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Abstrakt 

Cílem této práce je rozbor a typologie postav v románech na pokračování, které 

byly publikovány v ženských časopisech v meziválečném období. V průběhu řešení této 

otázky byly využity metodické postupy kvantitativní obsahové analýzy a kvalitativního 

rozboru vybraných pěti románů na pokračování. Šetření bylo zaměřeno na sledované 

období let 1931- 1939. Na základě získaných dat byly nalezeny shodné typy a rysy 

postav používaných v dobových románech na pokračování. Byly nalezeny i společné 

aspekty románů, které tvořily primární zdrojový materiál výzkumu. Provedeným 

výzkumem byl získán podklad pro práci s literárními postavami romantické beletrie. 

V další fázi došlo k modelování hlavní mužské a ženské postavy, vyskytující se 

v románech. V rámci těchto modelů byl sestaven i modelový román na pokračování. 

Dílčí část přinesla i rozbor románů a jejich postav, které byly převedeny do filmové 

podoby. Práce potvrdila důležitost románů na pokračování, jakožto klíčového útvaru 

ženských periodik v meziválečném období. Přínosem této práce je zmapování nejčastěji 

užívaných postav v těchto románech. Seskupení užívaných rysů je možné využít taktéž 

jako podklad k výstavbě literárních postav červené knihovny a sentimentálních románů. 

Přínosem je i pochopení důležitosti postav v daných románech, jako klíčového aspektu 

románu pro jeho komerční úspěšnost.     

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The aim of this work is the analysis of a typology of characters in the serial 

novel, which was published in women's magazines in the interwar period. For this thesis  

were used methodology of quantitative content analysis and qualitative analysis of 

selected five novels to continue. The work was focused on the period 1931 - 1939. 

Obtained data were found identical types and features the characters used in 

contemporary novels to continue. They were found the common aspects of serial novels 

that formed the primary source material of this thesis. The research was obtained the 

basic data for working with literary figures of romantic fiction. In this work was 

prepared model the main male and female character appearing in the novels to continue. 

In this work was constructed the model of serial novel. Part of the thesis has brought an 

analysis of novels and their characters have been converted into a movie. This work 

confirmed the importance of the continuation novels, as a key department of women's 

periodicals in the interwar period. The contribution of this work is to analyze the most 

frequently used characters in the novels to continue. Grouping of most commonly used 

features can be used as a basis for the construction of literary characters red library and 

sentimental novels. Contribution of the work is understanding the importance of the 

characters in these novels, as a key aspect of the novels for their commercial success. 

 

Klíčová slova 

Román na pokračování, týdeník Hvězda československých paní a dívek, typologie 

postav, literární postava, červená knihovna, populární literatura, první republika, 

meziválečný černobílý film.  

 

Keywords 

Serial novel, the weekly Star Czechoslovak lady and girl, typology of characters, 

literary figure, red library, popular literature, the First Republic, the inter-war black and 

white film. 
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1. Úvod 
Diplomová práce má za cíl realizovat výzkumné šetření, které povede k sestavení 

typologie postav v románech na pokračování, jež vycházely v prvorepublikovém 

časopisu pro ženy. V úvodní kapitole bude přiblížen hlavní cíl práce, členění kapitol, 

zdůvodnění výběru tématu a budou představeny stanovené hypotézy.  

1.1. Cíl práce  

Cílem této diplomové práce je sestavení typologie postav v románech na 

pokračování, které byly publikovány v týdeníku Hvězda československých paní a dívek. 

Mnou vybrané téma jsem si zvolila především z velkého osobního zaujetí literárních děl 

upravených do podoby periodického vydávání. Důvodem volby tématu bylo také úzké 

propojení románů na pokračování s meziválečným filmem. Toto spojení je dobovou 

ukázkou přesunu mediálního obsahu z tradičního média do nového. Sestavená typologie 

se bude opírat o literárně teoretické publikace věnované studiu literární postavy a žánru 

románu. Pomocí výsledků zrealizované analýzy dojde k potvrzení nebo vyvrácení 

stanovených hypotéz. Stěžejním výsledkem je pak sestavení typologie postav. Praktické 

výstupy budou obsahovat sestavení modelových románových postav, stanovení 

nejčastějších užívaných románových rysů a hloubkový rozbor pěti vybraných románů 

na pokračování ze sledovaného období. Cíl bude naplněn pomocí několika dílčích etap. 

První etapa obsahuje znalosti ze studia klíčových teoretických prací, které se věnují 

realizaci typologií a výzkumu literární postavy. V této etapě bude realizováno i 

nastudování metodického postupu zkoumání dle kvantitativní obsahové analýzy a taktéž 

stanovení postupu práce při kvalitativním rozboru pěti vybraných románů na 

pokračování. Tato etapa definuje metodický postup pro naplnění všech stanovených 

cílů. V praktické etapě této diplomové práce dojde ke statistickému rozboru sesbíraných 

dat a kvalitativnímu rozboru vybraných klíčových románů a jejich postav. Dílčí části 

praktické etapy bude reflexe postav v románech na pokračování, jež byly přeneseny na 

filmové plátno. Cílem bude nalézt shodné prvky klasického románového zpracování a 

odpovídající filmové adaptace.   

1.2. Hypotézy 

Výsledkem analýzy by mělo dojít k potvrzení nebo vyvrácení tří stanovených 

hypotéz. Hypotézy byly stanoveny na začátku realizace této práce. Jednotlivé hypotézy 

jsou popsány v následujících bodech.  
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1.  Zjištění podobnosti ženských postav v nalezených románech na pokračování s 

typologií hlavních ženských hrdinek v analýze Lukáše Gregora na příbězích 

z produkce Walta Disneyho. Podobnost hrdinek bude potvrzena v případě 

výskytu nejméně tří shodných postavových rysů ženských postav.  

2. V dějové linii románu se bude často vyskytovat přeměna postavy z mladé chudé 

dívky do podoby bohaté a žádoucí dívky. Častému zastoupení se rozumí více jak 

polovina výskytu této přeměny v rámci nalezených románů na pokračování.  

3. Úmrtí jedné z hlavních nebo vedlejších postav bude zastoupeno v dějové 

linii všech nalezených románů nejméně v hodnotě 30 %. Smrt postavy je dle E. 

M. Forstera zařazena do skupiny hlavních životních zkušeností figury, což 

poukazuje na důležitost daného aspektu vývoje postav v románu.  

 

Po úspěšném stanovení hypotéz a nastavení hlavního cíle budou v následující 

kapitole představeni významní autoři, jejichž práce se zabývá významem a výzkumem 

literární postavy. S ohledem na vybraný primární materiál bude kapitola věnovat 

pozornost žánru milostné literatury a jeho významu v meziválečném období.  

Cílem této práce je tedy sestavení typologie postav ve vybraném periodiku pro ženy, 

které vycházelo v meziválečném období, konkrétně v letech 1925- 1939. 
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2. Teoretická část 
 Kapitola představí romány na pokračování v žánru milostné literatury. Klíčová 

pozornost bude věnována románovým postavám a jejich výstavbě v románových 

příbězích dle vybraných autorů, jejichž dílo je v oblasti literárních postav považováno 

za základní. Detailnější pozornost pak bude věnována žánru milostné literatury, románu 

na pokračování a vývoji této zkoumané oblasti na našem území. Pro komplexnější 

pochopení a sestavení cílové typologie postav je nutné přiblížit i charakteristiku 

sledovaného období z pohledu soudobé společnosti na ženy. Je možné očekávat, že 

romány na pokračování budou odrážet soudobé společenské zvyklosti 

v Československu v daných letech. Závěrem se kapitola zabývá romány na pokračování, 

které byly převedeny na filmové plátno ve sledovaném období. Meziválečný film čerpal 

velké množství námětů právě z milostných románů v časopise Hvězda.  

2.1. Charakteristika románu na pokračování jako literárního 
útvaru 

Klíčovým literárním útvarem této diplomové práce je román na pokračování. 

Tento druh románu byl používán v různých formách v období první republiky. 

V případě ženských časopisů si tento útvar získal velkou popularitu a stal se 

neoddělitelnou součástí daných časopisů.
1
  

Klíčovým prvkem románu je vyprávění, neboli literární narativ. Jedná se o 

termín užívaný v oblasti literární vědy. J. Culler rozšiřuje informace o literárním 

narativu ve smyslu, že je možné na ně nahlížet jako na komplexní části obsáhlejší 

skupiny příběhů, „narativně předváděné texty“.
2
 Román jako literární útvar je spojován 

v současné době nejčastěji s klasickou knihou. Jedná se o pevně ukotvenou asociaci. 

Pomocí Internetu však román získává možnost transformace na román na pokračování. 

S ohledem na moderní technologie je možné tento útvar nazvat internetovým románem 

na pokračování. Podstata tohoto útvaru je stejná jako v případě románů na pokračování 

v meziválečném období. Rozdíl je pouze v distribučním kanálu, kdy se nejedná o tištění 

týdeník, ale prostředí webových stránek, blogů apod.
3
    

                                                 
1
 Česká novinářka: k postavení a obrazu novinářek v českých médiích. Vyd. 1. Editor Jan Jirák, Barbara Köpplová, 

Radim Wolák. Praha: Portál, 2011, 166 s. ISBN 978-802-6200-567. 
2
 CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002, 168 s. Teoretická knihovna, 1. 

ISBN 80-729-4070-8. s. 34.  
3
 Blogový román. Idnes.cz [online]. 2009 [cit. 2014-04-23]. Dostupné z: http://blogovyroman.idnes.cz/ 

http://blogovyroman.idnes.cz/
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Vyprávění obsažené v románech na pokračování je možné označit za narativ, 

literární dílo a dalšími výrazy. Samostatným útvarem je literární dílo definováno jako 

jazyková událost, která konstruuje představu fiktivního světa. Tento fiktivní svět je 

důležitý z hlediska toho, že zahrnuje několik důležitých prvků: mluvčí, aktéři příběhu, 

samotná vyprávěná událost a implikované publikum. Tato definice literárního díla 

poukazuje na důležitost postav v narativu.
4
 Následující kapitola se bude věnovat teorii 

románové postavy.  

2.1.1. Románová postava 

Postava byla předmětem zájmu u mnoha autorů, jež zkoumali přímé i nepřímé 

definice postavy, jednotlivé složky postavy a charakterizaci těchto složek. Postavu je 

možné definovat jako „fiktivní, objektivizovaný subjekt v epickém a dramatickém díle. 

Spolu s dějem (akcí) představuje jejich nejzávažnější složku. Podle jejího postavení 

v syžetu díla a podle jejího významu rozeznáváme postavy hlavní (ústřední) a vedlejší 

(epizodní).
5
 Literární charakter je právě takový rys epického či dramatického díla, jež je 

přítomen ve všech jeho rovinách nebo složkách. Postava výrazněji než ostatní prvky 

literárního díla poukazuje na propojenost všech složek.
6
 Klíčovou domácí publikací, 

zaměřenou na literární postavy, je kniha Bohumila Fořta: Literární postava; Vývoj a 

aspekty naratologického zkoumání. Bohumil Fořt shrnuje poznatky související s  

literárními postavami a porovnává přístupy k postavám. V prvním pohledu jako 

textovému fenoménu (souboru jazykových elementů). V druhém přístupu žije postava 

vlastním životem v literárním příběhu.
7
 Románová postava je také svérázný motiv, nebo 

spíše dynamický komplex motivů prostupující jednotlivými složkami díla. Výběr slova 

motiv odkazuje k syžetu díla. Postava je tvořena slovně tematickým komplexem, jenž je 

realizován v textu samotném pomocí určitého souboru textových jednotek. Některé 

jednotky tohoto souboru se v rámci díla vyskytnou pouze jednou jiné opakovaně. 

Jednotkou bez opakování je například popis vzhledu postavy. V případě opakování 

jednotky je to vlastní jméno postavy. Jednotky podléhají i změně v rámci příběhu. 

Typickým příkladem je vývoj emocí, myšlenek a činů. Soubor jednotek v literárním díle 

                                                 
4
 CULLER, Jonathan D. Krátký úvod do literární teorie. Vyd. 1. Brno: Host, 2002, 168 s. Teoretická knihovna, 1. 

ISBN 80-729-4070-8. s. 39. 
5
 PAVERA, Libor a František V ETIČKA. Lexikon literárních pojmů. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 

2002, 422 p. ISBN 80-718-2124-1. s. 285 
6
 HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001, 865 s. 

ISBN 80-721-5140-1. s. 519  
7
 FOŘT, Bohumil. Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu 

AV ČR, 2008. ISBN 978-808-5778-618. 
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není nikdy zcela totožný. Například co se týče jejich charakteru a rozsahu. Způsob 

prezentace postavy v textu samotném poukazuje na dynamický charakter postavy. Je to 

zapříčiněno především tím, že soubor těchto jednotek se realizuje v textu pomocí 

rozličných způsobů.
8
 Daniela Hodrová považuje za nejdůležitější jednotky řešeného 

souboru následující.  

1. Promluva vypravěče o postavě  
2. Dialogy a výroky jiných postav o této postavě 

3. Monology (vnější a vnitřní) 

4. Scénické poznámky  
Zobrazení postavy, při použití všech jednotek, by bylo komplexní a úplné. Toto 

zobrazení se používá v realistických dílech, přičemž je tento systém vždy uplatňován 

v jiné šíři vůči hlavním a vedlejším postavám. Tudíž tento systém nebyl zcela stabilní 

ani v případě samotného realismu. Promluvou vypravěče o figuře se rozumí „přímá 

charakteristika postavy, popis jejího zevnějšku, chování, jednání, myšlení“
9
. Do tohoto 

popisu spadá i jméno postavy.  

Zahraničním autorem, který se zabývá problematikou postav a jeho dílo bylo 

přeloženo do českého jazyka, je E. M. Forster. Ve své knize Aspekty románu používá 

pro označení literárních postav a jejich charakteristiky význam lidé. Z tohoto označení 

jde vyvodit, že při analýze literárních postav vycházel z hlavních lidských zkušeností, 

jež utváří přirozený koloběh života, a se kterými pracoval v případě rozboru literární 

postavy. Jedná se o pět klíčových zkušeností: narození lidské bytosti, spánek, jídlo, 

láska a poslední zkušeností je smrt člověka.
10

  

Primární materiál diplomové práce pochází z období 1930 – 1940 a jedná se o 

tištěný týdeník. Dále byla rámci rozboru literárních postav zařazena publikace, která se 

týká filmových charakterů v díle Walta Disneyho. Užití této typologie bylo zvoleno 

z důvodu, že začátek této typologie postav je možné datovat do roku 1937. Tudíž tato 

typologie zasahuje do sledovaného období. Konkrétně v tomto roce byl uveden 

černobílý film Sněhurka a sedm trpaslíků. Pohádková produkce a další klasická díla 

Walta Disneyho nabízí velké množství stereotypů, se kterými pracují také autoři při 

tvorbě zkoumaných románů na pokračování. Jedná se o publikaci od Lukáše Gregora, 

jež přináší informace o typologii postav z filmové produkce Walta Disneyho. 

                                                 
8
 HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001, 865 s. 

ISBN 80-721-5140-1. s. 519 
9
 HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001, 865 s. 

ISBN 80-721-5140-1. s. 519 
10

 FORSTER, E. Aspekty románu. V Bratislave: Tatran, 1971. Okno, zv. 5. 
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V pohádkových příbězích je možné nalézt podobnosti se zkoumanými romány na 

pokračování.
11

  

2.1.1.1. Bohumil Fořt 

Tento autor se věnuje literární postavě ve dvou rovinách. Prvním pohledem je na 

postavu nahlíženo jako na narativní element. V druhé řadě je postava rozebírána jako 

textově založená entita
12

 a jako subjektivní činitel. Pro splnění cíle této diplomové práce 

je zásadní druhý pohled na postavu. S ohledem na tyto dvě skupiny je důležité 

zdůraznit, že v prvním případě (textový fenomén) se jedná o strukturalistický přístup. 

Druhý přístup je možné označit za přístup mimetický. V tomto přístupu je na literární 

postavu nahlíženo jako na jistou entitu, která v zásadních aspektech vykazuje podobnost 

s reálnými protějšky.
13

 V oblasti teoretického zkoumání vzniklo několik prací, jež 

zdůrazňovaly potřebnost nějakého systému v třídění charakterů. Základními aspekty pro 

určení charakterizace postavy jsou následující dva indikátory: přímá definice a nepřímá 

prezentace. Přímou definicí se rozumí, že určitý rys postavy je pojmenováván 

adjektivem, jiným typem podstatného jména, abstraktním jménem nebo pojmenováním 

pomocí částí promluvy. Druhý indikátor (nepřímá prezentace) znamená, že literární rys 

postavy není popisován přímo, ale spíše nejrůznějšími způsoby rysy vyjadřuje a 

znázorňuju empirickými příklady.
14

 Rysy postavy, jež právě každou jednotlivou definici 

charakterizují „mohou mít právě v procesu recepce různou validační sílu v závislosti na 

typu vypravěče a promluvy, nicméně obecnou vlastností atributů literárních postav 

získaných definicí je statičnost – postava je vždy definována teď a tady.“ Vzhledem 

k zaměření této práce má zásadní význam nepřímá prezentace literární postavy.
15

 

Tento proces charakterizace postav je možné shrnout do čtyř navzájem se 

prolínajících procesů. Jedná se o tyto procesy: proces konstrukce autorem, proces 

rekonstrukce čtenářem, proces pre-konstrukce autorem i čtenářem a proces 

kontextuálními omezeními a očekáváními. Příkladem pro upřesnění zde zmiňovaných 

procesů jsou např. skutečnosti. Postava mužského hrdiny v románu (nejenom v případě 

sentimentálních románů) by měla být vysoká, tmavovlasá a pohledná. Dalším příkladem 

                                                 
11

 GREGOR, Lukáš. Typologie a chování postav v animovaných filmech Walt Disney Company. 1. vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2011, 90 s. ISBN 978-80-87500-06-4. 
12

 Základní subjekt zkoumání.  
13

 FOŘT, Bohumil. Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu 

AV ČR, 2008. ISBN 978-808-5778-618. 
14

 Tamtéž s. 64. 
15

 Tamtéž s. 65. 
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je, že muž by měl naleznout ženu a společně šťastně žít až do své smrti.
16

 Zde je nutné 

zdůraznit skutečnost, že reprezentace postavy je postavena na variabilitě a častém 

vzájemném prolínání narativních realizací. Jejich obsahem jsou rozdílně hluboké vrstvy 

implicitních významů. Mezi tyto významy je možné zařadit např. vzhled nebo promluvu 

postavy. Jednotlivým významům se bude věnovat pozornost níže.
17

  

Vzhled postavy 

Je obvykle vyjádřen popisem a je nezbytným charakterizačním aspektem postav. 

