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1. Pracuj s učebnicí a svými poznámkami. Doplň chybějící informace. 

 

Socialistický realismus – odkud se k nám dostal? kdy? Charakteristika?  - ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Doplň jméno autorů a jejich díla. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

Psychologická próza - charakteristika?  - _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

    

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ukázky: 

 

A) Strana 35: 
..."Stará, stará, zbláznila ses? Chceš mne probodnout?" 

"Baj chcu! Cely svět pozabijam.Tej němravě Pauli něni rady, a ten gizd kravsko mi něžere, 

a kožisko mje trka. Ta mrcha Paula mi stavja hrabě do cesty a ja to hevaj všecko 

pozabijam!" 

Ticho, ticho, stara. Enem ty polepši život a něbuď taka vzteklina. Nebij kravu a budě žrač, a 

nena davaj jednak, dy už to pan buh isto nemože posluchač. Daj vidle z ruky a pořikaj 

ružanec. To či ulevi." 
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"Tuž dyž mysla, tu pořikam. - Ale tej Pauli, tej potfoře, raz ten jeji černy pysk 

rozflagam!"... 

Strana 85: 
...Teta je zcela neúměrně zoufalá, běhá, volá, zastavuje lidi. Jana ji násilím vleče na 

křižovatku hlavních cest. "Tady zůstanem, tady nás musí vidět." Ale teta ztratila rozvahu. Je 

toho dnes příliš. Ta vysilující bolest hlavy dopoledne. To hrozné poznaní o špatném 

oděvu.Ten úděsný, nikdy nepoznaný pocit méněcennosti. Celý životní podklad, klid a 

povýšenost převahy, vše je to tam. Teta propadá panice. 

"Pane senátore, neviděl jste Robertka?" 

"Pane presidente, nešel tamtudy můj bobeček?" 

"Ach pane rado, nepotkal jste mého tajtrlíčka?" 

Teta v nervózním zhroucení používá intimních přezdívek, ztrácí soudnost, je blízká 

hysterii.. 

Strana 148: 
...Jana vynese svou kartu s úzkostlivou opatrností, aby ji teta určitě přebila. Neboť tu bouři 

nechce Jana prodělat po druhé, kdyby teta prohrála. Takovou pošetilost udělá člověk jen 

jednou. 

Zase se vztáhne tvrdá pěst a rýpne do spícího hráče: "Martino, nespi! Mitni! Slyšíš mne? K 

čertu, mitni!!" Martina těžce zdvihne víčka nad blbým pohledem a sáhne černo do svého 

rozpadlého vějíře. 

"Stará probuď se! Mitni, do čerta! Slyšíš?" Stará sebou škubne, rozkoukává se chvíli a 

bručíc vynese svou kartu. - Znova a znova. 

Hlavy klesají a vzpřimují se v úleku, karty padají z rukou a znovu se řadí, chrápání zazní a 

zděšeně unmlká a neúnavný, zlomyslný hlas opakuje: "Martino, mitni!" 

"Petronilo, mitni! Nespi, mitni! Probuď se, mitni!".. 

Strana 166: 
...Jana leží na své posteli vyčerpaná, s mozkem zatemněným únavou. Dveře se otevřou, 

přichází otčím. V bělavé tmě vánoční noci se nakloní nad ležící Janou. Podsune své ruce 

pod její tělo, pozdvihne je a přitiskne k srdci. Jana vidí dvě hvězdy svítit nad sebou, dvě 

krásné betlémské hvězdy. Vykoupený mudrc Melichar sklání se nad svým spasitelem. "Můj 

Ježíšku, děkuji ti. Miluji tě. Dobře spi."...                                                                                                                 

 

                                                                                                                  (Glazarová – Vlčí jáma) 

 

B) Od ledna do máje 
Mařka se vracela s Uxou, Rudlou a důlním Bílkem z Tuchlovic. Nejdřív výskali Prší, prší, 

pak se koulovali, na konec již jen tiše žertovali, ale cesta byla daleká, a přišli domů smrtelně 

unaveni. 

Bílek Uxu nepustil, aby se od nich odloučil a šel sám domů do Kladna. 

