Staré-uplatnenie informačne známych literárno-umeleckých prostriedkov, postupov v proces.tvorby textu.Zámerne-autor funkčne využíva postupy. Nezámerne-podlieha skonvencionalizovaným prostr. a postupom.Autor píše podľa normatívnej poetiky alebo mechanicky napĺňa-epigónstvo.Nové-prekonávanie ustálených postupov zámerným vyhľadáv.nových aspektov tvorby.Nový postoj autora ku skutočnosti-filozofické,historicko-spolčenské skutočnosti. Aktualiz.-vznik novej poetiky,nová sústava žánrov,hierar. usporiad.Otvorenosť textu-schopnosť nastoľov.a riešením problému vyvolať u príjemcu kreač.aktivitu v rámci sekundárnej komunikácie. Zatvorenosť textu-vyriešenie problematiky témy bez zvyšku. Uprednostnenie pasívneho príjmu pred aktívnym.Kontinuitné-prvky výstavby diela pretvárajúce z literárneho kontextu,tradície,folklóru, umení textu.Žánrová,tematická,tvarová, rytmická súvislosť s predchádz.vývinom liter.a umenia.Diskontinuitné-vstup nových významových i tvarových prvkov do štruktúry diela v protiklade s prevládajúcimi kánonmi a normami. Prechod na novú umeleckú kvalitu,na vyššiu štadiálnu úroveň vo vývine umenia.Estetické-postupy zamerané na vyvolanie zážitku krásy.Zdôraznenie prísluš. k určitému slohu,literárnemu smeru.Môže byž vyvolané nezámerne, náhodne,zhlukom určitých vlastností,ak jav,predmet indikuje estetické svojimi vlastnosťami.Pragmatické-postupy,kt. cieľom je dosiahnuť a zvýrazniť spoloč.efekt komunikácie.(pre doslepých,detská,ženská lit.) Žánre(óda,poézia pamätníkov,budovať. román).Presviedč.,dedikácia,pátos výrazu.Tenzia-konflikt,kontrast hodnot.systémov,opis hraničných životných situácií,preferovanie fantastiky,tajomstva,tabuizované témy.Presadzovanie subjektívneho hodnot.situácie,strach,stres,pudovosť,horor.Pred dielom-očakávanie estet.zážitku.V diele-prežívanie.Po diele-pretváranie pri nedostatoč. detenzii v závere.Antiteton,oxymoron,chiazmus,sarkazmus, stavba vety.Detenzia-uvoľnenie napätia,reakcia uvoľnenia-smiech,radosť, komickosť.Uprednsotnenie zákonitého pred náhodným,spoločenská a individuálna istota.Anafora,epifora,symploké, epizeuxa,rým,rytmus,eufória, opakovanie.Komické-poznanie,kt.sa realizuje smiechom ako fyziologickou reakciou subjektu.Smiech-emocionálny prejav,organizuje spoločenskú skupinu-komunikačná kontaktná forma.Rozpor medzi životnými okolnosťami a logikou ľudského konania.Žart,karikatúra,persifláž, paškvil. Kontrast,paradox,irónia,satira,sarkazmus.Humor,satira,tragikomédia,absurd
Tragické-zobrazenie deja s dôsledkami existenciálnej povahy,neriešiteľný konflikt, neočakáv.zásah,utrpenie,vina,trest.Expozícia,kolízia,kríza,peripetia, katastrofa. Subjeltívne-autorský subjekt vo výstavbe komunikátora-kumunikačný subjekt. Uplatnenie Ja-autorský idilekt,preferovanie individuálnych postojov k svetu,obraz autora v texte.Formovanie osobnostno-mentálnych osobitostí autora. Objektívne- úsilie o nestranné, neutrálne zobrazenie,autorský subjekt cez sféru príjemcu v texte. Všeobecné pricípy nad čiastkovými vo výstavbe témy,rešpektovanie spoloč. charakteru zobrazenia.Ontologický princ.sa premieta do kategórie rozprávača.
