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Milí žáci,
těší nás, že jste si pro přípravu k maturitní zkoušce zvolili tuto publikaci, která je
komplexním shrnutím veškerých požadavků, jež jsou zahrnuty v nové státní maturitní
zkoušce schválené MŠMT. Cvičebnice je koncipována tak, aby obsahově, typologicky
i stylisticky odpovídala testům, které Vás u maturity čekají. Své odpovědi si pak
můžete ověřit online. Při tvorbě publikace jsme se nechali inspirovat také osobními
zkušenostmi a poznatky učitelů, které, jak doufáme, Vás dovedou k úspěšnému uzavření
středoškolského studia.
Doufáme, že si vezmete k srdci staré latinské přísloví „Non scholae sed vitae
discimus.“ – „Neučíme se pro školu, ale pro život.“ Přejeme Vám mnoho úspěchů
v další etapě Vašeho života.
Redakce vydavatelství TAKTIK

MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
Z JAKÝCH ČÁSTÍ SE SKLÁDÁ ZKOUŠKA?

JAK DLOUHO ZKOUŠKA TRVÁ?

JAKÉ POMŮCKY JSOU POVOLENY?

1. DIDAKTICKÝ TEST

75 minut

psací potřeby

2. PÍSEMNÁ PRÁCE

110 minut

psací potřeby
Pravidla českého pravopisu

3. ÚSTNÍ ZKOUŠKA

15 minut

psací potřeby
pracovní list

STRUKTURA PUBLIKACE

1. DIDAKTICKÝ TEST
A) Úvodní informace
B)	Shrnutí učiva daného literárního či jazykového okruhu
C)	Dvojice vzorových řešených úloh a typologicky stejných
neřešených úloh
D) Úlohy dané látky k procvičení
E) 5 didaktických testů

2. PÍSEMNÁ PRÁCE
A) Úvodní informace
B)	Shrnutí učiva daných slohových útvarů
C) Chybná práce s hodnocením
D) Vzorová práce s hodnocením

3. ÚSTNÍ ZKOUŠKA
A)
B)
C)

Úvodní informace
Vzorové pracovní listy
Cvičné pracovní listy

STRUKTURA PUBLIKACE
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DVOJICE NEŘEŠENÝCH A ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1–2
Když se v roce 1954 v Paříži objevil další český
malíř Soběslav Pinkas, spřátelil se s Čermákem
a navštěvovali spolu kavárnu Rotonde.
(I. Fučík: Francie s ozvěnou domova) [6]

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1–2
Chtěl bych, abyste si představili, jak klidně jsem žil
předtím, než se stal Saturnin mým sluhou. Obýval jsem
takový menší byt v jednom z těch starých měšťanských
domů, jejichž osobité kouzlo na mne vždy velmi působilo.
(Z. Jirotka: Saturnin) [7]

1

1

Které z následujících tvrzení o uvedeném souvětí
je pravdivé?

Které z následujících tvrzení o prvním souvětí
výchozího textu je pravdivé?

A)	Souvětí se skládá ze dvou vět, jedna z nich je
vedlejší.

A)	Souvětí se skládá ze 3 vět, první je hlavní, ostatní
jsou vedlejší.

B)	Souvětí se skládá ze dvou vět, obě jsou hlavní.

B)	V souvětí jsou tři druhy vedlejších vět.

C)	Souvětí se skládá ze tří vět, jedna z nich je hlavní.

C)	Je to souvětí podřadné, první vedlejší věta je
předmětná.

D)	Souvětí se skládá ze tří vět, jedna z nich je
vedlejší.
Správná odpověď – D

D)	Souvětí má 1 větu hlavní a 3 věty vedlejší, první
vedlejší věta je podmínková.

Podle počtu přísudků poznáme, že jde o tři věty. První
věta je uvozena podřadicí spojkou když, jde tedy
o vedlejší větu, a to příslovečnou časovou. Zbývající
věty jsou hlavní v poměru slučovacím.
2

2

Vypište z uvedeného souvětí všechny předměty.

Vypište z výchozího textu všechny předměty.

Správná odpověď – Čermákem, kavárnu (ev. kavárnu
Rotonde)
Na předmět se ptáme pádovou otázkou. Jmenovací
nominativ (Rotonde) lze považovat za součást předmětu.

3

3

Rozhodněte, zda uvedené výpovědi obsahují
skladební nedostatek (A), či nikoliv (N).
A)	Masožravé rostliny jsou oblíbené
u dospělých i dětech, které
s pěstováním teprve začínají.

A
x

B)	V 6. minutě zahrával Novák trestný
kop a jeho umístěnou střelu k tyči
odvracel gólman Novotný na roh.

x

C)	Když vystupujete nebo nastupujete
do vlaku, buďte maximálně opatrní.

x

D)	Tahle věc se může stát většině lidí.

N

Rozhodněte, zda uvedené výpovědi obsahují
skladební nedostatek (A), či nikoliv (N).
A) 	Na spoustě rostlinách se utvořila
plíseň.

A

N

B) 	Každý se obával a měl strach
z jeho návratu.
C) 	Napiš ten vzkaz na lístek ležící
u telefonu.

x

D) 	O počasí, které by mělo být v létě,
jsme se už mnohokrát bavili.

A)	větná spodoba – správně: Masožravé rostliny jsou
oblíbené u dospělých i dětí …
B)	slovosled – V 6. minutě zahrával Novák trestný
kop a jeho střelu umístěnou k tyči …
C)	zanedbání dvojí slovesné vazby – Když vystupujete
z vlaku nebo do něj nastupujete, …

16

SLOVO, VĚTA, SOUVĚTÍ

4

4

K následujícím souřadným souvětím (4.1–4.3)
přiřaďte správný významový poměr (A–E). Každou
možnost můžete přiřadit pouze jednou, dvě
možnosti zůstanou nevyužity.

K následujícím souřadným souvětím
(4.1–4.3) přiřaďte správný významový poměr (A–E).
Každou možnost můžete přiřadit pouze jednou, dvě
možnosti zůstanou nevyužity.

4.1	Buď mi tykej, nebo ti začnu zase vykat.

4.1	Hloubková kontrola prokázala nedostatky ve
vedení evidence majetku, neboť chyběly potřebné
dokumenty.

4.2	Nejenže ho nikdo nepozdravil, ale dokonce si ho
nikdo ani nevšiml.
4.3	Stále více se bál všeho, proto jeho strach označili
za panický.
A)	slučovací
B)	odporovací
C)	stupňovací
D)	vylučovací
E)	důsledkový
Správné odpovědi – 4.1 D, 4.2 C, 4.3 E

4.2	Náš nový dům je hotový, nastěhovat se ale
budeme moct až na podzim.
4.3	Buď odešel do lesa, nebo odjel do města.
A) 	slučovací
B) 	odporovací
C) 	důsledkový
D) 	příčinný
E)	vylučovací

Významové poměry je možné poznat podle souřadicích
spojovacích výrazů; vylučovací buď, anebo, či;
stupňovací ba, ba i, dokonce, dokonce i; důsledkový
a proto, a tak, tedy, tudíž apod.

5

5

Ve které z následujících možností je uvedeno
souvětí?

Ve které z následujících možností je uvedeno
souvětí?

A)	Obě dívky, Petra i Marie, se vydaly do Benátek,
nadšené z několika dní volna.

A)	Rozhodně se snažil přijít včas, dokonce všechno
vyřídit a zaplatit.

B)	Náš pes zuřivě štěkal na turisty, procházeli kolem
našeho plotu.

B)	Už jsi dočetl tu knihu, tu novou, koupenou před
týdnem?

C)	Nedbaje žádných dobře míněných rad, vydal se
do nebezpečných míst sám.

C)	Šel pomalu tou prašnou cestou, vinoucí se až
k lesu.

D)	Jak to dobře udělat, to opravdu ani on neví.

D)	Doma si svlékl kabát a usadil se do křesla,
přemítaje o problému v práci.

Správná odpověď – B
Ve větě jsou dva přísudky – štěkal, procházeli.
POZNÁMKY:

SLOVO, VĚTA, SOUVĚTÍ
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9

Rozhodněte o každém z následujících textů (9.1–9.4), ke kterému funkčnímu stylu (A–F) patří:
(Každé obrazné pojmenování z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou.)
9.1		 Zanedbaný spánek té noci jsem doháněl ve dne. Ráno jsem jel do lázní, přijel domů k smrti znavený,
zatemnil ložnici, při svlékání jsem v kapse našel včerejší báseň, znovu na ni zapomněl, okamžitě jsem si lehl,
zapomněl na Marii, Hermínu i maškarní ples a prospal celý den. Když jsem večer vstal, teprve při holení mě
napadlo, že už za hodinu začíná ples a že si musím obléknout frakovou košili. V dobré náladě jsem se ustrojil
a šel nejprve něco pojíst. Byl to první maškarní ples, jehož jsem se měl zúčastnit. V dřívějších dobách jsem sice
tu a tam tyto slavnosti navštěvoval, někdy se mi i líbily, ale netančil jsem a zůstával jen divákem.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj textu uveden.) [25]

9.2		 Británie bude v jednáních o svém odchodu z EU chránit i zájmy Gibraltaru. Předsedovi vlády území na
jihu Pyrenejského poloostrova Fabianovi Picardovi to řekl britský ministr zahraničí Boris Johnson. Rozhovor
se odehrál krátce poté, co Evropská unie nabídla Španělsku právo veta při rozhodování o budoucím vztahu
Gibraltaru s evropskou sedmadvacítkou. Podle návrhu nebude možná dohoda EU s Británií, pokud jí nebude
předcházet dohoda Británie se Španělskem. Picard soudí, že Madrid zneužívá odchodu Británie z EU k tomu,
aby si vynutil připojení Gibraltaru, který byl do roku 1713 součástí Španělska.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj textu uveden.) [26]

9.3		 Ahoj Hančo nezapomeň na tu oslavu! Koupíš nějakou kytku? Já donesu ten dort. Marek říkal, že přijde
později tak si dáme sraz v šest u králíka. Těším se! Niky
9.4 		 Rozvoj komunikačních technologií přináší do našeho světa takové množství informací, že není v silách jedince
jejich množinu zaznamenat, natožpak jim všem porozumět. Nadměrná produkce sdělení však neznamená, že
všechny informace jsou stejně hodnotné […], převážná většina sdělení slouží komerčním či regulačním účelům,
administrativě, reklamě, propagandě. Devalvace psaného slova před nás staví požadavek smysluplně se vyrovnat
se záplavou pleonastických a manipulativních textů, najít klíč, jak vybrat ke čtení právě ty důležité a osobně
přínosné.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj textu uveden.) [27]

A)
B)
C)
D)
E)
F)

styl řečnický
styl odborný
styl umělecký
styl publicistický
styl administrativní
styl prostěsdělovací

9.1
9.2

9.3
9.4

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 10–11
Vážené dámy, vážení pánové,
v úvodu mého vystoupení mi dovolte položit několik otázek. První a nejdůležitější z nich je tato: Jak bychom
měli přistoupit k šedesátému výročí Římských smluv, na nichž v březnu roku 1957 vzniklo Evropské hospodářské
společenství a Evropské společenství pro atomovou energii, aniž bychom oslavovali jevy, jež si ohňostroj
nezaslouží? Další úvahy se pak budou týkat Brexitu, nacionalismu, mezinárodní spolupráce a proevropských
hodnot.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj textu uveden.) [28]

10 Napište název funkčního stylu, ke kterému náleží výchozí text:
		

							

11 Jaký je záměr autora textu?
A)
B)
C)
D)

42

Autor vysvětlí smysl řečnických otázek.
Autor se bude zabývat historií vzniku Evropské unie.
Autor představí Řím jako významné politické centrum.
Autor chce kriticky zhodnotit současný stav evropské spolupráce.

CHARAKTER TEXTU A JEHO VÝSTAVBA

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 12–14
Dole na ulici vítr povíval roztrhaným plakátem a slovo Angsoc se pokaždé objevilo a zase zmizelo. Angsoc.
Posvátné zásady Angsocu. Newspeak, doublethink (podvojné myšlení), měnitelnost minulosti. Měl pocit, jako
by bloudil houštinami na dně moře, ztracený v obludném světě, kde on sám byl obludou. Byl sám. Minulost
byla mrtvá, budoucnost nepředstavitelná. Jak mohl vědět, že panství strany nepotrvá navěky? Jako odpověď
se mu vybavila tři hesla na bílém průčelí Ministerstva pravdy:
VÁLKA JE MÍR
SVOBODA JE OTROCTVÍ
NEVĚDOMOST JE SÍLA
Vyndal z kapsy pětadvaceticentovou
. Také tam byla vyražena táž hesla zřetelnými
písmeny a na druhé straně pak hlava Velkého bratra. Dokonce i odtud ho ty oči sledovaly. Na mincích, na
známkách, na obálkách knih, na plakátech, na transparentech a na krabičkách cigaret – všude. Stále vás
sledovaly ty oči a obklopoval ten hlas. Nebylo úniku. Nic nepatřilo člověku osobně, kromě několika kubických
centimetrů uvnitř jeho lebky.
(G. Orwell: 1984, upraveno) [29]

12 Rozhodněte, zda platí následující tvrzení (A), či nikoli (N):
A)
B)
C)
D)

Text obsahuje poetismy.
V textu jsou užity archaismy.
V textu jsou užity neologismy.
V textu se objevuje přirovnání.

