
5.1 Český jazyk a literatura 
 
Charakteristika vyučovacího předmětu 
 
Časové vymezení: 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Hodinová dotace 3 3 3 3 3 4 

 
 
Obsahové vymezení: 
Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti „Jazyk a jazyková komunikace“. Vzdělávací obsah tohoto předmětu má sice komplexní 
charakter, ale pro přehlednost je rozdělen do dvou složek - Jazyk a jazyková komunikace a Literární komunikace - a ve výuce se vzdělávací 
obsah jednotlivých složek navzájem prolíná. Vhodně jsou též zařazena témata z vzdělávací oblasti „Člověk a zdraví“.  
Cílem předmětu Český jazyk a literatura je napomáhat k získání dovedností spojených s mnohostrannou komunikací v moderní společnosti, vést 
k poznání bohatosti českého jazyka a jeho správnému a spisovnému používání v psaných i mluvených projevech, směřovat k poznání systému 
českého jazyka a jeho pravopisu, napomáhat ke schopnosti číst literární a věcný text a interpretovat jeho obsah a význam, v neposlední řadě pak 
směřovat k pochopení funkce divadla, filmu, televize a dalších médií v životě člověka.  
 
 
Organizace výuky: 
V předmětu Český jazyk a literatura využíváme rozličné organizační formy a metody práce, které se spolupodílejí na rozvoji klíčových kompetencí 
žáků. Z organizačních forem se vedle tradiční frontální formy uplatňuje rovněž forma skupinová a týmová, při které žáci řeší problémové úlohy ve 
skupinách o různém počtu osob podle typu zadávaného úkolu, a forma projektová, která přesahuje rámec jedné vyučovací hodiny a také umožňuje 
práci ve skupině. Krom toho se při výuce využívá i forma samostatné práce.  
V rámci literární komunikace vypracovávají žáci referáty, analyzují texty atd. Dále sem patří také diskuze při rozborech textů a také pravidelné 
prověřování znalostí.  
Do vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura jsou zařazena všechna průřezová témata. 
 
 
Výchovné a vzdělávací strategie: 
Učitel:  

 pozitivně motivuje žáky 

 objasní smysl učení se předmětu a jeho význam pro další obory 

 uplatňuje práci s jazykovými příručkami a slovníky 



 zadává úkoly k posílení schopnosti žáka využívat vlastních zkušeností a vlastního úsudku  

 klade důraz na analýzu přečtených textů a kritické posouzení jejich obsahu, zařazuje mluvní a slohové práce na dané téma 

 věnuje se diskusím při rozborech literárních textů  

 uplatňuje individuální přístup 

 podporuje u žáků projevování pozitivních postojů k umění, k ochraně kulturního dědictví a ocenění našich tradic 

 kontroluje samostatné práce žáka  
 
1. ročník 

Očekávané výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 

Kompetence 

Žák/žákyně 

 odlišuje různé variety národního jazyka a vhodně jich 
využívá ve svém jazykovém projevu v souladu 
s komunikační situací 

 při analýze vybraných textů popíše základní rysy 
češtiny 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější 
způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření 
českých slov, rozpozná přenesená pojmenování, 
zvláště ve frazémech 

Jazyk a jazyková komunikace 
Obecné poučení o jazyku a řeči 

 Národní jazyk a jeho útvary 

 Čeština a slovanské jazyky 

 Jazyk a řeč 

Nauka o slovní zásobě a tvoření slov 

 Jednotky slovní zásoby, významové 
vztahy mezi nimi 

 Slohové rozvrstvení slov. zásoby 

 Obohacování slovní zásoby 

AJ, NJ, SJ, FJ, HO, D, 
IVT 
 
P1 
P2 - Žijeme v Evropě - 
význam výuky cizích 
jazyků pro současného 
člověka 
P3 - Vztah k multilingvní 
situaci a ke spolupráci 
mezi lidmi z různého 
multikulturního prostředí 
 
