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I. LITERÁRNÍ SLOVNÍČEK 

 

(základní pojmy literární teorie - praktické stručné definice postačující k základní 

analýze literárního díla k maturitní zkoušce) 

 
AKT (z lat.) čin, jednání, děj; v dramatu dějství, jednání (uzavřená část) 
ALEGORIE (z řeč.) jinotaj, obrazné vyjádření, nepřímé vyjádření, utajení skutečného obsahu 

ALMANACH (z arab.) sborník, ročenka, kalendář obsahující příspěvky různých autorů, často poprvé 

publikujících 

ANEKDOTA krátké vtipné vyprávění 

ASOCIACE (z lat.) sdružování představ a jejich vybavování (původně z psychologie, filozofie) 

ASONANCE (z lat.) zvuková shoda samohlásek na koncích veršů nahrazující rým (mladá-stará) 

BALADA (z it.) lyrickoepická báseň obvykle s chmurným, tragickým, dramatickým, zhuštěným 

dějem 

*Test: 

 
BÁSNICKÉ PROSTŘEDKY -  

- TROPY (založené na přenášení významu slov) - EPITETON (z řeč.) básnický přívlastek, 

METAFORA (z řeč.) přenesení slov na základě významové podobnosti (beran - tvrdohlavý člověk), 

druhy m. – personifikace (oživování, zosobnění věcí neživých, přisuzování lidských vlastností 

zvířatům apod. – vlny šeptají...), alegorie (jinotaj), synekdocha (záměna celku za část a naopak – 

rodná hrouda, otcovská střecha...), hyperbola (nadsázka), ironie (skrytý výsměch dosažený užitím 

opačného významu), sarkasmus (jízlivost), eufemismus (zjemnění – dodýchal, odešel, navždy nás 

opustil – zemřel...); METONYMIE (z řečt.) záměna slov na základě vnitřní věcné souvislosti (čtu 

Jiráska, vypil půllitr...) 

- FIGURY (založené na opakování hlásek, slabik a slov, hromadění jednotlivých slov nebo celků, 

zvláštnosti větné vazby) - ONOMATOPOIE (z řečt.) zvukomalba, napodobení zvuku slovy, 

EPIZEUXIS (opakování stejného slova nebo slovních spojení za sebou v jednom verši)  

BLUES (z angl.) původně píseň amerických černochů a pomalý tanec, dnes jedna z forem lyrické 

poezie 

DADAISMUS (z franc. dada – dětské žvatlání – koníček, hračka) umělecké a literární hnutí 20. let 20. 

stol., propagovalo nevázanost, zábavu, umění jako hru 

*Test: 

 
DĚJ (fabule, syžet) postupná a uzavřená řada událostí, které spolu vzájemně souvisejí a vytvářejí 

charakter díla, dějová linie – expozice (úvod), kolize(zápletka), krize(vyvrcholení), peripetie (dějový 

zvrat), katastrofa(rozuzlení) 

DEKADENCE (z franc.) životní postoj a pocit umělců konce století (původně 19. stol., přeneseně 

jakéhokoliv), znechucení, individualismus, beznaděj, odmítání (nihilismus), formální uvolněnost 

DIALOG (z řeč.) rozhovor dvou nebo více postav, monolog – delší souvislá řeč jedné postavy 

EMOCE (z lat.) citové vzrušení 

EXPRESIONISMUS (z lat.) liter., výtvar., hudeb. a divadel. směr počátku 20. stol., zdůrazňuje 

vnitřní zážitek, city 

FEJETON (z franc.) menší publicistický útvar o aktuální záležitosti, obvykle v novinách pod čarou 

HUMOR (z lat.) úsměvné hodnocení směšné situace 

CHARAKTERISTIKA (z řeč.) popis postav 

IDEA (z řeč.) historický a společenský smysl díla 

ICH FORMA (z němčiny já) vyprávění v 1. osobě – ER FORMA (z němčiny on) vyprávění ve 3. 

osobě 

*Test: 
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IMPRESIONISMUS (z lat.) umělecký směr přelomu 19. a 20. stol., zdůrazňuje smyslové vjemy, 

barevnou náladu 

INTERPRETACE (z lat.) výklad textu, objasňování, rozbor, vysvětlování 

LÍČENÍ výrazně citově zabarvený básnický popis 

LITERATURA (z lat.) písemnictví 

LITERÁRNÍ DRUHY (ŽÁNRY) základní členění umělecké literatury na LYRIKU (líčí myšlenkové 

stavy, prožívání – lyrika osobní, přírodní, společenská), EPIKU (vypravuje děj, veršované útvary – 

epos, balada, romance…, prozaické útvary – novela, romaneto, román, povídka; obojí – bajka, 

pohádka, báje, legenda…) a DRAMA (odehrává se na jevišti, formy – tragédie, komedie, činohra) 

NOVELA (z ital.) epické, zpravidla prozaické dílo menšího rozsahu s jednodušším dějem 

PARODIE (z řečt.) zesměšňující napodobení, SATIRA (z lat.) výsměšná kritika, KARIKATURA 

(zveličení, znetvoření vlastností a rysů) 

POETISMUS básnický směr v české literatuře 20. let 20. stol. – umění života, umění žít a užívat, 

hravost, obraznost, emoce 

POVÍDKA prozaický útvar kratšího rozsahu, líčí kratší časový úsek, hrdina se zpravidla příliš 

nevyvíjí 

*Test: 

 
REALISMUS (z lat.) umělecký směr usilující o maximální objektivitu, věcnost 

ROMÁN (z franc.) epické prozaické dílo většího rozsahu, široce zobrazuje větší úsek života 

ROMANTISMUS (z franc.) umělecký směr hlavně 1. pol. 19. stol., kladl důraz na cit, vášeň, 

svobodu, obraznost 

RÝM zvuková shoda částí slov na koncích veršů (sdružený aabb, střídavý abab, obkročný abba ad.) 

TÉMA (z řečt.) základní myšlenka díla odrážející autorův světonázor 

TRAGÉDIE (z řečt.) truchlohra 

VERŠ (z lat.) samostatný rytmický celek, většinou řádek v básni, mající svůj rytmus – pravidelné 

střídání přízvučných a nepřízvučných slabik – trochej (1 přízvučná, 1 nepřízvučná), daktyl (1 

přízvučná, 2 nepřízvučné), jamb (1 nepřízvučná, 1 přízvučná) 

VESELOHRA komedie 

*Test: 

**Test celek: 
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II. STRUKTURA LITERÁRNÍHO DÍLA – NÁCVIK ROZBORU 

ROZPRACOVANÁ OBECNÁ STRUKTURA K NÁCVIKU ROZBORU JAKÉHOKOLIV 

TEXTU VE ZVOLENÉ ČÍTANCE ČI JEDNOTLIVÉHO TEXTU 

 

UMĚLECKÝ TEXT 
POEZIE PRÓZA DRAMA 

LYRIKA/EPIKA LYRIKA/EPIKA --- 

VERŠ --- VERŠOVANÉ/ 

V PRÓZE 

RÝM --- RÝM/ --- 

 (lyrizující próza)  

BÁSEŇ, BÁSNICKÁ 

SKLADBA, SBÍRKA… 

ROMÁN, NOVELA, POVÍDKA…  

BALADA, EPOS, ROMÁN 

VE VERŠÍCH… 

historický/á, dobrodružný/á, detektivní, 

humorný, sci-fi, fantasy, sportovní, pro 

mládež, ze současnosti, realistický, 

protiválečný/á, ekologický/á, 

filozofický, deníkový… 

 

