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Český jazyk a literatura, 6.–9. ročník, s dobou platnosti šest let.
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LITERÁRNÍ VĚDA
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TEMATICKÁ VRSTVA 
LITERÁRNÍHO DÍLA

• Literární věda je humanitní obor, který se zabývá uměleckou literaturou.
 Rozlišujeme tři základní části literární vědy:
 a) literární teorie – zkoumá podstatu a vlastnosti literatury, literární druhy 
  a žánry, zákonitosti literárního procesu, složení literárních děl, jejich 
  strukturu apod.
 b) literární historie – zajímá se o vývoj literatury od nejstarších dob  

 po současnost, o literární směry, o rozvoj jednotlivých literárních žánrů, 
  popisuje vznik děl v určité historické době apod.
 c) literární kritika – rozebírá literární díla jako celek, hodnotí je, posuzuje
  jejich uměleckou úroveň.

V roce 1990 byl založen časopis Tvar, který je zaměřen  
na současnou českou literaturu a literární kritiku.

Vyhledej na internetu jména alespoň tří literárních kritiků. Zjisti, 
v jakých tiskovinách publikují.

• Téma – zaměření literárního díla, vyjadřuje autorův pohled na danou skutečnost. 
Je tvořeno vypravěčem, postavami, dějem, časovým uspořádáním a prostorem, 
v němž se děj odehrává.

• Rozlišujeme téma:
 a) hlavní – stěžejní myšlenka díla, někdy bývá uvedeno již v názvu knihy.
 b) vedlejší – myšlenka, která s hlavním tématem souvisí a doplňuje ho.
 Vedlejším tématem může být také epizoda – z řec. epeisodios (vložený).
 Označuje krátký děj vložený do děje hlavního, odbočku od původního děje.

• Motiv – je nejjednodušší část díla, která má své vlastní téma, ale nejde dále rozložit.
 Může to být nějaký čin, věc, 

rozmluva apod.
• Námět – je to, o čem autor píše, 

tj. celek sestávající z děje, postav, prostředí, časového sledu a vypravěče. 
• Próza je nejčastěji vyprávěna vypravěčem nebo postavami:
 a)  v 1. osobě – ich-forma: vypravěč je sám postavou a účastní se děje.
 b)  ve 3. osobě – er-forma: vypravěč je pozorovatelem děje, kterého se přímo 

neúčastní.
• Vypravěč – je jakýsi smyšlený mluvčí.

V Babičce Boženy Němcové je hlavním tématem popis života 
obyvatel v Ratibořicích, především Barunky, její babičky a rodiny, 
vedlejším tématem je např. vyprávění o Viktorce nebo o mladé 
komtese Hortenzii.

V pohádkách bývají motivem např. tři 
úkoly, které má daný hrdina splnit.



Andrzej Sapkowski (*1948)
• Polský spisovatel, který bývá označován za 

jednoho z nejpopulárnějších autorů fantasy 
literatury, kteří píší slovanským jazykem.

• Zaklínač je souborem osmi fantasy románů, které jsou charakteristické tím,  
že nemůžeme jednoznačně určit, zda jsou postavy kladné či záporné. Více než 
v jakýchkoliv jiných dílech mají postavy dobré i špatné vlastnosti.

PRÓZA
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Roald Dahl (1916–1990)
• Anglický prozaik, který psal také pohádky.
• Mezi jeho nejznámější díla patří Karlík a továrna 

na čokoládu, v níž malý Karlík Bucket získá zlatý 
kupon a může se tak podívat do světoznámé 
Wonkovy čokoládové továrny. Nejzvláštnějšími 
fantazijními postavami této knihy jsou roztomilí 
Umpa-lumpové, kteří v čokoládové továrně pracují.

Terry Pratchett (1948–2015)
• Anglický spisovatel, který se proslavil především rozsáhlou 

sérií humorných a satiricky laděných fantasy románů 
Úžasná Zeměplocha, nazvaných podle světa, kde se 
příběhy odehrávají. Čtenářsky přitažlivá je především 
velkým počtem zajímavých tvorů, kteří ji obývají. Tento 
cyklus obsahuje až 62 knih.