K1 - K4 
 
Člověk a svět práce: 
Odborná slovní zásoba 

 v písemném projevu uplatňuje zásady českého 
pravopisu 

 samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu 

Pravopis 

 Písmo, jeho vznik a druhy, spisovná 
podoba českého jazyka 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova, 
vhodně užívá tvarů cizích slov  

 ve svém ústním i písemném projevu uplatňuje znalosti 
tvarosloví 

 charakterizuje vybrané problémy z mluvnických 
kategorií  

 uplatňuje pravidla shody 

Tvarosloví 

 Slovní druhy a mluvnické kategorie 

 Slova přejatá – výslovnost a pravopis, 

skloňování 

 Slovesný vid 

 Shoda podmětu s přísudkem 



 rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve 
větě a souvětí 

 využívá znalostí o větných členech a jejich vztazích, o 
aktuálním členění výpovědí a o druzích vět podle 
záměru mluvčího k vhodnému vyjádření myšlenky  

 využívá znalostí skladby ke správnému užití 
interpunkce 

Skladba 

 Věta jednoduchá a souvětí 

 Souvětí podřadné, druhy vedlejších vět, 
souvětí souřadné 

 Poměry mezi větami hlavními a větnými 
členy 

 Spojovací výrazy a interpunkce v souvětí 

 charakterizuje v základních rysech funkční styly a 
vyhledává jejich příklady v textech 

 formuluje hlavní myšlenky textu ve formě osnovy, 
výpisků, výtahu 

 rozlišuje vnitřní a vnější charakteristiku literární 
postavy 

 využívá základy studijního čtení, uspořádá informace 
v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text  

 výběrem vhodných jazykových prostředků vystihne 
náladu a pocity při subjektivně zabarveném popisu 

Stylistika 

 Úvod do stylistiky (text a styl, slohotvorní 
činitelé objektivní a subjektivní, funkční 
styly a jejich realizace v textech) 

 Příklady vybraných styl. útvarů  

D, G, VO, HO, B, IVT, 
CH, F, OSZ 
 
Člověk a zdraví: Zdraví 
a hygiena kdysi a nyní, 
životní styly v různých 
epochách  
 
P5 - Mediální produkty a 
jejich význam     
K1 – K4 

 objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem, 
vysvětlí, jak se reálný svět promítá do literárního textu 

 rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, 
vypravěč, postavy) 

 charakterizuje literární druhy a žánry 

 na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky 
básnického jazyka a objasní jejich funkci v textu 

 charakterizuje epos, báji, drama, lyrické útvary, román 

 objasní význam náboženských textů v životě lidské 
společnosti  

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby, 
návštěvy divadelního nebo filmového představení a 
názory na umělecké dílo 

Literární komunikace 
Struktura literárního díla 

 Vrstva jazyková, tematická, kompoziční 

 Literární druhy a žánry 

 Prostředky básnického jazyka 
 

Úvod do studia literatury podle tematických 
okruhů  

 Bohové a lidé 

 Rytířská tematika 

 Židovská tematika 

 Láskyplné příběhy 

 Tvorba pro mládež 
 
Interpretace uměleckého textu 

D, G, VO, HO, AJ, NJ 
 
Člověk a zdraví: Zdraví 
a hygiena kdysi a nyní, 
životní styly v různých 
epochách 
 
P1 
P2 - Žijeme v Evropě – 
seznámení s kulturními 
specifiky některých 
evropských národů 
P3 
 
K1 – K5   
 



2. ročník 

Očekávané výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 

Kompetence 

Žák/žákyně 

 v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové 
prostředky podle jejich slohového rozvrstvení a funkce 

 využívá aktivní slovní zásobu k výstižnému 
vyjadřování, souvislému a kultivovanému projevu 

 správně vyslovuje a používá cizí slova 

 rozliší různé typy slovníků, samostatně s nimi pracuje 

 věci a myšlenky vhodně pojmenuje a pojmenováním 
rozumí 

Jazyk a jazyková komunikace 
Nauka o slovní zásobě a tvoření slov 

 Jednotky slovní zásoby, významové 
vztahy mezi nimi 

 Slohové rozvrstvení slov. zásoby 

 Rozvoj slovní zásoby 

 Druhy slovníků a jejich využití 

 Zásady tvoření českých slov 

AJ, NJ, SJ, FJ, HO, D, 
IVT, OSZ 
 
Člověk a zdraví: 
Rozvoj vlastní osobnosti 
Zdraví a hygiena  

 
P1 
P2 - Žijeme v Evropě - 
význam výuky cizích 
jazyků 
P3 - Základní okruhy 
sociokulturních rozdílů – 
rovnocennost všech 
etnických kultur 
P4, P5 
 
K1 - K4 
 
 

 správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a 
vědomě jich využívá ve vhodné komunikační situaci 

