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ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
12. KT   Vypracování materiálů zadaných 10.3.2020 
 
13. KT  vypracovat načas a zkontrolovat si DT jaro 2017, podzim 2017 (viz cermat) 
             naučit se pojmy a jména pro DT z materiálů, které jste ode mne dostali v únoru 
 

14. KT vypracujte si DT viz níže, procvičujte si jazykové učivo na stránkách 

www.skolaposkole.cz a www.umimecesky.cz, případně www.mluvicihlavy.cz a archiv 

Českého rozhlasu (četba k MZK) 

 

3. varianta    

 

K jednotlivým charakteristikám přiřaďte odpovídající pojmy nabídek (každý jenom 

jednou) 

Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
absurdní literatura (drama), antika, baroko, dadaismus, dekadence, existencionalismus, expresionismus, futurismus, 
impresionismus, klasicismus, literární moderna, magický realismus, modernismus a avantgarda, osvícenství, 
poetismus, postmodernismus, preromantismus, realismus a naturalismus, renesance a humanismus, romantismus, 
socialistický realismus, středověk, surrealismus, symbolismus 

 
Koncem 13. století vzniká v Itálii nový umělecký směr, který postupně proniká do celé Evropy. Doprovází ho velmi 

silný myšlenkový proud a spolu pak tvoří nedílnou jednotu. Důraz je kladen na poznávání všech stránek člověka a jeho 

práce a myšlení. Dochází k masivnímu návratu k antickým ideálům a do popředí se doslova dere zájem o všestranné 

vzdělání a všeobecný rozvoj lidských schopností. Rozvíjejí se vědy přírodní i humanitní. 

 

 

Tato epocha (směr) se vyznačuje rozumovou kázní a důrazem na dodržování jednotných principů  

a pevného řádu (ve společnosti i v umění). Cit ustupuje povinnosti, individuální potřeba potřebám celku. Vzorem se 

stává antické umění, literární žánry se přísně dělí na vysoké a nízké a není možné je „míchat“ dohromady. Směr vzniká 

ve Francii v době vrcholícího politického absolutismu.               

 

  

V poslední třetině 19. století nastupuje v umění nové období. Na rozdíl od dřívějších dob se vedle sebe ocitá 
řada směrů - ty se vzájemně ovlivňují a doplňují. Autoři se zaměřují na vnitřní život člověka, kritizují soudobou 
kulturu a morálku a často se snaží svými díly šokovat čtenáře tím, že porušují staletími nastavená estetická 
pravidla. Začíná se např. uplatňovat volný verš, výraznější symbolika, hledání krásy v ošklivosti a trend 
„umění pro umění“. 
 
 
Jeden ze směrů konce 19. století staví účinek na smyslovém vnímání a zachycuje prchavost okamžiku. Uplatňuje 

básnické přívlastky (barvy, vůně, chutě, sluchové vjemy) a často velmi melodický  

a harmonický verš. 

 
 
Jediný avantgardní český směr vznikl na půdě Devětsilu a témata volil z oblasti exotiky, cestování, vynálezů 
a hromadné zábavy (poutě, cirkusy, kino). Jeho hlavními znaky měla být hra se slovy  

http://www.skolaposkole.cz/
http://www.umimecesky.cz/
http://www.mluvicihlavy.cz/
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a s obrazy, užití asociací a zrušení interpunkce v poezii; umění se mělo obecně oprostit od politiky. Umělci 
kladli důraz na krásu žitého života a zachycovali především radostné okamžiky.    
 
 
 
Výrazný literární směr zejména 2. poloviny 20. století se zrodil v kulturách, kde byl výrazně omezen prostor 
pro přímé pojmenování reality a kde zároveň byly silné mytologické  
a folklorní tradice. V literárních dílech dochází k prolínání dvou (a více) světů - reálného  
a mytologického (fantazijního, zázračného) - a tato hranice může být těžko postřehnutelná. V paralelních 
světech se odehrávají příběhy, které spolu souvisejí a navzájem se umocňují. Prolínání světů funguje jako 
symbol, jako podobenství k dění v autorově reálné současnosti. 
Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
beat generation (beatníci), Česká moderna, Devětsil, generace buřičů, lost generation (ztracená generace), lumírovci, 
májovci, prokletí básníci, ruchovci, Skupina 42 
 
Skupina dostala název podle almanachu z roku, kdy byl položen základní kámen k Národnímu divadlu. Spisovatelé této 
„školy“ vyzdvihují národní hrdost a vlastenectví, idealizují venkov a selství a vracejí se k myšlence panslavismu. Hodně 
překládají ze slovanských literatur a ve svých dílech řeší problémy národa a soudobé české společnosti. 
 
 
Počátkem 20. století vstoupila do české literatury generace, na niž měly silný vliv anarchistické a antimilitaristické 
názory. Stali se propagátory takových směrů, jako byly vitalismus, civilismus a novoromantismus. Společným znakem 
této generace se stal odpor k měšťáctví a k usedlým a konformním společenským projevům, proto často žili tuláckým  
a bohémským způsobem života a bouřili se obecně proti společnosti.  
  
 
Americké protestní hnutí vzniklo nedlouho po druhé světové válce. Jeho příslušníci se vymezují zejména vůči 
konzumnímu způsobu existence, a proto dávají na odiv svou „zbitost životem“, z níž se chtějí vymanit absolutní vnitřní 
svobodou. Cesta k této svobodě však vede přes vnitřní závislosti (na cestování, drogách, volném sexu atd.). Největším 
jejich literárním přínosem byla maximální otevřenost výpovědi, dále pojmenování řady nezdravých společenských jevů, 
naturalistický jazyk, absolutní volný verš, spontánní próza a reportážní líčení nezaměnitelné atmosféry jejich života. 
 
 
Z jednotlivých  charakteristik vypište (splňte) požadované jazykové jevy: 
 
1. charakteristika - dva přívlastky neshodné _______________________________________ 
 
1. charakteristika - sousloví __________________________________________ 
 
 
2. charakteristika - dva přísudky jmenné se sponou  
 
___________________________________________________________________________ 
 
2. charakteristika - synonymní spojka k proto (poslední souvětí) _______________________ 
 
 
3. charakteristika - z první věty - dva přívlastky shodné několikanásobné 
 
__________________________________________________________________________ 
 
3. charakteristika - spojení, které je předmětem ____________________________________ 
 
 
3. charakteristika - Poslední věta je věta jednoduchá nebo souvětí? ___________________ 
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Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
anekdota, bajky, balada, cestopis, elegie (žalozpěv), epigram, epos, fantasy, kaligram (ideogram), komedie, kronika, 
legenda, mýtus (báj, báje), novela, óda, pásmo, píseň (krátká lyrická báseň), poéma (básnická povídka), pohádka, 
pověst, povídka, román, sci-fi, sonet (znělka), romance, tragédie, villonská balada 
 

Jde o krátký příběh s vtipnou pointou a je stále produktivním žánrem ústní lidové slovesnosti. V řečtině 
(odkud pochází název žánru) značí dosud nevydané historiky. Řeč vypravěče i přímé řeči postav jsou 
oživovány různými paradoxy, kontrasty, stupňováním a obecně humorem. V knižním vydání bývají tříděny 
podle tematiky, profesí, národního kontextu apod. Často bývají ilustrované. 
 
 
Je to žánr velké epiky a je psaný (až na naprosté výjimky) prozaicky. Původ názvu spatřujeme ve středověku, 
kdy šlo o literární dílo psané národním jazykem, ne latinou. Vyznačuje se tzv. epickou šíří (hodně postav a 
dějů, dějové odbočky a epizody, množství charakteristik, popisů a dalších statických pasáží…). Zachycuje 
zpravidla delší úsek ze života hlavních hrdinů a dává prostor pro vývoj postav  
i prostředí. Dále se vyznačuje mnohotvárností a pestrostí kompozice, stylu, jazyka i témat. Jeho součástí se 
mohou stát i všechny literární a neliterární žánry a útvary. Důležitá je role vypravěče – sjednocuje děj, postavy 
i prostředí, může vystupovat buď jako nezúčastněný pozorovatel, nebo jako „přímý účastník“ či jako jedna 
z postav.  
 
 
Jde o lyrický veršovaný útvar smutného charakteru (viz též pohřební zpěv). Tématem bývá vyjádření smutku 
ze ztráty někoho nebo něčeho člověku drahého, pláč nad něčím, co definitivně odchází… Autor až na 
stylizované výjimky vychází z vlastního životního prožitku a pocitů smutku a zoufalství. 
 
  
Jde o krátký (až střední) epický žánr, zpravidla prozaický.  Má smyšlený děj, důležitou roli hraje fantazie a 
jeho základním „kamenem“ je boj dobra se zlem, přičemž dobro vítězí. Texty končí vítězstvím pravdy, dobra, 
lásky a spravedlnosti nad lží, zlem, nenávistí a prohnaností. Patří k pilířům ústní lidové slovesnosti. 
 
 
Jde o epický žánr středního rozsahu, jehož jádrem je vypravování o nadpřirozených bytostech, bozích a 
lidech výjimečných schopností. Přináší fantazijní výklad vzniku světa, člověka, lidských vlastností  
a různých přírodních jevů, které si lidé nedovedli ve starověku vysvětlit přirozenou cestou. Pochází z ústní 
lidové slovesnosti a postupem doby se z něj oddělily další žánry. V „přirozeném stavu“ jde  
o prozaické texty. 
 
