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 FIGURY = FORMA 
1. ANAFORA 

 Opakování slov na začátku několika po sobě jdoucích veršů nebo vět. 

2. EPANASTROFAE 

 Opakování slov na konci verše a na začátku verše následujícího. 

3. EPIFORA 

 Opakování slov na konci několika po sobě jdoucích veršů nebo vět. 

4. EPIZEUXIS 

 Opakování slov těsně za sebou. 

5. ALITERACE 

 Opakování stejné hlásky/slabiky na začátku po sobě jdoucích slov. 

6. APOSTROFA 

 Oslovení nepřítomné osoby nebo věci. 

7. ELIPSA 

 Výpustka, z textu je vypuštěno slovo, které je z kontextu jasné. 

8. GRADACE 

 Stupňování, zesilování účinku. 

9. INVERZE 

 Změněný/proházený pořádek slov ve větě/verši. 

10. ŘEČNICKÁ OTÁZKA 

 Otázka, na kterou se nevyžaduje odpověď. 

11. APOZIOPEZE  

 nenadálé odmlčení, nedopovědění započaté věty či přerušená výpověď 

  

  

 

1. ANAFORA = opakování za začátku 

Na břehu řeky Svratky kvete rozrazil 
Na břehu řeky Svratky roste nízká tráva 
 
Sto roků v šachtě žil 
Sto roků kopal jsem uhlí  
 
 
 
 
 

 

2. EPANASTROFA = opakování na konci a na začátku 

Střela ta se vryla v bílá ňadra,  
v bílá ňadra prvního Tatařína  
 
ó moře, čím je ti mé hoře,  
mé hoře za vlastí a přáteli  
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3.                                                EPIFORA= opakování na konci  

Co to máš na té tkaničce, 
 na krku na té tkaničce? 
 
Přicházím k tobě. Jaké to máš vlasy! 
Tak těžké, vonné, sametové vlasy! 
Ne, nelíbej. Chci hladit tvoje vlasy. 
Chci spát. Dej mi své vlasy! 
 
 
 
 
 
 
 

4.                                              EPIZEUXIS = opakování slov za sebou 

utichly továrny, utichly ulice 

jenom ne strach jen žádný strach 

okolo pole lesa, hoj, jede, jede z lesa pán 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.                                                 ALITERACE= opakování  hlásky  

plyne peníz po penízku  

Pojďme, pojďme – ale zticha 

nade mnou kolo – kůl – 

 kostlivec – lebka bledá 

 

 

 

 

6.                                                 APOSTROFA = oslovení 

Čechy krásné, Čechy mé 

 obraze rámu prastarého 

Hynku! Viléme!! Jarmilo!!! 
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7.                                                 ELIPSA= vynechání  

Karel chytil štiku, Eva (chytila) jen rýmu. 
Rohlíků deset? 
Jsem pro.  
Kolem domu obcházel rozmrzelý (muž) a mumlal si něco pod fousy. 
 

 

 

 

 

8.                                                 GRADACE= stupňování  

kde je voda modravá a nebe modravé a hory modravější  
nápoj to chutný, lahodný, chuť skvělá, zlatavý mok rajský, ba přímo božský 
 
 
 
 
 

9.                                                  INVERZE= slovosled  

kachna s peřím zelenavým místo kachna se zelenavým peřím 

Já u pramene jsem… místo Já jsem u pramene...  

Satane, nuž prones slovo svoje!“ místo „Satane, nuž prones svoje slovo! 

 

 

 

10.                                                 ŘEČNICKÁ OTÁZKA= otázka  

Kdo na moje místo, kdo zvedne můj štít? 
Copak jsem ti to neříkala? 
Může si člověk o Vánocích přát něco víc? 
 
 
 
 
 
 

11. APOZIOPEZE =odmlčení (tři tečky, pomlčka) 

Víš, co mně můžeš… 
… a bude hůř! 

 


