

Božena Benešová 
(1873–1936) 
–	obraz maloměsta, nudný život; hrdinové – mravní soudci maloměsta, nebo mladé dívky, bránící se životnímu stereotypu (sen o plném a zajímavém životě); tragika marné vzpoury, pasivní přizpůsobení
–	povídkový soubor Rouhači a oblouzení
–	psychologická novela Don Pablo, don Pedro a Věra Lukášová – symbolická próza o vnitřním světě a citové výchově mladých × pokrytecký svět dospělých; přátelství a důvěra vede k překonání bolestné a trapné životní zkušenosti
–	románová trilogie Úder, Podzemní plameny, Tragická duha – obraz společenského prostředí a vlivu války na život lidí
 
Lenka Chytilová (1952) 
	–	královéhradecká básnířka, představitelka generace ”osamělých běžců”
	–	sbírky Dopisy, Třetí planeta, Proč racek přemýšlí, Průsvitný Sisyfos – objevování základních životních hodnot (láska, čistota, něha) i obraz rozporů ve světě, úvahy
 
Markéta Procházková (1963) 
	–	autorka jemné dívčí lyrické poezie (Sny bez přístřeší, Vítání světla, Na prahu lásky), pohled dospívající dívky na svět
 
 
Jarmila Glazarová 
(1901–1977)  
–	románová prvotina Roky v kruhu – autobiografická próza, vzpomínky na vlastní harmonické manželství; prostředí slezského městečka
–	psychologický román Vlčí jáma – naopak obraz tyranie v manželství stárnoucí lakomé a egoistické Kláry a mladšího muže Roberta × dojímavý a tragický příběh osiřelé citlivé dívky Jany a jejího citového vztahu k otčímovi
–	román Advent – baladická próza z 30. let – prostředí Beskyd; tragický příběh svobodné matky Františky a jejího syna Metuda; ponižující bezprávné postavení na statku bohatého vdovce, sedláka Podešvy, a děvečky Rozíny; vztahy člověka v touze po majetku zbaveny lidskosti; střetnutí dobra a zla, oslava hluboké mateřské lásky; kompoziční rámec jediné noci (Františka hledá ztraceného syna)
–	publicistická kniha Chudá přadlena – o životě beskydských žen
 
 Daniela Hodrová 
(1946) 
–	prozaička a literární kritička
–	teoretická práce Hledání románu (typologie románu) a studie Román zasvěcení
–	románová trilogie Trýznivé město (Podobojí, Kukly, Théta) – inspirace Prahou, její magickou krásou, úvahovost, autobiografické rysy; ”básnický” průvodce tajuplnou Prahou – Město vidím ...

Eliška Krásnohorská
 (1847–1926) 
– literární kritička (proti tzv. kosmopolitismu Vrchlického a lumírovců)
– básnířka (intimní a přírodní lyrika, slovanství), např. sb. Z máje žití, K slovanskému jihu
– libretistka – k Smetanovým operám Hubička (podle povídky K. Světlé), Tajemství, Čertova stěna
– překladatelka (Puškin, Mickiewicz, Byron)


Božena Němcová 
1820 – 1862) 
« Vídeň, mládí v Ratibořicích (Náchodsko); vliv babičky; provdána za úředníka finanční
stráže Josefa Němce – pro vlastenectví často překládán
-	poznání různých míst (Praha, Chodsko, Červený Kostelec, Litomyšl, Polná, Slovensko)
-	citlivost k sociálním otázkám: úsilí o spravedlivější společnost a lepší postavení ženy ve společnosti
-	vlastenectví a odvaha (účast na pohřbu K. Havlíčka)
 
