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ABSTRAKT 

Předmětem diplomové práce je studie možností, jak zapojit fanfikci do výuky českého 

jazyka na druhém stupni základní školy a jejich aplikace. Týká se především slohového 

vyučování se zaměřením na výuku psaní textů s estetickou funkcí jako konstituujícím 

faktorem projevu. V první části jsou popsaná specifika fanfikce se zaměřením na její 

využití ve výuce. Další část je věnována výzkumu požadavků na slohové vyučování a 

zkoumání cílů a technik tvůrčího psaní (i ve srovnání se slohovou výchovou). Třetí část 

obsahuje zamyšlení nad potenciálem fanfikce a argumentaci, proč fanfikci vůbec 

zapojovat. Nabízí několik návrhů, jakým způsobem fanfikci zapojovat, aby se rozvíjela 

čtenářská gramotnost a další dovednosti žáka.V poslední části jsou navržené čtyři 

konkrétní lekce, pracující s metodikou fanfikce a sledující různá témata spadající do učiva 

druhého stupně základní školy. Tři z navrhovaných lekcí byly přímo vyzkoušeny ve 

výuce 6., 7. a 8. třídy. Zapojování fanfikce se ukázalo jako prospěšné především 

z hlediska výběru témat a motivace žáka. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Fanfikce, výuka českého jazyka a literatury, slohová výchova, tvůrčí psaní, čtenářská 

gramotnost   



 

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with applying fanfiction to the Czech language and literature 

lessons for the 2nd stage of basic school. The main focus is on writing with esthetical 

focus. First part deals with fanfiction set on its application in education. Next part is 

studying the demands of Czech curriculum on teaching writing methods and the goals 

and methods of creative writing. Third part opens the possibilities of fanfiction and 

discusses reasons why fanfiction is useful. It gives ideas how to use fanfiction in 

education in specific ways to explore student’s literacy and other skills. Last part contains 

four lesson plans based on work with fanfiction and its curriculum’s themes. Three of 

these lessons were experienced with years 7, 8 and 9 students. Applying fanfiction seems 

to be useful, especially with theme setting and students’ motivation. 
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Fanfiction, teaching czech language and literature, writing in school, creative writing, 
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1 Úvod 

Častým problémem současného vyučování českému jazyku je, že nepatří mezi 

oblíbené školní předměty, přestože rozvoj komunikace a řeči je úzce spjatý s rozvojem 

myšlení a je na něm závislá úspěšnost i v ostatních předmětech. Výuka českého jazyka se 

obvykle dělí do tří samostatných disciplín – výuky mluvnice, literatury a slohu, cílem 

současné didaktiky je tyto disciplíny propojovat nejen mezi sebou, ale propojovat je 

samotné s životními zkušenostmi žáka a připravovat ho tak do života. Bohužel toto 

propojení není ve školách ještě samozřejmostí, všechny tři disciplíny se často vyučují 

izolovaně, a to od sebe a navíc i od ostatních předmětů a žákovských zkušeností. Tato 

diplomová práce se bude zabývat převážně výukou slohu jako jedním z pilířů 

komunikační výchovy (tedy jednoho z nejdůležitějších cílů výuky češtiny podle RVP), 

jehož prostřednictvím se procvičuje nejen schopnost stylistiky, ale i pravopis, 

vyjadřování, kreativita a další dovednosti. 

Tato diplomová práce se bude zabývat možnostmi zapojení fanfikce do procesu 

výuky českého jazyka, zejména tedy slohu. Zapojení fanfikce do vyučování totiž přináší 

nejen úzké propojení slohové výchovy s literaturou, ale i motivační prvek. Fanfikce je 

tvorba, jejíž název vznikl ze smíšení dvou slov – fan (= fanoušek) a fikce, jedná se tedy 

o fikční příběhy tvořené fanoušky, které doplňují již existující fikční svět. Převážně jde o 

literární tvorbu, kterou tvoří fanoušek konkrétního díla (může se jednat o knihu, film, 

seriál či reality show) z potřeby původní dílo rozšířit, upravit, dopsat či změnit. Autor 

fanfikce se tedy pohybuje ve fikčním světě, který zná a který má rád. To mu usnadňuje 

práci – nemusí celý fikční svět vytvářet a promýšlet, ale může si do něj dosazovat, může 

si z něj vypůjčovat, může v něm měnit, může začít po malých krůčcích, ale dospět až 

k vytvoření vlastního fikčního světa. Pro žáka / studenta v roli autora nabízí fanfikce tedy 

mnoho příležitostí a způsobů, jak být literárně tvůrčí, a usnadňuje mu tvůrčí činnost tím, 

že nabízí již „hotové“ fikční světy ke zkoumání. Využití fanfikce by bylo možné při 

různých typech slohových projevů, ale v této práci bude omezeno na ty psané projevy, 

kdy je hlavním konstituujícím faktorem projevu estetická funkce, protože ty budou pro 

žáky nejpřirozenější, nejúžeji propojené s primárními texty. 
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Myslím si, že zapojení fanfikce do výuky má smysl, protože se jedná o nový 

osvěžující prvek ve výuce jazyka (nejen českého), který je velmi tvárný – nemusí 

svazovat žáka žánrovými pravidly a dává prostor jeho kreativitě, ale zároveň nabízí 

mnoho možností, jak žáka vést pomocí tropů a návodných subžánrů. Tvorba fanfikce ve 

výuce je spojena kromě výuky slohu také s výukou tvůrčího psaní, protože mezi těmito 

disciplínami je mnoho spojitostí především právě ve výuce slohových útvarů s dominující 

estetickou funkcí, proto bych se chtěla v práci zaměřit i na postupy běžně využívané 

v nácviku tvůrčího psaní. 

Cílem této práce je vymyslet, vyzkoušet a reflektovat zapojení fanfikce do slohové 

a komunikační výuky. První část bude teoretická a bude se skládat z teorie fanfikce, 

slohové výchovy a tvůrčího psaní. Co to fanfikce je a jaká jsou obecně její specifika jsem 

popisovala již ve své bakalářské práci: Fenomén fanfiction – literatura na internetu 

(Bradáčová, 2015), proto ji již nebudu podrobně popisovat a zaměřím se jen na specifika, 

které by mohla být využita v souvislosti se školním vyučováním českého jazyka. Zásadní 

pojmy budou opět vysvětleny, ale ne již v takové šíři. Pro naplánování hodin bude dále 

potřeba prostudovat teorii slohového vyučování, se zaměřením na ty útvary, kde je pro 

výsledný text zásadní estetická funkce, a také jaké schopnosti má podle Rámcového 

vzdělávacího programu slohová a komunikační výchova rozvíjet. V této části budu 

vycházet především z knihy Čeština a její vyučování Marie Čechové a Vlastimila 

Styblíka, dále z příruček Marie Čechové Komunikační a slohová výchova a Vyučování 

slohu: Úvod do teorie a Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

z března roku 2017. Dále bude pro vytvoření hodin potřeba zpracovat přístupy a techniky 

používané ve výuce tvůrčího psaní. Třetí částí teoretické části práce bude tedy teorie 

zásad a postupů tvůrčího psaní s ohledem na školní vyučování. V této části bude hlavním 

teoretickým východiskem kniha Zbyňka Fišera Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik 

tvůrčího psaní. a článek Karly Brücknerové Má tvůrčí psaní místo v nových vzdělávacích 

programech?  

V druhé části práce se zaměřím na možnosti, které nabízí kombinace fanfikce a 

tvůrčího psaní pro slohové vyučování – jak by mohla fanfikce usnadnit žákovi tvůrčí 

proces i proces učení a jaké nabízí možnosti do výuky. Nakonec navrhnu čtyři lekce pro 
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různé ročníky žáků druhého stupně základní školy podle uvedeného teoretického 

zpracování, které budou zaměřeny na tvorbu textů uměleckého funkčního stylu 

s využitím nových motivačních prvků a postupů z oblasti fanfikce a tvůrčího psaní. 

Naplánované lekce zařadím do výuky žáků 6., 7. a 8. třídy, abych mohla zhodnotit, jak 

lekce na žáky působily a jestli měly vliv na jejich výkon a zájem. 
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2 Teorie fanfikce 

Fanfikce ve výuce jazyků, a především češtiny, není úplnou novinkou, pokud ji 

vnímáme jako tvůrčí práci na základě jiného textu – od školky se k pohádkám kreslí 

obrázky (i když to bychom klasifikovali jako fanart, nikoli fanfikci), později se například 

dělají rozhovory s literárními postavami a domýšlí konce povídek. Tím se však nevyužívá 

celý potenciál fanfikce, pokud totiž budeme brát fanfikci jako určitý fenomén, jako typ 

literární práce, zjistíme, že nám nabízí nejen o mnoho více způsobů práce, které lze při 

výuce psaní využít, že nabízí mnoho specifik, která nejsou pro školní práci typická, ale 

také že má ještě jednu silnou stránku, a tou je motivace tvořit. 

Fanfikce je z hlediska literární teorie posttext – přímo navazuje na konkrétní text 

(pretext), bez kterého by samostatně nedával smysl, nebyl by dostatečně ukotven ve 

fikčním světě a pravděpodobně by si nenalezl čtenáře. Mezi fanfikcí a jejím pretextem 

existuje tedy silná intertextovost. Fanfikce může zaujímat různé typy vztahu ke svému 

pretextu, od afirmativního, kdy fanfikce navazuje na pretext ve všech literárně-

teoretických principech, přes částečnou shodu s pretextem, až po vztah kontroverzní, při 

kterém se fanfikce vůči pretextu v určitých ohledech vymezuje. Komunita autorů a 

čtenářů fanfikce si toto uvědomuje, a proto se stalo slušností autorů vůči čtenářům tento 

vztah předem uvádět (podobně jako mnoho dalších skutečností) v takzvaném headeru 

(česky hlavičce), který se obvykle nachází na všech webových stránkách, kde se fanfikce 

zveřejňují. Pokud se fanfikce shoduje s pretextem, nese označení (takzvaný trop) canon1 

a čtenář si pak může být jistý, že autor pracoval skutečně s originálem. Až opačný vztah 

zaujímá k pretextu fanfikce označená AU = Alternative Universe, míra odlišnosti od 

originálu může být různá, AU může značit, že se postava bude svou charakteristikou lišit 

od postavy v pretextu,2 což může, ale nemusí znamenat velkou změnu, i že se celý příběh 

                                                 

1 = kánon, značí, že je fanfikce ve shodě s kánonem, to znamená s původním pretextem, ať už se jedná o 

knihu, film, seriál, či vše dohromady. V případě více zdrojů je za kánon považováno to, co schvaluje 

fandom. (Dostupné na: http://fanlore.org/wiki/Fanon [cit. 24. 7. 2017]) 

2 Pokud se jedná pouze o změnu charakteru postavy, obvykle se jedná o OOC (= out of character, postava 

je mimo svou charakteristiku), což je jeden ze způsobů AU. 
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bude odehrávat ve zcela jiném fikčním světě.3 Zcela zvláštním případem je pak spojení 

dvou (a více) různých fikčních světů, které se nazývá Crossover.  

Fanfikce je pro fanouška lákavá především tím, že prodlužuje čas strávený ve 

fikčním světě, ať už na straně čtenáře nebo na straně autora-spisovatele. Umožňuje příběh 

doplňovat – domýšlet chybějící scény, přidávat příběhy vedlejším postavám, měnit ho 

celý nebo jen jeho část, vymýšlet alternativní konce nebo další pokračování. Je zajímavé 

číst si nebo vymýšlet, jak mohla postava v daný okamžik přemýšlet nebo hledat 

srozumitelné myšlenkové pochody záporných postav. Pro autora fanfikce je proces psaní 

zjednodušen tím, že začíná v hotovém fikčním světě, zná jeho postavy, historii, zákony, 

nemusí vymýšlet, jak svět přimět fungovat. „Jeden student [psaní fanfikce] komentoval: 

„Fanfikce je lepší než psát originální příběh, protože všechny postavy už mají osobnost… 

také už máte umístění, takže je jednodušší ho ve vašem příběhu popsat, protože už vidíte 

každý detail v hlavě.“ (Jessop, 2010) Zároveň ale neexistují pravidla, která by autora 

nutila dané zákony respektovat, přestože by měl být ke svým čtenářům slušný a dát jim 

předem vědět, jak bude jeho svět vypadat – k tomu slouží právě headery. Žák tedy může 

dostat hotový fikční svět i postavy a je jen na jeho fantazii, co s nimi udělá, ale když ho 

jeho fantazie zavede dál, není ničím omezený. „Proces vytváření fanfikce dává studentům 

pocit moci nad textem. Pomáhá jim fakt, že neexistují žádné špatné odpovědi. Učitel není 

definitivní autoritou, student může psát o čemkoli, stačí souvislost s jednou replikou nebo 

myšlenkou originálu…“ (The_Me09) 

Označení vztahu mezi fanfikcí a pretextem ale není jediným případem, ve kterém 

autor fanfikci „značí,“ mimo ta existuje ještě mnoho tropů. „Ve fandomu se slovo trop 

používá pro popsání běžných zápletek … Tropy jsou značení a konvence, na které se 

může autor spolehnout, že jsou přítomné v myslích obecenstva i v jejich očekávání.“4 

Fanouškovský portál fanlore.org funguje podobně jako wikipedie a v jeho slovníku je 

uvedeno 478 tropů a žánrů,5 které jsou rozděleny do různých kategorií. Tropy a žánry 

                                                 

3 Často se jedná o převod z fantastického fikčního světa do „našeho normálního“ světa. 

4 Dostupné na: https://fanlore.org/wiki/Trope [cit. 27. 7. 2017] 

5 V roce 2015 – době práce na mé bakalářské práci – bylo pod heslem „pouze“ 397 hesel (Bradáčová, 2015), 

z tohoto údaje můžeme soudit, že se v rámci fanfikce jedná o stále se vyvíjející kategorii. 
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v tomto případě blíže určují obsah fanfikcí, odhalují čtenáři, s čím se během čtení může 

setkat. Fanfikce je totiž opravdu mnohotvárná a rozmanitá nejen z hlediska kvality, ale i 

žánrovosti, proto je pro čtenáře důležité vědět, s čím se setká. Header obsahuje kromě 

zmíněných tropů a vztahu fanfikce k pretextu také stručnou sumarizaci – a je na autorovi, 

jestli prozradí zápletku, shrne obsah nebo se jen pokusí čtenáře nalákat. Kromě toho, že 

tropy pomáhají s orientací čtenáři, mohou být i výzvou autorovi. Tropy jako Cave story, 

FutureFic mohou začínajícího autora vést k zápletce, Reincarnation nebo Time Travel 

mohou představovat výzvu, mnoho dalších tropů může nabídnout celou řadu námětů ke 

psaní. A podobně mohou fungovat i pro žáka ve škole – usnadnit mu výběr námětu, 

inspirovat ho, být pro něho výzvou, ale mohou ho i pobavit, tropy jako je Werewolf, 

Vampire, Veelafic, Superheroes6 mohou dát fanfikcím parodický nádech a autora pobavit, 

protože se v současnosti jedná o velmi populární typy postav především ve filmech. Ale 

žáci nemusí tropy jen používat, mohou je sami vymýšlet, následně je losovat nebo je 

přímo zadávat spolužákům.  

