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1. Úvod 

Toto téma jsem si vybrala, jelikož mě baví číst a je to moje velká záliba. Doma máme mnoho 

knih, a tak si mám z čeho vybírat. Moje máma hodně čte, pravděpodobně jsem to po ní 

zdědila. Čtením se uklidňuji a relaxuji. Čtu hlavně anglické knížky. Moje oblíbené druhy knih 

jsou akční a dobrodružné, a toto jsou moje veškeré důvody, proč jsem si vybrala toto téma. 
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2.1 Konstrukční části knihy 

2. Popis knihy 

Části knihy je to, co vidíme, když se na knihu podíváme. Kniha má desky tvrdé nebo i měkké, 

na tvrdých deskách bývá obal, ten hraje důležitou roli při vybírání knih a myslím si, že i autor 

knihy si dává záležet, aby obal zaujal na první pohled. Hřbet knihy je ta část, kde je kniha 

vázaná, některé bývají lepené, což je asi většina případů, které vidíte v knihkupectví. 

Knižní blok jsou listy knihy, které jsou zavěšené do desek knihy díky předsádek. Záložka 

někdy bývá už součástí knihy, textilní nebo kožený proužek vlepený do hřbetu knihy, abyste 

nemuseli ohýbat růžek listu. 

 

 

Obrázek 1. Popis konstrukční části knihy 

 

 

 

 

2.2 Tištěné části knihy 

Kniha musí být sepsána podle nějakého vzorce a pravidel. Je důležité, abyste věděli, kdo je 

autorem, protože když se vám kniha bude líbit, tak abyste věděli, od koho máte hledat další 

knihy. Taky značka nakladatelství nesmí chybět. Pak název knihy a tohle je vše, co by mělo 

být na hlavní stránce. Při otevření knih se často setkáváme s věnováním. Autor často knihu 
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někomu věnuje, může tam být třeba jen „Pro Emu“ a také jakou roli hraje nebo hrála v jeho 

životě. Kapitoly jsou určité samostatné části příběhu, začínají vždycky na nové stránce a 

bývají označené číslem nebo textem. Po poslední kapitole přijde v hodně knihách k 

poděkování, na prvním místě bývá nakladatelství, další je to většinou rodina, blízcí, fanoušci 

atd. V naučných nebo odborných knihách bývá u konce uvedený rejstřík, tam jsou uvedeny 

věci nebo osoby, které autor považuje za důležité, zároveň je u nich označena strana, kde se v 

textu objevuje. Obsah je shrnutí všech kapitol v knize. Kniha ještě nekončí, a pokud má autor 

napsáno víc knih, můžou být uvedeny, aby čtenář věděl, které další knihy hned shánět. 

 
 

Obrázek 2. Tištěná část knihy 

 

 

3. Historie 

 

Předkem písma a knih bylo slovo, lidé si povídali. Vznikaly různé příběhy smyšlené i 

pravdivé. Vynález písma patří k největším vymoženostem v dějinách lidstva. Nejdříve se       

k tomu používal  kmen  stromu,  po  čase  se  přešlo  na  dřevěné  destičky  vylité  voskem  a  

s vývojem lidstva se písmo přeneslo na pergamen a papyrus. Nejstarší nalezení literárního díla 

jsou z roku 106-43 před naším letopočtem. 
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Obrázek 3. První knihy, destičky vylité voskem a papyrus 

 

 

Pergamen se ukázal, že je praktický a má největší výdrž, před počátkem středověku se začalo 

psát na pergamenové svitky, kam se psala literatura a středověké básně. 

 

 

 
Obrázek 4. Pergamen 

 

 

První knihkupectví jsou z Řecka z 2. poloviny 5. stol. Kultura a lidstvo se vyvíjely, vyvíjely 

se i knihy. Číňané přišli na techniku dřevěných razidel, od 11. století tiskli znaky jednotlivě 

znak po znaku a od 13. století se místo dřeva začala používat kovová razítka. 
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Obrázek 5. Tiskové desky 

 

 

Velmi vzácné jsou blokové knihy, malá knížka s jednotlivými listy tištěné technikou 

dřevořezu. 

 
Obrázek 6. Bloková kniha 

 

Potom jeden zlatník a brusič drahokamů Johann Gutenberg, který se narodil v roce 1400, 

vynalezl mechanický knihtisk, s pomocí upraveného lisu na víno se tiskla celá stránka 

najednou, což umožnilo tisknout více knih. To znamenalo rychlejší informování ostatních lidí. 
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Obrázek 7. První mechanická tiskárna Obrázek 8. Johann Gutenberg 

 

 

 

 

4. Literární formy, druhy a žánry 

4.1 Literární formy 

Do literární formy patří poezie a próza. Poezie jsou díla, která jsou psaná ve verších, a próza 

je každý text, který není ve verších. 

 
 

4.2 Literární druhy 

Literárními druhy jsou epika, lyrika a drama. Epika jsou díla, která mají děj a vyprávějí 

příběh. Lyrika jsou části v epických dílech, která vyjadřují pocity, myšlenky, názory atd. a 

drama jsou díla, která jsou určena k říkání na jevišti. 

 
4.3 Literární žánry 

Jsou čtyři literární žánry, což jsou lyrické, epické, lyricko-epické a dramatické. 