George R. R. Martin (*1948)
• Americký prozaik, autor žánrů sci-fi a fantasy.
• Podle rozsáhlé ságy tohoto autora Píseň ledu a ohně byl natočen úspěšný 

seriál Hra o trůny, nazvaný podle prvního románu.

Letopisy (český překlad originálního slova chronicle) původně označují 
starou formu dějepisné literatury, která stručně zachycuje historické 
události. Podobně C. S. Lewis v knihách popisuje několik důležitých 
událostí, které vytvářejí historii Narnie.

Která továrna by 
zajímala tebe? Co 
by se v ní vyrábělo? 
Jaké vymyšlené 
postavy by v ní mohly 
žít? Vymysli takové, 
které pomáhají, i ty, 
které škodí.

Oblíbené je také filmové zpracování knihy, v níž hraje roli Williho Wonky 
Johny Depp.

C. S. Lewis a J. R. R. Tolkien pracovali na univer-
zitě v Oxfordu společně a byli blízkými přáteli.

Některé díly Zaklínače byly zfilmovány, ale autorovi se jejich podoba 
nelíbila a od tohoto zpracování se zcela distancoval.

Znáš názvy dalších 
dílů Letopisů Narnie?

Zjisti, které jazyky 
patří mezi slovanské.
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Jules Verne (1828–1905)
• Francouzský spisovatel, je označován za zakladatele sci-fi 

literatury.
• Vystudoval práva, ale plně se věnoval spisovatelské dráze. 

Po vydání úspěšného románu Pět neděl v balóně podepsal 
s nakladatelstvím smlouvu na dvacet let a ročně musel napsat 
minimálně dva romány.

• V knihách předpověděl mnoho vynálezů budoucnosti (např. tank, vrtulník).
• Hlavní hrdinové jsou ušlechtilí, odvážní a chtějí objevovat nové věci. 
• Mezi jeho známé dobrodružné romány patří např. Dvacet tisíc mil pod mořem, 

ve kterém se tři hrdinové dostanou do ponorky kapitána Nema a zažívají příhody, 
které by při tehdejších technických možnostech nebyly uskutečnitelné.

Christopher Paolini (*1983)
• Americký prozaik.
• Autor čtyřdílné série fantasy knih Odkaz dračích jezdců, z nichž nejvíce proslul 

první díl s názvem Eragon, který vydal v 19 letech.

J. K. Rowlingová (*1965) 
(vl. jménem Joanne Rowlingová,  
romány pro dospělé píše pod pseudonymem Robert Galbraith)
• Anglická prozaička.
• Před vydáním svých nejznámějších knih o čarodějnickém učni Harrym Potterovi 

byla nezaměstnaná. Díky značnému úspěchu svých knih se během několika let 
stala jednou z nejznámějších a nejbohatších osob v Anglii.

• Harry Potter je série sedmi knih, v nichž sledujeme příběh chlapce vyrůstajícího 
v mudlovském světě, jenž se dozví, že je jednou z nejvýznamnějších postav 
čarodějnického světa. Zdokonaluje se v kouzlech 
a bojuje proti zlým silám, které chtějí ovládnout 
oba světy.

SCI-FI
• Z angličtiny science (věda) a fiction (fikce).
• V češtině se používá pojem vědeckofantastická literatura.
• Inspiraci hledá v možnostech budoucího rozvoje vědy a techniky.
• Je spjata s koncem 19. století, kdy se rychle rozvíjela technika a došlo k mnoha 

novým vědeckým objevům.
• Často se odehrává v budoucnosti, případně na 

jiných planetách či dosud neobjevených místech.

• Mezi nejznámější české spisovatele fantasy patří Martina Drijverová (Rytířovo 
kopí), Ilka Pacovská (Sedmý smysl) nebo Veronika Válková, píšící fantasy 
literaturu pod pseudonymem Adam Andres (Wetemaa).

Vymysli několik 
témat sci-fi literatury.