A

N

13 Napište jednoslovný výraz, který lze podle smyslu doplnit na vynechané místo v textu:
		

							

14 Který z následujících úryvků nejspíše navazuje na výchozí text?
A)

S mírným pocitem uspokojení odložil Winston čtvrtou zprávu stranou. Byl to složitý a zodpovědný úkol a bude
nejlépe, když se jím bude zabývat až nakonec.

B)

Slunce se posunulo ve své dráze a nespočetná okna Ministerstva pravdy vypadala teď, když už na ně nedopadalo
sluneční světlo, příšerně, jako střílny pevnosti.

C)

„Co je to za knihy?“ zeptal se Winston zvědavě.
„Děsné svinstvo. A vlastně nudné. Mají jen šest témat, která se trochu obměňují.“

D)

Druhou osobou byl muž jménem O´Brien, člen Vnitřní strany, který měl postavení tak významné a vzdálené, že
si o něm Winston nedokázal vytvořit sebemenší představu.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15
Ten koncert byl fakt dobrej, každej, kdo tam byl, si z něho vodnesl něco úžasnýho!
15 Rozhodněte, ke kterému útvaru národního jazyka patří slova zvýrazněná ve výchozím textu:
A)
B)
C)
D)

slang
dialekt
obecná čeština
hovorová čeština

16 Ve kterém z následujících příkladů je vyjádřena výzva?
A)
B)
C)
D)

Začněte už s tou prací, prosím.
Nemohli jsme zatím začít s tou prací.
Začneme už s tou prací?
Proč bychom nemohli začít s tou prací?

CHARAKTER TEXTU A JEHO VÝSTAVBA
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LITERÁRNÍ TEORIE A LITERÁRNÍ HISTORIE
SHRNUTÍ UČIVA
LITERÁRNÍ DRUHY

LITERÁRNÍ FORMY

lyrika (pocity, nálady)

poezie (verše, sloky)

epika (děj)

próza (souvislý text v odstavcích)

drama (děj určený k scénickému předvedení)

drama (repliky, scénické poznámky)

LITERÁRNÍ ŽÁNRY
l yrické: píseň, óda, elegie (=žalozpěv), žalm,
epigram, sonet

LITERÁRNÍ POSTUPY

lyricko-epické: balada, romance, poema

ich-forma (vyprávění v 1. osobě – já)

e pické: epos, román, kronika, novela, povídka, legenda,
pohádka, pověst, bajka, báje, anekdota, cestopis

er-forma (vyprávění ve 3. osobě – on, oni)

dramatické: tragédie, komedie, činohra, opera, opereta

UMĚLECKÉ PROSTŘEDKY
Tropy:
– metafora – přenesení významu na základě
		
vnější podobnosti (rubíny květů)
– personifikace – přenesení lidských vlastností
		
a činností na neživé věci (potok zpívá)
– oxymóron – spojení slov protikladných
		
významů (svítání na západě)
– metonymie – přenesení významu na základě
		
vnitřní podobnosti (celá škola se sešla)
– synekdocha – pojmenování na základě
		
záměny části za celek (četl jsem Čapka)
– hyperbola – nadsázka (už jsem ti to milionkrát
		
říkal)
– eufemismus – zjemnění (opustil nás, odešel =
		
zemřel)
– ironie – pěkné počasí, co? – za bouřky;
		
sarkasmus – zesílená ironie
– epiteton – básnický přívlastek (rozvodněný čas)
		
– přirovnání – oči jako studánky
		
Figury

 ompozice:
k
chronologická,
rámcová, paralelní

retrospektivní,

– epanastrofa – opakování slov na konci verše
		
a na začátku verše následujícího
mou upřímnost znala,
znala divné moci božské

(V. J. Rosa: Discursus Lypirona,
smutného kavalíra, o lásce) [31]

– epifora – opakování slova na konci několika
		
po sobě jdoucích veršů nebo vět
jaký je to divný kraj,
milý Bože, divný kraj!

(F. L. Čelakovský: Ohlas písní ruských) [32]

– epizeuxis – zdvojení, opakování slov těsně za
		
sebou
koulelo se, koulelo, červené jablíčko
– a postrofa – oslovení nepřítomné osoby nebo věci
		
Kde je, smrti, tvé vítězství?

(Sv. Pavel, 1Kor, 15, 55) [33]

– aliterace – náslovný rým, opakování stejné
		
hlásky / slabiky na začátku po sobě jdoucích
slov
potkal potkan potkana
– e lipsa – výpustka, z textu je vypuštěno slovo, které
		
je z kontextu jasné
jsou tři = jsou tři hodiny

– anafora – opakování slov na začátku několika
		
po sobě jdoucích veršů nebo vět

– gradace – stupňování, zesilování účinku
		
její rty šeptaly, hovořily, křičely

krev teče mi z čela, krev teče mi z očí,
krev utíká mi z šíje, krev ubíhá mi z prsou

– inverze – změněný pořádek slov ve větě
		
utkvěla mi slova ta krutá

(P. Bezruč: Slezské písně) [30]
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LITERÁRNÍ HISTORIE
STAROVĚK
 ezopotámie: vznik písma – 3 000 BC (klínové
M
písmo, hliněné destičky); Epos o Gilgamešovi;
hledání nesmrtelnosti a smyslu života
 gypt: písmo hieroglyfické (papyrus, stěny
E
hrobek a chrámů); knihy moudrých rad do
života, knihy mrtvých, milostná poezie; Vlastní
životopis Sinuhetův; Achnatonův hymnus na
Slunce
I ndie: védy (= posvátné vědění); sútry
(poučení; např. Kámasútra); Mahábhárata
(= Velké vyprávění o Bháratovcích); Rámájana
(= Putování Rámovo)
 ersie: Zarathustra: Avesta –kult boha Ahura
P
Mazda (=Pán moudrosti)
I zrael: Bible – Starý zákon (hebrejština; Pět knih
Mojžíšových, knihy Soudců, královské, proroků),
Nový zákon (řečtina; evangelia o životě Ježíše –
evangelisté Matouš, Marek, Lukáš, Jan; Skutky
apoštolů, Zjevení Janovo)
Řecko: Homér: Ilias (závěr války Řeků a Trojanů),
Odyssea (10 let bloudění Odyssea při návratu do
vlasti); Ezop (bajky), Sapfó (básně); tragédie:
Aischylos: Oresteia; Sofokles: Antigona,
Král Oidipus; Euripides: Médea; komedie:
Aristofanes: Ptáci, Menandros: Škarohlíd
 ím: Plautus: Komedie o hrnci, Chlubný voják,
Ř
Lišák Pseudolus; Caesar: Zápisky o válce galské,
Zápisky o válce občanské; Vergilius: Aeneis
– epos, Bukolika (zpěvy pastýřské), Georgika
(zpěvy rolnické); Ovidius: Umění milovat (rady
mužům i ženám, jak si získat a uchovat lásku),
Proměny

STŘEDOVĚK
( 476–1492); období válek, moru, křížových
výprav, formování státních útvarů, důležitost
křesťanství
náměty z Bible: hrdinou bývá světec, mučedník,
rytíř, král; idealizace
l iteratura
duchovní
(lyrika:
modlitby,
kancionály; epika: legendy; duchovní dramata)
l iteratura světská (lyrika: dvorská, milostná
– písně, alba = svítáníčka, eposy, cestopisy,
kroniky)
eposy: Píseň o Rolandovi – francouzský epos,
časy Karla Velikého; Alexandreida – francouzský
epos o Alexandru Velikém; Tristan a Isolda –
francouzské zpracování keltské lidové pověsti
o lásce silnější, než je čest, život a smrt; Píseň
o Cidovi – španělský hrdinský epos, boj proti
Maurům; Beowulf – anglický epos, odehrává
se v Dánsku, zemi napadne drak; Píseň
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o Nibelunzích – německý epos o strážcích
pokladu; Slovo o pluku Igorově – ruský epos
o neúspěšném tažení knížete Igora proti
kočovným Polovcům
 elká Morava: 863 – příchod Cyrila (Konstantina)
V
a Metoděje ze Soluně, staroslověnština –
nejstarší doložený spisovný slovanský jazyk;
písmo hlaholice; Proglas - předmluva k překladu
evangelia, autorem pravděpodobně Konstantin;
nutnost vzdělanosti, právo na kulturu
v srozumitelném jazyce
Kosmas: Kronika česká (Chronica Boëmorum)
 uchovní písně: Hospodine, pomiluj ny; Svatý
d
Václave, vévodo české země
 alimilova kronika (poč. 14. stol.) - nejstarší
D
česky psaná veršovaná kronika
 ivot Karlův = Vita Caroli – latinsky psaná
Ž
autobiografie Karla IV.
 mil Flaška z Pardubic: Nová rada – alegorie,
S
zvířata radí lvovi, jak má vládnout
 istr Jan Hus (asi 1371 – 1415): O církvi,
M
O pravopise českém, Výklad Viery, Desatera
a Páteře

RENESANCE
v znik Itálie, 14. století, úsilí o novou kulturu
a nový pohled na svět, centrem pozornosti již
není bůh, ale člověk, který si má svůj pozemský
život užít naplno
I tálie: Dante Alighieri: Božská komedie;
Francesco Petrarca: Zpěvník = Sonety Lauře;
Giovanni Boccaccio: Dekameron; Niccolo
Machiavelli: Vladař
 rancie: Francois Villon: Malý a Velký testament;
F
Francois Rabelaise: Gargantua a Pantagruel
 panělsko: Miguel de Cervantes y Saavedra:
Š
Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha
 nglie: Geoffrey Chaucer: Canterburské povídky;
A
William Shakespeare: tragédie: Romeo a Julie,
Othello, Macbeth, Král Lear; komedie: Zkrocení
zlé ženy, Sen noci svatojánské, Kupec benátský,
Mnoho povyku pro nic
č eské země: Hynek z Poděbrad: Májový sen;
uplatňuje se především humanismus (česky
i latinsky psaný); Jan z Rabštejna: Dialogus; Jan
Skála z Doubravky = Dubravius: Rada zvířat; Jan
Blahoslav; Daniel Adam z Veleslavína; Václav Hájek
z Libočan: Kronika česká

BAROKO
 ůraz na víru v boha, snaha povznést lidi od
d
pozemského života plného utrpení k bohu
 ohn Milton: Ztracený ráj – duchovní epos;
J
Torquato Tasso: Osvobozený Jeruzalém - drama
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ÚLOHY K PROCVIČENÍ
1

Přiřaďte ke každému z následujících literárních děl (1.1–1.4) jméno jeho autora (A–F):
(Každého autora z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou.)
1.1 Ohlas písní ruských – sbírka epické poezie, která čerpá inspiraci z ruské poezie lidové
1.2 Divá Bára – povídka o dívce, která se vzepřela pokřivené morálce svého okolí; měla sílu a odvahu prosadit svou
osobnost, i když přitom čelila nenávisti a křivdám
1.3 Noc na Karlštejně – divadelní hra, komedie o Karlu IV., která se stala předlohou pro slavný filmový muzikál
1.4 Temno – román, jehož děj se odehrává ve dvacátých letech 18. století v Praze a na Skalce u Opočna
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Alois Jirásek
Božena Němcová
Josef Dobrovský
Josef Kajetán Tyl
Jaroslav Vrchlický
František Ladislav Čelakovský

1.1		
1.2 		
1.3 		
1.4 		
2

Který z následujících autorů je příslušníkem tzv. ztracené generace?
A)
B)
C)
D)

John Steinbeck
Ernest Hemingway
Thomas Mann
Boris Pasternak

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 3
A v té chvíli vzal doktorův pomocník Evu šetrně za ručičku – na jeho ohleduplnost se Sophie marně snažila
zapomenout – a odváděl ji do čekající legie zatracených. Věčně si vybavovala ten matný obrázek, jak se to dítě
zoufale prosebnými zraky stále a stále otáčí. Ale jelikož ji pak téměř oslepila záplava slaných slzí, přec jen byla
ušetřena a výraz v Evině obličeji nerozeznávala, za což byla vděčná. Protože v tom nejsmutnějším koutě svého
upřímného srdce naprosto jistě věřila, že to by nesnesla, protože už tak byla téměř šílená, když viděla, jak jí ta
malá postavička navždy mizí z očí.
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.) [40]
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3

Uveďte celé jméno autora výchozího textu.

