretuje 

jejich přínos pro vývoj literárního myšlení a umění. 

Doloží na základě vlastní četby základní rysy 

uměleckých směrů v literárním díle. 

Rozpozná typy promluv a vyprávěcí způsoby 

a posoudí jejich funkci v konkrétním textu. 

V konkrétním příkladu básnického textu pozná 

specifické prostředky básnického jazyka, vysvětlí 

jejich funkci v textu a zhodnotí estetický účinek 

sdělení. 

Samostatně interpretuje dramatické, filmové či 

televizní zpracování literárních děl. 

Z české literatury přelomu 19. a 20. století 

Česká moderna – Sova, Březina, Hlaváček, Machar; 

buřiči – Toman, Gellner, Šrámek, P. Bezruč; 

spirituální proud 

Literární kritika – F. X. Šalda 

Česká a světová literatura 

1. poloviny 20. století 

Kultura a umění mezi dvěma světovými válkami. 

Česká a světová avantgarda 

Poezie – směry, významné osobnosti a díla 

světového básnictví: Experimenty se slovy, volné 

asociace, pásmo – G. Appolinaire 

Česká meziválečná poezie: 

proletářská poezie – Wolker; Devětsil, poetismus 

a surrealismus – Nezval, Seifert; spirituální 

a katolický proud – Halas, Deml, Zahradníček, 

Holan. 

Próza a drama ve světové a české literatuře 

Obraz první světové války v literatuře světové 

a české: Remarque, Rolland, Hemingway, Hašek 

Žánrová a tematická rozrůzněnost meziválečné 

prózy, výrazné osobnosti jednotlivých národních 

literatur – Joyce, Shaw, německy píšící autoři – 

Kafka 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; žijeme v Evropě 

evropské kulturní hodnoty 

velcí Evropané 

významní Evropané českého 

původu 

Mediální výchova 

Mediální produkty a jejich 

významy 

počátky médií v tomto období, 

zejména rozhlasu, filmu 

a filmového zpravodajství 

role žurnalistiky v daném období 

(psané i rozhlasové) 

Média a mediální produkce 

občanské postoje ve veřejných 

projevech 

Multikulturní výchova 

Vztah k vícejazyčné situaci a ke 

spolupráci mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí; analogie 

mezi skutečností a obrazem 

v literatuře, židovská otázka. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby 

Česká meziválečná próza: 

Vančura, Poláček, Bass, a K. Čapek, Olbracht 

a J. Havlíček 

Drama a divadelnictví 

Významná díla a významné osobnosti světové 

dramatické tvorby: B. Brecht 

Meziválečné české drama a divadlo – Osvobozené 

divadlo, hra s jazykem. K. Čapek 

Literatura v době okupace – Skupina 42, Orten 

Film – specifikace filmového uměni; film 

a literatura 

Osobnosti literární kritiky 

Ekologická výchova; Vliv 

člověka na životní prostředí; 

příčiny a důsledky globálních 

ekologických problémů; 

varování před nezodpovědností 

vědců, před zneužitím techniky 

a vynálezů, před katastrofickými 

důsledky v narušení přírodní 

rovnováhy 

Přesahy: 

Dějepis – historický kontext 

daného období 

Základy společenských věd – 

filozofické směry na počátku 

20. století, myšlení 

o společnosti v daném období 

Estetická výchova – umělecké 

směry 1. pol. 20. stol. ve 

výtvarném umění a hudbě. 
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Ročník 4  

Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby. 

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUMIKACE  

Zpracovává z odborného textu výtahy, výpisky, 

koncepty, anotace, shrnutí. 

Efektivně a samostatně využívá různých 

informačních zdrojů (slovníky, encyklopedie, 

internet). 

Analyzuje komplexně text a svá tvrzení 

argumentačně zdůvodňuje. 

V písemném projevu dodržuje zásady pravopisu 

a s oporou příruček řeší složitější případy; účinně 

využívá možností grafického členění textu. 

V písemném i mluveném projevu volí vhodné 

výrazové prostředky podle jejich funkce a ve vztahu 

k sdělovacímu záměru, k dané situaci, kontextu 

a k adresátovi; vysvětlí a odůvodní význam slov 

v daném kontextu. 