Emocionálne-stupeň projekcie subjektívnosti v texte.Vysoký stupeň zážitkovosti a kontrastnosti.Čistá emocionálnosť oddelená od racionality má negatívny vplyv na rozvoj témy.Racionálne-analiticko-poznávací princíp diela.Organizácia sématickej výstavby diela.Prejavuje sa v poznávacích funkciách diela,štruktúre charakteru postáv,konaní,rozhodovaní,potláčanie emicionálneho a zážitkového postupu. Formové-preferovanie spôsobu výpovede o skutočnosti pred vlastným obsahom výpovede.Žánrová,tvarová čistota,metrická symetria,fýmová perfektnosť.Zámerné vyzdvyhnutie remesel.stránky tvorby,ukazovanie tvorivých princípov príjemcovi.
Obsahové-vyzdvihnutie obsahu diela.Zdôraznenie významu filozof.a ideol. informácií v organ.diela.Zdanlivé zanedb.formáln.,tvarových,žánrových postupov.Spoločenské-stotožnenie spoloč.hodnôt s literárnymi,vzájomné prekrývanie. Využívanie zížitkových,reflektívnych postupov.Individuálne-vyzdvihnutie individuálneho postoja k svetu,preferovanie individ.názorov. Stotožnenie ja s my. Zacielené na vnútro osobnosti.Angažované-aktívny postoj autora.Uplatňovanie ideologickej stratégie v texte.Súvisí s ontologickou výstavbou špecifického predmetu umenia.Nezúčastnené-úsilie autora o izoláciu liter.činnosti od vonkaj. vplyvov a pôsob.prostredia. Má protispoločenský charakter,oslabuje liter.komun. Formálne-preferovanie spoloč.konvencií pri modelovaní sveta v texte.Závislosť autora i príjemci od spoloč.noriem,tradícií,triednej príslušnosti.Neschopnosť prekročiť ustálený zákon,chýba zmysel pre spoloč.pokrok.Neformálne-úsilie o tvorivé pretváranie ustálených spoloč. a lit.noriem.Vysoké-preferovanie existenciálnych situácií človeka,ľudských citov,etickcýh postojov.Nízke-výber nekanonizovaných tém a vnášanie nahej reality(biologické akty,anoálie,asociácie).Dvojzmysly,vulgarizmy,slang,hovorovosť.Satira,paródia.Detské-videnie sveta cez oči dieťaťa.Simulovanie detského pohľadu na skutočnosť autorom.Primeranosť výrazových prostriedkov recepčnej kapacite dieťaťa.Operatívnosť,afirmatívnosť, zážitkovosť,markantnosť.Dospelé-aspekt dospelého v lit.pre deti v temat.zložke pôsobí uplatňovaním vysokých textov.Svoje-skupinové.kolektívne,národne.Prefer. domácich reálií, lokalizovanie deja,prisvojovanie postáv.Cudzie-kultúra oni sa vydeľuje na tematickom pláne v distribúcii postáv.Narastanie prvkov exotizácie, príznačné pre cudzí svet.Naturalizácia-uplatňovanie kódu kultúry my. Preferovanie denotátov a konotácií známych pre príjemcu,uprednostňovanie domácich výraz. postupov,domáci štýl kontextu.Exotizácia-uvádzanie nových temat.konotácií, štýlových postupov.Historizácia-preferovanie historického času.Idylizácia minulosti pred prítomnosťou,idelalizovanie minulého.Uprednostňovanie domácich tradícií.Modernizácia- preferovanie prítomného času v konštrukcii umeleckého textu,orientácia na najsúčasnejšie témy a motívy.Vedeckotechnická revolúcia. 