- Ještě by tě některý stávkokaz nachytal a spral by tě, uvažoval důlní. Tuhle se stala v lese 

Na vekslu příhoda, že se jeden stávkokaz bál druhého, nejdřív na sebe čučeli, každý za 

jiným stromem, potom se na sebe vrhli a zmlátili se. 

'Co mě pereš?' povídá jeden. 
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'A co ty mě? Vždyť jsme oba mrvové!' 

Pak se teprve poznali ti výtečníci. 

Rudla se vzpamatoval tak, že se tomu zachechtal, nebyl, protože jen hrál, přece tak unaven 

jako Uxa od tance. 

A Bílek, vida, že jeho historka působí osvěživě, hned dodal: 

- Na Engertu lezec mrvům říká: 'Také pojďte, kozlové, ať vás nacáchuju!' A každému strčí 

herdu. 

Ale už byli před domkem a Hudcovka se divila, když přišel jeden navíc. 

- Dobrá, lehneš si s dědou, řekla Uxovi. 

Nazejtří mládež ani nebudila, ani sama toho dne nešla do Kladna. Darů ve čtvrtém týdnu 

stávky již nebylo tolik jako v prvních dnech a ona viděla, že je nyní zapotřebí jiné práce. 

Doslechla se, že u vodního stojanu posedává Bryndová, manželka důlního dozorce, a navádí 

ženy, aby poslaly své muže do práce. 

Hudcovka si sedla na putnu, pouštěla ženské napřed, že má dost času, a tak se Bryndové 

dočkala. 

Půda okolo stojanu byla udupaná, sníh dávno roztál teplem sterých noh a jen od odtokové 

mušle visely tlusté rampouchy. 

Jakmile Bryndová usedla, hned spustila: 

- Ju, to bude mít stavitel Ulma z Libušína nádeníků na jaře! 

- Jak to myslíte, šlehla ji Hudcovka. 

Chtěla ji přinutit, aby mluvila zpříma, neboť věděla, že taková řeč méně působí než zastřené 

narážky a také se dá lépe vyvrátit. 

- Myslím si, co zpívají vrabci na střeše! Po stávce vyletí každý křikloun, a těch je! 

 

                                                                                                          (Majerová – Siréna) 

 

C)  „Vyrostl jsem do jeho podoby. Nemám druhů ani přátel, nejsem milován v žádném kroužku 

způsobných lidí. Horší než jsem já se nade mne vyšinuli, lepší než já o mně nevědí, 

poněvadž jsem se neucházel o jejich přízeň. Zůstal jsem sám. Nenaříkám si. Jen někdy, 

když mě zneklidní žalost poslední prohry, když mě prolíná nepříjemný pocit, že jsme se 

opět dal ošálit nějakým chytrákem, vzpříčí se ve mně vzdor a nakrátko se chystám, že těm 

druhým ukážu, co jsou zač a kým jsem já. Ale v takových chvílích přichází on, Hanzelín. 

Poulí na mne bezbarvé oči s uštěpačným úšklebkem, mračí se, ale hlava pokyvuje s 

porozuměním. Říká: „Hlavu vzhůru! Hlavu vzhůru! Není důležité, zda se nám podařilo to, 

za čím jsme šli, ale jakou cestou jsme se k tomu ubírali. Hola! Žádnou trpkost! Život 

nezměníme, to co máme v moci, je jenom naše vlastní nitro. Uveďme je do harmonie. 

Přemozme čerty v sobě. Nebe, které odměňuje je v nás. A i kdyby to, co v sobě postavíme, 

bylo sebeskvělejší, nezabráníme, aby se to jednou nesesunulo v popel. Přesto – marnost je 

vznešená. Buďme lékaři, jimž pacient nakonec vždycky přece jen umře. Buďme staviteli 

marnosti.“ 

             ***  
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        „Toto je příběh odpočinku, který jsem dopsal v období mezi velkým zármutkem a velkou   

         nadějí. Snad někomu připomenou jeho vlastní Hanzelíny, Dory, Emy, jasnovidky a   

        kouzelníky. Kdo z nás neskrývá v hlubině svého nitra vzpomínku na prchlé dětství, slyšící na  

        jméno složené z jmen, sled nedosněného snu, malou princeznu Helimadoe, oblečenou do 

        laciných šátečků, s obličejem smytým slzami? V chvílích obzvláště teskných ji vylovíme z  

        veteše nastřádaných zklamání, hýčkáme ji a vroucně se jí díváme do tváře – do tváře sladké  

        minulosti, která se nikdy nevrátí!  