Víš, co znamená 
slovo mudla?
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VERŠ, RÝM, SLOKA
Verš – základní jednotka poezie, obvykle je zaznamenaný na jednom řádku.
Sloka – skládá se z několika veršů, sloky jsou od sebe graficky odděleny  
a obsahují jednotící myšlenku.
Refrén – verš či skupina veršů, které se v básni opakují.

Rým – zvuková shoda jedné nebo více slabik na konci veršů.
• Je rytmický (určuje hranice veršů), libozvučný a verše spojuje do významového 

celku.
• Spojuje jednotlivé verše do dvojverší, slok a básní.
• Podle rozložení rýmů ve sloce rozlišujeme rým:
 a) sdružený (aabb) b) střídavý (abab) c) přerývaný (abcb)
 d) obkročný (abba) e) postupný (abcabc) d) tirádový (aaaa)

Rytmická stopa je nejmenší rytmickou jednotkou verše skládající se z několika 
slabik, většinou přízvučné (−) a jedné či dvou nepřízvučných (∪).

a) trochej (− ∪): Velké, širé, rodné lány...  (J. V. Sládek)
   − ∪  / − ∪ /  −     ∪ / − ∪

b) daktyl (− ∪ ∪): Koho bych miloval širém to na světě...  (J. Neruda) 
      − ∪    ∪ /  −   ∪  ∪ / −  ∪   ∪ / −     ∪ ∪

c) jamb (∪ −): Za trochu lásky šel bych světa kraj...  (J. Vrchlický) 
    ∪  −  / ∪   −   /∪   −   /  ∪       −   /∪   −

Prozodické systémy – způsob tvorby využívající rytmické vlastnosti jazyka. 
V českém jazyce je nejčastěji užíván systém sylabotónický. Název pochází 
z řeckého syllabé (slabika) a tonos (napětí). Je založen na pravidelném počtu 
a střídání přízvučných a nepřízvučných dob ve verši.
Volný verš – není založen na sylabotónickém systému. Verše mohou mít různý 
počet slabik, nebývá rýmovaný, bývá zde zrušena interpunkce, naopak využívá 
tempo řeči nebo větnou melodii.

V následující básni poznej 
druh rýmu:

V bílé míse vodu vaří
s úzkostlivě bdělou tváří – 
pěkná holka, lepých tvarů.
Voda v míse v plném varu.
 (Jan Neruda, Balada májová)

POEZIE

Refrén znáš z písní. Vzpomeň si na refrén některé z tvých oblíbených 
písní a poděl se o něj se spolužáky. Co mají všechny refrény společné?

Příklad postupného rýmu:
Bez listí, bez jehličí,
ten krásný mrtvý strom
připlouvá k řeči mé.
(Zmučený, kterak křičí
slavný zpěv pro potom,
jež mimo sebe tušíme!)
 (Jiří Orten, Strom)

Druhy rýmů – s. 15 J. Seifert, Mamince – s. 22
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OXYMÓRON
• Pojmenování vzniklo z řeckých slov oxys (kyselý) a móros (pošetilý).
• Je to spojení slov, jejichž významy si odporují. V literatuře se oxymóron využívá 

k vyjádření nového významu, kterým se původní významový rozpor ruší.

LIMERIK
• Limerik je říkadlo o pěti verších. Pojednává o osobě, často zmiňuje místo, 

k němuž se osoba váže, a nějakou zvláštnost o osobě.
• Pochází z Irska a je pojmenováno podle irského města Limerick.
• Rýmuje se podle vzorce aabba. Poslední verš se s prvním často zcela 

shoduje nebo je jeho variací.
• Nejznámějším českým autorem limeriků je Jiří Žáček, který tyto hravé 

básně vydal v knize 99 dědečků a 1 babička.

Příklady oxymóronů:
… dávná severní zář, vyhaslé světlo s ní,
zbortěné harfy tón, ztrhané strůny zvuk,
zašlého věku děj, umřelé hvězdy svit,
zašlé bludice pouť, mrtvé milenky cit,
zapomenutý hrob, věčnosti skleslý byt,
vyhasla ohně kouř, slitého zvonu hlas, …
                         (Karel Hynek Mácha, Máj)

• Oxymórony se objevují také v názvech literárních děl či jejich částí, např. 
Zdravý nemocný (Molière), Přivedla žebráka na mizinu (J. Neruda) či 
Svítání na západě (O. Březina).

