
Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu ACC100022 Česká literatura 1. pol. 20. st.

Typ předmětu seminář dopor. ročník / 
semestr

2/ ZS, LS

Rozsah studijního předmětu 26
26

Hod. za týden 2
2

kreditů 3
3

Jiný způsob vyjádření 
rozsahu
Způsob zakončení Zápočet, zkouška Forma výuky seminář
Další požadavky na studenta
Podmínkou k udělení zápočtu je: aktivní účast na semináři, průběžné čtení předepsané literatury,
plnění domácích úkolů, 1 handout o vybraném autorovi a díle, prezence (lze chybět nanejvýš třikrát, 
při delší absenci udělení zápočtu jen ve výjimečných a odůvodněných případech, přičemž bude po 
domluvě s vyučujícím stanoven náhradní úkol), odevzdání závěrečného referátu se všemi formálně-
obsahovými náležitostmi, úspěšné absolvování zápočtového testu v zimním semestru a zkoušky 
v letním semestru. Ke zkoušce si studenti připraví seznam 10 knih z probíraných titulů a autorů 
během obou semestrů, jež přečetli. Průběh zkoušky: 3 otázky (období, autor, kniha).
Vyučující

Stručná anotace předmětu
V semináři se budou rozebírat reprezentativní ukázky české prózy, poezie a dramatu 1. poloviny 
20. století. Zimní semestr bude zaměřen na tvorbu přelomu století až do konce první světové 
války a jejího ohlasu v české literatuře. Letní semestr poté na tvorbu zejména 20. a 30. let až po 
literárně-uměleckou situaci za protektorátu. Práce studentů spočívá v domácí přípravě (četba 
předepsané literatury) a následně v diskusi nad díly v semináři.

Studijní literatura
Základní:
Lehár, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2. A 3. díl. Praha: NLN, 1998 (a další 
vydání).
Pešat Z. – Strohsová, E Dějiny české literatury IV. Praha: Victoria Publishing, 1995. (portréty -
Vančura, K. Čapek, Olbracht aj.).
Janáčková, J. – Lukešová, M. Kniha textů – Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 
1999.
Lukeš, E. – Holý, J. Kniha textů 3. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: NLN, 2000.
Janáčková, J. Česká literatura na předělu století. Praha: H+H, 1991.
Pešat, Z. Dialogy s poezií. Praha: ČS, 1985.
Poetika české meziválečné literatury (proměny žánrů). Kol. ÚČSL ČSAV. Praha: ČS 1987. (balada, 
psychol. román, baladic. próza, …)
Červenka, M. – Macura, V. – Med, J. – Pešat, Z. Slovník básnických knih. Praha 1990.
Menclová, V. – Vaněk, V. Slovník českých spisovatelů. Praha: Libri 2000 nebo 2005.
Čeští spisovatelé 20. století. Red. M. Blahynka. Praha 1985.
Havel, R. – Opelík, J. Slovník českých spisovatelů. Praha: ČS, 1964.
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/