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                (Havlíček – HeLiMaDoE) 

 

D) Korekce se vězňové bojí více než bití a hladu. Je to cela jako kterákoli jiná, není v ní jen 

nábytek. A je v ní tma. Ta naplní místnost ihned, jakmile se zvenčí zavřou dobře přilehající 

okenice. Tato tma nemá nic společného s nedostatkem či přítomností slunečních paprsků, je 

na známých přírodních zákonech nezávislá, není ničím jiném než sama sebou, to jest tmou. 

A té se vězňové bojí víc než bití a hladu. Lidé s nitry prázdnými či naplněnými pocity příliš 

neurčitými tmy nesnášejí. Při prvním jejím vdechnutí se jí prázdná nitra do plnosti nalévají 

jako putna ponořená pod vodu, tma se nahrne a přitiskne celého člověka ke tmě ostatní, 

činíc ho pouhou její součástkou. Je třeba se přichlípit a nevydat dechu ani hledu, který by se 

ztisíceronásobený vrátil a zavalil. A stane-li se za dlouhé minuty přece, že tu někdo křičí a 

zuřivě bije a kope do plechu dveří, pak tyto zvuky nejsou v žádné souvislosti s činností 

lidských svalů, nýbrž jsou vydávány tmou. A bolí-li ho něco, pak to nejsou pěsti a ne hlava 

a ne prsty nohou, ale to bolí tma. A lidé s nitry naplněnými mlhovinami tušení příliš 

neurčitých zavírají před tmou oči a tisknou víčka pevně k sobě, vědouc, otevřou-li je, že se 

jim v koutě cosi zjeví, co opustilo jejich nitro a vzalo na sebe podobu. Cosi neznámého, ale 

nesnesitelného, něco tak strašného, že na to nebude lze zírat bez zešílení.  

 

                                                                                                 (Olbracht – Zamřížované zrcadlo) 

 

 

 

    Zdroj: GLAZAROVÁ, Jarmila. Vlčí jáma. Praha: Československý spisovatel. 

                MAJEROVÁ, Marie. Siréna. Praha: Svoboda, 1951. 

                HAVLÍČEK, Jaroslav. Helimadoe. V Praze: Levné knihy KMa, 2000. ISBN 80-864- 

                2550-9. 

                OLBRACHT, Ivan. Zamřížované zrcadlo. Praha: Mladá fronta. 
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                      socialistický realismus - – na přelomu 20/30 let se koná 5 sjezd KSČ, kde se začínají     

             diferencovat (zaměřují se) levicoví autoři, někteří vyloučeni (Majerová, Olbracht) –              

             nesouhlasili s novým vedením (Gottwald); - dostává se k nám z Ruska, po roce 1948 jediný  

             oficiální proud 

             znaky – typizace (znaky z realismu), ideologie (podpora komunistického režimu) 

             Marie Majerová –politická angažovanost, stýkala se s anarchistickým okruhem Neumanna  

             – Nový kult; téma a to špatné životní postavení žen a dívek – povídka Panenství; Náměstí      

             republiky, román( rozchod s anarchismem); Siréna (nejvýznamnější autorčino dílo,  

             generační román kladenské dělnické rodiny Hudců;zobrazuje sociální a  

             názorový vývoj) 

             Marie Pujmanová - v 50. letech se stala jednou z hlavních propagátorek politických  

             procesů. Např. žádala maximální tresty pro „zrádce“. Známý je její výrok: „Psovi psí smrt!“   

             Zároveň udělala maximum pro to, aby z vězení dostala svého syna Petra, který chtěl se  

             skupinou lidí utéci přes hranice.   Lidé na křižovatce – z celé trilogie nejkvalitnější dílo.  

