
6. KONZULTACE – 6. 1. 2023                   1 hodina -literatura 
 

 

LITERATURA STOLETÍ DVOU SVĚTOVÝCH VÁLEK  
 

1. POLOVINA 20. STOLETÍ 
 

První světová válka znamenala katastrofický zlom ve vývoji světového společenství, stejně jako 

v dosavadních politických programech stran. Zničila iluze i naděje v pokrok a rozvoj civilizace. 

Způsobila nebývalé rozrůznění a radikalizaci společnosti. V mnoha zemích vedla ke vzniku 

totalitních či zločinných systémů (fašismus, komunismus, nacismus). Neblaze zapůsobila také 

hospodářská krize 30. let. To vše pochopitelně zasáhlo i literární svět. Spisovatelé se snažili 

odrážet složitosti a kontrasty doby, i jejich pohled byl značně rozrůzněný. Vedle základního 

uměleckého směru, realismu, se objevily proudy s odlišnými koncepcemi, např. futurismus, 

kubismus, kubofuturismus, dadaismus, surrealismu. 

 

GUILLAUME APOLLINAIRE (1880–1918), francouzský básník, který ovlivnil moderní 

světovou poezii, představitel kubofuturismu. Tvůrce tzv. Pásma (sbírka Alkoholy), pozdější 

surrealisty ovlivnila jeho sbírka Kaligramy = básně obrazy; text spojen s grafickým 

uspořádáním v optický celek. 

  
ROMAIN ROLLAND (1866–1944), francouzský humanista, nositel Nobelovy ceny; prozaik, 

hudební vědec, autor životopisů významných osobností (Beethoven, Tolstoj aj.). Nejznámější 

jeho dílo je protiválečná novela Petr a Lucie, která je založena na kontrastu hrůz války a 

vysněného světa dvojice milenců, kteří ve válečné Paříži, od ledna do března 1918, nalézají 

vzájemnou lásku a oporu proti šílejícímu válečnému světu. Závěr je tragický, neboť milenci 

nacházejí společnou smrt v kostele při náletu. Podobné ladění  můžeme nacházet i v románech  

Okouzlená duše, Dobrý člověk ještě žije  a  Jan Kryštof . 

   

HENRI BARBUSSE (1873–1935) v románě Oheň líčí otřesné zážitky vojenské čety z fronty. 

  
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY (1900–1944) francouzský hrabě, letec v 2. světové válce, 

který v pohádkové próze Malý princ líčí setkání letce s malým princem z neznámé planety. 

  
JAMES JOYCE (1882–1941) – irský prozaik, novátor v próze, tvůrce  osobitého stylu: metody 

volného proudu vědomí (román řeka). Dubliňané - povídky; román Odysseus – parafráze 

antického mýtu, obraz současného Dublinu a vztahů mezi lidmi (prázdnota, banalita všedního 

života, ale i jeho neopakovatelnost). 

 

GEORG BERNARD SHAW (1856-1950) – nositel Nobelovy ceny, světový dramatik. 

Pygmalion (sázka profesora fonetiky Higginse, že v krátké době vychová a uvede do vznešené 

společnosti nevzdělanou květinářku Lízu (námět pro muzikál My Fair Lady). V dramatech 

kritizoval především hloupost, pokrytectví a falešnou morálku. 

 

THOMAS MANN (1875–1955) - představitel humanistické a demokratické prózy, nositel 

Nobelovy ceny. Buddenbrookové – generační román o vzestupu a pádu lübecké podnikatelské 

rodiny (inspirace vlastními životními zážitky); tetralogie Josef a bratři jeho – převyprávění 

biblické legendy, obecně o mezilidských vztazích. 

 



ERICH MARIA REMARQUE (1898–1970) – autor generačních románů. Na západní frontě 

klid (ironický název) – o osudech studentů (hlavní postava Pavel Bäumer), kteří prožili 1. 

světovou válku na západní frontě. Ztrácejí všechny životní iluze, protestují, snaží se přežít. 

