bard bard
baroque baroko
baroque poetry poezie barokní
beautiful krásno
beauty krásno
beginning rhyme rým čelní
belles-lettres próza krásná
bestiary bestiář
biblic drama biblické drama
bibliography bibliografie
Biedermeier biedermeier
biographic novel biografický román
biographical method biografická metoda
biographical novel román biografický,román
životopisný
biography životopis
black humour černý humor
blank verse blankvers
blues blues
book of travels cestopis
broad-side ballad jarmareční píseň,kramářská
píseň,píseň jarmareční
broadcast rozhlasová hra
broadcast play hra rozhlasová
brouillon brouillon
bucolic poetry poezie bukolická
buffonery buffonáda
burlesque burleska
byline bylina
Byronic poem byronská povídka
Byronism byronismus
cabaret kabaret
cabaret song šanson
cacophony kakofonie
cadence kadence
cadency spád
caesura césura
caesure přerývka
calembour kalambúr,rým kalambúrní
calendar kalendář
calligraphic poem kaligram
calligraphy kaligrafie
canon kánon
canonization kanonizace
cantata kantáta
cantilena kantiléna
capa y espada komedie pláště a dýky
caricature karikatura
carnival play hra masopustní,masopustní hra
catachresis katachréze
catalectic verse katalektika
catastrophe katastrofa
category kategorie
catharsis katarze
causerie causerie
censorship censura

cento cento
chain composition kompozice řetězová
chanson de geste chanson de geste
chant (ing) skandování
chapter kapitola
character dramatická postava,dramatický
charakter,hrdina,charakter,osoba,postava
characteristics charakteristika
chiasmus chiasmus
chivalric novel román rytířský
chivalric poetry poezie rytířská
choliamb choliamb
choragus chorég
choree chorej
choreut choreut
choriamb (us) choriamb
chorus chór
chrematosemy (ia) chrematosémie
chrestomathy chrestomatie
Christmas carol koleda
Christmas play vánoční hra
chronicle kronika
chronicle-novel román-kronika
chronodistich chronodistichon
chronological composition kompozice chronologická
cin‚-roman kinoromán
cipher šifra
civilism civilismus
classical author klasik
classicism klasicismus
classification of genres klasifikace druhů
clausula klauzule
clich‚ klišé
climax klimax
closet drama drama knižní
closet play knižní drama
coda coda,koda
code kód
codex kodex
cognition poznání
cognitive function kognitivní funkce
collection sbírka básnická
college play školské drama
collision zauzlení děje
colloquial style hovorový styl
colon kólon
colportage literature kolportážní literatura
column sloupek
combination kombinace
comedy komedie
comedy of manners komedie mravů
comicality komično
comics comics,fotoromán
commedia dell' arte commedia dell' arte
commedia erudita učená komedie
commentary komentář
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communicant komunikant
communication komunikace
comparative literature generální
literatura,komparatistika,obecná literatura,srovnávací
literární věda
compendium kompendium
compensation kompenzace
compilation kompilace
composition kompozice
concept koncept
concise rhyme rým jadrný
concrete poetry konkrétní poezie,poezie konkrétní
concretion konkretizace
condensation kondenzace
confession konfese
conflict konflikt
connotation konotace
contact kontakt
contamination kontaminace
context kontext
contrast kontrast
convention konvence
copy napodobenina
correspondence korespondence
couplet kuplet
courtly epic epika rytířská
courtly literature dvorská literatura,kurtoazní
literatura
courtly novel román dvorský
courtly poetry poezie dvorská,poezie kurtoazní
crazy comedy crazy comedy
creationism kreacionismus
creative process tvůrčí proces
cretic krétik
crime novel detektivka,kriminální literatura
crisis krize
critical edition vědecká edice
critical text text kanonický
cryptogram kryptogram
cubism kubismus
cubo-futurism kubofuturismus
cultur heritage dědictví kulturní
cursus cursus
cut rhyme rým useknutý
cybernetics kybernetika
cycle cyklus
cyclic novel cyklický román,román cyklický
dactyl daktyl
dactylic rhyme rým daktylský
dactylo-hexameter daktylský hexametr
Dada dadaismus
Dadaism dadaismus
dance song píseň taneční
dancing song píseň taneční
decadence dekadence
decasyllable dekasylab