4

Rozhodněte o každém z následujících spisovatelů, zda je představitelem renesanční
literatury (A), či nikoli (N):
A
N
4.1		Francois Villon
4.2		Giovanni Boccaccio
4.3		Francesco Petrarca
4.4		Willliam Shakespeare
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VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5
Newspeak byl oficiální jazyk Oceánie vytvořený pro ideologické potřeby Angsocu neboli anglického
socialismu. V roce 1984 téměř ještě nikdo nepoužíval newspeak jako jediný prostředek dorozumění ani
v hovorové ani v psané řeči. Psaly se v něm úvodníky Timesů, ale to bylo náročné umění, které ovládali jen
odborníci. Předpokládalo se, že newspeak nakonec nahradí oldspeak (neboli spisovný jazyk) někdy v roce
2050. Zatím získával soustavně půdu a členové Strany záměrně používali newspeakových slov a gramatických
vazeb stále častěji v každodenních projevech. Tato verze newspeaku byla prozatimní a obsahovala mnoho
přebytečných slov a zastaralých tvarů, které měly být později potlačeny. My se budeme zabývat jeho konečnou,
zdokonalenou podobou, jak je zachycena v Jedenáctém vydání slovníku.
Newspeak nebyl vytvořen pouze k vyjadřování světonázorových myšlenkových postupů vlastních
oddaným stoupencům Angsocu, nýbrž proto, aby znemožnil všechny jiné způsoby myšlení. Záměr byl ten, že
až si newspeak všichni jednou provždy osvojí a oldspeak bude zapomenut, stane se kacířské myšlení – to jest
myšlení, které se odchyluje od zásad Angsocu – doslova nemyslitelné, aspoň v té míře, v níž je myšlení závislé
na slovech. Slovní zásoba newspeaku byla vytvořena tak, aby poskytovala přesné a často velmi propracované
výrazivo pro každý pojem, který by člen Strany chtěl slovně vyjádřit, a přitom vylučovala všechny ostatní
významy a také možnosti dospět k nim nepřímými metodami. Toho se dosáhlo částečně vytvářením nových
slov, ale hlavně eliminací slov nežádoucích a všech jejich neortodoxních významů. Pokud to šlo, byla slova
zbavena všech druhotných významů.
(Vzhledem k povaze úlohy není uveden zdroj výchozího textu.) [41]

5

Které z následujících tvrzení platí o výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

děj díla se odehrává ve fiktivním světě
hlavním hrdinou díla je Winston Smith
autor díla chce čtenáře pobavit
název díla je přesmyčkou roku, v němž autor knihu dokončoval

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 6
Vlastním jménem Jean Baptiste Poquelin (1622–1673) se narodil v rodině zámožného čalouníka. Vystudoval
práva, ale věnoval se divadlu – jako herec, režisér a autor 33 her – převážně komedií, v nichž zesměšňoval lidské
slabosti, jako je lakota, žárlivost, pokrytectví...
6
		

Uveďte pseudonym, jež používal dramatik, o němž vypovídá výchozí text.
							
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 7
***** je literární druh, který se od ostatních liší tím, že nemá děj a vyjadřuje především pocity, názory, dojmy.
Protože jako nedějový literární druh postrádá napětí a dynamiku, vynahrazuje si svou statičnost tím, že výrazně
aktualizuje jazyk. Využívá k tomu grafických prostředků, verše, rytmu, intonace, rýmu, eufonie, různých figur a
tropů.
(D. Karpatský: Labyrint literatury, upraveno) [42]

7
		
8

Napište slovo, které patří na vynechané místo (*****) výchozího textu.
							
Která z následujících charakteristik nejlépe vystihuje literární žánr romaneta?
A)
B)
C)
D)

příběh s tajemstvím, které je nakonec racionálně objasněno
magický příběh s výraznou pointou
příběh postihující „genia loci“ daného místa s ironizující pointou
novelistický příběh s magicky tajemnou pointou
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TEST 4
1

Ve které z následujících možností je gramatická chyba?
A)
B)
C)
D)

1 bod

Matce se splnily obě přání, neboť dcery úspěšně vystudovaly vysokou školu a vdaly se za slušné muže.
V komoře se objevili pavouci a holky kvůli tomu pištěly, jako by je na nože brali.
Nezastírám, že mám rád dědovy fajfky, ale k otcovým sbírkám motýlů chovám neskonalou úctu.
Chtěl bych vám poděkovat, že jste to vyřídili i za Málkovy, kteří se dnes nemohli dostavit.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 2–4
Pranostika (z řec. prognósis) – zobecňující formule folklorní slovesnosti vyjadřující opakovaně využitelné
zkušenosti z praktického života lidových vrstev. Mívají podobu stručných konstatování, nápomocných rad
a nezřídka předpovědí. Rozlišovacím znakem pranostik je především těsná tematická vazba k různým,
v minulosti běžným oborům materiální činnosti jako polní hospodářství, chov domácích zvířat, lesnictví,
zahradnictví, ovocnářství, vinařství, včelařství, myslivost či lidové léčitelství. Druhou zvláštností je podrobné
vyhodnocování přírodních a speciálně meteorologických jevů se zřetelem k přesným kalendářním termínům.
Pranostiky představují autentickou kulturněhistorickou hodnotu – doklad všímavého i pověrčivého vztahu
k přírodě včetně jemných odstínů a anomálií v průběhu ročního cyklu, lidové vzdělanosti, každodenní fantazie
a slovesné invence. Věcná analýza jejich obsahu osvětluje mj., jak byl ovlivněn způsobem hospodaření a křivkou
klimatických změn.
(Vzhledem k povaze úloh není zdroj výchozího textu uveden.) [69]

2

Kterým z následujících slov lze nahradit výraz anomálií (v textu zvýrazněno) tak, aby jeho
význam zůstal zachován?
A)
B)
C)
D)

3

4

příznaků
zvyklostí
proměn
odchylek

Rozhodněte o každém z následujících textů folklorní slovesnosti, zda jej lze považovat
za pranostiku (A), či nikoli (N):
3.1
3.2
3.3
3.4

1 bod

Co bylo první – slepice, nebo vejce?
Co na srdci, to na jazyku.
Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
Trpaslík nebude větší, i kdyby se na horu postavil.

max. 2 body
A

Napište termín označující funkční styl, k němuž náleží výchozí text.

N

2 body

			
VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 5
Kašle, kýchá a prská? Má nateklé sliznice? Kňučí a nechce být ani chvilku sám? Nechce žrát ani své oblíbené
pamlsky? Náš odborník na nemoci domácích mazlíčků vám poradí, jak se nejlépe postarat o nachlazení psa.
5

Která z následujících možností odstraňuje stylistický nedostatek ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

76

1 bod

Náš odborník na nemoci domácích mazlíčků vám poradí, jak se nejlépe postarat na nachlazeného psa.
Náš odborník na nemoci domácích mazlíčků vám poradí, jak nejlépe zajistit nachlazení psa.
Náš odborník na nemoci domácích mazlíčků vám poradí, jak se nejlépe postarat o nachlazeného psa.
Náš odborník na nemoci domácích mazlíčků vám poradí, jak se nejlépe zachovat o nachlazeného psa.

TEST 4

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 6–11
Základem pro export českého autora do ciziny je jeho renomé v České republice, měřené jednak počtem
prodaných výtisků, jednak získanými literárními cenami (Státní cena za literaturu, Magnesia Litera, Cena
Jaroslava Seiferta a další). V 80. letech a krátce po listopadu 1989, kdy došlo v Československu ke změně
politického systému, bylo pro zahraniční vydavatele zajímavé sledovat literární reflexi totalitního systému,
který v ČSSR panoval od poválečných let, ale který během 90. let opadl.
Současná literatura zpracovává i jiná témata, počínaje partnerskými a rodinnými vztahy a jejich problémy
a krizemi (Michal Viewegh), přes druhou světovou válku a události, které z ní pro společnost a kulturu i konkrétní
jednotlivce vyplývali (Radka Denemarková), až k žánrovému psaní (příběhovost Jiřího Kratochvíla, magický
realismus Michala Ajvaze, postmoderní detektivka Miloše Urbana). Atraktivní pro překlad jsou častokrát
i skušenosti s cizinou a kulturní „jinakostí“ (Petra Hůlová: Mongolsko, Spojené státy Americké; Jaroslav Rudiš:
Německo; Markéta Pilátová: Brazílie).
Česká literatura je zřejmě nejvíce ***** do sousedních zemí, Polska a zejména Německa, a to díky společným
historickým a kulturním vazbám. Překlad do německého jazyka – podpořený sérií autorských čtení – otvírá
spisovateli mnohdy nejen bránu na trhy v Rakousku a ve Švýcarsku, ale častokrát i do dalších zemí Evropy,
případně do zámoří. V posledních letech to potvrzují úspěchy Jaroslava Rudiše, Jáchyma Topola a Radky
Denemarkové.
(J. Trávníček: Čteme?, upraveno) [70]

6

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je v souladu s informacemi obsaženými
ve výchozím textu (A), či nikoli (N):
6.1
6.2
6.3
6.4

7

Do cizích jazyků jsou překládány české knihy, které získaly nějaká ocenění.
Čeští spisovatelé upřednostňují témata zobrazující popis historických událostí před rokem 1989.
Česká literatura se těšila zvýšenému zájmu zahraničních vydavatelů v 90. letech.
Autorská čtení mají vliv na popularitu českých knih v zahraničí.

Vypište z textu slovo nesklonné.

max. 2 body
A

N

2 body

			
8

Napište pravopisně správně slova, která jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou:
(Hledaná slova se nacházejí ve druhém odstavci.)

max. 2 body

8.1 		
8.2 		
8.3 		
9

Která z následujících možností nejspíše patří na vynechané místo ve výchozím textu?
A)
B)
C)
D)

včleňována
importována
doručována
exportována

10 Který z následujících úseků výchozího textu obsahuje obrazné pojmenování?
A)
B)
C)
D)

1 bod

1 bod

sledovat literární reflexi
otevírá spisovateli bránu na trhy
žánrové psaní
postmoderní detektivka

11 Napište z výchozího textu slovo, které vzniklo skládáním.
(Hledané slovo se nachází v prvním nebo druhém odstavci.)

1 bod
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VYPRAVOVÁNÍ
SHRNUTÍ UČIVA

PODSTATA VYPRAVOVÁNÍ

ZNAKY VYPRAVOVÁNÍ

vypravování řadíme v případě maturitní práce do
uměleckého funkčního stylu

s ouvislý příběh jako uzavřený celek uspořádaný dle
časové a vnitřní spojitosti

c ílem je podat události tak, aby si je čtenář dovedl
představit

dějové napětí

napínavý průběh, závěr, pointa [poenta]

z apojení fantazie (dobré vypravování nebývá zcela
dle pravdy)

prezentované události mohou být reálné i fiktivní

významné jsou detaily

děj se může odehrávat v minulosti, budoucnosti
(sci-fi) i ve smyšleném prostředí (fantasy)

s lohový postup je především vyprávěcí, dále pak
popisný a úvahový (ostatní postupy mají retardační
ráz – nejsou nositeli děje, nesmí ději překážet, ale
dokreslovat jej)

podstatou je zápletka, vyvrcholení děje a řešení
– zápletka vnější – spor osob / osoby a zvířete
– zápletka vnitřní – vnitřní spor (mám / nemám)
v ypravování zachycuje vedle událostí také prostředí,
charaktery osob, motivy jednání
 utná je vnitřní spojitost: dějová složka musí
n
vyplývat z předchozích událostí (vynecháme
zbytečné, zdůrazníme nutné) → logičnost textu
 ějové napětí – vyvolává pocit očekávání, síla se
d
v průběhu mění (zvraty, nečekané zápletky)

ČASOVÁ SPOJITOST
c hronologie – složky příběhu řazeny tak, jak
následovaly
retrospektiva – vzpomínky (typické pro detektivku)
paralela – souběžné události