Autor drsnými obrazy z bojiště plasticky vykreslil hrůzy války. Cesta zpátky – volné 

pokračování - osudy lidí zničeny válkou; návrat domů a konec frontových přátelství; zážitky z 

války vedou k vnitřní prázdnotě a vykořeněnosti. Podobné pocity se projevují v dalších 

románech z 1. ale i 2.světové války : Tři kamarádi; Jiskra života, Čas žít, čas umírat. 

 

FRANZ KAFKA (1883–1924) – pražský rodák židovského původu, autor povídek, aforismů, 

deníkových záznamů (fragmenty), vliv existenciální filozofie. Vrcholná díla (nedokončená) 

Proces a Zámek vyjadřují pocitu úzkosti, odcizení člověka v moderní společnosti, nebezpečí 

zmechanizování života a neschopnost člověka vzdorovat tlakům moderní společnosti 

(provinění, bezvýchodnost, zkáza – smrt. 

  
EGON ERVIN KISCH (1885-1948) - ”zuřivý reportér”, novinář, autor reportáží a drobných 

próz, např. Pražská dobrodružství; kriminalistická studie Pražský pitaval, autobiografie 

Tržiště senzací – lehkost stylu, nadhled, bezprostřednost zážitku. Román Pasák vykresluje 

mravní úpadek člověka.   

  

VLADIMIR MAJAKOVSKIJ (1893–1930) – představitel ruské a sovětské literatury 

v revoluční fázi, kdy lidé ještě věřili v pravdivost komunistických ideálů. Autor prošel vývojem 

od kubofuturismu k socialisticky orientované poezii. Za 1. světové války autor poemy Oblak v 

kalhotách – vlastní prožitky a postoje; víra v revoluci (poema Správná věc, 150 000 000 aj.) 

  
SERGEJ ALEXANDROVIČ JESENIN (1895–1925) – představitel sovětských básníků – 

imažinistů (smyslová obraznost, volný verš), bohémů a revolucionářů. Píseň o velikém 

pochodu (téma občanské války), sbírka Zpověď chuligána (bohémství), lyrická skladba Anna 

Sněžina. Typické pro něj je ztráta iluzí o bolševické revoluci – následná sebevražda. 

   
IVAN BUNIN (1870–1953) – mistr povídky; přilnutí k venkovu, obraznost. Typický 

pokračovatel tradiční ruské tvorby, který byl nucen pro své pojetí světa i umělecké tvorby 

k emigraci. Ve francouzském exilu vytvořil vrcholná díla impresionismu v próze (Život Alexeje 

Arsenjeva), či existenciálně laděné povídky. 

 

MAXIN GORKIJ (1868-1936) - prozaik a dramatik; ”most” mezi ruskou a sovětskou 

literaturou; povídky a romány psychologické, socialistickorealistické, generační. 

  

ISAAK BABEL (1894–1941) – představitel sovětské revoluční prózy - povídkový soubor 

Rudá jízda – vlastní zkušenosti, tažení s kozáky r. 1920 v občanské válce, obraz drsného života, 

složitých konfliktů, dramatičnost. 

  
MICHAIL ŠOLOCHOV (1905–1984) – 4 dílný román Tichý Don (o životě kozáků v 1. 

světové válce a po ní), román Rozrušená země (o kolektivizaci po říjnové revoluci, drsný obraz 

skutečností), novela Osud člověka (tematika války a poválečného světa) Nobelova cena.  

 

ERNEST HEMINGWAY (1889-1961) – americký autor, představitel prózy tzv. ”ztracené 

generace” = spisovatelé, kteří odešli do války jako studenti – dobrovolníci s představou boje za 

svobodu a demokracii; brzy pochopili svůj omyl, ”vystřízlivěli”; válka jako první velký životní 

zážitek je natrvalo poznamenala - pocit vykořeněnosti. 



Sbohem, armádo – román, vlastní zážitky a vzpomínky z fronty; ideová dezorientace hrdinů, 

kteří se proto upínají k základním hodnotám individuálního lidského života (láska, přátelství, 

odvaha, čest); hlavní hrdina opouští frontu (do neutrálního Švýcarska). 