Téma-zahŕňa obsahovú stránku umel.diela na podklade jazykovej realizácie. Abstraktná predstava nerealizovaného celku a tvorí východisko-plán pre rozvíjanie textu,jeho tvorby.Čas-sa uplatňuje v epike a dráme.Epika-čas rozprávania a čas,kt. je predmetom rozprávania.Moderná lit.využíva prelínanie časových rovín.V epike-minulý,dráma-prítomný.Dej sa rozvíja pred divákom,akoby bol príjemnca účastník. Lyrika buduje zo subjekt. dojmov,čas druhoradý.Dej-základná vlastnosť epic.a dram.textu.V lyrike je príbeh utlmený,hatený.Jadrom sématickej štruktúry je motív východisko pre opis,naráciu(rozprávanie).Rozlišujeme stav,udalosť,akciu.Udalosť-zmena východiskového stavu na cieľový.Druhy motívov:1opisný-dominuje pri deskripcii stavu postavy,prostredia.2prírodných udalsotí-viaže sa na zásah prírody-búrka,blesk.3akčný-zakladá sa na činoch postavy4interakčný-stried. úloh činiteľa deja a paciensa-jednotl.5úvahový-spája akčné a interakčné m.
Fabula-podklad pre dej,rozprávanie,prirodzený sled dejových prvkov v umeleckom texte založený na časovej postupnosti.Logicko-príčinný základ ep.diela.Existuje pred vznikom textu vo vedomí autora,po prečítaní textu ju čitateľ rekonštruuje v diele.Sujet-priama realizácia deja v texte,vzniká na podklade fabuly.Predmet, obsah.lit.stvárnenie ep.alebo dramat.fabuly, usporiadanie dejových zložiek.Textová realizácia.Priestor-miesto,kde sa dej odohráva.Opozícia naturalizácia-exotizácia-autor uplatňuje tieto hľadiská. Autorská reč-časti umeleckého textu,vyslovené pôvodcom textu-vlastný prejav, reč.Je dominantná v epike.V lyrike máme dočinenia s lyrickým subjektom,namiesto rozprávania sa realizuje lyr.výpoveďou. V dráme má miesto dialogická forma.Rozprávač-najšpecifickejšia epická kategória,v lyrike nie je vôbec,v dráme ojedinele.Fiktívna osoba,vyrozpráva príbeh, nemožno ju stotožniť s autorom.Ovláda všetko:vie o tajných myšlienkach postáv, opisuje vonkajšie znaky aj vnútro.Typy rozprávača:1Vševediaci-autorský-je pozorovateľom žiovta,zobrazuje skutočnosť,pohľad poza. Nestotožňuje sa s nikým, charakterizuje činy postáv,hodnotí príbeh.Dej rozpráva v tretej osobe.2Personálny- vševediaci,do detailu ovláda iba jednu postavu,vnútro a vonkajšie znaky,ostatné postavy opisuje len zvonka.Tretia osoba,prevláda aspekt jednej postavy. 3Priamy-cez ja rozpráva celý príbeh. Ich-forma,opisuje v prvej osobe.Charakterizuje svoje vnútorné stavy,pocity, nálady,ostatné postavy len vonkajšie znaky.Sústreďuje sa na seba.4Oko kamery-zameriava sa na vonkajšie znaky postáv.Opisuje správanie, dialógy, gestá.Postava-fiktívny prvok temet.plánu textu a súčasť kompozície. Realizuje sa v motívoch daných priamym hodnotením, charakteristikou. Vzťahy medzi postavami môžu byť protichodné,priateľské.Závisia od autorskej koncepcie a zámeru.Konflikt-zrážka,rozpor medzi jednotlivými postavami v umeleckom texte zrážka protichodných síl.Prejav rozporov je prostriedkom uskutočňovania deja v texte.1konflikt zaklad.sa na rozpore človeka s iným jednotlivcom-medziľudský. 2konfl. jednotlivca so spoločnosťou-spoločenský3konlf. jednotlivca so sebou-individuálny(láska a povinnosť).



