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Literatura

JAK PRACOVAT S UČEBNICÍ
Komu je edice MATURITA určena
Jak říká název, tituly nové řady jsou určeny všem, kteří se chystají k závěrečné zkoušce na střední škole. Ocení ji 
student, který se k maturitě připravuje důkladně a s předstihem, ale i ten, kdo potřebuje rychlý a stručný přehled 
toho podstatného na poslední chvíli.

Co přináší edice Maturita nového
n  celkový přehled: 30 vybraných témat zahrnuje vše podstatné z literatury; témata byla vybrána podle toho, jak 

často se objevují mezi maturitními otázkami různých škol
n  jednoduchost: stejná struktura zpracovaných témat urychlí vaši přípravu
n  co list, to téma / otevřený studijní materiál: jednotlivé listy se po vytištění mohou stát součástí vašich 

vlastních studijních materiálů – k tomuto základu můžete postupně přidávat další učební texty; navíc můžete 
studovat prakticky kdekoliv, třeba v autobuse cestou do školy

Struktura témat
n  téma: maturitní otázka
n  základní otázky: série otázek, které tvoří osnovu pro dané téma; zapamatujete-li si je, bude se vám 

u maturity obsah tématu lépe vybavovat  
n  ukázkové texty: pracovní texty, které s tématem úzce souvisejí; pracuje se s nimi v otázkách a využijete je, 

až budete o tématu hovořit 
n  zpracované téma: to podstatné, co byste měli znát; najdete zde odpovědi na základní otázky a zároveň 

inspiraci pro vaše vlastní odpovědi
n  další otázky: podrobnosti, na které se vás u maturity také mohou zeptat; máte-li čas, pokuste se na ně najít 

odpovědi
n  poznámky: materiál je otevřený, zde je prostor pro vaše vlastní záznamy
n  odkazy: rozšiřující literatura, kde najdete podrobnosti k tématu v titulech edice MATURITA V KOSTCE z našeho 

nakladatelství

Hodně štěstí u maturity!

Co list, to téma...
... list můžete vytisknout a připojit k vašim vlastním pracovním materiálům

Co v učebnici najdete
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1. POČáTKy SVěTOVé lITERATURy

Základní otázky
1.  Uveďte nejvýznamnější památky starověké a raně středověké literatury. Které části má bible?  

Proč je aktuální i v současném moderním světě? Z které části bible je text ? Kterými prostředky  
je dosaženo srozumitelnosti a přístupnosti sdělení a pomalého rozvíjení děje? Které příběhy z bible 
znáte? Kde najdete tzv. podobenství? Vysvětlete, jaký má smysl a z kterých částí se skládá.

2.  Z kterého literárního díla je text 2? Uveďte znaky homérského eposu. Doložte veršovou formu, 
metrum. Charakterizujte klasické řecké drama. Uveďte nejvýznamnější představitele a díla 
starověkého Řecka a Říma.

3.  Které typické rysy má románská kultura? Uveďte nejznámější evropské středověké eposy a jejich 
znaky. Podejte charakteristiku dvorské rytířské lyriky. Do kterého cyklu patří text 3? Které typické 
vlastnosti má Roland? Který vyprávěcí čas převažuje v textu a proč?

Ukázkové texty


I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je. A požehnal jim Bůh a řekl jim Bůh: Ploďtež 
a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem 
hybajícím se na zemi. Řekl ještě Bůh: Aj, dal jsem vám všelikou bylinu, vydávající símě (…), to bude vám za pokrm. (…) A viděl Bůh 
vše, co učinil, a aj, bylo to velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý.

Bible
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Proto as, cizinče, došlo i do Tróje Ithaky jméno, 
třebas prý vzdálena velmi je Trója od řecké země! 
Zaplesal po těchto slovech ten trpitel, Odysseus jasný, 
těšil se ze své vlasti a políbil žírnou tu zemi.
 Homér
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Zatím zbylo ze zadního voje jen šedesát věrných, ale neměl a nikdy už nebude mít král Karel lepších. Roland se rozhlíží po stráních 
a pahorcích, všude leží jeho bojovníci. „Nepoznal jsem větší hrdiny, než jste byli vy,“ naříká nad nimi. „Tak dlouho jste sloužili své 
vlasti, tak dlouho jste bojovali pro svého krále!“ (…) Znovu se vrhá proti nepřátelům, v ruce svírá Durandal. Jako jeleni před smečkou 
psů, tak prchá nepřítel před jeho ranami. (…) Královo vojsko se však blíží, slyší to i Saracéni. Proto všichni najednou vystřelí šípy 
na Rolanda a dají se na útěk.

Píseň o Rolandovi

ad 1.
n Např. Epos o Gilgamešovi (Mezopotámie), Achnatonův Hymnus na slunce (Egypt), Védy, Mahábhárata, 
Rámajána (Indie), Kniha písní, vyprávěcí román, poezie – básník Li Po (Čína), korán, sbírka Tisíc a jedna noc 
(Arábie); 
n Bible – soubor historických, liturgických, právnických a literárních textů, nejvýznamnější dílo světové literatury, 
mravní poselství, myšlenková, tematická a žánrová inspirace pro evropskou kulturu a etiku; první část – Starý 
zákon (hebrejský): Tóra – Pět knih Mojžíšových, řecky Pentateuch, tj. Genesis (viz text ), Exodus (zde je tzv. 
Desatero), Leviticus, Numeri, Deuteronomium; knihy historické, básnické, prorocké, mudroslovné. Druhá část – 
Nový zákon (křesťanský): 4 evangelia – o životě Ježíšově (Matouš, Marek, Lukáš, Jan), Skutky apoštolské 
a 14 epištol, v závěru zjevení sv. Jana (Apokalypsa); biblické příběhy: např. o Adamovi a Evě, Kainu a Ábelovi, 
o potopě světa, o stavbě babylonské věže, o Sodomě a Gomoře, o Ježíšovi. 
n Podobenství = analogický příběh + výklad události s ponaučením, má hlubší smysl (metafora) – v Novém 
zákoně. Srozumitelnost sdělení – prosté vyprávění, opakování slov, jednoduchá větná stavba (převaha souvětí 
souřadného se vztahem slučovacím)

