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Další představitelé 

literatury SCI - FI  



Co je SCI – FI? 

 umělecký žánr, kde se vyskytují nové 

technologie, formy života, přírodní 

jevy a neznámé formy života 

 

 

 děj je zasazen do vesmíru nebo do 

budoucnosti 

 



Ray Bradbury (obr.1) 

 



Ray Bradbury 

 americký romanopisec, povídkář, básník, 

esejista, autor scénářů a divadelních her 

 psal hororové sci – fi povídky a romány  



Napsal: 

 451 stupňů Fahrenheita – o budoucnosti, 

kde cenzura vedla k úplnému zákazu 

psaného slova. Skupina rebelů se 

pokusila zachránit historii a kulturu tím, 

že se učili zpaměti literární a filozofické 

knihy předtím, než byly spáleny   

 

 Marťanská kronika  - povídky, první 

pokusy lidí ze Země o dobytí a osídlení 

Marsu  

http://cs.wikipedia.org/wiki/451_stup%C5%88%C5%AF_Fahrenheita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mar%C5%A5ansk%C3%A1_kronika


Arthur C. Clarke 

 britský autor sci – fi, vynálezce 

 nejznámější dílo: 2001: Vesmírná 

odysea 

 

 byl představitelem technického 

optimismu 



Stanisław Lem 

 

 polský spisovatel, filosof, lékař, satirik 

 autor sci – fi 

 častým tématem je kontakt lidí s 

mimozemskou civilizací (obtížnost s jeho 

navázáním) 

 



Stanisław Lem (obr.2) 

 



Stanisław Lem (obr.3) 

 



 

 

 polský spisovatel, filosof, lékař, satirik 

 autor sci – fi 

 častým tématem je kontakt lidí s 

mimozemskou civilizací (obtížnost s jeho 

navázáním) 

 



Napsal: 

 Nepromarněný čas (třídílný román) 

 Nepřemožitelný 

 Kyberiáda (příběhy dvou robotů – 

konstruktérů) 



Ludvík Souček 

 

  český spisovatel sci – fi 

 apeloval na příznivce sci-fi, aby zakládali 

SF kluby 

 měl se zúčastnit lékařských pokusů na 

válečných zajatcích (nebylo potvrzeno) 

 

 



Napsal: 

 Cesta slepých ptáků 

   volně navazuje na román Julese Verna:  

   „Cesta do středu Země“ – popisuje 

    kontakt s mimozemskou civilizací 



Otázky na závěr: 

 1. Kam zasazují děj autoři SCI – FI? 

 2. Který americký romanopisec psal 

HOROROVÉ SCI – FI? 

 3. Jak se jmenuje nejvýznamnější dílo 

ARTHURA C. CLARKEA?  

 4. Vzpomenete si na jméno polského 

autora SCI – FI, který se zabýval 

kontaktem s mimozemskou civilizací? 



Odpovědi: 

 1. Do vesmíru nebo budoucnosti  

 2. HOROROVÉ SCI – FI psal Ray 

Bradbury  

 3. Nejvýznamnější dílo ARTHURA C. 

CLARKEA se jmenuje -  2001: Vesmírná 

Odysea   

 4. Jméno polského autora SCI – FI, který 

se zabýval kontaktem s mimozemskou 

civilizací: Stanisław Lem  
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