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ABSTRAKT 

Bakalářská práce na téma Analýza povídek Václava Chytila se zaměřuje na 

autorovu literární prvotinu, povídkový soubor Holoubek. Každá povídka je samostatně 

rozebrána, tak aby vynikl její smysl a úloha v rámci celého souboru. Následně jsou 

všechny povídky shrnuty a zhodnoceny. Jsou vyznačeny společné rysy, které propojují 

celý soubor. Zaměření v analýze je především na celkovou kompozici, důležitost příběhu a 

událostí, úlohu vypravěče, rekonstrukci postav z textu a jejich působení v prostoru.  

Zajímavostí je autorovo zpracování vyprávění do vzpomínek, které znázorňují 

citlivý dětský pohled na svět kolem a křehkost dospívání, a na druhou stranu pohled 

starších lidí a jejich vyrovnávání se s prožitým životem.  

Opomenut není ani literární kontext, v kterém povídkový soubor vznikl. Krátce je 

postihnut literární vývoj Václava Chytila a literární tvorba v 80. letech.   

 

Klíčová slova: analýza, interpretace, kompozice souboru, vzpomínkové vyprávění, 

vyjádření dětských pocitů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Bachelor’s work theme Analysis of stories of Václav Chytil is focused on author’s 

literary first book, collection of short story Holoubek. Each short story is individually 

analysed. The main points and part excel in the frame of the whole collection. 

Consequently, all the stories are summarized and evaluated. The common features are 

distinguished and they connect the whole collection. The main focus in the analysis is on 

overall composition, importance of the tale and events, task of the narrator, reconstruction 

of characters from the text and their actions in place and time. 

Matter of interest is the author’s image of memorable tale, which firstly represents 

sensitive childish view on world around and fragility of adolescence and secondly views of 

older people and compensation with their entire life. 

There is also mentioned the literary context, where the short story collection 

originated. Shortly, the literary progress of Václav Chytil is involved and is included in 

literary production in the 80th. 
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