Komu zvoní hrana – román, reakce na španělskou občanskou válku; boj proti fašismu. Hlavní 

postava – americký dobrovolník Robert Jordan, těžce raněn, čeká na smrt a teprve nalézá 

skutečný smysl života (láska k španělské dívce). 

Stařec a moře – symbolická novela, obraz zápasu s přírodou a zlem do posledních chvil života; 

vzdát se = ztratit lidskou důstojnost. Příběh kubánského starce Santiaga, chudého rybáře, který 

vedl statečný, ale beznadějný boj s mořem a žraloky o svůj úlovek; smysl novely: oslava lidské 

aktivity a nezdolnosti. 

Hemingwayův styl byl novátorský - skrytá dramatičnost zdánlivě střízlivých popisů; v podtextu 

zachycena atmosféra situace i charaktery hrdinů; hutnost a strohost výpovědí (záměrně 

jednoduché, většinou souřadně připojené věty); hrdinové prokazují morálně lidské kvality. 

 

WILLIAM FAULKNER (1897–1962) – obraz amerického Jihu, sociální a rasové problémy 

(román Divoké palmy); složitý styl, epizodičnost, mozaika žánrů a citových zabarvení. 

 

JOHN STEINBECK (1902–1968) – další z amerických představitelů „ztracené generace“, 

současně s předchůdců tzv. „beatníků“. Nobelova cena. Zobrazuje osudy kalifornských 

drobných farmářů v době hospodářské krize (ztráta půdy, vystěhovalectví, cesta na Západ, 

marné hledání obživy). Hrozny hněvu – venkov jako útočiště před civilizací; mýtizace přírody 

a půdy; vypravěčské umění. Další romány (předzvěst beatgeneration) – Na Plechárně, Pláň 

Tortilla, Toulavý autobus. 
 

FREDERICO GARCIA LORCA (1898-1936) – španělský básník a dramatik, za občanské 

války zastřelen fašisty. Nejznámější dílo - drama Krvavá svatba (proti násilí a zvůli). 

 

 

 

Rozbor ukázek: 

 

E. M. Remarque: Na západní frontě klid  

E. Hemingway: Stařec a moře  

R. Rolland: Petr a Lucie  

F. Kafka: Proměna  

J. Steinbeck: O myších a lidech  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. KONZULTACE – 6. 1. 2023                  2. hodina -literatura 
 

2. POLOVINA 20. STOLETÍ 
 

Podobně jako po první světové válce i po roce 1945 odrážela literatura společenské změny, 

které krutá válka přinesla.   

 odraz války – protest proti její krutosti, oslava hrdinství a statečnosti, stejně jako 

satirický nebo humoristický pohled 

 tzv.angažovaná próza – opak válečné dehumanizace, nespokojenost s nedostatky 

doby, poukazování na krizi mezilidských vztahů,  pocity ohrožení,  úzkosti a odcizení 

pramenící z moderní přetechnizované a přeorganizované společnosti (existenciální 

próza, italský neorealismus) 

 snaha distancovat se od ideálů konzumní společnosti a kariérismu – americká beatnická 

generace, angličtí ”rozhněvaní mladí muži” 

 tzv.socialistický realismus – tvorba v totalitních komunistických zemích – převládající 

oficiální optimismus z budování socialismu, zjednodušení na černou (kapitalismus) a 

bílou (socialismus). 

 experimentální próza (především v oblasti formy) – absurdní literatura, drama, 

francouzský ”nový román” 

 magický realismus – návrat k starým mýtům, legendám (latinskoamerická, ruská) 

 vědeckofantastická literatura (sci-fi, fantasy), katastrofické vize, fikce 

 postmodernismus – reakce na modernismus, míšení žánrů, komplikovaná kompozice, 

prolínání dějových a časových rovin aj. 

 rozmach tzv. populární, především komerční literatury – řemeslně zvládnuté, ale 

myšlenkově nehluboké, esteticky díla hodnotná i bezcenná; snaha přiblížit se k 

nenáročnému čtenáři. Kuchařské knihy tzv. osobností, deníky sportovců a nedůležitých 

politiků, atd. 

