
TÉMATA ÚSTNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ
ZKOUŠKY 

Zkušební předmět: Český jazyk a literatura
Obor vzdělání: 79-41K/81

Číslo: Název: 
1) Starověká orientální a antická literatura Jazykověda a její disciplíny, jazyková norma 

a kodifikace
2) Středověká evropská literatura Větné členy 
3) Vývoj písemnictví na našem území v  9.-15. století Indoevropské jazyky
4) Humanismus a renesance ve světové a české 

literatuře
Český jazyk a jeho útvary

5) Baroko v evropské a české literatuře Neohebné slovní druhy              
6) Literatura klasicismu, osvícenství a preromantismu Zvuková stránka jazyka  
7) Národní obrození v české literatuře Obohacování slovní zásoby   
8) Romantismus ve světové a české literatuře Slovní zásoba
9) Významní představitelké české literatury ve 40.-50. 

letech 19. století
Význam slov a významové vztahy mezi 
slovy

10) Kritický realismus a naturalismus ve světové 
literatuře

Slovní druhy 

11) Májovci, ruchovci a lumírovci Mluvnické kategorie jmen
12) Česká realistická próza druhé poloviny 19. století Mluvnické kategorie sloves
13) Vybrané kapitoly z českého divadla do konce 19. 

století
Syntax a syntaktické vztahy

14) Umělecké směry ve světové literatuře  na přelomu 
19. a 20. století

Druhy vět podle modality a podle členitosti

15) Česká literatura na přelomu 19. a 20. století Nepravidelnosti větné stavby
16) Obraz 1. světové války ve světové a české literatuře Valenční syntax
17) Avantgardní básnické směry první třetiny 20. století 

ve světové literatuře
Stylistika

18) Světová meziválečná próza Řečnický styl
19) Česká meziválečná poezie Administrativní styl
20) Česká meziválečná próza Publicistický styl
21) Druhá světová válka a její obraz ve světové a české 

litaratuře
Odborný styl

22) Hlavní proudy ve světové litaratuře ve druhé 
polovině 20. století

Umělecký styl

23) Světové drama 20. století Slohové postupy, slohové útvary
24) Česká poezie ve druhé poloviny 20. století Vývoj českého jazyka
25) Česká próza ve druhé polovině 20. století Souvětí
26) České drama 20. století Získávání a zpracování informací


	Humanismus a renesance ve světové a české literatuře

