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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

1. Pracuj s učebnicí. Doplň informace. 

 

Expresionismus – ještě jednou charakteristika - _________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Představitelé + dílo: Lev B_________ - hra _____________________________________ 

                                 L__________ Klíma - ________________ (připomíná dílo markýze de  

                                                                      Sade; hrůzná atmosféra, vraždy, zvrácená  

                                                                      erotika) 

                                 J______ V_______ - Krvavý román (__________________________) 

                                 Richard __________ - povídky _______________________________; 

                                 Netečný _____________________ 

Imaginativní próza - ??? ___________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Představitelé+ dílo: V________V_____________- ________________________________ 

                                 krátké prózy - _____________________________________________ 

                                 další próza - ______________________________________________ 

                                 ________________________________________________________ 

                                 ________________________________________________________ 

                                 drama -  _________________________________________________ 

                                K_______ K________ -  __________________(soubor povídek) 

 

 

 

 

 



 

 

Katolický proud - ???_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Představitelé + dílo: J _________D_________________ - __________________________ 

                                  tzv. Velká valdštejnská trilogie - ____________________________ 

                                  tzv. Menší valdštejnská trilogie - ____________________________ 

                                  novela - ________________________________________________ 

                                  Jan _____ - _____________________________________________ 

                                  soubor povídek - _________________________________________ 

 

 

Přečti si  ukázky. Rozeber je po obsahové i jazykové stránce. Vše dolož na konkrétních 

příkladech. Vysvětli podtržené výrazy. 

 

Vražda v hájovně. 
V pustině lesnaté bydlel hajný Kalina, postrach pytláků a loupežníků, kteříž v tom lese svůj oukryt 

měli, se svojí dcerou Marií. 

Žena mu před 10 léty zemřela a tak byl již delší čas starý Kalina vdovcem. 

Domácnost mu obstarávala a hospodářství vedla jeho jediná dcera Marie, která byla velmi sličné 

děvče. 

Kromě té měl Kalina ještě osm dětí, které již ponejvíce ve světě byli, aneb zločinou rukou pytláků 

padli při vykonávání své služební povinosti. 

Prozatím vidíme Marii, ana chvátá k dostaveníčku. 

Dlouhými kroky pospíchal k hájovně mladý chasník Třasoň, nejhezčí to hoch z vesnice; byl synem 

daleko rozkřičené čarodějnice. 

Jeho matka obývala v roztrhané chatrči u vody za vesnicí a všeobecně se jí stará Háta z pastoušky 

říkalo; Třasoň sloužil ve vsi u sedláka. 

Byl to pěkně urostlý hoch. 

Dnes právě chvátá k dostaveníčku. 

Marie, která jej nedočkavě očekávala, vidíc jej ode vsi se blížiti, netrpělivě s radostí pospíchala 

svému miláčkovi vstříc. 

Již k němu se blíží, ňadra mocně odychují v předtuše sladkostí lásky. 

Také Třasoň pospíchal aby tam už byl. 

Temný stín mihnul se jemu před očima. 

V tom padla střelná rána a spěchající Třasoň zalit vlastní krví, skácel se na zem. 

S hlasitým zaoupěním sklesla Marie k mrtvému milenci a bolem přemožena jsouc, omdlela. 

                                                                                                                       (Váchal – Krvavý román)  
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Antonín Důra  

Dozpívav svoji písničku, veliký Antonín složil ruce na zádech a maní dýchal na kuličku teploměru. 

Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a Důra znamenaje tuto řádnost měl několik myšlenek, jež 

se vystřídaly v sledu míšených karet. 

"Tento způsob léta," děl vposled, odvraceje se od přístroje Celsiova, "zdá se mi poněkud 

nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel vody, je mrazivý. Který měsíc nám 

zbývá, jestliže ani červen není dost vhodný, abychom pečovali o zdraví a o tělesnou čistotu? 

Nuže, ať je podnebí příznivé čili nic, tyto věci nesnesou odkladu." 

Řka to ujal se mistr řemene, svlékl svůj šat a dívaje se dolů do vody, jež zrcadlila jeho dlouhé 

zarostlé nohy, roubení bazénu a nebeskou báň, znamenal obraz obrácené nádoby, kterou kdosi 

neuměle postavil právě na okraj, a dodal: 

"Ach, plovárna a tato číška jsou prázdny."  

                                                                                                       (Vančura – Rozmarné léto) 

 

Lidé ustávají v práci a dívají se, kdo to přichází. Ach, oči starců vidí předaleko. Lazar ji zhlédl a již 

ji poznává. 

Zdaližpak se hněvá? Zdaližpak ji přijme, zdali se usmířil? 

Již se ozývá její jméno, lidé udeřili prací a hrnou se k vrátkům, služky vybíhají, ale Lazar se obrací. 