LYRICKÝ 

SUBJEKT/VYPRAVĚČ 

VYPRAVĚČ  

 ÚHEL POHLEDU  

     KOMPOZICE/VÝSTAVBA/ČLENĚNÍ 

SLOKY DÍLY/ČÁSTI/KAPITOLY… DĚJSTVÍ/AKTY/JEDN

ÁNÍ 

VERŠ (upřesnění) ---  

RÝM (upřesnění) ---  

   ROZBOR 

TÉMA, MOTIVY TÉMA, MOTIVY TÉMA, MOTIVY 

---/ČAS, PROSTOR ČAS, PROSTOR ČAS, PROSTOR 

 ICH/ER FORMA  

---/POSTAVY POSTAVY POSTAVY 

 ŘEČ VYPRAVĚČE/ŘEČ POSTAV DIALOG/MONOLOG/ 

SCÉNICKÉ 

POZNÁMKY 

JAZYK 

SPISOVNÝ/NESPISOVNÝ SPISOVNÝ/NESPISOVNÝ SPISOVNÝ/NESPISOV

NÝ 

BÁSNICKÉ PROSTŘEDKY 

– TROPY A FIGURY 

BÁSNICKÉ PROSTŘEDKY – TROPY 

A FIGURY 

BÁSNICKÉ 

PROSTŘEDKY – 

TROPY A FIGURY 

LITERÁRNĚ HISTORICKÝ KONTEXT 

AUTOR, DOBA, SMĚR, DALŠÍ DÍLA, SOUČASNÍCI, LETOPOČTY, UDÁLOSTI AD. 

ZAJÍMAVOSTI 

ADAPTACE – FILM, TV, DIVADLO, COMICS, POČÍTAČOVÁ HRA…  

Fakultativně - VLASTNÍ ČTENÁŘSKÁ/DIVÁCKÁ ZKUŠENOST (včetně MJ), 

KULTURNÍ ZÁJMY, RECITACE AD. v souvislosti s dílem, autorem, literárním 

směrem, obdobím ad. 
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      STRUKTURA LITERÁRNÍHO DÍLA 

 

 

autor            

hlavní myšlenka 
(idea, téma) 

 

 

 

 

 

 

autorův přístup 
 

 

 

věcný obsah sdělení 
(námět, motivy, 

 fabule – vypravovaná příhoda) 

 

 

 

kompozice díla 
(syžet – řazení dějových složek) 

 

 

jazyková výstavba díla 
 

    čtenář 
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III. MODERNÍ SMĚRY VE SVĚTOVÉ LITERATUŘE PŘELOMU  

19. A 20. STOLETÍ 

 
Parnasismus – franc. směr odmítající služebnost umění, usilující o formální dokonalost (Leconte de 

Lisle, u nás Lumírovci) 
Lartpourlartismus /larpurlartismus/ – franc. l´art pour l´art – umění pro umění – směr hlásající, že 

samo umění je hlavním účelem tvorby, vše ostatní je tvorbě na škodu, tzv. čisté umění 

Symbolismus – používání symbolů = znaků, nepřímých náznaků, asociací, sugesce, sblížení poezie 

s hudbou a malířstvím 

Impresionismus – založený na dojmu a náladách, snaha zachytit prchavé okamžiky, smysly, rozum 

potlačen (malíř Claude Monet – Imprese, východ slunce, skladatel Claude Debussy – Moře), v lit. 

prosazovali spisovatelé uvolnění kompozice – básnické stavby – volný verš bez pevných pravidel, 

básně v próze… 

Dekadence – typická pro konce století – fr. fin de siècle /fen d sjekl/  =  konec století, úpadkové 

nálady, znechucení, skepse, únik do nereálných světů, do vlastního nitra, hledání krásy v ošklivosti – 

estetika ošklivého (morbidnosti, smrt, zlo, satanismus…) – bohémství – opovrhování hodnotami 

společnosti, tuláctví (franc. bohém = cikán, ale také Čech). 

 

Autoři – tzv. prokletí básníci ve Francii – víra v to, že umění může zachránit zkažený svět, oficiální 

literatura je v té době neuznávala, proto „prokletí“ – básníci krčem (hospod), šantánů… 

Charles Baudelaire  (1821–1867) – bohém, bral drogy, pil, vlasy si barvil na zeleno, 15 let pracoval 

na jediné sbírce – Květy zla – odsouzen k pokutě za nemravnost – např. báseň Zdechlina. Malé básně 

v próze.                                                                                                                                           (text)                                 

Jean Arthur Rimbaud  (1854–1891) – smutné dětství, despotická matka – únik do četby, útěky – 

básně psal od svých 15 do 19 let, byl tulákem, vojákem, obchodníkem se zbraněmi, Opilý koráb, Spáč 

v úvalu.                                                                                                                                           (text) 

Paul Verlaine (1844–1896) – vedl nudný úřednický a manželský život, než se sblížil s mladším 

Rimbaudem – opustil rodinu, cestoval s ním, vztah skončil hádkou a Rimbaudovým postřelením – 

vězení, alkohol, únik do náboženství. 

Prokletí básníci – eseje, poprvé použil tento název, Saturnské básně, Básnické umění.               (text) 

 

Další franc. básníci – hrabě de Lautréamont, Stéphane Mallarmé (Faunovo odpoledne), Maurice 

Maeterlinck (franc. píšící Belgičan, nositel Nobelovy ceny za literaturu, Modrý pták – pohádka o 

hledání lidského štěstí…), Alfréd Jarry (předchůdce absurdního dramatu – Král Ubu…). 

 

Amerika – vliv E.  A.  Poea (Havran, Zlatý scarabeus, Jáma a kyvadlo…).                                (text) 

Walt Whitman  (1819–1892) – tvůrce volného verše, civilismu – zobrazení technických objevů, zájem 

o pokrok, oslava demokracie, svobody, lidské práce, sbírka  Stébla trávy. 

 

Anglie – Oscar Wilde – (1854–1900) – originální spisovatel a dramatik – humor, jízlivost, byl 2 roky 

vězněn za homosexualitu – Šťastný princ a jiné pohádky, Obraz Doriana Graye, divadelní hry – 

Ideální manžel, Jak je důležité míti Filipa. 
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IV. MODERNÍ SMĚRY V ČESKÉ LITERATUŘE NA 

PŘELOMU 19. A 20.STOLETÍ 

 
Česká moderna – v časopise Rozhledy vyšel r. 1895 Manifest české moderny, sdružoval řadu 

osobností – J. S. Machar, F. X. Šalda, O. Březina, A. Sova, V. Mrštík. 

Znaky ČM – umělec je silná osobnost, spoléhá na sebe, na svou vnitřní pravdu, preferuje lyriku, tvorba 

je únikem z všednosti… 

Josef Svatopluk Machar  – (1864-1942) – bankovní úředník ve Vídni – poezie – únik z všednosti, po 

I. SV pracoval v Čsl. armádě. 

Dílo – Confiteor (lat. vyznávám se, milost. poezie), Čtyři knihy sonetů, Tristium Vindobona  

(politické), Svědomím věků (vývoj morálky), Magdaléna (verš. román).  

Antonín Sova – (1864–1928) – impresionistický básník, miloval literaturu a hudbu. 

Dílo – Květy intimních nálad, Z mého kraje, Soucit a vzdor, Zlomená duše, Vybouřené smutky, Ještě 

jednou se vrátíme, Lyrika lásky a života, Zpěvy domova, Ivův román (lyrická próza) 

František Xaver Šalda  – (1867–1937) – spolupracoval na Ottově slovníku naučném, byl profesorem 

na UK, lit. kritikem. 

Dílo – Boje o zítřek, Duše a dílo, O nejmladší poezii české (o Wolkerovi, Horovi, Nezvalovi…). 

Otokar Březina  – (1868 – 1929) – vlast. jménem Václav Jebavý, symbolický básník, byl učitelem, po 

smrti rodičů žil samotářsky, byl nemocen. 

