
  

Co znamená pojem literatura?

• písemnictví
• pojem odvozen z latinského 

slova littera, což znamená 
písmeno



  

Co do literatury patří? 

• všechny písemné texty 
zaznamenané určitým 
jazykem (česká, německá, 
anglická atd.) v určitém 
historickém období (antická, 
středověká, současná atd.)

• ústní slovesnost, kdy jsou 
autoři neznámí a texty se šíří 
ústní podáním (písně, 
pohádky, anekdoty atd.)



  

Čím se zabývá literární věda?

• zkoumá uměleckou literaturu ve 
třech hlavních oborech

1. literární historie
– zabývá se dějinami literatury

2. literární teorie
– zabývá se otázkami výstavby 

literárního díla, jeho výrazovými 
prostředky a otázkami literárních 
druhů a žánrů

3. literární kritika
– zabývá se hodnocením, rozbory 

a výklady děl



  

K čemu je literatura? 

„Obyčejný čtenář vám na tuhle otázku může 
odpovědět bez rozpaků: „No přece ke 
čtení!“ A do toho „čtení“ se vejde 
všechno: zábava, poznání, radost duše, 
prostředek uspávací, prostředek k 
vyvolání vzrušujícího napětí, odstranění 
pocitu nudy i navození pocitu sladkého 
nicnedělání, senzační odhalení 
zajímavostí a zklidnění vychutnávaným, 
třeba i opakovaným estetickým 
zážitkem.“

(F. Buriánek)



  

Jaké jsou funkce literatury?

• estetická

• poznávací

• formativní

• výchovná

• společenská

• relaxační

= estetický prožitek díla, 
prostor pro fantazii

= vzdělávání

= formování osobnosti, 
rozvoj vnímání a 
schopnosti myšlení

= zprostředkování hod- 
not, postojů a názorů

= upozornění na spole-
čenské problémy

= uvolnění, zábava, 
odreagování se 



  

V čem se liší učebnice dějepisu od 
historického románu?

• rozdíl nikoli v obsahu, ale ve 
způsobu zpracování a také v 
tom, která funkce literatury 
je dominantní

• na základě tohoto rozdílu se 
rozlišuje:
1. literatura věcná

2. literatura umělecká

3. literatura faktu



  

Základní dělení literatury:

1. literatura věcná – převažuje 
poznávací funkce, zahrnuje 
odbornou literaturu, publicisti-ku 
a administrativní texty 

1. literatura umělecká – převažuje 
estetická funkce, označuje se 
také jako krásná literatura či 
beletrie 

1. literatura faktu –  stojí na pomezí, 
používá umělecké výrazové 
prostředky, ale věrně se drzí 
skutečnosti, nedotváří ji pomocí 
fantazie 



  

Uměleckou literaturu rozdělujeme podle 
výrazových forem, jakými jsou texty 
vytvářeny, na tři základní druhy.
Na jaké?

1. PRÓZA = běžná, přirozená 
forma, řídí se gramatikou a 
logikou

2. POEZIE = píše se veršem, 
základním prvkem je rytmus

3. DRAMA = není určeno k četbě, 
ale k předvádění na jevišti



  

Podle staršího dělení rozlišujeme 
v umělecké literatuře lyriku, epiku a drama. 
Jaký je mezi nimi rozdíl?
1. LYRIKA – nemá děj, vyjadřuje pocity, 

názory a dojmy lyrického subjektu, podle 
toho, co vyjadřuje, rozlišujeme lyriku 
milostnou (intimní), přírodní, úvahovou 
(reflexivní), společenskou

2. EPIKA - založena na vyprávění děje 
nejčastěji v 1. osobě (ich-forma), nebo 
ve 3. osobě (er-forma)

3. DRAMA - předvádí děj přímými řečmi 
jednajících postav formou dialogu 
(rozhovor dvou a více postav) a 
monologu (promluva jednoho herce 
určená pouze divákům)
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