
Fyzika 
s porozuměním
mechanika
V souladu s RVP pro gymnázia
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• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografi e, kresby a mapky.

• V každé kapitole je grafi cky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, 
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy

Učebnice

ISBN: 978-80-7563-240-1
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ZÁKLADY 
SPOLEČENSKÝCH 
VĚD
Pracovní sešit pro střední odborné školy

V souladu s RVP
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• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografi e, kresby a mapky.

• V každé kapitole je grafi cky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, 
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy

Učebnice

ISBN: 978-80-7563-240-1
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• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografi e, kresby a mapky.

• V každé kapitole je grafi cky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, 
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy
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• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografi e, kresby a mapky.

• V každé kapitole je grafi cky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, 
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.
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nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši vytrvalou podporu a vřelou spolupráci. Motivujete nás se neu-
stále zlepšovat. Rádi bychom Vám představili nabídku Vydavatelství Taktik pro střední školy. Pro školní rok 
2022/2023 jsme pro Vás a žáky SŠ připravili 8 novinek a 7 interaktivních titulů.
Seznamte se s kompletní řadou učebnic Nová literatura pro střední školy zahrnující i metodické příručky, 
která je doplněna o učebnice řady Nová čítanka pro SŠ. Zareagovali jsme na poptávku pedagogů střed-
ních odborných učilišť a na základě jejich požadavků jsme sestavili novou pracovní učebnici – Literatura 
pro SOU. Pro výuku českého jazyka vyšla kompletní řada učebnic a pracovních sešitů Český jazyk pro SŠ. 
Dále připravujeme učebnice a pracovní sešity pro SOŠ – Český jazyk a Základy společenských věd.
Přicházíme rovněž s novou řadou učebnic dějepisu, které si berou za cíl nejen studenty zaujmout, ale 
i přiblížit jim dějiny inovativním způsobem. Studenti si tak historii vyzkoušejí na „vlastní kůži“ a současně 
rozvinou i své kritické myšlení.
Velkou novinkou je Fyzika s porozuměním – učebnice pro gymnázia, která reaguje na dlouho dobou po-
ptávku z řad pedagogů i studentů po moderních, zajímavých a čtivých učebnicích středo školské fyziky. 
Text vychází vstříc vnímání současných studentů, aniž by autoři slevili z nároků na odbornost a úroveň 
výkladu fyziky.
Zásadně jsme inovovali cvičebnice určené k přípravě na maturitu z českého jazyka a literatury, z anglic-
kého jazyka i matematiky. Aktualizovali jsme tituly pro přípravu na přijímací zkoušky na VŠ, u nichž je 
třeba absolvovat test ze studijních předpokladů nebo základů společenských věd.
Pokud Vás některý z titulů zaujal, můžete si jej bezplatně objednat a vyzkoušet. Prolistujte si ho, prohléd-
něte a přesvědčte se, že Vaši výuku obohatí. Přepravu ukázek na Vaši školu rádi uhradíme.
Pro objednání bezplatných ukázkových materiálů využijte naše webové stránky www.etaktik.cz, přiložený 
formulář pro objednávku bezplatných ukázek nebo požádejte našeho obchodního zástupce o výstavku 
učebnic a sešitů ve Vaší škole.
Rovněž si můžete prolistovat ukázky všech titulů na našem webu www.etaktik.cz nebo si můžete sjednat 
bezplatné školení učitelů v tom, jak pracovat s našimi pomůckami, přímo ve Vaší škole. Kontaktní údaje 
naleznete níže.
Rádi poskytujeme školám řadu výhod a bonusů. Pro lehčí orientaci jsou proto všechny produkty v tomto 
katalogu označeny piktogramy, které Vám napovědí, jaké výhody jsou při objednání určitého titulu 
možné. Podrobné seznámení s infografikou naleznete na zadní straně.
Na www.etaktik.cz/webinare také pravidelně sledujte naši bohatou nabídku témat bezplatných webi-
nářů, které pro učitele pořádáme. Těšíme se na setkání i s Vámi.
Názor učitelů je pro nás důležitý, protože pouze díky Vám se můžeme stále zlepšovat, inovovat a dělat 
zajímavějšími již vydané publikace a zejména tvořit nové tituly na míru českým pedagogům. Cílem naší 
práce je být osvědčeným partnerem učitelům i žákům.
Těšíme se na Vaše reakce, nápady i postřehy, které vzejdou z používání našich pomůcek. Neváhejte nám 
tedy kdykoliv dát zpětnou vazbu. Rádi Vám budeme naslouchat.
Vydavatelství Taktik

VÁŽENÍ UČITELÉ,

KONTAKT
TAKTIK International, s.r.o.
Argentinská 36
170 00  Praha 7

taktik@etaktik.cz
www.etaktik.cz+420 226 256 081

Obchodní zástupce:
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FYZIKA PRO GYMNÁZIA
Tato nová řada učebnic reaguje na dlouhodobou poptávku z řad našich pedagogů i studentů po mo-
derních, zajímavých a čtivých učebnicích středoškolské fyziky.

Učebnice pro Vás připravil tým zkušených pedagogů, kteří svým studentům představují fyziku jako pří-
ležitost porozumět přírodě i jevům našeho každodenního života. Učební texty vycházejí vstříc vnímání 
současných studentů, aniž by autoři slevili z nároků na odbornost a vysokou úroveň výkladu fyziky.

Naše učebnice nabízejí pedagogům svou pestrou skladbou obohacení vyučovacích hodin a studentům 
možnost samostatně porozumět učivu, které si z nejrůznějších důvodů nemohli osvojit v hodinách fyziky.

Grafické zpracování usnadňuje orientaci v textu i zapamatování učiva. Učebnice obsahuje praktické 
příklady (řešené i neřešené), obrázky, schémata, přehledové tabulky, seznamy pojmů a vzorců či otázky 
k přemýšlení. Každý tematický celek je zakončen graficky odlišeným shrnutím hlavních poznatků.

Fyzika 
s porozuměním
mechanika
V souladu s RVP pro gymnázia

1. díl

od 199 Kč
11/2022

cca 200 barevných stran B5

učebnice

15+1

FYZIKA S POROZUMĚNÍM 1. DÍL
– mechanika
Učivo je sestaveno s ohledem na rámcový vzdělávací program 
pro gymnázia a školní vzdělávací programy řady gymnázií 
s různou dotací vyučovacích hodin.
• Úvod do studia fyziky a mechaniky
• Fyzikální veličiny a jednotky
• Kinematika hmotného bodu
• Dynamika
• Energie, práce, výkon
• Gravitační pole
• Mechanika tuhého tělesa
• Hydromechanika (mechanika kapalin a plynů)
• Doplňky

Texty inspirují k vnímání širších souvislostí. Pro náročnější studenty jsou doplněny malými 
rámečky, které nad rámec středoškolského učiva pomohou zájemcům komplexněji pochopit 
vysvětlované jevy a lépe se připravit na další studium.

novinka
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DĚJEPIS POD LUPOU
Učebnice si kladou za cíl zaujmout a inovativním způsobem přiblížit dějiny studentům. Dosahují toho 
například navozením dobové atmosféry, díky které mohou studenti zažít konkrétní období nebo udá-
lost (např. přibližují to, jak vypadal běžný den v domácnosti, studenti se mohou zamyslet nad články 
z dobového tisku, přečíst si úryvek z deníku nebo dopisu vojáka na frontě). Učebnice staví na propo-
jování informací, takže každá kapitola je součástí celku.

DĚJEPIS
Učebnice,  1. díl  
PRAVĚK, STAROVĚK, STŘEDOVĚK            
V souladu s RVP

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
A GYMNÁZIA

POD LUPOU
POD LUPOU

od 209 Kč

136 barevných stran A4

učebnice

15+1

DĚJEPIS POD LUPOU 1
Pravěk, starověk, středověk
• Úvod do studia historie
• Pravěk
• Staroorientální státy
• Antické Řecko
• Antický Řím
• Evropa po zániku Západořímské říše
• Slované na našem území na počátku raného středověku
• Český stát v raném středověku
• Střední Evropa v raném středověku
• Společnost, umění a vzdělanost v raném středověku
• Společnost v období vrcholného středověku
• Mezinárodní vztahy v období vrcholného středověku
• České země v období vrcholného středověku, Lucemburkové
• Husitská revoluce
• Vláda Jiřího z Poděbrad, Jagellonci na českém trůně
• Historická laboratoř
• Rejstřík osobností
• Slovníček pojmů

Učivo je rozděleno do 
3 dílů učebnic podle 
toho, jak se skutečně 
dějepis na středních 
školách učí.

novinka

od 11/2022

Časové osy a historické mapy, citáty 
a myšlenkové mapy

Infoboxy
Zaměřeno na…, 
Vyzkoušejte si, 
Věděli jste, že…?, 
Zamyslete se.