Dílo – Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámů, Ruce – sbírky; 

Hudba pramenů – eseje o umění, filozofii a společenských otázkách.                                           (text) 

 

Dekadence – (úpadek) úpadkové nálady konce století prezentoval časopis Moderní revue – např. 

dekadentní lyrik Karel Hlaváček – (1874–1898) – sbírky Pozdě k ránu, Mstivá kantiléna, 

Z pozůstalosti – básně Hrál kdosi na hoboj, Svou violu jsem naladil co možná nejhlouběji... 

Jiří Karásek ze Lvovic – (1871–1951) – básník, prozaik, publicista – dekadentní nálady – samota, 

zánik, znechucení, marnost – např. sbírka Zazděná okna.                                                               (text) 

 

2. generace Moderny – tzv. generace buřičů – Bezruč, Šrámek, Toman, Gellner, Dyk, Neumann – 

anarchistické založení – časopis Nový kult. 

Petr Bezruč – (1867–1958) – vlast. jm. Vladimír Vašek – pocházel z Opavska, z hornického kraje – 

sbírka Slezské písně – sociální symbolismus – společenská situace, bída horníků… 

                                                                                                                                                           (text) 

Vitalismus – oslava života, radosti z žití, životní síly: 

Fráňa Šrámek – (1877–1952) – za anarchistické názory byl před I. SV i vězněn. 

Dílo – sbírky – Života bído, přec tě mám rád, Modrý a rudý, Splav.  

Próza – Stříbrný vítr, Tělo… Drama – Měsíc nad řekou, Léto…                                                     (text) 

František Gellner – (1881–1914) – bohém, odpor k měšťácké morálce a pokrytectví, narukoval  

v I. SV na frontu do Haliče, již v září 1914 byl prohlášen za nezvěstného. 

Dílo – sbírky Po nás ať přijde potopa, Radosti života.                                                                    (text) 

Viktor Dyk – (1877–1931) – tragikomické pojetí života, ironie, utopil se v Chorvatsku, předtuchu 

smrti ve vodě vyjádřil poslední sbírkou Devátá vlna. 

Dílo – sbírky - A porta inferi (U bran pekelných), Marnosti, Pohádky z naší vesnice, Lehké a těžké 

kroky, Anebo, Okno – báseň Země mluví – dialog mezi matkou zemí a synem národem – „Opustíš-li 

mne, nezahynu, opustíš-li mne, zahyneš!“; novela Krysař – novoklasicismus – německá pověst 

(Mozartova opera Kouzelná flétna). Drama - Zmoudření dona Quijota.     

                                                                                                                                                          (text) 

Stanislav Kostka Neumann – (1875–1947) – prošel vývojem od dekadence, přes vitalismus, 

civilismus až k proletářskému umění a socialistickému realismu. 

Dílo – Sen o zástupu zoufajících a jiné básně, Kniha lesů, vod a strání, Nové zpěvy, Rudé zpěvy, Láska, 

za války – Bezedný rok, Zamořená léta… 

Karel Toman – (1877–1946) – bohém a tulák – Torzo života, Melancholická pouť, Sluneční hodiny, 

Měsíce, Stoletý kalendář… 
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V. VLIV FILOZOFIE NA LITERATURU 1. POL. 20. STOL. 

 
Počátek století - moderní myšlení – moderní umělecká tvorba – otázky – smysl lid. existence...  

Friedrich Nietzsche – němec. fiozof, básník – odmítl existenci Boha, omezování člověka x láska 

k životu, živelnosti, dynamičnosti, tvořivé síle, radosti… namísto Boha – nadčlověk – silný, 

sebevědomý, svobodný, zodpovědný (zneužití - němec. nacionalist. ideologie – Adolf  Hitler) – 

Zrození tragédie z ducha hudby, Tak pravil Zarathustra.                                                                                          

Albert Einstein – Nobelova cena za fyziku – vnímání prostoru, času, pohybu – teorie relativity.                                                                                         

Sigmund Freud – psychiatr – změnil názor ze 17. stol. (Descartes), že duše je oddělená od těla – F. 

hledal souvislost mezi tělem, vědomím a nevědomím (sny, podvědomí) – Výklad snů – sny = zbytky 

dne + potlačená přání a tužby, často sexuální – tzv. psychoanalýza (odhalování traumat a citových 

šoků z dětství – metoda volných asociací).                                                                                       

Martin Heidegger - existencialismus (zdůrazňuje jedinečné prožitky individuální lidské existence) – 

vliv na poezii – témata smrti, snu, času, úzkosti…,                                                                                                         

Jean-Paul Sartre  – Bytí je nicota, Existencialismus je humanismus, Zeď,  

 „Člověk je jediné stvoření, které odmítá být tím, čím je…“,   

- smysl lidské existence je v neustálé volbě, rozhodování…                                               

Simone de Beauvoir  – Sartrova žena – Druhé pohlaví – vztah muže a ženy, dominance mužů.                                                                                   

Pragmatismus – filozofie praxe, činu – idea má smysl jen tehdy, je-li použitelná, účinná v praktickém 

životě –John Dewey, Karel Čapek  (Pragmatismus čili filozofie praktického života).                                           

Marxismus – leninismus – třídnost, stranickost, osvobození proletariátu -  K. Marx, B. Engels, V. I. 

Lenin.                                                         

 

 

 

VI. AVANTGARDNÍ UMĚLECKÉ PROUDY A SMĚRY  

1. POL. 20. STOLETÍ 

 
Počátek století – nové směry, odklon od tradic (antitradicionalismus, hledání nových cest zobrazení 

světa…). 

Nové směry – futurismus - futurus = lat. budoucí – vznikl v Itálii, úsilí o reformu umění, rozchod 

s normami a tradicemi, odpor ke klasickým prostředkům – rytmus, rým; likvidace harmonie, dravost, 

síla, rychlost, pohyb, agresivita - osvobození slova – experimenty s neologismy, volné sdružování 

představ bez ohledu na logiku (Freud), bez interpunkce, důraz na grafickou podobu díla (typografické 

básně). 

Filippo Tommaso Marinetti – Manifest futurismu – 1908-1909 – šok pro umělec. svět – cíl zničit 

tradiční kulturu (využil ho i fašist. diktátor B. Mussolini pro svůj program), Osvobozená slova. 

Vladimír Vladimirovič Majakovskij – očistu vidí ruský futurismus v proletář. revoluci – 150 000 000 

– epos socialistické revoluce, V. I. Lenin, Správná věc. 

 

Dadaismus - Tristan Tzara – vbodl nůž do slovníku a narazil na dětské slůvko „dada“ a podle 

principu – náhodnosti pojmenoval tento směr.  

 

Kubofuturismus - P. Picasso, J. Čapek. 

Guillaume Apollinaire – dobrodruž. život, tvořil asociativně – volné sdružování představ a nápadů – 

sbírky Alkoholy, Kaligramy, Pásmo.                                                                                              (text) 

 

Surrealismus - (sur- = franc. nad-) využíval dad. myšlenky, Freudovu psychoanalýzu  

(determinace lid. chování nevědomím, úloha snu a halucinace…) – psychický automatismus  

(spontánnost obrazotvornosti – volné asociace, zrušení autocenzury rozumu…).  

André Breton – básník, prozaik, esejista - Tajemství surrealistického magického umění, Magnetická 

pole, Spojité nádoby.   

Paul Éluard – milostný lyrik – Veřejná růže.   
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Expresionismus – snaha o zachycení subjektivního stavu lidského nitra, úzkost, představy, sny… 

Christian Morgenstern – lyrické básnické hříčky - Šibeniční písně (zvukomalba, neologismy, vtip, 

deformování slov… Košilela).                                                                                                    (text) 

 

MODERNÍ SMĚRY V ČESKÉ MEZIVÁLEČNÉ LITERATUŘE                     
Převažující směry – avantgarda, filozofické směry – existencialismus (názor zdůrazňující prožitky 

každé jedinečné lidské existence – vzory – Francie – Sartre, Camus), fenomenologie (vytváření 

abstrakcí ve vědomí). 

