
Tematické okruhy pro státní všeobecnou jazykovou zkoušku z češtiny 
 

Konverzace 

1. Rodina 

 co je nového v naší rodině: příbuzní, rodinný 

stav, volba partnera, svatba 

 založení vlastní domácnosti: děti 

 příčiny a následky rozvodu 

 významné rodinné události 
2. Volný čas a koníčky 

 denní program 

 užitečné koníčky: turistika a sport, 

cestování, sbírání (např. poštovních 

známek), koníčky dětí, teenagerů, 

důchodců, zahrada, kulturní zájmy, internet 

 levné a drahé koníčky 
3. Dům a byt 

 náš dům, jeho poloha a okolí, dopravní 

spoje, služby 

 bydlení v novostavbě nebo ve staré čtvrti 

 bydlení ve městě nebo na venkově 

 můj byt a jeho vybavení, stěhování 
4. Jídla a nápoje, kuchyň 

 přednosti a nedostatky stravování doma, 

v závodní kuchyni, v menze, v restauraci 

 moje oblíbená jídla 

 vybavení kuchyně 

 každodenní nákupy v obchodě 
s potravinami 

5. Oblečení a móda 

 oblečení pro různé příležitosti, konfekce 

nebo šaty na míru, módní doplňky, šperky 

 můj oblíbený styl oblékání  

 ruční práce jako koníček 
6. Kulturní zážitky 

 rozhlasové a televizní programy 

 návštěva divadla, kina, knihovny a musea 

 hudba, kluby a diskotéky 

 výtvarné umění, zajímavé stavby mého 
rodného města 

7. Pošta, telefon, korespondence 

 na poště, co lze vyřídit u přepážek 

 telefonování, výhody a nevýhody mobilního 

telefonu 

 přátelé v cizině, s nimiž si dopisuji, e-mail 
8. Nákupy 

 každodenní nákupy pro domácnost, 

příležitostné nákupy 

 dárky k různým příležitostem 

 oddělení v obchodním domě, moje 
zkušenosti se službami zákazníkům 

9. Svět zvířat a rostlin 

 domácí miláčci dětí, povinnosti majitele, 

domácí zvířata pro radost a pro užitek, 

exotická zvířata v zoologické zahradě 

 květiny v bytě, péče o ně, moje oblíbené 

květiny 

 popis krajiny, kterou mám rád 
10. Počasí, roční doby 

 počasí dnes, předpověď pro příští dny 

 charakter počasí v různých ročních dobách 

 zima na horách a ve městě 

 ideální počasí pro dovolenou 
11. Cestování a doprava 

 oblíbené zahraniční cíle pro dovolenou 

 cestování autobusem, autem, vlakem, 

letadlem 

 automobily a životní prostředí, dopravní 

nehody 

 na nádraží, městská doprava 
12. Tělovýchova a sport 

 moje dřívější a současné sportovní zájmy, 

ranní gymnastika 

 různé druhy sportů, sportovní vybavení na 

horskou túru, pro tenis, lyžování 

 nejvýznamnější mezinárodní sportovní 
soutěže, sportovní přenosy v televizi 

13. Zdraví a nemoci 

 moje poslední onemocnění, lékařské 

vyšetření a ošetření 

 civilizační nemoci, nehody, ošetření 

v nemoci 

 časté příčiny smrti, zdravý způsob života 
14. Povolání 

 moje povolání a spolupracovníci, jaké 

vzdělání pro ně potřebuji a kde jsem je 

získal 

 výhodná (žádaná) povolání 

 zvyšování kvalifikace, rekvalifikace, plány do 
budoucna 

15. Lidský charakter 

 typické vlastnosti malých dětí, dívek, 

chlapců 

 to je typické pro muže, pro ženu 

 ideální šéf, partner v manželství, soused, 

učitel 

 lidský zevnějšek 

 



Reálie České republiky 
Státní všeobecná zkouška z jazyka českého – ústní část 

 
1.  Počátky českých dějin (Velká Morava, Český stát) 
První státní útvary na našem území. Křesťanství a jeho pomoc při upevňování státu, osobnosti (Cyril a Metoděj, 
první Přemyslovci). 

 
2.  Vládnoucí dynastie Českého státu do roku 1526 
Významní panovníci, dědičný královský titul 1212 a 1356. Přemysl Otakar II., Karel IV. Nejvýznamnější gotické 
památky. 

 
3.  Vznik mnohonárodnostní monarchie 
Vládnoucí dynastie. Praha centrem říše. Počátek třicetileté války – osobnost A. Waldštejna. 

 
4.  Osvícenský absolutismus a hospodářský rozvoj v habsburské monarchii 
Vysvětlete termín osvícenský absolutismus. Marie Terezie a její syn. Zrušení nevolnictví a toleranční patent. 
Přechod od manufakturní k tovární výrobě, technický pokrok, rozvoj dopravy. 

 
5. První světová válka a její důsledky 
Rozpad monarchie a vznik samostatného Československa. Forma státu, první president. Mnichovský diktát a vznik 
protektorátu Čechy a Morava. 

 
6.  Obnova samostatnosti a poválečný vývoj 
Léta 1948 až 1989. Politická a hospodářská orientace. Významná krize 1968. 

 

7.  Kulturní dědictví našeho státu 
Významné památky doby románské, gotické, renesanční, barokní, secesní. 

 
8.  Velké osobnosti české hudby 
Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Ema Destinová a další. 

 
9.  Významné historické osobnosti 
Jan Hus, Jan Žižka, František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, Jaroslav Heyrovský, Jan Jánský, Alfons Mucha, Miloš 
Forman, Tomáš Baťa, Vladimír Remek. 

 
10.  Velké osobnosti české literatury 20. století 
Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Bohumil Hrabal, Václav Havel 

 
11. Významné úspěchy československého sportu 
Manželé Zátopkovi, sourozenci Romanovi, Věra Čáslavská, Ondrej Nepela, Jarmila Kratochvílová, Tomáš Dvořák, 
Jan Železný, Ivan Lendl, Martina Navrátilová. Kolektivní sporty. 

 

12. Přírodní krásy a turisticky atraktivní místa 
Horské masivy a střediska zimních sportů, Český ráj a Moravský kras. Významná lázeňská střediska. 

 

13. Praha, hlavní město České republiky 
 
14. Starobylá česká města 
Kutná Hora, Tábor, Telč, Plzeň, Karlovy Vary, Olomouc, Kroměříž, Brno. 

 
15. Nad mapou České republiky 
Poloha, sousední státy, povrch, přírodní bohatství, obyvatelstvo. 
 
U otázek č. 8, 9 a 11 si může uchazeč zvolit některé osobnosti dle svého zájmu. 
Hovořte o své oblíbené knize z české literatury. 