Dalším aspektem, ve kterém se tvorba fanfikce liší od běžného psaní, je to, že 

většinou vzniká v takzvaném fandomu. Pojem fandom vznikl ze spojení anglických slov 

fan – fanoušek a dominion – dominium, území (Macek, 2006). Fanoušek – ať už se jedná 

o čtenáře, diváka či autora fanfikce (či vše dohromady) – je obvykle součástí skupiny, 

kterou spojuje jedno médium (kniha, film, seriál…). Podle J. Smékala je fandom: 

„zájmová činnost, projevující se aktivním přístupem k četbě a udržováním kontaktů,“ 

(Macek, 2006 str. 31). Fandom vytváří další obsah – diskutuje, vytváří nový obsah 

například v podobě přednášek, shromážděných údajů, informací o autorovi, nebo právě 

fanfikce či fanartu a fanvideí. Fanoušek tak má možnost zapojit se do sociální skupiny, 

                                                 

6 Cave story = příběh v jeskyni, obvykle se jedná o situaci, ve které se dvě postavy ocitnou v jeskyni, kde 

spolu musí navázat rozhovor pod tlakem okolností. 

FutureFic = fanfikce z budoucnosti. 

Reincarnation = reinkarnace, postava vstává z mrtvých. 

Time Travel = cestování časem. 

Werewolf = vlkodlak, postava se stává vlkodlakem / do příběhu vstupuje vlkodlak. 

Vampire = upír, postava se stává upírem / do příběhu vstupuje upír. 

Veelafic = vílí fanfikce, postava se stává vílou / do příběhu vstupuje víla. 

Superheroes = superhrdinové, z postavy se stává superhrdina /do příběhu vstupuje superhrdina. 
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se kterou ho spojuje zájem o konkrétní výtvor, o kterém se více než jen diskutuje. Zvlášť 

v období adolescence je potřeba zařadit se do nějaké sociální skupiny velmi silná. 

Členství v takové skupině poskytuje pocit začlenění a sounáležitosti, díky kterému je 

budována vlastní identita a sebepojetí. Dospívající jedinec takové prostředí potřebuje a 

subkultura fandomu může být jednou z voleb, proto není od věci na ni v rámci vyučování 

upozornit i proto, aby se rozšířila „nabídka“ společensky vhodných sociálních skupin a 

adolescent se nepřipojil k subkultuře společenský závadné.  

Výhodou i nevýhodou fandomů z hlediska sociálního je internetové prostředí, ve 

kterém dnes skupiny převážně fungují. Většina fan obsahu vzniká v současnosti na 

internetu, protože internetové stránky nabízejí mnoho možností zveřejňování pro různé 

formáty obsahu – fanfikce se dají lehce publikovat na osobních blozích různých platforem 

(blog.cz, webnode.cz, wordpress.com) nebo přímo pro ně určených webových stránkách 

(například fanfiction.net, archiveofourown.org). Pro fanart a další vizuální umělecké 

počiny je ideální deviantart.com, pro videa youtube.com, vimeo.com, obsah různého typu 

se dá zveřejňovat na tumblr.com. Možností je mnoho, ale právě jednoduchost zveřejnění 

tvorby a následné spojení členů fandomu napříč kontinenty dělá z fandomu internetovou 

sociální skupinu. To odpovídá dnešním požadavkům – je to spojení rychlé, jednoduché, 

celosvětové a také do velké míry anonymní. Zároveň ale neobsahuje opravdovou face-to-

face sociální komunikaci, což může být zvlášť pro mladého člověka kritické. Kromě 

dálkového spojení, dříve díky magazínům a dopisům, později díky e-mailům, 

v současnosti jsou členové fandomu v kontaktu díky internetu prostřednictvím sociálních 

sítí, chatů nebo na zmíněných stránkách, ale existují i skutečná setkání fanoušků, takzvané 

cony.7 Na conech se schází fanoušci s herci, spisovateli, připravují přednášky, diskuze, 

kvízy a další program pro ostatní fanoušky, a to většinou z vlastního zájmu, s nárokem 

na minimální odměnu. Výhodou také je, že se fandomy stále rozrůstají, rozšiřují svou 

činnost. S novými knihami a seriály vznikají nové fandomy, přičemž jeden fanoušek je 

často součástí hned několika fandomů.  

                                                 

7 Z anglického convention = shromáždění. V Čechách je největším conem Festival fantazie 

(festivalfantazie.cz), na kterém se každoročně sejde přes dva tisíce fanoušků z nejrůznějších fandomů. 
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Mezi fanoušky tak panuje obvykle pocit sounáležitosti a přátelské vztahy, což se 

odráží především v atmosféře conů, ochotě něco udělat pro ostatní a ve vzájemné 

komunikaci. V internetovém prostředí jsou to přátelské komentáře a konstruktivní přístup 

ke kritice ostatních fanoušků-autorů. Internetové prostředí blogů a webových stránek 

obvykle nabízí možnost komentovat fan výtvory, což je dobrá zpětná vazba pro všechny 

autory. Zatímco v dnešních dnech se internetové diskuze množí nenávistnými komentáři, 

fandom bývá velmi přátelský a zlomyslné komentující od sebe odhání. Díky tomu bývá 

v komentářích mnoho chvály (často i nekritické), ale své místo má i konstruktivní kritika. 

Důvodem je nejspíše to, že ve srovnání se čtenáři internetových zpráv je čtenářů fanfikcí 

málo a také to, že většinou je komentující i autorem, a tak chápe, jak kritika na autora 

působí i jak je těžké samotné fandílo vytvořit. Mnoho autorů fanfikce publikuje svou práci 

na pokračování8 a s komentáři pracuje – nechává si od ostatních poradit s vypravěčským 

stylem či nápady na pokračování, přitom zůstává jen na něm, zda své záměry či styl změní 

nebo poupraví – zda kritiku přijme a je schopen ji nejdříve objektivně zhodnotit a své dílo 

podle ní upravit. 

Někteří čtenáři nebo autoři fanfikce zastávají také roli beta-readera, což je role 

částečně shodná s korektorem, ale kromě jazykové korekce je i autorovým pomocníkem, 

jako první mu dává zpětnou vazbu i ohledně spisovatelské zdatnosti, logičnosti a 

návaznosti příběhu, formy vyprávění a podobně. Když autor tedy svůj text publikuje, 

většinou už to dělá s podporou některého dalšího člena fandomu. Na druhé straně je velmi 

cenné získat zkušenost jako beta-reader, nejen že se jedná o přátelskou službu, pomocí 

které se fanoušek zapojuje do skupiny, je to i velmi náročný test vlastních znalostí a 

zkušeností – jak pomoci autorovi-kamarádovi, aby byl jeho příběh dobře přijat? Hledat 

v čem má text slabiny, ale i kde jsou jeho silné stránky a umět formulovat případné výtky 

jsou velmi cenné schopnosti. 

Další výhodou spojenou s publikováním v elektronické formě je tvorba 

v textových editorech, které jsou dnes schopné upozorňovat na chyby anebo je rovnou 

                                                 

8 Taková fanfikce má status WIP = work in progress, čtenář pozná, že ještě není dopsaná a autor na ní stále 

pracuje. 
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opravovat. Editor jako je Word 2016 dokáže najít mnoho chyb z lexikálního, 

morfologického i syntaktického pravopisu, a přestože je neumí všechny automaticky 

opravit, alespoň na ně upozorní. Žáci by měli mít maximální možnosti rozvoje 

vyjadřování, neměli by být omezováni, tvořit pouze v „područí“ pravopisu. (Čechová, 

1985) V současné době je navíc používání těchto editorů pro tvorbu textů zcela běžné, a 

přestože by nemělo nahradit ve školním vyučování běžné psaní rukou, na středních a 

vysokých školách i ve většině zaměstnání je tvorba elektronických dokumentů 

převládající. V editorech je snadnější úprava textů, autor textu se může méně soustředit 

na pravopisně správné psaní, protože mu počítačový program pomáhá, i když nemůže 

všechnu odpovědnost na počítači nechat. Kromě oprav pravopisu nabízí editory také 

slovník synonym, což je podle mého názoru velmi užitečný pomocník při psaní. Součástí 

školní výuky by proto mělo být používání textových editorů, a to nejen vědět, jak systém 

pracuje s chybou, ale i umět používat jeho pomocné nástroje, jako je právě slovník. Další 

součástí by měla být i znalost formátování dokumentů na počítači – nastavování odstavců, 

používání textových motivů, referencí a podobně. Tyto dovednosti jsou obvykle součástí 

výuky informačních a komunikačních technologií, ale při zavedení i do výuky češtiny by 

se jejich využití stalo z teoretické dovednosti praktickou. 

Pro vznik fanfikce je tedy třeba, aby byl autor fanouškem díla, na které bude 

navazovat, aby o něm rád přemýšlel a trávil ve fikčním světě čas. Nebo je třeba alespoň 

znalost díla, aby mohl o díle přemýšlet, aby byl schopen si fikční svět živě představit, 

hledat v něm mezery a doplňovat je. Fanfikce obvykle vzniká v prostředí fandomu, ze 

kterého autor čerpá nejen náměty, ale i podporu, a to jak psychickou, tak i odbornou. 

Kromě ostatních fanoušků pomáhají autorovi počítačové programy a v neposlední řadě 

fanoušek pomáhá ostatním svými komentáři, kritikou a beta-readingem. Kromě rozvoje 

psaní estetického funkčního stylu by tak mohla fanfikce přinést do výuky jazyků 

motivaci, nácvik socializačních a kritických dovedností a v neposlední řadě také zajímavé 

oživení.  
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3 Teorie sloh 

Slohová výchova je součástí výuky jazyka, a proto se k ní vztahují stejné cíle. 

Podle Marie Čechové jsou cíle výuky jazyka tři hlavní: komunikační, kognitivní a 

formativní. Protože je jazyk především komunikačním prostředkem, za nejdůležitější je 

pokládán cíl komunikační, který v sobě zahrnuje nejen funkční, ale i sociální hledisko. 

Mluvčí, jehož projev je adekvátní svému účelu a jenž má ve svém projevu na zřeteli 

komunikační situaci, účinněji komunikuje, díky tomu snadněji dosahuje svých cílů a 

například navazuje sociální vztahy. Cílem výuky českého jazyka by měla být schopnost 

efektivní komunikace především prostřednictvím spisovného jazyka. Komunikace 

prostřednictvím mluveného jazyka je pro žáky ze své podstaty obvykle přirozenější, 

psaný projev je vyžaduje více přípravy a promýšlení, klade na žáka větší nároky 

především ohledně znalosti pravopisu. Je úkolem slohové výchovy, aby se uměl žák 

vyjadřovat i písemnou formou, aby volil adekvátní jazykové prostředky s ohledem na 

situaci a na svou jazykovou vybavenost. 

Dalším cílem je cíl kognitivní, tímto cílem výuky jazyka je myšleno ovládnutí 

jazykového systému, které je podmínkou pro naplnění komunikačního cíle. Žák by se měl 

s jazykovými prostředky seznamovat systematicky, s přiměřeností ke svému věku a 

stupni jazykové vybavenosti. Jazyková výchova vede žáka k logickému myšlení, protože 

logické myšlení přispívá k přesnosti vyjadřování a tím opět k naplňování komunikačního 

cíle. Ve slohové výchově se tato schopnost projevuje především znalostí pravopisných 

pravidel, schopností vyjádřit se přesně a sestavit text v rozumné kompozici. 

Třetím cílem je cíl formativní, tedy výchovný – vytváření kladných postojů 

k jazyku, zájmu o jazyk, jazykovědu a vyjadřování, vytváření estetického cítění a 

komunikačních schopností. Motivující přístup učitele ke slohové výchově (stejně jako 

k ostatním složkám jazykového vyučování), zajímavý výběr témat a tvůrčí přístup 

pomáhají kladně rozvinout všechny uvedené cíle. 

V RVP jsou cíle výuky jazyka vymezené ve shodě s uvedenými cíli konkrétněji – 

mezi cíle, které jsou součástí slohové výchovy, patří: kultivovaně psát; osvojování 

spisovné podoby českého jazyka, poznávat a rozlišovat další formy; přesné, logické 

myšlení; jasné, přehledné, srozumitelné vyjadřování; prohlubování intelektových 
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dovedností; vnímání literárních druhů a žánrů; rozvíjení čtenářských návyků; schopnost 

tvořivé produkce literárních textů; rozvíjení pozitivního vztahu k mateřskému jazyku a 

jeho chápání jako zdroje pro rozvoj osobního i kulturního bohatství; získávání sebedůvěry 

při vystupování na veřejnosti, kultivovaný projev jako prostředek prosazení sebe sama; 

individuální prožívání slovesného uměleckého díla; sdílení čtenářských zážitků, rozvíjení 

pozitivního vztahu k literatuře i k dalším druhům umění založeným na uměleckém textu; 

rozvíjení emocionálního a estetického vnímání. 

Cílem samotného slohového vyučování je podle Jiřího Kostečky vypěstování 

schopnosti vytvářet funkční a kultivovaný jazykový projev, obecné požadavky na slohové 

práce jsou srozumitelnost produkovaného textu, věcná správnost, přehlednost a 

spisovnost. Kromě komunikačního hlediska je ve výuce ještě na přední pozici zájmu 

teorie funkčních stylů.9 Tvorba ve slohových hodinách by měla kromě přihlížení ke 

klasickému dělení na styl prostěsdělovací, odborný, publicistický, umělecký, 

administrativní a řečnický přihlížet i k dalším faktorům, jako veřejnost / neveřejnost, 

oficiálnost / neoficiálnost, monologičnost / dialogičnost atd. Zužování výuky na pouhé 

slohové útvary není opodstatněné z praktických ani teoretických důvodů, protože v reálné 

komunikaci se útvary nevyskytují v čisté formě, nejčastěji jsou smíšené. (Čechová, 1985) 

Dále „vyučování není zaměřeno na naučení slohu, nýbrž na osvojení slohových 

schopností,“ cílem nejsou návyky jako zautomatizované činnosti, sloh má charakter 

protiautomatický, jde o aktuální užití schopností a dovedností, které předpokládá 

existenci různých návyků. (Čechová, 1985 stránky 17-18) Slohová výchova rozvíjí 

praktické i teoretické dovednosti, samozřejmě ve vzájemné návaznosti. S rozvojem 

dovedností se rozvíjí i poznání teorie a zároveň osvojené teoretické poznatky jsou 

podkladem pro slohové tvoření. Slohové vyučování tedy spěje k tomu, aby byl žák 

schopen vědomě vytvářet slohové útvary s různou funkcí, a navíc ještě do jisté míry 

                                                 

9 Od přelomu 70. a 80. let je považováno za nejdůležitější hledisko kritérium funkčního stylu. Dříve byly 

slohové výtvory tříděny podle slohových útvarů, tento způsob se ale ukázal jako příliš odtržený od 

vyjadřovací praxe a potřeb, neboť ve skutečnosti „čisté“ slohové útvary vznikají málokdy. (Čechová, a 

další, 1998 str. 198) Kromě funkčních stylů a slohových útvarů jsou ještě rozlišovány slohové postupy: 

vyprávěcí, popisný, informační, výkladový a úvahový. (Čechová, a další, 1998 str. 200) 
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odráží výsledky výuky jazyka, a to především z oblastí výuky pravopisu, ale i dalších, 

například slovní zásoby a rozvrstvení jazykových prostředků nebo kompozice textu. 