Hlavní důvodem je, že pomocí vzhledu je postava vyčleňována v rámci daného příběhu. 

Odděluje se od podobných entit v příběhu. Vzhled charakteru napomáhá k jeho 

identifikaci. Ze vzhledu dané postavy je možné usuzovat obsáhlejší vlastnosti 

literárního charakteru. Autorem je uváděn příklad, jenž upozorňuje na skutečnost, že 

v průběhu interpretace mužské hlavní postavy milostného příběhu není možné asociovat 

postavu s huňatým bílým plnovousem. Tento vzhled spíše sedí do pohádek k postavám 

hodného dědečka a ne k postavě milovníka.
18

 

Jednání postavy  

Tento implicitní význam je klíčový, jelikož čtenáři umožňuje získávat informace 

o postavě z jejích činů. V těchto činech čtenář může hledat morální vlastnosti postavy 

apod. Čtenář se v těchto případech opírá o vlastní každodenní zkušenosti a kauzality. 

Jednání postavy je důležité i z hlediska budoucího vývoje postavy samotné. Jednání 

postavy napomáhá rozpoznat její budoucí vývoj v rámci prezentovaného příběhu. 

Jednáním postav se také zabývala autorka Rimmon-Kenan v díle Poetika vyprávění, jež 

poukázala na skutečnost, že „jednorázové činy evokují spíše dynamický aspekt postavy, 

který často hraje roli v krizovém bodu narativu. Obvyklá činnost pak odhaluje spíše 

neměnný, statický aspekt postavy“.
19

 

Promluva postavy 

Komunikace postav je nedílnou součástí románových příběhů. Je nezbytné 

užívání přímé řeči a literárního dialogu mezi postavami. Promluva postavy se podílí na 

obecné konstituci charakteru. Opět je zde možné poukázat na Poetiku vyprávění od 

Rimmona-Kenna, kde autorka tvrdí, že „styl řeči postavy poukazuje nejen na její 

                                                 
16 O'NEILL, Patrick. Fictions of discourse reading narrative theory. Repr. in paperback. Toronto: Univ. of Toronto 

Press, 1996. ISBN 08-020-7948-2. s. 49 
17

 FOŘT, Bohumil. Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu 

AV ČR, 2008. ISBN 978-808-5778-618. s. 66. 
18

 Tamtéž. 
19

 RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Vyd. 1. Překlad Vanda Pickettová. Brno: Host, 2001, 176 s. 

Strukturalistická knihovna, sv. 7. ISBN 80-729-4004-X. s. 68 



   10 

společenské zařazení, ale naznačuje i některé její individuální charakteristiky.“
20

 Je 

nutné zdůraznit ještě klíčovou skutečnost, že implicitní význam promluvy postavy je 

odrazem interpretace samotného čtenáře.
21

 Promluva literární postavy může být také 

zcela v rozporu se skutečným světem.  

Narativní vědomí 

Jedná se o způsob prezentace já v narativu. V oblasti literárních postav je toto 

vědomí důležité, protože poukazuje na postavu z vnitřního hlediska. Ukazuje na 

myšlenkové pochody postavy a vhled do vnitřního rozhodování postavy.  Jedná se o 

prostředek, který může být nabídnut čtenáři pouze ve fiktivním světě, kde se čtenář 

dovídá myšlenkové pochody postavy.
22

  

Vlastní jména 

Klíčový aspekt charakteru, protože postava beze jména není pro čtenáře 

komplexní. Pojmenování postavy je stav, kdy čtenář přiřazuje charakter postavy 

k danému jménu. Jméno postavy je proces identifikace. V rámci vzájemné interakce 

postavy a jejího jména můžeme objevit jeden častý jev. Konkrétně se jedná o 

propojování postav v různých dílech nebo interakce postav do reálného světa.
23

 

Dalším autorem, který se zabýval studiem literární postavy a románu, je E. M. 

Forster. Znalosti získané z jeho práce budou přiblíženy v následující kapitole.  

2.1.1.2. E. M. Forster 

Literární postavy jsou klíčovou součástí literárních příběhů. Jejich popis a znaky 

byly předmětem zájmu i v případě E. M. Forstera, který tuto problematiku rozebíral na 

svých přednáškách. Zápisky z přednášek byly knižně vydány v publikaci Aspekty 

románu. Toto označení vychází ze skutečnosti, že aktéři v příběhu jsou obyčejní lidé. 

Zastoupení zvířecích postav je v románech taktéž časté, ale není tak účinné jako při užití 

osob. Forster vysvětluje tuto skutečnost tím, že ještě nebylo úplně pochopeno 

psychologické rozložení zvířat. Oproti tomu lidé jsou oblastí známou a pro čtenáře i 

bližší. Oblast zvířat je pro potřeby plánované zkoumání irelevantní, protože postavy 

v románech na pokračování jsou výlučně lidské. Tato oblast bude s ohledem na tuto 

                                                 
20

 RIMMON-KENAN, Shlomith. Poetika vyprávění. Vyd. 1. Překlad Vanda Pickettová. Brno: Host, 2001, 176 s. 

Strukturalistická knihovna, sv. 7. ISBN 80-729-4004-X. s. 64. 
21

 FOŘT, Bohumil. Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu 

AV ČR, 2008. ISBN 978-808-5778-618. s. 68-69. 
22

 Tamtéž s. 70-72. 
23

 Tamtéž s. 72-74. 
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skutečnost opomíjena i v případě dalšího autora Lukáše Gregora a jeho práce s 

postavami.
24

 

Herci v románu, autor románu i čtenáři jsou nejčastěji lidé. To naznačuje jisté 

propojení mezi těmito subjekty. Příkladem může být skutečnost, že přirozenost postav 

je závislá na schopnosti autora realisticky a přirozeně prezentovat pro své čtenáře. 

K tomuto zobrazení je potřeba, aby autor sám byl obeznámen s povahou lidí. Do 

příběhových postav autor nepřenáší pouze své znalosti o lidech obecně, ale i povědomí 

o sobě samém. Postavy v románu se pojí s označením fiktivní postavy. Tahle skutečnost 

je podle Forstera nepřesná a poukazuje na případ, kdy v knize vystupuje postava 

královny Viktorie. Postava má všechny její skutečné rysy, postavení a její příběhový děj 

vychází z jejího reálného života, tudíž se nejedná o fiktivní postavu, ale o využití reálné 

osoby. S ohledem na toto zjištění se již nejedná o román, nýbrž o memoár. 

Samotný lidský život je nezbytný pro vytváření románů a Forster si tento aspekt 

uvědomoval. Poukazoval na to, že zobrazování postav v románech se odvíjí od jejich 

skutečných lidských potřeb a tyto potřeby jsou zobrazovány v příbězích. Pět těchto 

lidských životních mezníků bylo zmíněno již výše (narození, konzumace jídla, spánek, 

láska a smrt). Forster používá pro tyto lidské mezníky termín zkušenost. Tyto 

zkušenosti jsou zobrazovány v rámci příběhu. Každé z těchto zkušeností je věnován 

prostor v rámci příběhu. Podle jeho teorie postavy v románu žijí život v jiném rytmu, 

což je zapříčiněno především díky absencí spánku a popisu obyčejných všedních věcí a 

činností u románových postav. Forster považuje za správné stanovisko, že právě autor 

románu vybírá klíčové okamžiky v lidském životě, které jsou ojedinělé a výjimečné. 

Největší prostor v příběhu tedy zaujímá zkušenost láska. Tato zkušenost může být 

pozitivní i negativní pro samotný příběh. S ohledem na výběr primárního materiálu je 

zkušenost lásky, z pohledu E. M. Forstera pro tuto diplomovou práci zásadní. 
25

 

V jeho knize jsou zmíněny dvě příčiny, proč je lásce věnován takový prostor. 

První z příčin je popisována ve vztahu k autorovi. Spisovatel při realizaci své představy 

o postavách, nejprve konkretizuje prvotní návrhy. V tomto procesu začne právě láska 

získávat v autorovi samotném větší důležitost a nevědomky spisovatel svým postavám 

vetkne nadměrnou citlivost v případě lásky. Postavy o ní přemýšlí a je pro ně nesmírně 

důležitá. V normálním životě o lásce lidé v takové míře nepřemýšlejí. Druhou příčinou 

užití lásky v románu je optimální použití této zkušenosti jako konce příběhu. Vytvoření 

                                                 
24
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stálé hodnoty pomocí lásky mezi dvěma postavami. Zde se jedná o vyústění 

v manželství. Tento důvod je v návaznosti na tuto diplomovou práci velice vhodný, 

protože zkušenost lásky je klíčovou součástí románů na pokračování a jejich konců. 

Trvání lásky je užíváno u postav, které se ještě v příběhu budou dále vyvíjet.
26

 

Důležitost postav právě v milostné literatuře je zásadní z hlediska toho, že 

milostná romance je vytvářena postavami. Dalším autorem, jenž poukazuje na 

potřebnost postav v příběhu, je Lukáš Gregor. Jeho práce zkoumá klasické pohádkové 

příběhy s postavami, které jsou již považovány za stereotypní.   

2.1.1.3. Lukáš Gregor 

Typologie postav sestavená Lukášem Gregorem byla vybrána z důvodu, že 

zkoumaný materiál v této publikaci, se velkou mírou shoduje s primárním zdrojem dat 

vybraným pro tuto diplomovou práci. Je předpokládána velká podobnost a soulad mezi 

romány na pokračování a tradičními pohádkovými příběhy od WD. Dílčím důvodem 

pro volbu těchto dat byla i skutečnost, že první celovečerní film WD je možné datovat 

do roku 1937, kdy byl uveden film Sněhurka a sedm trpaslíků.
27

 Tudíž podobnost a 

soulad je možné naleznout i časově.  

Řešená typologie pracuje se všemi postavami, které se vyskytují ve filmech 

produkce WD. Relevantní informace vybraného šetření jsou ty, které souvisí pouze 

s lidskými postavami. Lidským charakterům byla stanovena následující charakteristika. 

Člověk jako postava se ve filmech objevuje jako hlavní charakter pokud je postava 

příslušníkem aristokratické vrstvy nebo je postava záporná. V případě, že ve filmu jsou 

hlavními hrdiny nebo hrdinkami nadpřirozené, pohádkové případně mytologické 

bytosti, je v dějové lince zahrnuta odlišnost (fyzická, etnická, kulturní) či rozdílnost 

postavení postav ve společnosti neboli ekonomický statut postavy.
28

  

Při sestavení typologie bylo použito rozdělení podle věkových kategorií postav, 

které se nejčastěji objevují ve filmech WD. Hrdinové v dětském věku jsou pro potřeby 

výzkumu irelevantní, tudíž této oblasti nebude věnována pozornost. Klíčovým věkem 

pro srovnání hlavních hrdinů/hrdinek ve filmech WD a románů na pokračování je mladá 

dospělost. V tomto věku se nachází podstatná část hlavních hrdinek románů na 

pokračování. Klíčové charakteristiky hlavních postav je možné shrnout do dvou vět, jež 

                                                 
26

 FORSTER, E. Aspekty románu. V Bratislave: Tatran, 1971. Okno, zv. 5.. 
27
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VeRBuM, 2011, 90 s. ISBN 978-80-87500-06-4. s. 6 
28
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upozorňují na to, že „mladá dospělost zachycuje přerod ze stádia identity na stadium 

intimity. V rámci formování identity hlavní hrdinové procházejí hledáním sebe sama, 

vymezují vlastní osobnost.“
29

 Hledání sebe sama je jedním z klíčových aspektů taktéž u 

románů na pokračování, kde mladé dívky formují svou osobnost. Tento jev je možné 

naleznout i v případě ženských hrdinek WD. Toto stádium identity je typické pro ženské 

hrdinky. Dalším rysem ženských hlavních hrdinek jejich větší aktivita než u mužských 

hrdinů. Ženy bojují za svá přesvědčení, bojují proti konvencím a stereotypům. Jejich 

cílem je nalezení pravé lásky. V případě ženských hrdinek je možné mluvit o dvou 

typech ženských charakterů v případě děl WD. První typem se rozumí ženské hrdinky 

z tradičních příběhů, kde cílem ženy je naleznout správného manžela. Druhý typ je 

postava ženy, která chce ve světě uspět např. v podobě kariéry, získání určitého 

postavení. Ženy jsou v závěru příběhu často vystaveny rozhodnutí, zda upřednostní 

lásku než vlastní úspěch. Při tomto rozhodování vždy zvítězí síla lásky a žena opustí své 

vlastní sny z důvodu nalezení spokojenosti v manželství.
30

 Věkový typ postav mladá 

dospělost je stěžejní, Jelikož je očekáváno nalezení podobnosti hrdinek z románů na 

pokračování s postavy z produkce Walta Disneyho.
31

 

Třetím věkovým typem postav je dospělost, která se vyskytuje v omezeném 

počtu. S ohledem na tuto skupinu postav je důležité zmínit pouze nastavení ženských 

hrdinek, které jsou věkem zařazeny mezi dospělé s rodinou. Ženské postavy pociťují 

vyšší míru zodpovědnosti a jejich cílem je zajištění bezpečnosti a jistoty. Především 

starší ženské postavy jsou daleko zodpovědnější a jejich jednání nepodléhá pouze 

emocionálnímu cítění. Taktéž je zde větší prostor pro prezentaci rozumných a logických 

argumentů. Posledním rysem ženských postav je pak zjištění, že cílem záporných 

postav je výraznější touha po pomstě, než po bohatství. Zjištěné podobnosti budou 

podrobeny hlubšímu zkoumání v rámci analytického oddílu. V této publikaci byla 

věnována pozornost i mužským hrdinům, jež jsou další důležitou součástí románů na 

pokračování a bez kterých by milostná romance nebyla možná.
32

 

 

 

                                                 
29

 GREGOR, Lukáš. Typologie a chování postav v animovaných filmech Walt Disney Company. 1. vyd. Zlín: 
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Mužské hlavní postavy  

Přestože muži nejsou většinou hlavní postavou v románech na pokračování, 

jejich typologie je neméně důležitá jako v případě ženských hrdinek. Byly opět vybrány 

aspekty postav, jež je možné s pravděpodobností očekávat i v románech na pokračování. 

Prvním z nich je zjištění, že muži jsou daleko pasivnější než ženské postavy a je možné 

je někdy označit přímo za slabé. Mužské jednání podléhá vždy pouze emocím a ne 

racionálnímu uvažování. Mužští záporní představitelé své činy realizují s vidinou 

bohatství, získání moci, respektu a úcty svého okolí. V produkci WD jsou muži většinou 

ve věku mladé dospělosti.
33

  

Důležitou součástí typologie postav bude i informace o sociálním začlenění dané 

postavy v rámci příběhu. Této problematice byla věnována samostatná kapitola. 

Sociální začlenění zde vychází z metodologie používané ve Velké Británii, konkrétně 

vychází z britského National Readership Survey (NRS). Každá sociální třída sebou nese 

jisté znaky, které se prolínají do samotných postav a určují jejich vývoj v rámci 

příběhu.
34

  

Spodní třída 

V tvorbě WD se spodní třída skoro nevyskytuje. Pouze několik postav můžeme 

zařadit do této kategorie. Klíčovým aspektem postavy v této sociální třídě je skutečnost, 

že postava díky sňatku získá bohatství a přesune se do nejvyšší tzv. aristokratické třídy. 

Chudoba jedné postavy je zde kompenzována bohatstvím postavy druhé.
35

  

Dělnická třída (v případě NRS je dělena na dva typy, pro potřeby této práce 

je dostačující pouze shrnující jedna třída označena obecně jako dělnická) 

Tato třída je v díle Walta Disneyho specifická. Hlavní postavy z nejznámějších a 

nejúspěšnějších filmů WD byly v příběhu nepřímo začleněny do této třídy. Jedná se 

především o hlavní hrdinky pohádkových příběhů, které jsou obvykle stavěny do role 

utlačovaných dívek, které potřebují ochranu bohatého a silného muže. Popelka, 

Sněhurka a další slavné hrdinky WD jsou svou pozicí ve vyšší nebo aristokratické třídě, 

ale utlačováním jsou stahovány právě do třídy dělnické, ve které se v průběhu děje 

vyskytují. Věkem je možné tuto skupinu definovat do dvou oblastí: mladá dospělost a 

věk raného stáří. Důležitým prvkem této skupiny postav je skutečnost, že díky osudu a 

                                                                                                                                               
32

 GREGOR, Lukáš. Typologie a chování postav v animovaných filmech Walt Disney Company. 1. vyd. Zlín: 

VeRBuM, 2011, 90 s. ISBN 978-80-87500-06-4. s. 24 – 28.  
33

 Tamtéž s. 28 – 30. 
34

 Tamtéž s. 31 
35

 Tamtéž s. 31. 