Tvarosloví 

 Slovní druhy a mluvnické kategorie, 
obtížné tvaroslovné jevy 

 určuje druhy vět s ohledem na komunikační situaci 

 používá vhodné prostředky textové návaznosti 

 při formulaci výpovědi respektuje zásady aktuálního 
členění 

 u skladebních dvojic určuje predikace, determinace, 
koordinace; shodu, řízenost, přimykání 

 rozpozná samostatný větný člen, vsuvku, větu 
neúplnou 

 vhodně a pravopisně správně používá přímou řeč 

Skladba 

 Stavba věty a souvětí 

 Věty podle postoje mluvčího 

 Mluvnický zápor, slovosled 

 Významové syntaktické vztahy 

 Formálně syntaktické vztahy 

 Zvláštnosti ve větné stavbě 

 Řeč přímá a nepřímá 

 aplikuje zásady českého pravopisu při tvorbě vlastního 
jazykového projevu 

 popíše skloňování vlastních jmen 

Pravopis 

 Lexikální, tvaroslovný, skladební 

 Vlastní jména 



 formuluje hlavní myšlenky textu, uspořádá informace 
z textu s ohledem na jeho účel 

 na základě získaných poznatků se zamýšlí nad 
problémem, dospěje k nějakému závěru 

 využívá poznatků o jazyce a stylu ke gramaticky i 
věcně správnému projevu, k vlastnímu tvořivému 
psaní s využitím vhodných jazykových prostředků 

 při tvorbě textu využívá principy rétoriky 

 charakterizuje a určuje žánry typické pro daná období 

 charakterizuje dané etapy vývoje světové a české 
literatury a doloží je na ukázkách 

 jmenuje významné představitele české a světové 
literatury daných epoch 

 uceleně reprodukuje přečtený text, jednoduše popisuje 
strukturu a jazyk literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla 

 formuluje ústně i písemně dojmy ze své četby nebo 
návštěvy divadelního nebo filmového představení 

Stylistika 

 Úvod do studia stylistiky 

 Funkčních styly 

 Slohové postupy a útvary 

 Úvaha 

 Vypravování 

 Popis 

Literární komunikace 
Literární historie 

 Přehled a základní charakteristika 
jednotlivých literárních epoch (renesance 
až současnost) 

 
Interpretace uměleckého textu 

 
3. ročník 

Očekávané výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 

Kompetence 

Žák/žákyně 

 popíše různé etnické a kulturní vlivy na podobu 

českého jazyka 

 při analýze textu vznikajících v současnosti popíše 

vlivy na podobu moderní češtiny 

 svá tvrzení je schopen doložit na konkrétních českých 

literárních památkách 

 vhodně užívá základní pojmy lingvistické terminologie 

Jazyk a jazyková komunikace 
Obecné poučení o jazyku a řeči 

 Základní vývojové tendence češtiny 

v současnosti 

 Základní pojmy jazykovědy a stylistiky 

AJ, NJ, SJ, FJ, HO, D, 
IVT 
 
P1 
P2 - Žijeme v Evropě – 
význam studia jazyků 
P5 - Účinky mediální 
produkce a vliv médií 
 
K1 - K3  



 charakterizuje systém českých hlásek 

 spisovně vyslovuje česká a běžně užívaná cizí slova 

 v mluveném projevu ovládá zásady spisovné 
výslovnosti a pro účinné dorozumívání vhodně užívá 
zvukové prostředky řeči (přízvuk, frázování, tempo) 

Zvuková stránka jazyka 

 Soustava českých hlásek 

 Zásady spisovné výslovnosti 

 Slovní přízvuk, větná melodie 
 

 samostatně vytvoří jednoduchou zprávu, oznámení, 

vyplní tiskopis, napíše pozvánku 

 formuluje běžný návod 

 vytvoří žádost, úřední dopis, životopis, motivační dopis 

 zdokonalí se ve své schopnosti sdělit událost 

kohezně a koherentně 

Styl prostě sdělovací  

 Zpráva, oznámení, pozvánka 

 Dopis, tiskopis, žádost, životopis, motivační 
dopis 

 Běžný návod a popis pracovního postupu 

 Vypravování v běžné komunikaci 
 

P1, P4 
 
K1, K4  
 
Člověk a svět práce: 
Životopis, motivační 
dopis 
 
 
 
