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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

 

 

1. Rozhodni, o správnosti výpovědi. Zakřížkuj. 

 

                                                                                                 ANO                   NE 

a) Legionářská literatura líčí zážitky z fronty.                         □                          □ 

b) Legionáři bojovali na našem území.                                    □                          □ 

c) Psychologická próza se soustředí na vnější                         □                          □ 

charakteristiku postav. 

d)  Autoři psych.prózy používají poznatky z anatomie.           □                         □ 

e) Ruralistická próza se soustředí na venkov.                          □                         □ 

f) Ruralistická próza kladně hodnotí městský způsob             □                         □ 

života. 

g)  Reportážní próza popisuje zážitky přátel autora.                □                         □ 

h) Katolická próza vyjadřovala úctu k tradičním                     □                         □ 

křesťanským hodnotám.  

i)  Socialistický realismus se k nám dostal z Ruska.               □                         □ 

j) Soc. realismus se opíral o učení Freuda.                              □                         □ 

k) Imaginativní próza experimentovala s popisem postav.      □                         □ 

l) Jazyk im. prózy byl spíše strohý.                                         □                         □         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

 

2. K dílu přiřaď autora. 

 

Vančura                                                               Markéta Lazarová 

Hostovský                                                           Svědek 

Glazarová                                                            Můj obchod se psy jiné humoresky 

Řezáč                                                                   Neviditelný 

Hašek                                                                  Vlčí jáma 

Medek                                                                 Hrdelní pře aneb Přísloví 

John                                                                     Případ profesora Körnera 

                   Vančura                                                              Večery na slamníku      

                   Havlíček                                                             Reportáž psaná na oprátce 

                   Fučík                                                                  Plukovník Švec 

 

3. Charakterizuj následující ukázky + autor. 

 

a) Rozmarné léto - ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b) Advent - _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

c) Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války - _________________________ 

_________________________________________________________________ 

d) Krvavý román - ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

e) Nikola Šuhaj loupežník - ____________________________________________  

________________________________________________________________ 

f) Kokoko-dák - _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Podle postav doplň autora a název díla. 

 

                   a) Štěpa +  Pavel -  _____________________________________________________ 

  

                    b) Arnoštek + Anna - ____________________________________________________ 

                    c) Markéta + Kozlík - ___________________________________________________ 

                   d) Paní Millerová - ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Charakterizuj ukázku. 

 

„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.“ 

 

 

 

a) Z kterého díla pochází ukázka? - _______________________________________________ 

b) Kdo je autor? - _____________________________________________________________ 

c) Jaké/á  jsou/je  postavy/a v ukázce? - ___________________________________________ 

d) Na základě ukázky zkus postavy/u charakterizovat. - _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

e) Jaký je děj ukázky? - ________________________________________________________ 

f) Jaký účel má ukázka? - ______________________________________________________ 

g) Vysvětli následující pojmy:  

ga) bezbarvé oči - __________________________________________________________ 

gb) přemozme čerty v sobě - _________________________________________________ 

gc) sesunout v popel - ______________________________________________________ 

gd) stavitel marnosti - ______________________________________________________ 

 

 

 

 

     Zdroj: HAVLÍČEK, Jaroslav. Helimadoe. Čr/SR: Jos.R.Vilímek, 1940. Vilímkova knihovna. 
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