Vymysli vlastní oxymórony. Zvol si se spolužáky jedno téma 
a společně porovnejte, jak se vaše nápady liší nebo podobají.

EPITETON
• Epithetos v řečtině znamená přidaný.
• Epiteton je básnický přívlastek, který jasně vyjadřuje určitou vlastnost 

osoby, předmětu či jevu nebo autorův hodnotící a citový vztah k nim.

• Epiteton je jedním z uměleckých 
jazykových prostředků.

Jak v mluvnici poznáš přívlastek? 
Jak se na něj ptáš? 

Z hodnotícího nebo citového vztahu 
autora k určité věci poznáme, co si 
o ní spisovatel myslí, jak ji vnímá 
a zda se mu líbí nebo ne.

Příklady básnických přívlastků:

Jezero hladké v křovích stinných
zvučelo temně tajný bol,
břeh je objímal kol a kol; 
a slunce jasná světů jiných
bloudila blankytnými pásky,
planoucí tam, co slzy lásky.
 (Karel Hynek Mácha, Máj)

J. Žáček, 99 dědečků a 1 babička – s. 17



ANTICKÉ DRAMA
• K rozvoji dramatu dochází kolem 5. stol. př. n. l.
• V Athénách se konaly slavnosti, při kterých byl 

oslavován bůh vína a veselí Dionýsos. Při nich  
se soutěžilo o nejlepší dramatiky i herce.

• V období antiky se rozvinuly dramatické žánry tragédie a komedie.
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Publius Ovidius Naso (43 př. n. l.–17 n. l.)
• Římský básník.
• Z rozkazu panovníka Augusta musel opustit Řím a žít ve 

vyhnanství (důvod není znám).
• V reakci na vyhnanství napsal Tristia (Žalozpěvy). Je autorem 

epické skladby Proměny, kde vystupují mytologické postavy 
a dochází k jejich proměně (např. pyšná Nioba se změní v plačící kámen). Milostná 
poezie Umění milovat radí mužům i ženám s problémy v lásce.

Aischylos (6.–5. stol. př. n. l.)
• Starořecký dramatik a básník.
• Byl vojákem, bojoval např. v řecko-perských válkách.
• Zavedl do dramatu druhého herce a tím posílil dramatičnost děje.
• Jeho hry byly inspirovány bájemi, do děje zasahovali bohové.
• V jeho jediném zcela dochovaném díle, trilogii Oresteia, je hlavním motivem 

pomsta. Orestés mstí otce, a proto zabíjí matku. Za svůj čin je souzen bohy, kteří 
ustanoví, že otázku mravní spravedlnosti bude do budoucna řešit athénská obec.

Sofoklés (5. století př. n. l.)
• Starořecký dramatik, kněz a politik.
• Rozšířil počet herců v dramatu na tři herce.
• Jeho hry vyjadřují osudovost, které se hrdinové neubrání, stíhá je trest.
• V tragédii Král Oidipus se naplňuje věštba, že Oidipus se stane otcovrahem 

a poté manželem své matky. Oidipus se nakonec ze zoufalství oslepí.
• Antigona je potrestána, že se zachovala morálně a pohřbila i přes králův zákaz 

svého bratra Polyneika.

Publius Vergilius Maro (70–19 př. n. l.)
• Římský básník.
• Je autorem díla Bucolica, idyla z venkovského pastýřského prostředí.
• V pozdější tvorbě se věnuje tématům podporujícím sebevědomí 

římského národa.
• Aeneis je rozsáhlý epos (má téměř 10 000 veršů),  

který oslavuje římský národ a jeho bájného 
zakladatele. Aeneas se po pádu Tróje vydává  
na cestu, kde prožívá mnohá dobrodružství  
a usídlí se v Itálii, čímž splní své životní poslání.

Vergilius si před 
smrtí přál, aby jeho 
(nedokončené) dílo 
nebylo vydáno.

Hojně byly využívány 
masky a kostýmy, muži 
hráli i ženské role.