 

OBRAZ VÁLKY V LITERATUŘE 
 

Rusko (Sovětský svaz) 

Jurij Bondarev - Hořící sníh (patetický obraz hrdinství, panoramatická próza) 

Viktor Někrasov - V stalingradských zákopech 

Michail Šolochov - Osud člověka (nový pohled – morálně společenské problémy) 

Německo  

Anna Sehgersová - Sedmý kříž 

Karlludvig Opitz - Můj generál (humorná forma) 

USA  

Norman Mailer - Nazí a mrtví 

William Saroyan - Lidská komedie 

William Styron - Sophiina volba (psychologický román) 

Joseph Keller - Hlava XXII (humor, ironie) 

Velká Británie 

Patrick Ryan - Jak jsem vyhrál válku (humorná forma) 

Francie 

Robert Merle - Smrt je mým řemeslem 

 

 



EXISTENCIALISMUS  
 

Návaznost na existenciální literaturu meziválečnou - pocity ohrožení, úzkosti a odcizení 

pramenící z moderní přetechnizované a přeorganizované společnosti. 

  

JEAN-PAUL SARTRE (1905–1980) – francouzský filozof a spisovatel. Povídky Zeď, román 

Hnus, filosofické úvahy Bytí a nicota; – o smyslu lidské existence, svobodě člověka; absurdní 

shody náhod 

 

ALBERT CAMUS (1913–1960) - francouzský filosof a prozaik, Nobelova cena. Rozsáhlejší 

novela Cizinec – děj v Alžírsku, vypravěč Mersault bezdůvodně zastřelí Araba, je zatčen, 

souzen a v závěru popraven. Jeho pobytem ve vězení jsou prezentovány autorovy úvahy 

člověka nevěřícího v nic, pocit odcizení, samoty, lhostejnosti k světu a životu; subjektivně 

chápaná svoboda (rozhodnutí k čemukoli). 

  

 

NEOREALISMUS 
 

Především v italské próze 40. – 50. let. Vyjádřen návrat k realismu (dokumentárnost, 

hodnověrnost), v popředí zájem o běžný život obyčejných lidí. Velkou úlohu sehrál i 

neorealistický film (F. Fellini, V. da Sicca, aj.) 

 

ALBERTO MORAVIA (1907–1990), Ital, nejvýraznější představitel neorealismu. Vystihuje 

obraz poválečné Itálie i války (analýza skutečnosti, sociální a milostná tematika, drsnost 

charakterů, vyjádření smyslových pocitů). Zdařile využívá prvků filmové řeči (panoramatické 

pohledy, detail, polodetail) i lidového jazyka. Romány - Římanka, Pohrdání, Nuda, Horalka 

 

 

BEATNÍCI (BEAT GENERATION)  
 

Hnutí amerických básníků a prozaiků 50. - 60. let. Beat = jednak ”zbitý” (unavený životem), 

jednak ”blažený” (=únik): V tvorbě se projevuje negativismus, revolta, výsměch tradičním 

hodnotám (bohatství, kariéra, rodina) i oficiální morálce prosperující konzumní společnosti. 

Objevuje se příklon k orientálním filozofiím (zenbuddhismus), hledání vnitřní svobody (buď 

výstřednost v módě, nebo naopak vzhled zanedbanosti), touha po rozkoši (vliv alkoholu, drog, 

tuláctví, džezové a rockové hudby; sexuální nevázanost), dobrovolná chudoba. V literatuře se 

toto vše projevuje bezprostřední odvážnou výpovědí, erotickou otevřeností, vulgarismy a 

slangem, snahou šokovat a provokovat. 

 

ALLEN GINSBERG (1926) – americký básník. V tvorbě vyjadřuje hrůzu a smutek ze 

současného světa; předchůdce undergroundu- sbírka Kvílení – naturalistické obrazy, vize a sny, 

autentický prožitek, extáze, revolta. 

 

JACK KEROUAC (1922–1969) – americký prozaik, tulák. Kultovní a základní román Na 

cestě – básnická reportáž ze silnice, záznam dojmů, nálad a myšlenek, řada postav, zvl. tuláků, 

putování za pocitem svobody; tzv. spontánní próza –metoda záznamu bez zásahů a úprav. 