   15 

především sňatku se tyto utlačované dívky dostanou do aristokratické třídy, kam před 

útlakem patřily.
36

 

Střední třída 

V případě filmů WD je tato třída opomíjena. Především z důvodu, že produkce 

používá postavy králů, princezen apod. Postavy, které zde můžeme zařadit, vynikají 

pouze svou stálostí. Jejich osud nepodléhá žádné významné změně.
37

  

Vyšší třída, aristokracie, moc 

 Produkce WD je zaměřena na příběhy aristokratických postav (princezny, 

božstvo apod.). Představitelé této sociální skupiny jsou věkem rozdílní. Důležitým 

prvkem dospělých postav v této skupině je řešení problémů s vlastním potomstvem. 

S postavami ve vyšších vrstvách se také pojí odpovědnost za druhé osoby.
38

 

Zařazení sociálního členění postav, v rámci typologie, bylo shledáno důležitým 

aspektem ke správnému pochopení a významu daných postav.   

2.2. Charakteristika milostné literatury jako samostatného 
žánru 

Milostná literatura je oblast (žánr), která byla a je pevnou součástí literárního 

odvětví. Začátek populární literatury pro ženy je spojen se jménem slavné německé 

autorky Hedwig Courths-Mahlerové. Díky této autorce vstupuje populární literatura do 

zlatého věku zamilovaných románů. Do tohoto období je taktéž možné zařadit žánrově 

vyhraněnou podobu populární literatury tzv. červenou knihovnu. Označení červená 

knihovna se pojí s termíny román na pokračování, zamilovaný román nebo 

sentimentální román. Milostná literatura pro ženy (červená knihovna) jakožto 

samostatný žánr a obchodní prostor se začal utvářen nejvýrazněji v Československu 

v meziválečném období.
39

 

Charakterizaci zamilovaného románu neboli červené knihovny je možné popsat 

následujícím úryvkem. „Jde o hladce plynoucí, ryze bezproblémovou epiku: nic tu 

nechybí a nic nepřebývá, nic tu nezarazí a nic samo o sobě nezaujme. Všechno je tu 

comme il faut
40

jako bezchybný zevnějšek elegantní dámy. Osou této epiky je děj, 

přesněji řečeno akce postav, jež jsou zařazeny do přiměřeného časoprostorového 
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rámce, takže čtenář nemá pocit, že se odehrávají ve vzduchoprázdnu, ale není ani 

unavován rozměrnými popisnými partiemi.
41

 

Období, které je stěžejní pro tuto práci, je tzv. první republika. Tato doba byla 

specifická pro ženskou literaturu v několika ohledech. Nejvýznamnějším aspektem je, 

že se jedná o zlatý věk červené knihovny. Avšak začátek procesu vyčleňování ženské 

beletrie spotřebního rázu je možné datovat na přelom 19. a 20. století. Tato skutečnost 

je spojována s ustanovováním rozličných nakladatelství, jejichž hlavním cílem byla 

produkce populární literatury. Zlatý věk červené knihovny přišel až v meziválečném 

období. Z hlediska spotřeby populární literatury byla tato doba zásadní. Především díky 

komplexnímu vybudování obchodního prostoru populární literatury se všemi 

nezbytnými aspekty. Konkrétně: vznik a provoz velkého množství nakladatelství, 

reklama, vysoká ekonomická vyspělost Československa, emancipace žen apod. 

Distributorem červené knihovny v období 20. – 30. let minulého století byly ženské 

časopisy. Jedním z hlavních distributorů červené knihovny bylo vybrané periodikum 

Hvězda československých paní a dívek z vydavatelství Melantrich. Oblast ženské 

populární beletrie byla velice výnosným prostředkem pro nakladatelství. Tudíž se v této 

oblasti vedl tvrdý boj s dalšími konkurenčními časopisy. S ohledem na tuto skutečnost 

bude v práci zařazena kapitola věnující se konkurenčním časopisům v meziválečném 

období.  

2.3. Romány na pokračování ve filmové produkci  

Červená knihovna a meziválečný film jsou oblasti, které v meziválečné době byly 

úzce propojeny. České filmy pro pamětníky jsou plné sentimentálních příběhů o lásce. 

Postup transformace příběhů do filmu přicházela do Československa pomocí různých 

cest. Nejčastěji se jednalo o volnou kopii již zrealizovaných filmových děl nebo 

přenesení literárních námětů na filmové plátno. Přebírání těchto milostných námětů 

bylo dlouhou dobu považováno za vzor.
42

  

Přibližně v polovině 30. let minulého století si filmoví tvůrci uvědomili potenciál 

příběhů z červené knihovny. Toto poznání započalo úzkou spolupráci mezi ženskými 

týdeníky a filmovým průmyslem. Velkou předností románů na pokračování byl celistvý 

příběh, u kterého postačovala pouze úprava do podoby filmového scénáře. Tento postup 

byl již zažitý v Americe a získávání filmových předloh tímto způsobem bylo tedy 
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logické. Milníkem v této oblasti byl román Světlo jeho očí. Podle této předlohy byl 

natočen stejnojmenný. Díky spojení účinné reklamy v ženském periodiku a současnému 

promítání filmu v kinech byl film velmi úspěšný. Úspěch tohoto filmu odstartoval řadu 

takto zrealizovaných filmů. Většinu této produkce zná i současné publikum a jsou 

účinným lákadlem pro sledování televizní obrazovky. Významným aspektem pro 

převedení nějakého námětu na plátno byla i skutečnost, zda román byl oblíbený 

v tištěné podobě. 
43

 

Filmová produkce černobílého filmu velice často navazovala na příběhy červené 

knihovny. Z tohoto hlediska je v praktické části přihlédnuto k tomuto aspektu a je mu 

věnován dostatečný prostor.  
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3. Metodologická část 
V této kapitole budou přiblíženy teoretické základy vybrané metody. Kvantitativní 

obsahová analýza je klíčová z hlediska sběru dat ze zvoleného primárního materiálu. 

Jeho podoba bude podrobně popsána v odstavcích níže. Z těchto dat bude také částečně 

vycházet hloubkový rozbor postav, který bude také opřen o výsledky již zpracovaných 

analýz postav. Taktéž bude věnována pozornost výstavby postav dle potřeb soudobé 

cílové skupiny konzumentů a stereotypů ve společnosti. V kapitole bude odůvodněn 

výběr zkoumaného materiálu a volba jednotlivých ročníků.  

3.1. Kvantitativní obsahová analýza 

Začátky této metody je možné naleznout již v 17. století, kdy byly klasické 

tištěné noviny podrobovány dohledu katolické církve. V této skutečnosti je možné vidět 

praktiky cenzury. S ohledem na rostoucí počet novinových titulů byla v 19. století 

paralelně rozvíjena i metoda obsahové analýzy. Příkladem může být porovnávání počtu 

článků, které bylo možné zařadit do bulvární a zábavní sféry, s počtem článků serózních 

informací. 
44

  

V současnosti je kvantitativní obsahová analýza jednou ze základních metod při 

zkoumání mediálního obsahu. Tato analýza je často užívána pro své výsledky, které 

mají přehledný statistický charakter. Po vybrání této metody je nutné pamatovat na to, 

že se zde setkávají dva protipóly. Výstupy mají podobu statistiky. Avšak protipólem je 

důležitost samotného výzkumníka. Jeho osoba je pro tuto analýzu klíčová z hlediska 

rozhodnutí, že právě tento vybraný mediální vzorek bude zkoumán a budou dodržovány 

výzkumníkem stanovené mantinely výzkumu. Závislost klíčových rozhodnutí týkajících 

se výzkumu se tedy odvíjí od osoby výzkumníka. Tedy stanovení kritérií výzkumu je 

v kompetenci člověka. Oproti tomu výsledek samotné analýzy je označován za zcela 

objektivní a má vysokou míru ověřitelnosti.
45

 

Případovou studii, která by konkrétně připodobnila z praktického hlediska 

zvolenou analýzu, je možné naleznout v knize Úvod do studia médií od Burtona, jež 

říká, že: základní princip této metody spočívá v tom, že si výzkumník vymezí 

reprezentativní vzorek nějakého typu mediovaných sdělení (například novin, ale také 
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třeba násilných scén), pojmenuje jeho jednotlivé části či prvky a pak spočítá, kolik se 

mu ocitlo položek pod jednotlivými pojmenováními.“
46

 Z této definice je tedy velice 

jednoduché rozpoznat případné užití této metody. Vybraná analytická metoda byla 

zvolena, jako jedna z dílčích cest pro získání konečného výstupu. Kvantitativní 

obsahová analýza má velké pozitivum ve flexibilním využití pro jakýkoliv zkoumaný 

materiál. Předností analýzy jsou velmi strukturované a objektivní výsledky, které se 

mohou prezentovat v grafech nebo tabulkách. Není zjištěno žádné ovlivnění výsledků 

výzkumným pracovníkem. Výsledky jsou zcela nezávislé a je možné je označit za 

statistické údaje. Metoda je uzpůsobena pro zkoumání velkého množství textů, protože 

důraz je kladen na statistické postupy a kvantifikaci. S tímto nastavením je tato metoda 

velmi snadno ověřitelná.
47

  

3.2. Postup realizace výzkumu 

Kapitola přinese informace o nastavení klíčového dokumentu pro potřeby 

kvantitativního výzkumu tzv. kódovací kniha. Konkrétně přibližuje stanovení 

proměnných a následný postup při volbě jednotlivých ročníků vybraného periodika. 

Závěrem bude přiblížen postup kvalitativního rozboru vybraných románů na 

pokračování. Jak vybraných pěti románů na pokračování, tak i románů na pokračování, 

které jsou spojeny s černobílým meziválečným filmem.  

3.2.1. Kódovací kniha 

Prvním krokem pro realizaci daného výzkumu bylo sestavení kódovací knihy 

s proměnnými, jež byly stanoveny s ohledem na praktický cíl práce. Proměnné byly 

rozděleny do dvou částí: identifikační a hodnotové proměnné.  

Identifikační proměnné  

Přinášejí základní informační údaje o kódovací jednotce (název, datum vydání, 

autor, apod.). Kvantitativně se jedná o 7 proměnných. Tyto proměnné byly zařazeny 

z důvodu zachycení vlastních jmen. Identifikační proměnné se soustředily na stanovení 

hlavní ženské hrdinky a vedlejších charakterů. U vybraných románů podléhaly tyto 

postavy hloubkovému rozboru. 
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Hodnotové proměnné 

Týkají se již vybraných charakterů. Jejich vzhledu, oděvu, sociálnímu začlení 

apod. Tyto proměnné se týkají taktéž uchopení děje, zápletky i samotného vyústění 

příběhu. Pokrývají možné podobnosti mezi jednotlivými postavami napříč jednotlivými 

romány na pokračování, z nichž bude následně stanoven obecný model ženské a mužské 

postavy. Kvantitativně se jedná o 23 proměnných. V praktické části bude věnován 

prostor i komparaci stanovených modelů a hledání rozdílností. 

Kódovací kniha byla sestavena do finální podoby po pilotním testování. Z testu 

vyplynula nutnost úpravy u několika proměnných, selekce a doplnění proměnných. 

Testování kódovací knihy probíhalo na jednom ročníku ze sledovaného období. 

S konečnou verzí kódovací knihy byl proveden sběr dat na pěti ročnících periodika 

Hvězda československých paní a dívek. Po sběru dat bude přistoupeno ke 

kvantitativnímu vyhodnocení sesbíraných informací. Výsledky jsou sestaveny 

v přehledných tabulkách, jež ukazují na nejčastější rysy postav i typické prvky 

samotných románů na pokračování pro ženské čtenářky.  

Realizace kvantitativní části bude ukončena sestavením tabulkových výsledků. 

Z takto sesbíraných dat budou sestaveny modelové hlavní postavy (muž a žena). Bude 

sestaven i modelový román na pokračování, který spojuje převažující rysy. Pomocí 

kvantitativní analýzy budou nalezeny všechny romány na pokračování, které byly 

převedeny do filmové podoby. Této oblasti bude věnována dílčí pozornost v rámci 

praktické části. Meziválečný film byl velkou mírou ovlivněn právě romány na 

pokračování, které tvořily často využívanou předlohu pro tvorbu filmových scénářů.
48

 

V této oblasti bude cílem naleznout klíčové aspekty románových postav a románů 

samotných, jež byly důvodem pro realizaci filmového zpracování. Bude věnován 

prostor i komparaci ženských hrdinek a soudobých mladých žen, jež byly cílovou 

skupinou vybraného periodika. K této komparaci budou použity zjištěné informace o 

postavení žen v soudobé společnosti, jež byly nalezeny při zkoumání zvoleného 

materiálu a dle dostupných informací o životě za první republiky. V rámci analýzy bude 

zhlédnuto i několik vybraných meziválečných filmů.  

Závěrečnou částí praktického výzkumu bude kvalitativní rozbor hlavních a 

vedlejších postav pěti vybraných románů ze sledovaného období. Rozbor přinese 

hloubkový pohled na užívání postav v milostné literatuře pro ženy v meziválečném 
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období v Československu. Bude zkoumáno užívání postav dle pravidel soudobé 

společnosti a jejich používání dle preferencí cílové skupiny žen. Výzkum bude následně 

prezentovat výsledky komparace postav literární a filmové verze u relevantních děl a 

také hloubkový rozbor použitých postav, jejich rysů a chování. Výsledky povedou k  

sestavení typologie postav v románech na pokračování v ženských časopisech 

z meziválečného období. Značná pozornost bude věnována i konkrétnímu jednání 

postav a vyplývajícím skutečnostem o výstavbě postav. Z jednání postav bude taktéž 

odvozován charakter postav. K  rozboru budou také použity znalosti získané 

v teoretické části i výstupy z modelových postav a modelového románu na pokračování. 

Postavy budou podléhat také komparaci klíčových rysů nalezených v práci Lukáše 

Gregora. Tato komparace bude zaměřena na potvrzení a vyvrácení stanovené hypotézy.  

3.2.2. Primární zkoumaný materiál  

Vybraným periodikem byla zvolena Hvězda československých paní a dívek. 

Specifikace a bližší představení daného časopisu bude provedeno v první kapitole 

praktické části práce. Výzkum byl prováděn na periodiku, které vycházelo 

v meziválečném období. Z časového hlediska tato analýza zasáhla období 1931 – 1939. 

Z důvodu relevantnosti požadovaných výsledků byl rozsah zkoumaného materiálu 

stanoven na pět vybraných ročníků. Jedná se o ročníky, které nejsou po sobě jdoucí, ale 

pokrývají rovnoměrným způsobem celé zvolené období. Toto období nebylo zvoleno 

náhodně, ale důvodem byla dostupnost vybraného materiálu. Toto časové období bylo 

dostupné k nahlédnutí ve studovně Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. 

S ohledem na počet dostupných čísel v ročnících byly zvoleny následující ročníky pro 

realizaci analýzy (1931, 1933, 1935, 1937, 1939). Tyto ročníky splňovaly velký počet 

čísel v daném ročníku a bylo pravděpodobné, že zkoumaný materiál bude k dispozici 

téměř ve všech vydaných částích. Bohužel první a poslední ročníky zvoleného časopisu 

nebyly k dispozici.  
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4. Praktická část 
Tato kapitola přinese vyhodnocení dat a přednesení výsledků. Kapitola detailně 

představí vybraný primární materiál. Budou sestaveny modely ženské, mužské postavy 

a obecný modelový román. Bude realizována i komparace tvorby románů na 

pokračování a dobové filmové tvorby. Úplným závěrem budou vyvráceny nebo 

potvrzeny hypotézy a představena získaná typologie.  

4.1. Periodikum Hvězda československých paní a dívek 

Primárním materiálem byl zvolen časopis Hvězda československých paní a 

dívek. Zvolený časopis byl vydáván v letech 1925 – 1945. První vydání Hvězdy 

československých paní a dívek vyšlo dne 21. 9. 1925. V roce 1945 bylo vydávání 

časopisu zastaveno a nebylo již nikdy obnoveno. Časopis vycházel v nakladatelství 

Melantrich. Vybrané periodikum je možné označit za jeden ze dvou nejznámějších 

prvorepublikových a protektorátních časopisů, jež byly určeny výhradně pro ženské 

publikum. Periodikum bylo zacíleno na ženy a dívky v domácnosti a ženám střední 

třídy. Zvolený časopis byl jedním z prvních českých časopisů, jenž napodoboval 

angloamerické obrazové týdeníky.
49

 Tento týdeník byl nejúspěšnějším marketingovým 

tahem nakladatelství Melantrich.
50

  

4.1.1. Historie periodika Hvězda československých paní a dívek 

Časopis Hvězda začal vycházet dne 21. 9. 1925. Jeho první vydání bylo 

vytištěno o 10 měsíců později než první číslo konkurenčního časopisu Listu paní a 

dívek. Prvním šéfredaktorem byl Jan Morávek, který řídil Hvězdu v letech 1928 – 32. 

