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Kontext autorovy tvorby, literární a obecně kulturní kontext 

20. století 

Viktor Dyk (1877 – 1931) 

 Česká literatury na přelomu 19. a 20. století 

 Generace anarchistických buřičů – S. K. Neumann – časopis Nový kult - Fráňa Šrámek, 

Karel Toman, František Gellner 

 Znaky anarchismu – svoboda jedince, odmítnutí  autority státu a falešné morálky, 

pokrytectví, odpor k maloměšťáctví, volná láska 

 Znaky tvorby V. Dyka –  tragikomické pojetí života, sebeironie, subjektivismus 

 Dílo:  

Poezie – Satiry a sarkasmy (politická poezie), Pohádky z naší vesnice (politická lyrika) 

Drama - Zmoudření Dona Quijota, přepracován Cervantesův román, Quijot jako 

bojovník za ideály a pravdu 

 Krysař – neoklasicistní novela, romantický milostný motiv, rozpor snu a skutečnosti, 

deziluze, zpracování středověké německé pověsti o krysaři ze 13. století 

Karel Čapek (1890-1938) 

 Česká literatura 1. pol. 20. stol. 

 Česká meziválečná literatura – demokratický proud – Eduard Bass, Karel Poláček, Josef 

Čapek.  

 Znaky – pragmatismus (filozofie - absolutní pravda je fikce, pravda je to, co se v praxi 

osvědčí). Karel Ččapek vydal seminární práci Pragmatismus. 

 Znaky tvorby a dílo Karla Čapka:  

Tvorbu dělíme na období: 

1. Do roku 1927  - válka zneužila moderní techniku k zabíjení lidí  

RUR – satirické drama 

Věc Makropulos – drama alegorie 

Továrna na absolutno – satirický román, fejetonový 

Krakatit – existenciální román 

2. Přelom 20. a 30. let 

Zahradníkův rok  

Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy 

Devatero pohádek, Dášeňka 

3. 30. léta  

Trilogie, vliv pragmatismu – Hordubal. Povětroň, obyčejný život 

4. Konec 30. let – tlak politických událostí, smrt Masaryka, zklamání, nechuť žít 

Válka s mloky – protiválečný román 

Bílá nemoc – drama proti fašismu, drama proti nástupu fašismu, nemoc symbolem 

nacismu, bílá – nadřazenost čisté rasy 

Matka - drama proti fašismu 

 RUR – satiricko-kritické drama, filozofické zamyšlení nad morálkou moderní doby, vynález 

umělých bytostí bez citu a morálních hodnot, jednostrannost technického pokroku. Utopicko-

fantastický příběh – zakladatel J. Verne. RUR (Rossums Universal Robots) ovlivnil 

spisovatele sci-fi – O. Neff, R. Bredbury, A.C. Clarke. 
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Jaroslav Havlíček (1896-1943) 

 Česká literatura 1. pol. 20. stol. 

 Psychologická próza na počátku 20. stol. – Egon Hostovský (blízký Kafkovi), Jarmila 

Glazarová – román Vlčí jáma, Václav Řezáč – román Černé světlo – zážitky z dětství 

 Znaky psychologické prózy – vliv psychoanalýzy S. Freuda, psychologie C. G. Junga a 

tvorby F. M. Dostojevského (vrcholný představitel ruského realismu 19. Stol.) 

 Znaky tvorby J. Havlíčka – naturalistické líčení degenerovaných jedinců, patologické 

vlastnosti, touha člověka vymknout se osudu, dílo připomíná tvorbu naturalisty 

K.M.Čapka Choda na přelomu 19. a 20. stol. (Naturalismus – krajní směr realismu 2.pol. 

19. stol. – život  člověka je předurčen dědičností a prostředím.) 

 Dílo:  

román  Neviditelný – cesta k moci, dědičnost, šílenství 

román Helimadoe – o podivínském lékaři na vesnici a jeho dcerách 

 Petrolejové lampy  - autorova rodná Jilemnice na přelomu století – v prostředí mnoha 

společenských změn, kdy se starý svět se rozpadá a nahrazuje jej moderní svobodnější, se 

odehrává nešťastná láska dvou lidí. 

 

Ladislav Fuks (1923-1994) 

 Česká literatura po 2. sv. válce – 2. polovina 20. stol. 

 Próza v 50.-60. letech 20. století – A. Lustig, L. Aškenazy, B. Hrabal – Ostře 

sledované vlaky, J. Škvorecký, Ota Pavel – Smrt krásných srnců 

 Znaky tvorby L.Fukse - psychologická próza  - úzkost, strach, bezpráví, zločin, 

bezbranní hrdinové 

 Dílo:  Pan Theodor Mundstock – o židovském úředníkovi, úzkost z transportu do 

koncentračního tábora 

 Spalovač mrtvol – román horor o rasové nadřazenosti  a vlivu moci, na vnitřní svět 

člověka 

 

George Bernard Shaw  (1856-1950) 

 Světová literatura 1. pol. 20. století  

 Světové drama 1. pol. 20. stol. – Bertolt Brecht 

 Znaky tvorby G. B. Shaw – anglický dramatik, kritik, nositel Nobelovy ceny za literaturu, 

mistr vtipu a humoru, satiry, kritizuje špatné lidské vlastnosti 

 Dílo: Svatá Jana - tragédie 

 Pygmalion – komedie. Inspirována Ovidiovými Proměnami – příběhem o Pygmalionovi, 

který vytvořil sochu dívky a zamiloval se do ní a oživil tak kámen – všemocná síla lásky. 