decima decima
declamatory style deklamační styl
declamatory verse deklamační verš,verš deklamační
decoder dekódovatel
decoding dekódování
decor dekor
deformation deformace
demonism démonismus
denomination pojmenování
denotate denotát
denotation denotace
depoetization depoetizace
derivation derivace
description líčení,popis
descriptive poem deskriptivní báseň
detail detail
detective novel román detektivní,román kriminální
deus ex machina deus ex machina
diachrony diachronie
dialectics dialektika
dialectism dialektismus
dialogic poem dialogická báseň
dialogue dialog
diaphore diafora
diary deník
diatribe diatriba
dictionary slovník
didactic poetry didaktická poezie
dieresis diereze
digression digrese,odbočka
dilogy dilogie
dime-novel román triviální
dimeter dimetr
Dionysiac dionýský
Dionysian dionýský
dipody dipodie,dvojstopa
direct speech řeč přímá
direction režie
director režisér
disconnected rhyme rým přerývaný
discourse diskurs
discussion diskuse
disputation disputace,hádání
dispute spor
distich distichon,dvojverší
distinctive feature distinktivní rys
distribution distribuce
dithyramb dithyramb
ditrochee ditrochej
divan díván
dochmiac verse hypodochmij
dochmius dochmij
document dokument
documentation dokumentace
dolce stil nuovo dolce stil nuovo
domestic tragedy občanská tragédie
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dominance dominanta
dominancy dominanta
drama drama,hra
drama in verse drama veršované
drama of character drama charakterní
drama of the church církevní hra,drama biblické,hra
církevní
dramatic action dramatická akce
dramatic unities dramatické jednoty
dramatical criticism divadelní věda
drawing-room play konverzační hra
drinking song píseň pijácká
duplics duplika
dysphemism dysfemismus
echo verse echo rýmové
echo-verse rýmové echo
eclogue ekloga
ecriture écriture
edition edice,redakce,vydání
editor editor
Ego-futurism ego-futurismus
elegiac distichon elegické distichon
elegy elegie,žalozpěv
elite elita
ellipse elipsa
emblem emblém
emendation emendace
emotion emoce
Empire style empír
enallage enallaga
enclitic words enklitika,příklonná slova
encomium enkómion
encyclopaedia encyklopedie
encyclopedia encyklopedie
ending rhyme rým koncový
enjambement enjambement,přesah
enlightenment osvícenství
entr'acte entr'acte
entropy entropie
Entwicklungsroman vývojový román
envoi envoi,poslání
epanastrophe epanastrofa
epic poem epická báseň
epic poem hrdinská píseň
epic poetry poezie epická
epic principle epický princip
epic theatre drama epické
epic time epický čas
epic vers epika
epic verse epika veršovaná
epigone epigon
epigram epigram
epigraph epigraf
epilogue epilog
epiphonem (a) epifonéma
epiphora epifora

epiphrase epifráze
episode epizoda
epistemology epistemologie
epistle epištola
epistolary literature epistolární literatura
epistolary novel román v˙dopisech
epitaph epitaf
epithalamium epithalamion
epithet epiteton
epitrite epitrit
epizeuxis epizeuxis
epopee epopej
epos epos
equivalency ekvivalence
erotic erotika
erotica erotikon
erotism erotika
Esopian fable ezopská bajka
essay esej,pojednání,studie
ethnography etnografie
ethnology etnologie
ethos étos
etymology etymologie
eulogy chvalořeč
euphemism eufemismus
euphony eufonie,zvukomalba
eurhythmy eurytmie
evangelistary evangeliář
exactness exaktnost
exclamation exklamace,zvolání
excursus exkurs
exegesis exegeze
exemplum exemplum
existentialism existencialismus
existentialist novel román existenciální
exodus exodos
exotic rhyme rým exotický
exoticism exotismus
experimental novel román experimentální
experimental poem experimentální román
experimental poetry experimentální poezie,poezie
experimentální
explication de texte explication de texte
explicit explicit
exposition expozice
expressiveness expresivita
extempore extempore
extemporized drama drama extemporované
extension of meaning extenze významu
eye-rhyme rým vizuální
fable bajka,pověst
fabliau fabliau
fabulation fabulace
fabulatory principle fabulační princip
fabulatory scheme fabulační schéma
facetiae facetie
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