Lyrický subjekt-autorský subjekt transformovaný do básnického textu.Nie je totožný s autorom,ani autorským subjektom.V básnic.štrukt.prispôsobuje vonkajšie spoloč.a prírod reálie k funckii výpovede. V lyrike plní úlohu vnútro-textového subjektu.1Priama účasť-prvá osoba jedn.čísla-ja. 2Lyr.výpoveď s priamym adresátom v druhej osobe jedn.čísla-ty. 3transformácia priameho lyr.sub. z prvej do druhej alebo tretej osoby jedn.čísla.Lyrický hrdina je analogický pojmu rozprávač v epickom texte. Umelecký obraz-zobrazenie skutočnosti v umeleckom texte špecifickými výrazovými prostriedkami a kompozičnými postupmi.Podstata spočíva v zážitkovosti,v uchopení skutočnosti, aby sa umelecký text stal zdrojom estetického zážitku.
Leitmotív-viesť.Vodiaci,hlavný motív.Hudobný pôvod.Má charakterizačný, dokresľujúci,sprievodný ráz.Kontramotív-proti jednému motívu stojí motív rovnakého druhu,ale celkom opačnej tendencie.Signálny-najbežnejší spôsob motivácie.Jeho varianty sú v texte v podobe náznakov,signálov.Nedochádza k vybočeniu z celkového ladenia.Deflektívny-odbočovať,skladá sa zo signálov,kt. sa v záverečnej variante realizujú v podobe posmutnej, odchýlenej od pôvodných. Paradoxný-prebieha v určitej rozprávačskej rovine,z kt.v závere vybočí.Ak je motív tragický,potom je jeho vybočenie v závere komické,tragikomické. Deziluzívny-premena ilúzie na dezilúziu. Jednotlivé varianty majú iluzívny ráz,kt. je narušený záverečnou dezilúziou. Zásah konečnej dezilúzie je prekvapivý a prenikavý.Imperfektívny-neúplný, v priebehu deja zotrváva stále v rovnakej rovine.Aj v závere,lebo nie je nijako ukončený,zavŕšený,je otvorený.Skrýva v sebe potencionálne riešenie, ktoré nepriamo naznačuje a ku ktorému nedôjde. Mysteriózny-tajuplná neurčitosť,len ťažko predpokladať zmysel.Tajomstvo,jeho podstata je zahalená a čitatel do poslednej chvíle nepozná zmysel.Metamorfný-zachytáva vývinovú premenu,kt.sa odvíja od vstupného variantu až k záverečnému. Konečný stav podáva záverečný variant,kt. prebiehajúcu metamorfózu ukončuje.
Apoditný-odkrývať,postupné odhaľovanie tajomného a neznámeho.Jeho podstata je odhaľovaná postupne,je na počiatku záhadný,podstatu spozná čitateľ až v poslednom variante. 
Postava-nie je kompozičný prvok,niekedy sa ním stáva:Deux ex machine-Boh zo stroja-pôvod v gréckej tragédii.Označoval sa boh,kt.v závere zasiahol do rozuzlenia neriešiteľnej zápletky.Dnes sa používa sa násilný a nelogický zásah cudzieho činiteľa do deja-nemusí byť postava.Zasahuje v prospech síl dobra.Mýtizovaná-spätá s mýtickou postravou.Mýtická postava starovek. mýtu.Mýtizovaná je novodobá postava z novod.lit.diela,vytvorená podľa vzoru mýtickej postavy. Mysteriózna-opradená tajomstvom.Autor ju zachytáva zvonku,vnútorný svet ostáva záhadou.Matuzalemská-konajúca, život sa už dávno naplnil,ale ona ostáva a prežíva osoby oveľa maldšie, najstaršia.