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Autor: Josef Galík a kol. 
Panorama české literatury  – neumělecký text (ukázka) 
(...) J. seifert tedy konecne mohl oficialne vydat morový sloup (1981), sbirku zahrnujici i horke reakce 
basnikovy na situaci po sovetske okupaci. Dvojice sbirek destnik z Piccadilly (1979) a byti basnikem (1983) 
se opet vraci k davnym udalostem basnikova zivota. Vzpominky vsak nejsou zahaleny oparem 
melancholie, nybrz jsou drzeny v mirne sebeironickem duchu. Jejich prozaickym pandanem jsou vsecky 
krasy sveta (1981,Toronto). V roce 1984 byla J. seifertovi jako prvnimu ceskemu spisovateli udelena 
nobelova cena za literaturu. I posledni sve knihy vydaval seifert, jak uz naznaceno, za stale konfrontace se 
sice uz otresenym, ale porad jeste malo ustupnym tiskovym dozorem.  
(...) 
Oldřich Mikulášek se do kontextu doma vydavane literatury vratil vyborem cervenec (1980) a sbirkami 
shrnujicimi verše z let 1971 -1975: Veliké cerné ryby a dlouhý bílý chrt a Žebro adamovo (obě 1981). Jsou 
v nich akcentovany motivy bolesti a vedomí neustale devalvace lidskych hodnot. V knihach solo pro dva 
dechy (1983) a Čejčí plác (1984) jsou zarazeny verse milostne a kontemplativni. (...)  
Sbirka Agogh, dramaticka basnikova reakce na atmosferu let pocinajici normalizace (1969 1971), vyšla 
nejprve v exilu (1980), doma až v roce 1989. Titulni Agogh, král litosti a smutku, je autostylizovanou 
podobou samotneho basnika. Jeho promluvy v oddile Metafory jsou soudem nad vyprazdnenym svetem 
technicke civilizace a vyjadrenim odporu k hrozici nicote.  
(...) 
Jan Skácel prerusil vynucene mlceni sbirkou Davne proso (1981). Basnik v ni uziva daleko casteji nez 
drive pravidelne versove a stroficke formy. V prvni a druhe casti se vraci k jistotam detstvi a moravskeho 
venkova, oddil talisman tvoří pak dvanact sonetu „pro starou lasku“. Tato tendence ke klasicnosti vyrazu  a 
gnomicnosti vyjadrovani se jeste zretelneji prosazuje ve sbírce naděje s bukovymi krídly (1983), (...) 
Až posmrtne byla vydana sbírka a znovu laska (1991). (...) 
(skacelovy sbirky vychazely v normalizacnich letech i v exilu: Chyba broskví (1978), básně (1982, obsahují 
Nepatrné rekviem, talisman a tratidla). 
(...) Prestoze se Miroslav Holub v roce 1973 distancoval od sve predchazejici cinnosti, vysla jeho nova 
sbirka Naopak až na začátku osmdesátých let (1982). (...) Holub se dobira adekvatniho postizení existence 
cloveka v její mnohoznacne konfliktnosti a viceznacnosti. Sbirka Interferon cili o divadle (1986) se v první 
cásti obraci k obraznemu svetu „anatomickych“ zazitku, ve zbyvajicich trech vyuzíva holub analogií 
s prostredim divadelnim. Projevuje se to jednak skutecnosti, ze basne dostavaji podobu prozaickych 
scenáru, a take tim, že lyricky subjekt se stylizuje do pozice distancujiciho se komentatora, címz se 
zvyraznuje odpor „herců“ vuči podrízenosti ruznym principalům. 
(...) 
Autor pisni a basni Karel Kryl (1944-1994) vystudoval strední keramickou skolu v Bechyni. Poprvé veřejně 
vystoupil v teplicích v roce 1962. Velký ohlas mela jeho vystoupeni v letech 1968-1969. V zarí 1969 zustal 
v SRN, kde se ucastnil festivalu protestních zpevaku. Usadil se v mnichove, kde studoval dejiny umení      
a filozofii. Spolupracoval s rozhlasovou stanici svobodná evropa. Všeobecne znamym se u nás stal zvlaste 
po vydani dlouhohrajici desky bratříčku, zavírej vratka (1968), v jejíchž basnickych textech predjal ci 
reflektoval tragickou situaci ceskeho národa po srpnove okupaci roku 1968. (...) 
 

Úkoly: 
1. Doplnit a opravit diakritiku v textu, opravit chybný pravopis v textu. 
2. Zjistit, kdo je autorem knih: Pochyby, 17 kryptogramů na dívčí jména, Zbraně pro Erató,  
    Amoresky, Kníška Karla Kryla. Pokusit se vlastními slovy interpretovat informace z textu. 
3. Opravit psaní velkých písmen v textu, zdůvodnit pravopis. 
4. Najít v textu slova přejatá. 
5. Určit, k jakému slohovému postupu a útvaru řadíme výše uvedený neumělecký text. Proč? 
6. Najít v textu odborné termíny, vysvětlit jejich význam. 
7. Stanovit, který slovní druh v textu převažuje. 
8. Najít v textu přívlastky, určit jejich druh.. 


