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17A) Povále ná eská oficiální próza
Úvod je spole ný pro otázku 17, 18 a 19
1945 - 1948 - návrat k p edvále ným demokratickým tradicím
1948 -1956 - nastolení vlád komunist , období politických proces , které se nevyhnuly ani spisovatel m.
N kte í auto i odcházejí do emigrace (Hostovský, Voskovec). V literatu e je zachyceno
budování socialistické spole nosti, p evládajícím sm rem je socialistický realismus
1956 - 1968 - postupné uvol ování ve vnit ním životu zem , ale i v literatu e, toto období kon í v srpnu 1968
vpádem armád Varšavské smlouvy
1968 - 1989 - po átek normalizace v politice i kultu e, eskoslovensko v len no pevn do socialistické
soustavy v ele s SSSR a do její ekonomické a vojenské struktury. Mnoho autor zakázáno,
n kte í odcházejí do exilu, jiní z stávají doma, ale bez možnosti ú asti na kulturním život
1) 1945 - 1950 - krátké a kratší prózy o 2. sv tové válce a osvobození (více vycházela poezie), próza je
odrazem doby, ne jejím hodnocením

Jan Drda
N má barikáda (1946) - autentický a spontánní obraz Kv tnového povstání v 11 povídkách. zápor náznak schematismu (povídky Vyšší princip, Pancé ová p st)
Petr Jílemnický
Vítr se vrací - o Slovenském Národním povstání
Helena Šmahelová

2) 1949 - 1960 - rozmach socialistického realismu podle sov tského vzoru (schematismus) - vyzna uje se
oslavou lidské práce (frézismus), literární p ínos nulový. Hlavní hrdina vstupuje do d je vždy, když je t eba
ú inného zásahu, d j se schematizuje, na jedné stran jsou ti, kte í hrdinovi pomáhají a na druhé stran ti,
kte í práci narušují a brzdí. Budovatelský román vznikl na základ d ív jšího románu sociálního, ve m stech
se orientuje na budování t žkého pr myslu a na venkov na kolektivizaci.

Antonín Zápotocký
Rudá zá e nad Kladnem
Václav ezá
Nástup (1951) Bitva (1954) Jan Ot enášek
Ob an Brych - spole enský román, zobrazuje sou asnost, nový typ hrdiny – už není primitivní a
jednoduchý, ale vyvíjí se. Problém spole nosti a jedince, problém emigrace, bohatý d j a prolínání
d jových linií, hl. hrdina je bohatý advokát z nižších vrstev, , nerozhodný, zda z stat nebo emigrovat.
Ostatní postavy – typy z jiných spole enských vrstev a s jinými názory. Nakonec z stává – rozhoduje se
pro spole nost zde.
Dým bramborové nat
Plným krokem
Ohlasy 2. sv tové války (již áste n hodnotící)
Ohlasy února 1948, problémy poúnorové emigrace, kolektivizace

Karel Ptá ník
Ro ník jedenadvacet - zkušenosti z totálního nasazení, p íb h lásky echa Honzíka a n mky Kathe

3) Rozvoj eského historického románu

Josef Toman
p edevším v anglické dob
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Jarmila Loukotková
žije v Praze, prozai ka, dramati ka a p ekladatelka. Soust e uje se hlavn na období antiky a st edov ku.
Úst ední téma jejich historických román je osud vyjíme ného lov ka v d jinách, v tšinou tragedie.
Není ímského lidu - dramatický román, hlavním hrdinou je básník Petronius, ctitel lásky, um ní a krásy.
Jeho estnost se odráží od mravního úpadku íma v dob vlády krutovládce Nera
Spartakus - román, o vzpou e otrok v ím
Smrtí boj nekon í - volné pokra ování Spartakuse
Pro koho krev - o povstání otrok
Navzdory básník zpívá - z 15. století o francouzském renesan ním básníkovi Fransoa Villonovi, odpor ke
své dob
Pod maskou smích - o antickém dramatikovi Terentiovi
Doma lidé umírají - fiktivní román z doby úpadku ím. íše kolem r. 100 p . n. l.
Helena Lysická - v novala se dob p emyslovské
Václav Kaplický
Kladivo na arod jnice (1963) - kniha vypráví o arod jnických procesech na šumpersku, ušlechtilý d kan
Lautner vs. krutý a záludný inkvizitor Boblig, zfilmoval Vávra 1969
Old ich Dan k
zam uje se na dobu Lucemburskou
Král utíká z boje
Král bez p ilby
Václav Erben
Pam ti eského krále Ji ího z Pod brad
Alexej Pludek
prózy inspirované Mikou Waltari
Faraon v císa
4) Literatura se židovskou tématikou - p etrvává do 90. let 19. století

