
LITERÁRNÍ TEORIE – FORMA, DRUH, ŽÁNR, POSTUP,RÝM 

FORMA 

PRÓZA souvislý text v odstavcích, v kapitolách 
POEZIE verše, sloky 

DRAMA repliky, scénické poznámky 

  

  

 

DRUH 
EPIKA 

 
LYRIKA           DRAMA          LYRICKO - EPICKÝ 

- děj = příběh zasazený  
   do určité situace,  
   času a prostoru  
- psaná v odstavcích,   
  kapitolách 
- řeč vypravěč + řeč  
   postav 

- pocity, nálady, myšlenky  
   vypravěče, tzv. lyrického    
   subjektu 
- nemá děj 
- většinou veršovaná 

- realizuje se zpravidla na   
  jevišti prostřednictvím   
  dialogu  (repliky) a akcí   
   postav 
- obsahuje také  
scénické/režijní 
poznámky 

                 verše 
                    + 
                   děj 

Ráno se probudil Robinson 

docela svěží. Sluneční 

paprsky se již prodíraly 

skulinami mezi kameny do 

jeskyně. Kolik je asi hodin, 

napadlo Robinsona. A 

kolikátého asi je, který den? 

Rozhodl se, že si musí 

zaznamenat datum přistání 

na ostrově a od tohoto data 

zaznamenávat a počítat 

všechny dny pobytu.  

Defoe: Robinson Crusoe 

Za trochu lásky  

Za trochu lásky šel bych světa kraj 

šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý 

šel v lednu, ale v duši věčný máj 

šel vichřicí, však slyšel zpívat kosy 

šel pouští a měl v srdci perly rosy 

za trochu lásky šel bych světa kraj. 

Jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí 

 

 

 

 

 

Vrchlický: Okna v bouři 

 

ALŽBĚTA (vejde nesměle) 

KAREL IV. Předstup blíže, 

hochu! 

ALŽBĚTA (postoupí o 

několik kroků blíže kupředu) 

KAREL IV. Ještě blíže. Jsi 

tedy po prvé na stráži? 

ALŽBĚTA (s bázní) Ano, 

císařská Milosti! (Pohlédne 

naň) 

 

 

Vrchlický: Noc na Karlštejně 

Hoj, jak se venku vzmáhá hluk, 

hrobových oblud mocný pluk; 

šumí a kolem klapají 

a takto píseň skuhrají: 

„Tělu do hrobu přísluší, 

běda, kdos nedbal o duši!“ 

A tu na dvéře: buch, buch, buch! 

burácí zvenčí její druh: 

„Vstávej, umrlče, nahoru, 

odstrč mi tam tu závoru!“ 

 

Erben: Kytice 

 

 

 

 

ŽÁNR 

EPICKÉ epos, román, kronika, novela, povídka, legenda, pohádka, pověst, bajka,  báje, 
anekdota, cestopis 

LYRICKÉ píseň, óda, elegie, žalm, epigram, sonet, pásmo 

DRAMATICKÉ tragédie, komedie, činohra, opera, opereta, absurdní drama 

LYRICKO - 
EPICKÉ 

balada, romance, poema 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTUPY 

ICH-FORMA vyprávění v 1. osobě - JÁ 

ER-FORMA vyprávění v 3. osobě – ON, ONI 

KOMPOZICE chronologická, retrospektivní, rámcové, paralelní 

 

 

 

DRUHY RÝMU (u básní) 

SDRUŽENÝ A   Ententýky, dva špalíky    
A   čert vyletěl z elektriky    
B   bez klobouku bos            
B   natloukl si nos.                  

STŘÍDAVÝ A   Jedna dvě, Honza jde      
B   nese pytel mouky,              
A   máma se raduje,              
B    že bude péct vdolky.      

OBKROČNÝ A   Ovčáci, čtveráci 
B   vy jste naši vičku 
B   i tu čočovičku 
A   vypásli.  

PŘERÝVANÝ A   Pepíku, Pepíku 
B   copak dělá babka? 
C   Sedí doma na peci 
B    a strouhá si jabka. 

 

 

 

 