1. Neoklasicismus (neo- = novo-) 

- návrat ke střídmosti, uměřenosti, formální kázni, pevné dějové kostře, zdůrazňuje přehlednost, 

jasnost, univerzální idey – obecně lidské problémy.  

1. svět. válka - bratři Čapkové – Zářivé hlubiny, František Langer – Železný vlk, 

Viktor Dyk – Krysař, Vladislav Vančura – Amazonský proud. 

2. Expresionismus (lat. expressio = výraz) - vliv strachu z moderní civilizace, člověk je sám = 

úzkost, deprese, halucinační vize, někdy groteskní, nevysvětlitelné pohnutky, člověk není bytost 

rozumná... 

Ladislav Klíma (1878–1928) 

- filozofické eseje (úvahy), povídky, romány, stylově bizarní, expresivní, nezvyklý slovník, hororový a 

fantaskní ráz, groteskní až absurdní provokativní pojetí morálky, byl vyloučen ze všech škol, žil 

z rodinného statku, nikdy nechtěl pracovat, inspiroval se Nietzschem a Schopenhauerem (Svět jako 

vůle a představa) – „všechno je vůle“ – voluntarismus (vše záleží na naší vůli). 

Dílo - eseje a traktáty (dlouhá pojednání), beletrie - inspiruje se triviální literaturou - strašidelné 

příběhy, groteskní, pitvorné texty, povídky, romány - Utrpení knížete Sternenhocha (líčí svět plný 

utrpení, sadomasochismu, nekrofilie, hrdina degenerovaný kníže a jeho žena Olga, ve filmu je výborně 

zahráli Karel Roden a Ivana Chýlková).  

Jakub Deml (1878–1961) - katolický básník, kněz, vztah s Pavlou Kytlicovou  = konflikt 

s nadřízenými - 1912  z církve vyloučen, texty - osobní výpovědi, ráz deníku, volné asociace -  

Moji přátelé, Miriam - básně v próze – plné lásky a citů, Hrad smrti - symbolismus, strašidel. texty, 

Tanec smrti - 1914 (začátek I. SV) - děsivé expresionistické halucinační vize, Šlépěje - 1912 – 1942 - 

periodikum - 26 svazků, sám si je vydával, psal všechny texty (napadá židovský národ), Mé vzpomínky 

na Otakara Březinu (antisemitské  – protižidovské  názory), Zapomenuté světlo (nazýváno 

nejtragičtější  knihou čes. lit., upřímná výpověď bolesti a zoufalství, název = básník se přirovnává 

k svítící lampě za bílého dne). 

3. Surrealismus 

Josef Váchal  (1884–1969) literát, grafik, řezbář, vazač knih - Krvavý román - komplexní triviální dílo 

(úmyslně jednoduché, banální, navazuje na lid. strašidel. příběhy - vraždy nevěrných manželů apod., 

byl zfilmován jako napodobenina starých němých přibarvených filmů s textem v rámečku…). 

 

Jaroslav Hašek  (1883–1923)  

- narodil se v Praze, zemřel v Lipnici u Havlíčkova Brodu, bohém, tulák, hospody; redaktor 

anarchistických časopisů, založil Stranu mírného pokroku v mezích zákona a napsal její „dějiny“, 

vystupoval v kabaretech, politické názory střídal (anarchistické ideály x komunistické atd.), první 

povídky psal v hospodě = výborné vypravěčství, mluvená řeč – přirozenost, neupravuje, nestylizuje, 

styl - jako když člověk mluví a mluví a mluví… (např. Švejkovy dlouhé historky ve stylu „to já znal 

jednoho…“), tvorba lidová, veselá i smutná, ironická, parodická - Trampoty pana Tenkráta, Můj 

obchod se psy.  

Povídky: Dobrý voják Švejk a jiné podivné historky, Dobrý voják Švejk v zajetí. 

Román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války – 1921-1923, román – 4 díly, nedokončil jej, 

jeho kolegové spisovatelé se rozdělili na odpůrce (Dyk, Durych, Novák) a nadšence (Čapek, 

V+W,Brecht). Silně antiideologický – zesměšňuje situaci, odráží obyčejný život (až v surové podobě), 

Josef Švejk plní slepě, ale důsledně, rozkazy = Hašek ukazuje nesmyslnost války, armády, rozkazů 

= směšnost. 

Obsah – román má 4 díly, začíná v Praze, posluhovačka paní Müllerová oznámí Švejkovi, že 

v Sarajevu byl zabit Ferdinand, následník rakous. trůnu -1917 – známá věta: “Tak nám zabili 
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Ferdinanda…“ (Švejk – „Kterýho? Já znal tři…“), v hospodě se pak Švejk typicky rozpovídá a je 

zatčen strážníkem Bretschneiderem („tajný“), ve vězeňské nemocnici je prohlášen za úředního blba, 

dostane se i do blázince a nakonec k armádě…  

Nedokončený román dopsal Karel Vaněk, ale nepochopil Haškovu koncepci, utopil se ve 

vulgárnostech, se kterými Hašek uměl jinak zacházet. Švejk patří do světové literatury.             (text)                                

                                                                                 

4. Kuboexpresionismus 

Karel Čapek (1890–1938) 

- narodil se v Malých Svatoňovicích (Náchodsko), vystudoval Gymnázium v Hradci Králové, poté se 

dostal do Brna a do Prahy, do roku 1915 studoval FF v Praze, několik jazyků, estetiku, dějiny umění 

atd., od r. 1917 pracoval jako novinář  v Národních listech, pak přešel do LN. Psal fejetony, sloupky, 

kritiky, romány, div. hry (s bratrem Josefem i sám). 

Styly - expresionismus, kubismus, impresionismus. Byl dramaturgem Vinohradského divadla, 

předsedou  PENKLUBU, jeho žena byla herečka, spisovatelka Olga Scheinpflugová (Český román), 

sestra Helena (Moji milí bratři – Karel, Josef). 

Dílo - povídkové knihy – Zářivé hlubiny a jiné prózy, Krakonošova zahrada,  

překlady - francouzské básně – Francouzská poezie nové doby,  

cestopisy – Italské listy, Anglické listy, Výlet do Španěl – deníkový, publicistický ráz,  

drobné prózy – Boží muka, Trapné povídky - filozofic. texty, detektivní rámec, odhalování tajemství 

poznatelnosti života, Povídky z jedné a druhé kapsy  = fenomén malého člověka, detektivní ráz,  

utopie – svými díly odpovídá na otázku „co by se stalo kdyby…“ -  

Továrna na absolutno – fejetonový román – vycházel v novinách na pokračování = kombinuje 

publicistický styl s beletrií,  

dramata – R.U.R., Bílá nemoc, Matka,  

baladické prózy - trilogie Hordubal, Povětroň, Obyčejný život - společenské problémy,  

Kniha apofryfů; Hovory s TGM, Čtení o TGM – přátelství s Tomášem G. Masarykem; 

Devatero pohádek a ještě jedna od Josefa Čapka jako přídavek.                                                     (text) 

 

Josef Čapek  (1887–1945) 

- především výtvarník (avantgardní) – naivismus, primitivismus, zemřel v koncentračním táboře, 

napsal s bratrem - Krakonošova zahrada – texty avantgardní, futuristicko–kubistické,  

dramata: Ze života hmyzu, Adam stvořitel, sám psal lyrizované prózy (nesyžetové), filozoficky laděné 

eseje, meditativní - Lelio – oslabený děj, expresivní kniha, Stín kapradiny – balada v próze, pytláci 

spáchali vraždu a výčitky svědomí je doženou k sebevraždě - úvahy, rozhovory dvou pytláků, Kulhavý 

poutník  – esejistická próza, filozofování, úvahy o smyslu života, forma dialogu, rozmluvy poutníka s 

duší, obrazné, alegorické. Povídání o pejskovi a kočičce – napsal i nakreslil.  