Arnošt Lustig
autor próz se židovskou tématikou, léta 1942 - 1945 prožil v koncentra ních táborech, v roce 1968 odešel do
emigrace a p ednáší na univerzit ve Washingtonu.
Motlidba pro Kate inu Horovitzovou
Démanty noci
Noc nad je
Ladislav Fuks - nejsou asn jší autor
Theodor Mundstock - psychologický popis bázlivého žida p ipravujícího se k transportu
Spalova mrtvol
Jan Ot enášek (1924 - 1979) viz. naho e
dlouholetý funkcioná svazu spisovatek
Romeo, Julie a tma (1958) Ji í Weil
Život s hv zdou (1949) - o utrpení žid
slabostí.

za války, zápas malého

lov ka s nacistickou silou i vlastní

Po átky rozvoje psychologického románu v 50. letech

Jaroslav Havlí ek - podstatná ást díla spadá p ed 2. sv tovou válku,
Helimadoe - složeno z po áte ních písmen dcer vesnického doktora)
Petrolejové lampy
Vladimír Neff (1909 - 1983) S atky z rozumu
Císa ské fialky
Veselá vdova
Zlá krev
Královský vozataj
T ináctá komnata
(trilogie - 1díl - Královny nemají nohy, 2díl - Prsten Borgi , 3díl - Krásná arod jka)
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Bohumil Hrabal (1914 - 1997)
za íná publikovat, 50. léta jsou nejv tší éroou Bohumila Hrabala, byl vynikající vyprav , povoláním právník,
ale vyst ídal r zná zam stnání (d lník, vypráv í, bali starého papíru, kulisák), dílo publikováno áste n
oficiáln a áste n v samizdatu nebo v cizin .
Perli ka na dn - hledání moudrosti, opravdovosti, up ímnosti, ili dobrého jádra v lov ku
Pábitelé - povídky, o lidech zvláštním zp sobem milujících život; pábení = zvláštní zp sob rozprávky s
prvky poetismu, surrealismu, naturalismu
Post ižiny – román, spojení groteskní hyperboly a jemné kritiky malom stského zp sobu života, popisuje
atmosféru za átku 20. let v pivova e v Nymburku. P íb h byl zfilmován Ji ím Menzlem.
Obsluhoval jsem anglického krále - román napsal b hem 18ti dní, p íb h pikolíka Jana Dít te, který se
rozhodl stát se milioná em. Sen se mu splní díky vále né ko isti jeho n mecké manželky (kuf ík známek),
ale brzy mu je majetek zabaven a z Dít te se stává osam lý cestá .
Slavnosti sn ženek - povídky, vyznání lásky k životu, p írod , lidem. Inspirováno postavami lidí z chatové
oblasti v Kersku, kde sám žil. V p vodní verzi ale text nemsm l vyjít a musel být p epracován. Zfilmováno
Ji ím Menzlem.
Ost e sledované vlaky – próza, pevná d jová linie
P íliš hlu ná samota - monolog starého bali e papíru Hanti je autorovou životní výpov dí. Han a je typický
pábitel. Rukama mu procházejí literární skvosty, které pro ítá a je tak proti své v li vzd lán. Medituje o
lidském život a jeho smyslu. Zfilmovánou V rou Caisovou.
Inzerát na d m ve kterém nechci bydlet
Tane ní hodiny pro starší a pokro ilé
60. léta, velké uvoln ní, nastupuje ada nových mladých autor