 
Je to žánr střední epiky, většinou prozaický. Vznikl ve středověku, a to na „náboženskou objednávku“. Jde o 
stylizované životopisy světců, mnichů a poustevníků, kteří ve jménu křesťanské víry trpěli  
a zemřeli mučednickou smrtí. Již za svého života byli schopni konat zázraky (a jsou toho schopni i po své 
smrti, pokud jim lidé vyjadřují odpovídající úctu). Název žánru vychází z latiny a znamená „to, co má být 
čteno“ = je příkladné, může sloužit jako vzor ctnostného života. 
 
 
Jde o lyrickoepický veršovaný žánr středního rozsahu. Příběh je chmurný a spěje často k tragickému konci, 
protože hrdinové stojí tváří v tvář silám, které jsou silnější než oni. Děj bývá zhuštěn do dějové zkratky a 
soustředěn ke konfliktu. Mívá prudký spád. Lyrický prvek se uplatňuje především v líčení prostředí. Patří 
k nejstarším žánrům ústní lidové slovesnosti, i když ve Francii vznikala původně v jiné podobě, a to jako 
píseň k tanci. Od 20. století se hojně uplatňuje v próze. 
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Čeští autoři z přelomu 19. a 20. století (bez nabídek) 

 

 

Autor začínal sbírkami intimní lyriky s tématem krás přírody rodného jihočeského kraje a stal se tak 

průkopníkem impresionismu u nás. Pokračoval symbolistickou a dekadentní poezií, v níž mimo jiné 

zachycoval pocity „zlomených duší“ a „vybouřených smutků“. Napsal také řadu próz, a to povídek i románů. 

 

 

Český symbolista evropského formátu a významu se stal známý svým „šílenstvím metafor“  

a uvedením volného verše do naší literatury. Jeho pět sbírek tvoří „myšlenkový oblouk“, v němž autor utíká 

od strázní života k vesmírným výšinám a poté se opět vrací k lidské společnosti, jíž chce jako umělec pomoci 

hledat nový svět spojením lidských rukou v nekončící řetěz. Za stavitele nového života považuje právě 

umělce, kteří dokáží prostřednictvím umění navázat kontakt mezi světem reálným a světem fantazie. 
 
 

Novoromantický básník, prozaik a dramatik vnesl do české literatury před první světovou válkou také 

symbolistické a vitalistické roviny. Ve svém nejznámějším prozaickém díle se nechává inspirovat německou 

pověstí o vyděděnci, který putuje světem, zbavuje města nebezpečným hlodavců a v jednom místě se zamiluje 

do místní dívky. Ona ho také miluje, ale nemůže beze zbytku opětovat jeho lásku, protože čeká dítě s bývalým 

milencem. Díky kouzelné moci poutníkova nástroje pak končí všichni obyvatelé prohnilého města (radní mu 

nezaplatí za odvedenou práci) v místní propasti v hoře za městem. 

 

 

Bytostný anarchista a  pacifista se proslavil jako básník, prozaik, dramatik a novinář. Byl velmi všestranným 

a oceňovaným spisovatelem. Používal velmi různorodý jazyk (od spisovného po vulgární češtinu) a patřil ke 

generaci počátku 20. století. Ve známé básni reagující na válečná běsnění popisuje utrpení koně, který nevinně 

umírá na bojišti, protože to tak chce člověk, nikoli příroda. 

 

 

Tento básník prošel mnoha básnickými směry mezi koncem 19. století a druhou světovou válkou. Nejprve ho 

okouzlily dekadence a literární satanismus, poté se stal nadšeným vitalistou a civilistou. Od 20. let se věnoval 

výrazně sociálním typům poezie a pracoval  

v redakcích levicově orientovaných novin. Minul ho avantgardní poetismus, přestože patřil ke členům 

Devětsilu.  

 

 

Výlučného básníka známe jako autora jen jedné jediné sbírky, i když jich napsal samozřejmě víc. Soustředil 

se na realistické a symbolistické zachycení života na hornickém severu Moravy (motivy sociální chudoby a 

vrstveného národnostního útlaku ze strany Židů, Němců, Poláků a vlastně i Čechů). Většinou se jedná o  

lyriku, ale jeho zmiňovaná sbírka obsahuje  

i čtyři sociální balady. V jedné z nich nedostává učitelský pomocník stálé místo, protože odmítá děti vyučovat 

jen polsky, nemůže se proto oženit a končí svůj život sebevraždou. 
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4. varianta  (jen dvě strany)  

 

K jednotlivým charakteristikám přiřaďte odpovídající pojmy nabídek (každý jenom 

jednou) 

 

Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
absurdní literatura (drama), antika, baroko, dadaismus, dekadence, existencionalismus, expresionismus, futurismus, 
impresionismus, klasicismus, literární moderna, magický realismus, modernismus a avantgarda, osvícenství, 
poetismus, postmodernismus, preromantismus, realismus a naturalismus, renesance a humanismus, romantismus, 
socialistický realismus, středověk, surrealismus, symbolismus 

 
Díky sílícímu vlivu měšťanstva se v 18. století v Anglii a ve Francii rozvíjí velmi silné filozofické  

a myšlenkové hnutí, v němž výrazně zaznívá kritika absolutismu a touha po novém společenském řádu. Velmi jsou 

popírány též autority církevní a náboženské. Prosazuje se nový kultu rozumu - člověk je rozumem osvícen, což mu dává 

právo svobodně myslet, vzdělávat se, rozvíjet vědu  

a techniku a měnit svět v sociálně spravedlivější. Významnou generační skupinou tohoto období byli francouzští 

encyklopedisté.  

 

 

Byl prvním velkým směrem 19. století. Literární hrdinové byli společenskými vyděděnci, svým chováním se 
často ocitali ve střetu se zákonem. Prožívali nešťastné lásky a obvykle zaplatili pouť za svými iluzemi vlastním 
životem. Velkou roli hrála v umění té doby příroda - ať už jako kolorit dějů, či silně personifikovaná. Hlavní 
hrdinové často „splývají“ s autorem a jeho cítěním a myšlením (nezřídka je užita ich forma). 
 
 
Jeden ze směrů konce 19. století se k realitě vyjadřuje pomocí zástupných obrazů, které jsou často logikou 

neuchopitelné. Začíná se velmi uplatňovat asociace (vznikají řetězce symbolů, metafor  

a asociací). 

 
 
První čtvrtina 20. století je v umění mj. poznamenána novými formálními postupy, nečekanými obsahy, stupňovaným 

nonkonformismem a snahou „šokovat a bořit“. Rozumový kalkul bývá nezřídka nahrazen jiným principem (náhodou, 

asociací, fantazijními obrazy…). Žije vedle sebe velké množství -ismů, které se někdy překrývají a doplňují, ale často 

se také vůči sobě vzájemně vymezují.  

 

 

Umělci tohoto směru pracují především s lidským podvědomím. Asociativně propojují obrazy bez zjevné logické 

souvislosti a snaží se zachytit sny, představy, pocity a myšlenky z oblasti změněných stavů vědomí, tj. mimo realitu. 

Jde o poslední z avantgardních uměleckých směrů, který nachází velkou odezvu i u řady pozdějších (ba i současných) 

tvůrců.   

 
 
Nejvlivnější a nejuniverzálnější směr 2. poloviny 20. století přesahuje svým vlivem i do století našeho. Kvalitní 
literární (filmové a jiné) dílo vzniká až sloučením osvědčených uměleckých postupů  
s postupy moderními či avantgardními, které ale nejsou užity samoúčelně. Uplatňuje se víceúčelovost 
estetického vnímání, autoři si libují v mystifikačních postupech a ve funkčním propojování nejrůznějších 



 

Verze k 18.03.2020 7/43 

žánrů. Výsledkem je dílo, které lze interpretovat různými (individuálními) způsoby  
a přitom je zachováno jeho hluboké myšlenkové a etické poselství. 
Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
anekdota, bajky, balada, cestopis, elegie (žalozpěv), epigram, epos, fantasy, kaligram (ideogram), komedie, kronika, 
legenda, mýtus (báj, báje), novela, óda, pásmo, píseň (krátká lyrická báseň), poéma (básnická povídka), pohádka, 
pověst, povídka, román, sci-fi, sonet (znělka), romance, tragédie, villonská balada 
 

Původně jde o stručná sdělení, která se šíří ústně. Námět čerpají většinou ze života zvířat  
a ztělesněných věcí. Základem je tedy personifikace a jinotaj – vždy jde vlastně o zpodobnění jevů z lidského 
světa. Jako literární žánr vznikly v antice, byly kratičké a veršované a končily didaktickým či mravním 
posláním. Dnes je často najdeme v prozaické podobě. 
 
 
Je to žánr středního rozsahu, epický a prozaický. Zpravidla čerpá z minulosti národa, osob a míst – má 
historické, reálné jádro. To je „obaleno“ fantazií. Často vypráví o tom, jak nějaké místo získalo svůj název 
apod. Kořeny má v ústní lidové slovesnosti a ve vzpomínkovém vypravování. 
 
 
Jde o novodobý básnický útvar (od 19. století) lyrickoepického ladění a středního rozsahu. Zachycuje události 
ze života lyrického subjektu či hrdiny, je kompozičně popracovaný a sevřenější a mívá tzv. druhotný 
významový plán. Hlavní postava bývá výjimečnou osobností a často tlumočí myšlenky a city samotného 
autora. Do vyprávění příběhu jsou vkládány lyrické pasáže (líčení přírody, úvahové pasáže…). 
 
 
Jde o lyrickoepický veršovaný žánr středního rozsahu. Děj je veselý a skotačivý, lyrický prvek se uplatňuje 
především v líčení přírodních krás. Původně (ve španělském prostředí) šlo o píseň – zejména milostnou – 
doprovázenou hrou na kytaru. 
 