Dílo  vstup do literatury – vlastenecké verše (např. Ženám českým)
pohádky: Národní báchorky a pověsti (např. Chytrá horákyně), Slovenské pohádky a  
                pověsti; nadaná vypravěčka
národopisné studie:Obrazy z okolí domažlického (život chodského lidu, kultura, zvyky, kroje ap.)
publicistická tvorba:např. stať Selská politika (z r. 1848 – skeptický postoj venkova ke konstituci)
povídky:např. Chudí lidé (Červený Kostelec), Pan učitel (Česká Skalice), Dobrý člověk, Chyže pod horami (Slovensko) aj.
	Divá Bára
	dcera pastýře Jakuba; nový typ dívky (nezávislost na muži, nepodřízenost) × Eliška z fary; přerůstá konvenční představy o pasivní úloze ženy ve společnosti – je smělá, statečná, zdánlivě drsná, v jádru ušlechtilá, v zájmu přítelkyně se staví proti celé obci;
ve všech povídkách vystupuje postava všestranně dobrého člověka
tzv. obrazy venkovského života – vrchol tvorby:
Babička (1855)
vznik po smrti syna Hynka; hmotný nedostatek, vzpomínky  na dětství – doplněny a rozšířeny o poznání lidového života
cíl:ukázat harmonický život prostých lidí, vzor dokonalosti člověka
postavy:
z venkovského prostředí:
–	babička Magdalena Novotná, ústřední postava; vztah k práci, životu, přírodě, vlasti; moudrost a životní zkušenost, ušlechtilost
–	Barunčini rodiče – Proškovi (Panklovi): zpanštělá matka × sdílný, srdečný otec
–	děti: Barunka (autorka), Jan a Vilém, Adélka
–	lidové typy: mlynář, Kristla a Jakub, rodina Kudrnova; příběh Viktorčin
panský svět:
	paní kněžna, komtesa Hortensie; dobro konané kněžnou = dobro babiččino; autorčina idealizace skutečnosti
kompozice:
2 dějová pásma
-	příjezd babičky, popis jejího všedního dne, hosté
-	od 8. kapitoly – rámec: Staré bělidlo v proměnách ročního období
 prolog – vzpomínka na babičku, přímé oslovení
epilog – poslední léta babiččina, pohřeb
 V zámku a v podzámčí (1856)
dějiště:	Nymbursko; příjezd Skočdopolových z Prahy na zámek – nová šlechta
 dvojí svět:
-	zámek: Skočdopolovi, mamsel Sára, komorník Jacques, pes Joli
-	podzámčí:	vdova Karásková s dětmi (Vojtěch, Jozífek), krejčí Sýkora, podruzi (Dorota)
 postava dobrého člověka – lékař (zná obě prostředí)
 základní stavební princip = kontrast (už v titulu):
	sobectví, bezcitnost na zámku × obětavost, vzájemná pomoc v podzámčí, panský pes × utrpení dětí, přepych × chudoba, zápas s cholerou
 
realistický pohled na skutečnost (popisný, detailní realismus), ale v závěru idealizace (romantická představa světa usmířeného = vliv utopického socialismu)
 Pohorská vesnice
Chodsko; ideální shoda vrchnosti s poddanými; nejvyšší míra idealizace
 

Gabriela Preissová 
(1862–1946) 
–	otřesné tragédie ze slovácké vesnice: Gazdina roba, Její pastorkyňa (stará mlynářka se dopustila zločinu, aby zachránila štěstí nevlastní dcery); lidské vztahy ovládány majetkem a vnějším pokrytectvím; psychologická kresba postav; hudební zpracování: J. B. Foerster – opera Eva, L. Janáček – opera Její pastorkyňa

Marie Majerová
 (1882–1967) představitelka meziválečné sociální prózy a socialistického realismu
« Úvaly u Prahy, dětství na Kladně, redaktorka Rudého práva, politická činnost
 –	první povídky – individuální osudy žen, např. Panenství; vliv anarchismu v románě Náměstí republiky (v pařížském prostředí); proletářská literatura – román Nejkrásnější svět – obraz politických událostí 20. let; utopický román Přehrada – vidina změny společnosti, využití avantgardních postupů;
–	román Siréna – kronika několika generací dělnické rodiny Hudců, (Hudec vynálezce, Pepek frajer a Hudcovka, Hudec policajt); důvěrná znalost hornického a hutnického prostředí, obraz přeměny zemědělského Kladenska v průmyslovou oblast; využití různých žánrových postupů (kronikářský záznam, dopis, deník, novinářské zprávy); časové přeskoky, střídání vypravěčů, prolínání několika dějových pásem
– 	jazyk – kladenské nářečí, odborné termíny hornické a hutnické, rčení, přísloví (Hudcovka)
–	vrchol tvorby – Havířská balada – příběh Rudly Hudce (vedlejší postava Sirény, syn Hudcovky) – pracuje jako horník v cizině; obraz hornické bídy – baladická stylizace dějově sevřené novely; 3 kapitoly stylisticky odlišené (střídání vypravěčů, zvláštní dialog, využití vnitřního monologu)
 