STAROVĚKÁ LITERATURA
ANTIKA

Publius Vergilius Maro, Aeneis – s. 33 Sofoklés, Král Oidipus – s. 31



STAROVĚKÁ LITERATURA
ORIENT

Tu Fu (712–770)
• Čínský básník.
• Působil jako úředník. Ve druhé polovině svého života zažil válku 

a s ní spojené útrapy, o kterých také psal ve své poezii.
• Dochovalo se přes 1400 zachovaných básní.
• Psal básně sociální (odhalující nespravedlivost ve společnosti), 

básně o válce a o svých osobních pocitech.

Eurípidés (5. stol. př. n. l.)
• Starořecký dramatik, básník a filozof.
• Jeho dramata se soustřeďují na psychologii jedince, ten je ovládán vášní a emocemi.
• Tragédie Médeia má mytologický námět. Médeia kvůli svému milému Iásónovi 

zabila svého bratra a oklamala otce. Iásón si však chce vzít jinou ženu. Médeia ho 
otráví a zabíjí i syny, které s ním zplodila.

Aristofanés (5.–4. stol. př. n. l.)
• Starořecký dramatik.
• Jeho hry reagují na soudobá témata v athénské společnosti (zesměšňuje 

a kritizuje válku, boj o moc, touhu po penězích, intriky a přetvářku).
• Proslavil se zejména komediemi. V komedii Žáby se vypraví Bůh Dionýsos do 

podsvětí, aby odtud vyvedl dramatika Euripida. Ten právě soutěží s Aischylem, 
kdo umí lépe psát hry. Nakonec si Dionýsos odvádí Aischyla, který v klání 
zvítězil. Touto komedií Aristofanes kritizuje Euripida a jeho tvorbu.

• Z latiny, znamená východ.
• Orientální literatura zahrnuje písemné památky z Asie a Afriky.
• Texty z těchto oblastí patří mezi nejstarší literární díla.
• Jedná se např. o literaturu hebrejskou, egyptskou, čínskou, perskou, indickou a arabskou.

Tisíc a jedna noc
• Sbírka pohádek, pověstí, bajek, legend, novel, anekdot apod.
• Texty pocházejí ze 14. a 15. století. Jedná se však o příběhy starší, které vznikly už 

o několik století dříve a teprve později byly uspořádány do sbírky.
• Příběhy jsou psané arabsky a jsou ovlivněny muslimskou kulturou.
• Rámec tvoří příběh o králi jménem Šahrijár, který nevěřil ve věrnost žen. Každý den 

si vzal pannu, kterou po svatební noci popravil. Tři roky takto obětovával své ženy, 
než si vzal Šeherezádu, která mu vyprávěla příběhy tak, aby musel čekat na jejich 
pokračování do dalšího večera. Tím Šeherezáda oddalovala svoji smrt.

• Mezi známé příběhy patří například dobrodružství námořníka Sindibáda, o Alí Babovi 
a čtyřiceti loupežnících a o Aladinovi a kouzelné lampě.

29Aristofanés, Žáby – s. 31 Tu Fu, Stoupal jsem na hory... – s. 35



Jan Hus (asi 1370–1415)
• Kněz, kazatel a spisovatel.
• Kritizoval církev. Vyčítal jí, že se vzdálila od křesťanských 

zásad a soustřeďuje se jen na hromadění majetku.
• Kázal v Betlémské kapli v Praze, v důsledku jeho kázání však 

byla na místo, kde pobýval, vyhlášena klatba (zákaz všech 
bohoslužeb, např. křtů, pohřbů), a proto odešel z Prahy kázat 
na venkov.

• 6. července 1415 byl jako kacíř upálen na hranici. Dnes si tento den 
připomínáme státním svátkem.

• Díla určená pro církev psal latinsky, pro prostý lid v češtině.
• Mezi jeho díla patří např. Knížky o svatokupectví, 

ve kterých odsuzuje prodej tzv. odpustků.
• Postila jsou kázání, kde jsou vykládány jednotlivé 

části bible. Spis je psán pro prostý i učený lid. Text 
útočí proti kněžstvu a nespravedlnosti.