 
     

 rozliší umělecký text od neuměleckého 

 na konkrétních textech popíše specifické prostředky 
básnického jazyka a objasní jejich funkci 

 podle svých schopností interpretuje vybrané literární 
texty po stránce jazykové, tematické a kompoziční 

Literární komunikace 
Struktura literárního díla 

 Interpretace literárních textů 

 Prostředky básnického jazyka 

 charakterizuje významné etapy vývoje světové a 
české literatury daného období a popíše jejich 
specifika na základě konkrétních textů 

 vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží 
její postavení v kontextu literatury světové  

Literární historie 

 Dějiny literatury od starověku do konce 18. 

století 

P1, P2 - Vzdělání 
v Evropě a ve světě  
K1 – K5 
Člověk a zdraví: 
Hygiena, životní styl 

 
4. ročník 

Očekávané výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 

Kompetence 

Žák/žákyně 

 efektivně a samostatně využívá lexikografické 
příručky 

 ve své projevu uplatňuje znalosti pravopisu 

 uplatňuje znalosti tvarosloví a slovotvorných a 
syntaktických principů 

Jazyk a jazyková komunikace 

 Lexikografie, druhy slovníků 

 Pravopis – psaní velkých písmen, 
interpunkce 

 Tvarosloví – slovní druhy a jejich mluvnické 
kategorie 

SPSV, AJ, FJ, SJ, NJ 
 
P1, P3, P5 
 
K3, K4 
 



 chápe principy, přednosti a využití mluveného 
připraveného a spontánního projevu 

 využívá vhodné výrazové a kompoziční prostředky při 
tvorbě útvarů publicistického stylu 

 charakterizuje hlavní rysy uměleckého stylu 

 účastní se řízené diskuze a pronese krátký proslov na 
zadané téma 

 analyzuje principy reklamy, odliší klamavou reklamu 

 samostatně využívá různé informační zdroje 

 vypíše základní teze z textu 

 identifikuje citát, parafrázi aj. od vlastního textu 

 vhodně a účinně pracuje se slovníky 

Publicistický styl 

 Mluvený připravený a nepřipravený projev 

 Kompozice a jazykové prostředky 

 Vybrané útvary publicistického stylu  

 Reklama 

Získávání a zpracovávání informací 

 Prameny, práce s nimi, citace a poznámkový 
aparát 

 Výtah 

 Lexikografie 

D, IVT, G, VO, HO, OSZ 
Člověk a zdraví 
Člověk a svět práce 
 
P1 – P4 
P5 - Role médií 
v moderních dějinách 
 
K2 – K6 

 na příkladech popíše specifické prostředky 
básnického jazyka, objasní jejich funkci v textu 

 objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem, 
popíše, jakým způsobem se promítá reálný svět do 
uměleckého textu 

 postihne smysl textu, vysvětlí důvody různých 
interpretací 

 charakterizuje významné etapy vývoje světové a 
české literatury daného období a doloží na ukázkách 

 vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží 
její postavení v kontextu literatury světové 

Literární komunikace 

 Básnický jazyk 

 Vztah reality a fikce 
 

Literární historie 

 Dějiny literatury 19. století 
 
Interpretace uměleckého textu 

 

D, G, VO, HO, AJ, NJ 
Člověk a zdraví 
 
P1 - Odpovědnost 
člověka podle příkladů 
z literatury 
P3 
 
K1 - K6 
 
     

 
5. ročník 

Očekávané výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 

Kompetence 

Žák/žákyně 

 uplatňuje zásady syntaktických principů českého 
jazyka, využívá znalostí o větných členech, o 
aktuálním členění výpovědi k účinnému dorozumívání 
a logickému strukturování výpovědi 

Jazyk a jazyková komunikace 
Skladba 

 Základní principy syntaxe, základy valenční 
syntaxe 

 Výpověď jako jednotka komunikace 

 Výstavba textu, návaznost a členění textu 

AJ, NJ, FJ, SJ, SPSV 
 
P1 - Sociální komunikace 
P3 - Vztah k multilingvní 
situaci a ke spolupráci 



 využívá znalostí pravopisu a skladby k vytvoření 
pravopisně správného textu  

Pravopis, interpunkce mezi lidmi z různého 
kulturního prostředí 
P5 - Mediální produkty 
z hlediska jazykového 
 
