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Sylabus kurzu:
Český jazyk - státní maturita  max. 78 lekcí

Výchozí úroveň studentů:

● znalost češtiny a literatury na úrovni maturitního ročníku
● všeobecné a humanitně zaměřené znalosti na úrovni střední školy

Cílová úroveň studentů:

● ovládání pravidel českého pravopisu a běžně se vyskytujících gramatických jevů
● porozumění textu, rozpoznání jeho charakteru a schopnost základního rozboru a porovnání 

informací z několika různých textů
● tvorba textu podle kritérií, za použití spisovného jazyka a dodržení kompozičních zásad
● schopnost ústně charakterizovat umělecký i neumělecký text
● znalost dějin literatury od počátků k dnešku a základní znalosti historických souvislostí 

v literárním vývoji 
● orientace v typech cvičení ve státních maturitách (v otevřených i zavřených otázkách 

didaktických testů, pracovních listech k ústní zkoušce)

Doporučená literatura:

● ADÁMKOVÁ, Petra et al. Maturita 2018 z českého jazyka a literatury - ČJ. Vydání první. Brno: 
Didaktis, [2017], ©2017. 144 stran. ISBN 978-80-7358-281-4.

● STRAKOVÁ H.; KALANDRA F.: Státní maturita z češtiny v testových otázkách a odpovědích. 
Olomouc: Rubico, 2011. 

● ŠTOCHL, Miroslav a BOLCKOVÁ, Lenka. Příprava na státní maturitu. Literatura. 2. vyd. Praha: 
Fragment, 2013. 121 s. ISBN 978-80-253-1662-7. 

● Tvoje státní maturita ... Český jazyk a literatura. Praha: Aletop Group, 2011 .

Obsah kurzu:

● trénink jednotlivých typů úloh a vypracovávání testů pod časovým tlakem
● upevnění znalosti gramatických jevů
● seznámení se základními slohovými útvary a stylistikou
● kultivace písemného projevu
● trénink charakteristiky uměleckých i neuměleckých textů
● utřídění znalostí dějin literatury a základní kulturně-historické souvislosti
● praktické procvičování písemného i ústního projevu
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A) Didaktický test
● Pravidla českého pravopisu
● Slovo, věta, souvětí
● Porozumění textu
● Charakter textu a jeho výstavba
● Literární historie a literární teorie

B) Písemná práce

C) Ústní zkouška

Důležité!

Lektor může u některých témat doporučit samostudium. Je tím míněno doporučení a 
upozornění na témata, jejichž studium může být užitečné při vykonávání přijímací 
zkoušky. Informačními a literárními zdroji jsou v tomto případě seznamy publikací 
uvedené v doporučené literatuře.