ad 2.
n Řecká literatura
mýty: vyprávění o bozích, vzniku světa a o přírodních jevech; nejstarší zkušenosti lidí, dávná moudrost;
epika: homér, Ílias a Odyssea: téma trojské války; první epos vypráví o řeckém bojovníku Achilleovi, jeho příteli 
Patroklovi, vojevůdci řeckých vojsk Agamemnónovi a jejich protivníku Hektorovi, synu trojského krále; druhý epos 
(viz text 2) popisuje 10leté bloudění účastníka trojské války Odyssea (dobrodružství a překážky na cestě do 
rodné Ithaky, návrat k věrné ženě Pénelopé)
znaky homérského eposu: rozsáhlá veršovaná skladba, komplikovaný děj, dobrodružství, mnoho postav 
a dějových linií, výjimeční hrdinové, popisné pasáže – opakovaná epiteta, přirovnání; forma – časoměrný 
hexametr
lyrika: určena k přednesu, hudební doprovod, např. Sapfó (milostné a svatební písně), Anakreón (pijácké verše 
o ženách, vínu a zpěvu), Pindaros (sborová lyrika, oslava bohů, vládců), Ezop (bajky)
drama: tragédie – inspirovaná mýty, o vztahu jedince a společnosti, morálních zásadách, o lidských vášních 
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a nedostatcích; hrdinové volí mezi osudem (příkazy bohů) a vlastním svědomím; zásada tří jednot – místa, času, 
děje, pětistupňová kompozice (podle Aristotela), např. Aischylos, Oresteia, Sofoklés, Antigona, Král Oidipús, 
Eurípidés, Médea
komedie: kritika soudobé společnosti, nedostatků athénské demokracie, jízlivý humor, např. Aristofanés, Žáby, 
Mír
věda: filozofie, historie, astronomie, teorie literatury (Platón, Aristotelés, Hérodotos, Thúkydidés aj.)
n Římská literatura 
vliv řecký, zvl. v dramatu (Plautus, Komedie o hrnci) 
lyrika: Catullus, verše pro Lesbii, Ovidius, Umění milovat 
epika: Vergilius, Aeneis (epos o minulosti Říma a císařského rodu), Ovidius, Proměny (250 řeckých a římských 
bájí) 
satira: horatius 
řečnictví: Cicero 
historie: Caesar 
filozofie: Seneca

ad 3.
n Středověká evropská literatura 
vliv křesťanství, nositel vzdělanosti – duchovenstvo; sklon k obecnosti, vytváření výrazných typů (světec, 
mučedník, rytíř); nezájem o originalitu díla (zpracovávání předloh); využití symbolů, alegorie, kontrastu; sepětí 
literatury s bohoslužebnými jazyky, později vzniká světská literatura v národních jazycích
náboženská literatura: Bible, modlitby, písně, legendy
světská literatura: hrdinský epos – hrdina je odvážný, statečný, čestný, oddaný panovníkovi (ang. Beowulf, 
fr. Píseň o Rolandovi, něm. Píseň o Nibelunzích, španěl. o Cidovi)
rytířský (dvorský) epos – rytíř jako spravedlivý vládce, ochránce chudých (o králi Artušovi, o Alexandru 
Velikém)
byliny – vyprávění o ruských bohatýrech (Ilja Muromec), junácké písně jižních Slovanů (o kralevici Markovi)
dvorská lyrika – milostná tematika, kult zbožňované ženy; formy – pastorela, epištola, alba; autoři – trubadúři, 
minnesängři, žakéři 
počátky literatury pro měšťanstvo a nižší šlechtu – satirické písně, frašky, žákovská poezie, exempla, fabliaux, 
cestopisy

Doplňující otázky
Odkud pocházel legendární Gilgameš? V čem našel smysl života? Kde je zachována akkadská verze eposu? Kde 
jinde se objevuje bájeslovný prvek o potopě světa? l Co víte o židovském náboženství (judaismu) a hebrejské 
(židovské) bibli? Znáte nejkrásnější milostnou píseň ze Starého zákona? Které etické zásady obsahuje tzv. 
Desatero? l Uveďte některé starověké řecké nebo římské mýty. l Co je jádrem vypravování v Homérově Íliadě? 
Charakterizujte některé postavy eposů. Uveďte některou z řeckých tragédií. Popište starověké řecké divadlo.  
l Jak souvisí římský Vergiliův epos Aeneis s trojskou válkou? Kde najdete básnické nebo prozaické zpracování 
starověkých antických mýtů? l Porovnejte starověké a středověké eposy – v čem se liší? Které jiné typy eposů 
znáte? Jak ovlivnilo antické drama, zvláště římské, pozdější dramatiky? l Uveďte charakteristické rysy řecké 
a římské architektury. Znáte některé Ezopovy bajky? l Uveďte základní znaky románské kultury.

➩ Literatura v kostce pro střední školy / Starověká literatura

Poznámky