K1 - K4 
 
 
 

 používá různé prostředky textového navazování 
vedoucí ke zvýšení srozumitelnosti, přehlednosti a 
logické souvislosti sdělení a tvoří kohezní a koherentní 
texty  

 posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá 
tvrzení argumentačně podpoří jeho všestrannou 
analýzou 

Komunikační strategie a druhy řečnických projevů 
 
 

 v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové 
prostředky odpovídající danému odbornému stylu 

 vytvoří texty vybraných útvarů odborného stylu 

 účastní se diskuze na zadané téma 

Odborný styl 

 Kompozice a jazykové prostředky 

 Druhy odborného stylu 

 Vybrané útvary odborného stylu 

 Diskuze na zadané téma 

D, B, CH, F, IVT, OSZ, 
HO, VO, SPSV 
P1, P2, P4 
K1 - K6 
Člověk a svět práce 

 vystihne podstatné vývoje světové a české literatury 
daného období, uvede hlavní představitele a 
interpretuje jejich přínos 

 rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby 

 postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky 
různých interpretací textu a dokáže odhalit 
dezinterpretaci textu 

 tvořivě využívá informace z internetu a tisku 

 vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její 
postavení v kontextu literatury světové 

Literární komunikace 
Literární historie 

 Dějiny světové a české literatury na 
přelomu století a v 1. polovině 20. století 
 

Interpretace uměleckého textu 

D, G, HO, VO, AJ, NJ, 
FJ 
Člověk a zdraví: 
Problémy se závislostmi, 
mezilidské vztahy 
P1, P2  
P5- Mediální produkty a 
jejich významy, role 
médií v moderní době 
K1 - K6 

 
6. ročník 

Očekávané výstupy Učivo 

Mezipředmětové vztahy 
Průřezová témata 

Kompetence 



Žák/žákyně 

 v písemném i mluveném projevu volí vhodné výrazové 
prostředky ve vztahu k dané situaci, kontextu a 
k adresátovi 

 v mluveném projevu používá základní principy rétoriky, 
v písemném zásady typografie 

 orientuje se v základních útvarech administrativního 
stylu 

 volí adekvátní komunikační strategie, respektuje 
partnera, rozpozná manipulativní formy komunikace a 
dovede se jim bránit  

 posuzuje a interpretuje komunikační účinky textu, svá 
tvrzení argumentačně podpoří všestrannou textovou 
analýzou 

 osvojuje si základní principy společenské verbální a 
nonverbální etikety 

Jazyk a jazyková komunikace 
Obecná jazykověda 
Historický vývoj češtiny  

 Základní vhled 
 

Nauka o slohu  

 Administrativní, umělecký, řečnický a 
esejistický styl 
 

Nauka o komunikaci 

 Jazyková etiketa, komunikát a komunikační 
situace 

 Asertivní komunikace 

 Text, interpretace věcných textů 

 Typografie 

AJ, NJ, FJ, SJ, OSZ 
 
P1 - Seberegulace, 
organizační dovednosti a 
efektivní řešení 
problémů, sociální 
komunikace 
 
K1 - K4, K6 
 
Člověk a svět práce 

 rozliší umělecký text od neuměleckého, literaturu 
vážnou, střední proud, rozpozná literární brak a 
zdůvodní svá tvrzení 

 postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky 
různých interpretací téhož textu, porovná je a 
zhodnotí, odhalí dezinterpretace textu 

 samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní 
zpracování literárních děl 

 při interpretaci literárního textu uplatňuje prohloubené 
znalosti o struktuře lit. textu, lit. žánrech a 
literárněvědných termínech 

 vystihne podstatné rysy vývoje evropské a české 
literatury daného období, rozpozná významné 
umělecké směry a jejich představitele a charakterizuje 
jejich přínos pro vývoj literatury 

 tvořivě využívá informace z internetu, tisku a z dalších 
zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

Literární komunikace 

 Dějiny světové a české literatury 2. poloviny 
20. století a počátku 21. století  

 Specifika literárních žánrů 
 

Interpretace uměleckého textu 
 

D, G, HV, VO, AJ, NJ, 
FJ, OSZ, IVT 
P1 - Poznávání a rozvoj 
vlastní osobnosti, 
nalézání vlastních 
postojů k literatuře 
v kontextu 20. století 
P5 - Účinky mediální 
produkce a vliv médií, 
mediální produkty 
 
K1 - K6 

 


