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TÉMATA PRO ÚSTNÍ ZKOUŠKU Z ČESKÉHO JAZYKA  

A LITERATURY - PROFILOVÁ ČÁST  
 

Školní rok: 2018-2019 

Třída: 6. E 

Vyučující/zkoušející: Mgr. Lenka Žvaková 

 

1. Předliterární období, vznik literatury, nejstarší literární památky evropské  

i mimoevropské, základy literární vědy 

2. Antická literatura  

3. Evropské středověké umění a literatura, počátky písemnictví na našem území, literatura období 

husitství 

4. Humanismus a renesance ve světové a české literatuře 

5. Baroko ve světové a české literatuře  

6. Klasicismus, osvícenství a preromantismus v literatuře 

7. Romantismus ve světové literatuře  

8. Romantismus v české literatuře 

9. Literatura v době národního obrození (do pol. 19. století), lidová slovesnost 

10. Vývoj světového dramatu od počátků do konce 19. století 

11. Vývoj dramatu v českých zemích od středověku do konce 19. století 

12. Realismus a naturalismus v umění a ve světové literatuře 

13. Česká literatura 2. poloviny 19. století (básnické skupiny, venkovský, historický román) 

14. Moderna ve světové literatuře a v umění 

15. Moderna v české literatuře; anarchističtí buřiči 

16. Modernismus a avantgarda ve světové literatuře 

17. Vývoj světové literatury v 1. polovině 20. století 

18. Česká poezie 1. poloviny 20. století 

19. Česká próza 1. poloviny 20. století 

20. Ohlasy 1. a 2. světové války ve světové a české literatuře 

21. Vývoj světové poezie od 2. poloviny 20. století do současnosti 

22. Vývoj světové prózy od 2. poloviny 20. století do současnosti 

23. Světové a české drama 1. poloviny 20. století 

24. Vývojové tendence v české literatuře od roku 1945 do počátku 60. let 20. století 

25.  „Zlatá šedesátá“ – vývoj české literatury a filmu mezi lety 1960–1969 

26. Normalizační proces v české literatuře a kultuře (1969–1989) 

27. Česká literatura od 90. let 20. století do současnosti 

28. Světové a české drama 2. poloviny 20. století 

29. Česká publicistika, esejistika a kritika od poloviny 19. století do současnosti; osobnost a odkaz Pavla 

Tigrida 

30. Literatura a kultura regionu 

 

 

Projednáno a schváleno předmětovou sekcí ČJL dne 31. 8. 2018. 

 

Mgr. Lenka Žvaková v. r. Ing. Monika Kocháňová v. r. 

vedoucí předmětové sekce                ředitelka 

 