Úloha je pasívna,pozorovateľská,jej pohyb je obmedzený,zdržiava sa v pozadí príbehu,niekedy z nej robí mýtický jav. Svorníková-podobná funkcia ako svorník v gotickje klembe-spája určitú spoločenskú obec, kt. vnútorné tendencie sú odstredivé,protikladné.Rodina-matka. Osudová-zásadným spôsobom ovplyvní inú postavu a určí jej osud.Zapôsobí natrvalo alebo sa stiahne do pozadia.Postmortálna-mŕtva,svojou posmrtnou existenciou ovplyvňuje existenciu živých osôb.Zasahuje do ich osudov, pôsobí na psychiku.Je mŕtva už pred začiatkom príbehu.Osoba,kt.sa z jej plyvom vyrovnáva, býva psychicky postihnutá alebo deprimovaná. Anticipačná-na začiatku diela prednesie tézu,ktorá sa v deji realizuje. Vedľajšia postava.Distributívna-rozvrátiť, narušuje spoločenský alebo rodinný stav.Na začiatku nečakane vpadne do cudzieho prostredia,rozvráti ho a opäť z neho zmizne.Rámcujúca-rámuje dielo,vystupuje len na začiatku a na konci.Jej funkcia je rozmanitá.Rozprávača-príbeh sprostredkúva. Môže byť v texte fyzicky prítomný,účastník deja,len pasívny a do udalostí nezasahuje.Fyzicky neprítomný v texte nevystupuje,len rozpráva príbeh.Môže byť zároveň prítomný i neprítomný-výnimočne.Opevědník-ten,kto hlási,oznamuje. V dramatickom žánri.Postava,kt. sa nachádza medzi rozprávačom a rezonérom. Dvojník-je bezprostredne spätá s východiskovou postavou.Postava reálna alebo i fiktívna.Spriaznený s vých.postavou duševnými i fyziologickými črtami. Konfigurácia-navzájom späté zoskupenie postáv v literárnom diele,vzťahy charakterové,ľúbostné, skupinové. Konfigurálne dvojice-sú späté putami.
Čas-chronologický-autor postupnosť zachováva,dodržuje časový sled,aký prebieha v skutočnosti.Retrospektívny-autor porušuje chronológiu,aby plne objasnil zmysel odvíjajúcich sa udalostí.Vracia sa do minulosti.Cyklický čas-temporálny postup,autor prihliada na vzťah medzi prírodným a spoločenským dianím.Paralely medzi životom v prírode a spoločnosti.Sakrálny-cirkevný,liturgický.V ľudovom prostredí-zvykové zafarbenie.Autor sa zameriava na tie dni a obdobia,počas kt. podľa ľudového podania dochádza k nadprirodzeným,zázračným,podivuhodným udalostiam(vianoce,VN).1Počas jedného dňa sa odohrá celý príbeh. 2Život jednotlivca,kelektívu je opisovaný na pozadí cirkevného roka. 3Počas cirkevného dňa odohráva iba časť príbehu-tá kt. má pre vývin deja význam. Signifikantný-autor najvýznamnejšie dejové udalosti zasadzuje do dní význačných.V dráme-dej každého dejstva je zasadený do dňa,kt.je pre postavy významný.V próze-dej zodpovedá jednému dejstvu drámy. Horálny-hodina,viažúci sa k určitej hod., počas kt.sa odohráva udalosť-polnoc,polud.
Priestor-nie je čisto kompozičná záležitosť,predstavuje vzťah medzi jednotlivými miestami deja,vzťah väčšinou umocnený.Konštantný-všetky sujetové diela, odohrávajúce sa na jednom mieste.Jednota miesta je základný znak v klasickej dráme,požadovaný už v antike.Kontrastný-dvojaký priestor postavený do protikladu.Konvengentný-počas deja sa postupne zužuje. Migračný-často sa sťahuje-pikareskný a dobrodružný román.
Typy reči:1Priama reč-doslovná citácia textu.Pozrel sa na ňu: „To dievča sa mi veľmi páči.“ 2Nevlastná priama-líši sa úvodzovkami.Pozrel sa na ňu. To dievča sa mi veľmi páči3Polopriama-namiesto prvej osoby používa tretiu. Pozrel sa na ňu. To dievča sa mu veľmi páči. 4Nepriama-Pozrel sa na ňu a povedal si, že sa mu to dievča veľmi páči. 5Zmiešaná-výpoveď patrí rozprávačovi,časť je prevzatá od postavy. Pozrel sa na to pekné dievča.