Román se stává základem pro další generace teenagerů. Dharmoví tuláci, Mag, Podzemníci. 

 

LAWRENCE FERLINGHETTI (1919) - básník, prozaik a překladatel. 



KEN KESEY - spisovatel – Vyhoďme ho z kola ven (zfilmováno M.Formanem – Přelet nad 

kukaččím hnízdem), Tak mě někdy napadá. 

 

CHARLES BUKOWSKI (1921–1994)- spisovatel – navazuje na tuto linii v 80. letech, 

povídky Všechny řitě světa i ta má, autobiografický román Hollywood – odvážná, otevřená 

výpověď, cynismus. 

 

 

ROZHNĚVANÍ MLADÍ MUŽI  
 

Angličtí spisovatelé 50. let – proti anglickému konzervatismu, konvencím; nepřizpůsobivost 

zavedenému pořádku, proti kariérismu, pohodlnosti, pokrytectví; sociální kritika, humor, 

hovorový jazyk. 

 

JOHN BRAINE (1922–1986) – román Místo nahoře. 

 

KINGSLEY AMIS (1922), román Šťastný Jim = tzv. univerzitní román, výsměch atmosféře 

malé venkovské univerzity. Další romány – Staří parťáci, Jakeův problém, Obojí dělat 

nemůžeš.  
 

Hlavní postavy obou románů – mladí muži, bouřící se proti snobství, konvencím, nudě 

stereotypního života; paradox – dostávají se do vysoké společnosti sňatkem s bohatými 

ženami. 

 

 

ABSURDNÍ LITERATURA, DRAMA  
 

Od 50. let – člověk zachycen v situaci úzkosti, bez schopnosti komunikace s lidmi, postrádá 

smysl života; bez souvislého děje a logického dialogu; téma – nemožnost dorozumění 

(degradace jazyka), nesmyslnost lidského jednání, bezmocnost, stereotyp 

 

SAMMUEL BECKETT (1906–1989), irský spisovatel, Nobelova cena; Čekání na Godota – 

divadelní hra, chaotický dialog dvou tuláků na opuštěném místě, kteří marně čekají na toho, 

kdo by změnil jejich život. Opakovaná scéna s chlapcem, který vždy oznámí, že pan Godot 

přijde další den - monotónnost, stereotyp, bezútěšnost, nekonečnost čekání. 

 

EUGÉNE IONESCO (1912–1994), francouzský básník a dramatik rumunského původu. 

Plešatá zpěvačka, Nosorožec – divadelní hry o problému komunikace mezi lidmi a 

stereotypech moderní doby. 

  

 

MAGICKÝ REALISMUS  
 

50. léta, v zemích silné tradice mytologie nebo ústní slovesnosti; prolínání skutečného a 

snového světa (nezřetelné hranice); napětí mezi reálnem a fantazií. 

  

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (1928), kolumbijský spisovatel, Nobelova cena 

Sto roků samoty – román, rodinná sága (symbol – osud země); život provinčního městečka od 

doby kolonialismu v 19. stol. do pol. 20. stol. Členové rozvětvené rodiny stárnou, umírají, ale 



jakoby žijí i po smrti (reálné a zázračné). Další romány - Láska za časů cholery, Podzim 

patriarchy, Příběhy z Maconda, Kronika ohlášené smrti.  

 

ČINGIZ AJTMATOV (1928), kirgizský spisovatel. Stanice Bouřná – román o osudech 

železničáře v kazašské stepi – prolínání dějových pásem, současnosti, legend i fikce 

budoucnosti - obraz světa před zánikem. Popraviště – další román. 

 

MICHAIL BULGAKOV (1891–1940), ruský spisovatel. Román Mistr a Markétka = 

podobenství: příběh Fausta s biblickým příběhem ukřižování Krista. 

 

 

LITERATURA S PRVKY SCI-FI (SCIENCE FICTION) 
 

a) Vědeckofantastická próza - obraz fiktivní budoucnosti společnosti, člověka, vědy. Osud 

člověka v nepříznivém prostředí, stinné stránky technického pokroku. Časté vize totalitní 

společnosti. 

b) Tzv. fantasy literatura – s bájnou a pohádkovou atmosférou. 