Ve svém projevu uplatňuje znalosti tvarosloví 

a slovotvorných a syntaktických principů českého 

jazyka. 

Využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, 

aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle 

záměru mluvčího k vhodnému vyjádření 

myšlenky, k účinnému dorozumívání, logickému 

Úvod do obecné jazykovědy 

Historický vývoj češtiny 

Administrativní styl 

Kompozice a jazykové prostředky 

Psané útvary – úřední dopis, stížnost, reklamace, 

strukturovaný životopis 

Komunikační strategie 

Adresnost, volba prostředků verbálních 

a neverbálních, jazyková etiketa, asertivní 

komunikace 

Profesní konverzace 

Míra připravenosti, oficiálnosti, formálnosti, 

veřejnosti komunikace 

Umělecký styl 

Narativní postupy (řeč přímá, nepřímá, 

nevlastní přímá, polopřímá), monolog a dialog 

v textu. Styl výrazných osobností literatury 

Pěstování prvků individuálního stylu na základě 

využití znalostí rysů stylu uměleckého 

Jazyk a kompozice beletristického vypravování 

Kombinace vyprávěcích, popisných a úvahových 

prvků v jazykovém projevu uměleckém 

a v jazykovém projevu žákovském 

Osobnostní a sociální 

výchova; Poznávání a rozvoj 

vlastní osobnosti; jak 

poznávám, myslím, cítím 

Seberegulace, organizační 

dovednosti a efektivní řešení 

problémů; posílení 

systematičnosti práce; 

ovládnutí myšlenkových 

postupů; nabytí specifických 

dovedností (seberegulativních 

i komunikačních); použít 

znalosti ze stylistiky 

v konkrétním styku s úřady;  já 

v roli vedoucího a vedeného 

Spolupráce a soutěž; sociálně-

komunikační dovednosti 

výhodné pro spolupráci 

Mediální výchova; Mediální 

produkty a jejich významy; 

naučit se vyhodnocovat kvalitu 

a význam informačních zdrojů 

(projev, proslov) 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby. 

strukturování výpovědí a k odlišení záměru 

mluvčího. 

Vhodně užívá a kombinuje jednotlivé funkční styly, 

slohové postupy a útvary. 

V mluveném i psaném projevu využívá vhodně 

slohotvorné rozvrstvení výrazových prostředků 

češtiny. 

Používá různé prostředky textového navazování 

vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti 

a logické souvislosti sdělení; rozčlení text podle 

jeho obsahově tematické složky. 

Získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá 

v produktivních činnostech rozvíjejících jeho 

individuální styl. 

Shrnutí a aplikace poznatků a dosud získaných 

zkušeností z jazykové a literární složky předmětu 

ve vlastní slohové tvorbě 

Řečnický styl 

Řečnické útvary – zvukové prostředky, mimika, 

gesta. Diskuse, projev, proslov 

Výstavba řečnického projevu (oslovení, vyvracení 

nesprávných názorů) 

 Míra připravenosti, oficiálnosti, formálnosti, 

veřejnosti v těchto útvarech 

Z historie řečnictví 

Systematizace a opakování učiva 

Komplexní hodnocení textů po stránce 

jazykové a stylistické 

Obecné výklady o jazyce: 

Jazyk a jazyková komunikace 

 Myšlení a jazyk 

Vývojové tendence v současné češtině 

Porovnání základních jevů češtiny a cizích jazyků, 

které žáci studují 

Jazyková kultura 

 Internacionalizace jazyka 

Přehled vývoje naší jazykovědy 

Účinky mediální produkce a vliv 

médií;  racionálně nakládat se 

symbolickými obrazy;  

vyhledávat „nedořečená“ místa 

v textu (zamlčené otázky, 

manipulaci slovem i obrazem). 

Ekologická výchova; Vliv 

člověka na životní prostředí; 

příčiny a důsledky globálních 

ekologických problémů;  

schopnost samostatného 

přístupu k ekologické 

problematice, tj. přijímat, 

zpracovávat a využívat možnosti 

nabízených informací, posuzovat 

jejich důvěryhodnost;- 

adekvátním způsobem 

zpracovat téma ve vlastní tvorbě 

(stížnost, úřední dopis, umělecký 

text) 

Přesahy: 

Literatura – texty současných 

autorů. 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby. 