 
Je to báseň, jejíž písmena, slova nebo celé věty (verše) jsou uspořádány typograficky do obrazce, který 
vyjadřuje téma básně samotné. Jde o příklad propojení literatury a výtvarného umění – typické pro období 
avantgardy první poloviny 20. století. 
 
 
Jde o žánr novodobé literatury založený především na užití magie a jiných nadpřirozených prvků (bájné 
bytosti, bohové, silné lidské osobnosti). Je pro něj příznačný tzv. druhotný svět (alternativní / paralelní realita), 
v níž se odehrává děj knihy. Druhotný svět může a nemusí být propojen s realitou naší, pozemskou. Autoři 
tohoto žánru jsou mistři mystifikace a vytvářejí v rámci alternativní či paralelní reality i svébytný svět mýtů, 
jazyků, písem, kultury atd. Alegoricky se tak často vztahují ke světu pozemskému, k naší realitě. 
 
 
Je to lyrický básnický žánr středního rozsahu. Jednotlivé představy se k sobě pojí metodou asociace, autor 
se snaží zachytit volný a spontánní tok představ, pocitů a myšlenek. Báseň je tudíž polytematická, často bez 
interpunkce, uplatněn je tzv. volný verš. Objevuje se prolínání časových rovin a míst „děje“. Žánr vznikl v době 
literární avantgardy na počátku 20. století.  
 
 
Jde o krátký lyrický básnický žánr velmi pevné formy. Obsahuje 14 veršů téměř striktně členěných do čtyř 
slok (počet veršů 4, 4, 3, 3). Pevnou strukturu měl sonet v době svého vzniku (renesance) i po stránce 
obsahu. První část – osmiverší – se skládalo z teze (tvrzení, myšlenka) a antiteze (protitvrzení), druhá část 
– šestiverší neboli synteze – pak přinášelo „řešení“ tohoto rozporu. Tématem uvedeného žánru byl především 
milostný cit. Do české literatury se dostává v době národního obrození. 
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1. varianta    

 

 
K jednotlivým charakteristikám přiřaďte odpovídající pojmy nabídek (každý jenom 

jednou) 

Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
absurdní literatura (drama), antika, baroko, dadaismus, dekadence, existencionalismus, expresionismus, futurismus, 
impresionismus, klasicismus, literární moderna, magický realismus, modernismus a avantgarda, osvícenství, 
poetismus, postmodernismus, preromantismus, realismus a naturalismus, renesance a humanismus, romantismus, 
socialistický realismus, středověk, surrealismus, symbolismus 

 

Jde o historické období starověku v oblasti Středomoří. Ohraničeno je vznikem archaické řecké civilizace (9. – 7. století 

př. n. l.) a počátkem středověku (od 5. století n. l.), rozpadem Římské říše  

a stěhováním národů. Rozvíjelo se na dvou poloostrovech - Peloponéském  

a Apeninském. Toto období se stalo základem pozdějšího kulturního vývoje Evropy. 

 

        

V 17. století - zejména kvůli sílící rekatolizaci a posléze vlivem třicetileté války - ustupuje v životě  

i v umění do pozadí víra v rozum a do popředí se dostává víra v nadpřirozeno, mystiku atd. V umění jsou zobrazovány 

pocity nejistoty, obav, marnosti, pomíjivosti pozemského světa, bezmoci, utrpení, bolesti atd. Člověk je ve srovnání 

s Bohem malým, bezvýznamným a nicotným. V literatuře se začínají znovu uplatňovat kdysi středověké žánry – např. 

legenda, duchovní píseň, traktát a reflexivní (úvahová) lyrika. 

 
 
Druhý zásadní směr 19. století je založen na kritickém poznávání skutečnosti a chce podat pravdivý obraz 
reality a mezilidských vztahů. Nevyhýbá se ani tématům, které byly dříve zapovězeny (prostituce, nevěra, 
odchody žen od rodiny…). Autoři vystupují velmi objektivně, stojí nad příběhem  
a pracují s tzv. reáliemi (zvyky, prostředí, oblečení, mluva). Hrdinové jsou typizovaní a zobrazují různé 
společenské vrstvy. V pozdním období se z tohoto směru vyděluje odnož, pro niž je typická biologická a 
sociální determinace postav a obnažené zobrazení vášní, emocí, závislostí atd. 
 

 

Název tohoto směru pochází z francouzského slova „úpadek“ (formy, obsahu i témat). Autoři hledají krásu v ošklivosti 

(obrazy zmaru, rozkladu, hniloby apod.) a tím porušují pravidla toho, co po mnohá desetiletí bylo v umění považováno 

za krásné a etické. 

 
 
Literární a později umělecký směr se snaží zachycovat všechny znaky budoucnosti, jako je rychlost, zvuky, pohyb, 

rozpad starých řádů… často oslavuje válku jako očista lidstva. Italský zakladatel tohoto směru přinesl do literatury teorii 

osvobozených slov. 

 

 
Výrazný literární směr zejména 2. poloviny 20. století odráží pocity bezmocného člověka. Život literárního 
hrdiny postrádá smysl. Člověk ztrácí schopnost komunikace a ovládá ho pocit odcizení. Směr se výrazně 
prosadil v dramatu, kde byly zrušeny tradiční divadelní prostředky a postupy. Hry jsou jakoby bez děje, scény 
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se opakují a točí v kruhu, slova se stávají pramenem nedorozumění  
a promluvy jsou obsahově prázdné. Někdy dochází až k vytvoření jakéhosi „umělého jazyka“ (např. tzv. 
úřednické ptydepe). 
Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
beat generation (beatníci), Česká moderna, Devětsil, generace buřičů, lost generation (ztracená generace), lumírovci, 
májovci, prokletí básníci, ruchovci, Skupina 42 
 
 
Skupina francouzských básníků, nepochopená dobou, uplatnila ve své tvorbě všechny rysy literární moderny konce 19. 
století. Autoři se zaměřují na vnitřní život člověka, kritizují soudobou kulturu a morálku a často se snaží svými díly 
šokovat čtenáře tím, že porušují staletími nastavená estetická pravidla. Začíná se např. uplatňovat volný verš, výraznější 
symbolika, hledání krásy v ošklivosti a zachycování prchavosti okamžiku pomocí zapojení smyslových vjemů. 
 
 
Autoři tohoto volného sdružení se seskupili kolem redakce významného časopisu poslední třetiny 19. století. Neodmítají 
potřebu sepjetí národní literatury s národním životem, ale za velmi důležité považují začlenění české kultury a literatury 
do evropských a světových vazeb. Hodně překládají z evropských, amerických i exotických literatur a do české literatury 
vnášejí formy a témata z jiných kultur. Zajímá je obecný (ne úzce národní) historický vývoj lidstva směřující k humanitě.  
 
 
Velmi výrazná skupina vznikla v Praze v roce 1920 jako sdružení českých avantgardních mladých umělců (zejm. 
spisovatelů, výtvarníků a literárních teoretiků). Na půdě této skupiny vzniky dva významné umělecké projekty - 
proletářské umění a poetismus - a zformovaly se  
i počátky avantgardních divadelních společností. Název dostala skupina podle květiny, která mám léčivou moc, a jde 
tak o symbolické vyjádření touhy léčit rozpolcený nemocný svět prostřednictvím umění. 
 
 
Skupina mladých českých umělců (zejm. spisovatelů, výtvarníků a literárních teoretiků) se sdružila ve 3. roce druhé 
světové války a její činnost běžela až do roku 1948. Zabývali se tématem městského života a obyčejných lidí a formálně 
pracovali v duchu civilismu, futurismu, existencialismu, expresionismu a surrealismu, tj. směrů, které již měly v Evropě 
mnohaletou tradici. Známé jsou jejich básně a obrazy zejména s motivy automobilů, motocyklů, létajících balónů, 
kouřících komínů, továren a městských periférií. 
 
 
Z posledních dvou charakteristik vypište požadované jazykové jevy: 
 
Vložená vedlejší věta  + její druh _______________________________________________ 
 
Obrazné vyjádření + jeho pojmenování __________________________________________ 
 
Nejdelší několikanásobný větný člen + poměry souřadnosti  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
anekdota, bajky, balada, cestopis, elegie (žalozpěv), epigram, epos, fantasy, kaligram (ideogram), komedie, kronika, 
legenda, mýtus (báj, báje), novela, óda, pásmo, píseň (krátká lyrická báseň), poéma (básnická povídka), pohádka, 
pověst, povídka, román, sci-fi, sonet (znělka), romance, tragédie, villonská balada 
 
 
Byla pociťována jako vrcholný literární žánr v antice a v klasicismu. Jde o dramatický žánr vážného obsahu. Jeho 
hrdinové se ocitají v konfliktu se silami, které jsou mocnější,  
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a zpravidla jim podléhají. Součástí tohoto žánru je tzv. katarze – duševní očista, kterou přinesl hrdina svou obětí 
(přestože fyzicky podléhá, morálně vítězí a zanechává lidem důležité nadčasové poselství).  
 
 
Je to prozaický žánr střední epiky. Jádrem je ideálně jedna určitá událost (epizoda). Je určena časově i místně, zpravidla 
nepracuje s fantastickými prvky (pokud nejde o žánrovou specifikaci). Postavy (je jich málo nebo jen jedna) se v průběhu 
děje zpravidla neproměňují, nevyvíjejí. Důležitou roli hraje v tomto žánru vypravěč, který nezřídka vstupuje rovnou do 
středu události (chybí širší expozice). 
 
