ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – SLOVNÍK POJMŮ
AFORISMUS – uměle vytvořené stručné a vtipné vyjádření, které má blízko k lidovému
přísloví nebo pořekadlu; vyjadřuje nějaký moudrý postřeh ze života
ALEGORIE – též jinotaj, utajený smysl; projevuje se nejen v literatuře, ale i ve výtvarném
umění
ALITERACE – opakování stejných souhlásek nebo jejich skupin na začátku po sobě
jdoucích slov nebo veršů (potkal potkan potkana)
APOSTROFA – též básnické oslovení; básník oslovuje věc, zvíře nebo nepřítomného
člověka; oslovením vyjadřuje básník často svůj citový vztah k tomuto objektu
(sbírka K. J. Erbena Kytice – „Mateřídouško vlasti naší milé, vy prosté naše
pověsti…“)
AUTOBIOGRAFIE – vlastní životopis autora, zpracovaný do literární podoby (Vita
Caroli – vlastní latinsky psaný životopis Karla IV.)
BÁJE – též mýtus; vyprávění o bozích a dávných hrdinech, odehrávající se bájné minulosti;
v bájích je zobrazen svět starověkých kultur (např. židovské, sumerské, řecké nebo
římské); báje jsou zdrojem poznání života lidí ve starověku a byly mnohokrát literárně
zpracovány (E. Petiška – Staré řecké báje a pověsti)
BÁJESLOVÍ – viz MYTOLOGIE
BAJKA – krátký literární útvar, prozaický nebo veršovaný, kde vystupují zvířata – mluví
lidskou řečí, mají lidské vlastnosti a chovají se jako lidé; bajka je založena na alegorii
(zvířata = lidé) a plyne z ní ponaučení (známí autoři bajek: Ezop, Jean de La Fontaine,
I. A. Krylov)
BALADA – lyrickoepická skladba, která má pochmurný děj a často končí tragicky; častým
námětem je motiv viny a trestu (sbírka K. J. Erbena Kytice) nebo nerovný boj
člověka s nadpřirozenými silami
BÁSNICKÝ PŘÍVLASTEK – viz EPITETON
BIOGRAFIE – též životopis; vyprávění o životě nějaké významné osobnosti, obraz života
vybrané osobnosti je často dotvářen různými situacemi a detaily, aby vyprávění bylo
pro čtenáře poutavé (F. Kožík – román Anděl míru o J. A. Komenském)
CESTOPIS – vypráví o autorových zážitcích z cest; přináší zeměpisné poznatky, ale i
poznatky o tamější kultuře, obyvatelích a jejich zvycích (známí čeští cestovatelé:
M. Zikmund a J. Hanzelka); cestopis může popisovat i fantastické krajiny a smyšlené
Země (J. Swift – Gulliverovy cesty)
DĚJ – v literárním příběhu probíhá buď chronologicky (události jsou řazeny tak, jak šly
za sebou v čase), nebo retrospektivně (nejdříve je ukázáno, kam děj dospěl, a teprve
pak se čtenář dozví, co tomu předcházelo – častý postup např. v detektivkách)
DENÍK – pravidelné každodenní zápisky o událostech a zážitcích uplynulého dne; deník
může mít hodnotu dokumentární (je svědectvím o jeho autorovi), ale také hodnotu
uměleckou; deník může být autentický (vypráví o skutečných událostech), ale i
smyšlený (S. Towsendová – Tajný deník Adriana Molea)
DIALOG – rozhovor dvou nebo více postav; v dramatu se pomocí dialogu odvíjí děj
DIVADELNÍ HRA – viz DRAMA
DRAMA – též divadelní hra; jeden ze tří literárních druhů (spolu s lyrikou a epikou); drama

má většinou svou literární předlohu, je určeno k předvádění na jevišti – děj je utvářen
pomocí dialogů, monologů a jednání postav; základními žánry dramatu jsou tragédie
(W. Shakespeare – Romeo a Julie) a komedie (W. Shakespeare – Mnoho povyku pro
nic)
ELEGIE – též žalozpěv; básnická nebo hudební skladba pochmurného, zádumčivého rázu
(Ovidius – Žalozpěvy, K. H. Borovský – Tyrolské elegie)
