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Kontrolní test-SOU-L3-45 

 
1. Pro pohled západní literatury na válku platí:  

a) patetický pohled na válku 
b) důraz na jedince a jeho postoje 
c) zdůrazňování hrdinství davu 
d) humor a satira 
e) citlivý přístup k obětem 
 

2. Prolínání skutečnosti se starými mýty a legendami je: 
a) v poetismu 
b) v kritickém realismu 
c) v impresionismu 
d) v neorealismu 
e) v magickém realismu 

 
3. K autorům vědeckofantastické literatury patří: 

a) R. Bradbury 
b) A. C. Clark 
c) V. Nabokov 
d) U. Eco 
e) A. Moravia 

 
4. Fantasty literatura ukazuje: 

a) stinné stránky technického pokroku 
b) fiktivní budoucnost světa 
c) svět bájný a pohádkový 
d)  boj dobra a zla 
e) katastrofické vize 

 
5. J. R. R. Tolkien je přední autor: 

a) fantasy literatury 
b) detektivek 
c) scifi 
d) psychologického románu 
e) lyrické poezie 

 
6. Román G. Orwella Zvířecí farma je: ………………………………………………………………………… 

a) obraz totalitní společnosti ve formě alegorické bajky 
 

7. Představitel italského neorealismu a autor románů Horalka a Římanka se jmenuje: 
a) U. Eco 
b) G. Boccaccio 
c) A. Moravia 
d) F. Fellini 
e) A. Camus 



 
8. Hrůzný obraz života v koncentračních táborech podává román R. Merla: 

a) Smrt je mým řemeslem 
b) Sophiina volba 
c) Krabice živých 
d) Můj život s hvězdou 
e) Démanty noci 

 
9. Otřesné svědectví o životě v sovětských pracovních táborech podal A. Složenicyn          

v  díle: 
a) Lolita 
b) Na cestě 
c) Doktor Živago 
d) Souostroví Gulag 

 
10. Pro beatnickou generaci jsou typické tyto znaky: 

a) hledání vnitřní svobody 
b) tuláctví 
c) pocity úzkosti a odcizení 
d) vliv alkoholu a drog 
e) radost ze života 
 

11. Ch. Bukowski je autorem povídek: 
a) Vesmírná Odyssea 
b) Všechny řitě světa i ta má 
c) Teplouš 
d) Feťák 
 

12. V knihách Ch. Bukowského často vystupuje spisovatel, sám autor jako: 
………………………….. 
 

13. Mezi přední básníky beatníků patří:  
a) J. Prévert 
b) G. Apollinaire 
c) P. Eluard 
d) L. Ferlinghetti 
e) A. Ginsberg 
 

14. Autentická výpověď mladé narkomanky je v románu: 
a) My děti ze stanice ZOO 
b) Feťák 
c) Deník A. Frankové 
d) Divoké palmy 

 
15. Autorem katastrofických románů např. Letiště, Hotel je: 

a) J. Irving 
b) A. Hailey 



c) S. Lem 
d) J. Osborne 
e) J. Heller 

 
 
 
 
 