Josef Škvorecký (1924 - xxxx)
pochází z Náchoda, v Praze studoval medicínu, ale brzy p ešel ke studiu anglistiky a filozofie, pracoval jako
redaktor nakladatelství Odeon (p ekládal anglické texty), po vydání Zbab lc v roce 1958 byl donucen odejít z
asopisu Sv tová literatural, od roku 1969 je profesorem na univerzit v Torontu, od roku 1971 vede s
manželkou Zdenou Salivarovou (1933 - xxxx) nakladatelství „68 Publisher“.
Zbab lci (1958) – román, vydání se stalo skandální záležitostí; ukázána druhá strana socialismu v 50.
letech, kombinace tématu: spole enské x vále né; Hl. postava Danny Smi ický. Rámov považováno za
kroniku – kv tnová revoluce, duch rádoby heroismu a rádoby vlastenectví. Hl. hrdina vrací d j do doby
okupace – války – všednodennost, popis každodenního p ežívání lidí na malom st (Kostelec) a vzepjetí
v kv tnových dnech – revoluce. Hl. postava je nehrdinský mladý typ, hraje v jazzové kapele, problémy
milostných vztah , zajímalo ho, jak vypadá v o ích druhých – p es tento pohled se dozvídáme, jak
vypadalo okolí. Psáno v ich-form – on je zárove i vyprav , hovorová e , studentský slang (nové pro
50. léta). Ostatní postavy jsou sm šné, za každou cenu se cht í p edvést v dob revoluce, rádoby
vlastenectví (starší generace)
Tankový prapor (1954, vychází 1971 v Torontu )– román, o vojenské služb v 50. letech – omezenost
d stojník , ale jejich absolutní moc – groteskní, satirický román Nato il Vít Olmer 1991
Prima sezóna – soubor p íb h z období války; septimán Danny a jeho lásky
Sedmiramenný svícen (1964) - próza se židovskou tématikou
Mirákl (1972) - politický román, události kolem tzv. ihoš ského zázraku, proticírkevní teror, sou asn
milostné a pedagogické problémy Dannyho
Konec nylonového v ku - román
Legenda Emoke (1963) - novela orodící se lásce redaktora a krásné, n žné vdovy, zni enéješitným
u itelem
H íchy pro pátera Knoxe (1973) - vý et hlavních proh ešk proti pravidl m správné detektivky
Vražda pro št stí, Vražda se zárukou, Vražda v zastoupení - detektivky
Ivan Klíma (1931 - xxxx)
po roce 1968 publikoval pouze v samizdatu
Mezi t emi hranicemi - reportáž
Hodina ticha - reportáž
Milenci na jednu noc, Má veselá jitra - zachycuje všední problémy disidenta, vtip a originalita
Moje zlatá emesla, Moje první lásky
Stojí, stojí šibeni ka (pozd ji Soudce z milosti) - román, zážitky z d tství, (koncentra ní tábor) i zkušenosti
dosp lého muže.
Láska a smetí - autobiografické prvky
Zámek, Cukrárna Miriam, Pokoj pro dva - absurdní dramata s prvky existencionalismu
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Milan Kundera
studoval filozofickou fakultu UK, kterou nedokon il a vystudoval filmovou fakultu a p sobil také jako
univerzitní profesor. V 70. letech ztratil zam stnání a od roku 1975 hostuje jako profesor ve Francii. V roce
1979 byl zbaven eskoslovenského ob anství.
Sm šné lásky
Majitelé klí - drama s tématem 2. sv tové války
Žert - román, jehož nám tem je život vysokoškolák v dob stalinismu. Ludvík má známost s dívkou
Markétou, která odjíždí na školení v dob , kdy cht l jejich vztah zintenzivnit. Dotklo se ho, že mu nepíše.
Aby dívku šokoval, napsal ji „optimismus je opium lidstva, zdravý d ch páchne blbostí, a žije Trocký“. Na
základ tohoto se odvíjí p íb h. Ludvik je vylou en ze školy a byl p id len k erným baron m. V 60. letech
se potká s manželkou svého bývalého p ítele který m l podíl na jeho vylou ení a chce se mu pomstít,
svede mu ženu, avšak p ítel mu ješt pod kuje, protože se s manželkou již nestýká.
Ludvík Vaculík
noviná , vychovatel, pedagog, proslulý textem „dva tisíce slov“ V 70. letech organizoval edici Petlice