Další postavou, v pořadí vedoucích pracovníků, byla spisovatelka a žurnalistka Hana 

Nováková-Kaldová, jejíž orientací byly příspěvky pro děti. V čele časopisu stála 

v letech 1932-34. Nejvýznamnější postavou ve výčtu šéfredaktorů časopisu je Antonie 

(Inka) Jarošová, která v čele redakce byla od roku 1935 až do jeho zániku. Po celou 

dobu existence tohoto periodika probíhal boj mezi Hvězdou a Listem paní a dívek, který 

byl ukončen nacistickým režimem v roce 1943.
51
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4.1.2. Vizuální podoba vybraného periodika 

Hvězda československých paní a dívek byla tištěna barevně na formát A4. 

Vizuálně periodikum vycházelo z angloamerických týdeníků, jež byly jeho obrazovou 

inspirací. Titulní strana byla vždy vyhrazena celostránkové ilustraci. Tato ilustrace 

reagovala na aktuální události, roční období, významné svátky apod. Od třicátých let se 

již s pravidelností na titulní ilustraci objevovaly celebrity své doby (fotografie 

filmových a divadelních hvězd, slavní zpěváci či zpěvačky). Významnou měrou se 

pravidelně objevovaly výjevy z přírody a v souvislosti s blížícím se válečným 

konfliktem se objevovaly fotografie pracujících žen.
52

  

Symbolem ženských časopisů v meziválečném období se staly romány na 

pokračování. Tyto romány přinesly věhlas milostným romancím pro ženy již nastálo. 

Dále bude přiblížena obsahová náplň vybraného periodika, aby byl prezentován 

komplexní náhled na výstavbu čísla. Romány na pokračování byly klíčovým aspektem 

těchto časopisů, ale dílčí články a reklamní inzerce byly podpůrným prostředkem 

úspěšnosti těchto románů. Obsahově bylo nutné, aby periodikum bylo komplexní a 

cíleně zaměřené na vybranou skupinu žen a dívek.  

4.1.3. Obsahová náplň  

Vybrané periodikum je zaměřené na cílovou skupinu žen a dívek v domácnosti a 

ze střední ekonomické třídy. V závislosti na takto stanovém okruhu čtenářek byla 

přizpůsobena i cena, která byla důležitým prostředkem pro konkurenční boj časopisů. 

Důležitější než cena byla výstavba obsahové náplně časopisu pro cílovou skupinu, aby 

se ženy i dívky staly pravidelnými čtenářkami časopisu. Nejdůležitější obsahovou 

náplní těchto časopisů jsou romány na pokračování. Nejdůležitější je z důvodu, že 

rozdělení romantického příběhu do jednotlivých čísel zaručovalo pravidelný odbyt 

výtisků. V průběhu jednoho roku vycházely současně 2-3 romány. Tento počet 

se blížícím začátkem světové války klesl na dva romány na pokračování. Právě 

popularita těchto románů vedla k  samostatnému rozvoji a velké produkci sentimentální 

četby pro ženy.
53

  

V knize Česká novinářka je zmíněno, že „romány byly psány podle určitých 

stereotypů,“
54

. Obsahově byla samozřejmostí velice silná milostná zápletka. Děj byl 
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dramatický a nezbytným faktorem byla i přitažlivost prostředí, kde se příběh odehrává. 

Součástí každého čísla týdeníku byla např. módní příloha, soudnička (prostor pro 

právnické rady), jídelníček na celý týden, apod. Velmi důležitou součástí časopisu byla i 

reklama. Časopis se stal tak úspěšným nejen díky svému obsahu, ale i pro specifickou 

typografii. Součástí časopisu byly rozličné kresby, fotografie od samotných čtenářek i 

od profesionálních fotografů. Časopis ve své vizuální podobě ukazoval obraz spokojené 

a typické české rodiny. 
55

 Součástí periodika byly rozličné módní návrhy, rady ohledně 

zlobivých dětí, nepodařených manželů apod. Rozsah jednoho dílu románu na 

pokračování byl většinou 1-2 strany textu. Velmi častým jevem bylo vkládání 

reklamních sdělení do textu. Na konci kalendářního roku museli většinou romány 

ustoupit do pozadí na úkor reklamních sdělení.
56

  

4.2. Konkurenční periodika pro ženy v meziválečném období 

Hlavním konkurenčním podnikem Melantrichu bylo vydavatelství Rodina. 

Vydavatelství Rodina vydávala proslulou edici Červená knihovna, díky které se 

vydavatelství zapsalo do historie ženské beletrie. Druhým počinem tohoto vydavatelství 

byl časopis List paní a dívek, jenž byl největším konkurentem Hvězdy. Toto periodikum 

mělo několik regionálních odnoží, nebo spíše řečeno mutací. Jednalo se o periodika: 

Pražanka, Moravanka a Slovenka. Tyto časopisy je možné považovat za přímou 

konkurenci.
57

 Dalšími vydávanými periodiky byl například komunistický časopis pro 

ženy Komunistka. Do této podoby se časopis transformoval z původního názvu Ženské 

listy přes název časopis žen sociálně-demokratických a komunistický týdeník.  Název 

Komunistka se ustálil v roce 1922. 
58

 

Dalším vydávaným ženským periodikem byl časopis Eva, který stejně jako Hvězda 

patřil do vydavatelství Melantrich. Tento časopis se soustředil na vysokoškolsky 

vzdělané ženy, které sledovaly emancipační trendy v meziválečném období. Dále je 

důležité zmínit časopis Ženský obzor, který byl vydáván v letech 1900 – 1941.  Dalším 

společenským časopisem je Módní revue. Samostatnou oblast ženských časopisů tvořily 
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módní časopisy, které měly nezastupitelnou pozici. Je možné zde zařadit Dámské módní 

listy, Dámské Akademické módní listy, Pražská móda, Vkus apod. 
59

 

Obchodní prostor v oblasti časopisů zaměřených na ženy byl velice rozličný, což 

potvrzují výše vypsané časopisy různého zaměření. Ženy byly zásadní skupinou pro 

odběr sentimentálních románů. Romány tzv. červené knihovny se neobjevovaly pouze 

v podobě tištěné, ale byly i častým námětem filmové produkce. Transformaci románu 

na pokračování a především jejich postav do podoby filmu se bude věnovat dílčí část 

praktického oddílu.  

4.3. Charakteristika sledovaného období se zaměřením na 
ženy 

Pro ucelenější pojetí typologie postav je nutné klást zřetel i na nastavení 

společnosti v daném sledovaném období. Společnost jako taková nesla některé základní 

rysy u žen i u mužů, jež se projevovaly do podoby literárních děl. Nejenom do podoby 

klasických románů, ale i periodik. Po konci první světové války se postavení ženy ve 

společnosti posílilo. Tato změna se projevila vydáváním ženských časopisů, které byly 

cíleny na rozličné cílové skupiny žen ve společnosti. Jednalo se nejen o časopisy s 

módní tematikou, ale i politické časopisy.
60

 Tyto časopisy byly reakcí na zisk volebního 

práva žen. Získání tohoto práva je klíčovou událostí v rozvoji emancipace žen ve 

společnosti. Volební právo přineslo nové možnosti, ale ve společnosti zůstaly silně 

zakořeněny stereotypy o postavení žen. Se ziskem volebního práva je velice úzce spojen 

Ženský klub český, který se orientoval nejenom na politické otázky týkajících se žen, 

ale také na jejich vzdělanosti. Významnou představitelkou tohoto klubu byla první dáma 

Československa a manželka prezidenta T. G. Masaryka Charlotta, která byla původem 

Američankou.
61

 V legislativním právu první republiky nebyly obsaženy všechny 

pokrokové myšlenky na postavení žen. Z legislativního hlediska žena nemá žádnou 

právní sílu nad svým mužem. Její postavení je spíše v podobě ochránce rodinného krbu 
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s péčí o děti, na které podle práva také nemá nárok. Tato výsada byla dána do 

kompetence mužům.
62

 

Doba první republiky nebyla výrazným pokrokovým obdobím v československé 

společnosti v případě uplatnění vysokoškolsky vzdělaných žen. Legislativní překážky 

skončily rokem 1918, ale stereotypy ve společnosti zůstaly. Bylo zjištěno, že soudobá 

společnost u vysokoškolsky vzdělaných žen tolerovala pouze vybraná povolání. 

Konkrétně se jednalo o učitelství, farmacii, notářství a dílčí obory medicíny. Snaha 

takto vzdělaných žen byla podkopávána zažitými stereotypy. Žena vydělávající peníze 

byla společností považována za zbytečný nadstandard rodiny. Pracující žena byla 

odváděna od mateřské a manželské role. Pro postavení ženy bylo zásadní období 

hospodářské krize v letech 1929 – 1933. Při vysoké nezaměstnanosti se vzdělané 

šikovné ženy staly hrozbou a konkurentem mužů. Překonání hospodářské krize přineslo 

uvolnění ve společnosti. Začalo pronikání žen na pracovní pozice v minulosti vyhrazené 

jen mužům.
63

  

Postavení ženy v meziválečném období prošlo značnou pozitivní změnou, avšak 

k prolomení stereotypů nedošlo. Ženy stále zastávají místa, která jim byla předurčena. 

Avšak již jde zaznamenat jisté zlepšení a emancipaci žen.  

4.4. Výstup sběru dat 

S ohledem na špatný stav primárního materiálu, především dostupnost a počet 

jednotlivých čísel, bylo celkem nalezeno a podrobeno kódování 36 románů na 

pokračování. Průměrně vycházelo přibližně 7 románů na pokračování v rámci jednoho 

ročníku. V tabulce níže je zobrazena kvantifikace románů na pokračování v 

jednotlivých ročnících. Je nutné upozornit, že primárního materiál se již nachází ve 

velmi špatném stavu. Není zcela kompletní s ohledem na počet jednotlivých vydaných 

čísel, které se dochovaly, a byl k nim umožněn přístup.  

Tabulka 1 Kvantifikace sběru dat - Počet románů na pokračování v jednotlivých letech  

(zdroj: vlastní zpracování) 

Ročník: 1931 1933 1935 1937 1939 

Počet románů 

na 

pokračování 

8 10 5 6 7 
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K obecné typologii postav byly zvoleny dva odlišné způsoby. Kvantitativní 

způsob vychází pouze ze sesbíraných dat a kvalitativní analýzy vychází z hloubkového 

rozboru pěti zvolených románů na pokračování dle získaných informací z teoretické 

části.  

4.5. Modely  

Tato kapitola přibližuje pomocí sesbíraných kvantitativních dat nejčastěji 

užívané prvky ženských a mužských postav v románech na pokračování.  

4.5.1. Modelová ženská postava 

V tabulkách níže jsou seskupeny hodnoty získané v průběhu analýzy dotýkající 

se ženské postavy. Pořadí proměnných bylo ponecháno dle kódovací knihy. 

Z celkových 23 hodnotových proměnných je 7 proměnných přímo vázáno na postavu 

ženské hrdinky. V tabulkách jsou řešeny atributy postavy, které jsou svou podstatou 

zásadní pro ženské postavy.  

Tabulka 2 Proměnné související s modelem ženské postavy  

Proměnná č. 13 Proměnná č. 15 Proměnná č. 17 

Přeměna chudé dívky do 

podoby žádoucí ženy. 

Hlavní ženská/é postava/y 

je/jsou chudá/bohatá. 

Vedlejší ženská/é postava/y 

je/jsou chudá/bohatá. 

ANO NE Bohatá Chudá Bohatá Chudá 

15 21 12 25 19 17 

Převládající atribut 

postavy: 

Převládající atribut 

postavy: 

Převládající atribut 

postavy: 

Nepoužití této přeměny. 
Převládají chudé ženské 

hlavní hrdinky. 

Není potvrzen výrazný 

rozdíl.  

Proměnná č. 20 

Vzhled hlavní ženské postavy. 

Blond/ 

štíhlá 

Tmavovlasá/ 

štíhlá 

Rudovlasá/ 

štíhlá 

Blond/ 

při těle 

Tmavovlasá/ 

při těle 

Rudovlasá/ 

při těle 

Více 

postav 

18 11 2 1 0 0 4 

Převládající atribut postavy: 

Významně převažují štíhlé hrdinky se světlou barvou vlasů. 

Proměnná č. 21 Proměnná č. 27 Proměnná č. 30 

Oděv hlavní hrdinky. 
Povaha hlavní 

hrdinky/hrdinek 

Hlavní hrdinka má oporu 

ve své rodině/okolí.  

Bohatý 

oděv 

Chudý/ 

pracující 

oděv 

Více 

postav 
Pozitivní Negativní ANO NE 

12 20 4 35 2 30 6 

Převládající atribut 

postavy: 

Převládající atribut 

postavy: 

Převládající atribut 

postavy: 

Převládá chudý oděv 

pracujícího lidu.  

Negativní hlavní ženské 

postavy se využívají zřídka. 

Hlavní hrdinky mají oporu 

ve svém okolí/v rodině.  
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Převládající atributy vychází z počtu románů, kde rys postavy vyskytl. V případě 

výskytu aspoň v polovině nalezených románů byl postavový rys zařazen do obecného 

modelu. Výsledkem kvantitativního zkoumání je zařazení ženské hlavní do dělnické 

třídy. S ohledem na tuto skutečnost je zřejmá i podoba typického oblečení modelové 

hrdinky. Oděv pracujícího lidu je vhodný pro chudou dívku. Důležitým rysem postavy 

je charakterová bezúhonnost ženské hlavní postavy. Povaha hlavní hrdinky je pozitivní 

bez negativních vlastností. Vzhledově je nejčastěji používána podoba světlovlasé štíhlé 

dívky. Významným převažujícím rysem je taktéž skutečnost, že téměř vždy má hlavní 

ženská hrdinka oporu ve svém okolí, nejčastěji rodině. Pozice ženské hrdinky, jakožto 

sirotka zcela bez pomoci, byla ve zkoumaném materiálu nalezena pouze v několika 

ojedinělých případech.  

4.5.2. Modelová mužská postava 

Pro komplexní typologii postav je nutné analýzu praktikovat i v případě mužské 

postavy. Metodický postup práce byl zachován, aby bylo možné sestavené modely 

následně porovnat.  

 

Tabulka 3 Proměnné související s modelem mužské postavy 

Proměnná č. 16 Proměnná č. 18 Proměnná č. 23 

Hlavní mužská/é postava/y 

je/jsou chudá/bohatá. 

Vedlejší mužská/é 

postava/y je/jsou 

chudá/bohatá. 

Oděv hlavní hrdina. 

Bohatá Chudá Bohatá Chudá 
Bohatý 

oděv 

Chudý/ 

pracující 

oděv 

Více 

postav 

23 13 21 15 21 12 4 

Převládající atribut 

postavy: 

Převládající atribut 

postavy: 

Převládající atribut 

postavy: 

Výrazně převažuje dobře 

situovaná mužská hlavní 

postava.  

Mužské postavy jsou 

movitější.  

Převládá oděv dražší, na 

zakázku.  

Proměnná č. 22 

Vzhled hlavní mužské postavy. 

Blond/ 

štíhlý 

Tmavovlasý/ 

štíhlý 

Rudovlasý/ 

štíhlý 

Blond/ 

při těle 

Tmavovlasý/ 

při těle 

Rudovlasý/ 

při těle 

Více 

postav 

8 24 0 0 0 0 4 

Převládající atribut postavy: 

Významně převládá zvolení tmavovlasého štíhlého hrdiny. 
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Proměnná č. 27 

Povaha hlavní mužský hrdina 

Pozitivní Negativní Více postav 

32 3 1 

Převládající atribut postavy: 

Negativní hlavní mužské postavy se využívají zřídka. 

 

Finálním výsledkem analytické části zaměřené na sestavení mužské modelové 

postavy přineslo zjištění, že mužský hrdina je většinou vysoký muž s tmavými vlasy. Je 

příslušníkem nejvyšší společenské třídy. Z této skutečnosti vychází i oděv postavy, 

který je šit na zakázku a jedná se o drahý oděv. Povaha dané postavy je zřídka 

negativní. V následující kapitole budou předchozí dvě sestavené modelové postavy 

podrobeny krátkému rozboru.  

4.2.4. Komparace modelů žena x muž 

Jsou zde jasně patrné rozlišnosti v rámci těchto modelových postav. 

Z komplexního pohledu je však nutné poznamenat, že byly užívány postavy doplňující 

se navzájem. Bohatý muž si vezme chudou ženu. Přeneseně je možné v tomto vidět 

příběh muže, který zachrání nemajetnou ženu. Jednodušeji řečeno vidina tzv. prince na 

bílém koni. Dalším protikladem v rámci postav je vyobrazení ženy ve světlejší podobě 

(blond vlasy), což představuje dojem křehkosti, zranitelnosti a nevinnosti. Nevinnost 

byla u mladých žen v meziválečném období klíčová, jelikož bylo od nich očekáváno, že 

do manželství přijdou nedotčené. V případě mužských postav převažuje vzhled do 

tmavších podob (tmavovlasí hrdinové). Poukazuje to na jeden významný rozdíl 

v povaze tzv. sexuální čistoty. Muž do manželství nepřichází jako panic, ale má již za 

sebou jistou minulost, což není trestuhodné jako v případě žen. Tato skutečnost odráží i 

situaci v rámci dobové společnosti. Povaha hlavních postav je vždy pozitivní a správná. 

Žena i muž se vyznačují vlastnostmi, které k sobě patří a jsou v souladu. Výsledkem je 

dvojice, která se doplňuje a souzní ve všech sférách života.  