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA
 xpozice – uvedení do situace (do děje, času, místa,
e
prostředí, seznámení s postavami)
kolize – zápletka, první konflikty, gradace napětí
 rize – stupňování konfliktů, vyvrcholení zápletky
k
(děj nelze za stávajících podmínek dále rozvíjet)
 eripetie – obrat v ději, komplikace, zvyšuje napětí
p
(např. nová postava, nové skutečnosti)
 atastrofa – rozuzlení, řešení (tragický konec,
k
happy end, otevřený závěr)

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY
z ákladem spisovný jazyk – pestrý, posiluje
dějovost, dodává živost
dominantní dějová slovesa
historický prézens – vyjádření děje z minulosti
v přítomném čase
 espisovné útvary (dialekt, obecná čeština,
n
slang, argot) lze užít v řeči postav, je-li to funkční
stylově, dobově i citově příznakové prostředky

TITUL

l ze funkčně užít nepřímá pojmenování
(metafora, metonymie, synekdocha, hyperbola,
personifikace aj.)

 okud práce nenavazuje na výchozí text, je nutné
p
uvést nadpis = titul

 romyšlená větná výstavba (krátké věty děj
p
zrychlují, dlouhá souvětí zpomalují)
 ozor na nadměrné užívání příslovcí času (pak,
p
potom, …)

ŘEČ POSTAV
dialog, monolog
 římá řeč („Půjdeš taky?“ ptal se Jan; Jan se zeptal:
p
„Půjdeš?“; „Myslíš,“ ptal se Jan, „že půjdeš taky?“)
polopřímá řeč (Jestlipak půjdou taky, pomyslel si Jan.)
n
 evlastní přímá řeč (Jan volal, pojďte taky, nechci jít sám.)
nepřímá řeč (Jan volal, že půjde taky.)
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AUTORSKÁ ŘEČ
i ch-forma – autor se stylizuje do postavy nebo
vypráví vlastní zážitky
 r-forma – autor je vypravěč, do příběhu obvykle
e
nevstupuje

VYPRAVOVÁNÍ

ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE: VYPRAVOVÁNÍ
NOC NA STARÉM HRADĚ
VÝCHOZÍ TEXT
Když děti docházely k zřícenině, rozhoukala se někde na věži první sova. Připomínala troubu hlásného. „Hradní
pán nás vítá,“ smála se Zuzana. Vesele vběhly do nádvoří a začaly se chystat k přenocování. Šero rychle přešlo
v tmu, a když nad lesem vyšel měsíc, děti se semkly do jednoho klubka. Hradní zřícenina, v jejímž středu seděly,
vypadala pohádkově i strašidelně zároveň.
Zpracování: vypravování, které navazuje na výchozí text

(E. Marešová: Marčino dobrodružství: Noc na starém hradě) [85]

Předpoklad:
Téma, obsah zadání (kritérium 1A)
Úkolem žáka je napsat příběh, který navazuje na situaci výchozího textu a jehož tématem je noc strávená na starém
hradě. Pisatel se může zaměřit na různé detaily nastíněné ve výchozím textu, práce může obsahovat protikladné prvky –
pohádkové i strašidelné. V textu se mohou objevit různé úhly pohledu na zadané téma – proč jsou děti na hradě, nečekaný
příchod nové osoby, pověst o pokladu, pověst o nadpřirozené postavě nebo nějakém záhadném jevu apod. Vzhledem
k tomu, že je jasně specifikováno místo, kde se děj odehrává, musí pisatel respektovat prostor zříceniny starého hradu
(dále může toto místo rozvíjet). Dále by měl pisatel respektovat postavy nastíněné výchozím textem, tedy skupinu dětí,
z nichž může mít Zuzana důležitější úlohu v příběhu, stejně tak nemusí být vůbec dále v příběhu zmiňována.
Komunikační situace, slohový útvar (kritérium 1B)
Výsledný text musí navazovat na výchozí text a měl by vykazovat charakteristické rysy vypravování – pisatel by měl
pracovat se zápletkou, vhodně ji gradovat a dovést k rozuzlení či pointě. Pisatel respektuje er-formu nastíněnou
výchozím textem a rozvíjí motivy výchozího textu. Spád příběhu by měl pisatel podpořit funkčním užitím přímé řeči.
OTÁZKY K PÍSEMNÉ PRÁCI
Navazuje moje práce na výchozí text?
Objevuje se v mé práci dívka jménem Zuzana? A jakou má roli?
Tvořím opravdu vypravování? Převažuje v textu vyprávěcí postup?
Má moje práce zajímavou zápletku? Čím vrcholí?
Má děj spád a napětí? Bude čtenáře bavit, nebo se u něj bude nudit?
Je text napsaný v souladu s pravidly české gramatiky?
Používám bohatou slovní zásobu? Neopakují se mi často stejná slova? Nehromadím na malém prostoru slova
se stejným kořenem? Nemám ve zvyku používat nadbytečně ukazovací zájmena?
Je text srozumitelný z hlediska postav? Označuji je jménem, nebo jenom osobními zájmeny, takže se čtenář
v postavách neorientuje?
Využívám rozmanité syntaktické prostředky? Umím používat různé typy vět z hlediska složení (jednočlenné,
dvojčlenné, jednoduché, souvětí) i z hlediska postoje mluvčího (oznamovací, tázací, žádací, zvolací)? Neopakuje
se mi neustále vazba Když…, tak…? Nehromadím vedlejší věty přívlastkové připojené zájmenem který?
Umím vhodně užít přímou řeč včetně správného zápisu uvozovek, interpunkce a velkých písmen?
Je text kompozičně vyvážený? Obsahuje všechny části? Při pěti částech vypravování by měl text mít alespoň
pět odstavců.
Má moje práce předepsaný minimální rozsah 250 slov?
POZNÁMKY ŽÁKA:

VYPRAVOVÁNÍ
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 CHYBNÁ PRÁCE

Když mi bylo třináct a byly v létě prázdniny, byl jsem u babičky na vesnici. Mám tam spoustu kámošů.
Scházíme se každý den. Nejčastěji na hřišti. Hrajeme fotbal nebo jen tak kecáme. Když je teplo chodíme se taky
koupat do rybníka. Jednou nás to už nebavilo a tak jsme přemýšleli, co budeme dělat. Seděli jsme na lavičce na
hřišti. A vtom přišli holky a sedly si k nám. A taky říkali, že se nudí, že by to chtělo něco vymyslet. Zuzanu
napadlo, že bysme mohly jít spát ven pod širák. Její táta by nás nechal přespat u nich na zahradě. Všichni nadšeně
souhlasili. A pak ještě Ondru napadlo, že bysme mohli přespat na starém hradě.
Starý hrad je zřícenina kousek za vesnicí, musí se tam jít lesem asi 3 km do kopce. Sou tam starý zdi a 2 brány
a taky docela zachovalá věž. Dovnitř se ale nemůže, protože už tam nejsou schody. Uprostřed nádvoří je díra do
země, asi tam byl nějaký sklep, ale už je skoro zasypaný. A vedle něj je ohniště, protože tam v létě chodí čundráci.
Tak jsme se rozhodli, že půjdeme ve středu spát na hrad. Připravili jsme si spacáky a buřty a já jsem řekl, že
seženu pivo. Děda ho má v komoře, tak mu ňáký vezmu. Ale někdo mi s ním musí pomoct, do toho kopce ho neponesu. Ve
středu odpoledne jsme vyrazili. Teda né všichni, Patrika babička nepustila, ona se o něho hrozně bojí. Šli jsme do kopce.
Když jsme docházely k zřícenině, rozhoukala se někde na věži první sova. Připomínala troubu hlásného.
„Hradní pán nás vítá,“ smála se Zuzana. Vesele jsme vběhly do nádvoří a začaly se chystat k přenocování.
Šero rychle přešlo v tmu, a když nad lesem vyšel měsíc, děti se semkly do jednoho klubka. Hradní
zřícenina, v jejímž středu seděly, vypadala pohádkově i strašidelně zároveň.
Tak jsme zapálili oheň, pekli jsme buřty. Piva jsem měl jenom 2 flašky, protože děda
ho víc doma neměl. Když jsme snědli buřty a vypili to pivo, tak jsme šli spát.
Mně byla v noci zima, tak jsem byl rád, že už je ráno a jdeme domů.
HODNOCENÍ
1A: 0 b. Práce nenavazuje na výchozí text a nereflektuje zadané téma. Očekává se příběh odehrávající se v noci na
starém hradě. Informace o tom, co této noci předcházelo, může být v textu zahrnuta, avšak nesmí tvořit jádro celého
příběhu. V tomto případě je vlastní noc na hradě obsažena ve dvou posledních odstavcích, z nichž je jeden doslovně
opsán (nezapočítává se tedy do celkového rozsahu práce).
1B: 1 b. Nejde o vypravování, převažuje popisný postup, zcela chybí zápletka. Výchozí text je psán er-formou, tedy
i vypravování musí navazovat v er-formě, pokud toto pisatel nerespektuje, dochází k bodové penalizaci. Dále má práce
navazovat na výchozí text, což se v tomto případě nestalo, výchozí text je užit jako předposlední odstavec.
Práce se dále neopravuje – vzhledem k tomu, že v jednom ze základních kritérií (tj. 1A a 1B) je pisateli uděleno 0 b.,
práce nesplňuje nároky na text maturitní a není dále hodnocena.
2A: Kromě toho je v textu velké množství pravopisných a tvaroslovných chyb.
2B: Slovní zásoba je chudá, slova se často opakují, text postrádá pestrou slovní zásobu. Dále jsou užity výrazy
nevhodné (kámoši, kecat).
3A: Text vykazuje řadu syntaktických nedostatků, stavba souvětí je jednoduchá.
3B: Kompoziční výstavba odpovídá spíše popisu, výchozí text je vřazen nelogicky.
Uvedený text není akceptovatelný jako maturitní práce.
VYHLEDEJTE A OPRAVTE PRAVOPISNÉ, MORFOLOGICKÉ, LEXIKÁLNÍ A SYNTAKTICKÉ CHYBY:
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 VZOROVÁ PRÁCE

„Kdyby se tak objevil bezhlavý rytíř…,“ špitnul malý Jirka ustrašeně a ohlédl se směrem k věži. Její vrchol
byl postříbřen měsícem, ale přízemí tonulo v neproniknutelné tmě. I nádvoří bylo osvětlené, že bylo vidět skoro
jako ve dne, jenom prostor kolem věže byl plný černých stínů, které vybízely fantazii k pohádkovým představám.
„Já bych raději potkala princeznu,“ řekla Klárka a pro jistotu se přitiskla k Zuzce. Byla ze všech dětí nejmenší
a věřila ještě pohádkám. Zuzana ji objala kolem ramen: „Neboj, není ani bezhlavý rytíř, ani žádná zakletá
princezna. A teď už honem všichni do spacáků. Přespíme tady, ať dokážeme tatínkům, že nejsme žádní strašpytlové.
Já si beru s Petrem první hlídku, v jednu hodinu nás vystřídá Ondra s Vítkem.“
Děti postupně usínaly, tichý hovor umlkal, nakonec jenom Zuzana a Petr obcházeli pomalu nádvoří. „Ani bych
nevěřil, že to bude tak rychle utíkat. Podívej, už bude půlnoc,“ obrátil se Petr na Zuzku. Než stačila odpovědět,
ozval se odněkud od věže táhlý, kvílivý zvuk. A znovu. A znovu. Oba se jako na povel otočili a uviděli v polovině
věže pohybující se namodralé světlo. „Utíkej vzbudit Ondru a Vítka, ať hlídají děti, a hned se vrať. Musíme zjistit,
co to je.“ Petr odběhl a Zuzka namířila na věž baterku, ale světlo poskočilo a objevilo se o patro výš.
„Vítek zmizel! Ondru jsem vzbudil, ale Vítek tam není,“ Petr se vrací k Zuzaně a cestou sebere u ohniště
pořádný klacek. Přibližují se k věži. Drží se přitom za ruce. Je jim už sice osmnáct, Petrovi skoro devatenáct,
ale i na ně dolehla strašidelná atmosféra. Světlo se vrátilo zpátky do prvního patra věže a znovu se ozval ten
podivný zvuk.
„Duchu, vylez!“ zaječela Zuzana a Ondra buší klackem do zbytku dřevěných dveří. Za zády se
jim náhle objevují všechny probuzené děti. Odvážně třímají klacky nebo kameny a bojovně vyhrožují, jak
s duchem zatočí.
„Áááá…ůů,“ modré světlo zhaslo a z věže se ozval zvuk pádu doprovázený bolestivým výkřikem. Všichni
ztichli. „Když křičí bolestí, není to duch,“ rozesmála se Zuzka a odvážně vkročila do věže. Hned za ní
se tlačí ostatní. Pod schody leží divná bílá hromada a skučí. Petr na ni zamířil svoji baterku. „Vítku, co
tady děláš? A co se ti stalo?“
Vítek se pomalu vymotává z prostěradla: „Chtěl jsem vám připravit zážitek. Myslel jsem, že se budete všichni
bát, ale nenapadlo mě, že za mnou půjdete do věže. A když jsem se chtěl schovat a zhasnul
jsem lampu, šlápnul jsem vedle a spadl ze schodů. Naštěstí jenom z prvního patra, takže
zlomeného snad nic nemám. Ale plechová trubka po strýčkovi už asi troubit nebude.“
Po chvilce vzrušeného hovoru tábor znovu usíná. Zítra budou mít
všichni doma co vypravovat.
HODNOCENÍ
1A: 5 b. Práce reflektuje zadané téma, téma je zpracováno funkčně. Pisatel vypráví dobrodružství jedné noci strávené
na hradě, rozvíjí motivy výchozího textu, objevují se zde strašidelné prvky. Pisatel zmiňuje důvody, proč skupina
tráví noc na hradě, tato informace však není rušivá, neboť je funkčně včleněna do textu a není zbytečně obsáhlá. Na
výchozí text navazuje pisatel nejen tematicky, ale také postavami (postava Zuzany).
1B: 5 b. Text odpovídá zadanému útvaru vypravování, pracuje se zápletkou, graduje napětí, dospívá k rozuzlení. Pisatel
navazuje na výchozí text, příběh je vyprávěn v er-formě. Vhodně je také začleněna přímá řeč.
2A: 5 b. Pravopisné ani tvaroslovné chyby se nevyskytují.
2B: 5 b. Slovní zásoba je motivovaně bohatá a rozmanitá, lexikální prostředky jsou užity funkčně.
3A: 5 b. Větná stavba je promyšlená, syntaktické prostředky jsou užity zcela funkčně, do textu je vhodně
zakomponována přímá řeč.
3B: 5 b. Kompozice textu je precizní, text je vhodně členěn a uspořádán.
Uvedený text je plně akceptovatelný jako maturitní písemná práce.
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REFERÁT

