
E – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu 12. Česká literatura a kultura 19.století C100014
Typ předmětu povinný dopor. ročník / 

semestr
2 / ZS, 
LS

Rozsah studijního předmětu 39
39

Hod. za týden 2p+ 1s
2p+ 1s 

kreditů 2
4

Jiný způsob vyjádření 
rozsahu
Způsob zakončení zápočet, zkouška Forma výuky přednáška/

seminář
Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je: aktivní účast na seminářích, úspěšné absolvování zápočtového 
testu, přednesení referátu, odevzdání referátu v písemné podobě. U7 zkoušky by student měl 
prokázat znalosti základních historických, politických a kulturních okolností vývoje české literatury 
od konce 18. století až do 90. let 19. století. Pozornost bude věnována  i individuální poetice autorů 
podle seznamu četby.
Vyučující

Stručná anotace předmětu
Cílem  přednášek je uvést frekventanty do problematiky studia české literatury 19. století v širších 
kulturních a politických souvislostech, ukázat národní literaturu v procesu konstituování moderní 
české společnosti. Semináře se zaměří na charakteristiku díla klíčových osobností (práce s textem).

Studijní literatura a studijní pomůcky
Studijní literatura
            A) Dějiny české literatury
(souborné a přehledové práce, učebnice, studijní texty)

-    Lehár, J., Stich, A., Janáčková, J., Holý, J.:    Česká literatura od počátků k dnešku,  
Lidové noviny Praha 2002

- Dějiny české literatury I. – IV. (2.díl –1960; 3. díl – 1961)
-    Hrabák, J., D. Jeřábek, Z. Tichá:  Průvodce po dějinách české literatury. Praha,  Panorama    

1984  
-    Janáčková, J. – Menclová, V. – Štěpánek, Vl.: Přehled dějin české literatury 19. století I.-II. 

Praha 1990
-    Janáčková, J.: Česká literatura 19. století (od Máchy k Březinovi). Praha, Scientia 1994
-    Janáčková, J.: Český román sklonku 19. století, Praha 1967 

      -     Novák, A. – Novák, J. V.: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po    naše 
dny.  Olomouc, 1936-39; Praha, Brno 1995

-    Novák, A.- Grund, A. – Havel, R.: Stručné dějiny české literatury. Olomouc, 1946
-    Panorama české literatury, Olomouc 1994 (red. L. Machala, E. Petrů)
-    Svozil, B.: Česká literatura ve zkratce, Praha 1997




