
Střední zdravotnická škola  

a Vyšší odborná škola zdravotnická,  

Mladá Boleslav, B. Němcové 482 

Kritéria pro výběr děl do „Seznamu literárních děl k maturitní zkoušce z českého 
jazyka školní rok 2022/2023“ (dále jen Seznam) 

 
➢ Žák si vybírá 20 děl ze Školního seznamu literárních děl k maturitní zkoušce platného pro 

daný školní rok (pro jarní i podzimní maturitní termín) 
 

➢ Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce je nejpozději k 30. 9. zveřejněn na www 

stránkách školy a na maturitní nástěnce umístěné v přízemí školy 
 

➢ Žákem vytvořený „Seznam literárních děl“ musí vždy obsahovat minimálně: 
 

o  2 díla poezie 

o 2 díla dramatu 

o 2 díla prózy 
 

➢ V „Seznamu“ mohou být pouze u dvou autorů použita maximálně dvě jeho díla 
 

➢ Všechna žákem vybraná díla musí být správně zařazena do jednotlivých částí „Seznamu 

literárních děl“ 
 

➢ Žák si do jednotlivých částí „Seznamu“ vybírá díla v následujících počtech: 
 

o Světová a česká literatura do konce 18. století – 2 díla 

o Světová a česká literatura 19. století – 3 díla 

o Světová literatura 20. a 21. století – 4 díla 

o Česká literatura 20. a 21. století – 5 děl 

o Ostatní díla – 6 děl 
 

➢ Řádně vyplněný (na PC) a podepsaný „Seznam“ odevzdá žák svému vyučujícímu českého 

jazyka a literatury  
 

➢ Vyučující českého jazyka a literatury provede kontrolu „Seznamu“ a správnost seznamu 

stvrdí podpisem 
 

➢ Zkontrolované a podepsané „Seznamy“ vyučující odevzdá nejpozději do 31. 3. 2023, 

respektive 30. 6. 2023 osobě pověřené ředitelkou školy – Mgr. Jitce Riedlové 
 

➢ Seznam literárních děl k maturitní zkoušce vytvořený žákem a schválený vyučujícím 

českého jazyka je platný pro opravné i náhradní termíny maturitní zkoušky, nedodá-li žák 

pro podzimní termín „Seznam“ nový 
 

➢ Nedodá-li žák v předepsaných termínech „Seznam“ dle předchozích kritérií, losuje si u 

maturitní zkoušky 1 dílo z celého Školního seznamu literárních děl platného pro daný 

školní rok 

 

Mgr. Domalípová, Mgr. Horynová, Mgr. Riedlová   22. 9. 2022 

 



Střední zdravotnická škola  

a Vyšší odborná škola zdravotnická,  

Mladá Boleslav, B. Němcové 482 

 

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce z českého jazyka školní rok 2022/2023 
 

Jméno a příjmení žáka:       Třída: 

Třídní učitel: 

Vyučující českého jazyka: 

 

Pořadové 
číslo 

Autor a název díla Zařazení díla 

1  Světová a česká 
literatura do 
konce 18. století 2  

3  Světová a česká 
literatura  
19. století 4  

5  

6  Světová literatura  
20. a 21. století 

7  

8  

9  

10  Česká literatura 
20. a 21. století 

11  

12  

13  

14  

15  Ostatní díla 

16  

17  

18  

19  

20  

 
V Mladé Boleslavi dne: _______________ podpis žáka: _________________________________ 
       
podpis vyučujícího českého jazyka: _______________ 
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