SHRNUTÍ UČIVA
PODSTATA REFERÁTU

JAZYKOVÉ PROSTŘEDKY

referát řadíme do odborného funkčního stylu

základem je spisovný neutrální jazyk

c íl: sdělit informace o určitém tématu z oblasti
politiky, ekonomiky, sportu, kultury, vědy
a výzkumu apod.

bohatá slovní zásoba

 ředpoklad: osobní zkušenost autora (účast
p
na akci, zhlédnutí představení, vlastní podíl na
vědeckovýzkumné práci, přečtená kniha apod.),
popř. důkladná znalost problematiky získaná
studiem několika zdrojů

autorský plurál

referát může být psaný i mluvený

c izí slova nebo termíny dle komunikační situace
a tématu referátu
složitější větná stavba
v mluveném referátu prostředky řečnického stylu
– kontaktové prostředky, řečnické otázky, obrazná
pojmenování, jednodušší větná stavba

PRÁCE S INFORMACEMI

ZNAKY REFERÁTU
přehlednost
logičnost

více zdrojů pro zajištění objektivity
citace
 írně subjektivní přístup při zhodnocení vlastních
m
zkušeností, postřehů, názorů

jasnost
srozumitelnost
věcnost
s lohový postup: výkladový, popisný, úvahový,
informační

LOGICKÉ OPERACE
analýza – rozbor problému
syntéza – shrnutí poznatků

MYŠLENKOVÉ POSTUPY
dedukce – od obecného tvrzení ke konkrétnímu
indukce – od konkrétních faktů k obecnému tvrzení

KOMUNIKAČNÍ SITUACE
referát do odborného časopisu
referát určený k prezentaci ve škole / na konferenci

KOMPOZIČNÍ VÝSTAVBA
j e ovlivněna adresátem referátu: široká veřejnost,
skupina odborníků, laičtí zájemci o problematiku,
žáci základní či střední školy apod.
úvod: pojmenování tématu, zdůraznění motivace,
cíle, naznačena postupnost dílčích témat
stať: vlastní rozbor tématu, dělení do odstavců dle
dílčích témat
závěr: shrnutí, zopakování podstatných informací
by mělo konstatovat, zda byl cíl referátu splněn

POZNÁMKY ŽÁKA:
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ZADÁNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE: REFERÁT
SOVŮV PACOV
VÝCHOZÍ TEXT
Soutěž je určena pro žáky středních škol, osobnost A. Sovy by měla být zdůrazněna nejenom pro básníkův vztah
k Pacovu, ale také vzhledem k 90. výročí úmrtí ( 1928).
Zpracování: referát na úvod recitační soutěže Sovův Pacov o České moderně se zvláštním zaměřením na osobnost Antonína Sovy [89]

Předpoklad:
Téma, obsah zadání (kritérium 1A)
Úkolem žáka je zpracovat text, kterým bude zahájena recitační soutěž pro středoškolské studenty. Je třeba stručně
připomenout dobu, z níž vzešla Česká moderna, charakterizovat toto umělecké seskupení a posléze se věnovat osobnosti
Antonína Sovy, jeho tvorbě a jeho vztahu k Pacovu.
Komunikační situace, slohový útvar (kritérium 1B)
Úkolem pisatele je napsat text mluveného referátu. Žák kombinuje prvky objektivní (informace o České moderně
a Antonínu Sovovi) s prvky subjektivními (vztah k autorovi a jeho poezii, hodnocení díla). Využívá kontaktové prostředky
(oslovení, autorský plurál), v textu kombinuje prvky odborného, publicistického, popř. uměleckého stylu.
KONTROLNÍ OTÁZKY
Má moje práce předepsaný minimální rozsah 250 slov?
Reflektuje práce zadané téma? Zpracovává problematiku České moderny a věnuje větší pozornost osobnosti
Antonína Sovy?
Tvořím opravdu referát, a to v řečnickém stylu? Obsahuje oslovení a další kontaktové prostředky?
Jaký slohový postup jsem zvolil/a? Je základem práce výkladový postup?
Jaký přístup k problematice mám? Uvádím objektivní informace? Většinu z nich bych měl/a znát ze školní
výuky. Ale pozor – práce se nesmí stát výkladem životopisných dat a seznamem děl Antonína Sovy.
Projevuje se v textu místy můj subjektivní názor? Je z práce znát moje osobní znalost autora a jeho díla?
Je text napsaný v souladu s pravidly české gramatiky?
Používám bohatou slovní zásobu? Neopakují se mi často stejná slova? Nehromadím na malém prostoru slova se
stejným kořenem? Nemám ve zvyku používat nadbytečně ukazovací zájmena? Využívám obrazná pojmenování?
Je text kompozičně vyvážený? Navazují mi myšlenky logicky na sebe? Člením text vhodně do odstavců?

POZNÁMKY ŽÁKA:

REFERÁT

115

 CHYBNÁ PRÁCE

Vážení posluchači,
vzhledem k tomu, že jste všichni účastníci recitační soutěže, předpokládám, že se zajímáte o literaturu
a především o poezii. A tak se vám pokusím přiblížit dobu a podmínky, ve kterých Sova tvořil, a taky vám
představit další směry, které se objevily na přelomu století.
Ve světě vznikaly nové umělecké směry, jako poezie prokletých básníků, dekadence, symbolismus,
impresionismus a dekadence. K hlavním představitelům patřili Poe, Verlaine, Baudelaire nebo Rimbaud.
U nás vládli Habsburkové a lidi byli utlačováni a nespokojení s tehdejší mocí a sociální a politickou
situací. Nespokojení byli i mladí spisovatelé, a proto vznikla roku 1895 Česká moderna. Byla to skupina
začínajících kritiků a básníků, kteří protestovali proti tehdejší situaci a v manifestu kritizovali i tehdejší
umění, například Jaroslava Vrchlického. Manifest bylo jejich jediné společné dílo, po čase se rozešli;
každého zaujal jiný umělecký směr.
Pod vlivem realismu tvořil jeden z hlavních představitelů Moderny, Machar. Zabýval se postavením
žen v tehdejší společnosti.
Symbolismus ovlivnil především Otakara Březinu. Po smrti svých rodičů, která ho velmi zasáhla,
tvoří díla plná symbolických vyjádření. Smrt je pro něj vysvobozením z pozemského života a naději vidí
v posmrtném životě mimo tento svět.
K dalším představitelům patří kritici Krejčí a Šalda, který je považován za zakladatele kritiky.
České autory ovlivnil i naturalismus. Ve svých dílech zachycují často až příliš objektivně průběhy
smrtelných chorob nebo dlouhé smrti. Naturalismus je umělecký směr, který není určen všem čtenářům,
protože se v něm objevují až nechutné popisy, a to některé čtenáře odradí.
Antonín Sova, pacovský rodák, tvoří v duchu impresionismu, symbolismu a dekadence. Pocházel z učitelské
rodiny. Ve svém mládí odešel do Prahy, ale ke konci života se uchýlil do rodného Pacova, kde taky umřel.
Kromě představitelů České moderny tvořili v této době i anarchističtí buřiči. Ti žili
nezávazným životem a odmítali se podřídit jakémukoliv řádu nebo autoritě.
Tímto končím velmi stručný průřez do poezie z přelomu století
a všem vám přeji hodně úspěchů v recitační soutěži.

HODNOCENÍ
1A: 1 b. Text se vztahuje k zadanému tématu, avšak téma je zpracováno povrchně, bez hlubšího vhledu. Informace
o literatuře přelomu století jsou shrnuty ledabyle a nepřesně. Povrchní je také pasáž o Sovovi, je stručná a v kontextu
práce obsahuje zbytečné a také nedostatečné informace.
1B: 1 b. Text nevykazuje znaky referátu – chybí kontaktové prostředky, subjektivní názor autora, osobní znalost
některého díla apod. Text je spíše proslovem (má být ovšem referátem mluveným), avšak postrádá odbornost.
2A: 4 b. Text neobsahuje zásadní pravopisné chyby.
2B: 2 b. Slovní zásoba je chudá, slova se často opakují, text postrádá pestrou slovní zásobu. Dále jsou užity výrazy
nevhodné (hovorová slova).
3A: 1 b. Text vykazuje řadu syntaktických nedostatků, stavba souvětí je jednoduchá, nepromyšlená.
3B: 1 b. Text postrádá kompoziční uspořádání, myšlenky na sebe nenavazují, text obsahuje množství zbytečných,
nevhodných nebo nepřesných informací, nevhodný je úvod celého textu. U známých osobností je vhodné uvést
křestní jméno, nebo alespoň iniciály. Pasáž o naturalismu je značně nepřesná, s tématem nesouvisí.
Celý text má charakter výkladu, ovšem autor prokazuje pouze velmi povrchní, útržkovité znalosti tématu.
Uvedený text není akceptovatelný jako písemná maturitní práce.
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 VZOROVÁ PRÁCE
Vážení posluchači, milovníci poezie,
je mi velkou ctí, že vás, studenty středních škol z našeho regionu, mohu přivítat na dnešní recitační soutěži. Scházíme se
zde pravidelně každým rokem, letošní ročník je však výjimečný svým zaměřením na pacovského básníka Antonína Sovu. V létě si
Pacov, a já doufám, že nejen on, připomene již devadesáté výročí básníkova úmrtí. Proto byl letos do soutěžních pravidel přidán
požadavek recitace jedné Sovovy básně.
Antonín Sova vstoupil do literatury na konci 19. století, v době, kdy ve světě vznikaly a uplatňovaly se moderní
umělecké směry, jako byl impresionismus, symbolismus, dekadence. Jejich ohlas samozřejmě dolehl i do tehdejšího RakouskaUherska a zasáhl nastupující generaci umělců, jako byli Josef Svatopluk Machar, František Xaver Šalda, Vilém Mrštík,
z nedalekých Počátek pocházející Otokar Březina a samozřejmě i Antonín Sova. Mladí spisovatelé byli nespokojeni se
soudobou politickou a sociální situací. V roce 1895 vystoupili jako Česká moderna a vydali svůj Manifest. Přestože jsou
vnímáni jako literární sdružení a jejich Manifest jako programové prohlášení, při důkladném čtení zjistíme, že tomu tak
není. Jistě, všichni byli spisovatelé, popř. literární kritici, ale umělecký požadavek mají v Manifestu pouze jeden – tvůrčí
svobodu. Nedef inují žádný nový literární směr, přejí si pouze právo na individualitu. Všechen ostatní text představují
požadavky politicko-vlastenecké a sociální.
Svůj umělecký požadavek si prosadili. Po vydání Manifestu se vydávají každý svou individuální cestou. Pro Antonína
Sovu je to zvlněná krajina Pacovska a nedalekých jihočeských rybníků, která ho dovedla k impresionismu. Básník tvoří
náladové verše naplněné přírodní lyrikou, kreslí obrazy venkovského života i svého milovaného kraje plné smyslových
vjemů:
Kam dohlédneš, jdou dlouhé řady polí,
z jablůněk přečnívají střechy chat.
Lid zachutnal ti země drsnou solí
a ty jej musíš, musíš milovat…
Naše pole ze sbírky Zpěvy domova (1918) [71]
Antonín Sova neprožil hezký život. Milostná zklamání i těžké zdravotní komplikace způsobily, že jeho poezií
prostupuje smutek a melancholie, a dovedly ho až k symbolismu. Hledání „Údolí nového království“ a chystání „plavby
kamsi za zelené obzory“ tak zřejmě naznačují, že autor již očekává konec své pozemské existence. Nastal v létě 1928
u nás v Pacově. Zde je také básník pohřben.
Není naším úkolem rozebírat tady do podrobností Sovův život a jeho tvorbu. Zájemce o bližší
seznámení s básníkem zvu na večerní setkání členů Klubu přátel poezie, kteří
mezi sebou rádi přivítají mladé recitátory.
A nyní již přeji hodně úspěchů všem účastníkům soutěže a těším se na
příjemně strávené odpoledne plné poezie.
HODNOCENÍ
1A: 5 b. Téma je zpracováno precizně, vhodné je dělení na oslovení, úvodní odstavec vč. přivítání, seznámení s tématem.
1B: 5 b. Text plně odpovídá zadanému útvaru, jedná se o referát určený k přednesení na začátek recitační soutěže. Text
přináší odborné informace (uplatňuje se výkladový postup), zůstává však zdůrazněn řečnický aspekt.
2A: 5 b. V oblasti pravopisu se nevyskytují žádné závažné chyby.
2B: 5 b. Slovní zásoba je funkční vzhledem ke komunikační situaci, pisatel využívá autorský plurál, vhodně jsou
zakomponována obrazná pojmenování, subjektivní názor autora je zastoupen, avšak není dominantní.
3A: 5 b. Větná stavba je vhodná, funkční.
3B: 5 b. Kompozice je promyšlená, vhodně je zařazena citace z autorovy tvorby.
Autor referátu zachoval funkční styl, skvěle zkombinoval odborný a prostě sdělovací styl, který obohatil stylem
uměleckým. Uvedený text je akceptovatelný jako písemná maturitní práce.
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VÝCHOZÍ TEXT 1
Když jsme vycházeli z bytu, Džun si všimla něčeho podivného: „Podívej, tady něco je!“ Zvenku bylo na dveřích
přilepeno cosi malého, černého. Nebylo to větší než polovina poštovní známky a připomínalo to útržek papíru.
Napadlo mě, jestli to není lidská kůže.
(R. Murakami: V polévce miso) [92]