Obrázky 
a fotografie 
s popisky, 
vlastní 
ilustrace

Opakování – 
otázky 
k zopakování 
na konci 
každé kapitoly
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DĚJEPIS
Učebnice, 2. díl 
NOVOVĚK, DĚJINY 19. STOLETÍ  
V souladu s RVP

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
A GYMNÁZIA

POD LUPOU
POD LUPOU

DĚJEPIS
Učebnice, 3. díl 
DĚJINY 20. A 21. STOLETÍ 
V souladu s RVP

PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 
A GYMNÁZIA

POD LUPOU
POD LUPOU

od 209 Kč

od 209 Kč

140 barevných stran A4

160 barevných stran A4

učebnice

učebnice

15+1

15+1

DĚJEPIS POD LUPOU 2
Novověk, dějiny 19. století
• Renesance a humanismus
• České země v letech 1526–1618
• Evropa ve 2. polovině 17. a na počátku 18. století
• Osvícenský absolutismus
• Evropa v letech 1789–1848
• Evropa v letech 1848/49
• Evropa a svět v 2. polovině 19. století
• USA
• Evropa a svět před 1. světovou válkou
• Historická laboratoř
• Rejstřík osobností
• Slovníček pojmů

DĚJEPIS POD LUPOU 3
Dějiny 20. a 21. století
• První světová válka
• Svět po 1. světové válce a ve 20. letech 20. století
• Evropa a svět ve 30. letech
• Věda a kultura v období mezi válkami
• Druhá světová válka
• Československo v období 2. světové války
• Svět po druhé světové válce a ve druhé polovině 20. století
• Svět v 90. letech 20. století a na počátku 21. století
• Rejstřík osobností
• Slovníček pojmů

připravujeme

připravujeme

Návrat do minulosti – historický 
experiment:
Zážitková dvoustrana na konci každé 
větší kapitoly, díky níž si studenti 
hravou formou utřídí probrané 
učivo, spojí si jednotlivé souvislosti 
a zároveň mohou toto učivo vztáh-
nout k aktuální době. Historii si vy-
zkouší na „vlastní kůži“, více je za-
ujme. Obsahuje otázky pro rozvoj 
kritického myšlení, náměty na pro-
jekty, diskuzi, práci ve dvojicích i ve 
skupinách.Ukázky primárních 

literárních textů a otázky 
k jejich rozboru

31

historický experiment iii Návrat do minulosti

Porovnejte, jaké představy měly staroorientální civilizace o posmrtném životě. Jak se tyto představy odrážely v jejich kulturách?

Vyhledejte, co se píše o stavbě Babylonské věže v Bibli. Kteří 
umělci se touto pověstí inspirovali?

Porovnejte převratné vynálezy, které se objevily ve 
všech staroorientálních státech. Kterou z těchto civilizací 
považujete za nejvyspělejší?

Kterou základní otázkou se v Eposu o Gilgamešovi zabývá 
sumerský vládce města Uruk? Znáte některá další literární 
díla, která řeší stejnou otázku?

Vyhledejte, jakou roli sehráli králové David a Šalamoun 
v dějinách starověké Palestiny.

Vyhledejte informace o izraelsko-palestinském konfliktu.  
Co je příčinou tohoto konfliktu? 

Jakým způsobem zobrazovalo egyptské malířství lidské 
postavy? Jak si malíři poradili s perspektivou? Jak byl 
zobrazován faraon?

Vyhledejte informace o Českém egyptologickém ústavu 
a jeho úspěších v zahraničí.

 

 

§ 17 Jestliže někdo dopadl uprchlého otroka nebo otrokyni ve 
volné krajině a přivedl jej k jeho pánovi, pán otroka mu dá 
2 šekely stříbra; 

§ 18 Jestliže tento otrok neoznačil svého pána, dovedou jej do 
paláce, jeho případ bude vyšetřen a vrátí jej jeho pánovi; 

§ 19 Jestliže si (někdo) zadržel tohoto otroka ve svém domě, 
otrok byl potom dopaden v jeho rukách, tento člověk bude 
potrestán smrtí.

§ 146 Jestliže někdo si vzal (za manželku) kněžku a ona dala 
svému manželu otrokyni a (otrokyně) porodila děti, její paní ji 
neprodá; vtiskne jí otrockou značku a přičte mezi otroky; 

§ 147 Jestliže neporodila děti, její paní ji může prodat.

 

1. Za co hrozil obyvatelům Babylonie trest smrti?
2. Za jaké situace si mohl obyvatel vydělat 2 šekely?
3. Kde probíhalo šetření s uprchlým otrokem/kyní?
4. Dalo se s otroky/němi obchodovat?
5. Jaký byl osud dítěte narozenému otrokyni?
6. Vlastními slovy definujte postavení otroků v Babylonii.

Ukázka
Chammurabi – Zákoník

Na následujícím dominu se objevují pojmy ze starověku. Sestavte části domina ve správném pořadí.
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historický experiment iii Návrat do minulosti

Porovnejte, jaké představy měly staroorientální civilizace o posmrtném životě. Jak se tyto představy odrážely v jejich kulturách?

Vyhledejte, co se píše o stavbě Babylonské věže v Bibli. Kteří 
umělci se touto pověstí inspirovali?

Porovnejte převratné vynálezy, které se objevily ve 
všech staroorientálních státech. Kterou z těchto civilizací 
považujete za nejvyspělejší?

Kterou základní otázkou se v Eposu o Gilgamešovi zabývá 
sumerský vládce města Uruk? Znáte některá další literární 
díla, která řeší stejnou otázku?

Vyhledejte, jakou roli sehráli králové David a Šalamoun 
v dějinách starověké Palestiny.

Vyhledejte informace o izraelsko-palestinském konfliktu.  
Co je příčinou tohoto konfliktu? 

Jakým způsobem zobrazovalo egyptské malířství lidské 
postavy? Jak si malíři poradili s perspektivou? Jak byl 
zobrazován faraon?

Vyhledejte informace o Českém egyptologickém ústavu 
a jeho úspěších v zahraničí.

 

 

§ 17 Jestliže někdo dopadl uprchlého otroka nebo otrokyni ve 
volné krajině a přivedl jej k jeho pánovi, pán otroka mu dá 
2 šekely stříbra; 

§ 18 Jestliže tento otrok neoznačil svého pána, dovedou jej do 
paláce, jeho případ bude vyšetřen a vrátí jej jeho pánovi; 

§ 19 Jestliže si (někdo) zadržel tohoto otroka ve svém domě, 
otrok byl potom dopaden v jeho rukách, tento člověk bude 
potrestán smrtí.

§ 146 Jestliže někdo si vzal (za manželku) kněžku a ona dala 
svému manželu otrokyni a (otrokyně) porodila děti, její paní ji 
neprodá; vtiskne jí otrockou značku a přičte mezi otroky; 

§ 147 Jestliže neporodila děti, její paní ji může prodat.

 

1. Za co hrozil obyvatelům Babylonie trest smrti?
2. Za jaké situace si mohl obyvatel vydělat 2 šekely?
3. Kde probíhalo šetření s uprchlým otrokem/kyní?
4. Dalo se s otroky/němi obchodovat?
5. Jaký byl osud dítěte narozenému otrokyni?
6. Vlastními slovy definujte postavení otroků v Babylonii.

Ukázka
Chammurabi – Zákoník

Na následujícím dominu se objevují pojmy ze starověku. Sestavte části domina ve správném pořadí.
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NOVÁ LITERATURA
Nová edice učebnic a pracovních sešitů reaguje na poptávku pedagogů po sestavení učebních ma-
teriálů, které by odpovídaly jejich požadavkům a praxi. Zohledňuje potřeby studentů najít odpovída-
jící publikace, které studium literatury usnadní a zatraktivní.

Učebnice obsahuje výkladový text i zajímavosti ze života spisovatelů. Je bohatá na ukázky vybraných 
literárních děl i otázky usnadňující jejich rozbor. Grafické zpracování ulehčuje orientaci v učebních 
materiálech a napomáhá lepšímu zapamatování probírané látky. Každá kapitola je ukončena shrnu-
tím a opakovacím testem k prověření znalostí.

Všechny tituly z nové řady učebnic literatury jsou zpracovány podle Rámcového vzdělávacího 
programu.

120 barevných stran A4 112 barevných stran A4

od 179 Kč
skladem skladem

od 149 Kč

• Edice Nová literatura je vhodná také k přípravě na maturitu.
• Na její tvorbě se podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů za odborné spolupráce 

s doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D.
• Respektuje různé typy škol.
• Využívá literární teorii k analýze textu a jeho interpretaci.
• Obsahuje slovník literárních pojmů a přehled žánrů.
• Je propojena s filmem, hudbou, architekturou i malířstvím.

učebnice pracovní sešit

NOVÁ LITERATURA 1
Pro 1. ročník střední školy 
v souladu s RVP
• Umění a literatura
• Starověká literatura
• Starověká antická literatura
• Středověká evropská literatura
• Středověká česká literatura
• Renesance a humanismus
• Baroko
• Klasicismus, osvícenství 

a preromantismus

15+1

15+1

�

15+
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skladem

skladem

skladem

skladem

učebnice

120 barevných stran A4

od 179 Kč
skladem

učebnice

učebnice

pracovní sešit

112 barevných stran A4

od 149 Kč
skladem

pracovní sešit

pracovní sešit

15+1

15+1

15+1

NOVÁ LITERATURA 2
Pro 2. ročník střední školy 
v souladu s RVP
• Národní obrození – obranná 

a ofenzivní fáze
• Romantismus ve světové 

literatuře
• Národní obrození – vrcholná 

a revoluční fáze
• Májovci, ruchovci a lumírovci
• Realismus a naturalismus 

ve světové literatuře
• Realismus v české próze 

a dramatu 80. a 90. let
• Literární moderna – 

impresionismus, symbolismus 
a dekadence

NOVÁ LITERATURA 3
Pro 3. ročník střední školy 
v souladu s RVP
• Světová poezie na počátku 

20. století
• Česká moderna a dekadence
• Generace buřičů
• Světová próza a drama od 

první do konce druhé světové 
války

• Česká poezie od první do 
konce druhé světové války

• Česká próza a drama od první 
do konce druhé světové války

NOVÁ LITERATURA 4
Pro 4. ročník střední školy 
v souladu s RVP
• Světová literatura od konce 

2. sv. války do současnosti
• Česká poezie od konce 

2. sv. války do konce 50. let 
20. století

• Česká próza od konce 2. sv. 
války do konce 50. let 
20. století

• Česká literatura od 60. let 
20. století do roku 1989

• Česká próza a poezie od roku 
1989 do současnosti

15+1

�

15+

15+1

�

15+

15+1

�

15+



8 www.etaktik.cz

120 barevných stran A4120 barevných stran A4 120 barevných stran A4

120 barevných stran A4

229 Kč 229 Kč 229 Kč

229 Kč

Metodická příručka vznikla s cílem usnadnit Vám, pedagogům, výuku v hodinách literatury. Publikace 
je sestavena tak, aby se v ní snadno a rychle orientovalo. Zvolili jsme přehledné grafické zpracování 
a členění textu dle tematického zaměření jednotlivých bloků. Při její tvorbě jsme kladli důraz na její 
praktické využití v hodinách literatury, proto na každé straně naleznete řešení cvičení z pracovního 
sešitu i odpovědi na opakovací otázky z učebnice.

