
Milí maturanti, 
zdravíme vás z Krajské knihovny v Pardubicích.  Uvědomujeme si, že žáci, studenti a jejich pedagogové i rodiče to nemají
vůbec jednoduché. Vás, maturanty, čeká maturitní zkouška v trochu jiné podobě a vzhledem k obtížné momentální
situaci vám nabízíme některé tituly ze seznamu literárních děl, které vytvářejí školy v souladu s § 6 odst. (2) vyhlášky 
č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání na středních školách maturitní zkouškou. 
Naše nabídka obsahuje nejenom e-knihy (knihy v pdf), ale také různé odkazy na díla v rozhlasové, divadelní i filmové
podobě. Začínáme světovou a českou literaturou do konce 18. století, postupně přibydou další období. 
Budeme moc rádi, když nám sdělíte jakékoli svoje připomínky a případné dotazy k této prezentaci na e-mail
z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz.

Přejeme vám příjemné setkávání nejenom s literaturou.

                                                                                                      

mailto:z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz
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Bible - Nový zákon

Dekameron - Giovanni Boccaccio

Epos o Gilgamešovi

Labyrint světa a ráj srdce - Jan Amos Komenský

Lakomec - Molière

Utrpení mladého Werthera - Johann Wolfgang GoetheHamlet - William Shakespeare

Král Oidipús - Sofoklés

Romeo a Julie - William Shakespeare

Sluha dvou pánů - Carlo Goldoni

Velký testament - François Villon

Vita Caroli: Vlastní životopis Karla IV. - Karel IV.



světová a česká literatura | do konce 18. století

foto: wikimedia commons

Bible - Nový zákon

https://www.bible21.cz/ke-stazeni/texty

 Zdroj:
 https://www.bible21.cz

Plné znění Bible21 je k dispozici také ve formátu PDF – v graficképodobě shodné 
s tištěným vydáním. K přečtení budete potřebovat program Adobe Reader. 
Pokud ho ještě nemáte,můžete si ho stáhnout zde:

https://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/

https://www.bible21.cz/ke-stazeni/texty
http://kramerius-vs.nkp.cz/
https://www.bible21.cz/
https://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/


Dekameron
Giovanni Boccaccio

světová a česká literatura | do konce 18. století

foto: obalkyknih.cz

https://ndk.cz/view/uuid:dd80e3a0-497e-11ea-81b3-005056827e52?
page=uuid:077d65ec-dca8-4004-a792-f6de9c4086bb 

https://ndk.cz/view/uuid:60c021e0-497f-11ea-81b3-005056827e52?
page=uuid:e8b99556-d23b-4fdb-9b19-76e70057e40b

https://ndk.cz/periodical/uuid:ee052150-4e99-11de-8cbe-000d606f5dc6 

Celkem tři části

Zdroj:
https://ndk.cz/

https://ndk.cz/view/uuid:dd80e3a0-497e-11ea-81b3-005056827e52?page=uuid:077d65ec-dca8-4004-a792-f6de9c4086bb
https://ndk.cz/view/uuid:60c021e0-497f-11ea-81b3-005056827e52?page=uuid:e8b99556-d23b-4fdb-9b19-76e70057e40b
https://ndk.cz/periodical/uuid:ee052150-4e99-11de-8cbe-000d606f5dc6
https://ndk.cz/periodical/uuid:ee052150-4e99-11de-8cbe-000d606f5dc6
https://search.mlp.cz/
https://ndk.cz/
https://www.youtube.com/


světová a česká literatura | do konce 18. století

foto: obalkyknih.cz

https://audioteka.com/cz/audiobook/epos-o-gilgamesovi
      pětiminutová ukázka zdarma

Zdroj:
https://audioteka.com/cz

Epos o Gilgamešovi 
autor neznámý

 http://files.sposs.webnode.cz/200000310-df433e03d8/Epos%20o%20Gilgamesovi.pdf

Zdroj:
http://files.sposs.webnode.cz/ 

 

https://audioteka.com/cz/audiobook/epos-o-gilgamesovi
https://audioteka.com/cz
http://files.sposs.webnode.cz/200000310-df433e03d8/Epos%20o%20Gilgamesovi.pdf
http://files.sposs.webnode.cz/
http://files.sposs.webnode.cz/


https://search.mlp.cz/cz/titul/hamlet/4354313/#/getPodobneTitul
y=deskriptory-eq:177240871-amp:key-eq:4354313