4.2.5. Modelový román na pokračování 

Výstupem dílčí části kvantitativního výzkumu je také stanovení modelového 

románu na pokračování. Tento model vznikl ze stejných dat jako modely mužské a 

ženské postavy. Modelový román na pokračování poukazuje na nejčastěji používané 

jevy v rámci sentimentální tvorby vydávané v týdeníku Hvězda. Následující tabulka 

níže představuje výpis nejčastěji užívaných aspektů románu na pokračování. Nejčastěji 

užívaný rys vzešel z  počtu nalezených aspektů v jednotlivých románech. Pro zařazení 
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rysy do modelu bylo nutné jej naleznout aspoň v polovině všech románů. V této situaci 

je považován rys za převažující a obecný.  

Tabulka 4 Nejčastěji užívané aspekty románů na pokračování ve sledovaném období  

(zdroj: vlastní zpracování) 

Nejčastěji užívané aspekty románů na pokračování  

(Celkem 36 nalezených románů na pokračování) 
Pořadové 

číslo 

proměnné. 
Popis daného aspektu. 

Počet 

vyskytnutí 
Výsledek 

8. 
Průměrný rozsah jedné části románu na 

pokračování. 
27 Převažují 2 stránky textu  

9. 
Prostředí, ve kterém se odehrává hlavní 

dějová linie (venkov nebo město). 
28 

Převažuje městské 

prostředí. 

10. 
Dějová linie se odehrává v českém nebo 

v zahraničním prostředí. 
24 

Převažují romány 

z českého prostředí. 

11. Hlavní dějová linie/téma.  26 
Součástí děje je milostný 

trojúhelník. 

13. 
Užití proměny chudé dívky do podoby 

žádoucí ženy. 
21 Nevyužití této proměny.  

14. 
Konec vybraného románu na 

pokračování. 
29 Román má šťastný konec. 

19. Použití milostného trojúhelníku. 26 
Použití milostného 

trojúhelníku.  

24. 

Využito změny u hlavní postavy, 

z chudého se stala bohatá postava 

(naopak). 

18 
Použití této změny u 

poloviny RnP.  

25. Převedeno do filmové podoby. 25 
Román nepřeveden do 

filmové podoby.  

26. 
Úmrtí jedné z hlavních/vedlejších 

postav. 
20 

Úmrtí nezařazeno do 

děje.  

29. 
Použito sebeobětování hlavní 

hrdinky/hrdiny. 
24 

Sebeobětování postav 

není převažujícím jevem.  

 

Z nalezených dat byl sestaven následující modelový příklad. Jedná se o román 

na pokračování, který svým rozsahem zabírá v rámci jednoho vydání cca 2 stránky 

textu. Do textu románu na pokračování bylo skoro vždy vkládáno reklamní sdělení, 

které cílilo na ženské spotřebitele. Román se odehrává v městském prostředí a 

v Československu. Převažují romány především z pražského prostředí. V rámci děje je 

užíván milostný trojúhelník. Modelový případ nevyužívá dějový aspekt proměny mladé 

nezkušené chudé dívky do podoby žádoucí a světaznalé ženy. Avšak je využívána 

změna chudé postavy do movité. Závěr příběhu vede ke šťastnému rozuzlení tzv. happy 

end. Dalšími aspekty postavy v rámci modelového románu na pokračování je, že v ději 

nezasáhla smrt žádnou z hlavních anebo vedlejších postav. S pojmem smrti se v modelu 
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sentimentálního románu nepracuje. Dalším rysem románu je, že sebeobětování postavy 

pro vyšší dobro u postav není převažujícím jevem. Všechny tyto výše pospané rysy 

představují modelový příklad pro román na pokračování v rámci sledovaného období. 

Posledním aspektem, kterému se věnovala pozornost v rámci kvantitativní analýzy, byla 

četnost transformace publikovaného románu na pokračování na filmové plátno. Pro 

modelový případ je tento rys nepoužit. Avšak důležitost černobílého filmu a románů na 

pokračování byla již přednesena v práci výše. S ohledem na tuto skutečnost se bude 

následující kapitola praktické části věnovat této transformaci a převádění postav bude 

podrobeno krátkému rozboru.  

4.3. Postavy z románů na pokračování ve filmu  

Bylo zjištěno, že celkem 11 románů na pokračování má i filmovou adaptaci. 

Nebylo bráno v potaz, zda se jedné o transformaci z RnP na filmové plátno nebo 

opačně. V rámci použití námětu pro potřeby filmu se významným způsobem lišily i 

jednotlivé sledované ročníky. Zdůraznit je potřeba rok 1937, kdy všechny romány na 

pokračování nalezené v tomto roce mají filmovou adaptaci. Jednalo se o klasická 

literární díla i sentimentální romány, řadící se do červené knihovny. V tabulce níže jsou 

specifikovány jednotlivé romány a jejich postavy, které byly převedeny na filmové 

plátno. Klíčová pozornost bude věnována postavám a hledání jejich podobností 

s ohledem na soudobou společnost v Československu a typickými znaky pro užívání 

postav. Je plánováno se věnovat i otázce pozvolné emancipace žen, překonávání 

zaběhlých stereotypů, zaměstnanosti a jejich přístupu k životu.  

Tabulka 5 Seznam románů na pokračování ve filmové adaptaci  

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Romány na pokračování, jež mají filmovou adaptaci 

Rok Název RnP  Jména klíčových postav 

1937 Rozvod paní Evy  
Eva Plužná; JUDr. Karel Plužný; Mudr. Richard 

Rybiak; Mudr. Hana Rybiaková 

1937 Krb bez Ohně  Elena Kodymová; Vilém Kristen; Jiří Kristen 

1937 Stříbrná oblaka Eva; Michal; Jiřina; Hanka 

1937 Vdova spadlá s nebe  Anči Bártová; Mirek Severýn 

1937 Byl lásky čas Marcia Morney; Pavel Alisson; Nikolaj Nazarov 

1937 Dáma s kaméliemi  Armand Duval, Markéta Gautierová 

1935 Kariéra matky Lízalky Marie Lízalová; Matka Lízalová; Vašek Vrána 
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1933 Divoch  Vlasta; Mirko Rolín 

1933 Světlo jeho očí Milena Lorencová; Frank Nor 

1931 Lettin hřích  
Letty Lynthonová, Axel Ekebbon, lord Tintagel, John 

Lynthon 

1931 Vandiny trampoty 
Vanda Karhanová, továrník Čeněk Vydra, Mr. Baker. 

Pan Smith.  

  

Romány na pokračování, které mají svou adaptaci i na filmovém plátně tvoří 

celkem 31 % z nalezených románů. Z této hodnoty je možné vyvozovat, že používání 

sentimentálních námětů, v době první republiky bylo časté. Tři romány na pokračování, 

které mají i adaptaci filmovou, pocházejí od zahraničních autorů. Světoznámé dílo 

Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi se na filmové plátno dostalo již několikrát 

s rozličným ztvárněním. Vždy byl ponechán zásadní děj celého příběhu, který se díky 

své jedinečnosti stal celosvětově známou story. Druhým zahraničním RnP je příběh: Byl 

lásky čas. Tento román i filmové zpracování je původem z USA a patří ke klasickým 

dílům meziválečného Hollywodu. Zajímavostí u tohoto románu na pokračování byla 

skutečnost, že přímo v periodiku bylo upozorňováno na daný film, jenž si tímto 

způsobem realizoval účinnou reklamu. Tento postup byl realizován i v roce 1933 

s prvním filmem na motivy románů na pokračování Světlo jeho očí od Maryny 

Radoměrské. Posledním zahraničním románem s filmovou adaptací je Lettin hřích, 

který byl zfilmován pod názvem Letty Lynthon v roce 1932 společností MGM.  

Komplexní příběh je stěžejní pro vytvoření dostatečného zájmu a příběh 

v románu i ve filmu je odvíjen od hlavních postav. Zfilmované jednotlivé romány 

poukazují na jisté aspekty postav, které se pravidelně objevují v rámci sentimentálních 

románů i filmů. Konkrétně román Byl lásky čas. Hlavní postavy jsou nadaní umělci 

(zpěváci), kterým není přáno být spolu. Následně v závěru se rozhodnout pro společný 

život, avšak jedna z postav je zabita. Používání postav, jež mají výjimečný hlas nebo 

jsou součástí dnes nazývaného hudebního průmyslu, je velmi častým jevem. Ve filmu se 

tyto postavy začaly více a více objevovat po vynálezu zvukového filmu, kdy se hudba 

stala nezbytnou součástí příběhu. Typickým znakem černobílých filmů a jejich postav je 

schopnost vyzpívat své city. Hudba se stala užívaným prostředkem v rámci filmů a do 

současnosti nejsou meziváleční skladatelé a zpěváci zapomenuti. Slavné písně z éry 

černobílého meziválečného filmu např. Slunečnice, Oči tmavohnědé apod. se dodnes 

hrají a nejsou dnešnímu hudebnímu publiku neznámé. Díky zvukovému filmu se 
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hudební postavy (nejenom postavou přímo umělci, ale taktéž postavy, jež zpívají své 

pocity v rámci filmu) staly jedním z typicky používaných postav v romantických 

seriálech. Díky hudbě se vyvinuly rozličné žánry nejenom sentimentální tvorby, která je 

i v současnosti velice výdělečnou oblastí např. muzikály.  

S ohledem na zjištění, že hudba je typickým znakem postav v rámci 

sentimentálních románů, je nutné zmínit film Pytlákova schovanka, který v sobě ukrývá 

typické znaky milostné beletrie pro ženy. Poukázání na tento žánr, postavy, šťastné 

konce apod. bylo záměrem daného filmu. Cílem filmu bylo poukázat na sílící vliv 

milostných romancí na soudobou společnost a především na ženy. Závěr filmu tento 

postřeh potvrzuje i skutečností, že hlavní představitelé mluví o této problematice. Film 

je možné charakterizovat i z hlediska již získaných kvantitativních dat, se kterými došlo 

k potvrzení typičnosti některých rysů v rámci hlavních postav. Především se jedná o 

sociální začlenění ženské a mužské postavy, které kopíruje nalezené zjištění. Bohatý 

muž potká chudou dívku, která byla obdařena obrovským talentem k opernímu zpěvu. 

Nástrahy a boj o život milovaného člověka přinutí hlavní hrdinku vdát se za jiného 

muže, aby zachránila svého vyvoleného. Neboli sebeobětování hlavní hrdinky pro vyšší 

dobro. Vyústění příběhu splňuje nutnost šťastných konců, kdy vše zlé se v dobré obrátí. 

V tomto filmovém zpracování je zachycena i přeměna chudé ženy do podoby elegantní, 

vzdělané a žádoucí bytosti. Svým způsobem je možné tento film označit za druh parodie 

milostné literatury, který poukazuje na spoustu typických znakových rysů hlavních 

postav milostného románu.  

S postavou chudé dívky, která své štěstí nalezne s bohatým mužem, se 

setkáváme nejčastěji. Tento ženský postavový rys je možné označit za klišé. Takto 

vystavěná ženská postava se objevuje v následujících románech: Vdova spadlá z nebe, 

Světlo jeho očí, Krb bez ohně, Stříbrná oblaka a Byl lásky čas, který byl zmiňován výše. 

Tyto postavy byly velice často klíčovým aspektem románu na pokračování, jelikož ženy 

velice často sní o svém princi a podporou tohoto typu postav je i dílo WD. Typickým 

příkladem může být klasická pohádka o Popelce, jež je snem mnoha mladých děvčat. 

Avšak podobnost tohoto rysu není možné naleznout v případě soudobé společnosti, kde 

tyto přechody z dělnické vrstvy do vrstvy aristokratické a bohaté nejsou typické. Jelikož 

společnost byla nastavena velice konzervativně, kdy byly třídní přestupy nežádoucí. 

Tradiční třídní rozdělení bylo velice pevné a slovo rodičů mělo v dané době rozhodující 

vliv na konečnou podobu manželského svazku jejich dětí. Tento příběhový děj tedy 

nebyl vůbec reálný a možná toto byl rozhodující faktor úspěchu sentimentálních 
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románů. Snahou o zmírnění tohoto klišé byla i díla, která upozorňovala, že štěstí nemusí 

být spojeno s bohatstvím. Taktéž zdůraznění, že štěstí není založeno na přesunu do jiné 

sociální třídy. Tímto dílem v rámci zfilmovaných románů je Kariéra matky Lízalky, jež 

poukazuje na štěstí lidí, jež sice patří do dělnické třídy, ale jejich spokojenost pramení 

z lásky a ne z bohatství. Tento román poukazoval taktéž na skutečnost, jak představy o 

bohatství a slávě mohou přinést spíše neštěstí než spokojenost a lásku. Film ukazuje 

zklamání ženské postavy a zdůrazňuje nepotřebnost třídní změny, ale spokojenost lidí 

sobě rovných. Reflexe této postavy do soudobé společnosti je jasná a vychází i z aktivit 

samotného časopisu Hvězda, jež organizovala soutěže čtenářek o výhru v podobě 

vedlejší role v sentimentálních filmech. Díky této aktivitě byla taktéž Hvězda čtena 

obrovským množstvím žen, které se těchto soutěží účastnily. Potvrzuje to, že sen o 

herecké dráze byl u ženské soudobé populace velice oblíben.  

Důležitým rysem postav je schopnost sebeobětování, které se v rámci klasických 

románů neužívá často. Sebeobětování je aspekt příběhu, kterým se postava dostává na 

odlišnou úroveň, než obyčejní lidé. Díky tomuto rysu postavy jsou postavy ve filmu 

emociálně zdůrazněny. Většinou je tento aspekt postavy určen ženám, jež se vdají za 

nesprávného muže z hlediska vyššího důvodu. V tomto pohledu je možné naleznout 

jisté odlišnosti od postav ve filmu a v klasickém románu.  

Romány, které byly zfilmovány, většinou představovaly typickou ukázku 

sentimentálního příběhu se šťastným koncem. Avšak na stříbrné plátno se dostaly i 

postavy netypické v tomto žánru. Takové postavy je možno naleznout v románech 

Rozvod paní Evy a Lettin hřích, které ukazují i negativní stranu soudobé české a 

anglické/americké společnosti. Obě hlavní ženské postavy představují ukázku ženy s 

negativními vlastnostmi, jež nutí čtenářky i divačky danými postavami spíše 

opovrhovat, než vidět v nich jistou podobnost se svým vlastním osudem. Tento odlišný 

pohled na postavy je taktéž komerčně značně úspěšný. Filmové zpracování Rozvodu 

paní Evy přináší vykreslení ženské postavy do podoby špatného člověka, který díky 

bohatství a vlastnímu uspokojení nehledí na city druhých lidí. Postava je v románu i ve 

filmu vykreslena negativně a ukazuje na různorodé přeměny ženské postavy 

v odvíjejícím se příběhu. Postava zde má několik různých tváří od velice křehké ženy, 

jež vášnivě miluje, až do podoby nevěrné ženy, která přivede ženu svého milence 

k sebevraždě. S negativní ženskou postavou je velice často spojena i přitažlivost dané 

ženy, což je případ hlavní hrdinky Evy Plužné. Se smrtí je spojena i další negativní 

hlavní hrdinka z románu Lettin hřích. Letty Lynthonová je zde rozmazlenou dívkou 
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z vyšší společnosti, která otráví muže, se kterým měla vztah a s nímž byla tajně 

zasnoubena. Tento román je cíleně zaměřen na kriminální zápletku. Postava Letty je 

spojena v příběhu se dvěma muži, což je podobné i v případě Evy Plužné. Negativita je 

často užívaným jevem v románech, ale nedosahuje četnosti klasické milostné pozitivní 

zápletky. S milostnou zápletkou a šťastným koncem ve filmu velice úzce souvisí již 

zmiňovaná hudební vlastnost postav (zpěv), avšak dalším aspektem je i humorný 

podtext a komediální situace ve filmu. Díky komediálním prvkům se některé 

meziválečné filmy staly legendou. Příkladem jsou filmy: Eva tropí hlouposti, Uličnice 

apod. V případě zkoumaného materiálu je zástupcem románů s komediálními prvky dílo 

Vdova spadlá z nebe a Vandiny Trampoty, jež hlavní hrdinky ztvárnila Věra 

Ferbasová
64
, která se díky svému komediálnímu nadání a dětské kráse stala hvězdou 

stříbrného plátna. Komediální prvek byl v sentimentální tvorbě velice často užíván a 

v případě ženských postav byl velice oblíben.  

4.4. Kvalitativní výstupy 

V této kapitole budou představeny romány, které byly vybrány na základě 

několika dílčích rozhodnutí. Prvním kritériem byla volba vždy pouze jednoho románu 

v rámci jednoho zanalyzovaného roku. Cílem bylo vybrání literárních děl, jež mohou 

rozličným způsobem pokrýt možnosti a užívání milostných témat. Byl kladen důraz i na 

to, aby zde byl zastoupen zahraniční román. Taktéž román, jenž byl převeden na 

filmové plátno, humoristický milostný román. Román, jenž nemá šťastný konec a 

román, u kterého je jednou z hlavních postav žena starší a s rodinou.  V následujících 

podkapitolách bude věnována pozornost pouze vybraným románů. Prvním z nich je dílo 

Maryny Radoměrské, již zde několikrát zmiňované: Světlo jeho očí.  