 

 

VII. SVĚTOVÁ PRÓZA A POEZIE VE 20. STOLETÍ 

 
Německy píšící pražští autoři:  

Franz Kafka – (1883–1924) – žil na Starém Městě v Praze uzavřeným životem, byl Žid, pracoval 

v pojišťovně, zemřel na TBC, Proměna, Amerika, Zámek, Proces - absurdní, fantaskní, groteskní 

pojetí reality, nerespektuje časovou posloupnost – experimenty s časem, pesimismus, obludnost 

byrokracie.                                                                                                                                        (text) 

Max Brod – (1884–1968) – Kafkův přítel, vydal jeho dílo, propagoval dílo Leoše Janáčka. 

Gustav Meyrink – (1868–1932) – psal povídky o Praze a démonický román Golem. 

Franz Werfel – (1890–1945) – životopisný román Verdi. 

Rainer Maria Rilke – (1875–1926) – impresionistická meditativní poezie, okouzlení Prahou, Obětiny 

Lárům, Kniha hodinek. 

Francie – Marcel Proust – (1871–1922) – zakladatel moderní světové prózy – sedmidílný román 

Hledání ztraceného času – experimenty s časem – křížení různých významových rovin. 

Světová válečná literatura – I. SV: E. M. Remarque – Na západní frontě klid, H. Barbusse – Oheň,  

R. Rolland – Petr a Lucie, D. Trumbo – Johnny si vzal pušku, E. Hemingway – Sbohem armádo. 
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(text) 

Existencialismus – existence bytí, pojímá člověka jako osamoceného a odcizeného jedince -  

Jean Paul Sartre – (1905–1980) – existencialistický filozof, publicista, spisovatel, v r. 1964 odmítl 

Nobelovu cenu, názory – člověk je zodpovědný za své činy, za svůj život, má schopnost svobodně 

jednat, Bytí a nicota, Nevolnost (Hnus), Zeď, Slova (autobiografie)…                                             (text) 

Albert Camus – (1913–1960) – novinář, spisovatel, filozof, nositel Nobelovy ceny za literaturu, člověk 

musí vzdorovat osudu, jeho hrdinové jsou cizinci ve světě ostatních – Cizinec, Mor, Pád…                                                                                                           

Boris Vian – (1920–1959) – Pěna dní, Červená tráva, Naplivu na vaše hroby. 

Experimenty s časem: Irsko - James Joyce  – (1882–1941) – experimentální román Odysseus – 

obyčejný den židovského novináře – ukazuje banalitu, nicotnost, ale zároveň nekonečnost, 

neopakovatelnost. Virginia Woolfová – (1882–1941) – Paní Dallowayová (film Hodiny)... 

Absurdní literatura: bezmoc osamělého člověka, ztráta schopnosti porozumění – Samuel Beckett – 

absurdní dramata – Čekání na Godota, Konec hry. Eugéne Ionesco – Plešatá zpěvačka, Židle (na 

scéně zastupují lidi – ukazují prázdnotu a pomíjivost světa). 

Beatnici – beat generation = zbitá generace – USA 50.-60.léta – výsměch tradičním amer. hodnotám 

(majetek, rodina, národní hrdost), hledání vnitřní svobody – různé cesty, šokující móda i naprostá 

neupravenost, drogy, alkohol, sexuální nevázanost – extáze, často tíhli k zenbuddhismu, ve společnosti 

na ně navázali hippies… 

Jack Kerouac – (1922–1969) – „anděl americké prózy“ – básník, prozaik, tulák – kultovní román Na 

cestě, Osamělý poutník, Andělé pustiny, Rozprášené básně, Mag.                                                  (text) 

Allen Ginsberg – (1926–1997) – Král majalésu (při návštěvě Prahy r. 1965 byl jmenován králem 

majáles a pak byl z ČSR vyhoštěn), Kadiš, Kvílení. 

Lawrence Ferlinghetti, Charles Bukowski 

Magický realismus – v lat.-amer. próze 2. pol. 20. stol. – prolínání skutečného a magického světa -  

Gabriel García Márquez – (1928–2001) – kolumbijský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za lit., hl. 

témata – láska, stárnutí, smrt, samota... Sto roků samoty (monumentální román, šest generací, spousta 

postav…), Kronika ohlášené smrti, Láska za časů cholery… 

Postmodernismus – umění konce 20. st., krize civilizace, vyčerpanost umění i celé společnosti – 

Umberto Eco (Jméno růže), John Fowles (Sběratel), Salman Rushdie (Satanské verše), Vladimir 

Nabokov (Lolita)… 

 

VIII. ČESKÁ POEZIE 20. A 30. LET 20. STOLETÍ 

 
Společenská situace – 28. 10. 1918 vznikla ČSR, skončila I. SV – to přineslo rozvoj demokracie, 

ekonomiky, kultury - období tzv. 1. republiky. 

1929–1933 – světová hospodářská krize. 

30. léta – nástup fašismu v Německu, Španělsku, Itálii – Mnichovský diktát 30. 9. 1938 – odtržení 

sudet, od 15. 3. 1939 okupace – vznik Protektorátu Čechy a Morava, 1. 9. 1939–8. 5. 1945 – II. SV. 

Umělecké směry první třetiny 20. stol. – tzv. AVANTGARDA – z franc. předvoj – experimentování, 

hledání nových možností. 

Proletářská poezie – vznikla ve 20. letech jako reakce na sociální bídu a důsledky I. SV, zobrazovala 

třídní protiklady, zdůrazňovala úlohu dělnictva, hlavním teoretikem u nás byl Stanislav Kostka 

Neumann, básně vycházely v časopisech Kmen, Červen, Proletkult, Revue Devětsilu. 

Devětsil – nejvýraznější meziválečná umělecká skupina – založená r. 1920 – Wolker, Seifert, Nezval, 

Halas, Biebl, Vančura, Teige, Václavek a malíři (Toyen…), hudebníci (J. Ježek…) atd. Program 

Devětsilu zformuloval Karel Teige. Autoř tvořili ve znamení prolet. umění, poetismu a surrealismu. 

Poetismus – vznikl v Praze r. 1923 jako avantgardní umělecký a životní program – oproti prolet. umění 

vyznával apolitičnost, neangažovanost, inspiroval se lidovou zábavou (cirkus, atrakce), snažil se 

působit na všechny smysly – uplatňoval básnický experiment, volnost, spontánnost, hravost…  

(Nezval, Seifert, Biebl, Hora) – Karel Teige jej ve stati Poetismus nazval „uměním žít a užívat“. 

Surrealismus – z fr. nadrealita – snaha vymanit se z předsudků a konvencí, odmítání války, 

náboženství, fašismu, úsilí o maximální obraznost – inspirace halucinacemi, sny, nahodilost, popření 

logiky, důraz na lidskou sexualitu – inspirace Freudovou psychoanalýzou, podvědomím, bourání 

pravidel – rytmu a rýmu (Nezval). 
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Jiří Wolker (1900-1924) -  zformuloval základní teoretické principy v programové stati Proletářské 

umění - revolučnost , stranickost, tendenčnost (víra v možnost sociálně spravedlivého uspořádání světa 

revolucí), třídnost ( obhajoba zájmů dělnic. třídy), kolektivismus ( individuální vědomí podřízeno 

kolektivnímu), politická angažovanost (na základě marxistic. filozofie).  

J. W. zemřel ve 24 letech na tuberkulózu, sám sobě napsal epitaf (náhrobní nápis) –  

Zde leží Jiří Wolker, 

básník, jenž miloval svět 

a pro spravedlnost jeho šel se bít. 