 
 

4.3.1 Lyrické žánry 

Do lyrických žánrů patří óda, elegie, epigram, kaligram, píseň, sonet a epitaf. Óda je básnická 

skladba, která někoho nebo něco oslavuje. Elegie je básnická skladba oplakávající ztrátu 

někoho nebo něčeho drahého. Epigram sděluje nějakou myšlenku nebo názor. Kaligram je 
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báseň, která je vytištěná tak, že vypadá jako nějaký předmět nebo třeba jako zvíře. Píseň je 

jednoduchá zpěvná báseň. Sonet je báseň o čtrnácti verších a epitaf je nápis na hrob. 

 
 

Obrázek 9. Kaligram 

 

 

4.3.2 Epické 

Do epického žánru patří anekdota, bajka, epos, kronika, legenda, mýtus, pověst, povídka, 

novela a román. Anekdota je vtip, bajka je krátký příběh o zvířatech, která se chovají jako 

lidé. Epos je rozsáhlá epická báseň s hodně postavami. Většinou vypráví o hrdinských činech. 

Kronika je záznam historických událostí. Legenda je vymyšlený příběh z historie o životě, 

smrti, mučení nebo zázracích svatého člověka, kterým vypravěči a posluchači věřili. Mýty 

jsou z lidské představivosti. Je to vyprávění o historii bohů, vzniku světa a člověka. Pověst je 

lidový příběh, který se většinou vztahuje k nějakému místu nebo osobě a je z části pravdivý. 

 
 

Obrázek 10. Pověst-Staré pověsti české 



12  

Povídka je kratší než novela a mnohem kratší než román. Novela má kratší rozsah podobně 

jako povídka a soustředí se na jeden příběh. Román je rozsáhlé vyprávění, které může mít 

jakékoliv téma. 

 
4.3.3 Lyricko-epické 

Do lyricko-epického žánru patří balada, romance, poema a pásmo. Balada je skladba, která 

má depresivní děj a obvykle nešťastný konec. Romance je skladba podobná baladě, která ale 

nemá depresivní děj a špatný konec. Většinou bývá o lásce. Poema je básnická povídka, která 

je o vážném tématu a bývá delší než běžná báseň. Pásmo má delší verše a je to o tom, co 

básníka zrovna napadne. 

 
 

Obrázek 11. Balada-Kytice 

 

 

4.3.4 Dramatické 

Do dramatického žánru patří komedie, což je dílo se šťastným koncem a obvykle s veselým 

dějem, a tragédie, což je dílo se špatným koncem. 

 

Obrázek 12. Tragédie-Romeo a Julie 
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5. Knihy a já 

Ve svém volném čase ráda čtu knihy. Čtu si skoro každý den před spaním. Pravidelně jsem 

začala číst knihy v době karantény. Nejraději mám knihy s vtipným a dobrodružným 

příběhem, ale poslední dobou mě baví poslouchat detektivní audioknihy, které poslouchám s 

mojí mamkou, také si občas čtu fantasy knihy. Můj oblíbený spisovatel je David Walliams 

který se narodil 20. srpna 1971 v Británii v Londýně. Píše romány pro děti a mládež. Napsal 

celkem 19 knih. 

 
 

Obrázek 13. David Walliams 

 

 

Moje oblíbená kniha od Davida Walliamse je Kluk v sukních. Kniha je o Denisovi, který 

miluje fotbal. Líbí se mu módní časopisy a rád by se oblékal do ženských šatů, ale bojí se je 

nosit. Když se pak setká s Lízou, která ho chápe, pomůže mu překonat jeho strach. Druhou 

mojí oblíbenou knihou je Malý miliardář. Kniha je o klukovi Joe, který je nejbohatší 

dvanáctiletý kluk v Británii a má všechno, co si přeje. Ale Joe postupně zjistí, že nemá 

kamarády. A tak poprosí tátu, aby mohl chodit do normální školy. Na konci Joe zjistí, že za 

peníze si kamarády nekoupí. 
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Obrázek 14. Kluk v sukních Obrázek 15. Malý miliardář 

 

 

Mám také ráda knihy Princezna v utajení, Malý princ nebo Hamilton. Doma máme přibližně 

220 knih, z toho 50 knih jsou moje a zbytek mé mamky. Většinu z nich máme v obýváku, ale 

některé mám u sebe v pokoji. 

 
 

Obrázek 16. Knihovnička v pokojíčku 
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Obrázek 17. Knihy v obýváku 

 

 

Do budoucna bychom chtěly koupit knihovničku do obýváku pro všechny naše knihy. 

Nejraději si čtu ve svém pokoji, kde jsem sama, nebo v obýváku na pohovce, v létě si ale 

někdy čtu u nás na zahradě. Do této práce jsem vložila fotku se mnou, jak si čtu v mém pokoji 

a v obýváku. 

 
 

Obrázek 18. já s knihou v obýváku Obrázek 19. já s knihou v pokojíčku 
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6. Závěr 

Myslím si, že mám poměrně kladný vztah ke knihám a jsem ráda, že jsem mohla udělat práci 

o tom, co mě baví, a dělám každý den. Chtěla bych zkusit číst knihy s různými žánry a 

příběhy. Čtení mě uklidňuje a doma máme mnoho různých knih, a tak si myslím, že číst 

budu nadále. Čtení považuji za svůj koníček. 
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