1

BYLO TO VAROVÁNÍ?
Zadání: vypravování, které navazuje na výchozí text
VÝCHOZÍ TEXT 2
Nechte se hýčkat v našem 3 hvězdičkovém hotelu Nora v době svátků jara, prodloužený víkend v panenské
krkonošské přírodě potěší Vaše tělo i ducha!
(R. Murakami: V polévce miso) [92]

2

NEPOŘÁDEK, ZIMA NA POKOJI A NEPOŽIVATELNÉ JÍDLO
Zadání: stížnost slevovému portálu na nekvalitní služby poskytnuté v rámci relaxačního pobytu (funkce výchozího
textu je inspirativní)
VÝCHOZÍ TEXT 3
Natolik alternativní směr, jako je postmodernismus, lze uchopit jen s určitými obtížemi. Tento směr má
samozřejmě mnohé výhody — zbortila se mnohá tabu, komunikace je stále snadnější i na velké vzdálenosti, ale
to způsobuje i jeho nevýhody — komplikovanost textů, někdy nejasnost autorových myšlenek atp.
Dominuje téma diskuze o konci umění. Je reflektováno v citátovém a odkazovém charakteru postmoderního
umění. Tyto postoje vedou k adaptacím zavedeného kódu a stylu formálními prostředky, jakými jsou parodie,
plagiáty, pastiše, koláže.
(cs.wikipedia.org) [93]

3

POSTMODERNA
Zadání: referát o jednom z postmoderních autorů 2. poloviny 20. století určený žákům střední školy (funkce
výchozího textu je informativní)
VÝCHOZÍ TEXT 4
Prokrastinace je výrazná a chronická tendence odkládat plnění (většinou administrativních či psychicky
náročných) povinností a úkolů (zejména těch nepříjemných) na pozdější dobu.
(cs.wikipedia.org) [94]
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4

PROKRASTINACE JAKO FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY?
Zadání: úvaha (funkce výchozího textu je informativní)

5

TO BYL NÁŠ MATURITNÍ PLES!
Zadání: článek s prvky reportáže určený pro webové stránky školy

6

TAK DLOUHO SE CHODÍ SE DŽBÁNEM PRO VODU, AŽ SE UCHO UTRHNE
Zadání: vypravování, jehož pointou je uvedené přísloví

7

RÁD BYCH TŘÍDIL, ALE…
Zadání: stížnost obecnímu úřadu na opakované potíže se svozem tříděného odpadu

ZADÁNÍ PÍSEMNÝCH PRACÍ

VÝCHOZÍ TEXT 8
„Když se vlaštovka dotkne křídlem hladiny a po vodě se začnou šířit vlny, jejich rychlost je nezávislá na tom,
jak rychle vlaštovka letí. Stává se to i lidem. Dotkneme se jeden druhého a chvění v nás trvá, ať si to přejeme
nebo ne.“
(B. Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále) [95]

8

NA TO SETKÁNÍ JEN TAK NEZAPOMENU
Zadání: vypravování o setkání s člověkem, které ve mně zanechalo stopu (funkce výchozího textu je inspirativní)
VÝCHOZÍ TEXT 9
„Jednou ses mě ptal,“ řekl O‘Brien, „co je v Místnosti 101. Řekl jsem ti, že odpověď už znáš. Zná ji každý. To, co
je v Místnosti 101, je nejhorší na světě.“
Dveře se opět otevřely. Vešel dozorce. Nesl cosi drátěného, jakousi krabici nebo košík. Položil to na vzdálenější
stůl. O‘Brien překážel Winstonovi ve výhledu, takže nemohl rozeznat, co to je.
„Nejhorší věci na světě,“ řekl O‘Brien, „jsou různé, jak pro koho. Může to být pohřbení zaživa, nebo smrt
upálením nebo utopením, nebo naražením na kůl, nebo padesát jiných způsobů smrti. Pro někoho je to nějaká
triviální záležitost. Dokonce ani ne osudná.“
(G. Orwell: 1984) [29]

9

MOJE MÍSTNOST 101
Zadání: úvahový text inspirovaný myšlenkami nastíněnými ve výchozím textu (funkce výchozího textu je 		
informativní)
VÝCHOZÍ TEXT 10
„Když slyšíme krásnou, povznášející hudbu, každá buňka v našem těle rozkvete do zářící krásy.“
(P. Franckh: Zákon rezonance) [96]

10 TAHLE SKLADBA MI VŽDY ZVEDNE NÁLADU
Zadání: úvaha (funkce výchozího textu je inspirativní)
VÝCHOZÍ FOTOGRAFIE 11

11 PLNĚNÁ VEJCE
Zadání: popis pracovního postupu přípravy plněných vajec (funkce fotografie je inspirativní)
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CVIČNÝ PRACOVNÍ LIST 3
KAREL ČAPEK – R.U.R. [115]
(výňatek z uměleckého textu)
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
(…)
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist
Helena
Alquist

Helena

Oh, řekněte, děje se něco?
Docela nic. Jen samý pokrok.
Alquiste, já vím, že se děje něco hrozného. Mně je tak úzko – – Staviteli! Co děláte, když je vám úzko?
Zedničím. Svléknu kabát šéfa staveb a vylezu na lešení –
Oh, vy už po léta nejste nikde jinde než na lešení.
Protože už po léta mně nepřestalo být úzko.
Z čeho?
Z celého toho pokroku. Mám z něho závrať.
A na lešení nemáte závrať?
Ne. Vy nevíte, jak to dělá dlaním dobře, potěžkat cihlu, položit a přiklepnout –
Jenom dlaním?
Nu tak tedy duši. Myslím, že je správnější položit jednu cihlu než kreslit příliš velké plány. Jsem už
starý pán, Heleno; mám své koníčky.
To nejsou koníčky, Alquiste.
Máte pravdu. Jsem hrozně zpátečnický, paní Heleno. Nemám ani trochu rád tenhle pokrok.
A kdybyste už viděl zkázu lidského pokolení –
Já ji vidím.
– pak vylezete na lešení a budete klást cihly či co?
Pak budu klást cihly, modlit se a čekat na zázrak. Víc, paní Heleno, se dělat nedá.
Pro záchranu lidí?
Pro pokoj duše.
Alquiste, to je jistě ukrutně ctnostné, ale –
Ale?
– pro nás ostatní – a pro svět – jaksi neplodné.
Neplodnost, paní Heleno, se stává poslední vymožeností lidské rasy.
Oh, Alquiste – Řekněte, proč – proč –
Nu?
tiše: Proč přestaly ženy mít děti?
Protože toho není třeba. Protože jsme v ráji, rozumíte?
Nerozumím.
Protože není třeba lidské práce, protože není třeba bolesti, protože člověk už nemusí nic, nic, nic než
požívat – Och, zlořečený ráj, tohleto! Vyskočí. Heleno, není nic strašnějšího než dát lidem ráj na zemi!
Proč ženy přestaly rodit? Protože celý svět se stal Dominovou Sodomou!
vstane: Alquiste!
Stal! Stal! Celý svět, celé pevniny, celé lidstvo, všechno je jediná bláznivá, hovadská orgie! Už ani ruku
nenatáhnou po jídle; cpe se jim rovnou do úst, aby nemuseli vstát – Haha, vždyť Dominovi Roboti
všechno obstarají! A my, lidé, my, koruna stvoření, my nestárnem prací, nestárnem dětmi, nestárnem
chudobou! Honem, honem sem se všemi rozkošemi! A vy byste od nich chtěla děti? Heleno, mužům,
kteří jsou zbyteční, nebudou ženy rodit!
Což lidstvo vyhyne?

(výňatek z neuměleckého textu)
LEHKÁ BUNDA NA JARO? ZKUSTE MÓDNÍ BOMBER!
Chcete být na jaře in? Pořiďte si atraktivní bundičku ve stylu bomber
Už jste se stihly navnadit jarními teplotami a sluníčkem? Pak jste jistě odhodily zimní oblečení hluboko do
skříní a doplňujete šatník novými kousky. Víte, který by vám tam neměl chybět? Módní bomber!
05. 04. 2016 Pavla Drlíková
Pokud sledujete módní trendy, možná už jste zaznamenaly, že jedním z klíčových kousků jarní a letní sezony
bude lehká bunda ve stylu bomber. Tento trend představili na přehlídkách i světoví návrháři a nyní přichází do
našich obchodů.
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Hlavním heslem těchto bund je univerzálnost, pohodlnost
i variabilnost. „Bomber můžete nosit na několik způsobů:
hravě v kontrastní kombinaci s elegantními šaty, něžně s dívčí
sukní áčkového střihu, drsněji s košilí a minimalistickými
kalhotami ve vojenských barvách anebo ultramoderně
s lacláči,“ doporučuje Helena Vyhnálková z Marks&Spencer.
Co se týče barev, sázkou na jistotu je černá, khaki i tmavě
modrá barva. Ovšem nebojíte-li se jít trochu do extrémů,
vsaďte tentokrát na orientální i květinové potisky, které
dokonce můžete k úplné dokonalosti sladit s kalhotami
i šortkami ve stejném designu.
Na večer pak volte modely, které upoutají pozornost. „Pokud
Foto: marksandspencer.com
chcete vypadat glamour, vsaďte na lesklý materiál,“ radí
Lenka O‘Neill, majitelka e-shopu s britskou módou Tamsin London, a dodává, že bomber se dá nosit vlastně
365 dní v roce.
(www.prozeny.cz) [116]

STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY
1. CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU

I. část

uveďte literární druh a žánr a charakterizujte je
vysvětlete název díla
popište časoprostor díla
postihněte téma a motivy výňatku
stručně postihněte dějovou zápletku díla
charakterizujte kompoziční výstavbu díla
zasaďte výňatek do kontextu díla