Příručka obsahuje řadu doplňujících informací, díky nimž můžete 
svůj výklad obohatit a uvést do souvislostí. Důraz je kladen také 
na přesah do dalších mezipředmětových a mezioborových ob-
lastí. Pokud se jedná o specifický literární žánr, kterému se autor 
věnoval, najdete jeho definici 
v odstavci, který se váže k lite-
rárnímu žánru. Podobně jsou 
zpracovány i stylistické a jazy-
kové prostředky, jež jsou pro 
daného autora typické, nebo 
charakteristický typ hrdiny, 
který autor uvedl do literatury.

Tato příručka se rovněž vě-
nuje konkrétním literárním 
dílům, případně tomu, jaký 
vliv měla tato díla na další 
umělce. V příručce dále na-
leznete řadu motivačních 
textů, které mají studenty 
inspirovat k zamyšlení, k sa-
mostatné práci nebo ke spo-
lupráci s ostatními studenty.

skladem skladem skladem

skladem

NOVÁ LITERATURA – METODICKÉ PŘÍRUČKY

NOVÁ LITERATURA 1
metodická příručka

NOVÁ LITERATURA 4
metodická příručka

NOVÁ LITERATURA 2
metodická příručka

NOVÁ LITERATURA 3
metodická příručka
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Nová pracovní učebnice literatury reaguje na poptávku pedagogů středních odborných učilišť po se-
stavení učebního materiálu, který by odpovídal jejich požadavkům i praxi. Zároveň vychází z potřeby 
studentů najít odpovídající publikaci, která by jim studium literatury usnadnila a zatraktivnila.

Učebnice kromě výkladového textu nabízí prostor, kam mohou studenti vpisovat své odpovědi. 
Všechny kapitoly jsou ukončeny shrnutím. Za každým větším tematickým celkem se nalézá opako-
vací test k prověření znalostí. Na tvorbě učebnice se podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů 
za odborné spolupráce s doc. Mgr. Radkem Malým, Ph.D.

Učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání.

LITERATURA PRO SOU

232 barevných stran A4

od 299 Kč

pracovní učebnice

Vhodná také k přípravě na maturitu.
• Kombinuje výhody učebnice a pracovního sešitu.
• Detailně přibližuje tvorbu osobností světové i české literatury.
• Zahrnuje tvorbu od nejstarších literárních období až po 

současnost.
• Využívá literární teorii k analýze textu a jeho interpretaci.
• Obsahuje přehled literárních žánrů.
• Je propojena s filmem, hudbou, architekturou i malířstvím.

novinka

59

Molière byl autor divadelních her a zároveň působil jako herec v kočovné společnosti� Ve svých hrách (Lakomec, Zdravý nemocný, Tartuffe 

neboli Pokrytec, Misantrop aneb Zamilovaný mrzout) se vysmíval různým negativním lidským vlastnostem a nešvarům ve společnosti� 

Některé jeho hry byly zakázány, na autora útočila především církev, protože ji kritizoval� Molière se 

proslavil komediemi� Jedná se o dramatický útvar, který vždy skončí šťastně� Poukazuje na lidské 

slabosti, které často zveličuje, ale má pro ně pochopení a uplatňuje nadhled� Důležitými prvky 

jsou humor a vkusná komika� (Pokud je humor obhroublý, vulgární a komika méně vkusná, stává 

se z komedie fraška�) Problémy hrdinů se podaří nakonec vyřešit a vše se v dobré obrátí� Tento 

žánr byl v období francouzského klasicismu, kdy se vyžadovala tvorba podle přísných pravidel, 

považován za nízký, podřadnější� Mohly v něm vystupovat postavy z nižších společenských vrstev 

a tomu odpovídalo i jejich vyjadřování a slovní zásoba� 

V komedii Lakomec je hlavní postavou Harpagon, chorobně šetrný vdovec, který bezohledným 

chováním ničí život svým dvěma dětem� Brání jim v lásce a dceru nutí do finančně výhodného 

sňatku� Teprve fingovaná krádež jeho pokladnice ho přinutí ustoupit, protože jeho peníze a jejich 

návrat pro něj představují jednoznačně to nejdůležitější�

MOLIÈRE, vlastním jménem Jean-Baptiste Poquelin

(1622–1673) 

francouzský dramatik a herec

HARPAGON: To bych si vyprosil! Vrátíš mi, cos mi vzal! Ale řekni 

mi, prosím tě, jak tě to vůbec mohlo napadnout?

VALÉR: Ach, vy se ještě ptáte? 

HARPAGON: Ano, jsem tak smělý.

VALÉR: Vnuklo mi to božstvo, které zároveň omlouvá, k čemu nás 

navádí: láska!

HARPAGON: Láska? 

VALÉR: Láska.

HARPAGON: Čistá láska, čistá, jen co je pravda! Láska k mým 

zlaťákům! (…)

VALÉR: Se mnou si dělejte, co vám libo! Jsem hotov vytrpět si bez 

reptání, cokoli si zamanete. Ale věřte mi aspoň, že vaše dcera za nic 

nemůže.

HARPAGON: To bych prosil! To by tak ještě scházelo, aby dcera 

měla prsty v takovém zločinu. Ale teď chci zpátky své. Kams ji dal? 

Kams ji unesl?

VALÉR: Unesl? Já? Vždyť jsem ji neunesl. Je pořád ještě ve vašem 

domě.
HARPAGON: Má ty nejdražší kasičko! – Tak ona není z domu? 

VALÉR: Není, pane.

HARPAGON: A poslyš, nedotkl se mi jí?

VALÉR: Já a dotknout se jí? Na to je příliš cudná a bezúhonná.

HARPAGON: Má kasička je cudná a bezhonná!

VALÉR: A nikdy nic trestuhodného neposkvrnilo vášeň, kterou 

v mém srdci zažehly její krásné oči. 

HARPAGON: Krásné oči má kasička! Mluví o ní jako amant o své 

vyvolené.

Ukázka díla: Lakomec

  V čem spočívá komika v ukázce?

 Charakterizuje postavu Harpagona�

 Vyznačte v textu pasáž, která je míněna ironicky�

 Vysvětlete význam slova amant�

Přeložil Erik Adolf Saudek

ZNÁMÁ DÍLA

 y Lakomec

 y Tartuffe neboli Pokrytec

 y Misantrop aneb Zamilovaný mrzout

  

Kterou další vlastnost Harpagona ukázka vystihuje? 

 pokrytectví  samolibost  hádavost  nervozitu

 Zatrhněte výrazy typické pro komedii�

 karikování vlastností    hrdinové z nejvyšších společenských vrstev

 smířlivý závěr 
  pochopení pro záporné vlastnosti postav

 nespisovnost a expresivita  vyjadřování ve verších

 Jaký význam má slovo misantrop? Použijte slovník cizích slov� 

Úkoly

Jsou povahy, na které neplatí než faleš, letory, které nesnášejí odporu, ježaté dušičky, které začnou střečkovat, když jim někdo řekne 

pravdu, a které člověk dostane, kam chce, leda oklikami.

Postavu lakomce Harpagona si v Městském 

divadle v Brně zahrál herec Bolek Polívka.

129

Ve svém díle zachytil život obyčejných zemědělských dělníků v rodné Kalifornii a to, jak jej poznamenala světová hospodářská krize� Jeho 

dílo bylo vnímáno jako radikálně levicové, a jakkoli bylo oceněno mnoha cenami včetně Nobelovy, některými skupinami v americké spo-

lečnosti bylo považováno za nežádoucí� Jedním ze známých sociálně-kritických děl je autorova novela O myších a lidech� Její příběh se odehrává ve 30� letech 20� století na západě 

USA� Hlavními hrdiny jsou dva námezdní zemědělští dělníci George a Lennie� Lennie je mentálně zaostalý, s dobrým srdcem a neobyčejnou 

silou� George se o něj nezištně stará (slíbil to jeho tetě, něco jako psychiatrické sanatorium by si nemohli dovolit), nikoho jiného nemá� 

Oba touží po lepším životě, který je symbolizován domkem se zahrádkou a králíky� Nakonec však Lennie nechtěně způsobí smrt farmářově 

snaše, která s ním koketuje, a George ho raději zastřelí, aby ho ušetřil lynčování (lidové popravy bez soudu), které by určitě následovalo� 

Slovo myši z názvu díla naráží na fakt, že Lennie rád hladil hebké věci a po kapsách nosil myši, svýma silnýma rukama jim však hlazením 

často způsobil zranění nebo smrt� Postavy v díle jsou pro svět stejně bezvýznamné jako myši (nemajetní, bezprizorní), v novele je také 

zachyceno špatné zacházení s Američany černé pleti� Pointa tragického konce příběhu spočívá v tom, že někdy je nejlepší službou příteli 

ho v nehostinném světě zabít� Tento motiv se v díle opakuje několikrát� Velmi oceňovaný román s podobnou tematikou má název Hrozny 

hněvu� 

JOHN STEINBECK  (1902–1968)
americký spisovatel, představitel moderního amerického románu, držitel 
Nobelovy ceny za literaturu

ZNÁMÁ DÍLA
 y O myších a lidech
 y Hrozny hněvu 
 y Na východ od ráje

  Vysněný domek má stát šest set dolarů� Kolika dolary na něj chce přispět Candy a kolik peněz by George ještě musel vydělat?   Proč musí mluvit postavy o svém plánu tajně?  
  O kom mluví Candy v podtržené části textu? 
  Jak jsou pro postavy důležité mezilidské vztahy a čím je nahrazují? Proč nemohou žít plnohodnotným životem? Co si pod tím 

pojmem představují? 