Sekyra - tená sky náro ný román, má adu asových rovin, navzájem se prolíná minulost a p ítomnost,
zachycuje život eského venkova
Mor ata - román
eský sná - styl fejeton
Srpnový šok - fejetony z roku 1989
Jan Trefulka (1929 - xxxx)
zobrazoval obrazy pok ivených vztah
O bláznech jen dobré (1978)
Veliká stavba (1982) - kafkovský p íb h o absurdní megastavb strojírenského komplexu, kritika státní
neekonomi nosti, neekologi nosti, ale také o fanatismu p isluhova státní moci.
Svedený a opušt ný (1988) - osud vyhozeného studenta teologie
Ji í Švejda
prozaik 70 a 80. let, kryticky zachycuje cesty mladých lidí za kariérou a komfortem, je také autorem filmových
scéná , píše básn , jeho dílo je ovlivn no Páralem
Moloch I a II - románový cyklus o litvínovském hokejistovi, zachycuje jeho úsp ch, zran ní, pád a
za azování do b žného života
Ota Pavel (1930 - 1973)
sportovní noviná a reportér, redaktor asopisu eskoslovenský voják
dva autobiografické povídkové soubory, oba soubory vyšli pod názvem „Fialový poustevník“
Smrt krásných srnc
Jak jsem potkal ryby - (Zlatí úho i) - vále ná tématika, zfilmováno
Cena vít zství - soubor psychologických portrét známých i mén známých eských sportovc ,
vyzdvihoval p edevším obecn lidské a charakterové vlastnosti.
Dukla mezi mrakodrapy
Plná bedna šampa ského
Pohár od Pánaboha
Syn celerového krále
Pohádka o Raškovi
Milan Uhde
Hana Prošková - detektivky
v jejím díle vystupuje jako hlavní hrdina malí Horác, který díky svým telepatickým schopnostem rozuzlí
detektivní zápletku
Anna Sedlmaierová
Václav Erben
d jepisné knihy, zpracoval dobu Ji ího z Pod brad
Pam ti eského krále Ji íka z Pod brad
Smrt talentovaného ševce - detektiv Michal Exner
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Vladimír Páral (1932 - xxxx)
Páral ani Hrabal nebyly p vodním povoláním spisovatelé, vnesly do literatury jiný pohled - profesní literatury,
inženýr, chemik, prozaik, novátor a autor sci-fi, ve svém díle se zam uje na konzumní zp sob života a
malom š áctví, je také autorem sexuáln otev ené literatury
Veletrh spln ných p ání - o vedoucím chemické laborato e - vrostl do stereotypního života; opakování slov,
v t, odstavc = opakování životních úkon ; zhuš ování výrazu (heslovitost, náznakovost). Jeho
zmechanizovaný život naruší p íchod opravdové lásky
Soukromá vych ice
Katapult - hrdina ing. Racek Jošt hledá východisko z nudy a tak pomocí 7 inzerát vytvá í program nev r
se 7 ženami na 7 místech s využitím dopravních prost edk na služebních cestách z Ústí do Brna a zp t,
poznává že tímto zp sobem svobodu nezíská a vrací se zp t k rodin , ale náhodn zem e p i
katapultování se v letadle
Profesionální žena - parodie na milostné romány a jejich tená e
Muka obraznosti
Romeo a Julie 2300 (1982)
Dekameron 2000 aneb láska v Praze
Milenci a vrazi - život jako bezvýchodný kruh, boj o vliv, o moc
Mladý muž a bílá velryba - odsouzení životní lhostejnosti, kalkulování, vypo ítavosti a prosp chá ství
(Edita), neschopnost pln žít (Viktor Panc), ale i životní ob , touha n co dokázat (B é a Laboutka)
Playgirls I, II – romány, erotická tématika, otev enost výpov di, degradace lásky
Zden k Zapletal (1951 - xxxx)
prozaik, publikuje od 80. let
P lno ní b žci
K ehké zboží
Sen na konci rána
Nekone ný striptýz
Valja Stýblová (1922 - xxxx)
léka ka, literatura faktu
Skalpel prosím (1981) - zfilmoval Svoboda 1986
Mne soudila noc
70. a 80. léta, normalizace, op t socialistický realismus, literatura faktu a v deckofantastická literatura,
po átky najdem již v 50. letech