II. část

charakterizujte postavy ve výňatku a vztah mezi nimi
charakterizujte i další důležité postavy a vztahy
analyzujte ukázku po formální stránce

III. část

popište jazykové a syntaktické prostředky a jejich funkci ve výňatku
vysvětlete, co znamená slovo Sodoma a kde má původ
postihněte tropy a figury a jejich funkci ve výňatku

Analýza uměleckého
textu

Literárněhistorický kontext

charakterizujte kontext autorovy tvorby
zařaďte dílo do uměleckého směru a tento směr charakterizujte
charakterizujte obecně kulturní kontext
2. CHARAKTERISTIKA NEUMĚLECKÉHO TEXTU

I. část

charakterizujte účel textu
uveďte zdroj textu a jeho adresáta
posuďte míru objektivity textu

II. část

uveďte funkční styl, slohový postup, slohový útvar
popište kompoziční a grafickou výstavbu výňatku
charakterizujte jazykové a syntaktické prostředky a jejich funkci ve výňatku

Analýza
neuměleckého textu

POZNÁMKY ŽÁKA:
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VIKTOR DYK – KRYSAŘ [123]
(výňatek z uměleckého textu)
XII
Stáli proti sobě.
Příchozí patřil zamračeně na krysaře. Podezíravě jeho oči hledaly, čeho se zachytiti; ale krysař, klidný, skoro
mramorový, jim unikal. Pěst pravice Kristiánovy sevřela se bezděčně; výraz krysařův se však neměnil. Čekal.
Kristián hledal slova; a jeho pobouření rostlo s tím, že jich nenalézal.
Tu zalétl pohled Kristiánův od krysaře k blízkým dveřím; a jeho nevraživé oko jako by odměřovalo vzdálenost.
A nepatrnost této vzdálenosti dala mu promluviti:
„Znám vás. Jste krysař –“
Krysař pokynul hlavou a mlčel. Tón Kristiánův byl jízlivý… ale jeho jízlivost vyzněla naplano. Ani rys se nepohnul
v tváři krysařově. Naopak se jeho oči rozjasnily: a držel svýma očima Kristiána jako žalářník vězně.
Ale Kristián nechtěl se ještě smířiti se svým vězněním.
Promluvil opět:
– – „Co zde činíte, krysaři? Co chcete vůbec v Hammeln?“
Krysař naklonil se k růžovému keři a utrhl jeho nejkrásnější květ.
„Co činím, vidíte. Voním k růži.“
Pichlavé oči Kristiánovy vzplanuly zlým ohněm.
„Vonět k růži nepřísluší krysaři. A jste přece krysař.“
„Krysař, ano. Jsem k vaší službě. Topím krysy, chcete-li a chci-li. Utopil jsem mnoho krys v Hammeln; ale dnes
se mi nechce je topiti.“
„Jste v cizí zahradě, krysaři.“
„Jsem na místě, kde cítím krysy. Páni konšelé a vy se domníváte, že už není v Hammeln krys. Klamete se, jako oni
se klamou. Jsou zde a tuším nedaleko. Mám pro to jasný smysl: řemeslo! A nemyslete si, že jsem byl u Žíznivého
člověka, protože vidím krysy… mnoho krys… Žíznivý člověk se mi nelíbí; krčmář Röger je příliš roztomilý a má
příliš trpké víno. Jsem střízliv. Ale krysy jsou zde. Staly se pouze ostýchavějšími. Dříve byly dotěrné; až na stůl
vyskakovaly. Ale kdo vám ručí za to, že se opět dotěrnými nestanou?“
„Je to naše starost, krysaři: dovedeme je zkrotit!“
„S pomocí mé píšťaly. Ale radím vám, příteli, mějte pozor na mou píšťalu. Krysy hynou, slyší-li její zvuk; a vy si
nepřejte ji kdy slyšeti.“
A krysař přeměřiv zahradu v květu, domek v květu a dlouhého Kristiána, odcházel pomalými a vážnými kroky.
Kristián hleděl za ním nechápavě. Nyní by chtěl ještě mnoho říci; slova se tlačila na jeho rty. Ale krysař byl již
vzdálen. Dlouhý Kristián zavrtěl hlavou a kráčel ke dveřím.
Agnes ještě spala.
Kristián hleděl na spící a hlavou mu hučela slova krysařova. – Ale spící byla stále zřetelnější a krysař zmizel
v mlze.
Agnes ještě spala, s dětsky svým, nevinným výrazem.
(výňatek z neuměleckého textu)
Nobelovu cenu za literaturu dostala kanadská spisovatelka Alice Munroová
10. října 2013 v 14:43
Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala kanadská spisovatelka Alice Munroová. Ve Stockholmu to oznámil
stálý tajemník Švédské akademie Peter Englund.
Dvaaosmdesátiletá autorka proslula zejména svými povídkami, které se odehrávají v jejím rodném Ontariu.
Proto ji Englund označil za mistryni současné povídky.
V češtině zatím vyšly tři její knihy. První z nich má název Nepřítel, přítel, ctitel, milenec, manžel, další je Útěk
a letos byla vydána kniha Příliš mnoho štěstí.
Munroová je označována za mistryni povídek už několik desetiletí. Hned její první literární povídka získala
několik významných kanadských cen.
„Nechala se slyšet, že dlouho považovala povídku za přípravný žánr k napsání románu. Nakonec prý zjistila,
že nic lepšího nebo významnějšího než dobrou povídku stejně nenapíše a že to úplně stačí,“ říká odbornice na
kanadskou literaturu Klára Kolinská z pražské Metropolitní univerzity.
Munroová bývá často přirovnávána k americkým autorům takzvané jižanské prózy. K nim ji řadí hlavně zájem
o konkrétní prostředí, ze kterého pochází a zasazuje do něj i děj svých povídek.
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Spisovatelka někdy bývá označována i jako „Kanadský Čechov“. Podle Kolinské ve svých dílech spojuje tradice
a moderní postupy vyprávění.
„Kanaďané velmi usilují o větší uznání své národní literatury a kultury. Čekají, že díky Munroové v tom udělají
krok dopředu,“ vysvětluje kanadskou hrdost Kolinská.
Na letošní Nobelovu cenu bylo nominováno 195 autorů, z nich 48 poprvé, zatímco ostatní se na seznamu
objevují opakovaně. Mezi hlavními kandidáty na ocenění byli i Haruki Murakami, Umberto Eco nebo Milan
Kundera.
Nobelovu cenu za literaturu už od roku 1901 obdrželo 105 lidí, včetně Munroové je mezi nimi také 13 žen.
Nejmladším laureátem byl v roce 1907 tehdy dvaačtyřicetiletý britský autor Rudyard Kipling, nejstarší
laureátkou se před třemi lety stala osmaosmdesátiletá britská spisovatelka Doris Lessingová.
(www.rozhlas.cz, parafrázováno) [124]

STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY
1. CHARAKTERISTIKA UMĚLECKÉHO TEXTU

Analýza uměleckého
textu

I. část

určete a charakterizujte literární druh a žánr
interpretujte název díla a vystihněte hlavní téma díla
postihněte časoprostor ukázky i celého díla
vysvětlete, jakým námětem se autor inspiroval
na základě vlastní četby charakterizujte kompoziční výstavbu díla
zasaďte výňatek do kontextu díla

II. část

charakterizujte způsob vyprávění a vypravěče
charakterizujte postavy, o kterých se mluví ve výňatku, a vztahy mezi nimi
uveďte, co ukázce dějově předchází
charakterizujte další důležité postavy

III. část

popište použitou slovní zásobu a její funkci
postihněte syntaktické prostředky
uveďte umělecké prostředky a jejich funkci ve výňatku
pojmenujte motivy použité ve výňatku
interpretujte symboliku použitou v ukázce i důležité symboly v celém díle

Literárněhistorický kontext

uveďte kontext autorovy tvorby
charakterizujte dobový literárně kulturní kontext
2. CHARAKTERISTIKA NEUMĚLECKÉHO TEXTU

I. část

charakterizujte účel textu
postihněte hlavní myšlenky textu
objasněte, po kom je ocenění pojmenováno
uveďte zdroj textu a jeho adresáta
posuďte míru objektivity textu

II. část

uveďte funkční styl, převažující slohový postup, slohový útvar
popište kompoziční a grafickou výstavbu výňatku
posuďte syntaktickou stránku textu
charakterizujte slovní zásobu
vysvětlete funkci uvozovek

Analýza
neuměleckého textu

POZNÁMKY ŽÁKA:
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:
- první kapitola obsahuje shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktického testu,
dvojice vzorových řešených úloh a typologicky stejných neřešených úloh, tematicky řazené
testové úlohy a 5 kompletních didaktických testů
- na písemnou práci se student připraví prostřednictvím shrnutí učiva daných slohových útvarů
a pomocí vzorových, chybných a cvičných písemných prací
- třetí část poskytuje studentům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých textů
a pracovní listy, které se mohou objevit u ústní části maturitní zkoušky
Jednotlivé kapitoly jsou koncipovány tak, aby studentovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace je vhodným pomocníkem pro komplexní přípravu
k maturitě z českého jazyka a literatury.

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:
Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy,
na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd.

Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu
o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:
•
•
•
•
•

právnické fakulty
fakulty sociálních studií
fakulty humanitních studií
filosofické fakulty
pedagogické fakulty

•
•
•
•

zdravotně sociální fakulty
fakulty zdravotnických studií
fakulty regionálního rozvoje
fakulty veřejných politik, …

Přijímačky na VŠ

PŘIJÍMAČKY NA VŠ V POHODĚ

Cvičebnice je rozdělena na jedenáct částí: Filosofie | Psychologie | Sociologie | Právo |
Politologie | Ekonomie | Mezinárodní vztahy | České dějiny | Světové dějiny | Všeobecný
přehled | 3 ostré testy

pedagogické fakulty
filosofické fakulty
právnické fakulty
fakulty sociálních studií
fakulty sociálních věd
ekonomické fakulty
přírodovědecké fakulty

•
•
•
•
•
•
•

fakulty informatiky
fakulty stavební
fakulty podnikatelské
fakulty strojní
fakulty elektrotechnické
fakulta lesnická a dřevařská
fakulty architektury, ...

á ada
b
p p pa
MAČ ÁM NA V

Přijímačky na VŠ

PŘIJÍMAČKY NA VŠ V POHODĚ

Cvičebnice je rozdělena na pět částí: Jazyková část | Analytická část | Všeobecný přehled |
Anglická část | 3 ostré testy
Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu
o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:
•
•
•
•
•
•
•

Základy
společenských
věd

ŘEŠENÍ
ONLINE

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:
Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy,
na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd.

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy,
na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů.

Přijímačky na VŠ

PŘIJÍMAČKY NA VŠ V POHODĚ

zdravotně sociální fakulta
fakulta zdravotnických studií
fakulta regionálního rozvoje
fakulta veřejných politik

Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy,
na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů.

fakulty informatiky
fakulty stavební
fakulty podnikatelské
fakulty strojní
fakulty elektrotechnické
fakulta lesnická a dřevařská
fakulty architektury, ...