              Hra s ohněm   Život proti smrti – dokončuje osud 

 

            Ivan Olbracht - vlastním jménem Kamil Zeman; spisovatel-prozaik, publicista, novinář a  

            překladatel německé prózy; za první republiky byl dvakrát vězněn za své příliš revoluční  

            komunistické názory; v roce 1929 z KSČ vystoupil; Dalším výrazným zlomem v jeho tvorbě  

            byla návštěva Podkarpatské Rusi, usadil se zde ve vesnici Koločava, kde shromažďoval  

            materiál k připravovanému dílu. Podkarpatské Rusi a její problematice se věnoval celá 30.  

           léta, toto období bývá považováno za vrchol jeho literární tvorby. Díky jeho postavám, které  

           se dostávají do vypjatých situací a na nichž zkoumá jejich psychiku, se řadí také k  

           psychologické literatuře; Podivné přátelství herce Jesenia –   psychologické dílo, kde je líčen  

           život pražského umělce Jesenia; Zamřížované zrcadlo – zážitky z vězení; Anna proletářka –  

           agitační román; Nikola Šuhaj loupežník (1933) – příběh o loupežníkovi Nikolovi (skutečná  

           postava) dávajícího chudým to, co ukradne bohatým; Golet v údolí – povídkový soubor s  

           židovskou tematikou; O smutných očích Hany Karadžičové – vypráví o židovské dívce  

           Hanele z malé vesničky Polany, „goletu“ v údolí; O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách  

           – zpracování staroindických bajek 

 

             psychologická próza-  

             poválečný rozvrat a sociální nejistoty nevytvořili pro její vznik příznivé podmínky, teprve   

            uklidněním situace kolem 20. let se spisovatelé zaměřují na vnitřní procesy, které se  

            odehrávají v lidském nitru, zajímají se o soudobou psychologii a psychoanalýzu Freuda 

            znaky – snaha zachytit podvědomí hrdiny, rodové zatížení (choroby), řešení pudové stránky  

            člověka (hlad, potřeby), zájem o psychické úchylky a patologické jevy (chorobné změny) 

            Jaroslav Havlíček - Popisuje tragické lidské osudy, degeneraci – téměř naturalisticky, až                 

            chladnokrevně, duševní stavy často velmi narušených lidí a extrémní situace;  skvělý  

            vypravěč; Petrolejové lampy – zfilmováno, tento román pojednává o citlivé ženě, která se      

            nemůže vdát – vezme si svého bratrance a sňatkem získá statek. Brzy však zjistí, že statek je  

            zadlužen a její manžel má syfilidu;   Neviditelný – 1937, zfilmováno pod názvem Prokletí   

           domu Hajnů; děj se odehrává v bohaté rodině, která se postupně rozpadá. Hlavním hrdinou je  
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            inženýr, který si vezme dědičku továrny. Po svatbě zjistí, že s nimi v domě žije bláznivý    

           strýček, který si myslí, že je neviditelný. Tento stav postupně rozvrátí jeho manželství a  

           Petrova žena se nakonec také zblázní;  Helimadoe – zfilmováno; 1940 příběh pěti sester  

           (podle počátečních slabik jejich jmen), které jsou ovládány podivínským otcem lékařem.  

           Dcery se jmenovaly Helena, Lidmila, Marie, Dora a Ema. Dílem provází mladý vypravěč  

           Emil. 

           Václav Řezáč ;vlastním jménem Václav Voňavka; Poplach v Kovářské uličce – povídka  

           pro děti;   Svědek  - román jehož hlavní hrdina Kvis (latinsky quis – někdo) trpí pocitem    

           méněcennosti a rozbíjí vztahy jiných; Rozhraní - román o tichém profesorovi, který píše  

           knihu, jejíž hlavní hrdina je rozverný, a sám se změní ve stylu své vymyšlené postavy; 

            Nástup (1951), román, jehož hlavní hrdina Jiří Bagár je vyslán roku 1945 do pohraničí,zde     

          se dostává do střetu s nacistickýmiNěmci. Je zde pak popsán jejich odsun a zavedení nového  

          pořádku v kraji;   Bitva, román volně navazující na Nástup. Odehrává se v létě 1947 a líčí  

          boj mezi komunistickými a antikomunistickými silami o pohraničí 
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