  Co vyjadřuje poslední Candyho věta? 
  Charakterizujte promluvy postav po stránce jazykové�

George odplivl znechuceně na podlahu. „My máme oba dohromady celejch deset dolarů.“ Zamyslel se. „Víš, jestli budem dělat s Lenniem celej 

měsíc a nic neutratíme, tak budeme mít stovku. Ty by bylo čtyry sta padesát. Za tolik bysme to už jistě dostali. Ty s Lenniem bys tam už šel 

hospodařit a já bych si našel ňákou práci a ten zbytek bych doplatil, a vy byste mohli prodávat vejce a takový věci.“ Všichni tři zmlkli. Hleděli 

užasle jeden na druhého. To, v co nikdy skutečně nevěřili, se jim vyplní. (…) Candy seděl na okraji pryčny. Nervózně si poškraboval pahýl zá-

pěstí. „Ten úraz jsem měl před čtyrma rokama. Jakpak dlouho to bude trvat, a vykopnou mě. Jak už nebudu ani k tomu uklízení baráků, hoděj 

mě na krk okresu. Když vám dám, mládenci moje peníze, snad byste mě tam nechali okopávat zahrádku, i když už ani na tu moc nebudu. 

A budu mejt nádobí, a pak ty slepice a takový. Ale budu v našem vlastním a budu moct dělat na našem vlastním.“ Rozžalostnil se. „Viděli jste, 

co dnes udělali s mojím psem? Že prej on z toho světa nic nemá a z něj taky nikdo. Až mě vykopnou, jen kdyby mě tak chtěl někdo taky zastřelit. 

Ale to mi oni neudělají. Nebudu mít kam jít a práci už žádnou nedostanu. Do tý doby, než vy odtud budete, mládenci, odcházet, přibyde mi ješ-

tě třicet dolarů.“ George vstal: „Tak ho vemem. Dáme tu starou chalupu trochu do pořádku a nastěhujem se tam.“ Zase se posadil. Seděli všich-

ni zamlkle, všichni zasnění do té krásy; myšlenky všech se rozběhly dopředu do té budoucnosti, kdy se ta líbezná vidina stane skutečností. (…) 

Zvenku se blížily hlasy. „Ne abyste o tom někomu říkali,“ napomínal honem George. „Jen my tři a žádnej jinej! Ještě by nás mohli vyhodit a nic 

bysme nenašetřili. Dělejte zkrátka, jako bysme chtěli nakládat ten ječmen do nejdelší smrti, a jednoho krásnýho dne si přijdem pro výplatu, 

a spánembohem.“ Lennie i Candy přikývli a blaženě se culili. „Ne abyste to někomu říkali,“ mumlal si George pro sebe. 

„Georgi,“ ozval se Candy.„Co je?“
„Toho psa jsem si měl zastřelit, Georgi, sám. To jsem neměl dovolit, aby mi mýho psa zastřelil cizej člověk.“

Ukázka díla: O myších a lidech

Přeložil Vladimír Vendyš

Úkoly

  Vysvětlete pojem levicovost� 
  Kdy vypukla velká hospodářská krize a jaké celosvětové důsledky měla? 
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SOUČASNÁ ČESKÁ LITERATURA

Autor je český básník, ke kterému se vzhledem k obsahu jeho básní nejlépe 

hodí označení undergroundový� Autor se v období komunistického Českoslo-

venska pohyboval v alternativním kulturním proudu� Po změně režimu začal vystupovat 

ve skupině Krch-off band, v němž interpretuje své zhudebněné texty, a hojně se účastní 

autorských čtení� 

V Krchovského poezii se uplatňuje kontrast mezi formou a obsahem� Vybírá si dekadentní motivy jako smrt, děs, stavy spojené s užíváním 

alkoholu apod� V básních se autor různě stylizuje, jako ke svému vzoru se hlásí k Egonu Bondymu� 

Autor je český písničkář, který zpívá vlastní zhudebněné texty� Byl členem několi-

ka populárních autorských dvojic (např� s písničkářem Jiřím Dědečkem)� Hlavními 

rysy jeho tvorby jsou nadsázka a vtip, vyznění ale není vždy humorné� Oblíbenými tématy jsou 

mezilidské vztahy a životní bilancování� Je také autorem prozaických textů, např� fejetonů� 

JAN BURIAN (1952) | český básník, písničkář a prozaik, syn E. F. Buriana

Dnes v noci dostal jsem zas jednou do držky

Když jsem šel od Šupů na noční tramvaj

Kousek dál od místa, kde pečou pirožky

V koutě, kam opilci obvykle srávaj

Byl jsem bit jako pes a ani nevím kým

Vím jen, že byli dva a tma jak v pytli

– mám vůbec z včerejška dost chudé vzpomínky

(byl jsem sám ztřískaný, už než mě chytli)

Vím jen, že z rypáku krev proudem tekla mi

Pak ještě jeden z nich kopnul mě do rtů

Uleh jsem do stínu lákavé reklamy

S nabídkou zákusků, zmrzlin a dortů 

Ukázka díla: Básně sebrané

ZNÁMÁ DÍLA

 y Na shledanou zítra

 y Inflagranti
 y Nežádoucí návraty E. F. Buriana

J. H. KRCHOVSKÝ (1960) | český básník, vl. jménem Jiří Hásek
ZNÁMÁ DÍLA

 y Mladost – radost

 y Básně sebrané
 y Valčík s mým stínem

  Co je obsahem básně? 

  U kterého slova je v básni využito jeho mnohoznačnosti? 

  Vysvětlete funkci expresivních výrazů v textu� 

  Pokuste se popsat, na čem je založen rytmus jednotlivých veršů� 

  Kde se v básni vyskytuje kontrast? 

Staromanželská

Všichni už jsou rozvedený

Já se tomu vymykám

Držím se svý první ženy

Jak poslední mohykán

Sem tam vznikne směšná hádka

Sem tam trapný kopance

Ona však je kamarádka

A tak je nám do tance

Sem tam přijde těžká krize

Sem tam cizí matrace

Čtem si v sobě jako v knize

Manželství je legrace

Všichni táhnou s kufrem Prahou

S nima pověst svůdníků

Jen já zamknu svoji drahou

V sejfu svýho hrudníku

Všichni už jsou rozvedený

Já se tomu vymykám

Držím se svý druhý ženy 

Jak poslední mohykán

Ukázka díla: Na shledanou zítra
  Na čem je založen vtip básně? V této souvislosti vysvětlete 

pojem sebeironie� 

  Ve kterém verši se objevuje motiv nevěry? 

  Vyhledejte v básni anaforu�

  Vysvětlete spojení poslední mohykán�

  Vyhledejte v textu metaforu�

  Jaký společenský stav představuje bloudění s kufrem Prahou? 

  Vysvětlete název básně� 

Úkoly

  Co vyjadřuje básníkův pseudonym Krchovský?

  Jak se jmenuje skupina francouzských básníků, kteří svým psaním provokovali podobně jako J� H� Krchovský? 