Poskytují učiteli možnost zjistit nejen charakteristiky žáka ve vztahu k jazyku, například 

jak je který jazykový jev procvičen, jaká je jeho jazyková vybavenost, ale i jaká je jeho 

intelektová vybavenost a v neposlední řadě jaké jsou zájmy žáka. 

V rámci výuky jazyka je součástí slohu důležité průřezové téma kreativita 

(schopnost vidět věci jinak, pružnost nápadů, originalita apod.) „Pěstování tvořivosti 

pokládáme za jeden z hlavních úkolů vyučování, a to zvláště tzv. výchov – v jazyce leží 

předpoklad pro rozvoj tvořivosti hlavně ve slohu.“ (Čechová, 1985 stránky 95-96) 

Vyučování slohu přispívá k rozvoji rysů osobnosti, které jsou podstatou kreativity, 

tvořivost žáků je ovlivněna tvořivostí učitele, tedy především volbou témat a typu cvičení. 

Součástí slohové výchovy jsou produkční i reprodukční10 cvičení, rozvoj tvořivosti 

nastává především u cvičení produkčních. Učitel by měl dávat žákům prostor k tvořivosti 

především vytvářením kreativních situací a upřednostňováním samostatné produkční 

práce. 

S tím souvisí vhodný výběr témat – téma by mělo být podřízeno individualitě 

žáků, učitel by měl své žáky znát a volit témata vycházející z jejich přímé i nepřímé 

zkušenosti. Téma by nemělo být příliš široké ani příliš úzké, mělo by žáka v první řadě 

motivovat a nasměrovat, mělo by být variabilní. Zaujetí tématem je důležitý předpoklad 

úspěchu zpracování tématu. Výběr tématu je podstatným problémem slohové výchovy – 

nevhodná volba tématu totiž značně utlumuje motivaci žáků k vlastnímu psaní, učitelé 

jsou často neschopni žáky zaujmout. Na motivaci a tím i na zájmu žáka je pak závislá 

tvořivost žáka, klíčová dovednost ve výuce slohu. Slohová výchova by měla podporovat 

zájmy žáků i mimo oblast jazykového vyučování, měla by rozvíjet jejich zájmy, ale i 

ovlivňovat vztah k jiným oblastem činnosti. Téma by tedy mělo žáky motivovat – slohová 

výuka by se měla zaobírat tématy, která jsou žákům blízká, měla by buď simulovat reálné 

situace, do kterých se mohou žáci dostat – to především v případech, kdy se jedná o 

funkční styl administrativní či řečnický, nebo tématy, která jsou pro žáky atraktivní 

                                                 

10 Např. změna monologu v dialog, dramatizace, změna vypravěče. 
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z informačního a citového hlediska. Slohovou výuku je tedy z hlediska tématu do určité 

míry nutné přizpůsobit individualitě žáka, například dát žákovi na výběr mezi více 

tématy, téma dostatečně volné, aby ho mohl zpracovat z hlediska vlastního zájmu. 

(Čechová, a další, 1998) 

Nejen výběrem tématu je slohová výuka velmi individualizovanou částí jazykové 

výuky. Slohové schopnosti jsou vázány na vlastnosti jednotlivce, jsou jimi podmíněny – 

slohovým vyučováním učitel tyto vlastnosti ovlivňuje pozitivně i negativně. (Čechová, 

1985 str. 89) Cílem školního vyučování není vypěstovat v žákovi individuální styl, ale 

naučit ho tvořit texty s promyšlenou kompozicí,11 jasným cílem a vhodně zvolenými 

jazykovými prostředky. 

Tato práce se věnuje především slohovým pracím, jejichž funkčním stylem je styl 

umělecký. Je zajímavé, že uměleckému funkčnímu stylu je ve slohu věnováno poměrně 

hodně prostoru, přestože v reálné komunikaci ho žáci v životě pravděpodobně moc 

potřebovat nebudou. Proč tomu tak je, může mít více příčin – asi především se jedná o 

funkční styl nejzajímavější a nejtvárnější, rozvíjí se díky němu slovní zásoba i 

individuální styl žáka. (Fišer, 2001) Druhým důvodem může být to, že právě kvůli své 

variabilnosti je velmi těžké ho kvalitně zvládnout, na rozdíl třeba od stylu prostě-

sdělovacího. Žáci se s uměleckým funkčním stylem setkávají v různých podobách 

především v hodinách literatury. Prostřednictvím literární interpretace by si měli 

uvědomovat, v čem tkví působivost vypravěčského umění autora – jaké volí jazykové 

prostředky, témata, hledisko vypravěče, časoprostorové zařazení a jak těmito literárními 

prostředky autor ovlivňuje čtenáře. Při rozboru textu by měl žák vidět například jak se 

vytváří dějové napětí, kdy se používá přímá řeč, kdy popisné či úvahové pasáže atd. Na 

základě vědomého seznamování s literárními a jazykovými prostředky by si měl žák 

osvojovat alespoň základní schopnost je sám používat. 

Slohová cvičení posuzujeme na škále reprodukční a produkční,12 stejně je tomu i 

při cvičení uměleckého stylu. Cvičení reprodukční může být tlumočení předlohy či 

                                                 

11 Členěný do odstavců, obsahující výstižný úvod a závěr. 

12 Musíme brát v úvahu i přechod mezi těmito dvěma typy. 
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stručné shrnutí, přechodnými cvičeními jsou například dramatizace prozaického textu, 

změna monologu v dialog, změna vypravěče, cvičení produkční je pak tvorba vlastního 

textu s různými kritérii. Cvičení produkční poskytují největší prostor pro rozvoj 

tvořivosti, nicméně jsou závislá na – jak už bylo zmíněno – tématu, motivaci žáků a práci 

učitele. (Čechová, a další, 1998 stránky 215-216) 

 Slohové útvary uměleckého stylu, které se vyučují na základních a středních 

školách jsou převážně vyprávění a popis, využívá se tedy postupu vyprávěcího a 

popisného. Potřeba popisovat a vyprávět je pro žáky přirozená, rozvíjí se průběžně již od 

předškolního vzdělávání. Vypravování jako útvar i vyprávěcí slohový postup jsou 

použitelné v různých funkčních stylech, každodenní uplatnění mají především ve stylu 

prostěsdělovacím. Vyprávět se žáci učí od prvního stupně školní docházky, postupně se 

zvyšují požadavky, obměňují témata a zaměřuje se pozornost na různé aspekty vyprávění. 

Proto by ve vyšších ročnících základní školy měla vznikat vyprávění promyšlená 

kompozičně i tematicky, využívající různých jazykových i obrazných prostředků, 

počínaje přirovnáními, přes využití jednočlenných vět a přímé řeči, až po vytváření 

příběhů v rámci. (Čechová, a další, 1998 stránky 215-216) 

Podobně jako vyprávění i popis prostupuje celým učivem základní školy, a to 

s nejrůznějším zaměřením – začíná jako prostý popis věcí a osob (kde se překlenuje 

k charakteristice), pokračuje jako popis děje, až nakonec přechází k odbornému popisu. 

Popisný postup je základem tvorby slohových výtvorů, uplatňuje se totiž ve všech 

stylových oblastech. Proto je třeba cvičit využívání prostředků textové návaznosti a 

odkazování, užívání synonym a antonym, případně zájmen, aby text nebyl zahlcen 

opakovanými výrazy. V uměleckém popisu je třeba dbát všech zmíněných věcí, ale i 

zapojování obrazných prostředků, především přirovnání, využívání vjemů ze všech 

smyslových orgánů – tedy zapojování postřehu i imaginace.  

3.1 Metody 

Většina metod, které se používají při výuce slohu začíná pozorováním textu. 

Zpočátku je nutné, aby dostával žák příklady, je ale třeba, aby učitel toto pozorování řídil 

– ukázal, čeho je potřeba si všímat, jak hledat obecné poučení. Nižší formou výuky 

(vhodnou pro nižší stupně základní výuky) jsou pak imitační cvičení. Pro starší děti už 
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imitování textů není v souladu se snahou vychovávat tvůrčí osobnost, proto se vymezuje 

širší škála cvičení. Kromě zařazení cvičení na škálu od reprodukčních k produkčním 

vymezuje Čechová ještě několik dalších typů: cvičení stylizační a komplexnější cvičení 

textová. 

Stylizační cvičení jsou zaměřená na vhodný výběr slov v rámci daného slohového 

komunikátu, fungují jako průpravné cviky i cílová cvičení. Často se jedná o řešení 

problémových úkolů, jejichž řešení jsou nejednoznačná a vyžadují žákovu tvořivou 

činnost. Stylizační cvičení jsou trojího typu – lexikální, zaměřená na výběr vhodných 

slov; morfologická, sledující výběr správných tvarů slov; a syntaktická, využívající různé 

druhy vět. Mohou být formou konstrukční (doplňování, obměňování, výběr vhodných 

slov nebo tvarů) i korekturní (opravná). Druhým typem jsou cvičení textová, která se 

zabývají výstavbou textu, usouvztažňováním vět, návazností jednotlivých částí textu 

apod. I v rámci textových cvičení můžeme nalézt cvičení konstrukční (zkracování textu, 

rozpracovávání úryvku) i korekturní (sledování jednoznačnosti textu, opakování slov 

v textu), častá jsou také kompoziční cvičení (zpracování osnovy, člení na odstavce), 

dramatizace prozaického textu, či vytváření textu na základě obrázků. Čechová uvádí 

jako součást slohových cvičení i autokorekturu textu, vyžadující několikeré čtení a 

vyhledávání specifických problémů, které se mohou při psaní objevit. 

V učebnicích můžeme najít vesměs jen několik typů cvičení.13 Ve shodě s teorií 

začíná obsahový celek ukázkou textu a s ní souvisejícím pozorováním, které přirozeně 

souvisí s danou kapitolou (jejím vzdělávacím obsahem). Často je úkolem všímat si 

použitých jazykových prostředků a zvláštností textu, vymyslet pro text nadpis, vysvětlit 

použité výrazy. Také je sledováno budování dějového napětí, používání přímé řeči, 

přirovnání a básnických prostředků, frazeologismů, slov z různých vrstev slovní zásoby 

atd. Mezi častá cvičení patří cvičení stylistická korekturní – žákům je předložen něčím 

„závadný“ text, úkolem žáka je text opravit, aby byl slohově i stylově příznačný své 

komunikační situaci. Nejčastěji se jedná o nahrazování sloves být a mít jinými, 

                                                 

13 Pro tuto analýzu byly použity učebnice českého jazyka nakladatelství Fraus, Fortuna a Nová škola a 

Čeština zajímavě a komunikativně nakladatelství Grada. 
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nespisovných výrazů spisovnými apod. Při přípravě vyprávění se obvykle učí pracovat 

s osnovou textu, nejdříve vytvářením osnovy k textu v učebnici i naopak, vytvářením 

textu k předepsané osnově. Při popisu se pracuje především se synonymií a antonymií, 

aby byl text co nejvíce zajímavý a ne jednotvárný. Některá cvičení nesou prvky technik 

tvůrčího psaní, například před psaním popisu je v učebnici nakladatelství Fraus místo 

psaní osnovy navrhováno rozpracování do podoby myšlenkové mapy. 

Samotná textová cvičení jsou dvojího druhu – za prvé se jedná o dokončování 

textu, kdy je v učebnici uveden začátek či konec a úkolem žáka je text dotvořit v souladu 

s úryvem. Za druhé se jedná o vytváření celých textů s různým zadáním – zadáno může 

být téma, osnova, několik slov, která se musí v textu objevit či nějaká překážka, například 

aby všechna slova začínala na stejné písmeno. Při tvorbě textu se obvykle pracuje 

individuálně, ale cvičení jsou zadávána i pro práci ve dvojici či větší skupině. Zajímavým 

návrhem z publikace Čeština zajímavě a komunikačně je práce se sebereflexí po 

některých úkolech. V učebnici jsou zařazeny úkoly přímo nazvané sebereflexe, při 

kterých se má žák zamyslet, jak se mu úkol dařil či v čem se potřebuje zlepšit. 

Témata jsou v učebnicích poměrně stereotypní. Ve vyprávění převažuje žánr 

pohádky, dále se uplatňuje vyprávění z prázdnin či jiných životních situací. Při popisu 

bývá tématem krajina či místnost, v případě charakteristiky sám autor nebo někdo, koho 

má autor rád. Témata často z pochopitelných důvodů cílí na žákův život. 

Slohová výchova má několik cílů, jak již bylo zmíněno, a ty platí pro psaní textů 

s uměleckou funkcí stejně, jen se jednotlivé cíle mohou uplatňovat poměrově jinak. 

V případě vytváření textů s uměleckou funkcí je proti ostatním funkčním stylům zesílena 

složka formativní, především snahou o vytváření estetického cítění a působením na city 

žáka. Prostřednictvím „uměleckého“ psaní je v žácích rozvíjena empatie, představivost a 

tvořivost více než při jiných funkčních stylech. To může mít dvojí vliv – žák může být za 

možnost ponořit se do vlastního světa fantazie rád, ale jiný žák může být paradoxně 

svázán přílišnou šíří možností nebo nemusí být schopen kreativně přemýšlet. U žáků je 

potřeba rozvíjet i mimojazykové schopnosti, v případě českého jazyka je pro to vhodná 

chvíle právě v hodinách slohu. Aby byl využit potenciál hodin slohu pro rozvoj kreativity, 
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je podle mého názoru vhodné spojit tradiční výuku slohu s její západní modifikací, a to 

tvůrčím (kreativním) psaním.  
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4 Tvůrčí psaní 

Tvůrčí psaní je alternativním přístupem vyučování psaní k naší výuce slohu. 

Přináší nový přístup k psaní – zaměřuje se na rozvoj přirozeného psaní, uvolnění fantazie, 

odstranění strachu ze psaní, podporuje chuť psát a vnímat psaní jako zábavu. Nové 

způsoby mají potenciál výuku oživit a rozvíjet u žáků další schopnosti a dovednosti, a to 

především ty tvůrčí. Tvůrčí psaní se zaměřuje na rozvoj individuálního stylu, což je 

důsledkem především toho, že vznikají texty s primárně estetickou funkcí. Tvůrčí psaní 

není tak schematické a autor dostává větší prostor. Přestože není cílem slohové výchovy 

pěstovat u žáků individuální styl, činnosti s tím spojené vnáší pro žáky do hodin slohu 

podle mého mínění zábavu a prostor pro jejich kreativitu. Pro využití prvků tvůrčího psaní 

ve slohových hodinách je třeba nastudovat, jakým způsobem tvůrčí psaní rozvíjí tvořivost 

pisatelů, jaké využívá postupy – jaká vybírá témata, jak učitel přistupuje k žákovi, jak 

probíhá tvůrčí proces. 

Podle Fišera pojem tvůrčí psaní označuje současně dvě složky – za prvé označuje 

formativní činnost a za druhé obor zabývající se teoretickými aspekty tvoření textu 

v různých oblastech, například jako součást psychoanalýzy, školní výuky, manažerství 

atd., každá oblast sleduje trochu jiné praktické cíle. Pro účely této práce budu tvůrčí psaní 

charakterizovat ze dvou hledisek, která se vzájemně pochopitelně prolínají – z hlediska 

formativní činnosti a za druhé z hlediska zapojení tvůrčího psaní do výuky jazyka, 

konkrétně češtiny. 