Cvičebnice je rozdělena na pět částí: Jazyková část | Analytická část | Všeobecný přehled |
Anglická část | 3 ostré testy
Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu
o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:
•
•
•
•
•
•
•

ŘEŠENÍ
ONLINE

pedagogické fakulty
filosofické fakulty
právnické fakulty
fakulta sociální studií
fakulta sociálních věd
ekonomické fakulty
přírodovědecké fakulty

•
•
•

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

•

Příprava na fakulty právnické, filosofické,
Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

Í

MATURITA V POHODĚ

MATURITA V POHODĚ

M

Í

Í

･ PŘI J

･ PŘI J

･ PŘI J

LY

LY

2018

•

AC Í Ř Í ZE

2018

LY

MATEMATIKA

ANGLICKÝ JAZYK

A ･ PŘIJÍ
ZI

A ･ PŘIJÍ
ZI

A ･ PŘIJÍ
ZI

STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY

PŘ
IJ

PŘ
IJ

•

418 tematicky řazených úloh
• 3 testy ze studijních předpokladů
• Kompletní online řešení s komentářem
• Příprava na fakulty ekonomické,
filosofické, pedagogické, právnické, …

Anglický
jazyk

SŠ

ŘÍ
ACÍ ZEN
M

typově řazené testové úlohy
• 3 maturitní didaktické testy
• vzorové, chybné a cvičné písemné práce
• komplexní příprava na ústní zkoušku

ACÍ ŘÍZEN
ÍM

PŘ
IJ

ZIA

Í

NA

NA

NA

2018

V

V

ÍC

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

V

2018

2018

VÍCELETÁ
GYMNÁZIA

tematicky řazené testové úlohy
• 4 maturitní didaktické testy
• kompletní online řešení s komentáři

E L E TÁ G Y

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

K MATURITĚ

2018

přijímací
na
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2018
•

Í

2018
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PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz

2018
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Matematika
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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Ř
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M

2018

Ř

2018

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

ŘEŠENÍ
ONLINE

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

SŠ

ŘÍ
ACÍ ZEN
M

2018

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ
TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz

2018

Ř

A VÍCEL
ÍN

2018

2018

VÍCELETÁ
GYMNÁZIA

Anglický
jazyk

2018

2018

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

přijímací
na
řízení

přijímací
na
řízení

2018

tematicky řazené testové úlohy
• Český
4 maturitní didaktické testy
• vzorové, chybné a cvičné písemné práce
• komplexní příprava na ústní zkoušku

jazyk a literatura

2018

E L E TÁ G Y

NÁ

•

AC Í Ř Í Z E

2018

2018

ZIA

MATURITA V POHODĚ

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy
- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Maturita

jazyk a literatura
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2018
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2018
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MATURITA V POHODĚ

STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY

•

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
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2018
Anglický
jazyk

2018

2018

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

M

2018

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ
PŘÍPRAVA
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TAKTIK International, spol. s r.o.
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Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Maturita

Matematika

2018

2018

2018

NÍ

2018

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

ED

Maturita
Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

2018

2018

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní
zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

Á GYMNÁ
ET

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady
k jeho řešení
- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované
u maturitní zkoušky
- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané
do 4 ukázkových testů

ŘEŠENÍ
ONLINE

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Maturita

- Didaktický test: Procvičíte se ve schopnosti porozumět psanému a mluvenému slovu a vyzkoušíte
si tři kompletní didaktické testy.
- Písemná práce: Seznámíte se s náležitostmi slohových útvarů, se kterými se u maturity můžete
setkat, naleznete zde vzorová chybná a vzorová správná vypracování a také deset cvičných
zadání pro obě části písemné práce.
- Ústní zkouška: Seznámíte se se všemi částmi ústní zkoušky, dozvíte se jak k nim přistupovat, jaké
volit uvozovací fráze a pomocí třech kompletních zadání si můžete nanečisto procvičit svůj
mluvený projev.
Pomocí pečlivě připravené gramatické příručky si můžete kdykoli během přípravy na maturitu
zopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, co
můžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat.

ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘE
ONLINE

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

N Í Š KO

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy
- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací
- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

ED

Maturita

Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní
zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickou
příručku a slovník.

Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní
zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady
k jeho řešení
- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované
u maturitní zkoušky
- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané
do 4 ukázkových testů
Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

STUDIJNÍ PŘEDPOKLADY

MATURITA V POHODĚ

Studijní
předpoklady

Studijní
předpoklady

736 tematicky řazených úloh
• 3 testy ze základů společenských věd
• Kompletní online řešení s komentářem
• Příprava na fakulty právnické, filosofické,
pedagogické, zdravotně sociální, …

•

Maturita pedagogické,Maturita
zdravotně sociální, … Maturita

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady
k jeho řešení

- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované
u maturitní zkoušky
- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané
do 4 ukázkových testů
Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Maturita

Matematika

2018

Á GYMNÁ
ET

MATURITA V POHODĚ

•

•

Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní
zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

Maturita

2018

2018

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz
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2018
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K
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ZKOUŠCE:
Kompletní
online řešení s komentářem

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

NA S T

ANGLICKÝ JAZYK

Maturita

Matematika

2018

2018

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:
- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy
- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací
- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

didaktické testy
• písemná práce
• ústní zkouška
• gramatická příručka a slovník

2018
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2018
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•

2018

2018

ED

Anglický
jazyk

2018

2018

Anglický
jazyk

Maturita

tematicky řazené testové úlohy
Český
Matematika
4 maturitní didaktické testy
• kompletní online řešení s komentáři

• a literatura
jazyk

Á GYMNÁ
ET

•

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz

NÍ

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Maturita

Český

Matematika
Maturita

Maturita

2018

2019

ZÁKL ADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

Maturita

2018

2018

Maturita
ŘEŠENÍ A NAHRÁVKY
ONLINE

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

2018

2018

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

fakulty informatiky
fakulty stavební
fakulty podnikatelské
fakulty strojní
fakulty elektrotechnické
fakulta lesnická a dřevařská
fakulty architektury, ...

ŘEŠENÍ
ONLINE

Studijní
předpoklady

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

418 tematicky řazených úloh
• 3 testy ze studijních předpokladů
• Kompletní online řešení s komentářem
• Příprava na fakulty ekonomické,
filosofické, pedagogické, právnické, …

Maturita

Cvičebnice obsahuje tři hlavní části, které se věnují jednotlivým maturitním zkouškám, gramatickou
příručku a slovník.

- Písemná práce: Seznámíte se s náležitostmi slohových útvarů, se kterými se u maturity můžete
setkat, naleznete zde vzorová chybná a vzorová správná vypracování a také deset cvičných
zadání pro obě části písemné práce.
- Ústní zkouška: Seznámíte se se všemi částmi ústní zkoušky, dozvíte se jak k nim přistupovat, jaké
volit uvozovací fráze a pomocí třech kompletních zadání si můžete nanečisto procvičit svůj
mluvený projev.
Pomocí pečlivě připravené gramatické příručky si můžete kdykoli během přípravy na maturitu
zopakovat své jazykové znalosti. Cvičebnice vám poskytne komplexní představu o tom, co
můžete u maturity očekávat, a pomůže vám se se zkouškou dospělosti s úspěchem vypořádat.

ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘE
ONLINE

2018

N Í ŠKO

•

Anglický

2018

2018

- Didaktický test: Procvičíte se ve schopnosti porozumět psanému a mluvenému slovu a vyzkoušíte
si tři kompletní didaktické testy.

Anglický
jazyk

2018

2018
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2018

NÍ

2018

2018
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Argentinská 38, 170 00 Praha 7
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ED

Maturita

Matematika

2018

2018

Maturita

tematicky řazené testové úlohy
• Český
4 maturitní didaktické testyMatematika
• vzorové, chybné a cvičné písemné práce
• komplexní příprava na ústní zkoušku

jazyk a literatura

2018

2019

fakultu sociálních studií,
fakultu zdravotnických studií,
fakultu humanitních studií…

Ucelená řada cvičebnic pro studenty
MATURITNÍCH ROČNÍKŮ:
Přijímačky na VŠ

Maturita

Český

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz | www.vpohode.cz

Maturita

jazyk a literatura

•

2018

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

Přijímačky na VŠ

Základy
společenských
věd

právnické fakulty,
filosofické fakulty,
pedagogické fakulty,
zdravotně sociální fakulty,

Studijní
předpoklady

Základy
společenských
věd

Maturita

2018

Český

Maturita

2018

2018

•
•
•
•
•
•
•

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:
Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy,
na nichž je třeba absolvovat test ze základů společenských věd.

Cvičebnice je rozdělena na jedenáct částí: Filosofie | Psychologie | Sociologie | Právo |
Politologie | Ekonomie | Evropská integrace | České dějiny | Světové dějiny | Všeobecný
přehled | 3 ostré testy
Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu
o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Jedná se například o:
•
•
•
•

ŘEŠENÍ
ONLINE

Přijímačky na VŠ

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Anglický
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2018

2018
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Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

2018

Maturita

Cvičebnice Maturita v pohodě – Matematika obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáků k maturitní
zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady
k jeho řešení
- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované
u maturitní zkoušky
- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané
do 4 ukázkových testů
Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

ŘEŠENÍ
ONLINE

Maturita

Matematika

2018
2018

2018

N Í Š KO

pedagogické fakulty
filosofické fakulty
právnické fakulty
fakulta sociální studií
fakulta sociálních věd
ekonomické fakulty
přírodovědecké fakulty

Přijímačky na VŠ

PŘIJÍMAČKY NA VŠ V POHODĚ

Cvičebnice je rozdělena na pět částí: Jazyková část | Analytická část | Všeobecný přehled |
Anglická část | 3 ostré testy
Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu
o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:
•
•
•
•
•
•
•

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Maturita

Český

jazyk a literatura

TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
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PŘIJÍMAČKY NA VŠ V POHODĚ

•
•
•
•

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K PŘIJÍMAČKÁM NA VŠ:

Maturita

ED

právnické fakulty
fakulty sociálních studií
fakulty humanitních studií
filosofické fakulty
pedagogické fakulty

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

2018

PŘIJÍMAČKY NA VŠ V POHODĚ

Cvičebnice je rozdělena na jedenáct částí: Filosofie | Psychologie | Sociologie | Právo |
Politologie | Ekonomie | Evropská integrace | České dějiny | Světové dějiny | Všeobecný
přehled | 3 ostré testy
Jednotlivé kapitoly a testy jsou koncipované tak, aby studentům pomohly vytvořit si představu
o typologii úloh, které se vyskytují u přijímaček na řadě vysokých školy v ČR. Patří mezi ně například:
•
•
•
•
•

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:
- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy
- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací
- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

2018

2018

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:
- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy
- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací
- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:
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Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:
Maturita

MATURITA V POHODĚ

- úvodní informace poskytují žákovi obecný přehled o didaktickém testu a také konkrétní rady
k jeho řešení
- druhá část je tvořena typovými úlohami rozdělenými do tematických oblastí, které jsou testované
u maturitní zkoušky
- ve třetí části jsou typové úlohy z různých témat procvičovaných ve druhé části, uspořádané
do 4 ukázkových testů
Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity
v maturitním didaktickém testu z matematiky.
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MATEMATIKA

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy
- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací
- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:
- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy
- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací
- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.
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- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
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- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací

Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.

Anglický
jazyk

2018

VÍCELETÁ
GYMNÁZIA

NA

NA

NA

2018

Ř

M

tematicky řazené testové úlohy
• 4 maturitní didaktické testy
• kompletní online řešení s komentáři

ACÍ ŘÍZEN
ÍM

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

V

M

•

E L E TÁ G Y

2018

Í

2018

ÍC

K MATURITĚ

ŘEŠENÍ A KOMENTÁŘE
ONLINE

S ud n
p edpok ady

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

Maturita

přijímací
na
řízení

přijímací
na
řízení

2018

AC Í Ř Í Z E

Í

NÁ

M

2018

ACÍ ŘÍZEN
ÍM

Í

M

Matematika

SŠ

2018

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

NA

2018

2018

Í

V

V

V

V

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ

ŘEŠENÍ
ONLINE

Ucelená řada cvičebnic pro přípravu
K MATURITNÍ ZKOUŠCE:

typově řazené testové úlohy
• 3 maturitní didaktické testy
• vzorové, chybné a cvičné písemné práce
• komplexní příprava na ústní zkoušku

E L E TÁ G Y

Ř

NA

NA

NA

NA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

•

AC Í Ř Í Z E

Í

Í

2018

2018

PŘÍPRAVA

A VÍCEL
ÍN

M

ACÍ ŘÍZEN
ÍM

ÍC

K MATURITĚ

2018

Ř

2018

PŘÍPRAVA

PŘÍPRAVA
K MATURITĚ
TAKTIK International, spol. s r.o.
Argentinská 38, 170 00 Praha 7
www.etaktik.cz

A VÍCEL
ÍN

ŘÍ
ACÍ ZEN
M

Í

Í

M

- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:
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k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.
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do 4 ukázkových testů
Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované
tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh, které budou použity
v maturitním didaktickém testu z matematiky.

Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
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- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:

- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy
- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací
- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
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Cvičebnice Maturita v pohodě – Český jazyka a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu
žáků k maturitní zkoušce na středních školách a gymnáziích.
Cvičebnice je rozdělena na tři části:
- kapitola didaktický test obsahuje jak úlohy z různých tematických oblastí testovaných v maturitním didaktickém testu, tak také 4 kompletní didaktické testy
- k písemné práci se žák připraví pomocí vzorových, chybných a také cvičných písemných prací
- třetí část ústní zkouška poskytuje žákům širokou škálu rozborů uměleckých i neuměleckých
textů a také pracovní listy, které se mohou objevit u maturitní zkoušky
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u maturitní zkoušky
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Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.
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Jednotlivé kapitoly jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si ucelenou představu
o všech částech maturitní zkoušky. Publikace poskytuje žákům možnost komplexně se připravit
k maturitě z českého jazyka a literatury ve všech částech zkoušky.
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Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů k přijímacímu řízení na vysoké školy,
na nichž je třeba absolvovat test ze studijních předpokladů.
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