  Vysvětlete příčinu popularity zhudebněné poezie�  

9

6 Básnické prostředky
Metafora: zůstali jsme na chvostě – jako na ocase – tedy poslední

Epiteton: kovově modrý nebe

7 Pointa, smysl ukázky
Text názorně ukazuje neuctivý postoj chlapců k tehdejšímu režimu� Poškození občanského průkazu se stávalo 

záminkou k represím� Je vidět, že vypravěč má strach nejen o sebe, ale i o kamaráda, zamilovaného a opilého 

„básníka“ Aleše� Ironický komentář v závěru odkazuje do budoucnosti, že budou problémy s policií: „To nás 

s policií čekaj asi hezký časy…!“

Informace o knize

8 Celkové téma, časoprostor Petr Šabach vychází z příhod, které se staly jemu nebo jeho přátelům a známým� Děj začíná v roce 1966 

předáváním občanských průkazů� Dalším důležitým tématem je snaha vyhnout se povinné vojenské službě� 

Román vtipně a přitom věrohodně ukazuje dobu normalizace, kdy mnoho prospěchářů vstoupilo do KSČ 

a někteří donášeli na ty, kteří chtěli např� utéct ze země� Obzvlášť zdařile jsou zde vykresleny některé typy 

tupých policistů� Po roce 1989 se autor dozví, že byl veden pod krycím jménem Šváb� Dozvídá se také, kdo 

na něj donášel – jeden z jeho přátel, se kterým poslouchali zahraniční desky�

9 Druh a žánr
Epika, společenský román

10 Kompozice
Chronologická kompozice, jednotlivá období jsou oddělena doplňující kapitolou�

11 Charakteristika hlavních 

postav, úloha vypravěče (forma 

vypravování)

Petr, autor i vypravěč, vtipně glosuje příhody party kluků, zároveň se dívá na dospívání  v totalitním režimu 

s nadhledem a ironií� Výraznou postavou je „básník“ Aleš, několik rýmovaných básniček je i v knize� Negativní 

postavou je např� Daniel Pačes (Daněk), který donáší a po roce 1989 se chová stejně nemorálně�

Charakteristika autora a doby

12 Autor: doba, příslušnost ke 

skupině, okolnosti vzniku knihy

Petr Šabach (1951–2017) je autorem humoristických románů a povídek� Jeho autobiograficky laděná tvorba 

dala vzniknout scénářům k filmům Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo a Občanský průkaz� Psal realisticky a většinou 

nespisovnou češtinou�

13 Vlastní interpretace smyslu 

ukázky a díla

Ukázka a celá kniha jsou napsány tak, že si dokážeme dobře představit život těsně před okupací v roce 1968 

a v době normalizace� Mladí lidé se cítili nesvobodní, nemohli studovat ani cestovat, museli na vojnu a byli 

všemožně stíháni za svá přesvědčení� Často končili nešťastně: ve vězení, sebevraždou, na psychiatrickém 

oddělení nebo jako alkoholici� Podle této knihy se může zdát, že jedinou radostí tehdy bylo pití, asi to bylo 

dříve „normální“�

Ukázka rozboru dramatu

Karel Čapek: Bílá nemoc

OTEC (čte noviny): … To je zajímavé, tadyhle říká Sigelius, že ta nemoc přišla z Číny. Vidíš, já vždycky říkám: udělat z Číny evropskou kolonii, 

zavést tam pořádek, a byl by pokoj. To máme z toho, že se ještě pořád trpí takové zaostalé země. Samý hlad a bída, žádná hygiena a tak: pak je 

z toho malomocenství. On tady Sigelius říká, že je to přece jen nakažlivá nemoc. To by se mělo něco udělat.

MATKA: Co by se mělo udělat?

OTEC: Zavřít ty malomocné a nepustit je mezi lidi. Jak se na někom ukáže bílá nemoc, pryč s ním! Vždyť je to hrůza, maminko, že nám nechají 

v domě umírat tu babu nahoře! Člověk aby se bál domů… už ten zápach na schodech…

MATKA: Já bych jí donesla polévku, když je tam tak sama.

OTEC: Jen se opovaž! Vždyť je to nakažlivé! Ty s tvým měkkým srdcem, ještě nám to zavlečeš sem. To by tak hrálo! A měli bychom něčím dez-

infikovat naši chodbu.

MATKA: Čím?

OTEC: Počkej. Je to blbec!

MATKA: Kdo?

OTEC: Ten novinář! Tadyhle píše … Já se divím, že to nezabavili! To se přece nemá dovolit, aby se psaly takové hovadiny! Ale já to redakci 

napíšu, to si nedají za rámeček. Pitomec jeden!

MATKA: Co tam máš?

OTEC: Ale tady píše, že se před tou nemocí nemůže nikdo uchránit… že zachvátí všechny lidi kolem padesátky…

MATKA: Ukaž!

OTEC (hodí noviny na stůl a běhá po pokoji): Trulant! Copak se smí takhle psát? Víckrát ty noviny nekoupím! Já jim ukážu, to jim nedaruju…

MATKA (čte): Ale tati, vždyť to tak řekl ten dvorní rada Sigelius!

OTEC: Nesmysl! To přece není možné, při dnešním stavu vědy a civilizace. Copak jsme středověk, aby byly takové nákazy? A copak je padesát-

ka nějaký věk? U nás to dostal jeden kolega, tomu je teprve pětačtyřicet. To by byla divná spravedlnost, kdyby to měli dostat jenom lidi kolem 

padesátky! Proč, říkám, proč? 

DCERA (jež dosud četla na pohovce román): Proč? Ale tati! Přece proto, aby se zas jednou udělalo místo mladším, ne? Beztoho nemají kam 

se vrtnout…

Rozbor ukázky

1 Téma ukázky, motivy
Rozhovor otce s manželkou a dcerou o nové, „bílé“ nemoci� Ve zprávách se píše o tom, že je nebezpečná 

hlavně pro lidi, kterým je víc než padesát let� Motivy: nemoc, nákaza, strach�

2 Zařazení ukázky kontextu knihy Ukázka je z prvního dějství dramatu, seznamuje čtenáře s prostředím, lidmi a bílou nemocí�

3 Forma psaní 
Scénář: dialog otce s matkou a dialog otce a dcerou
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 Která dvě zásadní témata se v básních objevují? 
 Doložte, že verše jsou psány vznešeným jazykem� Jaké je rýmové schéma v básni X?
 Ke komu se Villon obrací v básni XIX? 
 Koho obviňuje za své těžkosti?
 Vyhledejte v textu apostrofu a personifikaci�

Přestože François Villon vystudoval univerzitu a chystal se ke studiu teologie, žil bohémským životem, který z něj postupně udělal psance 

(byl několikrát ve vězení za studentské nepokoje, krádeže a účast na ozbrojeném přepadení) a nakonec vyhnance� V roce 1463 byl na deset 

let vyhnán z Paříže, ale po uplynutí lhůty se do města již nevrátil a od té doby o něm není žádný záznam� Je autorem básní Odkaz (později 

vydáván pod názvem Malý testament), básní Závěť (vydávána jako Velký testament), sbírky Básně a také jedenácti balad v argotu 

(slovní zásoba užívaná společenskou spodinou)�Ve svém díle využívá středověké formy kurtoazní (dvorské) lyriky� Vysoký styl a vznešený jazyk mísí s vulgárním významem veršů, ironií 

či sarkasmem� Hlavními tématy jeho veršů jsou smrt, láska, stáří, pomíjivost, bída, ale také hledání smyslu vlastního života či příčiny svých 

potíží� Ve verších uvádí jména svých osobních nepřátel, často se ovšem nejedná o jména skutečná� Vysmívá se nejen konkrétním lidem, 

ale také „světu bohatých lupičů“, za které považuje finanční aristokracii� V básních zmiňuje své přátele – kejklíře, žongléře, písničkáře, 

komedianty, nuzné kleriky (duchovní), vandráky, pasáky, prostitutky a zlodějíčky, tedy ty, kteří živoří na společenské periferii� Villon se ve 

svých básních často stylizuje do podoby bohéma, jenž živoří v bídě, je zklamán láskou a stěžuje si na svůj osud� Tento Villonův obraz je 

ale často falešný a je vytvořen na základě dobových žánrových zákonitostí� 

FRANÇOIS VILLON (1431 – po roce 1463)
francouzský básník pozdního středověku a rané renesance

ZNÁMÁ DÍLA
 y Odkaz (Malý testament) y Závěť (Velký testament) y Básně

Odkaz
VII
Tak musím pryč, ač mě to mrzí,nelze už déle zůstat u ní.Chtě nechtě pochopil jsem brzy,že jiný je teď na výsluní,

že jiný dýchá její vůni,
mě přešel vtip a znám jen pláča ona nad mou bídou trůní.Bůh vyslyšet mé nářky rač!

X 
Ty ukrutnice bez lítosti,
cos mě tak tvrdě zapudila – jak o tom svrchu řek jsem dosti že mi jen víčka pro pláč zbyla,ty vezmi si mé srdce, milá,zsinalé, mrtvé, probodené.Co ty ses mě jen natrápila!Bůh ti to jednou připomene.

Závěť
XII 
Poznal jsem na své krušné pouti,že v zoufalství a beznaději,bolesti když se srdce rmoutí,víčka se v hořkém pláči chvějí,že prací člověk bezpečnějizaostří mysl k nové síle

a život víc dá ve svém dějinež vědy textem v řeckém díle.

XIX 
Co chceš? To jen můj bídný osud –a za ten nemohu, jak víš –mě špatnou cestou vláčel dosuda vložil na mě tenhle kříž.Neodpustíš… či odpustíš…?Vzpomeň, kde sídlí hlad a bída a to si piští každá myš –

útlocitu se nedohlídá.

XXVI 
Ach Bože, kdybych studovala zamlada, v té době rušné,na dobré se jen mravy dal,měl bych dnes dům a lože slušné.Byl jsem však dítě neposlušné,za školu prchal, jak se dalo.Teď už to nenapravím, už ne.Srdce jako by mi usedalo.

Ukázka díla: Odkaz a Závěť

Přeložila Jarmila Loukotková

Úkoly

  Zaškrtněte pravdivá tvrzení:
 François Villon žil ve 14. století.  Původně se měl stát knězem.  V básních opěvuje krásu žen, staví se do role rytíře. 

 Častým motivem jeho básní je bída, osud, smrt, pomíjivost.  Villon se několikrát ocitl ve vězení.

  Vyhledejte, co je typické pro villonskou baladu� Kteří čeští umělci se tímto žánrem inspirovali? 

Grafické zpracování ulehčuje 
orientaci v učebních materiálech 
a napomáhá k lepšímu 
zapamatování probírané látky. 