EPICKÉ ŽÁNRY – díla, která vyprávějí příběh; podle rozsahu se dělí na epiku velkou
(román), střední (povídka, pohádka, pověst, báje) a drobnou (bajka, anekdota)
EPIFORA – opakování jednoho nebo více slov na konci dvou po sobě jdoucích veršů či vět
EPIGRAM – krátká satirická báseň vyjadřující se k nějaké události nebo osobě; v první části
je naznačena situace, v druhé části je situace vtipně rozřešena a završena tzv. pointou
(překvapivým závěrem)
EPIKA – jeden ze tří literárních druhů (spolu s lyrikou a dramatem); děj, vyprávění příběhu
EPITAF – krátký veršovaný nápis na hrob (J. Wolker – vlastní epitaf)
EPITETON – též básnický přívlastek; umělecký prostředek, který pojmenovává vlastnost
podstatného jména, aby tuto vlastnost zdůraznil; často vyjadřuje autorův hodnotící
nebo citový vztah k tomuto objektu (bílý den, černý les, stříbrný vítr)
EPOS – rozsáhlá veršovaná epická skladba, vypráví o nějaké významné události, vztahující
se k určitému místu nebo postavě, děj je zasazen do minulosti, vystupují zde bohové
a hrdinové; rozlišujeme několik druhů eposu: národní, hrdinský, bohatýrský, rytířský,
duchovní, zvířecí apod.
ER-FORMA – vypravěčem je autor, vypráví příběh ve 3. os. j. č. (německy er = on), autor
sám se děje neúčastní, jen ho pozoruje a vypráví o něm (J. R. R. Tolkien – Hobit)
CHARAKTERISTIKA – popis literární postavy; charakteristika může být vnější (popis
zevnějšku) nebo vnitřní (popis vlastností), anebo také přímá (vlastnosti jsou vyjádřeny
přímo slovně) nebo nepřímá (čtenář vlastnosti pozná např. z jednání postavy)
ICH-FORMA – vypravěčem je postava, která vypráví svůj příběh v 1. os. j. č. (německy
ich = já), vypravování díky tomu působí velmi přesvědčivě, i když děj a ostatní
osoby jsou viděny pouze z pohledu této postavy (K. Poláček – Bylo nás pět)
JINOTAJ – viz ALEGORIE
LÍČENÍ – též umělecký popis; popis prostředí, postavy nebo děje, který je citově zabarvený,
subjektivně prožívaný a originálně vyjádřený
LITERÁRNÍ DRUHY – rozlišujeme tři literární druhy, a to jsou: lyrika, epika, drama
LYRIKA – jeden ze tří literárních druhů (spolu s epikou a dramatem); vyjadřuje autorovy
nálady, pocity a dojmy, vypovídá hodně o autorovi samém – odráží stav jeho duše
a jeho vztah k zobrazované skutečnosti (J. Seifert v básni Hora Říp vidí Říp jako
symbol české země)
MELODRAM – zhudebněná báseň (skladatel Z. Fibich zhudebnil baladu Vodník
ze sbírky Kytice od K. J. Erbena)
METAFORA – přenášení významu na základě nějaké vnější podobnosti
(zub pily – tvar, hlava rodiny – funkce)
METONYMIE – přenášení významu na základě nějaké vnější souvislosti
(číst Jiráska – číst knihu, kterou napsal Jirásek, vypít plzeň – vypít pivo vyrobené
v Plzni)
MONOLOG – samostatná promluva postavy, méně častá než dialog; monologem postava
sděluje své úvahy a pocity divákovi
MYTOLOGIE – též bájesloví; souhrn bájí (mýtů) určitého národa, velmi známá je

např. řecká mytologie (E. Petiška – Staré řecké báje a pověsti)
MÝTUS – viz BÁJE
PÁSMO – polytematická lyrická báseň delšího rozsahu, zahrnuje volně řazená témata,
která spolu bezprostředně nesouvisí, je to spíš volný tok básnických představ
(G. Apollinaire – Pásmo)
PERSONIFIKACE – též zosobnění; přenášení lidských vlastností na neživé předměty
(J. Žáček ve sbírce Kolik má Praha věží píše, že „Vltava spěchá dolů ze Šumavy,
