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Franz Kafka  - život a dílo 
 

1. Kafka se narodil v Praze v roce 1883, stejně jako Jaroslav Hašek, 

autor Osudů dobrého vojáka Švejka. Čím se živil Kafkův otec 

Hermann Kafka? 

 

 

 

 

Obr. 1. 

2. Kafka, podobně jako jeho zřejmě nejvýznamnější přítel Max Brod, byl členem skupiny 

pražských autorů pojmenované právě po jedné z knih Maxe Broda. Jak se tato skupina 

jmenovala a čím se vyznačovala? 

 

 

3. Po studiích na gymnáziu zamířil mladý Franz Kafka na univerzitu. Co vystudoval, ve kterých 

letech a na jaké univerzitě? 

 

 

 

4. Jeho vzdělání získané na vysoké škole mu bezpochyby pomohlo v jeho zaměstnání. Kde F. Kafka 

pracoval a čím se profesně zabýval? Jaký měl vztah ke svému zaměstnání? Jak se jeho 

zaměstnání projevilo v jeho tvorbě? 
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5. Franz Kafka trpěl infekční chorobou, která v jeho době v Evropě stále ještě nebyla léčitelná a 

proti které ještě nebylo k dispozici ani očkování. Jak se tato choroba spojená s tzv. „chrlením 

krve“ nazývá? Kdo objevil jejího původce? Kafka se s touto chorobou léčil na několika místech 

– uveďte některá z nich. Kde nakonec na následky této choroby Kafka zemřel a kde je 

pochován? 

 

 

 

 

 

6. Kafka je autorem 3 románů a celé řady povídek. Vyjmenujte jeho romány a uveďte názvy 

alespoň 3 povídek: 

 

 

 

 

 

7. Jak rozumíme přídavnému jménu „kafkovský“? Jak se toto 

slovo překládá do angličtiny? 
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