
pracovní listy k interpretaci groteskní novely 



1. Pokuste se na základě ukázky charakterizovat postavu pana Karla Kopfrkingla. Jak na vás 
působí jeho jméno? 

2. Jakou filozofií je hlavní hrdina evidentně ovlivněn, odkud ji zná? Jak se propojuje s jeho 
názorem na spalování lidských ostatků? Najděte v úryvku groteskní prvky. 



1. Jakým jménem je 
označována Kopfrkinglova 
manželka? O čem to 
svědčí? Jací další členové 
rodiny zde vystupují? 
 

2. Na jaké téma hlavní 
hrdina s manželkou 
rozpráví? Pokuste se  
z úryvku vyrozumět, jaký 
je jeho vztah k rodině.  
Jak o ní hovoří? 
 

3. Jak se pan Kopfrkingl 
chová ke svému synovi? 
Doložte citací.  
 

4. Změní se v průběhu 
příběhu vztah hlavního 
hrdiny k dr. 
Bettelheimovi? 
Vysvětlete. 
 



1. Pokuste se na základě úryvku děj příběhu časově zařadit. Argumentujte. 
2. Jaký je podle slov pana Kopfrkingla jeho vztah k Němcům a k politické situaci vůbec? 
3. Jaký má hlavní hrdina vztah ke svému pracovišti? Z čeho to lze vyvodit? Najděte pasáž, která 

působí morbidně. Čím je to dáno? 



1. Posuďte úryvek po stylistické stránce. V čem spočívá jeho přesah od literatury umělecké?  
2. Najděte v textu metaforu, kterou pan Kopfrkingl s oblibou užívá. Je příhodná? 
3. Najděte výrok, z něhož je patrné, jak se svět každodenní práce propojuje s hrdinovou zálibou 

v buddhismu. K čemu toto propojení v příběhu nakonec dospěje, co způsobí? 



1. Všimněte si červeně 
orámovaných slov. Co  
v novele označují a čím jsou 
specifická? Co ve čtenáři 
vyvolávají? 
 

2. Naleznete ve Fuksově stylu 
také rovinu humornou?  
V čem spočívá? Kdy se 
projevuje? 
 

3. Zhlédněte stejnojmennou 
filmovou adaptaci novely  
z roku 1968. Srovnejte vlastní 
pocity z obou děl. Zažívali jste 
identickou atmosféru?  
 

4. Proč se podle vás ocitl film 
Spalovač mrtvol s příchodem 
normalizace  „v trezoru“? 
 
 



1. Interpretujte Kopfrkinglův rozhovor s dcerou Zinou. Co o hlavním hrdinovi vypovídá? 
2. Jak hlavní hrdina oslovuje svou manželku? Objevují se v novele i další podobná oslovení? 
3. Jak jsou charakterizováni Reinkeovi? Jakou roli v příběhu sehrává Willi Reinke? 



1. Analyzujte rozhovor mezi Kopfrkinglovými a Reinkeovými. Co je obsahem replik hlavního 
hrdiny? Na jaké novinové zprávy upozorňuje? Jak na to reagují Willi Reinke a jeho žena? 
Pokuste se všechny zúčastněné postavy charakterizovat. 

2. Jaký je v této fázi příběhu vztah pana Kopfrkingla k Hitlerovi a Německu? 



1. Najděte a formulujte hlavní myšlenky monologu Williho Reinka. Jaké atributy přisuzuje 
židovskému národu? Jaké předsudky a nařčení se v jeho řeči objevují? Jak hodnotí hlavní 
hrdina své spolupracovníky? Všimněte si pochybností, které se nyní začínají  projevovat. 

2. Čím mohlo Williho podobenství o Spartě zásadně ovlivnit budoucí konání hlavního hrdiny? 



1. V čem spočívají argumenty Williho Reinka proti manželce pana Kopfrkingla? Dokažte 
jejich děsivou působivost a propracovanost. 

2. Jak a proč se začne měnit vztah hlavního hrdiny k vlastní ženě po rozhovoru s Willim? 



1. V čem spočívá morbidnost a zvrácenost vylíčené situace? Všimněte si například 
hrdinova monologu o kráse hudby a výroku, že umírá chud, kdo ji nepoznal – jak zde 
působí? 

2. Jak rozumíte činu hlavního hrdiny? Jednalo se i v jeho očích o vraždu? Diskutujte. 



1. Jak je v novele charakterizován syn pana Kopfrkingla? Odpovídá jeho vzhled a chování 
jménu, které mu otec vybral? Může mít tato postava autobiografické rysy autora? 

2. Popište, jakým způsobem hlavní hrdina svého syna zabíjí. Proč právě takto? Všimněte si 
kontrastu mezi „poetickým“ vyjadřováním Karla Kopfrkingla a jeho ryze praktickým, 
chladnokrevným chováním. 
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