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Sociální a kulturní kontext díla F. Kafky 
 

1. Jaký byl Kafkův vztah s otcem? Najděte v expozici ukázku díla, v němž tento svůj vztah 

s otcem reflektuje. Jak se toto dílo nazývá? 

 

 

 

 

2. Kdo to byli Arconauti? Podle čeho se takto označovali? 

Uveďte některé členy. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1. 

3. Kafkovo židovství bylo zpočátku spíše vlažné. Později se však dokonce začal věnovat 

hebrejštině a zvažoval odchod (emigraci) do Palestiny. Co mělo zásadní vliv na jeho vztah k 

judaismu? 
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4. Významnou roli v Kafkově životě hrály také ženy. Uveďte jméno  

a. ženy, která jako první začala překládat Kafkovo dílo do cizího jazyka 

b. ženy, se kterou žil v Berlíně 

c. ženy, která byla Franzovou první láskou a se kterou se 2x zasnoubil 

d. ženy, se kterou byl zasnouben, ale musel zrušit sňatek na nátlak svého otce 