 
Jde o epický prozaický žánr (výjimečně veršovaný), v němž se dějinné události zaznamenávají tak, jak šly chronologicky 
za sebou. Mívá velký rozsah. Autor děje vybírá podle svého záměru (tzv. tendenčnost) a zpracovat je může věcně i 
beletristicky. Žánr vznikl ve středověku, a to jako přechod od duchovní ke světské literatuře. 
 
 
Jde o žánr malé veršované lyriky a je „kořenem“ lyrické poezie v evropských literaturách. Známe ji v různých 
tematických podobách (lidová, umělá, zlidovělá, duchovní, milostná, vojenská…). Původně byla spjata s hudbou a 
zpěvem, ale postupně se „etablovala“ také jako žánr ryze literární. Důležitým znakem je prosté vyjádření tématu, přesný 
(v podstatě hudební) rytmus a rým, pravidelné sloky a časté využití refrénů. 
 
 
Jde o básnický žánr nazvaný podle francouzského básníka Françoa Villona. Má tři sloky po  
6 – 12 verších (vždy stejný počet) a jednu slohu jako tzv. dopěv (poslání) s polovičním počtem veršů. Všechny sloky 
zachovávají stejné rýmové schéma a poslední verše každé sloky se opakují coby refrén. Ten je zároveň myšlenkovým 
poselstvím textu. 
 
 
Název žánru původně znamenal nápis na budově, pomníku, náhrobku… Už od antiky jde ale také o kratičkou báseň, 
která má satirický útočný charakter a velmi stručně vyjadřuje úsudek  
o určitém životním jevu, který autor považuje za společensky (či jinak) nepřijatelný. Patří mezi lyrické žánry, i když určitý 
dějový „náboj“ lze v některých textech také nalézt. 
 
 

2. varianta    

 

 
K jednotlivým charakteristikám přiřaďte odpovídající pojmy nabídek (každý jenom 

jednou) 

Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
absurdní literatura (drama), antika, baroko, dadaismus, dekadence, existencionalismus, expresionismus, futurismus, 
impresionismus, klasicismus, literární moderna, magický realismus, modernismus a avantgarda, osvícenství, 
poetismus, postmodernismus, preromantismus, realismus a naturalismus, renesance a humanismus, romantismus, 
socialistický realismus, středověk, surrealismus, symbolismus 

 

V tomto období (po rozpadu Římské říše a od stěhování národů) vznikají feudální státy (království), opírající se o 

křesťanství. Vztah člověka k životu je v tomto období pasivní, daný zejména teologickými pravidly (život pozemský je 

pouhou přípravou na život posmrtný)  

a vyžaduje se poslušnost ve vztahu k církvi a králi (šlechtě). Vznikají dva universální slohy, románský a gotický, a 

v literatuře postupně probíhají procesy laicizace a demokratizace. 

 
Ke konci 18. století se objevuje předzvěst nového univerzálního směru zvaná také sentimentalismus. Na rozdíl od 

předchozího období, postaveného na rozumu a řádu, jsou do popředí stavěny city, vášně  
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a fantazie. Literární hrdina se dostává do ostrého střetu s okolním světem, touží po lásce, která je zpravidla nešťastná, a 

uniká z civilizace do přírody. V Anglii Tehdy vzniká např. jezerní a hřbitovní poezie, v Německu hnutí Sturm und 

Drang. 

 
 
Název tohoto směru pochází z francouzského slova „úpadek“ (formy, obsahu i témat). Autoři hledají krásu v ošklivosti 

(obrazy zmaru, rozkladu, hniloby apod.) a tím porušují pravidla toho, co po mnohá desetiletí bylo v umění považováno 

za krásné a etické. 

 
 
V Německu a v severských zemích rozšířený směr se snažil vyjádřit lidské prožitky a pocity bez ohledu na jakékoli 

konvence. Docházelo k deformaci reality, umělecké obrazy byly plné pesimismus, deprese a vypjatých citů. Jeho 

popularita byla největší v době první světové války a těsně po ní. 

 

 

Směr vznikl v Sovětském svazu a do české literatury se dostal ve 30. letech 20. století. Pracuje zejména 
metodou typizace a zaměřuje se na sociální témata. Po roce 1948 byl vyhlášen jediným povoleným směrem 
v československé literatuře, což vedlo k výrazné schematizaci a dogmatizaci literárních témat i forem. 
Přeceněna byla výchovní funkce literatury. 
 
 
Původně filozofický směr se do literatury dostal už po 1. světové válce. Výrazně se rozvinul ve  
40. a 50. letech 20. století. Středem pozornosti spisovatele je „holé bytí“, holá existence člověka zbavená 
v daném kontextu ostatních souvislostí. Člověk je viděn jako vykořeněný  
a opuštěný tváří v tvář věčnému a často neviditelnému ohrožení holé existence jedince  
i lidstva. Literární hrdina se ocitá v mezních situacích. Je vržen do života, který si nevybírá,  
a zároveň odsouzen ke svobodě volby. Ať už zvolí jakoukoli variantu svých činů, nese za ně plnou 
odpovědnost. 
 
Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
beat generation (beatníci), Česká moderna, Devětsil, generace buřičů, lost generation (ztracená generace), lumírovci, 
májovci, prokletí básníci, ruchovci, Skupina 42 
 
 
Skupina dostala název podle almanachu z roku 1858. Její „členové“ se hlásili k odkazu nejvýraznějšího českého 
romantického autora, ale ve své tvorbě už upřednostňovali realistické postupy. Českou literaturu chtěli povznést na 
evropskou úroveň a požadovali uplatnění umělecké svobody. Při snaze zobrazovat svou současnost se nevyhýbali 
sociálním  
a národnostním otázkám. Položili základy opravdové žurnalistiky. 
 
  
Podle manifestu z roku 1895 je nazývána celá generace českých spisovatelů-signatářů. Ostře se vymezují vůči 
literárním „otcům“ a požadují svobodu tvorby, tvůrčí individualitu a ústup od prvoplánově pročeských a národnostních 
témat. Současně brojí i proti nápodobě (jak českých, tak světových) forem. Do české literatury vnášejí impresionismus, 
symbolismus  
a dekadenci a zakládají literární kritiku jako samostatný obor. 
 
 

Skupina amerických spisovatelů narozených kolem roku 1900 se v Paříži sdružila díky Gertrudě Steinové. 

Tito autoři jako mladí zažili první světovou válku a zobrazovali ji pak ve svých dílech. Vyjadřovali pocity 

vojáků, kteří se domů vrátili duševně zmrzačeni a nedokázali se bez problémů (či vůbec) zařadit zpět do života. 
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Termín zpopularizoval jeden z nich ve své prvotině Fiesta. Ke skupině se názorově přidávali i evropští autoři, 

kteří prošli válečnými bojišti. 
 
 
Skupina mladých českých umělců (zejm. spisovatelů, výtvarníků a literárních teoretiků) se sdružila ve 3. roce druhé 
světové války a její činnost běžela až do roku 1948. Zabývali se tématem městského života a obyčejných lidí a formálně 
pracovali v duchu civilismu, futurismu, existencialismu, expresionismu a surrealismu, tj. směrů, které již měly v Evropě 
mnohaletou tradici. Známé jsou jejich básně a obrazy zejména s motivy automobilů, motocyklů, létajících balónu, 
kouřících komínů, továren a městských periférií. 
 
 
 
Z posledních dvou charakteristik vypište požadované jazykové jevy: 
 
Nevlastní předložky _________________________________________________________ 
 
Přístavek __________________________________________ 
 
Souvětí se souřadně spojenými větami vedlejšími + jejich druh 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Nabídka pojmů (podle abecedy - všechny ze seznamu Cermatu): 
 
anekdota, bajky, balada, cestopis, elegie (žalozpěv), epigram, epos, fantasy, kaligram (ideogram), komedie, kronika, 
legenda, mýtus (báj, báje), novela, óda, pásmo, píseň (krátká lyrická báseň), poéma (básnická povídka), pohádka, 
pověst, povídka, román, sci-fi, sonet (znělka), romance, tragédie, villonská balada 
 
Jde o dramatický žánr veselého, často satirického obsahu. Zobrazuje záporné společenské nebo individuální jevy. Děje 
předvádí zábavným způsobem, úsměvně. Také postavy bývají pojaty žertovně. Dramatický konflikt se vede o věci 
nicotné, nízké, banální a malicherné. Vyústění bývá smírné. 
 
 
 
Je to prozaický žánr střední epiky, který vznikl v renesanci (viz z italštiny novinka). Bývají v něm potlačeny popisné 
pasáže, děj je rychlý, napětí se stupňuje, příběh je zajímavý, často humorný s překvapivou pointou. Děj odráží 
každodenní všední život a je „zabydlen“ jen několika postavami. 
 
 
 
Jde o jeden z hlavních žánrů literatury faktu (věcné literatury) a může kolísat mezi touto literaturou a utopií či fantazií. 
Popisuje zpravidla autorovo putování, a to nejčastěji po cizích zemích. Poutavost může zvýšit použitý dopravní 
prostředek. Autoři spojují živé pozorování krajiny, lidí a zvyků s poznatky národopisnými, šířeji kulturními, 
ekonomickými, politickými atd. V ryze beletrizovaném zpracování žánru pak lze nalézt uměleckou fikci, fantazii a utopii. 
 