LITERÁRNÍ KOMUNIKACE LITERÁRNÍ KOMUNIKACE  

Vystihne podstatné rysy základních period vývoje 

české a světové lit., významných uměleckých 

směrů, uvede jejich představitele a interpretuje 

jejich přínos pro vývoj literárního myšlení a umění. 

Doloží na základě vlastní četby základní rysy 

uměleckých směrů v literárním díle. Samostatně 

interpretuje dramatické, filmové či televizní 

zpracování literárních děl. 

 Rozpozná typy promluv a vyprávěcí postupy 

a dokáže je charakterizovat; posoudí jejich funkci 

v konkrétním textu. 

V konkrétním příkladě básnického textu pozná 

specifické prostředky básnického jazyka, vysvětlí 

jejich funkci v textu a zhodnotí estetický účinek 

sdělení. 

Najde příklady využití jednoho textu v textu jiném 

a vysvětlí jeho funkci. 

Pochopí smysl textu, objasní důvody a důsledky 

různých interpretací (i dezinterpretací) textu. 

Objasní rozdíly mezi oblastmi literatury vážné, 

středního proudu a literárního braku. 

Zajímá se o informace z odborné literatury, médií 

a jiných zdrojů, tvořivě s nimi pracuje a kriticky je 

posuzuje. 

Česká a světová literatura 

2. poloviny 20. století 

Reflexe 2. světové války – J. Heller, J. Škvorecký, 

A. Lustig (další autoři a díla podle výběru učitele) 

Žánrová a tematická pestrost světové 

literatury: beatnici – J. Kerouac, existencialismus – 

J. P. Sartre, neorealismus – A. Moravia, absurdní 

drama – S. Beckett;  člověk v totalitní společnosti – 

G. Orwell, A. Solženicyn (další autoři podle výběru 

učitele) 

Ideologizace české literatury v 50. letech – 

realistický socialismus, 2. vlna válečné literatury – 

L. Fuchs 

fenomén 60. let: proměny poezie a prózy, vznik tzv. 

malých divadelních scén, absurdní drama – 

F. Hrubín, J. Seifert, J. Kolář, V. Hrabě, M. Kundera, 

J. Škvorecký, L. Vaculík, B. Hrabal, V. Neff, V. Havel, 

P. Kohout 

Normalizace 70. a 80. let, rozdělení literárního 

vývoje na literaturu oficiální, exilovou 

a samizdatovou; písničkáři a jejich texty – J. Skácel, 

O. Mikulášek, M. Holub, J. Suchý, K. Kryl; O. Pavel 

a V. Páral 

Výchova k myšlení 

v evropských a globálních 

souvislostech; Globální 

problémy, jejich příčiny 

a důsledky – literatura jako 

jejich odraz 

Žijeme v Evropě 

 evropské kulturní hodnoty, 

významné události 

 velcí Evropané 

 významní Evropané českého 

původu 

Multikulturní výchova 

Základní problémy 

sociokulturních rozdílů. 

Vztah k vícejazyčné situaci a ke 

spolupráci mezi lidmi z různého 

kulturního prostředí. 

Mediální výchova; Média 

a mediální produkce 

 občanské postoje ve veřejných 

projevech 

Ekologická výchova; Vliv 

člověka na životní prostředí; 
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Výstupy ŠVP 

(rozpracované výstupy z RVP) 

Učivo ŠVP 

(rozpracované učivo z RVP) 

Poznámky, průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, vazby. 

Literatura po roce 1989 – J. Topol, M. Viewegh 

a další autoři podle výběru učitele 

Literatura a film 

příčiny a důsledky globálních 

ekologických problémů. 

 vědomí osobní odpovědnosti 

 život v souladu s přírodou – 

varování před nezodpovědností 

vědců, politiků i občanů, před 

zneužitím techniky a vynálezů, 

před katastrofickými důsledky 

v narušení přírodní rovnováhy 

Přesahy: 

Dějepis – historický kontext 

daného období 

Základy společenských věd – 

filozofické směry 20. století, 

myšlení o společnosti v daném 

období 

Estetická výchova – 20. stol. ve 

výtvarném umění a hudbě 

 


