
LITERÁRNÍ TEORIE – UMĚLECKÉ PROSTŘEDKY 

 TROPY = VÝZNAM 
1. METAFORA 

 Přenesení významu na základě vnější podobnosti. 

2. PERSONIFIKACE 

 Přenesení lidských vlastností a činností na neživé věci. 

3. OXYMORÓN 

 Spojení slov protikladných významů. 

4. METONYMIE 

 Pojmenování na základě vnitřní podobnosti. 

5. SYNEKDOCHA 

 Pojmenování na základě záměny části za celek. 

6. HYPERBOLA 

 Nadsázka. 

7. EUFEMISMUS/DYSFEMISMUS 

 Zjemnění/zhrubění . 

8. IRONIE (SARKASMUS) 

 Využití slov v opačném významu. (zesílená ironie) 

9. EPITETON 

 Básnický přívlastek, který zdůrazňuje určitou vlastnost osoby, předmětu nebo jevu, případně 
autorův hodnotící nebo citový vztah k nim.(přídavné jméno). 

10. PŘIROVNÁNÍ 

 Pojmenování na základě srovnání, podobnosti dvou subjektů. JAKO, NEŽ, AŽ 

11. ONOMATOPOIE = ZVUKOMALBA 

  Slovo napodobující přirozené zvuky, např. „brrr“, „klap“, „bác“. 

  

  

 

1.                                   METAFORA = vnější podobnost 

tvaru nebo struktury, barvy 
 
zub pily, zub času, rubíny 
květů, perla rosy, na nočním 
nebi se rozzářily diamanty, 
sametový hlas, plamen lásky, 
zlatý hřeb večera 

rozsahu nebo 
množství 
 
kapka štěstí, 
moře 
problémů, 
moře světel v 
dáli 

funkce 
 

hlava rodiny 

místa nebo polohy 
 

čelo postele,   

Další příklady 
 
ani druhý 
střelec se 
nemýlil (netrefil 
se), třešničkou 
na dortu, hlas 
svědomí,  
 

 
 
 
 

2.                                    PERSONIFIKACE = věci a zvířata dělají to, co lidé 

Potok zpívá, sluníčko se usmálo, ticho, do něhož mrkalo jen několik osvětlených okének, o lásce šeptal tichý mech, 
bílé šatičky smutek tají, v perlách se slzy ukrývají, autobus rychle zavřel dveře a utíkal před cestujícími, měsíc putuje 
po nebi, v zimě příroda spí, na jaře se probouzí, na stole světlo boxuje s noční můrou, po dvoře chodí vítr 

 



3.                                      OXYMORÓN = protikladné významy 

Svítání na západě, umřelé milenky cit, přivedla žebráka na mizinu, já u pramene jsem a žízní hynu, živá mrtvola, 
nenápadná výstřednost, veřejné tajemství, mrtvé labutě zpěv, dospělé děti, čistá špína, hlasitý šepot 
 
 

4.                                          METONYMIE = vnitřní podobnost 

místní 
 
pata punčochy, koňak (jméno 
pití podle města), damašek 
(látka podle města), havana 
(doutník podle města) 
 

časová 
 
listopad (doba 
padání listí) 

způsobová 
 

drkotat zuby (ve smyslu 
třást se), mít husí kůži 
(ve smyslu bát se) 

 

příčinnostní 
 

jména tvůrců se 
přenášejí na 
výtvory: gobelín 
(Goblain), rentgen, 
bell (jednotka 
intenzity zvuku), 
ampér, číst Máchu 
(jeho dílo) 

 

toponyma 
 
tj. pojmenování 
míst: Volary 
(podle obchodu 
s voly), Borová 
(podle porostu), 
Buková (podle 
porostu) 

 

5.                                         SYNEKDOCHA = část za celek/celek za část 

Část za celek 
„Mít střechu nad hlavou“ místo „mít domov, byt“ 
 „Hlava na hlavě“ místo „mnoho lidí“                                           
„A v létě tyčí se tu kukuřičná zrna“ místo „vzrostlé 
kukuřice“  
„Měl plavý vlas“ místo „vlasy 

Celek za část 
„Celé město bylo na nohou“ místo „všichni lidé ve 
městě“ 
„Sál rázem ztichl“ místo „všichni v sále“ 
„Otevřete! Policie!“ místo „Otevřete, tady policista!“ 
„Pentagon“ místo „lidé v nejvyšším velení ozbrojených 
sil USA“ 

 

  
 
 
 
 
 
 

6.                                           HYPERBOLA = zveličení 

sto roků v šachtě žil, říkal jsem ti to snad tisíckrát, tisíckrát vás líbám, Já snad umřu smíchy. mám takový hlad, že 
bych i koně s kočím snědl, doslova šilhám hlady, nejsem o nic větší než prášek krupice 

 
 
 
 
 

7.         EUFEMISMUS = zjemnění                      X           DYSFEMISUMS = zhrubění 

opustil nás, odešel navždy = zemřel 
podíval se sklenici na dno = opil se 
sociální zařízení = záchod 
Zloděj navždy odebral z regálu čokoládu = ukradl 

chcípnul = zemřel 
ožral se = opil se 
hajzl = záchod 
Zloděj čmajznul z regálu čokoládu = ukradl 
 
 
 



 
 
 

8. IRONIE = vyslovuje něco jiného, než skutečně míní 

Ta zase vypadá! (= Nevypadá dobře) 
Aby ses nepředřel… (= Pracuje pomalu / málo) 
No, to jsi mě teda potěšil! (= Vůbec nepotěšil) 
A tady přichází náš mistr světa! (= Výsměch) 

 

 

 

9.                                             EPITETON = přívlastek 

ORNANS = OZDOBNÝ 
Stříbrné ticho 
Tekutá tma 
Růžový večer 
Krvavá růže 
Zemřelý déšť 
Čarokrásné nebe 

CONSTANS = USTÁLENÝ/OBYČEJNÝ 
Lstivý Odysseus 
Vrané koně 
Zlatá hvězda 
Černá tma / bílý sníh 
Šedý vlk 
Zelený háj 

10.                                           PŘIROVNÁNÍ = jako, než, až 

oči jako studánky, hubený jako proutek, bystrý jako liška, cpe se až mu za ušima lupe, je to lepší než drátem do oka 

 

11.                                           ONOMATOPOIE = ZVUKOMALBA 

Nocí řinčí řetězů hřmot (Máj) 

Vyvalily se vlny zdola 

roztáhnuly se v širá kola, 

a na topole podle skal 

zelený mužík zatleskal. (Kytice) 

 

 

 

  

 

 