 
 
Je to velký žánr veršované epiky, rozsáhlá epická báseň. Má velké množství postav (některé jsou samozřejmě stěžejní), 
dějů, dějových odboček, epizod, popisů a charakteristik. Bohatý může být také na jazykové prostředky všeho druhu 
(tomuto způsobu vyprávění říkáme epická šíře). Zpracovává různá témata: od mytologických ve starověku přes rytířská 
ve středověku až po duchovní, historická, zvířecí a další… Předním žánrem velké epiky byl až do 18. století. 
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Oslavná (slavnostní) báseň středního rozsahu byla původně určená jen ke zpěvu. Vyniká nadneseným tónem, 
vznešeností, patosem a monumentálností. Básník se v ní vztahuje k významnému tématu hodnému opěvování, 
k hodnotám, které jsou mu drahé. Tento žánr patří k reflexivní (úvahové) lyrice. 
 
 
 
Jde o žánr malé veršované lyriky a je „kořenem“ lyrické poezie v evropských literaturách. Známe ji v různých 
tematických podobách (lidová, umělá, zlidovělá, duchovní, milostná, vojenská…). Původně byla spjata s hudbou a 
zpěvem, ale postupně se „etablovala“ také jako žánr ryze literární. Důležitým znakem je prosté vyjádření tématu, přesný 
(v podstatě hudební) rytmus a rým, pravidelné sloky a časté využití refrénů. 
 
Čeští a světová autoři (zejména) 2. poloviny 19. století  (bez nabídky) 
 
 
Dobrodružné historické romány tohoto autora jsou dodnes čtené a oceňované. V jednom z nich se hrbatý zvoník 
zamiluje do krásné cikánské tanečnice a zaplatí za svou lásku životem. Spisovatel dále napsal básnický cyklus 
historické epiky, v níž  přináší optimistický pohled na vývoj lidské společnosti - na vybraných událostech ze světových 
dějin ukazuje, že se lidstvo vyvíjí k vzájemné úctě a humanitě. 
 
 
Nestor české historické prózy psal povídky, romány, románové cykly a dramata. Beletristicky zpracoval obrozeneckou 
koncepci českých dějin (idealizace husitství, rozvrstvení českých dějin od pověstí po 16. století) a „dopracoval“ ji do 
století devatenáctého. Jeho pětidílný cyklus věnovaný národnímu obrození se stal i podkladem pro velmi úspěšný seriál 
natočený na sklonu 60. let 20. století. 
 
 
Tento autor - prozaik, dramatik a signatář manifestu Česká moderna - dnes již stojí na okraji čtenářského zájmu. Byl 
ceněným představitelem realismu, naturalismu a rodícího se impresionismu a vitalismu.  Z jeho díla je nejznámější 
drama, které napsal se svým bratrem  
a v němž zachycuje příběh venkovské dívky, která věkově nerovné manželství a problémy v něm řeší vraždou svého 
hrubiánského manžela. 
 

 

Byl jedním z nejplodnějších českých spisovatelů. Psal básně, prózu, dramata a překládal (zejména ze 

západních a exotických literatur). V jednom ze svých epických básnických cyklů se nechal inspirovat 

francouzským romanticko-realistickým velikánem a zachytil vývoj lidské historie od temných stránek ke štěstí 

a humanitě. V jeho nejznámějším dramatu - historické komedii - se ocitáme s otcem vlasti na jeho hradě, kam 

se i přes přísný zákaz dostávají na jednu noc ženy, které milují… 

 

 
Tento autor vstoupil do literatury v době vrcholícího realismus a nastupující moderny. Hledal novou podobu 
dobrodružných románů a stal se zakladatelem tzv. sci-fi žánru. V jeho románech se mimo jiné ocitáme hluboko pod 
mořem, na pustém ostrově, v africké divočině,  
v amerických Andách i na vesmírných objektech. Jeho knihy jsou dodnes vyhledávány dětmi i dospělými a vycházejí 
v mnoha moderních úpravách. 

 

 

Tento autor byl velmi všestranným slovesným umělcem. Do povědomí čtenářů se zapsal jako básník, prozaik, 

překladatel, organizátor veřejného života, redaktor a novinář. Ve své době přeložil všechna tehdy známá 

Shakespearova dramata a získal si srdce čtenářů laskavou lyrickou poezií plnou lásky k ženě, venkovu, 

domovu i české krajině a historii. Nejvýrazněji se ale prosadil jako zakladatel moderní a umělecky hodnotné 

poezie pro děti. 
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Autoři a díla z doby národního obrození (bez nabídek). 
 
Nejvýznamnější vědec prvního období národního obrození - jazykovědec, literární vědec  
a slavista - jako jeden z prvních rozpoznal existenci indoevropského jazykového kmene  
a příslušnost slovanských jazyků k němu. Sám sice nevěřil v aktivní budoucnost češtiny, ale svým jazykovědným dílem 
(Zevrubná mluvnice jazyka českého) stanovil pravidla spisovné  češtiny tak, že mohla být v dalších letech aplikována. 
Sestavil také dvoudílný Německo-český slovník. 

 

 

Jeden z nejvýznamnějších vědců druhého období národního obrození - literární vědec, jazykovědec, literární 

kritik a překladatel - se stal neúnavným organizátorem českého národního života. Jako autor pětidílného 

Česko-německého slovníku podstatně rozšířil českou slovní zásobu a neváhal pomoci si přitom přebíráním 

slov z jiných jazyků. 
 
 
Sběratel ústní lidové slovesnosti a přední evropský odborník na ni (např. Mudrosloví národa slovanského v příslovích + 
řada sbírek ÚLS některých národů, nejen Čechů) proslul zároveň jako autor tzv. ohlasové poezie (velmi věrná nápodoba 
ÚLS). Jeho ohlasové sbírky jsou  výrazem panslavistických tendencí ve 2. období národního obrození. 

 

 

Tato památka byla objevena roku 1817 ve Dvoře Králové a texty v ní obsažené měly spadat do 13. století. 

Obsahuje 14 písní (6 epických, 2 lyrickoepické a 6 lyrických), které mimo jiné opěvují české mytologické 

postavy (např. Záboj, Slavoj). Měla dokládat, že  

i české středověké písemnictví mělo hrdinské epické a lyrické texty 

 

 

Tato památka byla objevena roku 1818 v Zelené Hoře u Nepomuku (západní Čechy) a texty v ní obsažené 

měly spadat do 9. a 10. století. Obsahuje závěr básně Soud a fragment Libušina soudu (viz např. Staré pověsti 

české) a jde o epické texty. Měly vyvolat představu, že čeština byla aktivním literárním jazykem už za prvních 

přemyslovců. Památka okamžitě vyvolala spory o možném padělatelství (původnosti). 

 

 
Odpovězte na otázky: 
 
Kdo napsal Staré pověsti české? _________________________________________________ 
 
Který z autorů na této straně nevěřil v pravost památek objevených v roce 1817 a 1818? 
 

____________________________________________  
 
Kde v Praze najdeme sochy Slavoje a Záboje? ____________________________________ 
 
 
Jmenujte dva významné sběratele české ústní lidové slovesnosti z 19. století. 
 
__________________________________________________________________________ 
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CIZÍ JAZYK 
ANJ – Skupina 1 (Valentová) 
1) Study and revise the passive voice: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive 
2) Practise the passive voice: 
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080901-cviceni-trpny-rod-tvoreni-trpneho-rodu 
3) Prepare an overview of Maturita topics 19 and 20 

a) https://www.cebos.com/blog/milestones-automotive-

manufacturing/?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM 

 
b) https://www.idrivesafely.com/defensive-driving/trending/evolution-

automobile?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM 

 
c) https://www.explainthatstuff.com/historyofcars.html?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM 

4) Write a short essay and email it back to me (katerina.valentova4@skoda-auto.cz); the deadline is 19th March 2020 

Školní filmový klub, jehož jste členem, pořádá filmové odpoledne, kde bude možnost shlédnout film v 
anglickém jazyce. Chcete na tuto akci pozvat i zahraničního lektora pana Robinsona. 
 
Napište panu Robinsonovi e-mail v rozsahu 60-70 slov, ve kterém: 

 uvedete základní informace o akci (datum, čas, místo atd.); 
 uvedete alespoň tři informace o filmu; 
 pozvete zahraničního lektora na akci. 

 
5) Maturita topics 1-20! 
 
NOVÉ (17.03.2020) 
 
Hi folks,  
Here are some tasks for you to do so that you don´t miss the school so much :D 

1) Sledujte Edmodo a v případě jakýchkoliv problémů či dotazů mě kontaktujte – katerina.valentova4@skoda-

auto.cz, 775292779! 

2) Pro procvičování gramatiky se nyní můžete na jeden měsíc zdarma registrovat na stránkách 

https://www.englishme.cz/ a procvičovat gramatické jevy, o kterých víte, že vám dělají problémy 

3) Na stránce: https://www.statnimaturita-anglictina.cz/ procvičujte didaktické testy a poslechy (je zde i řešení) 

4) Napište, prosím, esej a pošlete ji na můj mail (katerina.valentova4@skoda-auto.cz): 

Anglický časopis vaší školy vyhlásil soutěž o nejlepší vypravování na téma: 

“An Unexpected Visitor” 
Rozhodl/a jste se soutěže zúčastnit. 

Napište vypravování na dané téma v rozsahu 120-150 slov, ve kterém: 
 napíšete, co jste právě dělal/a, když se nečekaná návštěva objevila; 

 uvedete, kdo vás nečekaně navštívil; 

 budete vypravovat, jak návštěva probíhala; 

 sdělíte, jaké pocity ve vás nečekaná návštěva vyvolala a proč. 

 

Deadline pro odevzdání eseje je 27.03.2020 – pouze pro maturanty! 
 

