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J!:l:rníu1,1 (1.,íserrl:tict,lí) = texty (1-'7íserrrné t"ilznally)
sl;c l c:t-- c,tlsl<r, výztl ti r-,; n é :

I odbolná lileratut,a (např. lristoricltá) J uD unrělec]tá IitelatuI,a (např. JiI,áskův ronlán) )

tr jednací písentttictví (např. pLotol<oly, žádosti)

ť> rozrlíl není v. obsaltu,ale ve 1]rťlsobu zpt,acovárrí:

věcIlost, lakta, doI<un,lellty x jedirrečnost,

oliginal ita, působivost, lyptzace
cíle: poučettí, itrfornrace x estetické působení (na

rozr-rn-r i cit)
Ll nlč]ecjilr ]itelii.iut,a: E

n

spisovatel podává život
ob'a.zťl

výr azoý prostředek :.j azi'lt
společens}<á fun kce literatury:
D poznatkové obolracení
E estetické pťrsobení (tlunročí určité pojetí kLásy)
E citové působení
E výchovný vliv (zpětIré působení literatury na život)
literár,ní dílo rrrá: E obsair

ili , 
H,Ei

;4:fu:rB

]idová slovesnost (písně, po-
hádky, por,ěsti, pr-ísloví ap.)
texty umělé iitelatury
(pr,óza, poezie)
a události řadou urlrělecliýcli

tr

D

tr

E folnlu (způsob vyjádření)

V::v

VEDA O LITERATURE

literárrrí teorie (o podstatě litelatuly, druhových
fot,trráclt, urněleckých prostředcíclr ap.)
liter,ární lristorie (o vývoji rrár,odníclr literatur, o vý-
znalnu děi a spisovatelů)
1iter,ár,rrí }clit ika (hodrrocetl í, r"ýkl ady, rozbory děl)

LITERARI\I : DRUHY (žánry)

tr epika (děj, příbělt, časové a příčinné souvisIosti)
tJ lyrika (vyjádření prožitku, citu, rráIady autot,a)

+ ntilosttrá. irrtinrní
+ přír,odní
+ společensi<á
+ reflexivní (úvahová)

D drama (dialog i tltonolog - přínrá řeč postav), herci na
scéně

formy epiky:
a) veršovarlé:

bohatýr,ská píseň (bylina, o činech bohatýiů)
lristolický zpěv (o historických událostech)
epos (r,ozsálrlý děj)
Iegenda (vyprávění o životč a skutcích světců, zá-
zlak1,)

b) veršované i plozaické:
báje (nrýtus) -pokus o výklad světa, přírodIlích jevů:
hldirrové : bohové

!;ril11cil<a - dčj ;]t,l]I,xvdč];clt]u]rrlý, rlac11,1iirr;z_i;i-ió i.,,,,

llo\/(:],i1 
_ 
_ tplljnr,tir,rSlj járir,: ;li'il,,divi + Íhrtla_-, ,

,,..:,. !, , ,]ili : ,,l-,i. :, Ísirr

;1,,rlka - /-e 't,,,,O7L1 z,r,íř;,t či zosr.lbtlčrlýt:il vcc1 -

jeclr ;rj í.ja)to iirló, rrla]í ]jds],;,j vll:;1no:,ti,

nlt avoučný závěi, (pointa)

c) pI,ozaiclté:
por,íd)<a - kI,atší příbělt, většjrtou časově i nístně

určen, více osob i cičjovýcli ]inií

novela - stř,ední lozsah, soLtstředěn na jednLr

udá]ost, epizodu ze žiyola, přel<vapivý

závčr
lonrán - větší t,ozsah, řada událostí soustředěrrých

kolem společriélio jádi,a, nrnoho ]]ostav
j dějových linií

novinářská próza - fejeton, I,epoftáž

fornry l1,riky:
óda - oslavná báseň

hyntnus - slavnostní píseň (týká se rrároda, vlasti
ap,) ,

elegie (žalozpěv) - vl,jadřuje sn-iutek

píseň (popěvelt) - plostá, zpěvrlá báseň
tr lidová
E u:nělá

lyrickoepiclié slilaclby; -děj s lyrickýnti vložkanti
balada - pochnrurný děj, tlagický závěl, dt,arrratic)iý

' spád, sevřenost, úsečnost qipověcii, dialog
D k]asicl<á (vIiv lidové siovesnosti),

nadpřiI ozené jevy, bytosti
E sociální - nositeletrr tragičnosti jsou

společensl<é porněry

Iolnance - báseň vese]é, srnavé nálady
básnická povídka (poeina) - události ze života

j ednot) ivce

formy dramatu:
!]_qgÉ.die - nerovtiý zápas hlavnílro lrldirry končíjeho

stnrtí
koniedie - korrrický obraz zápasu s nedostatl<y, r1l-

směch chybártr a nedostatkůrn
činohla - složit} a vážtlý spor nrezi postarlarni,

, o so_1:i3ryý9i_1 spo lečenských p_lob lénlech,

důl,az l"}a atltolovo pojetí, Ťešerrí korrfli]<tLr

1 i psychologiclcé plol<reslení postav
_|\
Pl ózh.. (..ř,eč nevázaná") - r' popředí j),t,icIios),rttiil:il,;iié

\lerrěnípt,ontlLrvy
Poezie (}eč vázaná", veršovaná) - v pop,r'edír;/i;tiici:rl-

rrr e l o\ic l,e č leněn í pt,oltt luvy
\/eI,S -

jednotka n,,.lUdi.ta, intorlační a r,;,1rlicltý cele1,,

konec ver,še 5g g§llyltle lu;,je s l<oIrcettt větného

úseku x př,esaIr. enj)benrent farržarrrbnrá] (r,ěhrý

úsek přesairuje do dalšího \,erše)

1,\,1i1,1,] LlS -

pl avidelné opakor,árrí r,,ukol,ýc)r schéttrat. např.:

přízvučné a nepřízvučIré slabik;, = tro'Cltej (-u)
rlepřízvučné a přízvučné slabiky: jamb(u-)
přízvučne a dt,ou ttepřízvLrčnýcJt =

: dak§l (-"")


