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Číslo 

tématu 

Téma 

1. Mýtus, epos a hledání smyslu: nejstarší literární památky mimoevropských civilizací.  

2. Héros, rek, bojovník a rytíř: proměny epického hrdiny od antického Řecka po středověk. 

3. Bible, nejstarší památky českého písemnictví po dobu Karlovu. 

4. Literatura pozdního středověku v západní Evropě i v českých zemích. 

5. Vznik románu: literatura renesance a humanismu. 

6. Svět divadla I: od Aischyla po Shakespeara. 

7. Vybájené, ale ne vždy báječné světy: utopie, antiutopie; vědecká fantastika, fantasy. 

8. Bůh jako literární téma: barokní a spirituální literatura. 

9. Rozum a cit: klasicismus, osvícenství, preromantismus. 

10. Národ a jazyk: literatura českého národního obrození do r. 1830. 

11. Individuum a jeho touhy: romantismus, zejm. ve světové literatuře. 

12. Vyvrcholení českého národního obrození a biedermeier v literatuře (do 50. let 19. stol.) 

13. Realita světa jako téma: vývoj románu v realismu a naturalismu 19. století.  

14. Významné literární skupiny a osobnosti v české literatuře druhé poloviny 19. století.  

15. Autoři České moderny a umělecké směry přelomu 19. a 20. století v literatuře. 

16. Literární avantgardy ve světové a české literatuře 20. stol. 

17. Téma 1. světové války ve světové i české literatuře. 

18. Modernismus ve světové literatuře. 

19. Demokratický proud české literatury mezi válkami a další autoři prvorepublikové prózy.  

20. Angažovaná literatura: od ideálů k ideologii, od ideologie k propagandě.  

21. Téma 2. světové války a holokaustu v české i světové literatuře 20. století. 

22. Světová literatura 2. poloviny 20. století, postmoderna. 

23. Svět divadla II: od Ibsena po Pintera. 

24. Česká próza po r. 1945. 

25. Podoby české poezie po r. 1945. 

26. Humor, satira, parodie a nonsens v literatuře. 

 

Součásti zkoušky: součástí zkoušky je práce s literárními ukázkami (interpretace). 
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