5) Procvičujte odpovědi na otázky z první části maturitní zkoušky: 

Food and drink 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive
https://www.helpforenglish.cz/article/2006080901-cviceni-trpny-rod-tvoreni-trpneho-rodu
https://www.cebos.com/blog/milestones-automotive-manufacturing/?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM
https://www.cebos.com/blog/milestones-automotive-manufacturing/?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM
https://www.idrivesafely.com/defensive-driving/trending/evolution-automobile?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM
https://www.idrivesafely.com/defensive-driving/trending/evolution-automobile?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM
https://www.explainthatstuff.com/historyofcars.html?_sm_au_=iVVq5vNWTjqq68rN23jRBKHsLv0sM
mailto:katerina.valentova4@skoda-auto.cz
mailto:katerina.valentova4@skoda-auto.cz
mailto:katerina.valentova4@skoda-auto.cz
https://www.englishme.cz/
https://www.statnimaturita-anglictina.cz/
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Is your diet healthy? Why do you think so? 
Do you buy bottled water or do you drink tap water. Why? 
When did you last shop for food? Tell me about it? 
Have you ever tried any exotic or unusual food? Tell me about it. / Why not? 
Do you think a vegetarian diet is better than a diet that includes meat? Why? 
In your opinion, what should a school canteen be like? 
 
Hobbies and free time activities 
Do you often go to the cinema? Why / why not? 
Which is more important for you in your free time – the TV or computer? Why? 
Have you ever done any sports? Tell me about them. / Why not? 
When did you last read a book? Which one? Tell me more about it. 
Do you think all films should be dubbed / with subtitles? Why? / Why not? 
What would you do if you had a whole month for yourself? Why? 
 
Holidays and travelling 
Do you enjoy travelling on your own? Why? / Why not? 
Where did you last go on holiday? Tell me about it. 
Have you ever hitchhiked when travelling? Why? / Why not? 
Would you rather spend the holiday in the mountains or at the seaside? Why? 
What are the advantages and disadvantages of going on holiday with a travel agency? 
Should people speak the language of the country they are going to visit? Why? / Why not? 
 
Everyday life 
Can you tell me something about your typical school day? 
What did you do last Saturday night? Tell me about it. 
Can you imagine your life without your friends / school mates? Why? / Why not? 
What would you change about your weekends? Why? 
In your opinion, do teenagers like spending time with their parents? Why? / Why not? 
Should teenagers have part-time / weekend jobs? Why? / Why not? 
 
Health and body care 
How often do you eat fruit and vegetables? Tell me about it. 
Are you interested in reading magazines about healthy eating? Why? / Why not? 
When was the last time you went to a doctor? Tell me about it. 
Have you ever bought bio / chemical-free products? Why? / Why not? 
Have you ever been frightened at the dentist´s? Why? / Why not? 
In your opinion, should young people exercise more? Why? / Why not? 
 
Interpersonal relationships 
What is your best friend like? Tell me about him / her. 
Who in your family is really similar to / different from you? Tell me about him / her. 
When did you help a friend / someone with something? Tell me about it? 
How much time do you spend with your friends online? Why? 
Do you think you will get married in your twenties? Why? / Why not? 
If you could choose a famous person as a friend, who would it be? Why? 
 
Hobbies and free time activities 
Do you like reading books? Why? / Why not? 
What stories or books did you enjoy when you were a child? Why? Tell me about them. 
Which types of books or authors are popular with your classmates? Why? 
Have you ever read a book in English? Tell me about it. / Why not? 
Do you think you can improve your English by reading books? Why? / Why not? 
When was the last time you didn´t finish a book? Why? Tell me about it. 
 
Travelling and transport 
Do you use public transport? Why? / Why not? 
What do you think are the advantages / disadvantages of public transport? Why? 
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What is your best / worst experience travelling by public transport? Tell me about it. 
Have you ever taken a taxi? Tell me more about it. / Why not? 
Should public transport in big cities be free? Why? / Why not? 
If you could, what would you improve about public transport in your town / city? Why? 
 
Learning and education 
What do you like about your school? Tell me about it. 
Which after-school activities does your school offer? Tell me about them. 
Can student have a meal at school? Tell me about it. / Why not? 
Would you recommend this school to your friends? Why? / Why not? 
Should the school organize more trips / sport courses? Why? / Why not? 
What would you change about the school? Why? 
 
Mass media 
Do you watch news on TV? Tell me more about it. / Why not? 
Where do you find information when you need it? Why? / tell me about it. 
Have you ever read a magazine in English? Tell me more about it. / Why not? 
Which modern technology could you not live without? Why? 
How did the people in the past spend their evenings without a TV? What do you think? 
Should TV commercials for cigarettes and alcohol be banned? Why? / Why not? 
 
Travelling and transport 
Do you like cycling? Why? / Why not? 
Do you ever walk for pleasure? Why? Why not? 
When did you last use public transport? Tell me about it? 
Where is the furthest place you have travelled to? Tell me about it? 
In your opinion, what is the safest / most dangerous form of transport in your country? Why? 
In your opinion, should cars be allowed in the centre of towns and cities? Why? / Why not? 
 
Customs and traditions 
Which Czech holiday or custom do you enjoy most? Tell me about it? 
What do you not like about Christmas? Why? Tell me about it. 
Have you ever celebrated New Year´s Eve? How? Why not? Tell me about it. 
Would you rather celebrate your birthday with your friends than with your family? Tell me about it. 
In your opinion, will St. Valentine´s or Halloween celebrations ever be as popular here as in the USA? Why? / Why not? 
Should children be told that Christmas presents are bought by parents? Why? / Why not? 
 
Life in society 
Do you often / regularly watch the TV news / read newspapers? Why? / Why not? 
Would you like to become a politician? Why? / Why not? 
Should everybody be interested in politics? Why? / Why not? 
What do you think about the European Union? 
What problems can teenagers have in our society? Tell me about them. 
Have you ever thought of moving to another country? Why? / Why not? 
 
Services 
Do you travel on holiday with a travel agency? Why? / Why not? 
When did you last use the post office´s services? Why? Tell me about it. 
Do you prefer using public transport or walking to school / round the city? Why? 
Have you ever received bad service in a restaurant or in a shop? Tell me about it. 
In your opinion, should there be a library in every village or small town? Why? / Why not? 
Would you borrow money from a bank for you studies / to buy a flat? Why? / Why not? 
 
Traditions and celebrations 
What is your favourite (family) celebration / holiday? Tell me about it. Why? 
Are you / your family interested in / good at keeping traditions? Tell me about it. / Why not? 
When you were a child, what type of presents did you like to get? Tell me about it. 
Do you think giving money instead of real present is a good idea? Why? / Why not? 
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Should children learn about traditions and customs at schools or at home? Why? 
Which of your typical traditions or holiday might be surprising for foreigners? Why? 
 
Health and body care 
How do you usually relax after a day at school? Tell me about it. 
When was the last time you were / felt ill? Tell me about it. 
Do you ever read magazines or news articles about health? Why? / Why not? 
Do you think keeping a dog / a cat at home is unhealthy? Why? / Why not? 
How much money do you spend on beauty / body care? Why? / Why not? 
 
Health and body care 
How often do you go to a doctor? Why? Tell me about it. 
What do you do at home when you are ill? Tell me about it. 
Is it important for you to be / keep fit / eat healthily? Why? / Why not? 
When did you last have to go to a dentist? How did you feel? Tell me about it. 
What would you do if you found someone lying on the street? 
Who do you think usually takes more care of their bodies – men or women? Why? 
 
Sport 
Are you good at / interested in sports? Why? / Why not? 
Do you like watching sport on TV? Tell me about it. / Why not? 
Where can you do sport in your town / city / village? Tell me about it. 
Do you think you will do more sports than today when you get older? Why? / Why not? 
Have you ever tried bungee jumping / snowboarding / sailing / golf? Tell me about it. Why not? 
In your opinion, should there be more P.E. lessons at secondary school? Why? / Why not? 
 
Environment 
Does your family recycle? Why? Why not? 
Are there any problems with air pollution because of cars / factories / industry in your town? Tell me about them. / Why 
not? 
How can you personally help to improve the environment? Tell me about it. 
Did you find the school lessons on ecology interesting? Why? / Why not? 
In your opinion, which type of transport is the most environmentally friendly? Why? 
Should every school have a recycling programme? Why? / Why not? 
 
Shopping 
Do you like going shopping? Why? / Why not? 
What is your favourite shopping place? Why? 
Where do you get the money you spend in the shops? Tell me something about it. 
What was the last thing you bought for someone else? Why? / Where did you buy it? 
Have you ever bought anything online? Tell me something about it. / Why not? 
Would you buy anything in a second hand shop? Why? / Why not? 
  

6) Procvičujte odpovědi na otázky ke třetí části maturitní zkoušky: 

The USA 
What do you know about the USA? (capital, political system, geographical features) 
Do you know anything about the history of the USA? 
What places would you like to visit and why? 
What places are popular among tourists? 
What famous cities are there?  
What do you know about typical US sports and cuisine?  
Do you know any famous Americans? 
 
 

New York and Other Big US Cities 
What do you know about New York? 
What places would you like to visit? 



 

Verze k 18.03.2020 19/43 

Do you know any other famous cities in the USA? 
What cities are popular among tourists and why? 
 

The UK and the Republic of Ireland 
What are the parts of the UK? 
How many people live there? 
What famous cities are in the UK? 
What do you know about Scotland, Wales, Northern Ireland and Ireland? 

