
EPICKÉ LITERÁRNÍ ŽÁNRY - řešení

Následující pojmy  přiřaď  do levého sloupce k daným definicím, do pravého sloupce 
vymysli příklad konkrétního literárního díla:

román, epos, legenda, kronika, povídka, epika, pohádka, romaneto,
pověst, báje (mýty), bajka, anekdota, epopej, novela

literární pojem definice příklad

EPIKA druh literatury, který má  děj,
příběh, určení, časové a

příčinné souvislosti. 
FORMY: veršovaná, veršovaná

i prozaická, prozaická

veršovaná: epos, legenda
veršovaná i prozaická: báje, 
pohádka, pověst, bajka 
prozaická: román, novela, 
povídka

EPOS (řecky: slovo, řeč, vyprávění)
Rozměrná epická veršovaná
skladba volné kompozice.

Typický je pomalý dějový spád.

Obvykle popisuje historické
události, války a hrdinské

činy. Typický literární žánr pro
starověk a středověk. Velkou
inspirací mu byly báje a mýty.

Zkratkovitě líčí zrození hrdiny,
jeho hrdinské činy, smrt nebo

nesmrtelnost. Hrdinové se
střetávali s bájnými netvory

(draci, hadi) a silnějšími
protivníky. Do děje často

zasahují nadpřirozené síly a
bohové.

Hrdinský epos
Epos o Gilgamešovi

Ilias a Odyssea
Beowulf

Rytířský epos
Alexandreida

Historický epos
Osvobozený Jeruzalém

Duchovní epos
Božská komedie 

Ztracený ráj
atd.

EPOPEJ Obvykle se jedná o rozsáhlou
výpravnou báseň, která je
tvořena několika eposy

propojeny ústředními
postavami a příp. i určitou

návazností příběhu.

Přemyslovská epopej

LEGENDA (latinsky:  věci určené ke čtení) 

žánr pojednávající o životě,
smrti, umučení a zázracích

určitého světce či mučedníka,
příp. ostatků nebo svatého

Panonské legendy
Život sv. Václava

Kristiánova legenda
Život sv. Kateřiny

atd.



předmětu. Popisují se v něm
zázraky a postavy křesťanské

historie. Rozšířen zejména v
období středověku.

Pozn.: Používá se též označení
hagiografie, což je termín
odvozený z řeckého hagios

svatý a grafein psát. V
některých jazycích je

rozšířenější toto označení.

POHÁDKA (též báchorka) je obvykle
krátký epický fiktivní příběh,
ve kterém se ve většině případů

objevují nadpřirozené či
smyšlené bytosti (skřítci, víly,

čerti nebo draci) v kombinaci se
živými lidmi.

Hlavní hrdina představuje
dobro, poctivost, moudrost atd.,
prochází těžkými zkouškami a

vítězí nad zlem. 
Typy: folklorní, autorské   

Folklorní: 
O perníkové chaloupce

O Červené karkulce
atd.

Autorské: 
O pejskovi a kočičce

O milionáři, který ukradl
slunce

atd.

ROMÁN Jedná se o smyšlené
vyprávění. V porovnání s

povídkou a novelou je  co do
rozsahu delší (často se uvádí,

že by měl obsahovat minimálně
40 000 slov, ale nejedná se o

závazné pravidlo) a co do
fabule komplikovanější (často
rozvíjí příběh několika směry,
zachycuje více hlavních postav
a mnoho postav vedlejších, ale

ani to není bezpodmínečný rys).

Vývoj žánru je dlouhý, což se
výrazně projevilo na

proměnlivosti jeho struktury.

Příklady typů: historický,
dobrodružný, psychologický,

vědeckofantastický atd.

Vojna a mír
Gulliverovy cesty
Robinson Crusoe
Doktor Živago

atd.

NOVELA (italsky: novinka)
prozaický žánr kratšího nebo
středního rozsahu podobně

Dekameron
Babička



jako povídka, s níž se někdy
zaměňuje. Od povídky a od

románu se liší tím, že se
soustřeďuje na jeden

jednoduchý, ale poutavý
a nápaditý příběh. Tomu se
věnuje dramaticky, sevřeně,

stupňuje ho až do překvapivého
dějového zvratu. 

Počátky v době renesance.

Krysař
atd.

POVÍDKA Žánr kratšího rozsahu než
román a novela. Od románu se

liší také tím, že zachycuje
pouze jeden aspekt života, ne

život jako celek.
Hlavními rysy jsou jednoduchý
děj a neměnnost charakteru

hlavní postavy.
Kořeny sahají až do

středověku, ale za dobu vzniku
jako žánru a hlavního rozvoje je
považován počátek 19. století. 

Povídky malostranské
Povídky E.A.Poea

atd.

ROMANETO  Vyznačuje  se napínavým
dějem s fantastickými či
detektivními prvky. Jeho

součástí je zdánlivě
nepochopitelná záhada, která

je v závěru racionálně
vysvětlena. 

V české literatuře tento literární
útvar zavedl Jakub Arbes,
autorem názvu je však Jan

Neruda.

Svatý Xavérius
Newtonův mozek
Utrpení knížete
Sternenhocha

atd.

KRONIKA Žánr vzniklý ve středověku,
jedná se přitom o jeden z

nejdůležitějších narativních
historiografických pramenů.
Oproti letopisům je  ve své
formě složitější, často bývá
označována za „košatější

letopis“. Úlohou  je
chronologicky, tedy podle

pořadí, v jakém se děj v časové
ose odehrál, popsat jednotlivé
historické události. Nejedná se
však o systematickou vědeckou

práci, tak, jak ji chápeme v

Dalimilova kronika
Kosmova kronika
Husitská kronika

Hájkova kronika česká
atd.



moderní historiografii.

BÁJE (MÝTY) Příběhy, v nichž lidé  ztvárnili
své představy o vzniku světa,
o přírodních jevech a jejich
příčinách, o životě bohů, o

životě posmrtném i
pozemském. 

Mýtus o potopě světa
Řecké báje a pověsti

Atd.

POVĚST Žánr pocházející z ústní lidové
slovesnosti. Je vázán k určité
osobnosti nebo lokalitě, má

výraznou fantastickou povahu,
v různé míře vychází z
pravdivého základu.

Staré pověsti české
Národní báchorky a pověsti

atd.

BAJKA Základem žánru je alegorie,
kdy zvířata mluví jako lidé a

konají další nadpřirozené jevy a
z tohoto jednání vyplyne nějaké
poučení, či kritika chyby, která

ve většině případech bývá
čtenářovi již známa. Jednotlivá

zvířata tím získávají lidské
vlastnosti, které se pro ně tímto

stávají typické (např. liška je
chytrá až vychytralá). 

Za zakladatele je považován
řecký myslitel Ezop. 

Bajka o lišce a džbánu.
Bajky a podpovídky

Ezopovy bajky
atd.

ANEKDOTA V řečtině  „to, co nebylo
zveřejněno“.

Krátké vyprávění, jehož účelem
je pobavit příjemce (posluchače
či čtenáře). Obvykle je založen

na dvojznačnosti, absurditě
nebo paradoxu, je stručný a
směřuje k výrazné a úderné

pointě.
 Původně se tímto slovem

skutečně označovaly texty z
různých důvodů nezveřejněné,
někdy předávané pouze v ústní

podobě.

Židovské anekdoty
atd.