U každého autora 
učebnice nabízí 
ukázku z jeho 
literární tvorby 
a otázky usnadňující 
rozbor díla.

skladem



NOVÁ ČÍTANKA 1
Pro 1. ročník střední školy 
v souladu s RVP

Čítanka obsahuje kapitoly:
• Starověká literatura
• Starověká antická literatura
• Středověká evropská literatura
• Středověká česká literatura
• Renesance a humanismus
• Baroko
• Klasicismus, osvícenství a preromantismus

Kromě těchto kapitol, seznamujících studenty s díly 
nejvýznamnějších autorů daného období, obsahuje čítanka 
dalších deset kapitol, jež mají za cíl inspirovat studenty 
k tomu, aby uvažovali nad literaturou v širším kontextu.

• Analýza čtenářského výzkumu
• Literární kritika
• Čtení s porozuměním
• Historická podoba češtiny
• Překlad literárního díla
• Literární komparatistika
• Aktuálnost literárního díla
• Mediální výchova
• Parafráze literárního díla
• Typ literární postavy

10 www.etaktik.cz

Čítanka navazuje na ucelenou řadu učebnic a pracovních sešitů z edice NOVÁ LITERATURA. Obsa-
huje další rozšířené ukázky z literárních děl v rozmezí od nejvýznamnějších památek starověku až 
po tvorbu preromantických autorů. Jejich smyslem je ještě více prohloubit učivo a dát studentům 
možnost se podrobně seznámit s tvorbou probíraných autorů.

Jednotlivé texty jsou doplněny otázkami a náměty, jež mají studentům usnadnit orientaci v textu 
a podnítit je k samostatnému kritickému myšlení. Zároveň mají studenty upozornit na nejdůležitější 
rysy tvorby konkrétního autora.

Čítanka vznikla v souladu s požadavky na zkoušky v rámci společné části maturity. Součástí čítanky 
jsou také texty s přesahy do oblasti mediální výchovy, literární kritiky, teorie a historie. Na tvorbě 
čítanky se opět podílel kolektiv zkušených autorů a pedagogů za odborné spolupráce s doc. Mgr. Rad-
kem Malým, Ph.D.

88 barevných stran A4

od 107 Kč
skladem

NOVÁ ČÍTANKA

učebnice

15+1



11taktik@etaktik.cz

96 barevných stran A4

96 barevných stran A4

96 barevných stran A4

učebnice

učebnice
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NOVÁ ČÍTANKA 2
Pro 2. ročník střední školy 
v souladu s RVP
• Národní obrození – obranná a ofenzivní fáze
• Romantismus ve světové literatuře
• Národní obrození – vrcholná a porevoluční fáze
• Májovci, ruchovci a lumírovci
• Realismus a naturalismus ve světové literatuře
• Realismus v české próze a dramatu 80. a 90. let
• Literární moderna – impresionismus, symbolismus 

a dekadence

NOVÁ ČÍTANKA 4
Pro 4. ročník střední školy 
v souladu s RVP
• Světová literatura od konce 2. světové války do současnosti
• Česká poezie od konce 2. světové války do konce 50. let 

20. století
• Česká próza od konce 2. světové války do konce 50. let 

20. století
• Česká literatura od 60. let 20. století do roku 1989
• Česká próza a poezie od roku 1989 do současnosti

NOVÁ ČÍTANKA 3
Pro 3. ročník střední školy 
v souladu s RVP
• Světová poezie na začátku 20. století
• Česká moderna a dekadence
• Generace buřičů
• Světová próza a drama od první do konce druhé světové 

války
• Česká poezie od první do konce druhé světové války
• Česká próza a drama od první do konce druhé světové války

15+1

15+1

15+1
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ČESKÝ JAZYK
Tato ucelená řada učebnic a pracovních sešitů byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich 
zkušeností s výukou na středních odborných školách a gymnáziích. Probíraná látka je přehledně roz-
dělena na 2 části – jazykové vzdělávání a slohové vzdělávání. Uspořádání učiva klade důraz na syste-
matické budování jazykových znalostí a dovedností. Všechny tituly z nové řady učebnic Český jazyk 
pro střední školy jsou zpracovány v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem.

72 barevných stran A4

88 barevných stran A4

72 barevných stran A4

88 barevných stran A4

od 165 Kč

od 165 Kč

od 139 Kč

od 139 Kč

skladem

skladem

skladem

skladem

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

ČESKÝ JAZYK 1
Pro 1. ročník střední školy 
v souladu s RVP
OPAKOVÁNÍ

1. Pravopis
2. Útvary národního jazyka
3. Čtenářská gramotnost

I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Úvod do studia jazyka
2. Jazykové příručky a práce s nimi
3. Čeština a příbuzné jazyky
4. Útvary národního jazyka
5. Úvod do fonetiky
6. Vývoj českého pravopisu
7. Písmo
8. Vybrané kapitoly z pravopisu
9. Interpunkce ve větě jednoduché
10. Interpunkce v souvětí

II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Komunikační situace
2. Základy stylistiky
3. Funkční styly
4. Slohové postupy a slohové 

útvary
5. Slohové útvary prostěsdělovací
6. Dopisy
7. Vypravování

ČESKÝ JAZYK 2
Pro 2. ročník střední školy 
v souladu s RVP
OPAKOVÁNÍ – základní pojmy
I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Nauka o slovní zásobě 
(lexikologie)

2. Tvarosloví
3. Zdokonalování pravopisu

II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Odborný styl
2. Administrativní styl
3. Útvary používané v souvislosti 

s přijetím do zaměstnání
4. Popis
5. Charakteristika

15+1

15+1

15+1

�

15+

15+1

�

15+
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72 barevných stran A4

72 barevných stran A4 68 barevných stran A4

64 barevných stran A4

od 165 Kč

od 165 Kč

od 139 Kč

od 139 Kč

skladem

skladem

skladem

skladem

učebnice

učebnice

pracovní sešit

pracovní sešit

15+1

15+1

ČESKÝ JAZYK 3
Pro 3. ročník střední školy 
v souladu s RVP
I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Věta
2. Větné členy
3. Druhy vět podle složení
4. Polovětné útvary
5. Nepravidelnosti větné stavby
6. Vyjadřování postojové modality
7. Zvuková stránka věty
8. Pořádek slov v české větě
9. Souvětí
10. Souvětí podřadné
11. Souvětí souřadné

II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Útvary odborného stylu
2. Zpracování informací
3. Referát
4. Výklad
5. Publicistický styl

ČESKÝ JAZYK 4
Pro 4. ročník střední školy 
v souladu s RVP
I. JAZYKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1. Instituce zabývající se českým 
jazykem

2. Jazykověda a její disciplíny
3. Vývoj hláskoslovného systému, 

vývoj mluvnických kategorií 
u jmen a sloves, vývoj syntaxe

4. Současná spisovná čeština
5. Základy valenční syntaxe
6. Nauka o textu

II. SLOHOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
1. Úvaha
2. Kritika a recenze
3. Umělecký styl
4. Vypravování s uměleckými prvky
5. Literatura faktu

III. PŘÍPRAVA K MATURITĚ

• V každé kapitole je graficky odlišené nadstandardní učivo, za tematickými celky následuje 
shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, i s ohledem na mezipředmě-
tové vztahy.

• Texty doprovázejí barevné fotografie, kresby a mapky.

15+1

�

15+

15+1

�

15+
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ČESKÝ JAZYK – PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
Učebnice a pracovní sešit Český jazyk pro střední odborné školy jsou jednodílné souhrnné publikace, 
které odpovídají požadavkům středoškolských pedagogů. Učivo je strukturováno, proloženo úlohami 
zaměřenými na ukotvení poznatků, osvěženo zajímavostmi a také doplněno o příklady z praxe či ži-
vota středoškolského studenta.

Do publikací jsou pro přehlednost zařazeny i myšlenkové mapy. Další předností těchto učebních mate-
riálů jsou kapitoly, které začínají aktivizační úlohou. Otázky jsou formulovány tak, aby posilovaly mezi-
předmětové vztahy, kulturní povědomí, komunikační kompetenci i mediální gramotnost studentů.

ČESKÝ 
JAZYK
Učebnice pro střední odborné školy

V souladu s RVP

Č
es

k
ý 

ja
zy

k 
U

če
b

ni
ce

• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografi e, kresby a mapky.

• V každé kapitole je grafi cky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, 
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy

Učebnice

ISBN: 978-80-7563-240-1

SO
U
H
RN

N
Ý
PŘEHLED

M
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V
N
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E
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O
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M
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E

od 259 Kč

192 barevných stran A4

ČESKÝ 
JAZYK
Pracovní sešit pro střední odborné školy

V souladu s RVP
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• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografi e, kresby a mapky.

