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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Komunikační a slohová výchova 

- vypravuje ústně i písemně, rozlišuje 
a produkuje vypravování v běžné 
komunikaci a umělecké vypravování;  
- popisuje ústně i písemně předmět, 
umělecké dílo, děj, sestaví odborný 
popis s využitím terminologie; 
- charakterizuje vnější a vnitřní 
vlastnosti osob; 
- vylíčí estetický a emocionální 
zážitek; 
- sestaví životopis; 
- sestaví krátký odborný výklad a 
využitím přiměřených jazykových 
prostředků a formy; 
- využívá studijní čtení – vyjádří 
hlavní myšlenku textu, najde klíčová 
slova, formuluje otázky a stručné 
poznámky, výpisky nebo výtah; sám 
si připraví a s podporou textu 
přednese referát; 

Komunikační a slohová výchova 

- vypravování (v běžné komunikaci – 
styl prostě sdělovací; vypravování 
v umělecké oblasti); 
- popis (předmětu, uměleckého díla, 
odborný, děje); 
- charakteristika; 
- líčení; 
- životopis; 
- výklad a výtah; 
- úvaha; 
- proslov; 
- diskuse; 
- publicistické útvary (zpravodajské 
– zpráva, oznámení, inzerát, 
interview; úvahové – úvodník, 
komentář; přechodné – reportáž, 
fejeton); 
- souhrnné poučení o slohu (funkční 
styly – hovorový, odborný, 
umělecký, administrativní, řečnický); 
- praktické, věcné, kritické, 
prožitkové čtení a naslouchání. 
 

OSV 
Sociální rozvoj: 
- specifické komunikační 
dovednosti (monologické formy 
- vstup do tématu „rétorika“); 
dialog (vedení dialogu, jeho 
pravidla a řízení, typy dialogů); 
efektivní strategie: asertivní 
komunikace, dovednosti 
komunikační obrany proti agresi 
a manipulaci, otevřená a 
pozitivní komunikace; pravda, 
lež a předstírání v komunikaci 
(Komunikace); 
 
MV 
- principy sestavování 
zpravodajství a jejich 
identifikace, pozitivní principy 
(význam a užitečnost), 
zezábavňující principy 
(negativita, blízkost, 
jednoduchost, přítomnost); 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- pořídí výtah z odborného textu; 
- informace v textu seřadí s ohledem 
na jeho účel, vyhotoví koherentní text, 
dodržuje pravidla mezivětného 
navazování; 
- vyjádří úvahu nad stanoveným 
problémem či jevem, navrhne řešení; 
- přednese krátké připravené i 
improvizované rétorické vystoupení, 
pracuje s verbálními, neverbálními i 
paralingválními výrazovými 
prostředky; dorozumění je 
kultivované, výstižné, zvolené 
jazykové prostředky jsou přiměřené 
komunikační situaci; 
- zapojí se do diskuze, řídí ji a využívá 
pravidel komunikace a dialogu, své 
názory obhájí argumenty; 
- napíše (přednese) zprávu o proběhlé 
události, oznámí konání události, 
sestaví jednoduchý inzerát, připraví si 
otázky pro interview a realizuje ho; 

 příklady stavby a uspořádání 
zpráv (srovnávání titulních stran 
různých deníků) a dalších 
mediálních sdělení (například 
skladba a výběr sdělení 
v časopisech pro dospívající 
(Stavba mediálních sdělení); 
- uplatnění a výběr výrazových 
prostředků a jejich kombinací 
pro tvorbu věcně správných a 
komunikačně (společensky a 
situačně) vhodných sdělení; 
tvorba mediálního sdělení pro 
školní časopis; technologické 
možnosti a jejich omezení 
(Tvorba mediálního sdělení); 
- redakce školního časopisu; 
utváření týmu, význam různých 
věkových a sociálních skupin 
pro obohacení týmu, 
komunikace a spolupráce v 
týmu; stanovení si cíle, časového  
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- vyjádří své názory v krátkém 
úvodníku či komentáři; 
- tvoří fejeton, připraví krátkou 
reportáž; 
- čte (naslouchá) s porozuměním 
věcné, odborné a umělecké texty, 
pracuje s informacemi, interpretuje je 
a kritizuje, odlišuje je od názorů a 
hodnocení a ověřuje je za pomoci 
otázek a dostupných zdrojů informací; 
popřípadě vyjádří svůj umělecký 
zážitek; 
- seznamuje se s principy sestavování 
zpravodajství a učí se zpravodajství 
kriticky hodnotit, vnímat autora 
mediálního sdělení a identifikovat 
jeho subjektivní postoje, rozpoznává 
manipulativní komunikaci 
v masmédiích a dokáže ji kriticky 
posoudit; 
 

 harmonogramu a delegování 
úkolů a zodpovědnosti; faktory 
ovlivňující práci v týmu; 
pravidelnost mediální produkce 
(Práce v realizačním týmu); 
- identifikování postojů a názorů 
autora v mediálním sdělení; 
výrazové prostředky a jejich 
uplatnění pro vyjádření či 
zastření názoru a postoje i pro 
záměrnou manipulaci (Vnímání 
autora mediálních sdělení). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- seznamuje se s prací v realizačním 
týmu, učí se komunikovat a 
spolupracovat, stanovit si cíl, časový 
harmonogram a delegovat úkoly a 
zodpovědnost, uvědomuje si faktory 
ovlivňující práci v týmu; 
- používá získané poznatky o jazyce a 
stylu, aby vytvořil gramaticky i věcně 
správný písemný projev, využívá je 
k tvořivé práci s textem nebo i 
k vlastnímu tvůrčímu psaní dle svých 
dispozic a zájmů. 
 