Odpustek byla 
listina, při jejímž 
zakoupení se 
hříšník vykoupil 
ze svých hříchů.

Petr Chelčický (asi 1390–1460)
• Spisovatel a překladatel.
• Pravděpodobně byl jihočeským nižším šlechticem nebo svobodným sedlákem.
• Psal zejména traktáty.
• Odmítal násilné řešení konfliktů, byl zastáncem souboje duchovního.
• Sieť viery pravé je alegorický traktát. Síť je symbolem jednotné církve, kterou 

trhají hříšné ryby, nejvíce ty velké – papež, císař a král.

STŘEDOVĚKÁ LITERATURA
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LITERATURA DOBY HUSITSKÉ
• Husitství bylo lidové revoluční hnutí 15. století, které se snažilo o náboženskou 

a společenskou reformu. 
• Program husitů byl vydán v roce 1420 pod názvem 

Čtyři pražské artikuly. Byly v nich formulovány 
požadavky na svobodné kázání, zrušení světského 
panování kněžstva, stíhání smrtelných hříchů 
a přijímání pod obojí způsobou.

• Literatura se zaměřovala na aktuální témata, postupně 
se vytrácely legendy a hrdinská epika.

• Dominantní postavení má próza, píší se traktáty 
(odborná pojednání), postily (sbírky kázání) 
a manifesty (programová prohlášení).

• Na aktuální dění reagovaly také husitské písně (např. 
v Jistebnickém kancionálu).

Alegorie (jinotaj) je dílo, jehož skutečný význam je skrytý, dozvídáme 
se ho prostřednictvím symbolů.

J. Hus, Listy z Kostnice – s. 53



RENESANCE A HUMANISMUS
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• Renesance je umělecký směr, který vznikl ve 14. století v Itálii a trval do počátku 
17. století. Byla úzce propojena s humanismem, myšlenkovým proudem, který 
klade do popředí zájmu ne boha, ale člověka, jeho svobodu a schopnosti.

• Renesance i humanismus se vracejí k antickému umění a ideálům. 
• Církev je odmítána jako nutný prostředník mezi člověkem a Bohem. Důraz je 

kladen na pravdivé poznání využitím rozumu a smyslů. Člověk má být všestranný 
a má věřit ve své vlastní síly.

• Národní jazyky nahrazují latinu ve funkci spisovného jazyka a prosazují se 
i v literatuře.

• Rozvíjejí se různé žánry poezie (balada, sonet), prózy (povídka, novela, román) 
i dramatu. Do popředí se dostává také nauková literatura (životopisy, cestopisy, 
pedagogické spisy).

Renesance – z francouzštiny la renaissance (znovuzrození).
Humanismus – z latiny humanus (lidský).

Dante Alighieri (1265–1321) 
• Italský básník.
• Podílel se na rozvoji italského jazyka a jazykovědy.
• Zabýval se studiem básnictví, především antického.
• Božská komedie – rozsáhlá epická báseň, jejíž námět vychází z bible 

a popisuje putování básníka různými záhrobními říšemi. Sestává 
z částí Ráj, Očistec a Peklo. Peklem a očistcem Danta provází básník 
Vergilius. Setkává se zde s různými známými historickými osobnostmi, které tu trpí za 
své hříchy. Do ráje ho následně přivádí jeho zemřelá láska Beatrice. 

Francesco Petrarca (1304–1374)
• Italský spisovatel a básník.
• Věnoval se především milostné poezii.
• Setkal se s Karlem IV., který ho pozval do Prahy.
• Sonety Lauře – milostné básně věnované jeho zemřelé dívce. 

Objevují se zde radostné a šťastné básně i básně plné zklamání 
a bolesti, tak jak tomu bývá při prožívání skutečné lásky.

Sonet (znělka) je lyrický žánr, který má 14 veršů. Italský sonet má veršové 
schéma 4 + 4 + 3 + 3 a pravidelný rým (čtyřverší má rým abba, trojverší 
pak různé variace rýmů).