• V každé kapitole je grafi cky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, 
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy

Pracovní sešit

ISBN: 978-80-7563-240-1

M
LU

V
N
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E
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O
H
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M
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E

Ř
EŠEN

Í O
NLINE

od 199 Kč

160 barevných stran A4

učebnice

pracovní sešit

15+1

15+1

ČESKÝ JAZYK
Pro střední odborné školy 
v souladu s RVP
JAZYK
• Obecný výklad o jazyce 

Jazyk, řeč a komunikace; 
Jazykověda a její disciplíny; 
Evropské a světové jazyky, 
jazykové skupiny; Národní jazyk 
a jeho útvary

• Zvuková stránka jazyka 
Fonetika a fonologie; Systém 
českých hlásek; Slovo a věta; 
Spisovná výslovnost

• Grafická stránka jazyka 
Písmo a písemný projev; Principy 
českého pravopisu

• Slovní zásoba 
Slovo a slovníky; Slovo a jeho 
význam; Slovní zásoba a její 
vrstvy; Obohacování slovní 
zásoby

• Tvoření slov 
Slovo a jeho stavba; Odvozování; 
Skládání; Zkracování

• Tvarosloví 
Třídění slov na slovní druhy; 
Jména a jejich mluvnické 
kategorie; Podstatná jména; 
Přídavná jména; Zájmena; 
Číslovky; Slovesa; Příslovce; 
Předložky; Spojky; Částice; 
Citoslovce

• Skladba 
Větná skladba; Základní větné 
členy; Rozvíjející větné členy; 
Odchylky od pravidelné vět. 
stavby; Typy souvětí; Interpunkce 
ve větě jednoduché a v souvětí

SLOH
• Nauka o slohu; Text a jeho 

struktura; Text a informace; 
Slohové postupy; Styl projevů 
mluvených a písemných; 
Styl prostěsdělovací; Styl 
administrativní; Styl publicistický; 
Styl odborný; Styl umělecký; Styl 
řečnický

KOMUNIKACE
• Základy mezilidské komunikace; 

Komunikační situace a strategie; 
Komunikace v práci; Komunikace 
interkulturní; Komunikace 
masová; Masová média; Reklama

PŘÍLOHY
• Slovníček jazykovědných pojmů; 

Souhrn gramatiky; Souhrnná 
gramatická cvičení; Příprava 
k maturitě; Formální zásady při 
psaní textů; Klíč ke cvičením; 
Rejstřík; Seznam doporučené 
a odborné literatury

• Kromě tradičních cvičení obsahuje pracovní sešit i úlohy 
k práci s textem (porozumění a korektura), úlohy k podpoře 
samostatného myšlení, formulování vlastního názoru a roz-
voji slovní zásoby.

• Příloha obsahuje přehled gramatiky, souhrnné testy 
a přípravu na didaktický test k maturitě. Klíč je dostupný 
online, proto je sešit vhodný také k domácí přípravě nebo 
k ověření znalostí při zkoušení.

09/2022

11/2022
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ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
 – PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
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• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografi e, kresby a mapky.

• V každé kapitole je grafi cky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, 
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy

Učebnice

ISBN: 978-80-7563-240-1
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ZÁKLADY 
SPOLEČENSKÝCH 
VĚD
Učebnice pro střední odborné školy

V souladu s RVP
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280 barevných stran A4
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• Byla sestavena odbornými pedagogy na základě jejich zkušeností 
s výukou na středních odborných školách a gymnáziích.

• Celkem 200 stran obsahu je rozděleno na dvě hlavní části (Jazykové 
vzdělávání a Slohové vzdělávání) a 17 kapitol, které jsou doplněny 
seznamem odborné literatury a rejstříkem pojmů.

• Moderní a plnobarevný design podporuje motivaci a kreativitu stu-
dentů.

• Texty doprovázejí barevné fotografi e, kresby a mapky.

• V každé kapitole je grafi cky odlišené nadstandardní učivo, za tema-
tickými celky je shrnutí a opakování učiva.

• Výklad učební látky je doplněn zajímavostmi, otázkami a úkoly, 
i s ohledem na mezipředmětové vztahy.

Český jazyk
pro střední odborné školy

Učebnice

ISBN: 978-80-7563-240-1

ŘEŠENÍ ONLINE
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ZÁKLADY 
SPOLEČENSKÝCH 
VĚD
Pracovní sešit pro střední odborné školy

V souladu s RVP
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od 199 Kč

172 barevných stran A4

učebnice

pracovní sešit

15+1

15+1

Učebnice a pracovní sešit Základy společenských věd pro střední odborné školy jsou jednodílné sou-
hrnné publikace, které reflektují požadavky většiny středoškolských pedagogů. Učivo je strukturo-
váno, proloženo myšlenkovými mapami, schématy, zajímavostmi ze života i kontrolními úlohami 
a koncipováno tak, aby inspirovalo otázkámi či náměty k diskuzi.

Úlohy a otázky podporují zájem o učivo, samostatné myšlení a rozvoj sociálních i občanských kom-
petencí. Součástí jsou QR kódy s odkazy na videa, rozšiřující učivo, grafy a aktuální zdroje informací.

připravujeme

připravujeme

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD
Pro střední odborné školy 
v souladu s RVP
PSYCHOLOGIE
• Já, člověk; Charakteristika 

člověka; Etapy lidského života; 
Vztah těla a duše: Nervová 
soustava a poruchy; Životní krize 
a její řešení; Duševní hygiena

SOCIOLOGIE
• Lidská společnost; Sociální učení; 

Porozumění ostatním; Kultura; 
Svět jako místo pro všechny

POLITOLOGIE
• Občan a stát; Demokracie; 

Občanská společnost; Státní moc; 
Politické strany a volební systémy; 
Lidská práva

MEZINÁRODNÍ VZTAHY
• Mezinárodní politika; EU; OSN; 

NATO; Globální problémy
PRÁVO
• Právo a spravedlnost; Pracovní 

právo; Rodinné právo; Občanské 
právo; Veřejná správa; Trestní 
právo

EKONOMIE
• Ekonomické pojmy; Trh; 

Hospodaření rodiny; Rozpočet 
a sociální zabezpečení rodiny; 
Majetek a rozhodování 
o finančních záležitostech; 
Bankovní systém v ČR; Daně

RELIGIONISTIKA/NÁBOŽENSTVÍ
• Církve, náboženská hnutí a sekty; 

Fundamentalismus
FILOZOFIE
• Láska k moudrosti; Filozofická 

antropologie; Poznání; Vědění 
a věda, pravda a platnost; 
Jednání, svoboda a tolerance; 
Lidská existence

ETIKA
• Pojem a smysl etiky; Morálka, 

láska, svoboda a svědomí; Etika 
a polis; Dobro a zlo; Profesní etika

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA
• Média; Působení a vliv médií; 

Využití médií; Jak poznat fake 
news nebo hoax?; Život na 
sociálních sítích

PŘÍLOHY
• Slovníček pojmů a cizích slov; Klíč 

k úlohám; Formální zásady pro 
psaní seminárních prací; Rozbor 
maturitních témat; Rejstřík

• Pracovní sešit obsahuje kreativní úlohy zaměřené na 
procvičení získaných dovedností, propojení s potřebami stu-
denta, posílení komunikačních i sociálních dovedností a také 
na to, aby se naučil řešit životní situace či problémy.

• Příloha obsahuje souhrnné testy. Klíč k jejich řešení je dos-
tupný online, proto je sešit vhodný k domácí přípravě nebo k 
ověření znalostí při zkoušení.
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MATURITA
Ucelená řada cvičebnic Maturita v pohodě je určena pro přípravu žáků středních škol a gymnázií na 
státní maturitní zkoušku. Cvičebnice jsou koncipovány na základě požadavků Centra pro zjišťování 
výsledků vzdělávání. Promyšlená struktura cvičebnic vychází ze struktury maturitní zkoušky a byla 
také konzultována s předními českými didaktiky maturitních předmětů.

V jednotlivých cvičeních jsou žáci vedeni k samostatné práci a přemýšlení, a tudíž k trvalejšímu za-
pamatování učiva. Cílem této řady cvičebnic je poskytnout žákům kompletní podklady pro přípravu 
na maturitní zkoušku.

od 359 Kč

od 219 Kč

09/2022

09/2022

cca 172 barevných stran A4

cca 192 barevných stran A4

ANGLICKÝ JAZYK

ČESKÝ JAZYK

15+1

15+1

MATURITA V POHODĚ
– Anglický jazyk
• Předmluva
• Struktura cvičebnice
• DIDAKTICKÝ TEST (úvodní kapitola, cvičení, poslech 1.– 4. část, čtení 

a jazyková kompetence 5.– 9. část, didaktický test 1–3)
• PÍSEMNÁ PRÁCE (úvodní kapitola, formální a neformální 

korespondence, pozvánka, charakteristika, vypravování, článek, popis, 
zpráva/vzkaz, oznámení, instrukce, návod, zadání písemných prací)

• ÚSTNÍ ZKOUŠKA (úvodní kapitola, part one – four, zadání ústních 
zkoušek)

• GRAMATIKA (členy, přítomné časy, minulé časy, předpřítomný čas, 
předminulý čas, vyjádření budoucnosti, modální slovesa, přídavná 
jména, příslovce, trpný rod, podmínkové věty, vztažné věty, nepřímá 
řeč, nepřímé otázky, doplňovací otázky, tázací dovětky, slovesné vazby, 
frázová slovesa, předložky, spojky / prostředky textové návaznosti, 
intenzifikátory, both, neither, either)

• SLOVNÍK
• FRÁZOVÁ SLOVESA

MATURITA V POHODĚ
– Český jazyk a literatura
• Předmluva
• Struktura cvičebnice
• DIDAKTICKÝ TEST (úvodní informace, pravidla českého pravopisu, slovo, 

věta, souvětí, porozumění textu a komplexní jazykový rozbor, charakter 
textu a komplexní jazykový rozbor, charakter textu a jeho výstavba, 
literární teorie a literární historie, didaktický test 1–5)

• PÍSEMNÁ PRÁCE (úvodní informace, vypravování, motivační dopis, 
zpráva, úvaha, popis, referát, dopis obsahující charakteristiku, článek 
s reportážními prvky, zadání písemných prací)

• ÚSTNÍ ZKOUŠKA (úvodní informace, vzorový pracovní list 1–3, cvičný 
pracovní list 1–9)

NOVINKA: přepracované 
a vylepšené vydání

Novinkou je kapitola s vypracovanými úlohami, ve kterých se v minulých letech nejvíce 
chybovalo, včetně rad, jak se chybám vyhnout.

