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Literární seminář (4. ročník) – „B“ (béčkový) 
Vyučující: Milan Piták 

„Historická literatura nechce učit historii, nechce ani historii vysvětlovat, chce poskytnout čtenáři 

nebo posluchači poznání toho, co z historie poznal a prožil autor.“ 

Lion Feuchtwanger, německý spisovatel 

 

Náplň semináře/tematický plán 

 září 2020 

o antika jako epocha, antická literatura (četba 1–2 vybraných děl) 

 říjen 2020 

o renesance jako epocha, renesanční literatura (četba 1–2 vybraných děl) 

 listopad 2020 

o klasicismus jako epocha, literatura klasicismu (četba 1–2 vybraných děl) 

 prosinec 2020 

o romantismus jako epocha, literatura obd. romantismu (četba 2 vybraných děl) 

 leden 2021 

o realismus jako epocha, literatura obd. realismu (četba 2 vybraných děl) 

 únor 2021 

o přelom 19. a 20. století, literatura období (četba 2 vybraných děl) 

 březen 2021 

o přehled světové literatury 20. a 21. století (četba 2 vybraných děl) 

 duben 2021 

o přehled české literatury 20. a 21. století (četba 2 vybraných děl) 

Pro koho je seminář určen? 

 pro každého, kdo rád čte a je ochoten se na výuku pravidelně připravovat 

 pro každého, kdo se ještě bojí SMZ z českého jazyka a literatury 

 pro každého, kdo ještě nemá svých 20 literárních děl ke SMZ z českého jazyka a literatury 

 pro každého, kdo má zmatek v literární historii 

o koncepce semináře je postavena tak, aby si student/ka zacelil/a své mezery 

v jednotlivých kulturně-historicko-literárních etapách 

Formy a metody výuky: 

 aplikace literárně teoretické terminologie na vybrané texty 

 interpretace jednotlivých děl 

 diskuze o zadané četbě 

Cíle semináře: 

 schopnost aplikovat znalosti literárně teoretické terminologie při analýze vybraných literárních 

textů 

 dokázat kvalitněji číst a vykládat literární text 

 zvládat interpretaci díla v širších literárněhistorických souvislostech 

 systematizovat znalosti literárního / obecně kulturního kontextu děl a kontextu autorovy 

tvorby 

 zbavit se strachu ze Státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 

 

Podmínky ukončení + hodnocení semináře: 

 docházka (tradiční hranice minimálně 70%! účasti) 

 pravidelná příprava na seminář (plnění úkolů, četba) 

 odevzdání celoročního studentského portfolia 


