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Kontrolní test-SOU-L3-47 

 
1. Náměty oficiálního proudu literatury jsou mimo jiné:  

a) nesvobodný život v době normalizace 
b) přírodní krásy a historie  
c) vyzdvihování západního stylu života 
d) mezilidské vztahy 
e) radostný život v socialismu 
 

2. Co platí pro literaturu vydávanou v exilu: ……………………………………………………… 
 
 

3. Po roce 1968 se literatura rozdělila na tyto proudy: 
a) oficiální 
b)  povolený 
c) tolerovaný  
d) exilový 
e) samizdatový 

 
4. Exilové nakladatelství v Torontu založil: 

a) J. Škvorecký 
b) K. Kryl 
c) M. Kundera 
d) V. Škutina 
e) J. Hutka 

 
5. Náměty ze sportovního prostředí využil O. Pavel v díle: 

a) Zlatí úhoři 
b) Plná bedna šampaňského 
c) Smrt krásných srnců 
d) Pohádka o Raškovi 
e) Dukla mezi mrakopdrapy 

 
6. Soubor povídek Jak jsem potkal ryby napsal: 

a) J. Drda 
b) M. Viewegh 
c) O. Pavel 
d) B. Hrabal 
e) J. Škvorecký 

 
7. Vladimír Páral nenapsal: 

a) Žert 
b) Profesionální ženu 
c) Směšné lásky 
d) Katyně 
e) Katapult 



 
8. Páralovy počáteční prózy jsou: 

a) kritikou měšťáctví  
b) kritikou konzumní společnosti 
c) napsány v emigraci 
d) o sportu 
e) z české historie 

 
9. Která z próz B. Hrabala se odehrává v Kersku: 

a) Postřižiny 
b) Perlička na dně 
c) Harlekýnovy miliony 
d) Krasosmutnění 
e) Slavnosti sněženek 

 
10. Správce pivovaru, strýc Pepin, krásná paní sládková jsou postavy z Hrabalovy prózy:  

………………………………………….. 
 

11. J. Škvorecký je autorem románu(ů): 
a) Černí baroni 
b) Občanský průkaz 
c) Tankový prapor 
d) Zbabělci 
e) Hrdý Budžes 
 

12. Román Žert o nevinném studentském žertu a jeho fatálních následcích napsal: 
a) J. Škvorecký 
b) V. Škutina 
c) P. Kohout 
d) M. Kundera 
e) L. Vaculík 

 
13.  Osobní zkušenost z komunistického vězení popisuje E. Kantůrková v díle: 

a) Motáky nezvěstnému 
b) Katyně 
c) Presidentův vězeň 
d) Přítelkyně z domu smutku 
 

14. M. Viewegh napsal romány: 
a) Český snář 
b) Román pro ženy  
c) Jak se dělá chlapec 
d) Román pro muže 
e) Účastníci zájezdu 

 
15. Rozhodněte, v kterých dvojicích je chyba, který autor a dílo k sobě nepatří: 

a) V. Havel - Zahradní slavnost 



b) O. Pavel - Rozmarné léto 
c) M. Kundera – Směšné lásky 
d) K. Kryl – Kníška 
e) J. Škvorecký – Černí baroni 

 
 
 
 
 
 
 
 


