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VýŸatekzumĢleckéhotextu
Vínovrahovo(úryvek)

Máženamrtva,volnýjsem.
Pochutimohuzpítsednes.
KdyžvraceljsemsebezpenĢz,
drásalanervypokƎikem.

Jsemnyníšƛastnýjakkrál.
Vzduchēistýjeanebejasné.
MymĢlilétotaktokrásné,
kdyžjsemsijizamiloval.

TužízeŸzlou,ježhrdlosvírá,
bychmohlnĢjakukojit,
copojmejejíhrob,bychpít
jámusilvína;toƛužmíra:


nebdostudnĢjsemhodilženu,
adokoncejsemsvrhlsní
kamenytĢžkézroubení.
–BuduͲlimoci,zapomenu!

VejménupƎísahmilosti,
zjejichžnicnevyprostípout,
bychomsemohlidohodnout,
jakvēassvéopojenosti,

jáschƽzkužádalumínĢnĢ
napustécestĢaužvšeru.
AonapƎišla.BlázenvĢru!
JsmevšichnibláznivícēiménĢ!

DoposudkrásnáještĢbyla,
aēunavená.AjámĢl
rádpƎespƎílišji!ToždĢljsem:
as,sžitímbysserozlouēila!


VýŸatekzneumĢleckéhotextu

Tresty
Oddíl1
*****
§39
(1) PƎi stanovení druhu trestu a jeho výmĢry soud pƎihlédne k povaze a závažnosti
spáchanéhotrestnéhoēinu,kosobním,rodinným,majetkovýmajinýmpomĢrƽmpachatele
akjehodosavadnímuzpƽsobuživotaakmožnostijehonápravy;dálepƎihlédnekchování
pachatele po ēinu, zejména k jeho snaze nahradit škodu nebo odstranit jiné škodlivé
následky ēinu, a pokud byl oznaēen jako spolupracující obvinĢný, též k tomu, jak
významnýmzpƽsobempƎispĢlkobjasnĢnízloēinuspáchanéhoēlenyorganizovanéskupiny,
ve spojení s organizovanou skupinou nebo ve prospĢch organizované zloēinecké skupiny.
PƎihlédne také k úēinkƽm a dƽsledkƽm, které lze oēekávat od trestu pro budoucí život
pachatele.
(2) Povaha a závažnost trestného ēinu jsou urēovány zejména významem chránĢného
zájmu, který byl ēinem dotēen, zpƽsobem provedení ēinu a jeho následky, okolnostmi, za
kterýchbylēinspáchán,osoboupachatele,míroujehozavinĢníajehopohnutkou,zámĢrem
nebocílem.
(3) PƎi stanovení druhu trestu a jeho výmĢry soud pƎihlédne k polehēujícím a pƎitĢžujícím
okolnostem (§ 41 a 42), k dobĢ, která uplynula od spáchání trestného ēinu, k pƎípadné
zmĢnĢsituaceakdélcetrestníhoƎízení,trvaloͲlinepƎimĢƎenĢdlouhoudobu.PƎiposouzení
pƎimĢƎenosti délky trestního Ǝízení soud pƎihlédne ke složitosti vĢci, k postupu orgánƽ
ēinnýchvtrestnímƎízení,kvýznamutrestníhoƎízenípropachateleakjehojednání,kterým
pƎispĢlkprƽtahƽmvtrestnímƎízení.
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(4) K okolnosti, která je zákonným znakem trestného ēinu, vēetnĢ okolnosti, která
podmiŸuje použití vyšší trestní sazby, nelze pƎihlédnout jako k okolnosti polehēující nebo
pƎitĢžující. K okolnosti odƽvodŸující mimoƎádné snížení trestu odnĢtí svobody nelze
pƎihlédnoutjakokokolnostipolehēující.
(5)KokolnostipƎitĢžujícísepƎihlédne,
a)jdeͲliotĢžšínásledek,itehdy,zavinilͲlijejpachatelznedbalosti,vyjímajepƎípady,kdy
trestnízákonvyžadujeizdezavinĢníúmyslné,
b) jdeͲli o jinou skuteēnost, i tehdy, jestliže o ní pachatel nevĢdĢl, aē o ní vzhledem
kokolnostem a k svým osobním pomĢrƽm vĢdĢt mĢl a mohl, vyjímaje pƎípady, kdy
trestnízákonvyžaduje,abyonípachatelvĢdĢl.
(www.zakonyprolidi.cz,upraveno)
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x postihnouttémavýŸatku
x analyzovatstĢžejnímotivybásnĢ
x analyzovatvýznamotvornoufunkcinázvubásnĢ
x uvéstcharakteristickérysycelébásnickésbírky

analýza
umĢleckého
textu

II.ēást

x charakterizovatbásnickýsubjekt
x analyzovatmotivacijehoēinu;tvrzenídoložit
x charakterizovatveršovouvýstavbuvýŸatku

III.ēást

x charakterizovattropyafigury;urēitjejichfunkcivtextu
x vysvĢtlit,zdalzechápatobraznĢpasážadokoncejsemsvrhl

sní/kamenytĢžkézroubení
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x posouditpƎijetíbásnickésbírkyveƎejností
x zasaditBaudelairovutvorbudokontextusvĢtovéliteratury
x uvéstmotivyspoleēnéobĢmavýŸatkƽm
x postihnouttématextu
x sohledemnatématextunavrhnoutnázevkapitoly,který

analýza
neumĢleckého
textu

bymohlpatƎitnavynechanémísto(*****)vevýŸatku
x uvéstúēeltextu
II.ēást
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zdƽvodnit
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