Dřív než mohl srdce k boji vytasit, 

zemřel, mlád 24 let. 

Sbírky – Host do domu – prvotina, ještě plná ideálů, líčí chlapeckýma očima krásu prostých věcí – 

např.Poštovní schránka, Věci…                                                                                                        (text) 

Svatý kopeček – autobiografická, už do ní hodně prosakuje nemoc, Těžká hodina  – nejvíc proletářská 

– hlavně motivy dělnické práce (Balada o očích topičových – těžká práce v bídných podmínkách), 

revoluce (Balada o snu – sen o revoluci se dá „zabít“ jen tím, že se uskuteční) a sociální 

nespravedlnosti (Balada o nenarozeném dítěti – chudá dívka je nucena jít na potrat), moderní 

(sociální) pohádky – O kominíkovi, O milionáři, který ukradl slunce. 

 

Josef Hora (189 -1945) – básník, prozaik, lit. kritik, překladatel, novinář – psal pod vlivem 

symbolismu, civilismu a vitalismu – Strom v květu, ve 20.letech – pod vlivem prolet. umění – 

Pracující den, Srdce a vřava světa, Bouřlivé jaro.                                                                           (text) 

Tzv. poezie času – Struny ve větru, Tvůj hlas, Tonoucí stíny, Dvě minuty ticha, Máchovské variace – 

ústředním motivem je plynoucí čas, nepomíjivost tvůrčího činu, kontinuita národa…  

 

Vítězslav Nezval (1900-1958) – legenda české literatury – hravá, lehká, optimistická poezie –  Básně 

noci - Podivuhodný kouzelník, Akrobat, Edison („tisíc vynálezů šlo k nám za sezónu, jenom jeden 

z nich však byl ten Edisonův…“ – okouzlení vynálezem žárovky atd.), Pantomima, Sbohem a šáteček, 

Žena v množném čísle, Praha s prsty deště, Absolutní hrobař, Pražský chodec, 52 hořkých balad 

věčného studenta Roberta Davida… 

Hrozba fašismu – 1938 - Matka naděje, Pět minut za městem, válka – Historický obraz, po válce – 

Stalin, Veliký orloj, Zpěv míru (budovatelské nadšení, studená válka…), Z domoviny, Křídla, Chrpy a 

města. 

Divadelní hry – Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, Milenci z kiosku, Manon Lescaut (na motivy 

abbé Prévosta).                                                                                                                                   (text) 

 

Jaroslav Seifert (1901-1986) – roku 1984 dostal jako jediný český spisovatel Nobelovu cenu za 

literaturu (celkem jen 2 Češi – akademik Jaroslav Heyrovský za vynález polarografu),  

člen Devětsilu, básník, překladatel, publicista, r. 1929 podepsal tzv. manifest sedmi komunistických 

spisovatelů a odmítl nové vedení strany v čele s Gottwaldem. 

Dílo – proletářská poezie (vliv jeho původu – z dělnické rodiny) – Město v slzách, Samá láska – touha 

po šťastném životě a radosti. 

Poetismus – Na vlnách TSF (télégraphie sans fil – bezdrátová telegrafie) – inspirovaná pařížskými 

atrakcemi, kavárnami, nočními bary, neóny, bulváry, kniha byla zajímavá i typograficky – různé druhy 

písma, členění… grafickou podobu vytvořil K. Teige.  

Slavík zpívá špatně – dozvuky I. SV – smutek nad ztracenými, vliv na ty, kdo přežili – např. báseň 

Staré bojiště, Poštovní holub – krásy života, hravost,  

30. léta – intimní lyrika, smysly, city, láska k životu, vzpomínky na dětství, mládí, matku, sentiment, 

humor - Jablko z klína, Ruce Venušiny, Jaro sbohem. 

Vliv fašismu a II.SV – Zhasněte světla (po mnichovské zradě), Světlem oděná a Kamenný most (oslava 

domova, Prahy), Přilba hlíny. 

Hlásí se k našim klasikům, k vlastenectví – Vějíř Boženy Němcové, Píseň o Viktorce, Šel malíř chudě 

do světa ( Mikoláš Aleš). 

2. pol. 20. stol. – hledání nových možností poezie, prozaizace verše - odklon od melodičnosti a 

písňové formy, vliv životní zkušenosti, stáří -  Maminka, Koncert na ostrově, Odlévání zvonů, 
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Halleyova kometa, Morový sloup, Býti básníkem;  Všecky krásy světa – esejistické lyrické vzpomínky. 

Protože nesouhlasil se vstupem armád Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968, nepatřil 

za normalizace mezi oficiálně uznávané spisovatele.                                                                     (text) 

 

Konstantin Biebl (1898-1951) – prošel proletářskou poezií, poetismem a surrealismem – psal poezii 

typickou hudebností, hravostí, básnickou zkratkou – minimem slov na minimálním prostoru dosahuje 

maximálního účinku –  Cesta k lidem, Zloděj z Bagdádu, S lodí, jež dováží čaj a kávu, Nový Ikaros… 

 

František Hrubín (1910-1971) – básník (i dětská poezie), prozaik, dramatik, překladatel – inspirace 

z dětství – Lešany u Sázavy – milostná a přírodní lyrika – Zpíváno z dálky, Krásná po chudobě, 

spirituální poezie – Země sudička, oslava osvobození – 1945 – Chléb s ocelí, Jobova noc (např. zpěv 

Ach, Čechy krásné, Čechy mé), 2. pol. 20. stol. – Nesmírný krásný život, Srpnová neděle, Lešanské 

jesličky, varování před atom. zbraní – Hirošima, Proměna,  

tvorba pro děti – Špalíček pohádek. 

Próza – novela Zlatá reneta (název = odrůda jablek) – bilancování nad nezdařeným životem,  

poema Romance pro křídlovku – lyricko-epický veršovaný příběh – montáž různých časových rovin, 

téma lásky, dospívání, smrti (dědečka), zvuk venkovské křídlovky provází svatby i pohřby.   (text)                                                                                                                      

 

Tzv. mezigenerace – Halas, Závada, Holan 

František Halas (1901-1949) – tragické životní události se odrazily v jeho tvorbě – matčina smrt 

v jeho 8 letech, I. SV, II. SV, atomová hrozba, celý život byl komunistou, ale zároveň tíhl 

k spiritualitě. 

Dílo – Sépie, Kohout plaší smrt, Tvář, Staré ženy, Dělnice, Dokořán, Torzo naděje (reakce na 

mnichovskou zradu 1938), Naše paní Božena Němcová (podobně jako Seifert k 120. výročí narození 

BN), Ladění, V řadě, A co?; básnická próza Já se tam vrátím – lyrická oslava Vysočiny, domova.    

                                                                                                                                                        (text)                                                                                                            

Vilém Závada  (1905-1982) – podobné tragické události jako u Halase – smrt otce v I. SV, bída, těžká 

práce horníků na jeho rodném Ostravsku – se odrážejí v jeho tvorbě – smutek, přímost, srozumitelnost. 

Dílo  – Panychida, Siréna, cesta pěšky, Povstání z mrtvých, Jeden život, Živote, díky.      

 

Vladimír Holan  (1905-1980) – jeden z nejoriginálnějších a nejsložitějších básníků české literatury, 

přeložil 160 autorů z 16 jazyků, usiloval o svérázný jazykový projev – deformoval tvary slov, psal 

meditativní poezii – filozofické úvahy o času, smrti, lidském osudu… 

Dílo – Triumf smrti, Vanutí, Kameni, přicházíš, Září 1938 (mobilizace, mnichovská zrada), Havraním 

brkem, Terezka Planetová, Mozartiana (obdiv k W.A.M.), Noc s Hamletem, Noc s Ofélií… Po 

komunistickém převratu nebyl oficiálně uznáván, jeho tvorba nebyla dostatečně budovatelsky 

optimistická. 

