
Požadavky na seznam četby ke státní magisterské zkoušce 

Seznam četby je povinnou součástí SZZk, a to jak bakalářské, tak magisterské. Bez seznamu 
četby nelze SZZk vykonat. Kvalita seznamu četby a dovednost vést o něm diskusi je součástí 
hodnocení. Seznamem četby student dokládá jednak splnění požadavků četby, jednak svůj 
vlastní čtenářský postoj a čtenářské preference. Student sestaví seznam na základě 
následujících závazných zásad: 

 
Rozsah 

Seznam četby by měl být v rozsahu součtu všech dílčích seznamů četby na jednotlivé 
absolvované předměty z literární části oboru český jazyk a literatura. Měl by obsahovat: 

• nejméně 100 českých literárních děl různých žánrů, období a směrů, která uchazeč 

dokáže kultivovaně charakterizovat a využívat v argumentaci, 

• nejméně 20 titulů odborné literatury v intencích požadavků k dílčím zkouškám z dějin 

české literatury, světové literatury a literatury pro děti a mládež. 
 

Obsah 

• V seznamu četby nesmí chybět kanonická díla české literatury. Řada kanonických děl je 
probírána na přednáškách a seminářích, semináře ani přednášky však nemohou 
dosáhnout úplnosti. Předpokládá se proto, že student v průběhu studia četl i nad rámec 
povinné četby a že seznam bude jeho individuální zájem odrážet. 

• U klíčových autorů české literatury (Neruda, Vrchlický, Čapek, Holan, Nezval, …) by mělo 
být uvedeno více literárních děl, zvláště pokud procházeli více literárními směry / 
skupinami / obdobími atp. U klíčových autorů rozhodně nestačí uvádět jen jedno dílo 
marginálního významu. 

• Seznam četby musí obsahovat odbornou sekundární literaturu (oborovou i didaktickou). 
Do odborné literatury student zahrne  

o monografie  
o odborné (nikoli populární a obecné) publikace slovníkové a encyklopedické 

(Lexikon české literatury, Slovník básnických knih, Slovník literárních směrů a 
skupin, Encyklopedie literárních žánrů apod.)  

o jednotlivé články a studie. 
• V seznamu četby k NMgr. státnicím může být literatura pro děti a mládež a světová 

literatura prezentována jako výběr. Musí být uvedena jako samostatný oddíl. 

Struktura a forma 

• Seznam četby musí být strukturován, a to po jednotlivých obdobích, a to na následující 
oddíly: 

o starší česká literatura  
o 19. století 
o 20. století I 
o 20. století II 
o současná česká literatura (pokud ji student absolvoval v Bc. studijním programu, 

tj. nastoupil ke studiu v ak. r. 2017/18)  
o jako možnost (nikoliv povinně): a) literatura pro děti a mládež   

 b) světová literatura  
V rámci těchto úseků musí být rovněž rozčleněn na prózu a poezii. 

• Seznam četby by měl být proporční. Měl by tedy pokrývat všechna období, literární 
druhy a žánry proporčně. Seznam četby, který bude obsahovat např. u „19. století“ pouze 
tři tituly, není dostačující. 

• Přirozeně se od studenta očekává obeznámenost se současným literárním děním (viz 
otázka v „oborové“ části „Současný literární život“) a alespoň několik reprezentativních 



titulů z literární produkce po r. 1989 by v seznamu četby mělo být uvedeno. Totéž platí, 
tedy doporučuje se, v seznamu uvést (alespoň výběrově – viz výše) tituly z literatury 
světové a literatury pro děti a mládež.    

• Seznam četby musí obsahovat bibliografické údaje (autor, název díla, nakladatel, místo 
a rok vydání). 

Seznam četby doporučujeme konzultovat s dostatečným předstihem před konáním SZZk. 