přeskočí všechny přehrady a splavy a pak v Praze hraje Smetanovu Vltavu…“)
POHÁDKA – též báchorka; epický útvar, ve kterém vystupují nadpřirozené bytosti (vodník,
čarodějnice, víly) a zázračné předměty (divotvorný meč, kouzelný prsten), dějí se zde
kouzla a čáry a dobro zpravidla vítězí nad zlem;
podle vzniku rozlišujeme pohádky:
a) lidové/klasické – součást ústní lidové slovesnosti (ÚLS), neznáme jejich autora,
dochovaly se nám díky činnosti sběratelů ÚLS (B. Němcová, K. J. Erben);
a) umělé/autorské – známe jejich autora (K. Čapek, J. Werich, V. Čtvrtek)
znaky pohádky: úvodní formule (Byl jednou jeden…, Za devatero horami a devatero
řekami…), závěrečná formule (A zazvonil zvonec a pohádky je konec…, Jestli
neumřeli, žijí tam dodnes…), magická čísla (3, 7, 9, 12);
podle námětu rozlišujeme pohádky: zvířecí (vystupují zde zvířata, podobají se
bajkám), biblické (náměty a postavy z Bible), novelistické (hlavní hrdina vítězí díky
svému rozumu)
PŘIROVNÁNÍ – porovnávání dvou skutečností na základě jejich společné (stejné nebo
podobné) vlastnosti a typické je zde použití spojky jako; vlastnost je někdy
pojmenována přímo (Honza je mrštný jako pstruh) nebo nepřímo ( je jako vítr)
POVĚST – epický žánr lidové slovesnosti, mívá pravdivé jádro, zbytek je vymyšlený;
pověst se vztahuje k nějaké skutečné události, k historické postavě nebo
ke konkrétnímu místu; rozlišujeme pověsti národní (o Libuši, o Přemyslovi)
a regionální (o Krakonošovi, o Faustově domě v Praze, o brněnském drakovi);
mnoho pověstí bylo literárně převyprávěno (A. Jirásek – Staré pověsti české)
ROMANCE – lyrickoepická báseň, nejčastěji s milostnou nebo romantickou tematikou;
původně se jako romance označovaly španělské lidové veršované písně
(J. Neruda – Balady a romance)
ROMANETO – typ novely, specifický pro českou literaturu (J. Arbes); základem je
důmyslný až fantastický příběh, kde jedna epizoda je odhalována druhou až
k závěrečné pointě
RÝM – zvuková shoda hlásek na konci veršů; rozlišujeme několik druhů veršů:
sdružený (aabb), střídavý (abab), obkročný (abba), přerývaný (abcb) nebo
postupný (abcd)
SATIRA – autor kritizuje záporné jevy ve společnosti nebo záporné lidské vlastnosti
a vysmívá se jim; satira využívá ironie, komiky, sarkasmu nebo karikatury, paroduje
věci, se kterými nesouhlasí (formy – anekdota, epigram, báseň, román, povídka)
SLOKA – jeden odstavec básně, který je tvořen několika verši (tj. řádky básně)
SONET – též znělka; forma častá v lyrické poezii, má 14 veršů, které se dělí na 2 čtyřverší
a 2 tříverší (F. Petrarca – sonety Lauře, W.Shakespeare)
TRAKTÁT – středověké učené pojednání náboženského nebo filozofického obsahu
(Tomáš Štítný ze Štítného, Petr Chelčický)

VERŠ – jeden řádek básně; je to základní zvukový (rytmický) úsek básně, který je
významově ucelený
VYPRÁVĚCÍ ŽÁNRY – viz EPICKÉ ŽÁNRY
VYPRAVĚČ – ten, kdo vypráví literární příběh; vypravěč může být autorský (vypráví
příběh jako autor z nadhledu, využívá er-formu) nebo přímý (vypráví příběh jako
jedna z postav, využívá ich-formu)
ZNĚLKA – viz SONET
ZOSOBNĚNÍ – viz PERSONIFIKACE
ŽÁNR – skupina literárních děl, která mají společné rysy (např. epické žánry – román,
povídka, pohádka, pověst, báje; lyrické žánry – lyrika přírodní, milostná,
vlastenecká; žánry dramatu – tragédie a komedie)
ŽIVOTOPIS – viz BIOGRAFIE

