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Máj – lyricko-epická skladba českého romantismu, vrchol 
básníkovy tvorby, základní dílo moderní české poezie; má 4 
zpěvy, 2 intermezza a vcelku prostý děj. Příběh otcovraha, 
vyděděnce společnosti je východiskem k filozofickým úva-
hám o smyslu života a obžalobě společnosti. 

KAREL HYNEK MÁCHA (1810-1836) – básník, prozaik, 
dramatik; měl zálibu v divadle a cestování; miloval život, člo-
věka, přírodu a nade vše svou vlast, po jejíž svobodě a slávě 
toužil.
Dílo: dále Večer na Bezdězu, Marinka, Kat, Cikáni, Pouť 
krkonošská, Křivoklad, deníky.

Přínos:
– první český moderní básník – představitel vrcholného ro-
mantismu – rozpor snu a skutečnosti – základ moderního bás-
nického jazyka – hudebnost verše – obrazové bohatství – in-
spirace májovců (V. Hálka, A. Heyduka), V. Dyka, J. Hory, 
F. Hrubína, V. Holana
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Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektro-
nické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, 
elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného sou-
hlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně 
stíháno.
Používání elektronické verze knihy je umožněno jen osobě, 
která ji legálně nabyla, a jen pro její osobní a vnitřní potře-
by v rozsahu stanoveném autorským zákonem. Elektronická 
kniha je datový soubor, který lze užívat pouze v takové for-
mě, v jaké jej lze stáhnout z portálu. Jakékoliv neoprávněné 
užití elektronické knihy nebo její části, spočívající např. v ko-
pírování, úpravách, prodeji, pronajímání, půjčování, sdělová-
ní veřejnosti nebo jakémkoliv druhu obchodování nebo neob-
chodního šíření je zakázáno! Zejména je zakázána jakákoliv 
konverze datového souboru nebo extrakce části nebo celého 
textu, umisťování textu na servery, ze kterých je možno tento 
soubor dále stahovat, přitom není rozhodující, kdo takového 
sdílení umožnil. Je zakázáno sdělování údajů o uživatelském 
účtu jiným osobám, zasahování do technických prostředků, 
které chrání elektronickou knihu, případně omezují rozsah je-
jího užití. Uživatel také není oprávněn jakkoliv testovat, zkou-
šet či obcházet technické zabezpečení elektronické knihy.
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