
Státní závěrečná zkouška z českého jazyka ve studijním oboru Český jazyk se zaměřením 
na vzdělávání 

 
Tematické okruhy učiva z literárních disciplín jsou formulovány stručně, zadaná 

problematika je však koncipována široce a předpokládá se, že bude řešena komplexně, se 
zřetelem ke kulturnímu kontextu národnímu a světovému. Kandidát bude zadání volit 
losováním. 
 
Literární disciplíny 

 
Předpokládá se, že kandidát v průběhu zkoušky prokáže schopnost orientovat se 

v problematice literárního vývoje se zřetelem ke kulturněhistorickému kontextu daného období 
a prokáže znalost vývojových tendencí literatury opřenou o vlastní čtenářskou zkušenost. 
Kandidát předloží aktualizovaný soupis titulů krásné literatury, které přečetl a je schopen je 
hodnotit.   
  
Tematické okruhy k státní závěrečné zkoušce z literatury: 
 
1. Vývoj starší české literatury do konce 13. století. 
2. Literární tvorba laicizačního období a vrcholu feudální kultury (do konce 14. století). 
3. Česká literatura doby husitské a pohusitské. 
4. Literární humanismus – latinská a česká tvorba rané fáze jagellonského období. 
5. Perioda vrcholného humanismu do roku 1620. 
6. Počáteční fáze baroka do poloviny 17. století; literární exil. 
7. Vrcholné a pozdní literární baroko. 
8. Národní obrození (pojetí, jazykové a historické koncepce, formování vědy); drama národního 

obrození. 
9. Poezie národního obrození. 
10. Próza národního obrození. 
11. Literární, divadelní kritika 19. století. 
12. Drama 2. poloviny 19. století. 
13. Poezie a próza májovců. 
14. Poezie a próza ruchovců a lumírovců. 
15. Literární tvorba 90. let 19. století a počátku 20. století. 
16. Literární tvorba generace tzv. buřičů. 
17. Česká meziválečná poezie. 
18. Česká meziválečná próza. 
19. České drama 1. poloviny 20. století. 
20. Literární tvorba období druhé republiky a protektorátu Čechy a Morava. 
21. Česká poezie v období let 1945-1960. 
22. Česká próza v období let 1945-1960. 
23. Česká poezie 60. let 20. století. 
24. Česká próza 60. let 20. století. 
25. Česká poezie 70. a 80. let 20. století. 
26. Česká próza 70. a 80. let 20. století. 
27. České drama od roku 1945 do současnosti. 
28. Kulturní klima a literární tvorba po roce 1989. 

 