Tvůrčí psaní především usiluje o rozvoj přirozeného smyslového vnímání, cítění 

a myšlení. Jeho cílem je využití psaní pro rozvoj myšlení. Společně s tím je rozvíjena 

komunikační sebejistota, samostatnost i kooperační dovednosti. Žák se učí písemně 

formulovat „obsahy svého vědomí a smyslových vjemů a reflektovat je,“ čímž si 

upevňuje dovednost učit se. „Při nácviku tvorby textů jde o rozvoj schopností a 

dovedností verbálně písemně vyjadřovat své myšlenky, popisovat své citové rozpoložení 

tak, aby sdělení vyvolalo v příjemci náležitou odezvu. Autor se tedy učí vybírat, hodnotit, 

kombinovat známé informace a formulovat informace nově právě za účelem nového 

sdělení.“ (Fišer, 2001 str. 16) 
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Teorie tvůrčího psaní částečně pracuje s jinými pojmy než slohová výchova. 

Zatímco slohová výchova se zajímá především o pojmy jako je funkční styl, slohový 

postup, komunikační cíl apod. a spíše okrajově se zabývá i pojmy jako je kreativita, 

proces tvorby, zadání témat, tvůrčí psaní naopak klade tyto pojmy do popředí. V příručce 

Zbyňka Fišera se začíná vysvětlením základních pojmů, kterými jsou kreativita, fantazie, 

obrazotvornost, rozvoj osobnosti, ale i etapy tvůrčí činnosti a typy poznání. Oba obory se 

sice v mnohém protínají, ale je vidět, že přikládají stejným tématům různou důležitost. 

Klíčovým pojmem pro tvůrčí psaní je tedy kreativita, tvořivost. „Tvořivost 

člověka tedy chápeme jako komplexní, složitě strukturovanou schopnost člověka tvořit 

nové materiální a duchovní hodnoty.“ (Fišer, 2001 str. 10) Tvořivost se dá charakterizovat 

různými způsoby, Fišer ovšem považuje za rozhodnou charakteristiku tvořivosti 

v intelektuální oblasti. Základem tvořivého myšlení je divergentní myšlení: „Divergence 

v myšlení se vyznačuje také originalitou myšlenek, větším množstvím plynule 

vyprodukovaných myšlenek (tzv. fluencí), schopností pružně měnit úhly náhledu na 

problém (tzv. flexibilitou), schopností dopracovat, domyslet úkol do podrobností (tzv. 

elaborací).“ (Fišer, 2001 str. 9) Dále je pro myšlenkovou tvořivost klíčová senzibilita – 

schopnost být vnímavý, empatický, otevřený vůči problémům. Fišer do teorie zahrnuje i 

poznatky z kognitivní psychologie, upozorňuje, že divergentní myšlení je spojeno 

s pravou hemisférou, ve které převažuje myšlení pomocí pojmů a obrazů, a pravá 

hemisféra je tedy spojena s uměleckou tvořivostí. Pro tvůrčí psaní je neméně důležité 

myšlení v pojmech, spojení s řečí je ale typické spíše pro levou hemisféru, kde se také 

odehrává myšlení převážně konvergentní: „Konvergentní („sbíhavé“) myšlení směřuje 

k nalezení správného řešení, je to postup od zadání problému k jeho logicky 

zdůvodněnému řešení.“ Konvergentní myšlení je tedy propojeno spíše s tzv. vědeckou 

tvořivostí, která společně s tvořivostí uměleckou patří k základním vlastnostem tvůrčí 

osobnosti. (Fišer, 2001 str. 9) 

Kromě konvergentního a divergentního myšlení tvoří tvořivost ještě schopnost 

kritického myšlení, obrazotvornost, schopnost využít fantazii a přistupovat k problému 

intuitivně, někdy se jako podmínka tvořivosti uvádí i nadprůměrná inteligence. Přestože 
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Fišer schopnost kritického myšlení příliš nerozvádí,14 je důležité se u ní zastavit. 

Schopnost posoudit text na odbornější škále, než je líbí – nelíbí, a schopnost posoudit 

kriticky vlastní text, patří k základní charakteristice vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková 

komunikace15 i k základní kompetenci k učení podle Rámcového vzdělávacího 

programu.16 Je velmi důležité tuto schopnost se žáky nacvičovat a rozvíjet ji, protože se 

uplatňuje napříč všemi obory a protože schopnost sebereflexe má zásadní význam pro 

kvalitu lidského života z mnoha různých stránek, totiž nejen z tvůrčího či akademického 

hlediska, ale i z hlediska etického. 

Dalšími třemi pojmy, se kterými Fišer operuje a které jsou pro tvůrčí proces 

důležité, jsou intuice, fantazie a obrazotvornost. Tyto tři pojmy vnímá jako tři typy 

poznání (navíc k poznání smyslovému a rozumovému) důležité pro tvořivou činnost. 

Intuice je charakterizována jako okamžitý vhled do situace, založený buď na náhodě nebo 

na zkušenosti. Aby přišel okamžik vhledu, je nutné se na problém soustředit a být tedy 

vnitřně motivován. Být vnitřně motivován je důležité i pro autora textu – je potřeba 

dlouhodobě o problému uvažovat, aby mozek podvědomě kupil informace a zpracovával 

je (například aby srovnával vjemy zpracované oběma hemisférami a propojoval je), aby 

nakonec mohl přijít okamžik vhledu. Fantazie je: „základním předpokladem, abychom 

nějaký objekt mohli pojmout kreativně“ Podobně jako intuice funguje tak, že jedinec 

z části, z náznaku, vyvodí celek. Na rozdíl od intuice, která je spíše „sbíhává“ (typická 

pro konvergentní myšlení), je fantazie „rozbíhavá“ (typická pro divergentní myšlení. 

                                                 

14 Je zmíněna ještě v kapitole Co je základem tvůrčího psaní: kritická kompetence = zdatnost odborně 

kriticky posuzovat text, resp. jisté druhy verbalizovaných, textualizovaných myšlenek. (str. 33 Fišer) 

15 „V Komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s 

porozuměním, kultivovaně psát, mluvit a rozhodovat se na základě přečteného nebo slyšeného textu 

různého typu vztahujícího se k nejrůznějším situacím, analyzovat jej a kriticky posoudit jeho obsah. Ve 

vyšších ročnících se učí posuzovat také formální stránku textu a jeho výstavbu.“ (RVP ZV 2017. [online] 

str. 16) 

16 Kompetence k učení: poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a 

určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, 

kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich (RVP ZV 2017. [online] str. 10) 
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„Uplatněním fantazie zkoumá člověk realizační možnosti skutečnosti.“ Při tvorbě textu 

je využití fantazie potřebné. (Fišer, 2001 str. 13) 

Třetím pojmem je pak obrazotvornost, kterou Fišer odděluje od fantazie. 

Obrazotvornost je „zobrazovací proces, vizualizace představ“. „Tvůrčí psaní jako 

vyučovací obor využívá obrazotvornosti často ve smyslu představy. Vizualizovaná 

představa je vnímána tzv. vnitřním zrakem a autor se ji snaží (učí) verbálně vyjádřit. 

Schopnost podržet tuto představu v paměti a umět ji popsat můžeme cvičit a rozvíjet. 

Důležitá je pro psaní literární.“ (Fišer, 2001 str. 15) Rozvoj obrazotvornosti 

prostřednictvím tvůrčího psaní je považován za jeden z jeho největších přínosů. Další 

schopností, kterou obrazotvornost rozvíjí (a která byla již zmíněna v souvislosti 

s charakteristikami divergentního myšlení) je senzibilita, citlivost, a schopnost se vcítit, 

empatie. „Psaní rozvíjí schopnost porozumět všemu cizímu, co nás obklopuje. Pisatel 

(resp. čtenář) textu se např. může vžít do cizího cítění a jednání.“ (Fišer, 2001 str. 18) 

Fišer se i velmi podrobně zaměřuje na jednotlivé etapy tvůrčí činnosti. Jednou 

z charakteristik tvůrčího psaní je totiž to, že se nejedná jen o výsledný text, ale o celý text, 

neboť celý proces psaní je tvůrčí aktivitou. „Pro tvůrčí psaní je důležitý každý okamžik 

činnosti od přípravy na psaní a hledání témat přes jednotlivé fáze tvůrčího procesu až po 

prezentaci textu a přijímání i dávání zpětných vazeb.“ (Brücknerová, 2005) Díky tomu se 

během tvůrčího psaní rozvíjí i mimojazykové schopnosti, jako například již zmíněná 

schopnost sebereflexe a kritické vnímání. Fišer z množství charakteristik vybírá fáze 

podle R. Kohoutka: První fáze je explorace – příprava, prozkoumávání problému, 

shromažďování a analýza informací. Druhou fází je inkubace – nevědomá mozková 

činnost, mozek pracuje podvědomě, přestože to vypadá, že je problém odložen a převládá 

pocit napětí, probíhá vnitřní činnost. Třetí a čtvrtá fáze se v procesu mnohokrát opakují. 

Jedná se o fázi iluminace, tedy vhledu, inspirace, vyřešení problému, kdy je napětí 

uvolněno a nahrazeno uspokojením z vyřešení problému.  Čtvrtá fáze je fází specifikace 

– probíhá realizace řešení, dolaďování detailů. Po tom, co se několikrát třetí a čtvrtá fáze 

vystřídá a dohromady je vytvořen celek, nastává fáze pátá, evaluace – konečné 

zhodnocení řešení a jeho dokončení. 
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4.1 Techniky tvůrčího psaní 

Samotné tvůrčí psaní je psaní řízené, ale ke stimulaci mozku využívá i neřízené 

techniky, například techniky asociační, jako jsou volné asociace, při kterých jsou 

odkrývány nepřístupné vrstvy podvědomí, nebo automatické psaní, sloužící k odstranění 

tvůrčího bloku, a clustering, při kterém vzniká tzv. hrozen asociací. Tvorba samotného 

uměleckého textu je ale ovlivněna mnoha zadanými determinantami, se kterými se pisatel 

učí pracovat. Může se jednat o téma či formální charakteristiky textu, tímto způsobem 

vytváření textu podporuje především zdatnost řešení problémových situací. Tím, že tvoří 

pisatel sám za sebe, vede k rozvoji jeho individuálního stylu – píše sám za sebe, rozvíjí 

tím svou individualitu. Součástí procesu tvorby je ale i reflexe, a to jak individuální, tak 

v kolektivu. Tím dochází k rozvoji kooperačních schopností, k formulaci zpětné vazby i 

ke schopnosti vyřčenou zpětnou vazbu přijmout či na ni reagovat. 

Od tradičního školního vyučování slohu se tvůrčí psaní liší v první řadě svým 

cílem – rozvíjet kreativitu a individuální styl, je spojeno s prožitkem, proti tomu cílem 

slohového vyučování je vytvořit text odpovídající funkci. V tvůrčím psaní se pracuje více 

se slovním hodnocením, učitel je průvodcem, žákovi aktivněji pomáhá. Často už ale 

dochází k přejímání technik z tvůrčího psaní do školního vyučování, například 

v organizaci práce. Pro slohové vyučování je typické individuální zpracování, žáci ve 

třídě nespolupracují, naopak prvek spolupráce je typický pro tvůrčí psaní. Například 

v učebnici Čeština zajímavě a komunikativně se počítá i se skupinovou prací, ale ve 

smyslu společného tvoření, což obvykle znamená pro jednotlivé žáky různou míru 

zapojení do práce. Tvůrčí psaní je v tomto ještě dál – nabízí techniky přímo určené pro 

skupinové zpracování, jako je například brainstorming,17 členové skupiny se dokonce 

také vzájemně vyjadřují k textům, jejich hodnocení je součástí zpětné vazby k textu. 

Napsat souvislý text je jednou ze základních schopností, kterých žák během 

vzdělávání dosáhne. Jsou však různé způsoby, jak tuto dovednost cvičit. „Školská výuka 

                                                 

17 Brainstorming je skupinové řešení problému. Po stanovení problému se členové skupiny snaží přijít 

s různými návrhy řešení. Po zapsání návrhů řešení se materiál roztřídí a zhodnotí. Technika by měla vést 

k většímu počtu řešení, než kolik by vymyslel jedinec sám. (Fišer str. 96) 
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se ovšem věnuje především nacvičování algoritmů psaní takových slohových útvarů, 

které jsou potřebné pro běžnou osobní, administrativní nebo profesní („odbornou“) 

komunikaci: dopis, zpráva, žádost, popis pracovního postupu apod.“ (Fišer, 2001) Tvůrčí 

psaní se věnuje naopak rozvoji „individuálního stylu“. Ten je nacvičován i při školské 

výchově, ale jen v útvarech uměleckých, jako je vypravování a umělecký popis. Přitom 

právě při psaní uměleckých útvarů se více rozvíjí tvořivost, práce s jazykem, empatie a 

další zmíněné dovednosti, proto bychom měli uvažovat, jak spojit prvky tradiční slohové 

výchovy a tvůrčího psaní, aby žákovi poskytovaly maximální příležitost k rozvoji 

tvořivosti a jazykového citu. 
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5 Fanfiction ve výuce 

V předchozích kapitolách byla popsána teoretická východiska pro zapojení 

fanfikce a tvůrčího psaní do výuky českého jazyka. Důvodů, proč zapojit fanfikci do 

výuky psaní, spatřuji několik, stejně tak je i více důvodů, proč zapojovat do slohových 

hodin prvky tvůrčího psaní. Ani jeden přístup není revoluční – jak práce s pretextem, tak 

techniky tvůrčího psaní se v učebnicích českého jazyka objevují, není k nim však 

přistupováno jako k východiskům, ale většinou jen jako k vedlejším (zlepšujícím) 

technikám, které doplňují klasickou výuku funkčních stylů. Rozhodně není cílem 

zpochybnit základy, na kterých stojí slohová výchova – znát důvod (mít cíl) toho, proč 

píšu, je zcela zásadní aspekt při tvorbě textu, podobně důležité je vědět teoreticky, jakou 

slovní zásobu volit, jak text kompozičně vystavět ve shodě s funkčním stylem. Schopnost 

psát – nejen být schopen přenášet slova na papír, ale psát srozumitelně, funkčně, 

gramaticky správně, umět vyjádřit to, co chci a cítím – je ale v celém vzdělávání 

schopnost klíčová. Vzhledem k tomu je podle mého názoru psaní vlastních textů ve škole 

podceněno, nezbývá na něj tolik času – jsou upřednostněny samotné gramatické teorie a 

gramatická cvičení – psaní je využíváno s různou pravidelností. I v souvislosti s výukou 

pravopisu je psaní často podceňováno, přitom by bylo třeba nalézt správnou míru učení 

pravopisných pravidel zpaměti před tím, než je bude žák potřebovat použít, a přirozeným 

učením ve chvíli, kdy se stávají žákovou potřebou.  