 

 

 

 

IX. ČESKÁ MEZIVÁLEČNÁ PRÓZA 20.-30. LET  

20. STOLETÍ 
 

1. Moderní směry – viz kapitola IV. - Jaroslav Hašek, Karel Čapek, Josef Čapek.  

 

2. Katolicky zaměření autoři - po stránce tematické a ideové je spojuje katolické náboženství,  

hlavní téma - duchovní stránky života.  

Jakub Deml, Jaroslav Durych, Jan Čep, Josef Florian 

Jaroslav Durych (1886-1962) - povoláním vojenský lékař, militantní (bojovné, vyhrocené) katolictví – 

pamfletický ráz novinářské tvorby (pamflet = zesměšňující útočné dílo), vyčítal prvorepublikové 

demokracii mnoho nedostatků, přispíval do různých časopisů.  

      Dílo – eseje (zamyšlení) – Ejhle člověk;  Bloudění (trilogie o Albrechtu z Valdštejna) 
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3. Ruralismus, lyrizovaná próza 

- selský pohled - vnímání světa z pohledu „konzervativního sedláka“, kritické vnímání moderní 

civilizace -  propagace venkovského života, agrárního způsobu obživy, půda symbolizuje  rodnou zemi 

-  láska k vlasti, vyzdvihuje křesťanský způsob života, tradiční hodnoty. 

Josef Holeček, Josef Knap, František Křelina 

 

4. Imaginativní próza 

Vladislav Vančura (1891–1942) jako národní revoluční spisovatel byl roku 1942 popraven nacisty, 

byl lékař a spisovatel – prozaik, dramatik, 1. předseda Devětsilu,  v roce 1929 odešel z KSČ.  

Dílo - obrazotvornost, představivost, metafory, starobylý archaický jazyk –„veleslavínská čeština“ – 

Amazonský proud (povídky ovlivněné avantgardou, lyrizované, metaforické texty), měl rád postavy 

s dravou povahou, které žijí naplno (tzv. renesanční lidé), Pekař Jan Marhoul (1. román, proletářská 

literatura), Pole orná a válečná (nesmyslnost války), Rozmarné léto (humor, melancholie, poetismus 

„Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný...“ – tři staří mládenci na venkovské plovárně), 

Markéta Lazarová (baladická próza, román, dvě rodiny loupeživých rytířů,  film režiséra Františka 

Vláčila). Luk královny Dorotky , Konec starých časů,  Obrazy z dějin národa českého (40. léta – za 

okupace - podání českých dějin beletristickou formou), Kubula a Kuba Kubikula (medvěd a medvědář, 

pro děti).                                                                                                                                             (text) 

 

5. Společensko-kritická literatura 

- často levicově orientovaní autoři - Ivan Olbracht, Karel Zeman, Helena Malířová  

- sociálně kritický realismus – vnímal historii z ideologického třídního pohledu.    

Ivan Olbracht (1882–1952) 

- vynikající znalec psychologické analýzy, českého jazyka,  

O zlých samotářích, Žalář nejtemnější, Zamřížované zrcadlo – psychologické prózy,  

 Anna proletářka – socialistický realismus, 

 Nikola Šuhaj loupežník – baladická próza z Podkarpatské Rusi,  

Golet v údolí – osada chasidských Židů v Podkarpatské Rusi,  

Biblické příběhy – pro děti a mládež.                                                                                                 (text) 

 

Marie Majerová (1882-1967) 

- socialistický kritický realismus - Přehrada, Siréna, Havířská balada. 

Robinsonka, Nespokojený králíček – pro děti a mládež.  

Marie Pujmanová (1893–1958) 

- socialistický kritický realismus - větší cit pro psychologii postav – Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, 

Život proti smrti – trilogie, Předtucha – pro mládež. 

 

6. Psychologická próza 

- inspirována novými psycholog. poznatky a obory - psychoanalýza – Sigmund Freud 

Ivan Olbracht - O zlých samotářích, Žalář nejtemnější, Zamřížované zrcadlo. 

Jaroslav Havlíček  (1896-1943) - romány – Petrolejové lampy (film režiséra Juraje Herze s Ivou 

Janžurovou a Petrem Čepkem – Štěpánka Kiliánová touží po dětech, cynický důstojník – syfilis 

v pokročilém stadiu, rozklad osobnosti). Neviditelný – příběh o dědičném šílenství, Helimadoe – pět 

dcer podivínského venkovského lékaře, vzpomínky na mládí.                                                          (text)                                                                      

Jarmila Glazarová (1901-1977) - spojuje psychologii s etickou, morální, rovinou – Vlčí jáma, Advent.  

Václav Řezáč  (1901–1956) - začínal s psycholog.  prózou, později psal socialistickou prózu. Černé 

světlo, Svědek – zlo v lidech.   

Eduard Valenta  (1901–1978) - začínal jako novinář, sepsal vyprávění cestovatele „Eskymo“ Welcla – 

Příhody strýčka Eskymáka.  
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X. PRÓZA SPISOVATELŮ KOLEM LIDOVÝCH NOVIN A 

PŘÍTOMNOSTI 

 
Kolem Lidových novin a Přítomnosti se sdružila generace autorů názorově blízkých T. G. Masarykovi 

– K. Čapek, J. Čapek, F. Peroutka, K. Poláček, E. Bass. 

Lidové noviny – český deník zaměřený na demokrat. inteligenci, založený roku 1892, roku 1952 byl 

zastaven, 1990 obnoven jako nezávislý deník.  

Přítomnost – polit. a kultur. týdeník – 1924-1939 (vydával ho F. Peroutka v nakladatelství Fr. Borový), 

r. 1939 byl zastaven, v r. 1945 na něj navázala revue Dnešek. 

 

Převažující filozofie - pragmatismus – filozofický  směr (řec. pragma = věc – schopnost chladně zvážit 

situaci, věcnost, nezaujatost, posuzování věcí z hlediska okamžitého využití v praxi, důraz na osob. 

zkušenost, principy zformuloval John Dewey),  filozofický relativismus („neexistuje jen jedna pravda“). 

Odmítají krajně levicové ideologie (komunismus) i krajně pravicové (fašismus), vystupují proti 

katolicismu, proti nacionalistickým hnutím. 

Podporují pluralitní politický systém, myšlenky sociální spravedlnosti. Požadují myšlenkovou, 

názorovou svobodu. Zájem o člověka. Inklinují k západnímu myšlenkovému proudu. 

Ferdinand Peroutka  (1895–1978) - hlavní ideolog této generace, šéfredaktor týdeníku Přítomnost, 

prožil válku v koncentračních táborech, po roce 1948 emigroval, žil v Americe, vedl československou 

sekci rádia Svobodná Evropa v Americe.  

Dílo – Budování státu - 1933–1938 dějiny Československého státu,  článek  Proč nejsem komunistou.  

                                                                                                                                                          (text)                                                                                                                           

Karel Čapek, Josef Čapek 

Eduard Bass  (1888–1946) - šéfredaktor LN do r. 1938 (Mnichov), prozaik, novinář, kabaretiér (texty 

pro Červenou sedmu), fejetonista, soudničkář, divadelní kritik, vl. jménem Eduard Schmidt. 

Dílo -  Cirkus Humberto (román o rodině cirkusáků a jejich osudech – Vašek Karas - TV seriál), Lidé 

z maringotek, Klapzubova jedenáctka.                                                                                              (text) 

František Langer (1888–1965) -  legionář, dramatik, prozaik, Periferie (drama o otázkách viny a trestu), 

Železný vlk (legionářská povídková kronika), Jízdní hlídka (div. hra). 