RAY BRADBURY (1920), americký spisovatel. Povídky Marťanská kronika, román 451 

stupňů Fahrenheita (obraz technicky vyspělé, ale nekulturní civilizace, v níže je nemožné se 

vzepřít). 

 

STANISŁAW LEM (1921), polský spisovatel. Spojení sci-fi s dobrodružným žánrem, ale i se 

společenským poselstvím. Astronauti, Solaris (úvahy o stavu lidské civilizace a o mravní 

odpovědnosti za ni), Futurologický kongres. 

 

ARTHUR C. CLARKE (1917), anglický spisovatel. Trilogie 2001: Vesmírná odysea, 2010: 

Druhá vesmírná odysea, 2061: Třetí vesmírná odysea… 

  

 

POSTMODERNISMUS  
 

Směr objevující se od poloviny 40. let, dominující ale zvláště v počátcích 70. let 20. století. 

Negativní postoj k dosavadním avantgardním tendencím, zvl. jen k formálnímu 

experimentování; prolínání tradice a experimentu, hledačství pravdy, pochopení chaotického 

světa. 

 

UMBERTO ECO (1932), italský prozaik. Jméno růže – román, který využívá postupů 

odborné, publicistické i krásné literatury, masové i exkluzivní literatury, je současně 

detektivkou, hororem, historickým románem, filozofickým traktátem, studií o symbolech 

(titul), sociologickou sondou do problematiky tolerance. Sklon k mystifikaci (příběh jako 

rekonstruovaný středověký rukopis), koláž (citáty z krásné, filozofické, historické literatury a 

bible), ironický přístup k minulosti (zlehčuje výklad reformace církve); napínavý příběh – 

chlapec Adson (vypravěč) a františkán Vilém pátrají po záhadných vraždách mnichův klášteře. 

Další román - Foucaultovo kyvadlo. 

 

VLADIMIR NABOKOV (1899–1977), ruský emigrant žijící v Americe. Lolita – 

psychologická studie muže a jeho sexuálního vztahu ke 12 leté dívce. 

 



MILAN KUNDERA (1922), český emigrant žijící ve Francii. Jeden z největších českých 

spisovatelů, autor existenciálních románů. Ještě v Československu napsal román Žert, povídky 

Směšné lásky, divadelní hru Ptákovina, a další. V exilu svá stěžejní díla - Nesnesitelná 

lehkost bytí, Nesmrtelnost, Valčík na rozloučenou, Život je jinde, Kniha smíchu a 

zapomnění, Slavnost bezvýznamnosti a další. 

 

 

DALŠÍ VÝZNAMNÍ SVĚTOVÍ SPISOVATELÉ  
 

BORIS PASTERNAK (1890–1960) – ruský básník a prozaik. Doktor Živago - román, za nějž 

získal Nobelovu cenu. Román je kritickým obrazem stalinismu, budování socialismu, 

pronásledování nepohodlných lidí, vraždy, procesy v komunistickém Sovětském svazu 

(Rusku). 

 

ALEXANDR ISAJEVIČ SOLŽENICYN (1918) – ruský spisovatel, nositel Nobelovy ceny. 

Poznal sovětské koncentrační tábory a vyhnanství, které vykreslil v trilogii Souostroví Gulag 

nebo v novele Jeden den Ivana Denisoviče. Obě díla podávají otřesné svědectví o bezpráví, 

beznaději, obraz komunistického systému vlády. 

 

DOMINIK TATARKA (1913–1989)- slovenský prozaik. Román Farská republika, novela 

Kohoutek v agónii – stálé hledání životních a lidských hodnot. 

  

JOHANNES MARIO SIMMEL (1914) – německý prozaik, autor čtivých příběhů s 

aktuálními společenskými problémy - romány Láska je jen slovo, Všichni lidé bratry jsou. 

   

ARTHUR HAILEY (1920) – autor bestsellerů Letiště, Kola, Hotel, Konečná diagnóza, 

Penězoměnci. 

