12. KONZULTACE – 5. 3. 2021 (distanční)

ÚSTNÍ ZKOUŠKA

Na konzultaci, která se neuskutečnila, jsem s Vámi chtěl prakticky nacvičit rozbor pracovního
listu k ústní maturitní zkoušce. Snad se to podaří těsně před ústní zkouškou v rámci
posledních příprav na didaktický test a ústní zkoušku.
Dnes tedy připomínám:



Nebude stačit, když si o knize pouze něco přečtete. Bude třeba ji znát, dokonce i
podrobně, což se pozná na základě rozboru uvedené ukázky.
Samozřejmě nelze vypsat všechny otázky, které u ústní zkoušky mohou padnout.
Budou vyplývat ze znalostí, či neznalostí studenta. Zde je ale přehled nejdůležitějších
otázek, jejichž neznalost by znamenala neúspěch. Při své přípravě se na ně zaměřte:
o literární druh, žánr, forma
o určit prostředí, v němž se odehrává děj výňatku
o téma knihy, motiv vyskytující se v ukázce, zde také budeme zjišťovat vaše
znalosti díla např. otázkou, co ukázce předcházelo, nebo jak ukázka pokračuje
o charakterizovat postavy vystupující ve výňatku
o charakterizovat výstavbu textu (kompozice knihy)
o charakterizovat slovní zásobu výňatku – jazyková stránka díla /budete
dokumentovat na základě ukázky, kterou budete mít před sebou/
o zasazení autora do kontextu světové nebo české literatury, přiblížit dobu, kdy
dílo vznikalo, přiřadit jej k uměleckému směru, který reprezentuje, umět tento
směr stručně objasnit, zmínit další autorova díla, ocenění, další zpracování
díla, zajímavosti, osobní názor…

Upozorňuji, že studenti posledně uvedený bod podceňují, jeho nesplnění ale může mít za
následek, že celá zkouška může byt hodnocena 0 body!
Připomínám, že pokud použijete jakýkoliv termín, je nutno jej umět vysvětlit. Např.
řeknete, že dílo je satirická komedie- okamžitě následuje otázka: Co je satira?
Např. dílo Kuře melancholik- umět vysvětlit, kdo je melancholik- proč takový název díla- tzn.
že je nutno popřemýšlet i nad názvem díla.


Ve 2. části zkoušky vás čeká rozbor neuměleckého textu – otázky jsou různého
zaměření, ale v podstatě jsou obdobné:
o vyjádřit hlavní myšlenku/myšlenky textu
o postihnout účel textu, tvrzení zdůvodnit
o charakterizovat výstavbu textu
o charakterizovat slovní zásobu výňatku



Seznam četby:
o Vybrat přesně podle metodiky.
o Vybrat jen ty tituly, které znáte!!!
o Očíslovat podle pořadí z velkého seznamu 70 titulů.

VŠE SI MŮŽETE PROCVIČIT NA NÍŽE UVEDENÉ UKÁZCE.

PRACOVNÍ LIST
Viktor Hugo - Chrám Matky Boží v Paříži
Výňatek
Umělecký text

Chrlič, nad nímž dříve stál, zadržel ho v pádu. Zachytil se tam zoufalýma rukama a v okamžiku,
kdy otevřel ústa, aby vykřikl po druhé, viděl nad svou hlavou na okraji zábradlí strašlivou a mstitelskou
tvář Quasimodovu. Zmlkl.
Pod ním byla propast. Pád z výše více než dvou set stop, pak dlažba. V tomto děsném postavení
nehlesl arcijáhen jediným slovem, nevydal jediného vzdechu. Jen se kroutil na chrliči s neslýchaným
úsilím, aby se dostal nahoru. Ale na žule se neměly jeho ruce čeho zachytit, nohy mu kouzaly po zčernalé
zdi, aniž se do ní zaklesly. Kdo vystoupil na věže chrámu Matky Boží, ví, že přímo pod zábradlím je
kamenný výstupek. Na tomto výčnělku vyčerpával bídný arcijáhen své síly. Neměl pod sebou strmou
zeď, ale zeď, jež mu unikala.
Quasimodo mu mohl podat jen ruku, aby ho vytáhl z propasti, ale ani se na něj nepodíval. Díval se
na náměstí Gréve. Díval se na šibenici a díval se na cikánku. Hluchý se opřel o lokty o zábradlí na místě,
kde byl před chvílí arcijáhen, a tam stál nepohnutě a němě jako bleskem omráčený, s pohledem upřeným
na jediný předmět z celého světa, který měl v tomto okamžiku pro něj smysl, a proud slz stékal tiše
z oka, jež až dosud prolilo jen jednu slzu.
Výňatek
Neumělecký text

Adjektivum „gotický“, charakterizující umělecké formy, jež vznikaly od 12. do 15. století, a to
nejprve ve Francii a potom i jinde v Evropě, pochází z doby manýrismu, z pera G. Vasariho, malíře,
architekta a spisovatele, žáka Michelangelova. Tento Florenťan podal v úvodu k první části svého
prosulého díla o životě italských umělců stručný přehled dějin umění. O památkách středověku praví,
že byly provedeny v novém slohu pocházejícím z Německa, že tento sloh vynalezli Gótové a že by se
měl nazývat gotický. Podle Vasariho je to sloh hrubý a zmatený, zcela postrádající smysl pro proporce
a měřítko, které jsou vlastní klasickým řádům a klasicky dokonalým formám. Tento úsudek florentského
autora se ujal natolik, že platil až do poloviny minulého století. Teprve romantikové v čele
s Chateaubriandem a Victorem Hugem rehabilitovali gotiku a její katedrály, v nichž spatřovali apoteózu
náboženského ducha středověku. Umělečtí historikové se časem stále hojněji zabývali studiem počátků
tohoto originálního slohu s nádhernými portály a vznosnými klenbami. […] Dokládají to četné chrámy
z období rané gotiky, například katedrála v Laonu, nebo loď katedrály Notre-Dame v Paříži (v části
postavené podle původního záměru po roce 1163).
(J. Pijoan, Dějiny umění)

STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY
1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s
orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu)
- charakterizovat postavy vystupující ve výňatku
- určit prostředí, v němž se odehrává děj výňatku
- charakterizovat výstavbu textu
- charakterizovat slovní zásobu výňatku
- zasadit orientačně tvorbu V. Huga do kontextu světové literatury
2. charakteristika neuměleckého textu
- vyjádřit hlavní myšlenku/myšlenky textu
- postihnout účel textu, tvrzení zdůvodnit
- charakterizovat výstavbu textu
- charakterizovat slovní zásobu výňatku

