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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

 

 

1. Na základě filmové ukázky doplň následující informace. 

 

a) Autor - _________________________________________________________________ 

 

b) Název díla - _____________________________________________________________ 

 

 

c) Druh - __________________________________________________________________ 

 

d) Žánr - ___________________________________________________________________ 

 

 

e) Doba děje - ______________________________________________________________ 

 

f) Místo děje - _____________________________________________________________ 

 

 

g) Stručný popis děje - _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

h) Postavy(charakteristika):  Štěpa Kyliánová - ____________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Pavel Malina - ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Jan Malina - _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Josef  Malina - ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

 

Otec Kylián - _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Matka Kyliánová - ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

      Další postavy - ___________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

      ________________________________________________________________________ 

 

i)  Forma textu - ____________________________________________________________ 

 

j) Jazykové prostředky - ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

k) Zasaď dílo autora do kontextu doby. __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

l) Zasaď dílo do kontextu tvorby autora: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

m) Poznámky - _____________________________________________________________ 

 

  

    Řešení: psychologická próza, zapadlé městečko (rodné autorovo – Jilemnice) na přelomu 19. a 

20. St. Hlavní hrdinkou je pošetilá, ošklivá, nevkusná, svérázná, tvrdohlavá, ale také romantická, 



 

 

dobrosrdečná a stále toužící po lásce, Štěpka Kiliánová, dcera bohaté Anny a stavitele Kiliána. Vše 

začíná v době, kdy byla Štěpka ještě malá a hrála si na rodinném statku Vejrychovsku se svými 

staršími bratranci Janem a Pavlem. Postupem času se z nich stali dospělí mladí lidé, Štěpka začala 

hrát v divadelním souboru (měla obrovský talent), chystala si výbavu a toužila po lásce, dítěti a 

hodném muži. Čekala na pravou romantickou lásku, ale ta se ne a ne objevit. Když už ve svých 

třiceti letech skoro přestala doufat, že se ještě kdy vdá, přišel jí požádat o ruku právě její starší 

bratranec Pavel Malina, v té době již hejtman. Štěpka si sňatek s Pavlem obhájila i před rodiči, kteří 

jí to nechtěli dovolit, protože věděli, že se z Pavla na vojně stal opilec, hazardér a flamendr. Po 

svatbě se oba novomanželé přestěhovali do nové vily na Vejrychovsku a po měsíci manželství, kdy 

se Pavel své ženy ani nedotknul, jí řekl, že si ji vzal pouze pro její bohaté věno, aby mohl splatit 

dluhy, kterými bylo Vejrychovsko po jeho vojenské kariéře zatíženo. Ze Štěpčinýho muže se po pár 

letech stal pomalu umírající mrzák, byl luetik – v mládí prodělal syfilis – a teď se dostavila druhá 

fáze této nemoci. Změnil se v opravdovou stvůru, byl zlý, pil a tyranizoval obětavou Štěpku, která 

se ještě s Janem starala o statek a polnosti. Když už byla situace neúnosná, odvezl Jan svého bratra 

do ústavu, aby své švagrové ulehčil. Pavel v ústavu docela ztratil paměť, zešílel a už ani svou ženu 

nepoznával. Po několika měsících zemřel a Štěpka měla po jeho smrti pocit, že je na světě zbytečná, 

zůstala přeci sama, dítěte se nedočkala, ... Vrátila se jí však chuť žít, pracovat a cítila se být mladou. 

Začala znovu doufat, že se jí jednou přeci jen dostane skutečné lásky a štěstí, po kterých tolik 

toužila. 

•Forma textu: er-forma; z největší části dialogy, ale jsou použity i vnitřní monology (např. při 

úvahách); Rozděleno na tři části: Lampy svítí a prostírá se, Sytý u stolu, Lampy zhasínají 

-gradace, chronologicky 

•Jazykové a umělecké prostředky: 
- V popředí je syntaktické členění promluvy, logická stavba vět, obvyklá intonace, gramatická 

pravidla 

- Připomíná přirozenou formu běžné řeči 

- Základní stavební jednotka je věta zapisovaná do řádek 

- Typické pro vyprávění nebo v dramatu, pro vypravěče a postavy, text je členěn do odstavců, 

kapitol 

Autor používá spisovný jazyk, obecná čeština, přímá řeč. Autorův styl má sklon k výrazové 

střídmosti. Vyprávění ve 3. osobě zprostředkovává nejen vnější skutečnosti (popis prostředí, 

dialogy), ale i bohatý vnitřní svět jednotlivých hrdinů. Častým stylovým prostředkem je prolínání 

vypravěčského pásma s vnitřním monologem postav. Dílo do tvorby autora: 

začátek tvorby 

Jaroslav Havlíček - český prozaik 

Děj téměř všech jeho povídek a románů se odehrává v maloměstském prostředí přelomu 19. a 20. 

stol, které dobře znal z dětství. Popisuje tragické lidské osudy, degeneraci - téměř naturalisticky, až 

chladnokrevně, duševní stavy často velmi narušených lidí a extrémní situace. Byl skvělým 

vypravěčem. Některé jeho postavy vykazují velkou mravní a duševní sílu. Další díla: Neviditelný, 

Vyprahlé touhy, Helimadoe 
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