Aby byl člověk schopný efektivně používat jazyk, musí v zásadě ovládat čtyři 

schopnosti – jazykem psát, mluvit a rozumět čtenému a poslouchanému. Pokud se k výuce 

slohu – tedy psaní – přidá fanfikce, dojde v rámci výuky k propojení se čtením, propojí 

se tedy dvě klíčové oblasti. Výuka češtiny se pak skládá ze tří oblastí – z literární výchovy 

a jazykové výchovy, přičemž mezi nimi stojí komunikační a slohová výchova. Fanfikce 

ve výuce spojuje učivo i těchto výchov, tentokrát všech tří – z komunikační výchovy 

rozvíjí čtení a psaní, v jazykové výchově pomáhá obohacování slovní zásoby, rozvíjí 

chápání stavby věty a souvětí, porozumění tomu, co je to výpověď, stavbě textu, tomu, 

co je to přímá a nepřímá řeč, slouží k procvičení pravopisu. V literární výchově pomáhá 

fanfikce k porozumění literárně-teoretickým pojmům jako je ich-forma a er-forma, jak je 

důležitá volba jazykových prostředků, jaký má na dílo vliv kompozice textu a dále. 
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Zároveň rozvíjí schopnost interpretovat literární text a samozřejmě poskytuje příležitost 

k vlastnímu tvořivému psaní. 

5.1 V jakých oblastech výuky je možné prvky fanfikce používat? 

5.1.1 Témata 

Jedním z hlavních důvodů, proč zahrnout prvky fanfikce do výuky slohu, je ten, 

že přinášejí do výuky žádané oživení v první řadě z hlediska témat. Slohové hodiny 

nebývají příliš zábavné, žáci nejsou do tvůrčího procesu citově vtaženi. Například je 

faktem, že se v žákovských pracích málo vyskytují citoslovce.  Citoslovce „jsou slovní 

druh umožňující mluvčímu vyjadřovat různé typy postojů a emoce a posilovat 

komunikační kontakt s adresátem.“ (Cvrček, 2010 str. 299) Minimum citoslovcí souvisí 

kromě nízké emocionality i s malou kreativitou a také jejich vynecháváním ve výuce 

(zúžením na pouhý desátý slovní druh), přitom v mluvené řeči je používáme často. Stejně 

tak jsou každodenní součástí našich životů nejrůznější zvuky, k čemuž citoslovce kromě 

vyjadřování emocí slouží také. „Nulový výskyt citoslovcí lze klást do souvislosti s 

vyhroceným racionálním zaměřením školy, s nedoceňováním emocionálnosti ve 

výchově, popř. s jejím vědomým potlačováním.“ (Čechová, 1985 str. 39)  (Ne)používání 

citoslovcí tedy souvisí pravděpodobně se širším problémem, než je výuka českého jazyka. 

Psaním se kromě intelektuálních dovedností rozvíjí i emoce a empatie, proto by k jejich 

rozvoji mohlo přispět i psaní na témata, která v žácích emoce vzbuzují. 

Volba témat je v tomto směru pravděpodobně tím hlavním problémem. 

Teoreticky nemá být téma „ani úzké, ani příliš široké (…) má žáky nasměrovat, ale má 

být variabilní.“ (Čechová, a další, 1998 str. 224) Téma je zcela zásadní pro motivaci žáka, 

je to velmi důležitý předpoklad úspěšného zapracování textu. Na žáka působí příznivě, 

když si může vybrat, je tím posílen pocit, že ovládá svůj proces učení i žákova 

individualita. Témata také mohou být zadávána různými způsoby – někdy se jedná o 

obrázek, počátek nebo konec textu, jindy může být zadáním několik slov, úvodní text 
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nebo prosté zadání názvu textu. Ve sledovaných učebnicích18 jsou témata opravdu 

zadávána různými způsoby, většinou je také možnost výběru z několika zadání. Nicméně 

obsahově se témata drží známých skutečností, jsou emocionálně nezajímavá, není v nich 

experiment, nezachází do extrémů, málokdy je v nich obsažena konfrontace různých 

pohledů. Jedná se převážně o zážitky ze života, které se staly nebo by se minimálně stát 

mohly, v případě zadávání slov19 se jedná o slovesa velmi běžná, obrázky zobrazují běžné 

situace jako je školní třída či pohled na krajinu. Netvrdím, že je špatně, že se v tématech 

objevují věci v souvislosti s žákovým životem, jen si myslím, že by měla být ve slohu 

poskytnuta příležitost (nikoliv nutnost) od běžného světa se odpoutat. Právě v oblasti 

hledání témat vidím silnou příležitost pro uplatnění fanfikce. V případě zavedení témat 

souvisejících s fanfikcí se bude jednat o něco nového, co výuku nezpestří jednorázově, 

ale zařadí se do palety témat v různých modifikacích. Navíc pokud žák nemůže být 

motivován potřebou (to může být zvlášť v případě uměleckého funkčního stylu problém, 

žák nemusí cítit potřebu umělecky se vyjádřit) je třeba motivovat ho citově, právě něčím, 

co má rád. Témata by navíc měla vycházet nejen z žákovy přímé životní zkušenosti, ale 

i ze zkušenosti nepřímé, tedy divácké, čtenářské posluchačské (Čechová, a další, 1998) 

Fanfikce cílí na to, co má žák rád, čeho je fanouškem a zároveň cílí i na tuto nepřímou 

zkušenost, která může být zcela odpoutaná od reálného světa, ale zároveň nemusí, to 

záleží na žákových vlastních preferencích. Možnost vybírat téma, navíc z pretextu, který 

je žákovi blízký, by měla vést k většímu prožitku, k většímu zapojení emocí. Fanfikce tak 

nabízí celou škálu nových možných témat, která by mohla pomoci ve snaze motivovat 

žáka k výkonu. 

Fanfikce ve slohu umožňuje výuku všech literárních žánrů, které jsou od výuky 

textů s estetickou funkcí vyžadovány – popisu, líčení i charakteristiky, i když hlavním 

útvarem zůstává vyprávění, jehož součástí jsou většinou i předchozí útvary. Při psaní 

vyprávění je možné uplatňovat více slohových postupů – primárně je uplatňován postup 

                                                 

18 Stejných jako v kapitole 2 Teorie slohu, tedy učebnic češtiny nakladatelství Fraus, Nová škola a Čeština 

zajímavě a komunikativně nakladatelství Grada. 

19 Úkol typu: Vyberte 10 vhodných sloves použijte je ve vašem vypravování o tom, co jste zažili. (Fraus 

pro 6. třídu) 
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vyprávěcí, ale i popisný, úvahový, méně často už informační nebo výkladový, i když i ty 

mohou být součástí. 

5.1.2 Rozvoj sociálních kompetencí – beta-reading 

Kromě oživení v podobě témat přináší fanfikce další nové prvky, důležité 

především pro rozvoj různých kompetencí. Velmi důležitou součástí procesu vzniku 

fanfikce je totiž beta-reading a komentování vzniklých textů, proto by jejich začlenění 

nemělo při práci s fanfikcí ve výuce chybět. Beta-reading je služba, kterou poskytuje 

autorovi jiný fanoušek a obvykle probíhá tak, že před zveřejněním textu nebo jeho části, 

pošle autor text svému beta-readerovi. Beta-reader si text přečte a dává autorovi první 

zpětnou vazbu. Ta se týká všech aspektů textu – zda je text gramaticky správně, zda se 

v něm neopakují slova nebo nenachází nevhodné jazykové prostředky, jaké části jsou 

nesrozumitelné atd. Nejde ale jen o stylistickou a gramatickou stránku textu – má příběh 

spád, ubírá se tam, kam autor chce, je zachována integrita postav, drží se text chtěného 

žánru? Autor si komentáře projde, promyslí a záleží na něm, zda se podle nich bude řídit. 

Zavedení tohoto prvku do výuky by mohlo přinést v první řadě zajímavé oživení, dále 

(ale neméně důležitě) se během něho rozvíjí důležité komunikativní (např. formuluje a 

vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, naslouchá 

promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, obhajuje svůj názor a 

vhodně argumentuje20) a sociální (např. na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s 

druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby 

poskytne pomoc nebo o ni požádá, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při 

řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá 

poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají, vytváří si pozitivní představu o sobě 

samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj21) kompetence, stejně jako 

kompetence k řešení problémů (např. kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen 

je obhájit22).  

                                                 

20 RVP ZV 2017. [online] Březen 2017 [cit. 10. 10. 2017] Dostupné z: 

http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017_verze_cerven.pdf. 

21 Tamtéž. 

22 Tamtéž. 
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Zavedení beta-readingu do výuky může komplikovat fakt, že žáci nepíší čitelně 

ani nejsou zvyklí ručně psané písmo číst, a tak by mohli mít se čtením problémy. Na 

druhou stranu by tento problém mohl nutit žáky psát čitelněji. Řešením by mohlo být 

odevzdávání textu v elektronické podobě. I ve slohové výuce se obvykle pracuje se 

dvěma verzemi textu – konceptem „nanečisto“ a konečnou verzí. Samozřejmě není 

obvykle v možnostech školy / učitele mít každou hodinu k dispozici počítač pro všechny, 

přepis do konečné verze by ale mohl být domácí prací nebo součástí výuky informačních 

a komunikačních technologií,23 docházelo by tak k vytváření mezipředmětových vztahů. 

Umět psát na počítači nejen z gramatického hlediska, ale i z technického hlediska 

(například umět text formátovat podle potřeby, správně zapisovat interpunkci) patří 

v současném světě k základním dovednostem. Výhodou je potom používání dalších 

aplikací, které textové editory nabízí, například revize chyb a slovníku. Revize chyb 

pomáhá s opravováním základních pravopisných vad, u žáka by mohlo používání vést ke 

snadnějšímu zafixování správného tvaru slova i k odlehčení stresu z nároků na správný 

pravopis, a tedy věnování větší pozornosti tvořivému zpracování a hlubšímu ponoření do 

tématu. Tezaurus (který je součástí MS Word) například kromě vyhledání slova ve 

správném tvaru nabízí i vyhledávání synonym. To žákovi pomáhá text zpestřit, rozvíjet 

vlastní slovní zásobu a zároveň zamezuje situacím, kdy si žák není slovem jistý, a tak ho 

raději nepoužije. Výuku slohu s použitím počítače tedy považuji za přínosnou v mnoha 

ohledech. 

Součástí procesu beta-readingu je nakonec nucená sebereflexe autora – co v textu 

nechá nebo jak text změní. Není vždy nutné vyslechnout beta-readera ve všem, první 

reakcí autora může být ublíženost, nepříjemný pocit z toho, že ho někdo kritizuje. Je ale 

nutné se nad svým textem zamyslet a sebekriticky zhodnotit, v čem jsou potřeba úpravy. 

V případě psaní fanfikce ale kritika čtením Beta-readera nekončí. Beta-reader je 

především pomocník, který pomáhá napravit nedostatky, kterých si autor sám nevšimne 

(což je celkem obvyklé, autor svůj text čte rychleji, má tendence přeskakovat některé 

pasáže, kvůli tomu mu může leccos uniknout). Ale po zohlednění nebo nezohlednění 

                                                 

23 Schopnost práce s textem v textovém editoru je součástí očekávaných výstupů vzdělávací oboru. 
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Beta-readerových připomínek je na řadě zveřejnění práce a po něm nastává čas na 

hodnocení čtenářů – kritiku. To může být část, která autora láká i děsí nejvíce (a nejenom 

když mluvíme o fanfikci) a při které, pokud jsme na straně kritika, bychom měli být 

citliví. 

Říct, že se nám něco nelíbilo a že autor za moc nestojí, je celkem snadné, zvlášť, 

pokud jsme nikdy nebyli v postavení autora. Ale vhodné je zamyslet se před kritizováním 

– proč kritizuji, co je cílem mé kritiky? Pokud je odpovědí: Aby se autor zlepšil, aby byl 

příští výtvor lepší, aby autor využil svůj potenciál, stává se kritika značně náročnější. 

Protože pak už kritikovi nejde jen o to, vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas, ale o to, aby 

autorovi pomohl ke zlepšení. Musí tedy kromě svého pocitu, zda se mu výtvor líbí nebo 

nelíbí, zdůvodnit i proč se mu něco líbí a nelíbí. Proto v životě oceňujeme kritiku tzv. 

konstruktivní – obsahující i snahu o zlepšení kritizovaného. Kromě hledání důvodů pro 

naše hodnocení je společensky oceňované hledat i klady i zápory, nekritizovat tedy 

jednostranně. 

Jak poskytnout zpětnou vazbu? 

   Zařadit kritické komentáře do výuky se mi zdá vhodné především ze dvou 

důvodů – krátce, stručně komentovat, kritizovat, vyjadřovat vlastní názor je vcelku běžná 

aktivita na sociálních sítích, v nejrůznějších filmových, seriálových, knižních databázích 

či debatách. Psaná kritika je součástí školního kurikula, ale v rozsáhlejším provedení, 

počítá se s ní jako s žurnalistickým žánrem nikoli jako s prostředkem běžného hodnocení. 

Za druhé je podle mě velmi vhodné, aby se žák sám stal cílem kritiky. Aby si prožil pocit, 

jaké to je, když se snaží a následně je oceněn nebo když se nesnaží a je ostatními 

kritizován. Aby si uvědomoval, že jeho úsilí bude odměněno (nejen učitelem, ale i 

spolužáky) a zároveň že lenost ostatní poznají. A také aby žák kritizoval, ale zároveň 

věděl, že ve stejnou dobu někdo může kritizovat jeho.  

Zpětná vazba nebo kritika je schopnost, kterou se žáci mohou naučit, je ovšem 

potřeba dát jim k tomu návod. Jedním ze způsobů je poskytnutí základní osnovy, jak na 

to. Například na webových stránkách readwritethink.org navrhují jako ideální osnovu 

zpětné vazby pro spolužáka (týkající se slohové práce) takto: 
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1) kompliment autorovi, 

2) konkrétní návrhy (výběr slov, detaily, délka vět, téma...), 

3) opravy (gramatika, interpunkce...). 

Za důležité považují především dodržet všechny tři kroky a navíc zůstat vždy 

pozitivní a konkrétní.24 

Cvičení konstruktivního kritizování, přijímání kritiky i sebereflexe je důležitou 

součástí intelektuálního i emocionálního vývoje. Žáky učí empatii, rozvíjí jejich 

socializační dovednosti, jazykové dovednosti i myšlení. Oba tyto procesy, jak snaha o 

konstruktivní kritiku i sebereflexe, jsou velmi náročné, ale pro život nedocenitelné. Je 

potřeba počítat s tím, že pro žáky budou tyto činnosti obtížné, nicméně je třeba je citlivě 

rozvíjet a tento způsob může být jednou z možností. 

5.1.3 Formy organizace práce 

Činnosti v rámci fanfikce (stejně jako v rámci psaní obecně) můžou mít různé 

organizační formy práce – nejčastěji se jedná o práci individuální, ale beta-reading je už 

prací skupinovou, byť jen ve dvojici. Při poskytování zpětné vazby je sice posilována 

socializace žáků, ale není rozvíjena schopnost kooperace. Kooperační prvky je možné do 

výuky přidat převzetím prvků z tvůrčího psaní, například při tzv. synektice,25 kolektivním 

rozvíjení metaforiky k zadanému problému / tématu, vytváření myšlenkových map 

například při vytváření vyprávění či popisu nebo při vytváření samotného textu 

kolaborativními metodami, jako je společné psaní – žáci rozvíjí příběh větu po větě buď 

na papír nebo ústně, mohou se pravidelně střídat či hlásit. Tyto metody původně z 

tvůrčího psaní se někdy ve výuce využívají, ale nebývají přímo navrženy v učebnicích. 