Jazyková výchova 

- orientuje se, čím se zabývají 
jednotlivé jazykovědné disciplíny; 
- umí český jazyk zařadit v rámci 
ostatních slovanských/světových 
jazyků; 
- je si vědom vývoje českého jazyka 
(rozumí pojmům archaismus, 
historismus, neologismus); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyková výchova 

Obecné výklady o jazyce: 
- jazykověda, jazyková kultura; 
- slovanské jazyky; 
- vývoj českého jazyka (archaismy, 
historismy, neologismy); 
- útvary českého jazyka. 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- má přehled o diferenciaci národního 
jazyka (rozliší mezi spisovnou a 
obecnou češtinou, nářečím, zdůvodní 
jejich užití) a jazykové kultuře; 
- správně určuje slovní druhy, vytváří 
spisovné tvary slov, užívá jich 
vědomě při komunikaci, znalost o 
jazykové normě využívá při tvorbě 
jazykových projevů dle 
komunikačních situací; 
- rozlišuje druhy jmen, správně je 
skloňuje a užívá, ovládá pravopis;  
- rozeznává podstatná jména obecná a 
vlastní, správně píše velká písmena 
ve vlastních jménech a názvech; 
- správně časuje slovesa, včetně 
pomocného slovesa být; identifikuje 
přechodníky (přítomné vyskytující se 
v běžné řeči) a rozumí jejich 
významu; 

 

Tvarosloví: 
- slovní druhy (slova ohebná a 
neohebná); 
- jména, jejich druhy a tvary 
(podstatní jména konkrétní, 
abstraktní, pomnožná, hromadná, 
látková; přídavná jména a jejich 
druhy, stupňování příd. jmen; druhy 
zájmen a číslovek); 
- podstatná jména obecná a vlastní, 
psaní velkých písmen ve vlastních 
jménech a názvech; 
- slovesa a jejich tvary; pomocné 
sloveso být; přechodníky (přítomné, 
vyskytující se v běžné řeči). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- rozliší mezi nejdůležitějšími způsoby 
obohacování slovní zásoby a zásadami 
tvoření českých slov, příklady v textu 
je doloží, rozezná přenesená 
pojmenování, zvláště ve frazémech; 
- rozlišuje slova domácí a 
mezinárodní, spisovně vyslovuje 
česká slova a správně píše a vyslovuje 
slova přejatá; 
- rozlišuje základní a druhotný 
význam slova, rozlišuje slova 
jednoznačná a mnohoznačná; 
identifikuje synonyma, homonyma, 
antonyma, odborné názvy a používá 
je; 
- rozlišuje významové vztahy 
gramatických jednotek ve větě i 
souvětí; 
 
 

Tvoření slov: 
- stavba slova a tvoření slov (kořen, 
přípona, předpona a koncovka slova; 
odvozování, skládání a zkracování 
slov; slovo a sousloví); 
- slova domácí a mezinárodní; psaní 
a výslovnost slov přejatých. 
 

Význam slova: 
- význam slova (význam základní a 
druhotný, slova jednoznačná a 
mnohoznačná; synonyma, 
homonyma, antonyma; odborné 
názvy). 
 
Skladba: 
- stavba věty jednoduché (skladební 
dvojice, formální vztahy mezi 
větnými členy: souřadnost, 
podřadnost; vztahy významové: 
přiřazování, přisuzování, určování, 
přístavkový vztah;  
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- analyzuje stavbu věty jednoduché 
(skladební dvojice, formální vztahy 
mezi větnými členy, významové 
vztahy, základní větné členy, shoda 
přísudku s podmětem; rozvíjející 
větné členy; druhy přívlastku; výrazy, 
kt. nejsou větnými členy; větné členy 
holé, rozvité a několikanásobné, 
významové poměry mezi souřadně 
spojenými větnými členy; shoda 
podmětu s několikanásobným 
podmětem; přístavek); 
- identifikuje větu dvojčlennou a 
jednočlennou, větný ekvivalent, 
funkce vět a větných ekvivalentů 
(druhy vět podle postoje mluvčího); 
- identifikuje a správně užívá 
mluvnický zápor, samostatný větný 
člen, osamostatněný větný člen, 
elipsu, oslovení (pravopis); 
- rozlišuje větu jednoduchou a 
souvětí; 
 