 
London and Other Capitals in the UK 

 
How many people live in London? 
Do you know anything about the history of London? 
What famous places / sights are there?  
What places / sights would you like to visit? 
Have you ever been to London? What did you visit? 
How can you travel in London? 
Where does the Queen live? And the Prime Minister? 
 

Volkswagen Concern 
 
What do you know about VW concern? 
What branches in VW do you know? 
Can you name any important people for VW? 
What famous models do you know? 
What is the future of VW? 
Would you like to have a VW car? Why / Why not? 
 

The Commonwealth of Nations 
 
What do you know about the Commonwealth? 
Can you name some members? 
Who is the head of the Commonwealth?  
Choose one member you would like to talk about except the UK. 
 

The Czech Republic and Prague 
What do you know about our history?  
What famous cities/places are here? 
Can you speak about our economy? 
What is interesting for tourists? 

Škoda Automotive Company; Škoda Academy 
What do you know about the history of ŠKODA AUTO? 
What do you know about Laurin and Klement? 
What was produced in ŠKODA at the beginning? 
What ŠKODA cars do you like? 
What places are popular among tourists? 
What is the newest type of car made in ŠKODA? 
What do you know about ŠKODA Academy? 
 

Means of transport 
 
What means of transport do you know? 
What means of transport do you prefer? Why? 
Can you say some advantages / disadvantages of ...? 
Can you describe an interesting travelling moment? 
How do you travel in the Czech Republic? 

 
Holidays and Celebrations 
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What is your favourite holiday? 
How do you celebrate Christmas? 
What are the differences between our customs and British ones? 
What do you know about Thanksgiving/Halloween? 
Do you celebrate Easter? 

 
Culture 

Are you interested in culture? 
Do you read books? 
Who is your favourite author? 
What is your favourite book? 
What kinds of films do you like? 
Do you visit galleries, museums, theatres? 
Do you go to concerts? 
Do you like modern or classical music? 

 
National Sports 

What sports are popular in The United Kingdom, Ireland, USA, Canada, Australia and New 
Zealand? 
Do you know any famous top leagues? 
Do you know any popular sportsmen from English speaking countries? 
Do you attend live sport events? 
Have you ever tried any adrenaline sports? 
How often do you do sports? 

 
Modern Communication Technologies 

What kind of communication do you prefer? 
How often do you use a computer / mobile? 
Do you download films or music from the Internet? 
What are your favourite TV programmes? 
What applications do you use? 
Do you use any social networks? 
 

Housing 
 
What are typical houses in the English speaking countries? 
What are advantages and disadvantages of living in a city or in a village? 
Do you live in a house or a flat? 
What will be housing in 100 years like? 
 

Traditional Cuisines 

 
What British meals or drinks do you know? 
What American meals or drinks do you know? 
What are typical Czech meals and drinks? 
What is your favourite meal and drink? 
How often do you eat out? 
Do you eat fast food? 
 

Health and Diseases, Healthy Principles 
 
What do you do to keep fit? 
Do you eat healthy food? 
Do you think Czech people are healthy? 
What harms our health? 
How often are you ill? 
When did you last go to the doctor? Why? 
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Describe our health service/system. 
 

Taking Up a Career 
 
What kinds of jobs require university education? 
What kinds of jobs do not require university education? 
What are your plans for your future career? 
Do you want to study at university? 
 

The World´s Most Serious Environmental and Social Problems 
 
What are the problems of today’s world? 
Can you tell me something about current affairs in the world? 
Mention wars, terrorism, bad political situation, poverty, refugees, etc. 
How about the environment? What are the main problems? 
Do you recycle?  
 

History and Development of Cars, Future Visions 
 
What was the first car ever produced? 
What inventions had a huge impact on car industry? 
What were the most significant changes in car industry?  
What can we expect in car development in future? 
What challenges will the car industry face i21st Century? 

 
Car and Car Parts; Driving a Vehicle 

Can you describe the exterior of the car? 
Can you describe the interior? 
What are the types of engines? 
What car would you like to have? Why? 
Have you got a driving licence? How do you get one? 

 

Díky za váš přístup k samostudiu! Thinking of you! 
 
 
ANJ – 2 

 Maturitní témata 5, 7 – 10 připravit strukturu (osnovu). Napsat a nacvičit úvod k těmto tématům cca. 1 minuta. 

 Dále procvičovat ústní témata 1 – 4 + 6 dle již vypracovaných osnov a úvodu 

 Pravidelně sledovat Edmodo.com a plnit úkoly a testy tam zveřejněné. 

 V případě technických problému s přístupem kontaktovat vyučujícího na emailu: petr.vysohlid@skoda-

auto.cz, popř. tel. 730 866 422 

 Připravujte ústní témata 1 – 20, jejich strukturu a úvod do každého tématu 

 Dále podle připravené struktury procvičujte nahlas prezentaci k jednotlivým tématům. Doporučuji vytvořit 

nahrávky a zpětně si je poslechnout. 

 Napište 2 slohy dle následujících zadání a pošlete jako zprávu přes Edmodo: 

mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
mailto:petr.vysohlid@skoda-auto.cz
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 Pracujte zdarma na Englishme.cz podle vaší úrovně 

 Přečtete následující (vhodné i k maturitě z CJL) – případně jiné knohy dle vašeho zájmu, možné i poslouchat 

MP3 

 https://english-e-reader.net/book/the-old-man-and-the-sea-ernest-hemingway 

 https://english-e-reader.net/book/fever-dream-ray-bradbury 

 Sledujte aktuální situaci na BBC.co.uk a dalších mediích v ANJ 

 Sledujte Edmodo a dělejte testíky 

 Vyzkoušej zdarma na 1 měsíc: https://www.englishme.cz/ 

 

 

https://english-e-reader.net/book/the-old-man-and-the-sea-ernest-hemingway
https://english-e-reader.net/book/fever-dream-ray-bradbury
https://www.englishme.cz/
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OBČANSKÁ NAUKA 
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DĚJEPIS 
12. KT    Období normalizace (výpisky z učebnice str. 229 – 230, případně jiné zdroje) 
 
13. KT a 14. KT    Pro opakování si zpracovat umělecké směry od starověku do současnosti – 
charakteristika, časové zařazení, výrazné osobnosti (využít zdrojů z internetu a z učebnice) 
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MATEMATIKA 
Vážení studenti, po dobu mimořádné situace využijte k samostudiu: 

 námi zadané podklady k zpracování, 

 stránky TECHAMBITION.COM, 

 stránky Marka Valáška. 

 Onlineschool.cz 

 konzultace přes e-mail nebo telefon v dopoledních hodinách 

 
 
 

Registrační odkaz na stránky TECHAMBITION.COM: 
 
https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529 
 
 
 

 

Registraci začněte kliknutím na 
tento odkaz 

https://techambition.com/register?school_token=dsk299mzt1sobmjfm71rzr529
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Odkaz na stránky MARKA VALÁŠKA: 
 
https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1 
 

          
 
Odkaz na stránky Onlineschool.cz: 
 
https://onlineschool.cz/ 

 
 
Úkoly ke zpracování: 
Průběžně sledujte úkoly na techambition.com (je nutné se zaregistrovat pomocí přiloženého odkazu). 
Na stránkách onlineschool.cz si pusťte mikropřednášku z matematiky – analytická geometrie – vektory. 
Na stránkách onlineschool.cz si pusťte mikropřednášku z matematiky – analytická geometrie – přímka. 
Na stránkách Marka Valáška doporučujeme shlédnout vše analytické geometrii přímky. 
 
Použitá literatura: 

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ a pro nástavbové studium Hudcová, Kubičiková PROMETHEUS SB 
 
Soustava souřadnic na přímce a v rovině, vzdálenost dvou bodů, střed úsečky  
 

SB s 219 – 221 / 1 – 8 do školního sešitu 
 

https://www.youtube.com/channel/UCLfEwNGlcQBpDiWbWnVa0Pg/featured?disable_polymer=1
https://onlineschool.cz/
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Vektor a jeho velikost, jednotkový vektor. Operace s vektory – součet, rozdíl vektorů. Násobení vektoru reálným 
číslem. Skalární součin vektorů. Úhel dvou vektorů 
 

SB s 222 – 231 / 9 – 34 do školního sešitu 
 

Parametrické rovnice přímky 
SB s 222 – 234 / 35 – 45 do školního sešitu 

 
 
 
 

16. 3. 2020 
POZOR!!!  POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! POZOR!!! 

Marek Valášek nyní i placené kurzy ZDARMA  Matematika 

 

 
 

Žáci se můžou registrovat zde. Je nutné vložit kód Matika20 https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/  

 

https://learntube.cz/?page=course&a=73
https://drmatika.cz/register/urovne-clenstvi/
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Obecná rovnice přímky 
 
SB – str. 235 – 238/46 – 52 vždy a) až c) – do školního sešitu 
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FYZIKA 
Téma k samostudiu: 
luminiscence, laser – Fyzika mikrosvěta, str.84 – 90, př. 90/1,4,5 
Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit příklady. 
 
