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Anotace 
 Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určen pro  práci na interaktivní 

tabuli, do předmětu JAZYK ČESKÝ pro 7. ročník základních škol. Je součástí 

tematického okruhu Literární výchova – 7. ročník: antika – 19. století. 

 

 Materiál je určený pro vyvozování nového učiva. 

 

 Materiál doplňuje učebnici: Lederbuchová L., Beránková E.: Čítanka, učebnice 

pro základní školy a víceletá gymnázia, Fraus, Plzeň, 2004. 



REALISMUS 

• umělecký směr 2. pol. 19. stol. 

• realis = skutečný 

 

• rozvoj technické vědy 

• rozvoj průmyslové výroby 



Znaky realismu: 

• pravdivý obraz skutečnosti  

• realistický hrdina je typický 
jednotlivec (zatímco romantický 
hrdina byl člověk výjimečný)  

 

 kritika nedostatků ve společnosti – 

kritický realismus 

 



Francie: 

Honoré de Balzac   

  cyklus „Lidská komedie“: 

 

  Otec Goriot  

  Evženie Grandetová  

  Ztracené iluze  



Obr. 1 

Honoré de 
Balzac 



Naturalismus 
 

• od slova natura = příroda 

• snaha věrně zachytit skutečnost  

 

•Emil Zola 

•Guy de Maupassant 
 



Anglie 

Charles Dickens 
   měl smysl pro utrpení chudáků a 

zejména dětí: 

 

  „Oliver Twist“ 

 



Obr. 2 

Obálka prvního vydání 
Oliverta Twista z roku 1838  



Obr. 3 

Charles 
Dickens 



Rusko 

Nikolaj Vasiljevič Gogol  
 

„Revizor“ – ostrá kritika 
úplatkářství 

„Mrtvé duše“  

 



•Anton Pavlovič Čechov 
 

 „Višňový sad“ – drama, kterým 
se proslavil 



USA 

Mark Twain  
 

Měl neradostné dětství: 
 

„Dobrodružství Toma 
Sawyera“  

„Dobrodružství Huckleberryho 
Finna“ 

 
 

 

 
 



Obr. 4 

Huckleberry Finn. 
Obrázek z původního 
vydání knihy v roce 

1884.  



Obr. 5 

Mark 
Twain 



•S jakými odvětvími je 
spojen vznik REALISMU? 



•Realismus je spojen se 
vznikem TECHNICKÝCH A 
PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ  



•Jak bys charakterizoval 
REALISTICKÉHO HRDINU? 



•Realistický hrdina je 
TYPICKÝ JEDNOTLIVEC 

(narozdíl od romantického 
hrdiny)   



•Charakterizuj 
NATURALISMUS! 



•Naturalismus je směr, kdy 
se umělci snažili věrně a do 

detailů zachytit 
skutečnost. 



•Která významná díla 
napsal Mark Twain a čím 

byly ovlivněny? 



•Mark Twain napsal:  

„Dobrodružství Toma 
Sawyera“  

„Dobrodružství Huckleberryho 
Finna“, ovlivněno autorovým 

dětstvím. 
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