Ludvík Sou ek
Tušení stín a tušení souvislostí
Miroslav Ivanov
zde se literatura d lí na 3 ásti:
a) oficiální - pokra uje trend od 50. let
p eklady kvalitních autor a d l, ovšem v omezené mí e. vládou povolená literatura
b) V 70. letech se vedle oficiální literatury objevuje také literatura samizdatová a exilová
vydávana v republice v rukopisných a pozd ji strojopisných edicích, jejichž organizátory byli
publicisté z ad politických disident (Vaculík - Petlice, Lopatka - Expres)
c) 90. léta (17.11.1989) až sou asnost - postmodernistická doba, Sametová revoluce, nástup nové mladé
generace, v literatu e rozmanitost literárních proud , vznikají nová nakladatelství a jsou vydávány
knihy d íve zakázaných autor

Michal Wieveg (1962 - xxxx)
púvodem z Prahy, u itel, redaktor a spisovatel
Báje ná léta pod psa - obraz eského malom sta p ed listopadem a po n m, p ekvapující originálním
humorem a nápaditou formou. Autobiografie, hlavní hrdina Kvído a jeho dospívání.
Nápady laskavého tená e (1993) - tragikomický p íb h lidí, kte í v bec n v dí, že by m li n co hledat.
Výchova dívek v echách (1994) - o milostném vztahu u itele s nevypo itatelnou Beátou. Zfilmováno
1997 Koliha.
Zapisovatelé otcovské lásky (1998)
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Halina Pavlovská (1957 - xxxx)
scénáristka, šéfredaktorka asopisu Story, Š astný Jim, televizní show V žit a Banánové rybi ky.
vlastního bohatého života, citace.
Zoufalé ženy d lají zoufalé v ci (1993)
Díky za každé nové ráno - zfilmoval Šteindler
A zešílí láskou (1995)

erpá z

Radek John (1954 - xxxx)
prozaik, filmový scénárista, televizní reportér; zpracovává spole ensky ožehavá témata, chorobné projevy
soudobého života (alkoholismus, brutalita, drogy) sociologicko - dokumentárním zp sobem
Džínový sv t - prvotina obraz mentality mladých lidí 70. a 80. let
Memento - varovný román, zachycuje 10 let života Michala Otavy, bývalého studenta a jeho marné úsilí zbavit
se drogové závislosti; proces rozkladu osobnosti, prost edí narkoman ; lí ení subjektivních pocit hlavního
hrdiny se st ídá s odbornými výklady léka - informativnost, dokumentárnost
Petr Šabach (1950 - xxxx)
Pelíšky (1993) - 1999 nato il H ebejk
Šakalí léta (1993)
Jak potopit Austrálii
Hovno Ho í
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