
Spisovatelé demokratického proudu
Pragmaticky orientovaní, spojuje je aktivní žurnalistická činnost v Lidových novinách

Karel Čapek
Výrazně přispěl k rozvoji fejetonu, sloupku a causerie.
Velkým zdrojem informací se rovněž staly částečné memoárové publikace.

Novinové texty/fejetony: 
Zahradníkův rok, Jak se co dělá, Obrázky z Holandska, Výlet do Španěl, Cesta na sever
Proč nejsem komunista

R.U.R. - vzpoura robotů, Čapek v principu neodmítá, jen upozorňuje, že hodnoty života mohou být 
za jistých okolností ohroženy.
Továrna na absolutno
Věc Makropulos
Krakatit
Válka s Mloky

Noetická trilogie (noetický = poznávací) – Hordubal, Povětroň, Obyčejný život.
Život a dílo skladatele Foltýna

Protitotalitní:
Bílá nemoc
Matka

Pohádky:
Devatero pohádek – a ještě jedna navíc od Josefa Čapka jako přívažek, Dášenka čili život 
štěněte

Boží muka, Trapné povídky
Ze život hmyzu – alegorická komedie
Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
Kniha apokryfů
Francouzská poezie nové doby
Hovory s T. G. Masarykem
Marsyas čili na okraj literatury

Josef Čapek
Výtvarník, umělěcký kritik. Společně s Karlem napsal Ze života hmyzu.

Kulhavý poutník, Psáno do mraků -deníkové záznamy

Ferdinand Peroutka
novinář, šéfredaktor týdeníku Přítomnost. Velký odpůrce komunismu

Budování státu – veledílo o politice nově vzniklého Československa.

Karel Poláček
Tvůrce sloupku, žurnalista, humorista, soudničkář...

Bylo nás pět



Muži v ofsajdu
Hostinec u Kamenného stolu
pentalogie Okresní město, Hrdinové táhnou do boje, Podzemní město, Vyprodáno

Eduard Bass
fejetonista, soudničkář, kabaretní umělec, spisovatel

Klapzubova jedenáctka
Cirkus Humberto
Lidé u maringotek

František Langer
legionář

Periferie
Jízdní hlídka

Imaginativní podoba české literatury
Vladislav Vančura
spisovatel, prozaik, publicista, režisér, dramatik

Pekař Jan Marhoul – tragická hostorie obyčejného člověka, „Hodný blbec“
Rozmarné léto
Markéta Lazarová – historický román
Obrazy z dějin nýroda českého
Pole orná a válečná

Próza levicově orientovaných spisovatelů
Ivan Olbracht
Anna proletářka -schematické dílo, propaganda
O zlých samotářích
Podivné přátelství herce Jesenia
Zamřížované zrcadlo
Nikola Šuhaj loupežník
Golet v údolí
Hory a staletí
Biblické příběhy
O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách
Dobyvatel

Marie Majerová
politický podtext knih vynesly na určitou chvílido literárního nebe

Siréna
Robinsonka

Marie Pujmanová
Lidé na křižovatce, Hra s ohněm, Život proti smrti
Předtucha - zfilmováno



Psychologická próza
Soustřeďují se na vakrelení duševního života, zobrazují niterné reakce postav

Egon Hostovský
pocituje pocity odcicezených lidí

Případ profesora Körnera

Jaroslav Havlíček

Petrolejové Lampy – manžeství s fešným vojákem(syfilitik), ze kterého se postupně stává zrůda
Nedviditelný
Helimadoe – 5 dcer, kterým je dirigován život jejich otcem.

Jarmila Glazarová
mezi válkami napsala kvalitní psychologická díla, po válce lezla komunistům do zadku.

Vlčí jáma – sobecká žena, terorizuje manžela, ale navenek vypadají jako ideální pár. Všecko se 
vyhrotí, když adoptují mladou holku, do které se muž zamiluje.
Advent – ze samoty v Beskydech, žena se provdá za zlého gazdu

Václav Řezáč
V poválečném období psal schematické romány pro komunisty.
Kluci, hurá za ním
Poplach v Kovářské uličce
Černé světlo

A toš ten zbytek...
Rudolf Těsnohlídek
Liška Bystrouška, opera od Leoše Janáčka Příběhy Lišky Bystroušky

Jan Weiss - Česká sci-fi – Dům o tisíci patrech
Josef Štefan Kubín – psal krkonošským nářečím, spojení erotiky a pohádky
František Běhounek – dobrodružná lit. , cestopis Trosečníci na kře ledové
Jan „Eskimo“ Welzl – 20 roků mezi eskymáky, 30 let na zlatém severu
Richard Weiner – Škleb
Vojtěch Martínek – levičák – Kamenný řád
Ladislav Klíma
filosofie v praxi. Pohrdal lidmy, nemyl se, nestaral se o to jak vypadal, vaření byo pro  něj ztráta 
času. Filosof alkoholik, samotář.

Utrpení knížete Sternenhocha
Filmová adaptace V žáru královské lásky(J. Němec)


