
4. ročník
 

Očekávané a školní výstupy Učivo
Mezipředmětové vztahy a pr ůřezová 

témata

OV - vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i 
světové literatury, významných uměleckých směrů, uvede 
jejich představitele a charakterizuje a interpretuje jejich přínos 
pro vývoj literatury a literárního myšlení
ŠV - uvede hlavní témata a tvůrčí metody literatury 2. poloviny 
20. století, jmenuje základní spisovatele a jejich díla 
ŠV - vyjmenuje vybrané autory a díla současné literatury

Světová a česká literatura 2. poloviny 20. století
DEJ
VYV
EGS-4

OV - vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její 
postavení v kontextu literatury světové (vzájemná inspirace, 
příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny)
ŠV - vysvětlí tematické a žánrové proměny české literatury v 
závislosti na politických zvratech české společnosti

Světová a česká literatura 2. poloviny 20. století DEJ

OV - při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech 
uplatní prohloubené znalosti o struktuře literárního textu, 
literárních žánrech a literárněvědných termínech
ŠV - analyzuje jednotlivé plány struktury textu
ŠV - zformuluje hlavní myšlenky textu
ŠV - srovná své závěry se závěry spolužáků
ŠV - vyhledá argumenty pro obhajobu své interpretace

Vybraná díla světové a české literatury 2. poloviny 20. 
století

OSV-3

OV - samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní 
zpracování literárních děl
ŠV - vyhledá v konkrétním díle specifické filmařské a divadelní 
prostředky vyjádření

Filmové a divadelní adaptace vybraných děl české 
literatury

OSV-3

OV - rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, 
středního proudu a literárního braku a svůj názor 
argumentačně zdůvodní
ŠV - uvede příklady postupů a prostředků brakové literatury
ŠV - vyhledá v literárních textech příklady využití těchto 
prostředků

Braková literatura v kultuře 20. století
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OV - identifikuje využití jednoho textu v textu jiném 
(intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek na čtenáře
ŠV - vyhledá příklady intertextovosti v textech postmoderní 
literatury

Intertextovost v postmoderní literatuře

OV - postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých 
interpretací téhož textu, porovná je a zhodnotí, odhalí 
eventuální dezinterpretace textu
ŠV - vyhledá v dobových literárněkritických textech doklady 
ideologické dezinterpretace literárních děl

Vliv dobových ideologií na interpretaci literárních děl DEJ
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