
Praha 24. dubna 2006 
 

Milí maturanti! 
 
Z nějakých zvláštních důvodů mě postihla podivná nemoc, která mi znemožňuje se 

normálně pohybovat a pracovat. Abyste nemuseli spekulovat: jde o cosi s nervy vedoucími 
do nohou kolem páteře. Páteřové ploténky a také výše uvedené nervy se domluvily a řekly 
DOST – a těžko jim odmlouvat (stejně se nedají a vedou svou…). Nechodím, nespím, 
nesmím sedět, nic nosit atd. Věřte, že kdyby to jen trochu šlo, jsem ve škole.  

 
Dnes (24. dubna 2006) mi bylo řečeno, že budu muset být doma asi 2 týdny. Chtěl 

jsem jen něco málo poznamenat k tomuto časovému horizontu v souvislosti s češtinou coby 
maturitním předmětem. Vše, co jsme měli probrat, jsme probrali, v tom není problém. 
Nedostaneme se k výběrovým otázkám, ale to by neměla být žádná tragédie, jelikož jsou 
zpracované na mých stránkách – shodou okolností jsem je 22. 4. 2006 přestěhoval na lépe 
zapamatovatelnou adresu http://www.milansykora.net ; neměl by tedy v tomto směru nastat 
nedostatek učebních materiálů, krom toho je to (až na malé výjimky) jen výběr z toho, co 
jsme již probrali. Berte je ale jen jako osnovu a používejte také sešity, které jste podle mého 
výkladu pracně vyráběli několik let (někteří na to kašlali, ale to není moje věc). Jediné, co na 
stránkách chybí, je „Světová literatura 2. poloviny 20. století“, ale to snadno zvládnete sami 
podle sešitů: na začátku čtvrťáku je kapitola nazvaná „Světová literatura po roce 1945“ (nebo 
tak nějak podobně) a je rozdělena na poezii, prózu a drama (drama tohoto období je také 
součástí otázky č. 13) – udělejte si výtah s nejpodstatnějšími autory všech tří žánrů tak, 
abyste o tématu mohli mluvit cca 10 minut. Teď bohužel nejsem schopen zpracované téma 
vyrobit a dát na web.  

 
Nezapomeňte také na mluvnici – zkoušejte si klasické rozbory, jaké jsme dělali o 

hodinách. U ústní maturitní zkoušky jde především o praktické znalosti z gramatiky, teorii a 
nějaké vědecké definice příliš nepotřebujete. Maturitní slohové práce opravím (průběžně 
na nich pracuji) a snad se ještě před svatým týdnem uvidíme, abych Vám mohl nejen 
oznámit známky (to případně může i někdo jiný), ale také je zdůvodnit. 

 
Známky na vysvědčení uzavřu a případně je mohu zveřejnit na svých stránkách, 

kdybyste chtěli. Test z dramatu nestihneme napsat, ale i přesto – resp. právě proto! – se na 
toto téma podívejte sami, je součástí maturitních otázek.  

 
Vyrobte seznamy četby (abecední seznam; 2 části: knihy + film & divadlo) a 

odevzdávejte je paní profesorce Daně Pařízkové u mě v kabinetě (stejně tak knihy, máte-li 
nějaké vypůjčené z knihovny). Paní Pařízková je ve škole v úterý a čtvrtek. Seznam MUSÍ 
odevzdat každý! 

 
Držím Vám všem palce a věřím, že společně maturitu zvládneme ke všeobecné 

spokojenosti, tedy mojí i Vaší. S jakýmkoli problémem se na mě můžete obrátit 
prostřednictvím e-mailu milan.sykora@paladix.cz nebo také nově milan@milansykora.net – 
budu se snažit všem odpovědět.  

 
Mějte se hezky a nezlobte se, jestli jsem Vám způsobil nějaké komplikace, 
 
Váš 
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