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

světová a česká literatura | do konce 18. století

https://www.youtube.com/watch?v=DyHBdLHE90U
Zde je ke zhlédnutí rozbor díla ze zajímavého projektu "Mluvící hlavy FF UK":

Jde o projekt "Mluvící hlavy FF UK", v němž profesoři Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
odpovídají na maturitní otázky. Jsou určeny nejen maturantům, ale i studentům jiných
vysokých škol či zájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oblasti
humanitních věd. 

Zdroj:
https://www.youtube.com

foto: obalkyknih.cz

Hamlet 
William Shakespeare 

https://search.mlp.cz/cz/titul/hamlet/4354313/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:177240871-amp:key-eq:4354313
https://search.mlp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=DyHBdLHE90U
https://www.youtube.com/


Král Oidipús
Sofoklés

světová a česká literatura | do konce 18. století

foto: obalkyknih.cz

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2010/DVHs155/Stiebitz.pdf

https://edu.ceskatelevize.cz/video/3275-recka-tragedie-kral-oidipus

https://edu.ceskatelevize.cz/video/

Zde je ke zhlédnutí dokumentární pořad odramatizaci této tragédie v
Mahenově činohře v brněnském Národním divadle

Zdroj:

Zdroj:
https://is.muni.cz/el/1421/

https://dum.rvp.cz/materialy/sofokles-kral-oidipus.html
A ještě ukázka:

Zdroj:
https://dum.rvp.cz/

https://is.muni.cz/el/1421/podzim2010/DVHs155/Stiebitz.pdf
https://edu.ceskatelevize.cz/video/3275-recka-tragedie-kral-oidipus
https://edu.ceskatelevize.cz/video/
https://is.muni.cz/el/1421/
https://dum.rvp.cz/materialy/sofokles-kral-oidipus.html
https://dum.rvp.cz/


světová a česká literatura | do konce 18. stoletíí

Labyrint světa a ráj srdce Jan
Amos Komenský

https://search.mlp.cz/cz/titul/labyrint-sveta-a-raj-srdce/3370043/#/dk=key-
eq:3370395-amp:titul-eq:true&getPodobneTituly=deskriptory-eq:4126-amp:key-
eq:3370043

Zdroj:
https://www.mlp.cz/cz/

 

fo
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om
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s  Zde je ke zhlédnutí výpravný, dvojdílný dokument zachycují

osudy českého velikánaJana Amose Komenského:

Zdroj:
https://www.youtube.com

světová a česká literatura | do konce 18. století

Zdroj:
https://www.youtube.com/

https://www.youtube.com/watch?v=J7lGDgZRMe0
...a zajímavá úvaha z Českého rozhlasu:

https://www.youtube.com/watch?v=Z-A6uNqL8yk

https://search.mlp.cz/cz/titul/labyrint-sveta-a-raj-srdce/3370043/#/dk=key-eq:3370395-amp:titul-eq:true&getPodobneTituly=deskriptory-eq:4126-amp:key-eq:3370043
https://www.mlp.cz/cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=J7lGDgZRMe0
https://www.youtube.com/watch?v=Z-A6uNqL8yk


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 18. století

Lakomec
Molière

https://search.mlp.cz/cz/titul/lakomec/4535516/#/getPodobneTituly=deskriptory-
eq:177240871-amp:key-eq:4535516

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

Zde je ke zhlédnutí český film z roku 2003:
https://www.youtube.com/watch?v=GwhOzjyQS1Y

 
   

    

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://search.mlp.cz/cz/titul/lakomec/4535516/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:177240871-amp:key-eq:4535516
http://kramerius-vs.cz/
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=GwhOzjyQS1Y
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
https://search.mlp.cz/
http://kramerius-vs.cz/
https://www.youtube.com/