4.4.1. Světlo jeho očí – rok 1933 

Hlavní postavy vybraného románu jsou Milena Lorencová a Frank Nor. Sociálně 

rozdílné charaktery, které spojí milostný cit. Dějovou zápletkou je vztah mladé 

ošetřovatelky se synem bohatého továrníka, který přišel o zrak. Mezi těmito postavami 

vznikne hluboký cit, přestože hlavní představitel je slepý. Jedná se o cit založený na 

charakteru člověka. Po uzdravení továrníkova syna ho dívka opouští z důvodu, že 

nedosahuje stejného sociálního statusu. Milena Lorencová nepovažuje sebe za vhodnou 
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 Přezdívalo se jí „Komik v sukních“. Věra Ferbasová ztvárnila velké množství komediálních rolí, které 

se staly nesmrtelnými. Příklady mohou být: Uličnice, Falešná kočička, Na tý louce zelený, Dědečkem 

proti své vůli apod.  
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ženu pro továrníka. Síla lásky však toto přesvědčení zlomí, když mladý Frank Nor 

Milenu Lorencovou rozpozná díky své lásce. Příběh potvrzuje, že práva láska překoná 

všechny překážky. Závěr tohoto románu je šťastný. Hlavní představitelé jsou spolu bez 

překážky sociálních rozdílů. Román se odehrává v českém prostředí. Konkrétně ve 

městě a ve zdravotnickém prostředí. Tyto prostory souvisí s handicapem slepoty mužské 

hlavní postavy. Použití nemocnic, lékařů, luxusních sanatorií apod. je románově častý 

jev. Zdůrazňuje zajímavost daného prostředí pro čtenáře i filmového diváka. Zdravotní 

zařízení je spojeno s koloběhem lidského života nejenom v případě úmrtí člověka, ale i 

s jeho narozením. Vznik a zánik lidské bytosti je spojen se silnými emocemi, což je 

důležitý předpoklad pro využití v romantickém románu. Dějová linie z lékařského 

prostředí se osvědčila v české i zahraniční produkci. Můžeme zmínit seriály: Nemocnice 

na kraji města od Jaroslava Dietla, Nemocnice Chigaho Hope, Chirurgové apod.    

Ve vybraném románu byl u hlavního mužského charakteru použit dějový zvrat. 

Náprava rozmazleného bohatého syna díky lásce k mladé ošetřovatelce. Změna povahy 

hlavního představitele románu je jeho hlavní rys. Postava zdůrazňuje sílu lásky, která 

překonává překážky zdravotní i povahové. Tato změna je užitá v případě hlavního 

mužského hrdiny. V případě hlavní ženské postavy je povaha neměnná. Hlavní 

představitelka Milena Lorencová je obětavá zdravotní sestřička s výraznými kladnými 

vlastnostmi. Pozitivní nastavení charakteru neposkytuje prostor pro povahovou změnu. 

Vnitřní dobrota ženy je to, co muž potřebuje ke své změně. Potřebnost správné ženy pro 

uvědomění si nového směru života. V příběhu je možné objevit snahu ukázat, že muž 

bez správné ženy nemá ten správný život. Důraz na správnost manželské instituce.  

S ohledem na začínající emancipaci žen je důležité věnovat pozornost i 

pracovnímu zaměření hlavní ženské postavy. Milena Lorencová je ošetřovatelka. Toto 

povolání je považováno i v dnešní společnosti za výrazně ženské. Tento stereotyp je 

velice těžko překonatelný. Souvisí s péčí o druhé osoby, což je považováno za ženské 

předurčení. Ženy jako starostlivé matky a manželky, které svůj život obětují druhým. 

V období první republiky je tento ženský rys postav velice častý. Vychází z představy 

soudobé společnosti, které zaznamenávají i emancipační tendence. Pouze do míry 

neohrožující stereotypní postavení ženy. Jedná se především o umožnění ženám 

vykonávat rozličná povolání, která dříve byla pouze mužskou doménou. Avšak 

prvořadou rolí ženy byla starost o domov, děti a muže. Je důležité zdůraznit, že typ 

pracující ženy byl pouze v chudších vrstvách společnosti. Pohled na pracovní zamření 

mužské hlavní postavy je v rámci zvoleného románu obtížné. Většinu děje je Frank Nor 
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nevidomý a potřebuje pomoc druhých osob. Jeho sociální začlenění však předurčuje 

jeho pracovní dráhu, jakožto budoucího továrníka a ředitele.  

Vedlejší postavy v tomto příběhu zásadně ovlivňují hlavní charaktery. 

Významnost vedlejší postavy otce Franka Nora je především v tom, že najal 

ošetřovatelku, jež se stala osudovou ženou jeho syna. Rysy této postavy je možné 

nazvat stereotypními u osob středního věku. Charakter má rodičovské závazky. Postava 

neprochází výraznějšími změnami v rámci příběhu. Neměnnost figur ve středních letech 

se shoduje se zjištěním Lukáše Gregora v rámci typologie postav filmů WD. Soulad 

s typologií Lukáše Gregora byl objeven také ve zjištění, že postavy se potýkají 

s problémy s vlastními dětmi. 

Při srovnání postav v románu Světlo jeho očí a modelových postav byly 

objeveny shody v několika rysech. Sociální začlení je shodné s modelovými postavami. 

Žena je řazena do dělnické pracující třídy a muž do bohaté aristokratické třídy. Povaha 

hlavní ženské hrdinky v případě Mileny Lorencové i modelové postavy je pozitivní. 

Rozdílnost byla zjištěna u povahy hlavního mužského hrdiny. Modelová mužská 

postava má charakter pozitivní oproti postavě Franka Nora, jež je spíše negativní. 

S modelovým románem na pokračování se neshoduje i dějový zvrat v případě ženské 

hlavní figury. Sebeobětování Mileny a její odchod id milovaného muže kvůli sociálním 

rozdílům. Shoda je nalezena v případě užití změny sociálního statusu ženy. Z chudé 

dívky bude v závěru příběhu bohatá žena.   

4.4.2. Láska v tropech – rok 1939 

Dalším analyzovaným románem je Láska v tropech, jež byl publikován 

v časopisu Hvězda v roce 1939. Důvodem jeho výběru pro analýzu je zahraniční původ 

románu. Představuje čtenářkám oblast jižní Afriky. Oblast je exotická, pro čtenářky 

velice zajímavá a přitažlivá. U tohoto románu nebylo nalezeno potvrzení, že byla 

vytvořena filmová adaptace tohoto příběhu. Touto skutečností se román odděluje od 

románů Světlo jeho očí, Vdova spadlá z nebe, Kariéra matky Lízalky a Lettin hřích. 

Zařazením zahraničního románu se poukazuje na fakt, že tato produkce byla 

pravidelnou součástí časopisu Hvězda. Dějový příběh vychází ze života anglických 

přistěhovalců do Afriky. Hlavní postavy zvoleného románu jsou Glenison Kenworthy, 

Filip Castle, Colin Mitchel a Elisa Oliverová. Vlastní jména hlavních a vedlejších 

charakterů potvrzují, že se jedná o původní zahraniční román. V meziválečném období 

nebylo využíváno překladu vlastních jmen na české verze. Společensky, obchodně a 
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politicky bylo Československo propojeno s Velkou Británií a tudíž to nebylo potřeba. 

Násilný překlad by mohl spíše uškodit románu z hlediska obliby čtenářek.  

Román vypráví životní útrapy hlavní hrdinky Glenison Kenworthy. Příběh se 

soustředí na životní změnu postavy, která jde za snem o lepším životě. Změna je 

spojena s příjezdem mladé ženy do Afriky. Zde potká hlavní hrdinka svou první lásku z 

mládí. Jedná se o postavu Filipa Castla, za kterého se hrdinka následně provdá. Příběh 

výrazně ovlivní a v závěru příběhu zcela opačně nasměrují vedlejší postavy. Hlavní 

hrdinka příběhu je žena toužící po pevném rodinném zázemí a manželském vztahu. 

Pomocí nabytého dědictví uzavře vysněný sňatek. Ženská postava v tomto románu 

nemá emancipační cítění. Postava je shodná se stereotypem ženy v soudobé společnosti 

neboli nepracující žena v domácnosti s vlastní rodinou. Hlavní ženská figura podřizuje 

své jednání muži. Vývoj postavy v příběhu je silně ovlivněn mateřstvím. Hlavní 

představitelka přijde o právě narozené dítě svého manžela a přijme za vlastní dítě jeho 

milenky. Postava v rámci příběhu prochází změnou v oblasti vlastních emocí. Dojde ke 

změně ženských citů. Žena upřednostní city k dítěti před láskou k muži. Faktor, že dítě 

není hlavní hrdinky, nebrání navázání pravého mateřského citu. Převažující emocí v 

románu je mateřská láska. Tento emoční zvrat určí vývoj postavy. Tlak z tohoto 

tajemství Glenison neunese a vše vyjde najevo. Postava kompletně změní své cíle. 

Mateřská láska je nahrazena pravou láskou k vedlejší mužské postavě. Hlavní hrdinka je 

vystavěna pomocí typických rysů mladých anglických dívek z vyšší společnosti. Dívky 

očekávají výhodný sňatek, jakožto jedinou možnost. Svobodné dívky nebyly žádoucí 

v rámci movitějších rodin. V případě neprovdání dcery je rodina terčem posměchu. 

Postava se odlišuje od typických anglických dívek díky vlastnímu majetku, který 

umožňuje dívce svobodné rozhodování. Anglická vyšší třída byla velice svázána 

konvencemi a svoboda mladých dívek byla minimální, pokud neměli své vlastní 

finanční prostředky.  

Vzhledem tato postava naplňovala typickou anglickou dívku. Avšak není možné 

ji označit za vzor tehdejší krásy. Vlastní majetek hrdinky vyvážil nedostatek jejího 

klasického půvabu. Tento negativní rys ženské postavy se v sentimentálních románech 

vyskytuje velice často. Závěrem se většinou domluvené manželství naplní oboustrannou 

láskou. V tomto příběhu je obsažen velice silný příběhový rys: milostný trojúhelník. 

Důležitost vedlejších postav je zde zásadní, jelikož bez jejich výskytu v příběhu by 

nebylo možné příběh vyprávět. Hlavní ústřední figury jsou pomocí milostného 

trojúhelníku doplňovány. Tento román je vystavěn na trojúhelníku dvě ženy a jeden 
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muž. Druhou ženou je milenka hlavního hrdiny Elisa Oliverová. Tato postava splňuje 

v příběhu ideál krásy. Přitažlivá a vhodná žena pro bohatého plantážníka v Africe. 

Negativem této ženy je nedostatek správných povahových vlastností. Vedlejší ženská 

postava je zápornějšího charakteru, jenž tvoří protiklad hlavní hrdinky. Zmíněný 

kontrast je velice důležitý a napomáhá u čtenářek k většímu sblížení s hlavní hrdinkou. 

Tento jev je často zastoupen v normálních lidských životech. Tři lidé navzájem 

ovlivňují své životy a jeden z nich je bohužel odsouzen k samotě. Vedlejší ženská 

postava nakonec pochopí důležitost lidských hodnost a její charakter bude na konci 

románu změněn k pozitivnějšímu. Přeměna jejího charakteru je zapříčiněna smrtí 

milovaného muže a otce jejího dítěte.  

Mužské postavy není možné od počátku příběhu rozdělit na kladné a záporné. 

Vývoj příběhu negativitu přisoudí postavě Filipa Castla. Negativní obraz je tomuto 

charakteru přisouzen po nevěře a zplození dítěte s milenkou. Figura je zařazena do 

negativní roviny. Negace je této postavě přisouzeno i při rozhodování o uzavření 

manželství s hlavní hrdinkou. Důvodem pro uzavření manželství není pravá láska. Muž 

byl opuštěn milovanou ženou a nemá dostatečné finanční prostředky pro chod farmy. 

Oba dva tyto problémy může Filip Castle vyřešit bohatou dědičkou, která se znovu 

objevila v jeho životě. Na začátku tato postava nebyla negativní, jelikož se u ní 

vyskytoval cit k hlavní hrdince. V průběhu příběhu se tato pozice mění. Z tohoto 

hlediska je potřeba, aby hrdinka poznala pravou lásku s jiným mužem. Zapojení vedlejší 

mužské postavy je nutné i z důvodu, že postava Filipa Castla v závěru románu zemře. 

Úmrtí hlavní mužské figury umožní hrdince naplnit pravou lásku s vedlejší mužskou 

postavou.  

Poslední postavou, která je důležitá v tomto románu, je vedlejší mužská postava. 

Na konci příběhu převezme roli hlavního hrdiny. Postava Colina Mitchela se v průběhu 

příběhu vyskytuje pouze několikrát. V závěru při záchraně hlavní hrdinky prozradí své 

city k ní, které ona opětuje. Díky této události se z vedlejší postavy stane hlavní klíčová 

postava. Obě mužské postavy jsou vzhledově vyobrazeny velice podobně. Ideál 

mužského hrdiny – vysoký, hezký a bohatý. Vedlejší postava je zobrazena 

charizmaticky a ochranářsky k milované ženě, k níž ho pojí silné city. Lásku byl v 

příběhu nucen skrývat z důvodu, že hrdinka byla vdaná. Použití vedlejší postavy do 

pozice správného hrdiny je často využívaný aspekt románu. Vedlejší postavy s tímto 

směřováním mají u čtenářek pozitivní ohlas. Ženy mohou milovat špatné hrdiny, ale 

nakonec se provdají za hodného hrdinu. Žena nalezne hodnoty, které jsou pro vztah 
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důležité a převáží. Správný charakter této postavy je podpořen včleněním informace, že 

vedlejší postava je vdovec s malým synem. Tento rys postavy je vřele přijímán od 

čtenářek. Daná postava je spojena s hlubokou láskou a oddaností ke svým dětem. Díky 

tomu je postava v závěru románu zcela bezchybná a pro čtenářky přijatelná. 

Shodnost rysů modelových postav nenajdeme u postav z románu Láska 

v Tropech. V otázce majetku jsou postavy oproti modelům obráceně. Žena s kapitálem a 

muž s finančními problémy. Negativita mužské hlavní postavy je také v rozporu 

s modelovou postavou. Stejný rys je pouze v pozitivním charakteru hlavní hrdinky. 

Shodu je možné naleznout v případě vývojových zvratů postav. Modelový román 

neobsahuje sebeobětování hlavní hrdinky. Přijmutí cizího dítěte je v příběhu 

vyobrazeno jako splnění snu hlavní ženské figury. V modelovém románu také není 

zastoupeno úmrtí jedné z klíčových postav, což v příběhu obsaženo je.  

4.4.3. Kariéra matky Lízalky – rok 1935 

Po rozboru vybraného zahraničního románu bude následovat rozbor postav 

z románu Kariéra matky Lízalky, jež byl publikován v roce 1935. Filmová podoba 

románu patří ke klasickým dílům meziválečného filmu. Tento román je příběhem snahy 

o převedení vlastních snů do reality pomocí dětí. Hlavní postavou příběhu je matka 

Lízalová společně se svojí dcerou Marií. Klíčové postavy jsou v tomto románu ženy. 

Důležitou postavou je i muž, jež miluje Marii Lízalovou. Tato postava je v příběhu 

vedlejší. První stěžejní postavou příběhu je paní Lízalová. Ve filmovém zpracování byla 

ztvárněna Antonií Nedošínskou. Matka Lízalová je žena plná snů a nesplněných přání 

ze svého mládí. Její velkou radostí je dcera Marie. Právě díky své dceři možná dojdou 

k naplnění její vlastní sny, být slavnou herečkou. Dcera Marie je velice krásná a matka 

Lízalová v ní vidí sebe a možnost splnění svých snů. Ona sama neměla štěstí, aby se 

mohla stát slavnou herečkou. Uzavřela manželství s řemeslníkem a žila obyčejný život 

pracujícího lidu. Postava ukazuje ženu, jejíž sny se nestaly skutečností. Avšak postava 

je šťastná ve svém manželství s chudobným čestným mužem, který ji miluje. Sen o 

přechodu z dělnické třídy do třídy slavných umělců je velice častým jevem 

v sentimentální literatuře. Tento sen je vlastní velkému počtu ženských čtenářek.  

Nalezení podobností vlastního života s postavou v románu je velice užitečným 

komerčním prvkem, který pomáhá stát se románu úspěšným.  

Příběh ukazuje, že lidé s nesplněnými sny o slávě mohou zažívat šťastný 

spokojený život v obyčejném manželství. Zdůraznění toho, že pro spokojenost není 
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potřeba být v bohatství a slávě. Pro krásný život není potřeba měnit své sociální 

zařazení. Toto sdělení můžeme naleznout nejenom u postavy Matky Lízalové, ale také u 

její dcery Marušky. V příběhu můžeme považovat za hlavní ženskou figuru právě 

mladou Marušku. Postava Marušky je soustředěna na splnění svého snu o hvězdě 

stříbrného plátna. Chce dosáhnout splnění svého snu a nedopadnout jako její maminka. 

Maruška vidí svou matku žít v chudobě s otcem, který tvrdě pracuje. Ona chce svůj 

život vést odlišně. Jiný osud si přeje i z důvodu své současné pozice, která je pro ni 

neuspokojivá. Maruška pracuje v hotelu jako umývačka nádobí. Postava je zařazena do 

dělnické třídy. Sociální zařazení Marušce nevyhovuje. Je nespokojena a sní o přepychu 

a slavné kariéře. Díky snům nevidí své okolí objektivně. Jedná se především o postavu 

mladého kuchaře Václava Vrány. Mladý kuchař Marušku velice miluje. Jeho láska však 

není pro ni dostatečná, aby mohla svůj život považovat za uspokojivý. Očekává od 

svého života víc. Postava je k tomu upnuta až nezdravým způsobem. V příběhu se však 

postava dočká jistého naplnění svého snu. Hrdinka bude oslovena k focení pro módní 

časopis. Mladé Marušky si tam všimne režisér a chce ji angažovat do svého filmu. Pro 

mladou chudou dívku je toto naplněním jejích snů. Vidina slávy mladou dívku změní. 