základní větné členy, shoda přísudku 
s podmětem; rozvíjející větné členy; 
druhy přívlastku; výrazy, kt. nejsou 
větnými členy; větné členy holé, 
rozvité a několikanásobné, 
významové poměry mezi souřadně 
spojenými větnými členy; shoda 
podmětu s několikanásobným 
podmětem; přístavek); 
- věta dvojčlenná, jednočlenná, 
větný ekvivalent; funkce vět a 
větných ekvivalentů – druhy vět 
podle postoje mluvčího; 
- mluvnický zápor; 
- samostatný větný člen, 
osamostatněný větný člen, elipsa, 
oslovení; 
- věta jednoduchá a souvětí; 
- souvětí podřadné (věta hlavní a 
vedlejší, druhy vedlejších vět - 
doplňková a přívlastková; souvětí 
podřadné s více než jednou větou 
vedlejší; čárka v souvětí 
podřadném); 

  



Učební osnovy vyučovacího předmětu český jazyk a literatura se doplňují: 

2. stupeň 
Ročník: devátý 

60 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- analyzuje souvětí podřadné (věta 
hlavní a vedlejší, druhy VV); 
- doplňková a přívlastková; souvětí 
podřadné s více než jednou větou 
vedlejší; čárka v souvětí podřadném); 
- zná a dodržuje hlavní zásady 
českého slovosledu; 
- analyzuje stavbu textu (souvětí 
souřadné, významové poměry mezi 
souřadně spojenými větami; souvětí 
souřadné s více než dvěma větami); 
- identifikuje a správně užívá vsuvku; 
- rozlišuje a správně vyslovuje hlásky 
znělé a neznělé, samohlásky, 
identifikuje a vysvětlí spodobu 
znělosti; 
- správně používá slovní a větný 
přízvuk; 
- správně umí pracovat s větnou 
melodií, důrazem; 
- při písemném projevu zvládá 
lexikální, slovotvorný, morfologický i 
syntaktický pravopis v jednoduché 
větě i v souvětí. 

- hlavní zásady českého slovosledu; 
- stavba textu (souvětí souřadné, 
významové poměry mezi souřadně 
spojenými větami; souvětí souřadné 
s více než dvěma větami); 
- vsuvka. 
Zvuková stránka jazyka:  
- hlásky, souhlásky znělé, neznělé, 
samohlásky, spodoba znělosti, 
přízvuk slovní; 
- zvuková stránka věty (přízvuk 
větný, větná melodie). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

Literární výchova 

v rámci uvedeného žánrového a 
literárněhistorického rozsahu učiva 
daného ročníku:  
- uceleně reprodukuje přečtený text, 
jednoduše popisuje strukturu a jazyk 
literárního díla a vlastními slovy 
interpretuje smysl díla; 
- rozpoznává základní rysy 
výrazného individuálního stylu 
autora; 
- formuluje ústně i písemně dojmy ze 
své četby, návštěvy divadelního nebo 
filmového představení a názory na 
umělecké dílo; 
- tvoří vlastní literární text podle 
svých schopností a na základě 
osvojených znalostí základů literární 
teorie; 
- rozlišuje literaturu hodnotnou a 
konzumní, svůj názor doloží 
argumenty; 
- rozlišuje základní literární druhy a 
žánry, porovná je i jejich funkci, 
uvede jejich výrazné představitele; 

Literární výchova 

Tvořivé činnosti s literárním textem: 
- přednes vhodných literárních textů, 
volná reprodukce přečteného nebo 
slyšeného textu, záznam a 
reprodukce hlavních myšlenek, 
interpretace literárního textu, 
dramatizace, vytváření vlastních 
textů, vlastní výtvarný doprovod 
k literárním textům. 
Způsoby interpretace literárních a 
jiných děl. 

Základy literární teorie a historie: 
- struktura literárního díla (námět a 
téma díla, literární hrdina, 
kompozice literárního příběhu), 
jazyk literárního díla (obrazná 
pojmenování; zvukové prostředky 
poezie: rým, rytmus; volný verš), 
literatura umělecká a věcná 
(populárně-naučná, literatura faktu, 
publicistické žánry). 
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Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Tematické okruhy 
průřezového tématu 

Přesahy, vazby, rozšiřující 
učivo, poznámky 

- uvádí základní literární směry a 
jejich významné představitele v 
české a světové literatuře; 

- porovnává různá ztvárnění téhož 
námětu v literárním, dramatickém i 
filmovém zpracování; 
- vyhledává informace v různých 
typech katalogů, v knihovně i 
v dalších informačních zdrojích. 
 

Literární druhy a žánry: - poezie, 
próza, drama, žánry lyrické, epické, 
dramatické v proměnách času - 
hlavní vývojová období národní a 
světové literatury, typické žánry a 
jejich představitelé. 
 

Žánrové oblasti: 
- vrcholy české prózy dvacátého 
století; 
- literatura se školní tematikou; 
- divadlo a písňové texty; 
- poezie; 
- literatura vizionářská a fantastická; 
- literatura existenciální. 
 

  

 