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 18. století

Romeo a Julie
William Shakespeare

https://search.mlp.cz/cz/titul/romeo-a-julie/3542771/#/dk=key-eq:3545271-amp:titul-
eq:true&getPodobneTituly=deskriptory-eq:97604239-amp:key-eq:3542771

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

Zdroj:
https://www.youtube.com

Zde je ke zhlédnutí zajímavý rozbor díla profesorem Martinem Hilským:
https://www.youtube.com/watch?v=C68eLWnqExg

Zdroj:
https://www.youtube.com

Jde o projekt "Mluvící hlavy FF UK", v němž profesoři Filozofické fakulty Univerzity
Karlovyodpovídají na maturitní otázky. Jsou určeny nejen maturantům, ale i
studentům jinýchvysokých škol čizájemcům z řad široké veřejnosti, kteří si chtějí
rozšířit znalosti z oblasti humanitních věd.

https://www.youtube.com/watch?v=rsDTywJ0RBk
A zde je zpracování Českého rozhlasu:

https://search.mlp.cz/cz/titul/romeo-a-julie/3542771/#/dk=key-eq:3545271-amp:titul-eq:true&getPodobneTituly=deskriptory-eq:97604239-amp:key-eq:3542771
http://kramerius-vs.cz/
https://search.mlp.cz/
http://kramerius-vs.cz/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=C68eLWnqExg
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=rsDTywJ0RBk


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 18. století

Sluha dvou pánů
Carlo Goldoni

 foto: obalkyknih.cz

Zde je ke zhlédnutí přenos inscenace z Národního divadla (2004)
https://www.youtube.com/watch?v=cWetFpBHj3c

 
  

    

Zdroj:
https://www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=cWetFpBHj3c
http://kramerius-vs.cz/
https://www.youtube.com/


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 18. století

Utrpení mladého Werthera
Johann Wolgang Goethe

https://search.mlp.cz/cz/titul/utrpeni-mladeho-
werthera/4392656/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:177240871-amp:key-eq:4392656

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
https://search.mlp.cz/

Zde je ke zhlédnutí český film z roku 2003:
https://www.youtube.com/watch?v=GwhOzjyQS1Y

 
   

    

https://search.mlp.cz/cz/titul/utrpeni-mladeho-werthera/4392656/#/getPodobneTituly=deskriptory-eq:177240871-amp:key-eq:4392656
http://kramerius-vs.cz/
https://search.mlp.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=GwhOzjyQS1Y


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 18. století

Velký testament
François Villon

https://www.palmknihy.cz/ekniha/maly-a-velky-testament-175920

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
https://www.palmknihy.cz

Zdroj:
https://web2.mlp.cz/

https://www.palmknihy.cz/product/epub/175920?name=ekniha
   Zde je možné si bezplatně stáhnout ukázku:

https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/60/25/44/zavet.pdf

https://www.palmknihy.cz/ekniha/maly-a-velky-testament-175920
http://kramerius-vs.cz/
https://www.palmknihy.cz/
http://kramerius-vs.cz/
https://web2.mlp.cz/
https://www.palmknihy.cz/product/epub/175920?name=ekniha
https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/60/25/44/zavet.pdf


 foto: obalkyknih.cz

světová a česká literatura | do konce 18. století

VitaCaroli: Vlastní životopis Karla IV.
Karel IV.

https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:baf60a60-3286-11e3-a5bb-005056827e52?
page=uuid:54b376e2-7140-11e3-be4b-001018b5eb5c

 foto: obalkyknih.cz

Zdroj:
https://kramerius5.nkp.cz

https://www.kosmas.cz/knihy/218127/vita-caroli/
      pětiminutová ukázka v MP3

 
   

    

Zdroj:
https://www.kosmas.cz

https://kramerius5.nkp.cz/view/uuid:baf60a60-3286-11e3-a5bb-005056827e52?page=uuid:54b376e2-7140-11e3-be4b-001018b5eb5c
http://kramerius-vs.cz/
https://kramerius5.nkp.cz/
https://www.kosmas.cz/knihy/218127/vita-caroli/
https://temata.rozhlas.cz/
https://www.kosmas.cz/