! !
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Ke každému zakoupenému kusu:
K cvičebnicím jsme pro Vás jako bonus připravili nahrávky, odpovědi, komentáře a správná řešení 
úloh, které naleznete na etaktik.cz/maturita.
Vše potřebné pro přihlášení k účtu najdete na poslední stránce publikace.

od 219 Kč
09/2022

cca 192 barevných stran A4

MATEMATIKA

15+1 MATURITA V POHODĚ
– Matematika
• Předmluva
• Struktura cvičebnice
• Úvodní informace
• TEMATICKÉ CELKY (číselné obory, algebraické výrazy, rovnice 

a nerovnice, funkce, posloupnosti a finanční matematika, planimetrie, 
stereometrie, analytická geometrie, kombinatorika, pravděpodobnost, 
statistika)

• DIDAKTICKÉ TESTY 1–5

Každá cvičebnice obsahuje:
• úvodní informace, které poskytují studentovi obecný přehled,
• shrnutí učiva potřebného k úspěšnému splnění didaktického testu,
• dvojice vzorově řešených úloh a typologicky stejných neřešených úloh,
• tematicky řazené testové úlohy,
• vypracované úlohy, ve kterých se v minulých letech nejvíce chybovalo,
• praktické rady, jak se chybám vyhnout,
• kompletní ukázkové didaktické testy simulující ostrou zkoušku včetně časomíry.

55NEJČASTĚJŠÍ CHYBY U MATURITNÍ ZKOUŠKY

6 	 Každou	z	následujících	funkcí	(6.1–6.4)	definujeme	pro	x ∈ (−∞; 0).	Přiřaďte	ke	každému	předpisu	
funkce	(6.1–6.4)	odpovídající	graf	funkce	(A–F).

6.1	 y = x³ − x² − 2x
x

6.2	 y = (x² + x − 2) ⋅ log₂2

6.3	 y = 2x − 2x²
2x

6.4	 y = 2x − 2x²
2x²

A) B) C)

D) E) F)

řešení

	 Před	určováním	grafu	upravíme	předpisy	funkcí.
6.1	 	V	čitateli	zlomku	vytkneme	x	a	poté	zkrátíme.	Kvadratický	trojčlen	rozložíme	(pomocí	Vieto-

vých	vztahů,	popř.	vyřešením	kvadratické	rovnice).	Na	základě	znalosti	nulových	bodů	určí-
me	správný	graf.	Pozor	na	„otočení“	paraboly,	je-li	koeficient	a	v	rovnici	kvadratické	funkce	
y = ax² + bx + c	záporný.

6.2	 	Kvadratický	trojčlen	rozložíme	(pomocí	Vietových	vztahů,	popř.	vyřešením	kvadratické	rovnice).	
Číselný	výraz	log₂2	vypočítáme.

6.3	 V	čitateli	zlomku	vytkneme	2x	a	poté	zkrátíme.
6.4	 V	čitateli	zlomku	vytkneme	2x	a	poté	zkrátíme.

 Pozor	na	definiční	obor	funkcí	daný	v	zadání	příkladu.	Definiční	obor	je	po	správné	úpravě	výrazů	
rozhodující!
Před	určováním	grafu	je	třeba	předpisy	upravit.
Ze	znalosti	grafů	základních	funkcí	(lineární,	lineárně	lomené	a	kvadratické)	určujeme	grafy	funkcí.

MZ
2020

x

y

0 1

1

2

2

3

3

−1
−1

−2

−2

−3

−3

x

y

0 1

1

2

2

3

3

−1
−1

−2

−2

−3

−3

x

y

0 1

1

2

2

3

3

−1
−1

−2

−2

−3

−3

x

y

0 1

1

2

2

3

3

−1
−1

−2

−2

−3

−3

x

y

0 1

1

2

2

3

3

−1
−1

−2

−2

−3

−3

x
y

0 1

1

2 3−1
−1

−2

−2

−4

−3

−3

−5

NOVĚ: 
záznamové archy pro ostré procvičování – jako u zkoušky
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PŘIJÍMAČKY NA VŠ 
Nová edice cvičebnic Přijímačky na VŠ jsou výsledkem důkladné analýzy českých modelů přijíma-
cích řízení a testových otázek na většině vysokých škol v České republice. Na publikacích se podí-
lelo mnoho odborníků a pedagogických pracovníků, jejichž společným cílem bylo seznámit studenty 
s nejfrekventovanějšími typy úloh a postupy řešení.

Ke každému zakoupenému kusu:
Jako bonus jsme pro Vás ke každé úloze z cvičebnic připravili správná řešení s KOMENTÁŘI 
A VÝKLADY, která naleznete na etaktik.cz/prijimackynavs.
Vše potřebné pro přihlášení k účtu najdete na 3. straně obálky publikací.

152 barevných stran A4

od 299 Kč
skladem

15+1PŘIJÍMAČKY NA VŠ V POHODĚ
– Studijní předpoklady
Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů 
k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba 
absolvovat test ze studijních předpokladů.
• Jazyková část
• Analytická část
• Všeobecný přehled

• Anglická část
• 3 ukázkové testy

• pedagogické fakulty
• filozofické fakulty
• právnické fakulty
• fakulty sociálních studií
• fakulty sociálních věd
• ekonomické fakulty
• přírodovědecké fakulty

• fakulty informatiky
• fakulty stavební
• fakulty podnikatelské
• fakulty strojní
• fakulty elektrotechnické
• fakulty lesnické a dřevařské
• fakulty architektury…

144 barevných stran A4

od 299 Kč
skladem

15+1PŘIJÍMAČKY NA VŠ V POHODĚ
– Základy společenských věd
Cvičebnice obsahuje vzorové úlohy pro přípravu studentů 
k přijímacímu řízení na vysoké školy, na nichž je třeba 
absolvovat test ze základů společenských věd.
• Filozofie
• Psychologie
• Sociologie
• Právo
• Politologie
• Ekonomie

• Mezinárodní vztahy 
a integrace

• České dějiny
• Světové dějiny
• Všeobecný přehled
• 3 ukázkové testy

• právnické fakulty
• fakulty sociálních studií
• fakulty humanitních studií

• filozofické fakulty
• pedagogické fakulty
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ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY

BALÍČEK MATURITA V POHODĚ
Český jazyk a literatura 
+ Anglický jazyk

od 479 Kč
od 578 Kč

+

BALÍČEK MATURITA V POHODĚ
Anglický jazyk 
+ Matematika

od 479 Kč
od 578 Kč

+

BALÍČEK MATURITA V POHODĚ
Český jazyk a literatura 
+ Matematika

od 359 Kč
od 438 Kč

+

BALÍČEK MATURITA V POHODĚ
Český jazyk a literatura 
+ Anglický jazyk 
+ Matematika od 679 Kč

od 797 Kč

+ +

BALÍČEK PŘIJÍMAČKY NA VŠ V POHODĚ
Studijní předpoklady 
+ Základy společenských věd

od 479 Kč
od 598 Kč

+



Škola má možnost si každý titul před zakoupením bezplatně vyzkoušet. Bezplatné ukázky 
si můžete objednat v našem e-shopu, stačí jen zaškrtnout, že o tuto službu máte zájem. 
Další možností je obrátit se na našeho obchodního zástupce, který může zrealizovat pre-
zentaci našeho portfolia přímo u Vás ve škole.11
Ke každé objednávce publikace získáváte řešení v digitální podobě. Řešení naleznete jako 
součást svého účtu na našich stránkách v bonusových materiálech. Všechny potřebné 
informace pro přihlášení k účtu zasíláme na e-mail při objednávce. Pozn.: Poskytujeme 
u titulů, ke kterým máme zpracovaná řešení a kde není uvedeno jinak.22
Pokud si objednáte 15 kusů publikací jednoho titulu, dostanete navíc jeden výtisk da-
ného titulu pro učitele zdarma. Zároveň dosáhnete na sníženou cenu za jeden kus. Zvý-
hodněnou cenu získáte také při nákupu balíčků.33

Při nákupu prostřednictvím našeho e-shopu nabízíme nejvýhodnější ceny, doplněné 
o všechny bonusy a výhody, proto je vždy nejlepší objednávat přímo v našem e-shopu. 
Stejné výhody i ceny Vám také nabídnou obchodní zástupci Vydavatelství Taktik. Do-
prava zboží pro školy je u nás zdarma.55

Stejný počet zakoupených publikací jednoho titulu (15 ks) Vám umožní získat roční li-
cenci interaktivní verze zdarma. Tento bonus poskytujeme u titulů, u kterých máme 
inter aktivní verzi. 44

Na základě rozhovorů ve školách jsme sestavili přehled několika faktů, které učitelé často neznali:

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

INFOGRAFIKA

Děkujeme za Váš zájem a přejeme mnoho úspěchů.

U každého produktu naleznete piktogramy, které vysvětlují, jaké bonusy dostanete při jejich zakoupení.

Vydavatelství Taktik

taktik@etaktik.cz

+420 226 256 081

www.etaktik.cz

Elektronické řešení 
produktu ke stažení 
po přihlášení do Vašeho 
účtu na našem webu.  

Tato publikace 
má interaktivní 
verzi. 

Při nákupu 15 kusů publikací jednoho titulu získáváte roční licenci 
interaktivní verze v případě, že tato publikace má interaktivní 
verzi.

K nákupu každých 15 kusů 
publikací jednoho titulu 
dostanete navíc jeden 
výtisk zdarma. 

15+1�

15+