 

JOHN IRVING (1942) – americký spisovatel, autor bizarních románů ze současnosti, které 

jsou plné melancholie, smutku a zklamání, ale i životní síly. Pravidla moštárny, Svět podle 

Garpa, Modlitba za Owena Meanyho, Čtvrtá ruka, Rok vdovou, Svobodu medvědům, 

Hotel New Hemsphire.  Řada románů byla zfilmována. 

 

JOHN KENNEDY TOOLE – Spolčení hlupců, Neónová bible 

 

WILLIAM SAROYAN – Tracyho tygr 

 

JOHN UPDIKE – Králíku utíkej, Králík je bohatý, Králík se vrací 

 

JOYCE CAROL OATESOVÁ – Oni, Zahrada pozemských slastí, Americká balada 

 

STEPHEN KING – hororové povídky, román To 

 

MIKA WALTARI (1908–1979) – finský spisovatel – Egypťan Sinuhet – o starověkém 

lékaři, otvírači lebek. 

  

GEORGE ORWELL (1903–1950) – anglický spisovatel, autor vizí totalitního světa. Zvířecí 

farma – alegorická bajka, obraz totalitní společnosti, despotismu a násilí (jeden druh zvířat 

tyranizuje jiné). 1984 – vize totalitní zeměkoule v roce 1984 – vliv zatajovaných krutostí 

v komunistickém Rusku, varování před technickým řešením problémů světa. 



IAN MC EWAN - Povídky: První láska, poslední pomazání, Psychopolis a jiné povídky  

Romány: Betonová zahrada, Cizinci ve městě, Dítě v pravý čas, Nevinný, Černí psi, 

Nezničitelná láska, Amsterodam, Pokání, Sobota, Na Chesilské pláži, Solar, Mlsoun, 

Myslete na děti! 

 

SIMON MAWER – romány často spojené s Československem - Skleněný pokoj, Mendelův 

trpaslík, Pád, Dívka, která spadla z nebe, Provazochodkyně, Evangelium podle Jidáše 

 

 

 

 

ROZBOR UKÁZEK: 

 

W. Styron: Sophiina volba  

G. Orwell: Farma zvířat  

K. Kesey: Vyhoďme ho z kola ven  

Ch. Bukowski: Šunkový nářez  

Christiane F.: My děti ze stanice ZOO  

 

E. de Saint Exupéry: Malý princ  

A. Moravia: Horalka  

U. Eco: Jméno růže  

 

 

 

ÚKOL: Pročtěte si uvedené ukázky a zkuste si podle struktury ústní zkoušky rozbor. 

 

W. Styron: Sophiina volba 

 
G. Orwell: Farma zvířat  

 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prvn%C3%AD_l%C3%A1ska,_posledn%C3%AD_pomaz%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychopolis_a_jin%C3%A9_pov%C3%ADdky&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Betonov%C3%A1_zahrada
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Cizinci_ve_m%C4%9Bst%C4%9B&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%ADt%C4%9B_v_prav%C3%BD_%C4%8Das&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nevinn%C3%BD_%28Ian_McEwan%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cern%C3%AD_psi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nezni%C4%8Diteln%C3%A1_l%C3%A1ska&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Amsterodam_%28rom%C3%A1n%29&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A1n%C3%AD_%28rom%C3%A1n%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sobota_%28kniha%29
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Na_Chesilsk%C3%A9_pl%C3%A1%C5%BEi&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Solar&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mlsoun&action=edit&redlink=1
http://www.databazeknih.cz/knihy/skleneny-pokoj-25479
http://www.databazeknih.cz/knihy/mendeluv-trpaslik-44088
http://www.databazeknih.cz/knihy/mendeluv-trpaslik-44088
http://www.databazeknih.cz/knihy/pad-155444
http://www.databazeknih.cz/knihy/divka-ktera-spadla-z-nebe-134320
http://www.databazeknih.cz/knihy/provazochodkyne-280837
http://www.databazeknih.cz/knihy/evangelium-podle-jidase-193096


K. Kessey: Vyhoďme ho z kola ven  

 

 
 

 

Ch. Bukowski: Šunkový nářez  

 

 
 

 

Christiane F.: My děti ze stanice ZOO 

 

 
 

 

 

 