Její charakter bude pokřiven a láska mladého kuchaře pro ni nebude dostatečná.  

Vidina pohádkového života, slávy, úspěchu však není následnou realitou. Mladá 

Maruška zažije prozření skutečného života. Postavě se díky tomu zbortí všechny její sny 

a představy. Díky lásce mladého kuchaře Vrány a své rodiny, mladá dívka pochopí, že 

ne všechny sny mohou přinést v životě spokojenost. Postava si uvědomí, že šťastný 

život nepramení z bohatství a slávy. Ženská postava prožije obrodný proces, který utuží 

její charakter a nasměruje její život správným směrem. Příběh zde potvrzuje, že změna 

sociálního statusu nevede k dosažení životního štěstí. Tímto se postavy v tomto příběhu 

separují od představy modelové postavy, jež byla sestavena pomocí kvantitativní 

analýzy. Postava je v modelu vykreslena do chudé dívky, která najde štěstí s bohatým 

mužem. Své štěstí nalezne nejenom v lásce, ale taktéž díky přesunu z dělnické třídy do 

vyšších tříd společnosti. Příběh této postavy je nakonec šťastný a spokojený, díky 

pochopení významu lásky. Oproti modelovým postavám jsou v románu Kariéra matky 

Lízalky rozdíly. V charakteru hlavní hrdinka neodpovídá modelové postavě. Její 

pozitivní charakter vznikne procesem v příběhu. Charakter mužského hrdiny je shodný 

s modelovou postavou. Obě figury jsou pozitivní. V příběhu se nevyskytuje úmrtí 

postavy, což je další shodný rys se sestaveným modelem.  Stejně tak i sebeobětování 

hrdinky není obsahem zvoleného románu ani modelů.  
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 Se šťastným koncem je úzce spjata vedlejší postava románu na pokračování 

mladý kuchař Václav Vrána. Tato vedlejší mužská postava je v příběhu důležitá, ale 

není na ni soustředěna velká pozornost. Ta je spíše cílena na pochopení skutečnosti, že 

změna sociálního statusu nemusí přinést lidem štěstí. Charakter ukazuje postavu 

chudého, pracovitého a čestného muže. Kuchař Vrána je věrný své lásce a je ochoten 

překonat i příkoří pro její štěstí. Potřebnost této postavy v příběhu je zřejmá. Z pohledu 

milostné beletrie je nutné, aby hlavní hrdinka našla svého vyvoleného muže. 

Vyvoleným mužem v příběhu je právě postava mladého kuchaře. Vedlejší postavou je 

v tomto příběhu i otec mladé Mařenky. V příběhu doplňuje ženskou postavu své 

manželky. Naplňuje obdobnou pozici jako mladý kuchař Vrána. Je zde zdůrazněna 

hodnota lidské práce a řemesla. Mužské postavy jsou podpůrným mechanismem 

v tomto příběhu. Postavy v tomto příběhu jsou typické pro představitele dělnické třídy 

v meziválečném období.  

4.4.4.  Lettin hřích – rok 1931 

V následující kapitole bude přiblížen další zvolený román ze zahraniční 

produkce. Autorkou je britská spisovatelka Marie Belloc Lowndes. Román se odehrává 

v soudobé Anglii. Hlavní postavy jsou představitelé vyšší vrstvy obyvatel. Vypráví 

příběh mladé rozmazlené dívky, která pochopí tvrdou realitu života. Román byl zvolen 

pro podrobnější analýzu z důvodu spíše negativního konce příběhu, což není u milostné 

literatury tohoto žánru typické. Příběh byl zfilmován americkou společností MGM a byl 

upraven pro potřeby filmu do prostředí soudobé americké společnosti. Tento příběh 

vybočuje z ostatních zvolených románů i svým kriminálním zaměřením.  

Ženskou hlavní hrdinkou je mladá dívka, která patří do vyšší společnosti. 

Postavení a movitost jejího otce ji předurčuje k uzavření výhodné manželství s bohatým 

mužem. Povahou a svým jednáním je ženská hlavní hrdinka negativního charakteru. 

Negativita v příběhu zcela vygraduje, když hlavní hrdinka spáchá úkladný zločin. Tento 

román je specifický především svým prostředím. Příběh se odehrává svou významnou 

částí v prostředí soudní síně, vězení, při výslechu apod. Značně tak ovlivňuje charakter 

a jednání postav. Prostředí evokuje závažnost situace a emoce. Především se jedná o 

strach. S dějovou linií je hlavně spjata ústřední ženská postava, která je ze spáchaného 

zločinu obžalována. Příběh se odvíjí dle probíhajícího soudního procesu. Ženská hlavní 

postava je negativní hrdinkou, která vidí pouze svůj vlastní osobní prospěch a splnění 

cílů. Příběh není naplněn milostným duetem, jež je podstatou předchozích zvolených 
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románů. Jedná se o příběh mladé dívky s cílem najít lásku. Kolem hrdinky se pohybují 

muži, již jsou v příběhu osudoví. Žádný z mužů si nezíská srdce mladé Letty natrvalo. 

Dívka nedokáže milovat druhou osobu více než sebe samu. Tato zahleděnost k vlastní 

osobě a sobeckost jsou aspekty postavy, na které příběh upozorňuje nejvýrazněji. 

Rozmazlenost, jež je typická pro tuto postavu, vychází z bohaté rodiny a 

ochranitelského otce. Opora v podobě otce postavu silně ovlivnila. Dívka díky ochraně 

svého otce nepocítila následky svých činů. Nedošlo tedy k ponaučení z vlastních chyb a 

nemohlo dojít ani k nápravě postavy, Tuto otcovskou lásku je možné označit za 

nezdravou až škodlivou. Charakter dívky byl tímto otcovským bezpečím pokroucen. K 

úplnému potvrzení negativity u ženské hrdinky došlo při spáchání úkladné vraždy, ale 

také při popření své viny před soudem. Díky nepřiznání se k úkladné vraždě dojde ke 

ztrátě jisté identity u hlavní postavy. Letty Lynthonová popře ve své vlastní hlavě danou 

událost a tím popře i sebe samu. Jednání hlavní hrdinky představuje mladou dívku, jež 

je zkažená společností. Osoby ve svém okolí považuje za prostředek pro uspokojení 

svých přání. Popření zločinu a přímé lži vedou téměř k odsouzení hlavní hrdinky. Avšak 

díky jejímu otci se lež Letty a její alibi stanou skutečností. Mladá žena unikne vězení. 

Původní životní cíl hlavní hrdinky však není odlišný od ostatních dívek. Cílem je 

nalezení pravé lásky. V průběhu soudního procesu přijde Letty o plánovaný sňatek 

s příslušníkem šlechty. Tento sňatek považovala hrdinka za splnění svých snů o pravém 

muži a lásce. Hlavní hrdinka by potvrdila své společenské postavení a bohatství. Letty 

tyto hodnoty nadřazuje nad pravou lásku. Když hlavní hrdinka zjistí, že její vysněný 

sňatek se neuskuteční, postava pochopení dopad jejího jednání. Postava se chovala 

daným způsobem, aby zajistila uskutečnění daného sňatku. Vražda bývalého snoubence 

měla být prostředkem jak danou svatbu uskutečnit. Výsledek jejího jednání byl zcela 

opačný. Pochopení je spojeno i s jistým druhem trestu a to v podobě sňatku s mužem, 

který byl vybrán jejím otcem. Tento muž byl hrdinkou zrazen a odmítnut. S tímto 

mužem bude nucena Letty uzavřít sňatek a žít v manželství. Tento svazek nebude 

naplňovat její představy, kde chtěla být nejdůležitější osobou. Toto prohlédnutí je jistým 

trestem, který hrdinku dostihne za její činy.  

V románu se potvrzuje tendence potrestání zla. V případě Letty Lynthonové to 

není výrazné společenské potrestání, ale duševní pochopení svých činů a nucené 

manželství. Dále ztráta pevné pozice na výsluní. Nejenom v případě jejího budoucího 

manžela, ale i odmítnutí ze strany jejího otce. Tímto manželstvím ji pošle pryč. 

Potrestání zla je tradičním aspektem románů v  literatuře. Zlo bude potrestáno na konci 
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příběhu. S tímto aspektem taktéž pracují i všechny pohádkové příběhy od WD. Vítězství 

dobra nad zlem a překonání všech překážek je stěžejním motivem většiny příběhů a 

filmových zpracování WD.  

Tento román na pokračování má pouze jednu stěžejní postavu, což vychází i ze 

samotného názvu románu- Lettin hřích. V anglickém originále se tato novela jmenuje 

Letty Lynthon. Mužské postavy zastávají vedlejší role, ale pro samotný příběh jsou 

neméně důležité a podtrhují stěžejní myšlenku příběhu. Mužské charaktery jsou 

v příběhu nositeli spíše pozitivních vlastností. Mužská postava Mr. Lynthona vystupuje 

v příběhu jako ochránce hrdinky. Na konci příběhu si Mr. Lynthon uvědomí a prozře, že 

jeho dcera není dokonalá. Uvědomění si, že bezmezná ochrana a slepota rodičovské 

lásky není správná. Postava Mr. Lynthona je ve středním věku a opět je tu zřejmá 

podobnost s analýzou Lukáše Gregora, kde zmiňoval skutečnost, že postavy ve středním 

věku neprochází velkým vývojem, ale stěžejní je pro ně řešení problémů s dětmi. Tento 

případ je použit u postavy Mr. Lynthona, jehož dcera spáchala zločin.  

Dalšími vedlejšími postavami jsou lord Tintagel, jehož zasnoubení s Letty je 

zrušeno při jejím obvinění z vraždy vedlejší mužské postavy Axela Ekkebona. Tito 

muži nejsou z hlediska vývoje a rysů postav v příběhu výrazně zastoupeni. Charaktery 

tohoto románu také neodpovídají sestaveným modelům. Rozdílností je v první řadě 

konec samotného románu. Modely očekávají šťastný konce, což v tomto případě není. 

Dále kontrastní negativita hlavní hrdinky k modelové ženské postavě, kde je charakter 

hrdinky pozitivní. Letty Lynthon také není zařazena do spodní sociální třídy. 

V modelovém románu se také nevyskytuje úmrtí jedné z důležitých postav příběhu. 

Oproti tomu vybraný román je založen na zápletce s úmrtím postavy. S modelovým 

románem na pokračování a modelovými postavami souhlasí nezařazení prvku 

sebeobětování hlavní hrdinky. Dále má hrdinka silnou podporu své rodiny.   

4.4.5.  Vdova spadlá z nebe – rok 1937 

Posledním zvoleným románem je Vdova spadlá z nebe. Jedná se o zástupce 

bohaté větve humorných románů na pokračování a taktéž i filmových veseloher 

z meziválečného období. Hlavní postavou je zde mladá chudá dívka, která právě přišla o 

zaměstnání. Ženská hrdinka dostala nabídku na práci guvernantky, a proto odjíždí 

z Prahy. Na cestě se setká se slavnou a bohatou zpěvačkou Lu de Milla. Do 

Československa přijela zpěvačka za rodiči svého zesnulého muže Mirka Severýna. Jeho 

rodina jsou bohatí statkáři na venkově. Slavná zpěvačka nechce strávit svůj čas na 
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venkově. Přemlouvá mladou dívku, aby místo ní jela za truchlícími rodiči jejího muže. 

Hlavní představitelka Anči Bártová tuto nabídku odmítne. Avšak Lu de Milla v její 

nepozornosti vymění doklady a zmizí. Anči je nucena odjet na venkov k rodině 

Severýnů a zde hrát roli mladé nešťastné vdovy. Zápletka příběhu je zde postavena na 

skutečnosti, že mladý Mirek Severýn se vrací se domů živý. Mladý muž nalezne u 

rodičů ženu, kterou nezná a považuje ji za podvodnici. Mladá Anči Bártová vše Mirkovi 

vysvětlí a po vzájemném poznání a pochopení se Mirek do mladé Anči zamiluje. Mladý 

muž se rozhodne požádat o rozvod. Při žádosti o rozvod zjistí, že jeho svatba nebyla 

platná. Bývalý muž zpěvačky Lu de Milla je naživu a jejich manželství je neplatné. 

Tento dějový zvrat vede k uzavření manželství Mirka a Anči a ke šťastnému konci 

románu. 

Příběh stojí na humorných situacích a postavy jsou k tomu přizpůsobeny. Celý 

román klade důraz na přirozenost děje pro čtenáře. Hlavní ženskou postavou je zde Anči 

Bártová. Postava odpovídá modelovému typu hlavní hrdinky. Mladá chudá dívka, jež 

má velice dobrý a šlechetný charakter. Tuto skutečnost dokládá i snaha nezranit rodiče 

Mirka Severýna, přestože rodiče ani Mirka nezná. Mladá dívka si získá srdce 

Mirkových rodičů. Nevinnost a čistota mladé dívky učaruje i mladému Mirkovi, jež ji 

nejprve označí za podvodnici. Po jejím vysvětlení pochopí danou situaci a pozná 

laskavost a dobrotu v mladé Anči. Postava hrdinky neprochází v příběhu změnami, jež 

by změnily charakter dívky. Dívka obětuje podstatu vlastního jména pro útěchu a štěstí 

rodičů Mirka Severýna. Tato obětavost opět potvrzuje hrdinčin dobrý charakter. Příběh 

vyústí i ve štěstí mladé dívky, což je možné považovat za jisté ocenění postavy za její 

dobrotu. Oproti modelové postavě je zde zastoupeno sebeobětování hrdinky pro dobro 

jiných.  

Hlavní mužskou postavou je zde Mirek Severýn. Do dějové linie vstoupí tato 

figura se zpožděním. Jedná se o mladého bohatého muže s kladnými vlastnostmi, jež 

velice miluje své rodiče. Tento charakter kopíruje modelovou postavu. Po prožité hrůze 

leteckého neštěstí, díky níž ho považují za mrtvého, se vrací domů k rodičům. Najde 

zde dívku, která se vydává za jeho manželku. Tento fakt jej nejdříve přesvědčí, že se 

jedná o vychytralou podvodnici. Následně pak zjišťuje pravou skutečnost. V příběhu 

pochopí pravý charakter jeho ženy, která místo útěchy jeho rodičů upřednostní. Díky 

mladé dívce Anči Bártové pochopí svou chybu a požádá svou manželku o rozvod. 

Pochopení pravé podstaty lásky ho nutí změnit vlastní život. Nakonec se všechny 
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postavy dozví celý příběh a román může skončit manželstvím Mirka Severýna a Anči 

Bártové. Vítězstvím pravé lásky a správných hodnot.  

Vedlejší postavy v příběhu doplňují ústřední dvojici do komplexního příběhu. 

Především manželka Mirka Severýna Lu de Milla zastává negativní pozici v příběhu. 

Negativita této postavy zastává důležitou roli. Díky ní dojde k setkání ústřední milostné 

dvojice. Prostřednictvím její negativity jsou vyzdvihnuty hodnoty mladého chudého 

děvčete. Dobrý charakter hlavní hrdinky musí být v příběhu doplněn jistou negativitou, 

aby vyváženost postav umocňovala samotné vyprávění. Posledními důležitými 

vedlejšími postavami v příběhu jsou rodiče Mirka Severýna. Manželé Severýnovi jsou 

ukázkou dobrosrdečných venkovských postav. Dívku přijmou hned za vlastní a velice si 

ji oblíbí. Postavy představují charakteristické rysy lidí z venkova a jejich venkovskou 

pohostinnost a dobrotu. Vedlejší postavy doplňují pozitivní směřování celého románu. 

Jsou obrazem manželského vztahu plného lásky a pochopení. Tyto postavy ukazují na 

správnost manželského vztahu a jeho výhod.  ťastné manželské páry jsou součástí 

románů na pokračování, jež mají podporovat manželský status ve společnosti a tradiční 

rodinné hodnoty. V těchto postavách jde naleznout tradiční stereotypy vzhledem 

k postavení ženy ve společnosti. Žena je součástí manželského svazku a zastává pozici 

ochránce rodiny, vychovatele dětí a hospodyně. Tyto tradiční principy nejsou u mladých 

ženských postav typické. Mladé dívky jsou zobrazovány jako modistky, písařky apod. 

Anči Bártová je v příběhu vyobrazena taky jako písařka a budoucí guvernantka. 

Emancipační aspekt postavy je důležitý i v typologii Lukáše Gregora. Zjištění, že žena 

upřednostní rodinu a manželství nad kariérou, je možné hledat i v tomto románu. 

Hrdinka se vdá a bude plnit povinnosti mladé paní v domácnosti.  