 Marie Pujmanová 
(1893–1958) meziválečná sociální a psychologická próza
« Praha, vzdělané měšťanské prostředí ð vzpomínková próza o harmonickém životě Pod křídly;
 –	povídka Pacientka doktora Hegla – proti maloměšťácké morálce, za práva svobodné matky
–	románová trilogie Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti
–	obraz dvojího prostředí: dělnické v Úlech (= Baťův Zlín) – Ondřej Urban, Halačka, továrník Kazmar, a intelektuální v Praze – pokroková inteligence, rodina advokáta Gamzy;
–	časové období: od 20. let do konce 2. světové války;
–	nejzdařilejší 1. díl – promyšlená kompozice, vnitřní svět a vývoj postav; 2. díl – lipský proces, obd. od nástupu fašismu v Něm. do okupace Československa; 3. díl – domácí odboj české inteligence (Helenka Skřivánková, dcera Gamzova) a zahraniční odboj (Ondřej v Sovětském svazu) – tendenčnost, schematismus
–	moderní styl, využití nevlastní přímé řeči, vnitřního monologu a polopřímé řeči
–	za okupace – povídka Předtucha – obraz psychologie dospívajících; střetnutí zájmů rodičů a dětí; odraz atmosféry nacistické okupace (symbolický význam)
–	novela Sestra Alena – z lékařského prostředí (rehabilitační ústav)
–	poezie – verše o Praze – Vyznání lásky, Praha, lyrickoepická skladba Paní Curierová aj.

Karolína Světlá (1830–1899) 
autorka povídek a románů; příběhy emancipovaných ženských hrdinek – vzory pro národní společnost (dovedou se zříci osobního štěstí a obětovat se)
 –	tzv. ještědské romány – vrchol tvorby, 5 příběhů žen, prožívajících konflikt mezi láskou a mravní povinností; v závěru vítězství odpovědnosti; úsilí o realismus, ale ještě prvky romantismu:
–	romány Vesnický román, Kříž u potoka, Kantůrčice, Frantina, Nemodlenec
–	povídka Hubička – o lásce Vendulky a Lukáše; v úpravě Elišky Krásnohorské libretem k Smetanově stejnojmenné opeře
–	povídka Černý Petříček – z pražského prostředí z dob mládí autorky
–	román s historickou tematikou (z doby josefinské) Zvonečková královna

VESNICKÁ PRÓZA
obraz vesnice i s jejími nedostatky; snaha hledat řešení, např. návratem k ideálům křesťanství (Holeček, Herben); regionální charakter prózy (odraz autorova vztahu k určitému kraji); využití dialektismů (charakteristika postav i prostředí)
 

Karel Václav Rais 
(1859–1926« Lázně Bělohrad (Podkrkonoší), vesnickým učitelem na Českomoravské vysočině; zobrazil těžký život venkovanů v horských krajích, růst bídy (pokračovatel Hálkův)
povídkové soubory:
otázka výměnkářská, vztah rodičů a dětí, touha po majetku – např. Výminkáři, Rodiče a děti
 romány:
–	idylický obraz venkova v minulosti:
	román Zapadlí vlastenci – z Podkrkonoší (Pozdětín); obraz náročné a obětavé práce drobné vesnické inteligence (učitelé, kněží) v době národního obrození (farář Stehlík, řídící učitel Čížek, učitelský pomocník Čermák); obrozenské vlastenectví; národnostní spory na česko-německém rozhraní
	román Západ – z Českomoravské vysočiny (Studenec = Kameničky   obraz Ant. Slavíčka); vesnice 2. pol. 19. století (autorova současnost); oslava ušlechtilosti a lidské dobroty (farář Kalous, kaplan Voříšek, vesnický učitel Pondělíček) – úsilí zmírnit bídu lidí
	kritický pohled na skutečnost, až naturalistický obraz mravního rozkladu: román Kalibův zločin – tragédie dobráka dohnaného intrikami a rozvracením manželství k vraždě
 Raisův přínos:
-	realistický obraz sociálních poměrů na vesnici; hlubší psychologická kresba postav; idylismus i naturalismus
-	zájem o postavy starých lidí nebo dětí (citovost, moudrost); nositelé vyšších morálních zásad, ale příliš slabí na ovlivnění osudů trpících
 
