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Charakteristika realismu

 Vznikl v 50. letech 19. století
 Komplexní, pravdivé a věrné zachycení skutečnosti
 Přesné a všestranné studium společenského života, nitra člověka, zobrazení 

každodenního života
 Zobrazuje průměrného člověka, realistický román je zrcadlem společnosti, 

kronikou jejích mravů
 Autor neužívá autostylizace – není v díle přímo účasten
 Autorova objektivita je ale podmíněna – vybírá fakta, volí hrdiny a prostředí, proto

není 100% objektivní, jelikož vybírá. Je to svým způsobem hra na objektivní postoj
 Hrdina se vyvíjí – je dobově a společensky podmíněný
 Je uplatněna typizace – autor se snaží postihnout obecné, tj. typické, příznačné 

rysy lidí v jedinečném hrdinovi
 Demokratizace ve výběru postav – vybírá si z celého společenského spektra (vysoce

postavení i chudí jsou zobrazeni v prostředí jim vlastním)
 Vztah autorů k tématu minulosti – vyhýbají se jí, upřednostňují současnost (pokud 

se k minulosti vracejí, tak v případě posluhujícím současnému životu lidí)
 Umělec už není ten, který umí zachytit jen krásu
 Díla realismu jsou spíše studií společnosti
 Hlavní žánry – román, povídka, drama



Český  kritický realismus

 Venkovská próza – romantický pohled na venkovský lid, proměna generačních 

sporů v peněžní K. V. Rais (Kalibův zločin) J. Š. Baar (Jan Cimbura), K. Klostermann
(Mlhy na blatech)

 Historická próza – je hledání paralel z historie do současnosti, vyzvedávání 

určitých historických období A. Jirásek

 Vědecká próza – začátky moderní filozofické, politické, náboženské, literárně 

kritické literatury T. G. Masaryk



Představitelé českého kritického realismu 

Obr. 1: : A. Jirásek Obr. 2: K. V. Rais Obr. 3: G. Preissová



Dílo A. Jiráska

• Nejstarší období

Staré pověsti české

• Husitství

Proti všem – trilogie 

 Pobělohorská doba

Temno

Psohlavci

 Národní obrození

F. L. Věk

 Historické hry

Jan Žižka

 Pohádkové hry

Lucerna



Kriticko-realistické drama 90. let 19. století

 Gabriela Preissová
tragédie

Její pastorkyňa

 Alois a Vilém Mrštíkové
tragédie

Maryša


