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Dobový kontext života a díla Franze Kafky 
 

1. Jednou z nejzásadnějších událostí, které ovlivnily život ve 20. století, byla 1. světová válka. Za 

její příčiny se obecně považuje kombinace několika faktorů. Byly to především:  

• růst nacionalismu,  

• vytvoření spojeneckých bloků 

• situace na Balkáně 

• závody ve zbrojení – pozemní i námořní 

• „únava“ z míru 

Tyto pojmy stručně vysvětlete, časově zařaďte, případně uveďte příklady. 

 

 

 

 

 

2. Období před válkou a následně i první světová válka přinesly pronikavý rozvoj technologií, 

primárně samozřejmě válečných. Vyjmenujte a vysvětlete alespoň 3 z nich: 

 

 

 

 

 

3. První světová válka formálně skončila podpisem série mírových smluv souhrnně označovaných 

jako versailleský mírový systém. Kdy se tak stalo? Podpisem těchto smluv zároveň vznikla nová 

mezinárodní organizace. Jak se jmenovala, kde sídlila a se jménem kterého významného 

státníka je idea jejího vzniku spojována? 
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4. Co to byla tzv. ztracená generace? Uveďte alespoň 3 autory a jejich díla. 

 

 

 

 

 

 

5. Franz Kafka se narodil do židovské rodiny a k judaismu (židovství) se v osobním životě vracel. 

Konec 19. století však v Evropě přinesl velkou vlnu antisemitismu. Vysvětlete pojem 

antisemitismus. Co byla tzv. Dreyfusova aféra ve Francii?  

 

 

 

 

 

 

 

6. K jaké události se vztahuje text lidové odrhovačky, jejíž text reprodukujeme? Který významný 

český politik se podílel na jejím řešení? 
 

“Nekupujte u Židů, 

cukr, kávu, mouku, 

voni nám zavraždili 

modrovokou holku. 

 

Anežka Hrůzová 

byla zavražděná, 

vod Poldy Hilsnera 

byla podřezaná...” 
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7. Krajní antisemitismus vyústil až do tzv. holocaustu (nazývaného též šoa). Co tento pojem 

znamená, jakou podobu měl holocaust uskutečňovaný nacistickým Německem? 

 

 

 

 

 

 

8. Československo, které vzniklo jako jeden z nástupnických států Rakousko-Uherska, se muselo 

po svém vzniku potýkat s celou řadou problémů. Byly to zejména: 

• Komplikovaná národnostní struktura 

• Problém vymezení a udržení státních hranic 

• Německá iredenta 

• hospodářské a sociální rozdíly mezi Čechami, Moravou a Slovenskem a 

Podkarpatskou Rusí 

• sociální problémy 

Tyto problémy stručně vysvětlete, časově zařaďte, případně uveďte příklady. 

 

 