Giovanni Boccaccio (1313–1375)
• Italský básník a novelista.
• Považován za zakladatele italské umělecké prózy.
• Dekameron – cyklus novel, které během deseti dní vypráví deset 

mladých lidí, kteří utekli z Florencie před morovou epidemií na venkov. 
Příběhy jsou často milostné a většinou humorné.

G. Boccaccio, Dekameron – s. 57
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KLASICISMUS

Molière (1622–1673)
(vl. jménem Jean-Baptiste Poquelin)
• Francouzský spisovatel a dramatik.
• Jméno Molière používal, aby nezostudil svoji rodinu, neboť 

herecké umění se považovalo za méněcenné.
• Byl hercem v kočovné herecké společnosti, režisérem 

a dvorním divadelníkem Ludvíka XIV.
• Umírá po představení hry Zdravý nemocný, ve které hrál 

hlavní roli.
• Psal převážně komedie a frašky (nízké žánry), ve kterých kritizuje negativní 

lidské vlastnosti (např. povrchnost, lakotu 
a vypočítavost).

• Staví se negativně vůči šlechtě a církvi.
• Mezi jeho slavné komedie patří např. 

Lakomec (kritika závislosti Harpagona 
na penězích a majetku), Tartuffe neboli 
Podvodník a Misantrop aneb Zamilovaný 
mrzout.

Jean Baptiste Racine (1639–1699)
• Francouzský básník a dramatik.
• Působil ve službách krále Ludvíka XIV.
• Psal tragédie (vysoký žánr), ve kterých se zaměřoval na 

psychologii postav.
• V tragédii Faidra se objevuje námět z antického mýtu. Faidra 

se vášnivě zamiluje do nevlastního syna Hippolyta. Její 
láska není opětovaná, proto Hippolyta 
křivě obviní, že ji svedl, a sama spáchá 
sebevraždu.

Pierre Corneille (1606–1684)
• Francouzský dramatik a básník.
• Vystudoval práva, ale věnoval se spisovatelské činnosti.
• V jeho tragédiích se často objevuje konflikt povinnosti (která má 

přednost) a citu.
• Veršovaná tragikomedie Cid je rytířským příběhem o lásce 

a zachování cti.

Vysvětli pojem mýtus. 
Vzpomeneš si na některý?

Nicolas Boileau-Despréaux (1636–1711)
• Působil na dvoře Ludvíka XIV.
• Jeho veršovaná skladba Umění básnické se stala výchozím dílem určujícím 

pravidla pro klasicistní literaturu.

Ukradli mi moje peníze.  
Moje peníze, moji radost, 
moji útěchu, moji sílu, moje 
sebevědomí, moje všechno.  
Bez těch peněz já nejsem nic, 
bez těch peněz já nemůžu žít.
 (Molière, Lakomec)

Molière, Lakomec – s. 67 



Objednávky učebnic a pracovních sešitů na
www.etaktik.cz

Záznam o  použití učebnice

Školní rok Třída StavJméno a příjmení



Hravá literatura 7 učebnice
• Obsahuje srozumitelný a přehledný výklad zahrnující úvod do literární vědy, poznatky  
 o tematické a jazykové vrstvě literárního díla, o žánrech, literárních útvarech a autorech  
 prózy i poezie, dále pak charakteristiku jednotlivých literárních období od starověku  
 až po klasicismus.

• Navazuje na žánrové členění literatury v předchozím ročníku, ve druhé části pak  
 přechází na hledisko chronologické.

• Zahrnuje piktogramy a barevnými panely vyznačené „Úlohy“, které mají podnítit dis- 
 kuzi, „Zajímavosti“ ozvláštňující výklad a „Vysvětlivky“, v nichž jsou vyloženy významy  
 některých pojmů z textu.

• Vhodně se doplňuje s pracovním sešitem, který obsahuje úryvky z literárních děl  
 a rozmanité úlohy na práci s textem.

• Učebnice má přehledné a poutavé grafické zpracování.

Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů Hravá literatura pro 2. stupeň ZŠ
 a víceletá gymnázia:

Učebnice je vytvořena v souladu 
s Rámcovým vzdělávacím programem  
pro základní vzdělávání.
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