 
Teréza Nováková (1853–1912) 
« Praha, život na Českomoravské vysočině (Litomyšl, Poličsko, Skutečsko); národopisné studie z východních Čech ð vliv na beletristickou tvorbu; pokračovatelka K. Světlé;
 –	převaha monografických románů (děj se týká jedné postavy, jejího vývoje) –
–	román Jiří Šmatlán – příběh poličského tkalce, hledače ”praudy boží” = spravedlivějšího života; jeho vývoj: od náboženské víry (původně katolík, přestup k evangelictví) přes čtenářskou vášeň (písmácká hloubavost) až k sociálně demokratickým názorům o spravedlnosti pro chudé (vliv dělníka Hamerníka); dokumentární realismus a kritika společnosti
	román Děti čistého živého – tragický osud příslušníků náboženské sekty abrahamitů
	román Na Librově gruntě – východočeská vesnice v pol. 19. století, útlak roboty, daní
 


historické romány z venkovského prostředí:
	román Jan Jílek – tajný návrat českobratrského emigranta z Německa; vězněn, věrnost víře
	román Drašar – z doby národního obrození; tragický příběh kněze a obrozenského literáta Michla
městské prostředí:
	Maloměstský román – o osudu dcery Karla Havlíčka Zdeňky
 
Antal Stašek (1843–1931) 
« Podkrkonoší (Semily); otec Ivana Olbrachta;
–	povídkový cyklus Blouznivci našich hor – o životě lidí v Podkrkonoší, hledání spravedlnosti a štěstí; duchověrectví (spiritismus)
–	román V temných vírech – o životě dělníků, počátky dělnického hnutí
–	román O ševci Matoušovi a jeho přátelích (původně povídka Švec Matouš) – obraz 40. let 19. století, revoluce 1848 a 50. let; švec Matouš Štěpánek, od mládí bouřlivák, sní o lepším životě (vliv utopického socialismu) a účastní se boje proti kapitalistům
 
 Josef Holeček
 (1853–1929)
–	románová kronika Naši (10 dílů) – obraz jihočeské vesnice (Vodňansko, Písecko) v 1. pol. 19. stol.; rodina sedláka Kojana a jeho syna Bartoně; sedlák = představitel národní moudrosti; podrobné prokreslení prostředí
 
 Jan Herben 
(1857–1936) 
zakladatel časopisu Čas;
–	autor románové kroniky Do třetího a čtvrtého pokolení – obraz moravského Slovácka, život tří generací rodiny Hrabcovy (obd. od Marie Terezie do pol. 19. stol.)
 
 Jindřich Šimon Baar
 (1869–1925) 
katolický kněz;
 –	autor románové trilogie Paní komisarka, Osmačtyřicátníci, Lůsy – z prostředí Chodska 40. let 19. stol.; zachytil působení Boženy Němcové na Domažlicku (1. díl)
–	biografický román Jan Cimbura – idealizace jihočeského sedláka
 
 Karel Klostermann (1848–1923)
–	obraz Šumavy a jižních Čech v románech Mlhy na blatech a V ráji šumavském
 
 Ignát Herrmann (1854–1935)
« Chotěboř (Doubravka); život v Praze ð pražská tematika próz
–	novinář (Národní listy, literárněhumoristický časopis Švanda dudák)
–	prozaik humorista – drobné žánrové obrázky – zdůrazňují popisnost, hromadění drobných detailů, mistrné charakteristiky postav, nedějovost, idylizace, sentimentalismus – např. povídka Sudička, román Otec Kondelík a ženich Vejvara
–	román s autobiografickými rysy U snědeného krámu – z prostředí drobné pražské buržoazie (zištnost, dravost) × postava slabého, osamoceného člověka, neschopného odporovat
 
 



 
  

 
 


 

 
 