Učebnice Čeština hravě a zajímavě obsahuje mnoho úkolu psát text ve dvojici, případně 

ve skupině, nicméně neupravuje tomu zadání, a tak je otázkou, jak moc kooperační práce 

                                                 

24 Peer Edit with perfection! [online]. International Literacy Association [cit. 10. 10. 2017] Dostupné z: 

http://www.readwritethink.org/files/resources/lesson_images/lesson786/handout.pdf. 

25 V první fázi účastníci diskutují o problému, zformulují jej (může se například jednat o téma vypravování). 

V další fázi téma přenáší do různých jiných situací, hledají k němu metafory. V konečné fázi vybírají 

nejzdařilejší nápady a přetvářejí je v texty. 
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ve dvojici bude a zda se oba dva žáci zapojí dostatečně, aby u nich byly rozvíjeny jejich 

schopnosti. 

5.1.4 Konkrétní postupy při vytváření fanfikcí 

Pro zvládnutí napsání dobré fanfikce je potřeba kromě schopnosti dobře psát i 

schopnost pozorně číst, rozumět tomu, co čteme a interpretovat to. Pro porozumění 

postavám a další práci s nimi je potřeba pečlivě pozorovat, jak se v originálním díle 

chovají, jaké jsou, jaká je jejich motivace k činům, případně co si postavy myslí, co je 

ovlivňuje. Nestačí text jen přečíst a zhruba si pamatovat, jaký obsahoval příběh.  Stejně 

tak je důležité pozorovat, jaké používá autor originálního díla jazykových prostředků a k 

čemu mu slouží, abychom pochopili, v čem spočívá jeho schopnost čtenáře zaujmout, 

napnout, vtáhnout do děje apod. (abychom toho jako autoři mohli případně dosáhnout 

také). Stejně tak je třeba pečlivě číst, aby čtenáři dokázali text interpretovat – pochopit, 

co je myšlenkou díla, co chtěl autor vyjádřit, jaké by si z něho měl čtenář odnést poučení 

či zamyšlení. Tyto informace se skrývají většinou „za textem“, nejsou v textu přímo 

napsané, proto je potřeba být pozorný, sledovat náznaky, všímat si detailů, spojovat si 

jednotlivé informace a skládat z nich širší obraz. Tyto činnosti jsou ale namáhavé a je 

potřeba je se žáky pěstovat, ne proto, aby byli schopni psát fanfikce, ale především proto, 

aby dosahovali čtenářských zážitků. 

Lubomír Doležel rozlišuje tři typy postmoderního přepisu – paralelní svět (hlavní 

příběh je zachován, je ale zasazen do odlišného časoprostorového prostředí), doplnění 

světa (v původním fikčním světě jsou doplněny mezery) a mutaci (konstrukce odlišné 

verze původního světa). Tyto tři tvůrčí přístupy platí i pro fanfikci a všechny tři se dají 

aplikovat i do školního prostředí. (Doležel, 2003) 

Jedním ze způsobů psaní fanfikcí je tedy rozšiřování originálního fikčního světa 

o další prvky, přitom je ale originál respektován a pisatel má snahu zachovat autorův styl 

(doplnění světa). Pro psaní těchto fanfikcí je nutné ještě během čtení vyhledávat místa, 

ze kterých by mohla fanfikce vzniknout, což Henry Jenkins nazývá "číst jako fanoušek." 

Číst jako fanoušek znamená v textu hledat pomyslné portály do vlastní fanfikce, tedy 

hledat zrníčka (nerozpuklá zrníčka – myšlenky, které jsou po originálu rozesety a 

naznačují další nevysvětlené zápletky), díry (vynechaná místa ve vyprávění, která nejsou 
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čtenáři vysvětlena), rozpory (části narativu, které by si mohly odporovat, ale nejsou 

dostatečně rozvinuty), potenciály (možnosti, které by mohly být rozvinuty, ale odehrávají 

se mimo hlavní děj) a mlčení (části narativu, které byly záměrně zamlčeny, ale mohly by 

mít zásadní vliv na příběh). (Jenkins, 2008) Mezi těmito portály jsou malé rozdíly, ale v 

podstatě se jedná o místa, která nejsou v originálním textu vysvětlena a která nabízejí 

potenciál k rozvinutí dalších příběhů. Každý příběh jich má mnoho, některé mohou 

fanoušky zajímat, některé přímo trápit, některé naopak vůbec. 

Fanoušci fanfikce se v těchto příbězích orientují pomocí různých označení. 

Obecně se díla, která nejsou v rozporu s originálem značí cannon.26 Pokud nový příběh 

předchází originálu, nazývá se prequel, pokud následuje, označuje se jako sequel, vedlejší 

příběh probíhající ve stejném časovém období, je nazýván sidequel. Doplňující scéna se 

pak označuje jako missing-scene. 

5.1.5 Alternace 

Jiným způsobem psaní fanfikcí je vytváření různých alternací k originálnímu 

fikčnímu světu, záleží, jak moc se fanfikce od originálu odkloní, podle toho je možné ji 

zařadit do Doleželova schématu jako paralelní svět nebo mutaci. Měnění příběhu může 

poskytovat větší zábavu než samotné dopisování příběhu, především protože ve fanfikci 

nejsou hranice fantazie stanoveny. Alternování tak nabízí nekonečné množství možností. 

Jednou z prvních je změna perspektivy příběhu. Je zajímavé se najednou podívat na 

události z pohledu záporné postavy – pomáhá nám to ji pochopit, například objevit její 

kladné stránky, odhalit myšlení (které často nebývá v příbězích dostatečně vysvětleno, 

záporným postavám často chybí motivace). Případně je možné příběh pozorovat z 

hlediska některé vedlejší postavy, která nám může změnit pohled na hlavního hrdinu. 

Měnit se dá v příběhu prakticky cokoliv – prostor, kde se příběh odehrává, čas, ve kterém 

se hrdinové nachází či časoprostor kompletně. Ve fanfikci se také pracuje se speciálním 

žánrem, zvaným crossover. V crossoveru se protínají dva různé fikční světy – hrdina 

jednoho příběhu se ocitne v naprosto jiném světě a musí se vyrovnávat se změnami. Měnit 

                                                 

26 Cannon = kánon, oficiální svět daného příběhu. 
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se dají v příběhu ale i jednotlivosti, se kterými fanoušek nemusí v příběhu souhlasit, 

například nejčastěji jde o úmrtí oblíbené postavy. 

Vhodně zadanými alternativními vesmíry může dojít k vytvoření zajímavých 

mezipředmětových vztahů, například přesunutí postavy ze současnosti do pravěku, 

pisatel by musel uvažovat o nejrůznějších překážkách pravěkého života, se kterými by se 

postava setkávala, musel by podniknout hlubší výzkum daného časového i geografického 

umístění, aby se s příběhem vyrovnal. 

Pokud je tvořena fanfikce, která odporuje originálu, bývá označena přesněji podle 

toho, co bylo změněno – crossover byl již zmíněn, pokud je změněn celý fikční svět, jedná 

se o Alternative Universe (AU), pokud je změněna charakteristika postavy, jedná se o 

označení Out of Character (OOC), pokud jde o jednotlivou změnu, je slušností zmínit ji 

v headeru. 

5.1.6 Determinanty / tropy 

Zajímavé podněty do hodin mohou vnést tropy. Příležitosti k fanfikci (pomyslné 

portály) jsou v originálních dílech velmi časté, žák je ale (pokud se to nenaučí) nemusí 

být schopen vidět. Proto pro něj zadání místo najít a napsat na jeho místo fanfikci bude 

pravděpodobně stále příliš náročné a nedostatečně konkrétní, proto je potřeba žáka vést. 

Jedna možnost je právě pomocí tropů. V seznamu tropů na fanouškovském webu 

fanlore27 je odkaz k více než stovce různých tropů, bohužel většina z nich není vhodná k 

výuce ve škole, protože obsahuje sexuální tématiku.28 Ze seznamu jsem ale vybrala deset, 

které jsou podle mě aplikovatelné na široké spektrum textů: Aging up (stárnutí), Magic 

AU (magický alternativní svět), Wing fic ("okřídlený" příběh – postavě narostou křídla), 

Vampire (upíři), Pirate AU (pirátský alternativní svět), Western AU (alternativní svět ve 

stylu divoký západ), Holiday fic (prázdninový příběh), Time travel (cestování v čase) 

Future fic (příběh z budoucnosti). Zajímavou činností může být i vymýšlení tropů v 

hodině. 

                                                 

27 Category: Tropes & Genres. Fanlore. [online]. http://fanlore.org/wiki/Category:Tropes_%26_Genres 

[cit. 13. 11. 2017] 

28 Viz Bradáčová, Barbora. Fenomén fanfikce – literatura na internetu. 
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S tropy se dá pracovat různě – žáci mohou zpracovávat stejné originální dílo 

pomocí různých tropů nebo zcela naopak, zpracovávat každý své vybrané dílo pomocí 

jednoho tropu zadaného pro všechny. Ne vždycky ovšem musí tropus pretextu sednout – 

snažit se vsadit Harryho Pottera do kouzelného světa by nemělo pochopitelně cenu. 

Zábavu může přinést právě zpracovávání originálu zcela protichůdných tropů. Zadání 

tropů je možné zadávat pro tento účel přímo, pro spravedlnost losovat, nechat na výběr či 

se na nich kolektivně domluvit. Tropy ovlivňují různé aspekty příběhu – časoprostor, 

postavy či ladění příběhu, díky tomu se s nimi dá pracovat různými způsoby. 

5.1.7 Přepracování žánru a druhu pretextu 

Ve své podstatě fanfikcí jsou i přepracovávání příběhů do jiných literárních druhů 

a žánrů. Zejména přepracování z prózy do poezie nebo do dramatu, a naopak jsou vcelku 

využívaná cvičení. Žáci se tímto způsobem blíže seznámí s postupy v rámci literárních 

druhů a lépe si zažijí rozdíly druhů a jejich vliv na čtenáře a čtenářský zážitek.  

Dnešní doba ale nabízí víc než jen zpracovávání textu ve třech literárních druzích, 

je možné příběhy přepracovávat i v dalších směrech, například se příběh může odehrávat 

prostřednictvím facebookových statusů či s využitím jiných audiovizuálních médií 

(zvukových zpráv, blogových článků, videí) prostřednictvím dalších sociálních sítí – 

tumblr, twitter, youtube...   

Změny žánrů jsou velmi blízké práci s tropy a determinanty – v obou případech 

bude někdy potřeba zasáhnout do příběhu, ale v případě změny žánru bude někdy stačit 

změnit jen ladění příběhu – to více míří na citlivou práci s jazykovými prostředky. Tato 

cvičení mohou mít různou náročnost v závislosti na velikosti změn i v závislosti na cíli 

zadání, mají velkou variabilitu a velmi komplexní charakter, co se týče použití jazyka. 

Na fanfikcích tohoto typu se dají cvičit i konkrétní literárně teoretické postupy, 

jako je například jazyková komika. Převod z běžného, vážného textu na komický, 

následné sledování, čím docílil autor komiky nebo jakými způsoby se pokusil (a proč 

vyšly či nevyšly) jsou ale už dost náročná a vhodná spíše na střední než základní školu. 

Opakem převodu na komický text je „zvážnění“ nebo přesněji „ztemnění“ příběhu, které 

se mezi fanoušky označuje jako dark-fic (temný příběh). Vytvoření dark fanfikce 

vyžaduje celkovou změnu ladění příběhu, někdy může vést až k parodizaci, což může být 
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také zábavné. V „dark fanfikcích“ se často otevírají velmi vážná témata – například 

sebevraždy. Proto je případně potřeba pracovat s tímto tropem velice obezřetně. 

5.1.8 Čtenářský deník 

Psaní fanfikce vyžaduje pozorné čtení, je z velké míry jeho reflexí. Proto je možné 

použít fanfikci jako „důkaz čtení“ pro čtenářský deník. Opět se jedná o nový, zajímavý 

prvek, který kromě čtení prověřuje a buduje i psaní, vyžaduje kreativitu. Zároveň učitel 

zadává knihu k přečtení a může s ní konkrétně pracovat – sám vyhledávat prázdná místa, 

která by stála za to doplnit, lépe ví, které tropy či zápletky by mohly fungovat, ví, jaké 

jsou postavy a co následně od fanfikcí očekávat. 

5.1.9 Oprava fanfikce 

Jedním ze zajímavých způsobů je také práce s konkrétní fanfikcí. Poté, co se žáci 

seznámí s pretextem (formou čtenářského deníku, čtení ve škole, či rozborem úryvku) jim 

je předložen text jiného čtenáře. Žáci mohou dostat k textu různé úkoly – fanfikci 

zhodnotit (v čem se povedla, shodla s originálem a v čem naopak ne) z různých úhlů – 

chování postav, nápadu, časoprostoru, vystižení originálního spisovatelského stylu a 

následně navrhnout zlepšení, napsat recenzi zahrnující uvedené prvky či fanfikci opravit. 

Jedná se o zajímavé stylizační korekturní cvičení, které navíc může žáky inspirovat k 

vlastní tvorbě. 

5.1.10 Myšlenková mapa / clustering 

Vytváření myšlenkových map může být dobrou metodou nejen na vytváření 

zápisků či reflexi výsledků učení, ale i místo osnovy nového příběhu. Do mapy je možné 

zaznamenávat nápady, velkou výhodou je to, že jsou v mapě přehledně uspořádané a 

roztříděné, mohou se mezi jednotlivé bubliny zakreslovat i souvislosti a vztahy. Nápady 

mohou zahrnovat postavy, jejich charakteristiky, časoprostor i události děje. Vytváření 

mapy může být spíše než klasické psaní příběhu skupinovou prací. Navíc mapa nemusí 

být jen podpůrným prostředkem, ale může být sama o sobě cílem činnosti. (Zajímavým 

úkolem může být i vytvořit skupinově mapu a pak nechat každého člena, aby příběh pojal 

individuálně a sledovat, v čem se výsledné příběhy liší.) Velkou výhodou myšlenkových 

map je, že se s nimi dá dobře pracovat i po výtvarné stránce nebo ve spojení s výpočetní 
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technikou – na internetu jsou volně k dosažení programy na zpracovávání myšlenkových 

map nebo se nabízí zajímavá práce s prezentačním softwarem Prezi.29 

5.2 Metodika přípravy hodin 

Fanfikce nabízí opravdu mnoho způsobů, jak oživit hodiny slohové výchovy. Pro 

ilustraci jsem navrhla čtyři lekce využívající fanfikci a tvůrčí psaní v hodinách slohové 

výchovy. Snažila jsem se vybírat pretexty různé povahy, aby bylo vidět, že s fanfikcí lze 

v hodinách pracovat různě. První problém, který je nutné při vybírání pretextů vyřešit je, 

zda lze pracovat jen s texty, kterých jsou žáci opravdu fanoušky. Tento způsob práce je 

možný, ale není podle mě vždy uskutečnitelný, navíc by při něm nebyl využit celý 

potenciál práce s fanfikcí. Na volbu textů lze pohlížet i z opačné strany – vybírat texty, 

kterých se žáci mohou potenciálně fanoušky stát díky fanfikci. Pretexty mohou být tedy 

různé povahy – mohou být součástí literárního kánonu, mohou seznamovat žáky se 

současnou literaturou pro děti a mládež, mohou ukazovat nové žánry, se kterými se žáci 

dosud nesetkali. Mělo by se však vždy jednat o texty s potenciálem zaujmout žáky, aby 

měli do vlastní tvorby chuť. 