Téma k samostudiu: 
stavba a vlastnosti atomového jádra - Fyzika mikrosvěta, str.94 – 98, př. 98/4 
Prostuduj, napiš do sešitu stručný zápis podstatného, zkus vyřešit příklady. 
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ZÁKLADY EKOLOGIE A CHEMIE 
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TĚLESNÁ VÝCHOVA 
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INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 
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EKONOMIKA 
NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
Je základem každého státu, je to složitý celek, ve kterém se uskutečňuje velké množství různorodých 
ekonomických činností, aby bylo možné zkoumat jednotlivé vztahy a ovlivňovat je, vytváříme strukturu národního 
hospodářství. 
Sektory: 
- Primární – zahrnuje prvovýrobu, řadíme sem těžbu, lesnictví, zemědělství, rybolov 
- Sekundární – je nositelem technického rozvoje, zahrnuje zpracovatelský průmysl, výrobu, 
rozvod energie, stavebnictví, nákladní doprava 
- Terciární – obchod, služby 
- Kvartální – věda, výzkum 
V České republice: 
- Největší podíl v HDP má sekundární sektor 
- Nejvíce se rozvíjí terciární sektor - rychlá návratnost investic 
- Kvartální sektor - stanovuje nedostatek financí 
- Primární sektor – útlum 
STÁTNÍ ROZPOČET 
Každý stát má své příjmy a výdaje, což se promítá ve státním rozpočtu. Sestavuje ho min. financí a schvaluje 
vláda. 
 P > V = přebytek 
 P < V = schodek  
 P = V = vyrovnaný 
Příjmy - -pojistné na sociální zabezpečení, -daně: z přidané hodnoty, z příjmů, spotřební, ostatní 
-poplatky soudní, úřední, clo 
Výdaje - -sociální účely, -zdravotnictví, školství, kultura, armáda 
-dotace do ekonomiky 
-státní správa (soudy, státní úřady, policie) 
Inflace, nezaměstnanost a Úřad práce 
Inflace 
zvyšování cen 
Měří se indexem růstu spotřebitelských cen. Je vytvořen tzv. spotřebitelský koš výrobků a služeb, které se nejvíce 
podílejí na spotřebě. Do 10% je inflace zvládnutelná. 
rozlišují se tři základní formy inflace: 
mírná inflace (do 10%) - inflace v rozsahu několika procent ročně, nemá příliš negativních dopadů 
pádivá inflace - znamená desítky a stovky procent ročně, vede ke zkreslování informací zprostředkovaných 
cenových systémem, k přerozdělovacím procesům a k zvyšování nejistoty při rozhodování o investičních 
variantách 
hyperinflace (1000 % ročně) - je mírou pohybující se v tisících, desetitisících a milionech procent ročně 
- rozvrací ekonomiku a vede ke ztrátě důvěry v národní měnu 
-podle příčin rozlišujeme: 
inflaci taženou poptávkou - růst cen v důsledku toho, že se poptávka zvyšuje rychleji než schopnost výrobců tuto 
poptávku uspokojit 
inflaci taženou náklady - růst cen v důsledku zvyšování výrobních nákladů 
-Nezaměstnanost 
Měří se % nezaměstnaných z počtu práce schopného obyvatelstva. V současné době se pohybuje kolem 8 %. EU 
považuje za solidní hranici 5%. Liší se podle regionů, nejnižší v Praze, nejvyšší Most, Karviná, severní Morava. 
Podpora v nezaměstnanosti – 5 měsíců do 50ti let, 8 měsíců do 55ti let, 11 měsíců nad 55 let 
Absolventi nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti, stát za ně hradí pouze SP a ZP. 
Pokud dá výpověď zaměstnanec nebo ukončí pracovní poměr dohodou, podpora se snižuje.  
Přihlásit se musíme do 8 dnů od ukončení smlouvy, pokud jsme v evidenci, platí nám stát SP a ZP, musíme 
aktivně  hledat práci. 
 
Úřad práce 
Vhodné zaměstnání si občan může hledat s pomocí příslušného územního úřadu práce. Úřady práce jsou orgány 
státní správy, řízeny Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Působí v okresních městech, někdy mají svou 
pobočku i v dalších větších městech. Ředitel každého úřadu práce je přímo odpovědný MPSV ČR. 
-Činností úřadů práce je: 
- poskytování informací občanům o možnostech získání zaměstnání, odborné přípravy a rekvalifikace 
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- poskytování informací zaměstnavatelům o volných zdrojích pracovních sil 
- vedení evidence volných pracovních míst 
- vedení evidence uchazečů o zaměstnání 
- poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání před nástupem do zaměstnání 
- poradenství pro občany a zaměstnavatele v oblasti zaměstnanosti, rekvalifikace 
- podněcování tvorby volných pracovních míst a podněcování k vytváření společensky účelných pracovních míst a 
veřejně prospěšných prací. 
 
1) Zjisti pomocí internetu údaje o nezaměstnanosti v jednotlivých regionech ČR a u jednotlivých věkových 
kategorií. 
2) Porovnej míru nezaměstnanosti v EU a ve světě (nejméně u 8 států) 
3) Zpracuj do tabulek. 
4) Nezapomeňte, že součástí hodnocení 2. pololetí je sešit, připravte si ho pro hodnocení. 
 
ZADÁNÍ DOMÁCÍ PRÁCE NA 13. KALENDÁŘNÍ TÝDEN  
 
 

Marketing 
 

Základem názvu je anglické slovo market – obchod. Je důležitá vědní disciplína ve vyspělých tržních 
ekonomikách. 

 

 
- podnikatelská filosofie, která se orientuje na uspokojování potřeb zákazníků a 

dosahování zisků. 

 
Vznik marketingu 

konec 19. stol. USA 
situace trhu  převyšovala poptávka nad nabídkou, konkurence malá,  

nedostatek zboží, podobné zboží 
marketingová činnost byla zúžena na tvorbu ceny, distribuci a jednoduchou propagaci 

nedostatek zboží na trhu otvírá prostor pro vstup nových výrobků, vzniká větší konkurence, trh se 
nasycuje → tato situace trvá až do dnešní doby. 

Výrobci musí situaci řešit např.: zlevněním výroby, reklamou, splátkovým prodejem. Důležitou roli má 
průzkum trhu. 
 
Průzkum trhu 

 
Cílem průzkumu trhu je nastínit předpoklady vývoje situace na trhu. Průzkum se zabývá 
přítomností a minulostí. Nejdůležitější část průzkumu je předvídat budoucí vývoj trhu. 

 
Výsledkem průzkumu je studie, která obsahuje základní předpoklady budoucího vývoje. 
Podniky používají studie ke stanovení dlouhodobých cílům, k zavádění nových výrobků na trh, k 
pronikání na nové trhy, vytváření dodavatelsko-odběratelských vztahů a k sestavování investičního 

programu. Hospodářská politika vlády využívání studie při dlouhodobých mezinárodních dohod.  
 
 
. Podklady pro průzkum trhu získáváme: 
- metodou od stolu: informace existují v podniku nebo mimo podnik. Cílem je informace rozdělit, 
zpracovat a vyhodnotit vzhledem k potřebám podniku. Informace vyhledáváme v účetnictví a v další 
evidenci.  

- metoda v terénu: informace v potřebném množství neexistují, získáváme je na základě přímého 
styku s trhem (trh prodejní, dodavatelský, distribuční). 
 
Při průzkumu trhu v terénu se používají tyto metody: - pozorování, dotazníky 
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Postup při dotazníkovém výzkumu:  
1) Správně formulovat otázku vzhledem k cíli výzkumu 
2) Stanovit počet dotazníků 
3) Distribuce dotazníků 
4) Určit způsob vyhodnocení 
 

Při současném průzkumu trhu se využívají i dostupné podklady např. výroční zprávy od obch. 
partnerů. 
Při průzkumu trhu se většinou využívá služeb specializovaných institucí a konzultačních firem.  
Důležitým úkolem je odhalit zájem spotřebitelů. 
 
Propagační akce – výstavy, veletrhy, soutěže, sponzoring 
 
Vlastní poznatky – doplnit vlastní poznatky z reklamy 
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TECHNICKÁ DOKUMENTACE 
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STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 
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STROJNICTVÍ 
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MECHANIKA 
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LABORATORNÍ CVIČENÍ 
 
Procvičte interaktivní cvičení z webu cncskola.cz: viz. PŘEDMĚT METROLOGIE/ IC-DUTINOMĚR 
a proveďte zápis jednotlivých částí do sešitu. 
 
Procvičte interaktivní cvičení z webu cncskola.cz: viz. PŘEDMĚT METROLOGIE/ IC-ÚCHYLKOMĚR 
a proveďte zápis jednotlivých částí do sešitu. 
 
 
Pokračovat na maturitní práci. 
 
(v případě zapomenutých přihlašovacích údajů kontaktujte vyučujícího emailem otakar.raulim@skoda-auto.cz) 
 
LCV_S4.Z(3, 4)_Kt_16.03.2020 
Zadání k domácímu studiu. 
Pokračujte v tvorbě výrobních výkresů a výkresu sestavení vaší MP. Hotové výkresy posílejte ke kontrole ze svého 
e-mailu na Lenka.Kubatova@skoda-auto.cz ve formátu PDF. 
V případě potřeby lze použít následující odkaz k instalaci studentské verze CREO:  
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download 
 
 

mailto:otakar.raulim@skoda-auto.cz
mailto:Lenka.Kubatova@skoda-auto.cz
https://www.ptc.com/en/academic-program/academic-products/free-software/creo-download
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TECHNOLOGIE 
Dokončení maturitních prací 
Manipulace s materiálem, práce s tabulkami 
Technická diagnostika 
Vyvažování součástí, spojky a jejich výpočet 
Rozebíratelné spoje  práce s tabulkami  
Kalení 
Normalizované závit  vyhledávání v tabulkách 
Ložiska, rozdělení, mazání, zajištění 
Řemenové převody, práce s tabulkami 
Potrubí a armatury, součinitele délkové roztažnosti, Výpočet dilatací 
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ODBORNÝ VÝCVIK 
 


