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Třída: 4. A
Vyučující: Mgr. Jana Myslikovjanová
Školní rok: 2020/2021
1. Nejstarší literární památky evropské a mimoevropské
2. Antická literatura
3. Evropská středověká literatura; počátky písemnictví na našem území, literatura v období
vrcholného středověku a v období husitství
4. Renesance a humanismus ve světové a české literatuře
5. Baroko ve světové a české literatuře
6. Klasicismus, osvícenství a preromantismus v literatuře
7. Literatura v době národního obrození; lidová slovesnost
8. Romantismus ve světové literatuře
9. Osobnosti české literatury 30.–50. let 19. století
10. Realismus a naturalismus ve světové literatuře
11. Česká literatura 2. poloviny 19. století (básnické skupiny, venkovský, historický román)
12. Vývoj světového dramatu od počátků do konce 19. století
13. Vývoj českého dramatu a divadla od středověku do konce 19. století
14. Moderna ve světové literatuře
15. Moderna v české literatuře; anarchističtí buřiči
16. Avantgarda ve světové literatuře
17. Světová próza v národních literaturách 1. poloviny 20. století
18. Česká poezie 1. poloviny 20. století
19. Česká próza 1. poloviny 20. století
20. Světové a české drama 1. poloviny 20. století
21. Ohlasy 1. a 2. světové války ve světové a české literatuře
22. Vývoj světové literatury od počátku 2. poloviny 20. století do současnosti
23. Vývoj české literatury od roku 1945 do roku 1969; česká filmová tvorba v 60. letech
20. století
24. Česká literatura v období normalizace (1969–1989)
25. Česká literatura od 90. let 20. století do současnosti
26. Světové a české drama 2. poloviny 20. století
27. Česká publicistika, esejistika a kritika od konce 19. století do současnosti; osobnost Pavla
Tigrida
28. Základy literární vědy

Součástí profilové zkoušky „Český jazyk a literatura rozšiřující“ je také písemná práce. Žák si vybere
jedno ze čtyř nabízených zadání a vytvoří souvislý text v rozsahu minimálně 250 slov.

Projednáno a schváleno předmětovou sekcí ČJL dne 31. 8. 2020.
Mgr. Jana Myslikovjanová v. r.
vedoucí předmětové sekce ČJL

Ing. Monika Kocháňová v. r.
ředitelka gymnázia