Nové ústřední téma – ženská emancipace a otázka lidské důstojnosti. Muzikálová verze –My 

Fair Lady. Komedie inspirovala V. Vančuru – hra Josefína, G.B.Shaw – Průvodce inteligentní 

ženy po socialismu a kapitalismu, což parafrázoval P. Tigrid v knize Průvodce inteligentní 

ženy po vlastním osudu (1991). 
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Bohumil Hrabal (1914 -1997) 

 Česká literatura po 2. sv. válce 

 Próza v 70. – 80. letech, období normalizace – normalizace po roce 1968  

stíhání autorů - V. Havel, L. Vaculík (samizdat) 

emigrace autorů - J. Škvorecký, L. Aškenazy, A. Lustig, V. Linhartová, M. Kundera, J. 

Gruša, P. Kohout (exilová tvorba) 

oficiální tvorba – B. Hrabal, V. Páral, O. Pavel 

 Znaky tvorby Bohumila Hrabala – 

 metoda koláže  - automatický záznam (vliv dadaismu a surealismu) 

kontrasty, erotika, expresivnost 

osobitý jazyk – hovorový jazyk, slang. Poetismy, vulgarismy 

intelektuální postoje a hospodský typ vyprávění 

 Dílo:  

Taneční hodiny pro starší a pokročilé (experiment – vyprávění staršího muže jednou větou) 

Ostře sledované vlaky – novela 

Pábitelé - povídky 

Postřižiny – vzpomínková novela 

Slavnosti sněženek - povídky 

Příliš hlučná samota (monolog) 

Něžný barbar – vzpomínkový text 

 Obsluhoval jsem anglického krále – rozsáhlá próza, navazuje na tvorbu Goetha, Thomase 

Manna – v příběhu hlavního hrdiny se odrážejí okamžiky středoevropských dějin 20. století. 

Hrabal vysvětluje, že psal automatickou metodou – typické pro surrealisty 

 

Franz Kafka (1883-1924) 

 Světová literatura na počátku 20. století  

 Německy píšící pražští autoři – F. Kafka, Gustav Meyrink, Egon Ervín Kisch 

 Znaky tvorby Franze Kafky – pesimismus, absurdita, grotesknost, předchůdce existenciální 

a absurdní literatury 20. stol. 

Existencialismus  - člověk je osamocený a odcizený jedinec  – Albert Camus (Cizinec) 

Absurdní literatura – osamocený člověk není schopen se dorozumět s ostatními lidmi 

Ovlivnil vlnu absurdního dramatu – Václav Havel, Beckett, Ionesco. 

 Dílo:  

Zámek (román) 

Proces (román) 

 Proměna – novela zpracovává fantastický námět, ale nenáleží k žánru fantastické literatury. 

Námět je metaforou – vyjadřuje existenciální pocit odcizení člověka v moderním světě. 

Bizarnost, grotesknost, absurdita.  
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George Orwell (1903-1950) 

 Světová literatura  2. poloviny 20. století 

 Sci-fi a fantasy 2. polovina 20. století – G. Orwell, Bradbury, I. Asimov, J.R.R.Tolkien, 

T. Pratchett, J.K. Rowlingová 

 Znaky sci-fi literatury – vědeckofantastická literatura čerpá z poznatků moderní vědy a 

techniky – předpoklady vývoje společnosti s technickými vymoženostmi 

 Znaky fantasy literatury – fantastická literatura – děj se odehrává v imaginárním světě nebo 

v minulosti. Snový svět je alternativou skutečnému. Magie. 

 Znaky tvorby George Orwella – anglický prozaik psal anti-utopistické romány. Mísí sci-fi a 

politickou literaturu. 

 Dílo: 

1984 – utopický román, fikce o strachu, ponížení a krutosti moci 

 Farma zvířat -  1945, alegorický román napsaný formou bajky 

 

Alexandr  Solženicyn (1918-2008) 

 Světová literatura 2. poloviny 20. století 

 Sovětská literatura – poválečná literatura s prvky dokumentárního zobrazování 

skutečnosti, společnost a morálka – Vladimir Nabokov 

 Znaky tvorby A. Solženicyna -  nositel Nobelovy ceny za literaturu 

Odhaluje existenci sovětských táborů pro politické vězně, praktiky  stalinského režimu, sám 

byl odsouzen na nucené práce ve stalinských táborech.  Ovlivnil literární díla B. Pasternaka – 

Doktor Živago a sám pozděli napsal Souostroví Gulag. 

 Dílo: 

Souostroví Gulag – próza s dokumentárními rysy o sovětských koncentračních táborech 

 Jeden den Ivana Děnisoviče – novela úsečnou formou vypovídá o životních podmínkách 

vězněv táboře nucených prací. 

 

William Styron (1925-2006) 

 Světová literatura 2. poloviny 20. Století 

 Americká literatura – William Saroyan, Woody Allen, Bob Dylan 

 Znaky Tvorby W. Styrona: 

Zaměřuje se na psychiku lidí, kteří prožili válku, na vinu a svědomí, rasismus, holocaust. 

Navazuje na prózy Dostojevského a Faulknera. 

Představitel jižanské prózy – otázky rasismu. 

Autobiografické prvky – hlavní postava. 

 Dílo: 

Ulehni v temnotách 

Zapal ten dům 

 Sophiina volba – román román s tematikou holocaustu a amerického Jihu. 
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