Všechny výše zvolené romány jsou ukázkou typických znaků literárních postav 

používaných v románech na pokračování v meziválečném období. Rozsah populární 

literatury byl velice obšírný, avšak jistou typizaci u postav můžeme naleznout. Těmto 

společným znakům, jež vzešly z výsledků zkoumání, bude věnována pozornost 

v následující kapitole. Bude zde realizován souhrn získaných poznatků. Kapitola bude 

věnovat pozornost stanoveným hypotézám, jejich potvrzení nebo vyvrácení.  
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5. Závěrečné výstupy práce 
Provedené výzkumné šetření přineslo znalosti o nejčastěji užívaných rysech 

postav v románech na pokračování. Byly zjištěny i typické užívané rysy obecného 

románu na pokračování. Dále se podařilo ověřit, že postavy jsou z hlediska sociálně 

ekonomického zaměření užívány dvěma základními způsoby. Prvním a převažujícím 

typem je užití postav bohatý muž a chudá žena. Toto rozdělení se vyskytlo ve více jak 

50 % nalezených románů na pokračování. Druhým typem je použití mužské a ženské 

hlavní postavy ve stejné sociálně ekonomické třídě. Dále bylo prokázáno, že v rámci 

děje bývá užívána proměna ženské postavy z chudé do bohaté. Tento proces je 

typickým znakem ženských postav. V  provedeném výzkumu byl tento jev nalezen u 

poloviny nalezených románů na pokračování. Tímto byla potvrzena jedna ze 

stanovených hypotéz. Dalším dějovým rysem postav je sebeobětování hlavní ženské 

postavy. Jedná se o vývoj charakteru, kdy žena upřednostní jiné zájmy na úkor vlastního 

citu. V souvislosti s výše prezentovanými rysy postav je možné tvrdit, že charaktery 

v příběhu podléhají různorodému vývoji. Dějovým rysem postavy je také úmrtí figury. 

V románech na pokračování byl tento aspekt nalezen. Tento vývoj v příběh je velice 

častým jevem nejenom v případě milostné beletrie, ale v literatuře obecně. Na tento rys 

se soustředila pozornost v případě, že se úmrtí týkalo hlavní nebo vedlejší postavy. 

Dostatečný prostor byl věnován i na to zda tímto úmrtím byl ovlivněn děj řešeného 

románu. V rámci výzkumu bylo potvrzeno, že se tento rys ve sledovaném období 

vyskytl ve více jak třetině nalezených románů na pokračování. Konkrétně v 16 

případech z celkových 36 nalezených románů. Díky těmto výstupům byla potvrzena i 

druhá stanovená hypotéza. Ve zkoumaném materiálu bylo zaneseno úmrtí postavy ve 

více jak 30 % nalezených románů na pokračování.  

Dalším spojujícím rysem ženských hlavních postav v románech na pokračování 

je jejich charakter. Povaha hlavních hrdinek je skoro vždy pozitivní. Vyzdvihují se 

jejich kladné vlastnosti. Převaha kladných charakterů byla zjištěna i v případě mužských 

postav. Ne však s tak drtivou převahou jako u postav ženských. V rámci užívání 

charakterů bylo dále zjištěno, že významně byly zastoupeny zahraniční postavy. U 

zahraničních románů bylo zjištěno, že nebyla překládána vlastní jména postav. 

Zahraniční vlastní jména postav byla užívána i československými autory. V těchto 

případech také nebylo využíváno překladu. Jednalo se především o vedlejší a doplňující 

postavy v ději.  



   48 

Důležitou součástí postav byl jejich vzhled. V podobě psaného textu je vzhled 

postavy nejčastěji zařazen na začátku jednotlivých románů. V příběhu je možné nalézt 

jisté dílčí informace o vzhledu postav, avšak pouze ve velmi malé míře. Typickým 

popisným vzhledovým znakem ženských postav byla štíhlá postava s plnými tvary. 

Romány na pokračování nevyužívaly obézní ženské postavy. Dále zdůrazňovaly u 

ženských postav nízkou výšku a plavé blond vlasy. Světlé prvky u ženských postav je 

možné považovat za jisté symboly nevinnosti a čistoty žen. Takto užívaný vzhled 

postav byl doplňován protikladem u mužských postav. Ty byly situovány do tmavých 

typů. Jejich typickým znakem byly tmavé vlasy, vysoká mužná postava, která jako 

v případě žen nebyla obézní. Výstavba postav tímto způsobem naplňovala souhru a 

kompatibilitu muže a ženy. Se vzhledem postavy významně souvisí i odívání postav. 

V rámci románů byl popisu oděvů věnován prostor nejen z důvodu lepší představivosti 

postavy. Je možné tvrdit, že použitím správného oděvu byla postava zařazena do 

sociální třídy. Oděv postavy kopíruje nalezenou informaci o ekonomické situaci. 

Mužské postavy byly vyobrazovány především v oblecích, jež si žádal i soudobý 

společenský mrav. Oděv byl šit na zakázku z kvalitních materiálů, což bylo známkou 

sociálního postavení muže. Oproti tomu oděvy ženských postav byly vyobrazovány 

v sukních, šatech a v pracovních uniformách, např. zdravotní sestřičky, ošetřovatelky, 

pilotky apod. Sociálním postavením je možné dané oblečení zařadit do konfekce. 

Častým znakem ženských oděvů byla i výroba doma. Oblečení bylo v rámci románů 

popisováno pouze v dílčích částech románů. Největší prostor těmto popisům byl 

věnován v prvních kapitolách románů.  

V diplomové práci byl použit materiál, který se týkal typologie postav v díle 

Walta Disneyho. V získaných informacích o typických rysech ženských postav, bylo 

nalezeno několik podobenství s hrdinkami z analyzovaných románů na pokračování. 

Prvním shodným výrazným rysem postav je sociální začlenění ženské hrdinky. 

Z modelové postavy bylo zjištěno, že ženská hlavní hrdinka je zařazena do nejnižší 

dělnické třídy. Buď je hrdinka zařazena přímo, nebo nepřímo např. v případě Popelky, 

která je do dělnické třídy zařazena svou macechou. Sociální začlenění ženských postav 

je shodné jak v případě typologie Lukáše Gregora tak i zjištěných dat. Dalším shodným 

postavovým rysem je věkové složení ženských hrdinek. V románech na pokračování je 

nejčastěji cílem ženy najít pravou lásku a vdát se. Tudíž se jedná o ženy a dívky 

v mladém věku. V případě typologie Lukáše Gregora byla nalezena podobnost 

s věkovým složením hlavních hrdinek, kde je také převažujícím věkovým zařazením 
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tzv. mladá dospělost. Třetím rysem u ženských hrdinek, který je možné označit za 

shodný v obou typologiích, je ženské finální rozhodnutí o budoucím osudu, kdy dojde 

k upřednostnění lásky nad kariérou, osobním prospěchem a rozhodnutím starat se o 

rodinu a děti. Podobnosti mezi postavami jsou výrazné a zřejmé. Po nalezení tří 

shodných rysů hlavních ženských hrdinek je možné potvrdit i třetí závěrečnou hypotézu.  
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Závěr 
Záměrem práce bylo zjištění nejčastěji užívaných rysů postav v sentimentálních 

románech s přesahem do typických aspektů románů na pokračování. Cíl byl naplněn 

pomocí dvou analytických postupů. První postupem byla realizace kvantitativní 

obsahové analýzy. Výstupy z této části výzkumu byly následně využity v komparaci 

kvalitativního rozboru vybraných pěti románů. Kvantitativním výstupem bylo sestavení 

modelové ženské a mužské hlavní postavy. Ze získaných dat byly také zmapovány 

nejužívanější aspekty románu na pokračování v ženském periodiku. Pomocí získaných 

dat a dodržením metodického postupu byl plánovaný výstup úspěšně zpracován. Dílčím 

cílem výzkumu byl stanoven rozbor postav v románech na pokračování, které byly 

převedeny do filmové podoby. Tento dílčí cíl byl splněn díky nalezení celkem 11 

románů, jež mají filmovou adaptaci. Románové postavy byly převáděny s minimální 

změnou, protože samotný námět vycházející z těchto románů byl komplexní. Filmový 

tvůrci tudíž nemuseli příběh výrazně upravovat.  

Realizace samotného výzkumu proběhla bez komplikací. Rizika spojená 

s praktickou částí byla odstraněna pomocí pilotního testování metodického postupu. Pro 

sestavení výsledného cíle byla zpracovaná data dostačující. Získaná data pokrývala pět 

vybraných ročníků a zajistila relevantnost získaných poznatků. Byly vybrány ročníky na 

sebe nenavazující. Tímto postupem se pokryla tvorba románů na pokračování v období 

1931 – 1939. Závěrečné výsledky přinesly potvrzení všech stanovených hypotéz. Tato 

skutečnost dokazuje vhodné nastavení hypotéz z hlediska falzifikovatelnosti na základě 

pozorovaných jevů.  

Zrealizovaná diplomová práce mapuje použití kvantitativní obsahové analýzy na 

literárním útvaru. Přináší znalosti o soudobé společnosti za první republiky. Nabízí 

ucelený přehled o stereotypech ve společnosti, které se týkají žen a jejich postavení ve 

společnosti. Jsou zde prezentovány typické koncepty postav užívaných v milostné 

literatuře. Stanovené koncepty je možné nalézt i v současné tvorbě milostné beletrie. 

Obsahuje také znalosti o konceptu ženských týdeníků v meziválečném období a přesah 

tohoto konceptu do komerčního využití. Konkrétně komerční nastavení obrazové a 

obsahové podoby týdeníku pro ženy.  

Zpracování zvoleného tématu proběhlo podle stanoveného plánu a naplnilo 

očekávané představy. V případě dalšího rozvoje tohoto tématu je možné využít více 

otázku rovnosti pohlaví a stereotypů nebo se soustředit na komerční nastavení románů 
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na pokračování a jejich způsob vydávání v týdenících. Oblastí pro další zkoumání je 

také samotný koncept romantické beletrie z hlediska komerčního trhu. Konkrétně 

reklamní komunikace cílené na ženy z první republiky prostřednictvím románů na 

pokračování.  
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Summary 
The aim of the study was to determine the most frequently used features of the 

characters in the sentimental novels overlap with the typical aspects of the serial novel. 

The objective was fulfilled by the two analytical procedures. The first procedure was to 

carry out a quantitative content analysis. The result of the research were subsequently 

used in the comparison of the qualitative analysis of five selected novels. _ the 

quantitative output was model compilation male and female main characters. The 

collected data were also mapped the most commonly used aspects of the novel 

serialized in the women's periodical. By using obtained data and to compliance with 

methodological procedure was planned output of processed successfully. The partial 

objective of the research was an analysis of characters in the novels of the sequel, which 

has been converted into a movie. The partialobjective has been achieved by finding a 

total of 11 novels, which have a film adaptation. Fictional characters have been 

transferred with minimal change, because the idea based on these novels were complex. 

Film makers, therefore, did not significantly modify the story. 

Implementation of the research itself was without complications. Risks 

associated with the practical elements were removed using a methodical process of pilot 

testing. For compilation of the final targets were processed data is sufficient. The data 

cover the five selected years to ensure the relevance . They were selected race years 

unrelated forms. This procedure will cover the creation of novels serialized in the period 

1931-1939. Final results were a confirmation of the hypotheses. This proves that the set 

of hypotheses done correctly and planned results were achieved. 

Implemented thesis maps using quantitative content analysis of the literary 

department. It brings knowledge of contemporary society in the First Republic. It offers 

a comprehensive overview of stereotypes in society concerning women and their 

position in society. There are presented the typical concepts used by the characters in 

the love literature. Set concepts can find an i love the current work of fiction. It also 

includes knowledge about the concept of women's weeklies in the interwar period and 

the overlap of the concept into commercial use. Specifically, commercial settings and 

video content forms weekly for women. 

Processing of the theme chosen was according to the plan and met expectations 

ideas. For further development of this theme can be used more question gender 

stereotypes and or concentrate on commercial setting serial novels and their way of 
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issuing the weeklies. Areas for further exploration is also the very concept of romantic 

fiction in terms of the commercial market. Specifically promotional communications 

targeted to women of the First Republic through a serial novel. 
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Příloha č. 1: Kódovací kniha 

 

Identifikační Proměnné: 

1. Název daného románu (podle nalezených názvů jednotlivých románů) 

o 1 

2. ročník vydání (podle vybraného ročníku, ve kterém roce se román na 

pokračování vydával) 

o 1  

3. Jméno autora 

o 1  

4. jméno hlavní ženské postavy  

o 1 

5. jméno hlavní mužské postavy 

o 1 

6. jméno vedlejší ženské postavy  

o 1 

7. jméno vedlejší mužské postavy  

o 1 

Proměnné vyskytující se ve zkoumaném materiálu 

8. Průměrný rozsah jedné části románu na pokračování (Rozsah textu v jednom 

čísle časopisu) 

o 1 (1 stránka) 

o 2 (2 stránky a více) 

9. prostředí, ve kterém se odehrává hlavní dějová linie (venkov nebo město) 

o 1 (venkov) 

o 2 (město) 

10. Dějová linie se odehrává v českém nebo v zahraničním prostředí 

o 1 (české prostředí) 

o 2 (zahraniční prostředí) 

11. hlavní dějová linie/téma  

o 1 (milostný trojúhelník) 

o 2 (láska ve válce) 

o 3 (láska lidí z rozdílných tříd) 

o 4 (láska lidí ze stejné třídy) 

12. zápletka celého románu pokračování  

o vypsání jednotlivých zápletek všech  

13. proměna chudé dívky do podoby žádoucí ženy 

o 1 (ano) 

o 2 (ne) 

14. konec vybraného románu na pokračování (happy/sad end)  

o 1 (šťastný konec) 

o 2 (tragický konec) 
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o 99 (neurčitý konec) 

15. hlavní ženská postava je bohatá/chudá 

o 1 (bohatá) 

o 2 (chudá) 

16. hlavní mužská postava bohatá/chudá 

o 1 (bohatá) 

o 2 (chudá) 

17. vedlejší ženská postava je bohatá/chudá 

o 1 (bohatá) 

o 2 (chudá) 

18. vedlejší mužská postava bohatá/chudá 

o 1 (bohatá) 

o 2 (chudá) 

19. použití milostného trojúhelníku 

o 1 (ano) 

o 2 (ne) 

20. vzhled postavy žena hlavní hrdinka 

o 1 (blond/štíhlá) 

o 2 (tmavovlasá/štíhlá) 

o 3 (rudovláska/štíhlá) 

o 4 (blond/při těle) 

o 5 (tmavovláska/při těle) 

o 6 (Rudovláska/při těle) 

o 99 (více postav) 

21. oděv žena hlavní hrdinka 

o 1 (bohatý oděv, šaty na zakázku, městské šaty) 

o 2 (chudý oděv, venkovské šaty, pracující lid) 

o 99(více postav) 

22. vzhled postavy muž hlavní postava 

o 1 (blond/štíhlý) 

o 2 (tmavovlasý/štíhlí) 

o 3 (rudovlasý/štíhlí) 

o 4 (blond/při těle) 

o 5 (tmavovlasý/při těle) 

o 6 (rudovlasý/při těle) 

o 99 (více postav) 

23. oděv muž 

o 1 (bohatý oděv, šaty na zakázku, městské šaty) 

o 2 (chudý oděv, venkovské šaty, pracující lid) 

o 99 více postav) 

24. Bylo využito změny u hlavní postavy, z chudého se stala bohatá postava 

(naopak) 

o 1 (ano) 

o 2 (ne) 
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25. byl daný román na pokračování převeden do filmové podoby 

o 1 (ano) 

o 2 (ne)  

o 99 (není potvrzeno) 

26. úmrtí jedné z hlavních/vedlejších postav 

o 1 (ano) 

o 2 (ne) 

27. povaha hlavní ženské hrdinky 

o 1 (pozitivní - kladné vlastnosti, čestná, obětavá,…) 

o 2 (negativní – vypočítavá, podvodnice, zlá,…) 

28. povaha hlavního mužského hrdiny 

o 1 (pozitivní – viz výše) 

o 2 (negativní – viz výše) 

o 99 (více postav) 

29. Bylo v příběhu použito sebeobětování hlavní hrdinky/hrdiny (svatba 

s nesprávnou osobou, apod.) 

o 1 (ano) 

o 2 (ne) 

30. Hlavní hrdinka má oporu v nejbližším okolí rodině (je milována) 

o 1 (ano) 

o 2 (ne) 
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Příloha č. 2: Ukázka kódování vybraného románu  
 

Kódovací jednotka 1 

Román: Devčátko s nebes (originál:Wings of 
love: The love story of a girl aviator) 

Poř. 
Č. 

Hodnota Identifikační Proměnné 

1. 
 

Děvčátko s nebes 

2. 
 

1933 

3. 
 

Věra Brownová (Vera Brown) 

4. 
 

Mary Barnardová 

5. 
 

Harry Hutchinson 

6. 
 

Yvona Wadsworth 

7. 
 

Joe Wadsworth 

  

8. 2 2 stránky 

9. 2 město 

10. 2 zahraniční prostředí (USA) 

11. 1 Mary milovala Harryho, ale on se 
zamiloval po své velké slávě do Yvony a 

Mary do Joe, prostředí letadel na 
začátku 20. století, bohatý průmyslník a 

jeho žena podporují piloty, žena je 
marnivá a zamilovala se do jednoho 
slavného pilota, pilot měl rád chudé 
obyčejné děvče pilotku, ale přestal ji 

milovat a ona se zamilovala do švagra 
ženy, která ji odvedla milovaného muže 12. 

 

13. 1 

 14. 1 

 15. 2 

 16. 2 

 17. 1 

 18. 1 

 19. 1 

 20. 2 

 21. 2 

 22. 1 

 23. 2 

 24. 1 

 25. 99 

 26. 1 

 27. 1 

 28. 2 

 29. 1 

 30. 1 
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Příloha č. 3: Vizuální podoba vybraného periodika  
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Příloha č. 4: Plakát filmového zpracování románu Kariéra matky Lízalky 
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Příloha č. 5: Ukázky reklamního sdělení v týdeníku Hvězda československých paní a 

dívek 

 

 

 

 

 