Karel Poláček (1892–1944) - spisovatel žid. původu, zemřel v konc. táboře Osvětim, pocházel z 

Rychnova nad Kněžnou – předobraz maloměst v jeho tvorbě -  humoristická próza - lidé z malého města, 

maloměstský život. Muži v ofsajdu (fotbal. fandovství), Bylo nás pět,                                                               (text) 

nedokončená pentalogie o životě na malém městě – románový cyklus – Okresní město, Hrdinové táhnou 

do boje, Podzemní město, Vyprodáno; Židovské anekdoty. 

 

XI. ČESKÉ DIVADLO 20. STOLETÍ 

 
Přelom 19. a 20. st. – Alois a Vilém Mrštíkové – Maryša.                                                                (text) 

20.stol. – vliv světového dramatu – např. Bertold Brecht – tzv. epické divadlo – zdůrazňuje epické 

vyprávěcí prostředky, komentování příběhu hercem, songy, tzv. divadlo na divadle – rozbíjí divákovu 

iluzi o předvádění reálné skutečnosti na jevišti, do hry jsou vkládány vysvětlující komentáře, různé 

alternativy, používá se film, jeviště a hlediště se sbližuje – „boření 4. stěny“,  byl divadelním 

experimentátorem a teoretikem ( Matka Kuráž a její děti…). 

Symbolismus a expresionismus v dramatu – Jaroslav Kvapil – pohádková hra Princezna Pampeliška, 

Oblaka a libreto ke Dvořákově Rusalce. 

Lyrické impresionistické drama – Fráňa Šrámek – básník, dramatik, prozaista, hry – Léto (komedie o 

vzpouře mládí proti konvencím, erotická tematika), Měsíc nad řekou (melancholická komedie, 

zamyšlení nad ztraceným mládím a iluzemi). 

Problémové drama – Karel Čapek  –  R.U.R.,  Matka,                                                                     (text)                                                                                  

Věc Makropulos – etické drama o dlouhověkosti a vzpouře člověka proti přirozenému řádu (elixír 

mládí – herečka Elina Makropulos, 300 let). 

František Langer  –  Periférie (otázky viny a trestu, svědomí), Andělé mezi námi (anděl v lidské 

podobě provádí euthanasii), Jízdní hlídka (válečné zkušenosti, byl legionář), komedie – Velbloud 

uchem jehly, Obrácení Ferdyše Pištory. 
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Avantgardní divadlo – čerpalo z poetismu a dadaismu, inspirovalo se cirkusem, klaunstvím, film. 

groteskami –  Osvobozené divadlo – vzniklo roku 1925, režiséři Jiří Frejka a Jindřich Honzl, od r. 

1927 klaunská a autorská dvojice Jiří Voskovec (1905-1981, vl. jm. Jiří Wachsmann) a Jan Werich 

(1905-1980) – V+W + klavírista a skladatel Jaroslav Ježek (1906-1942) – písně Babička Mary, David 

a Goliáš, Ezop a brabenec, Klobouk v křoví, Tmavomodrý svět, Život je jen náhoda …, které se zpívají 

dodnes. Využívali ironii a parodii, intelektuální slovní humor, tzv. forbíny/předscény – na místě před 

oponou komentovali děj a aktuální události.                                                                                     (text)                                                                                                                             

Hry – Vest pocket revue, Smoking revue, Sever proti jihu, Golem, Osel a stín, Kat a blázen, Balada 

z hadrů, Nebe na zemi, Rub a líc, Těžká Barbora, Pěst na oko aneb Caesarovo finále… 

(na tradici OD navazovaly v 2. pol. 20. st. další dvojice – Suchý-Šlitr, Šimek-Grossmann, 

Vodňanský-Skoumal…).                                                                                                                   (text) 

Experimentální režisérské divadlo D34 ( číslo znamenalo divadelní sezónu) Emila Františka Buriana 

– dramatik, skladatel, spisovatel, herec, zpěvák, výtvarník, hráli dramatizace svět. děl – Goethe, 

Puškin, Villon, Shakespeare, Molière; hry našich autorů – Klicpera; dramatizace poezie a prózy – 

Mácha, Hašek; hry současníků – Brecht, Nezval… 

Meziválečné období, tzv.1.republika, bylo také obdobím šantánů – zábavních podniků (zpěv kupletů – 

populárních časových písniček), revuí – dramat. žánr složený ze samostatných výstupů, čísel – i první 

hry OD byly revue (viz výše) a kabaretů – zábavní podniky, kde vystupují herci, hudebníci, tanečníci, 

artisté – vzory z Paříže, u nás nejznámější kabaret Červená sedma – založená Jiřím Červeným, 

původně amatérský, pak profesionální, hrál v ní např. herec Karel Effa, Eman Fiala, Ferenc Futurista. 

Za okupace byli V+W, Čapek, Langer zakázáni (emigrace), Burian zatčen.  

Po válce – někteří autoři se vrátili z emigrace (V+W), někteří z koncentračních táborů (E. F. Burian), 

někteří zemřeli (Ježek, Vančura…). 

Hrály se hry např. Františka Hrubína – pásmo Jobova noc v obnoveném D46, Srpnová neděle... 

 

Vznikají divadla malých forem – tzv. malé scény – 

Ivan Vyskočil – v Redutě, Divadle Na Zábradlí, Nedivadle – Kdyby tisíc klarinetů (se Suchým a 

Šlitrem), Haprdáns aneb Hamlet princ dánský… autorské divadlo – píší si sami pro sebe.         (text)                                                                                                                            

Semafor = sedm malých forem ( = hudeb. komedie, jazz, film, poezie, pantomima, loutky, výtv. 

umění) – Jiří Suchý, Jiří Šlitr, Ferdinand Havlík – hry Člověk z půdy, Taková ztráta krve, Zuzana je 

sama doma, Zuzana je zase sama doma, Zuzana je všude jako doma, Zuzana není pro nikoho doma, 

Zuzana v lázni, Jonáš a tingl-tangl, Jonáš a dr. Matrace, Kytice (parafráze na Erbena), J. Šlitra se po 

jeho smrti pokusili nahradit Josef Dvořák a dodnes Jitka Molavcová.                                          (text)                                                                                                                       

Divadlo Járy Cimrmana bylo založeno r. 1967, jeho hlavními osobnostmi byli Zdeněk Svěrák a 

Ladislav Smoljak, hry Akt, Vyšetřování ztráty třídní knihy, Hospoda na mýtince, Vražda v salonním 

coupé, Němý Bobeš, Cimrman v říši hudby, Dlouhý, Široký a Krátkozraký, Posel z Liptákova, Lijavec, 

Blaník, Dobytí severního pólu, Záskok, Švestka, Afrika, České nebe - první polovinu představení tvoří 

„odborná přednáška“, v druhé se hraje „nalezená“ Cimrmanova hra, všechny role hrají muži záměrně 

ochotnickým stylem, slovní intelektuální humor, písně…                                                             (text) 

Dvojice písničkářů a komiků – Vodňanský – Skoumal, Burian – Dědeček... 

Brno – Divadlo na provázku, pův. Husa na provázku  - hry Hvězda na vrbě, Balada pro banditu. 

Absurdní drama  (vyjadřuje existenciální pocit úzkosti člověka, prvky tragikomiky, satiry, originální 

pojetí) – hry Václava Havla – Zahradní slavnost, Audience , Vernisáž, Protest, Largo desolato, 

Pokušení, Asanace – VH ukazuje mechanismy moci, byrokracie (oběžníky, vyhlášky, hlášení, 

ptydepe…), odcizení, hry nemají kladné hrdiny a šťastný konec…                                              (text) 

Milan Uhde, Alfred Radok (dnes se udílejí divadel. ceny AR), Josef Topol (otec Jáchyma – 

spisovatele a Filipa – hudebníka – Psí vojáci) – hry Sbohem, Sokrate!, Hlasy ptáků, Konec 

masopustu... 
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