V hodinách jsou využity různé aktivity v souladu s tím, co bylo o potenciálu 

fanfikce řečeno. Prvky psaní fanfikcí jsou společně s prvky tvůrčího psaní zapojovány do 

lekcí slohu, aby zvyšovaly atraktivitu hodin. V průběhu lekcí se obvykle pracuje s 

třífázovým modelem E-U-R. V lekcích je kladen důraz na písemný výstup žáků, který se 

opírá o hluboké čtení textů. 

Lekce jsou rozděleny vždy do několika bloků podle převládající činnosti žáků. 

Kurzívou jsou naznačeny otázky učitele, odpovědi žáků jsou hypotetické, ukazují, kam 

má učitel svými dotazy směřovat. 

5.3 Lekce 1 – Strážci galaxie 

Při psaní fanfikcí (i jakékoli jiné fantvorbě) není vždy potřeba vycházet z knižní 

předlohy. Zvlášť v dnešní době, kdy vzniká přemíra audio-vizuálních děl (jako jsou filmy 

a počítačové hry), které jsou pro příjemce často snadnější ke vnímání a zpracovávání, je 

                                                 

29 https://prezi.com/ 
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těžké žáky pro knihu získat, proto je někdy vhodné zařadit i jiné zdroje, například právě 

filmy. Žáci filmy obvykle dobře znají z kin, streamovacích služeb a marketingových 

kampaní. Pro lekci jsem zvolila film Strážci galaxie především proto, že se jedná o film 

z produkce společnosti Marvel, jejíž tvorba je v posledních letech velmi populární a 

všechny jejich filmy a seriály se stávají hity. Cílem lekce je pomoci pochopit žákům, že 

se vnitřní charakteristika postav projevuje především jejich chováním a že způsobem 

charakteristiky je charakteristika nepřímá. Ve filmu Strážci galaxie je pět hlavních postav, 

které jsou velmi rozdílné – postavy jsou různých ras (jeden pozemský člověk, dva 

mimozemští, mýval s lidskými schopnostmi a humanoidní strom), mají různé schopnosti 

a charakteristiky, ale dohromady tvoří tým. 

Tématem lekce je nepřímá charakteristika – téma charakteristika (ve smyslu 

vnitřní charakteristika i popis osoby) se objevuje například v učebnicích českého jazyka 

od nakladatelství Fraus v každém ročníku druhého stupně základní školy. V šestém 

ročníku se jedná o popis postavy, v 7. o popis předmětu, uměleckého díla a pracovního 

postupu, v 8. ročníku se jedná o charakteristiku literární postavy a v 9. ročníku se jedná o 

použití popisu v rámci funkčních stylů. Učebnice Tobiáš také zařazuje nějaký typ popisu 

ve všech ročnících druhého stupně, v 6. ročníku začíná popisem prostým a vnějším 

popisem postavy, v 7. a 8. třídě je tématem vnitřní charakteristika a obzvlášť 

charakteristika literární postavy, v 9. třídě je stejně jako v učebnicích nakladatelství Fraus 

popis zařazen v rámci funkčních stylů. Nepřímá charakteristika je definována jako: „popis 

jednání, chování, ze kterého určitá vlastnost, aniž by byla přímo jmenována, vyplývá“ 

(Krausová, 2013). 

Plán lekce: 

• téma: nepřímá charakteristika 

• východiska: žáci znají pojem vnitřní a vnější charakteristika 

• cíl: žáci znají a chápou pojem nepřímá charakteristika, umí pomocí 

vyprávění vyjádřit vnitřní charakteristiku postavy 

• cílová skupina: druhý stupeň ZŠ (podle zařazení nepřímé charakteristiky do 

osnov + lze upravit náročnost tématu a rozsah vyprávění) 

• časová dotace: 60 minut 
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1) Začátek hodiny: promítnutí ilustračního plakátu k filmu Strážci galaxie (na 

plakátu je zobrazeno pět hlavních postav – Star-lord, Groot, Drax, Gamora a 

Rocket). 

- Diskuze ve třídě na téma Strážci galaxie: Znáte film Strážci galaxie? Máte 

ho rádi? Jaká je vaše oblíbená postava? Proč? 

- Film Strážci vesmíru je mezi dětmi i dospělými velmi oblíbený, očekávám, 

že ho většina třídy bude znát, ale i pokud je znát nebudou, tak to nevadí, 

protože v první části se pracuje se vzhledem postavy (který je ve třídě na 

obrázku) a pro splnění druhé části je puštěna krátká ukázka z filmu, kde se 

každý charakter projeví. Ve filmu je pět hlavních postav, které jsou od sebe 

charakterově i vzhledově odlišné, každá je ale zábavná. Diváci s nimi 

sympatizují, a protože jich je pět, každý si může oblíbit nějakou jinou. 

2) Myšlenková mapa – Vyberte si jednu z pěti hlavních postav filmu Strážci galaxie 

a napište si její jméno doprostřed stránky v sešitě. 

- Pomocí myšlenkové mapy rozepište na polovinu strany její vnější 

charakteristiku (popis), používejte jak přídavná jména, tak i podstatná jména 

a přirovnání. 

- Žáci by měli sami rozdělit popis do bublin podle logické následnosti – od 

hlavy přes tělo k oblečení (podle toho, jak se učili popisovat). 

- Najděte ve třídě spolužáky, kteří si vybrali stejnou postavu a porovnejte, 

v čem jste se shodli a v čem jste se neshodli, pozorujte i to, jaké jazykové 

prostředky (slovní druhy, přirovnání) ostatní použili. 

- Svou mapu upravte, jak považujete za vhodné. 

3) Jak se ještě jiným způsobem můžeme o postavě něco dozvědět? (kromě vnějšího 

popisu)? 

- Očekávané odpovědi: To, jak se chová, tedy vnitřní charakteristika. 

- Video z filmu Strážci galaxie: útěk z vězení – v ukázce se projevují 

charakteristiky všech pěti postav při společném útěku z vězení. 

- Do druhé poloviny myšlenkové mapy rozepište vnitřní charakteristiku 

postavy, opět používejte různé jazykové prostředky. 

- Opět porovnejte své záznamy se spolužáky. 
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4) Fanfikce (vypravování) na téma: Zapomenutá prezentace.  

- Napište krátké vypravování o tom, jak vaše vybraná postava za svých 

školních let zapomněla připravit prezentaci, která byla velmi důležitý. 

- Dávejte pozor, jak jste ji charakterizovali! 

5) Fáze reflexe: 

- Přečtěte ostatním svůj příběh, zhodnoťte, jak moc jste se vy i ostatní 

spolužáci do charakteru (podle vašich myšlenkových map) strefili. 

- V čem se liší charakteristika postavy v myšlenkové mapě a v příběhu? 

- Jednou se jedná o charakteristiku přímou a podruhé o charakteristiku 

nepřímou, napište si tyto dva pojmy do sešitu a napište si k nim vysvětlení: 

- Charakteristika přímá = pojmenování vlastnosti, charakteristika nepřímá = 

popis chování, ze kterého vlastnost vyplývá. 

Komentář 

Místo úvodního textu jsem zvolila práci s videem – jednak proto, že videa působí 

na děti silně motivačně, protože jsou na ně v současnosti už zvyklejší než na texty, a také 

protože jsou pro ně jednodušší ke zpracování. Mou snahou je také používat i video jako 

nástroj vzdělávání, pracovat s ním aktivně (přemýšlet, vyvozovat z něho), podobně jako 

pěstujeme aktivní čtení, tak pěstovat i aktivní sledování. Hodina je členěná podle 

metodiky E–U–R, fáze evokace – v našem případě diskuze o filmu a video, uvědomění 

si souvislostí – uspořádávání poznatků, jejich využití v psaném textu, reflexe – skupinové 

zhodnocení práce. 

Výuka probíhá především frontálně dialogickou metodou, žáci se během lekce učí 

různým schopnostem: na začátku během diskuze o filmu je to vyjádřit srozumitelně svůj 

názor, naslouchat názorům ostatních a reagovat na něj. Během vytváření myšlenkových 

map se učí logicky třídit poznatky a myšlenky a uspořádávat je podle souvislostí, navíc 

opakují předešlé učivo – přímou charakteristiku. Během sledování videa cvičí schopnost 

pozorovat a formulovat pozorované. Během popisu je třeba žákům připomínat, aby se 

snažili být co nejkreativnější, nepopisovali jen přídavnými jmény, tomu pomáhá konečné 

srovnávání popisu se spolužáky / ve dvojicích. Cílem krátkého vypravování je, aby žáci 

použili připravené charakteristiky v příběhu – mají je před sebou logicky rozřazené, musí 
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se vžít do postavy a představit si, jak by v dané situaci reagovala. Tím cvičí nejen empatii, 

ale také fantazii. Jedná se o způsob vytváření fanfikce, který je v souladu s fikčním 

světem (Canon) a rozšiřuje fikční svět v minulosti, tedy Missing scene. Nakonec se žáci 

hodnotí navzájem, přemýšlí o tom, co napsali sami a co napsali ostatní, učí se přijímat 

kritiku a poskytovat zpětnou vazbu. 

Téma vypravování míří na propojení fantazijního světa se světem žáka, dává 

žákovi poměrně hodně možností k zapojení fantazie – o jakou prezentaci se bude jednat, 

jak vypadá škola v jiné části vesmíru, jak se daná postava k provinění postaví. Současně 

před sebou má žák rozepsanou myšlenkovou mapu, ve které přehledně vidí 

charakteristiky postavy a může z nich vybírat. Postavy pro žáka nejsou nové, vycházím 

proto z předpokladu, že se jim o nich bude psát lépe, než kdyby je museli sami vymyslet. 

Důkazem učení v této lekci je myšlenková mapa, vypravování a zápis v sešitě. 

Reflexe 

Lekci na psaní nepřímé charakteristiky jsem zařadila do výuky žákům 7. třídy na 

Prague British School. Žáci se vzdělávají v anglickém programu, mají češtinu pouze 

třikrát týdně (jako jeden z jazyků) po 60 minutách – jednu hodinu jazyka, jednu literatury 

a jednu dějepisu. Ve třídě bylo přítomných sedm žáků (čtyři chlapci, tři děvčata), všichni 

žáci jsou bilingvní, dva od dětství, zbytek aditivně, čeština je pro všechny (až na jednu 

žačku) mateřským jazykem nebo jedním z mateřských jazyků. Žáci mají s psaným textem 

velké problémy, jejich úroveň jazyka není příliš vysoká, neradi čtou. Při psaní vyžadují 

velkou oporu jak po gramatické, tak po koherentní stránce textu. 

Cílem lekce bylo žáky zaujmout, vytvořit pro ně prostředí na psaní, které pro ně 

bude zábavné a které je osloví. Lekce zapadala do probíraného učiva (charakteristika), 

byli na ni předem připraveni z teoretického hlediska, v předcházející hodině popisovali 

své oblíbené postavy pomocí přímé vnější i vnitřní charakteristiky. 

Nebojím se říct, že téma vzbudilo u žáků nadšení, především tedy u chlapců 

(všichni chlapci film znali, děvčata ne), což bylo ale chvílemi až na škodu, protože se 

věnovali spíše diskuzi než práci (je ale nutné poznamenat, že se dohadovali o charakteru 

postav, takže mluvili k tématu), kvůli tomu někteří práci nestihli v plánovaném čase 

dokončit. Kromě tématu měli žáci radost i z filmové ukázky a potěšilo mě, že mnoho 
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z nich opravdu dokázalo pojmenovat na základě ukázky nejrůznější povahové rysy 

postav. Během psaní úkolu se většina i zodpovědně zamýšlela nad tím, jak by postava 

v situaci opravdu reagovala, což vedlo k dalším diskuzím, které ale nebyly na škodu. 

Bohužel volným výběrem došlo k tomu, že si čtyři žáci vybrali postavu mývala Rocketa 

a další tři každý jinou postavu, takže neměli s kým postavu konzultovat. Naopak žáci, 

kteří si vybrali Rocketa o postavě diskutovali, ale nebyli ochotní přijmout názor někoho 

jiného, na této schopnosti bude potřeba pracovat. Také jim dělala problémy práce s 

myšlenkovou mapou, nebyli schopni rozvíjet ji v různých směrech, ale v podstatě se drželi 

klasického vypisování, jen v jiné výtvarné podobě, někteří žáci nepochopili postup 

myšlenkové mapy vůbec, jeden raději zvolil tradiční zápis. To byla moje chyba, jelikož 

jsem chybně předpokládala, že s myšlenkovou mapou umí pracovat, a přestože jsem ji 

vysvětlila a poskytla jsem jim návodnou mapu na tabuli, výsledek byl pod mé očekávání. 

Během psaní jsem se snažila jejich fantazii korigovat, vyžadovala jsem, aby se opravdu 

drželi své myšlenkové mapy, aby se postava chovala v souladu s charakterem. To 

vyžadovalo hlubší promyšlení situace, a právě proto myslím, že ti, kterým se to povedlo, 

se cítili právem spokojení. Bohužel jsme kvůli hlasitým diskuzím nestihli konečnou část 

lekce – fázi reflexe a zapsání do sešitu, ta musela navázat až v další hodině. 

5.4 Lekce 2 – Dům doktora Fišera 

Dům doktora Fišera je kniha pro děti od 11 let, jedná se o knížku dobrodružnou, 

vhodnou pro děvčata i pro chlapce. Zvolila jsem ji pro lekci proto, že je nová (z roku 

2017) a proto je pravděpodobné, že se bude pro žáky jednat o první setkání s knihou. 

Zároveň je podle mě dobré představovat žákům i současnou českou tvorbu a dávat jim 

tak tipy na další čtení. Dům doktora Fišera je napínavý příběh, autorka (Petra Braunová) 

do vyprávění zahrnuje i současné technologie jako je například facebook, nevynechává 

ani citlivější témata – první nesmělé flirtování mezi teenagery. Proto si myslím, že by 

kniha mohla čtenáře ve věku 11–12 let zaujmout. 

Příběh knížky je dobrodružný. Hlavní postavou je teenager Petr, kterého zpočátku 

zajímá jen facebook, florbal a spolužačka Klára, než zjistí, že ve vedlejším domě, který 

patří doktoru Fišerovi, možná bydlí chlapec, kterého nikdo nezná a o kterém nikdo neví. 

Petr dá se spolužačkou Kristýnou dohromady plán, jak se do domu dostat a opravdu se 
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tam potká s jiným chlapcem. Chlapec tvrdí, že se jmenuje Patrik a doktor ho naklonoval, 

naopak doktor tvrdí, že je jeho syn psychicky narušený. Patrik s Kristýnou neví, komu 

věřit. 

Tématem lekce je popis budovy a místnosti, který je obvykle zařazen do učiva pro 

6. ročník. V učebnici Český jazyk 6 od nakladatelství Fraus je popis cvičen na školní 

třídě, v učebnici Český jazyk 6 od nakladatelství Nová škola zase na pokoji doma. Z 

teoretického hlediska je na popis kladen požadavek logické návaznosti a využívání 

jazykových prostředků, jako jsou podstatná a přídavná jména, příslovcí, předložek, 

přirovnání a plnovýznamových sloves (aby se zamezilo nadměrnému opakování sloves 

být a mít). V lekci se navíc jedná o popis jako součást vyprávění, dům je popisován 

z hlediska hlavní postavy. 