Nechce svou dceru viděti. Zavře se ve světnici, jejíž krb je pobořen, a káže všechněm, aby mlčeli. 

"Buďte zticha," praví čeledi a svým synům, "buďte zticha, neboť se nevrací ten, před nímž se 

zavírá, ani nepřichází ten, jemuž bych mohl poslati někoho v ústrety. Buďte zticha, ať činí ta žena 

to, co si žádá." 

Ruce služek klesají a leckterá mezi nimi pláče. Ti, kdo se rozběhli, nemají, co by učinili. 

Ach, návraty ztracených synů, ach, návraty dcer! Markéta padne na kolena. Je viděti její zedrané 

střevíce a šaty plné bláta. Přikloň se, Lazare, k úpěnlivým prosbám svém dcery, kéž bys ji slyšel, 

kéž bys přikývl hlavou. Ale nestalo se nic podobného. Lazar nevyšel. 

Markéta měla tři bratry a tito bratři měli opět ženy a dítky. Nuže, zotaví se jejich láska? Dají 

maličkým, aby objali svoji přítelkyni? 

Nikoliv. Nádvoří je prázdné, nikdo jí nedbá, nikdo k ní nepřišel a dítky váhají vidouce tvář zcela 

nepodobnou blažené tváři Markétině. Kdyby měla nešťastnice matku, zajisté by jí přinesla plášť a 

nádobu s vodou, zajisté by mluvila, a kdyby to bylo slovíčko pláče, Markéta by přece naslouchala 

plna útěchy, neboť i výčitka bývá ojíněna láskou. 

Prvou noc probděla Markéta kdesi v přístěnku domu, tam, kde líhají nečistí tuláci. Modlila se, ale z 

koruny, kterou jí láska vstavila na hlavu, nevypadl ani jediný kámen. Markéta milovala Mikoláše a 

Bůh si zajisté přál, aby ho milovala. Nedal ochabnouti tomuto citu a živil jej. 

K ránu, když zdřímla, zdálo se jí, že je opět v lesích loupežníků. Spala s Mikolášem a cítila jeho 

objetí, ach, objetí, jež otřásá vědomím a způsobuje, že naše myšlenky padají, jako padá ze stromu 

ovoce. Byla prokleta! 

                                                                                               (Vančura – Markéta Lazarová) 
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Zdroj: VACHAL, Josef.             . Praha: Paseka, 1990. ISBN 80-851-9200-4. 

            VANČURA, Vladislav. R z    é lét : hu   istick       ek. Ilustrace Josef  

            Čapek. Praha, 1999, 122 s. ISBN 80-856-3750-2.   

             VANČURA, Vladislav. M  két  L z     . Vyd. 20., V nakl. Academia 1. Praha:  

             Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1593-8.          

 

 

Řešení – expresionismus – zachycuje lidskou psychiku, její projevy; skepse, rezignace, 

úzkost, absurdita světa, rozkládání společenských hodnot; autoři – Lev Blatný – groteskní 

hra – Kokoko-d k!; Ladislav Klíma – Velk       , Ut pe í k ížete Ste  e h ch ; Josef 

Váchal –             ; Richard Weiner – povídky Lítice, Škleb, příběhy o psychopatech 

Neteč   di  k   ji é p ózy 

             Imaginativní próza - inspiruje se moderní poezií, uplatňuje metodu asociace – 

volné řazení myšlenek, lyrická próza – dějovost potlačena do pozadí, obraznost, 

jaz.experimenty; autoři - Vladislav Vančura - krátké prózy – A  z  sk  p  ud,  Dl uh , 

Ši  k    Byst  z  k ; Pek ř J   M  h ul – próza, ve které se do popředí dostává postava, 

děj oslaben; P le          leč   – obraz války; novela R z    é lét ; H del í pře   eb 

Přísl  í – jazykové experimenty; hist.román M  két  L z     ; r. Útěk d  Budí  ; próza – 

Obrazy z ději      d  českéh ; drama – Jezero Ukereve, Alchymista 

 Karel Konrád – povídky R bi s   d  

             katolický proud –próza duchovní a křesťanské orientace; Jaroslav Durych – mistr     

             kontrastů (násilí x meditace, duchovnost x realita, uzavřenost x agresivita); tzv. Velk    

               ldštej sk  t il gie – Bl udě í; tzv. Me ší   ldštej sk  t il gie – Rekviem; novela  B ží  

             duha; Jan Čep – soubor povídek Ze ěžluč 

              ruralismus – zájem o venkov = zdravé jádro národa; vztah rolníka k půdě; rodina = základ   

              společnosti; vlastenectví; základem tvorby je znalost přírody  

              reportážní próza – inspirace rozvojem fotografií  a filmu; snaha o bezprostřední zachycení  

             skutečnosti; dokumenty 