Lekce bude vycházet z úvodní části knihy Dům doktora Fišera, první částí lekce 

je řízené čtení se zaměřením na popis domu doktora Fišera – postupů, které autorka 

využívá. Zároveň je pozornost žáků soustředěna na začátek příběhu a předvídání, o čem 

příběh bude. 

Plán lekce: 

• téma: popis místnosti  

• východiska: žáci se s popisem v rámci vyučování slohu již setkali, znají 

základní pravidla (např. že popis musí mít logiku) 

• cíle: žák použije popis jako součást vyprávění, žák rozvíjí čtenářské 

dovednosti, žák rozvíjí schopnost psát s použitím čteného textu a fantazie 

• cílová skupina: 6. třída základní školy 

• pomůcky: vytištěný text počátku knihy, kniha (nebo strana 56) k přečtení 

poslední části 

• časová dotace: 90 minut 

1) Představení knihy učitelem – poskytnutí základních údajů (rok vydání, počet 

stránek, učitelovo krátké zhodnocení). 
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- Zná někdo knížku? Přijde vám z popisu zajímavá? Máte rádi dobrodružné 

knížky? 

2) Řízené čtení prvních dvou kapitol knížky Dům doktora Fišera od Petry Braunové. 

- Žáci se střídají v hlasitém čtení. Po krátkých částech učitel čtení přerušuje a 

dává za úkol žákům shrnovat a vyjasňovat přečtené pasáže, klade žákům 

doplňující otázky směřující k textu. 

o např. Proč je maminka na Petra naštvaná? Proč přišel tatínek za 

Petrem? Jak Petr tráví svůj čas? 

o Některé otázky také směřují za text: například na začátku je žáky také 

možné navést na to, že se vyprávění odehrává retrospektivně, že autorka 

zvyšuje napětí a vcítění do děje pomocí ich-formy. 

- Důraz je kladen na popis domu doktora Fišera, žáci během čtení zvýrazňují 

pasáže spojené s popisem domu. 

o Co víme o domu doktora Fišera? Co předpokládáme, že v domě je? 

3) Shrnutí popisu. 

- Shrňte si do sešitu, co jsme se o domě doktora Fišera dozvěděli. 

- Vyberte si metodu, jaká vám vyhovuje – výpisky, myšlenkovou mapu, náčrt 

s popisky. 

- Co jsme se o domě dozvěděli? Jakou má atmosféru?  

- Předpokládané odpovědi: dům je na kopci, pozemek je obehnán ostnatým 

drátem, kolem domu je les, součástí je přistávací plocha pro helikoptéru. 

4) Popis domu zevnitř. 

- Petr se spolužačkou Kristýnou vymyslel komplikovaný plán, jak se Petr 

dostane do domu. Učitel čte str. 56, jak se Petr ocitne v domě doktora Fišera. 

- Žáci mají za úkol doplňovat shrnutí popisu: bílá, jednopatrová budova, pnou 

se po ní zvadlé růže, vnitřek vypadá „normálně“ (nebo alespoň ty části, kam 

se otec hlavní postavy dostal). 

- Jak vypadá dům zevnitř? Vžijte se do Petrovy kůže. Pokračujte ve vyprávění, 

jak Petr prochází domem. Popište, co kolem sebe vidí. 

5) Reflexe: Jak jste si představili, že vypadá dům uvnitř? Skrývá opravdu něco 

tajemného nebo je zcela normální? 
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- Dobrovolníci přečtou ostatním svou představu. Komu se povedlo na text 

uvěřitelně navázat? Čím toho dosáhl? 

- Předpokládané odpovědi: použití ich-formy (případně retrospektivy) 

navazuje na text, zapojení všech smyslů text ozvláštňuje atd. 

Komentář 

Tato lekce je zaměřena na rozvoj čtenářských dovedností – vnímání textu, jeho 

výstavby a působení. Učitel hodinu frontálně řídí, metoda výuky je především dialogická. 

Na začátku žáci řízeně čtou, učí se o textu přemýšlet, vyjasňovat si neznámé, uspořádávat 

si informace a dál o nich přemýšlet. Žák se učí vyjadřovat svůj názor na text a podle 

dalších informací ho upravovat. Žáci se zaměřují i na literární prostředky textu související 

s popisem – výběr jazykových prostředků, postup autora. Během předvídání textu 

propojuje vyčtené informace s fantazií a snaží se z nich vyvodit další děj. 

Druhou částí je vyhledávání popisu domu v textu a jeho hodnocení – je opravdu 

tajemný nebo je to obyčejný dům? Když si má žák utřídit, co již o domě doktora Fišera 

ví, může si zvolit způsob zápisu podle sebe, díky tomu má alespoň částečně moc 

kontrolovat proces svého učení. 

Ve třetí fázi žáci poslouchají, jak se děj přesouvá do domu doktora Fišera – 

nejdříve vyprávění učitele, následně čtení z knížky. Během četby poslouchají učitele, 

doplňují si popis domu. Nakonec mají žáci za úkol v popisu pokračovat, už ne zvenku, 

ale zevnitř. V produkčním textovém cvičení mají za úkol pokračovat ve stylu popisu 

z textu, ale zapojit vlastní fantazii. Z hlediska fanfikce vytváří alternativní svět (AU). 

Cílem úvodního textu je začít vyprávění v ich-formě, aby žáci v ich-formě pokračovali, i 

pokud během čtení neodhalili, že ich-forma je jedním ze způsobů, kterým autorka vtahuje 

čtenáře do děje. Psaním žáci procvičují vyjadřovací schopnosti a opakují si gramatická 

pravidla. Cílem psaní je kromě předchozích také vzbuzení zájmu o děj knihy. Důkazem 

učení je vzniklý text i zápisky z četby. 

Reflexe 

Lekce věnující se popisu interiéru s pomocí výchozího textu Dům doktora Fišera 

jsem odučila na Prague British School s žáky 6. třídy. Žáci se stejně jako 7. třída 
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vzdělávají v anglickém programu, mají češtinu pouze třikrát týdně (jako jeden z jazyků) 

po 60 minutách – jednu hodinu jazyka, jednu literatury a jednu dějepisu. Ve třídě je 12 

žáků, 10 z nich jsou čeští rodilí mluvčí, část z nich je bilingvní od dětství, část z nich je 

bilingvní aditivně, dvě žačky užívají běžně více než dva jazyky. Žáci se obvykle staví 

k psaným textům pozitivně, ale mají strach z nedostatku inspirace.  

Cílem lekce bylo zaujmout žáky, přimět je zamyslet se nad čteným textem, 

vytvářet hypotézy o dalším ději, ale i všímat si jazykových prostředků. Poslední činností 

bylo použít vyčtené informace a pokračovat v textu, využít vlastní představivost pro popis 

domu zevnitř. 

Žáci reagovali na novou knihu pozitivně, zajímalo je, co je napsáno na zadní 

straně knihy a jestli ji máme ve školní knihovně, pro všechny se jednalo o první setkání s 

touto knihou. Během čtení reagovali na otázky, hlásili se, vznášeli teorie o tom, co dům 

ukrývá. Po zadání úkolu se nejdříve báli, že musí příběh dokončit (tento úkol by byl příliš 

komplikovaný), ale uklidnilo je, že se jedná pouze o popis místa. Žáci byli potěšení, když 

si uvědomili, že popis závisí na jejich fantazii a že tedy nemůžou mít popis špatně. Většina 

se do popisu pustila okamžitě a pokračovala ve vyprávění příběhu Petrovýma očima. 

Jejich představy byly většinou velmi fantastické, ale myslím, že je vymýšlení bavilo 

(podle hlasité diskuze a touze číst své popisy nahlas). Bývalo by bylo lepší popis domu 

doktora Fišera zapisovat průběžně, pro žáky bylo příliš těžké procházet text znovu, proto 

raději čekali, co si zapamatovali ostatní, než aby text opět procházeli. 

Zařazením popisu za beletristický text se povedlo vzbudit zájem dětí o knihu, dva 

žáci se ptali, zda mohou knížku přečíst a zpracovat ji do čtenářského deníku. Popisovali 

beze strachu, že někde udělají faktickou chybu. 

5.5 Lekce 3 – Harry Potter a kámen mudrců  

Jedním z nejdůležitějších slohových útvarů na základní škole je vypravování, a i 

pro fanfikci je vypravování základním útvarem. Vyprávění zážitků a životních situací i 

reprodukce čtených, viděných i slyšených příběhů je běžnou lidskou činností, díky které 

se rozvíjí myšlení, mluvený projev i sociální vztahy. Děti ústně vyprávějí spontánně a 

rády, proto je třeba tento vztah k vyprávění udržovat i při projevu psaném. 
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Pro další lekci jsem zvolila knížku Harry Potter a kámen mudrců. Harry Potter je 

velmi oblíbená sága, která má kromě sedmi dílů knih i osm filmových zpracování, navíc 

na magický svět Harryho Pottera navazuje mnoho dalších příběhů, ať už oficiálních (jako 

je film Fantastická zvířata a kde je najít) či neoficiálních (na fanfiction.net, což není jediná 

stránka, kde se zveřejňují fanfikce, je nyní přes sedm set osmdesát tisíc fanfikcí 

z fandomu Harry Potter). Zároveň si ale myslím, že mezi mladšími dětmi právě na 

druhém stupni základní školy už Harry Potter tolik populární není (ve srovnání 

s předchozími lety). Tato knížka přitáhla ke čtení mnoho dětí, byla by tedy škoda její 

potenciál nevyužít. Zároveň si ale myslím, že žáci mohou knihu i znát, což ovšem pro 

psaní fanfikcí vůbec nevadí, právě naopak. Také je možné, že část se s Harrym Potterem 

setkala pouze v podobě filmu, i pro tyto žáky je dobré setkat se s knižní podobou, která 

by je mohla zaujmout. 

V lekci se pracuje s druhou kapitolou prvního dílu série. Harry Potter není 

zajímavý pro výuku jen svým potenciálem zaujmout, ale i žánrem – fantasy. V příběhu je 

chytře zkombinován svět náš „reálný“ a svět magický. Některé fikční magické světy mají 

příliš odlišná pravidla od našeho světa, proto by mohlo být příliš těžké se do těchto světů 

bez hlubší znalosti spisovatelsky přenést. Harry Potter je ale našemu světu velmi blízký, 

proto v něm vidím další potenciál pro žáky i začínající spisovatele. 

Tématem lekce je vypravování s fantastickými prvky. V učebnicích českého 

jazyka nakladatelství Fraus a Tobiáš je vypravování součástí učiva každého ročníku 

druhého stupně kromě 8. třídy. Od 6. ročníku se žáci učí vytvářet osnovu vyprávění, 

vyprávění logicky řadit, používat množství jazykových prostředků i psaní přímé řeči. 

Obecně jsou cvičení zaměřená na dokončování textu, psaní textu podle obrázků, 

identifikaci jazykových prostředků autora (dějová slovesa, délka vět, čas sloves), 

vytváření osnovy podle daného schématu. V případě této lekce se bude jednat o verzi typu 

fanfikce missing scene, i když ne zcela v původním významu. Missing scene předpokládá 

nějakou v kánonu zmíněnou scénu, jejíž průběh není vylíčen. V našem případě půjde o 

jakousi hypotetickou Missing scene – není v textu zmíněna přímo, ale mohla se stát. 
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Součástí lekce bude po vzoru fanfikce spolupráce žáků formou beta-readingu. 

Ještě před tím, než žák bude konečnou práci odevzdávat, dostane (a na oplátku poskytne) 

zpětnou vazbu od některého ze svých spolužáků. 

Plán lekce: 

• téma: vypravování  

• východiska: žáci se již s vypravováním setkali, znají požadavky na vyprávění 

(logičnost, časová posloupnost), vědí, co je to osnova 

• cíl: žáci upevňují gramatické znalosti, rozvíjí fantazii a slovní zásobu pomocí 

psaní textu; rozvíjí čtenářské dovednosti pozorným čtením a přemýšlením nad 

textem 

• cílová skupina: 6. třída základní školy 

• pomůcky: 2. kapitola knihy Harry Potter a kámen mudrců – Sklo, které zmizelo 

• časová dotace: 60 minut 

1) úvod do hodiny – prezentace s obrázky z Harryho Pottera (od těch nejméně 

příznačných po samého Harryho: mandragora – Hagrid – zlatonka – profesor 

Brumbál – bezová hůlka – sova Hedvika – Draco Malfoy – Bradavice – Ron 

Weasley – Velká síň v Bradavicích – Hermiona Grangerová – Harry Potter) 

- Poznáváte, co je na obrázcích? Které knížky se to týká? 

- Máte rádi Harryho Pottera? Znáte filmy, knížky, počítačové hry? 

2) společná hlasitá četba textu – řízené čtení (vyjasňování, otázky k textu) 

- je třeba zvlášť klást důraz na scény, při kterých se projevuje Harryho (zatím) 

skrytá magie – když mu dorůstají vlasy, když uteče svým pronásledovatelům, 

protože ty budou pro slohovou část důležité 

- Co se Harrymu v těchto situacích děje? Jak se Harry cítí? 

- Stalo se vám také někdy, že jste byli v opravdu nepříjemné situaci, při které 

by se vám hodila trocha magie? 

3) úkol: slohová práce – vyprávění na téma: Jak Harryho zachránila magie 

- Napište vyprávění, ve kterém se Harry ocitl ve sejné situaci jako vy někdy. 

Jak by situace mohla v jeho případě dopadnout? 
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- Nejdříve si vyprávění promyslete a udělejte osnovu, která v bodech shrne: 

a) úvod – kde, kdo 

b) stať = vlastní vypravování: 

a. otevření děje = zápletka 

b. vyvrcholení děje 

c. rozuzlení 

c) závěr = ukončení děje 

- Nyní vyprávění napište "nanečisto". 

4) Beta-reading 

- Svou práci dejte sousedovi v lavici / kamarádovi (bude plnit úlohu beta-

readera) 

- Vaším úkolem je teď poskytnout spolužákovi zpětnou vazbu. Jak budete 

postupovat? Jak byste chtěli, aby někdo postupoval vůči vám? 

- Diskuze o zpětné vazbě, očekávané výstupy: 

a) Slož autorovi poklonu, něco pochval – najdi na textu něco dobrého, může 

to být cokoli: výběr slov, nápad, vtip, detail, celková kompozice... 

b) Navrhněte konkrétní úpravy ohledně: výběru slov, detailů, délky vět, 

kompozice, příběhu, jeho věrohodnosti 

c) Opravte gramatické chyby, slovosled a interpunkci. 

- Zásady zpětné vazby sepíšeme na tabuli a žáci si je opíší do sešitu, na tabuli 

je necháme po celou dobu, aby je měli žáci na očích. 

- Dejte svému spolužákovi zpětnou vazbu – vezměte si barevnou propisku a 

udělejte do textu, na kraj textu, případně na zvláštní papír poznámky, které 

potom spolužákovi vysvětlíte. 

5) Přepište vyprávění, promyslete, jestli se chcete držet všech spolužákových rad! 

Komentář 

V této lekci je písemný projev procvičován na propojení dvou světů – světa 

Harryho Pottera a světa vlastního. Lekce je vystavena metodou E–U–R, přičemž celá fáze 

evokace je delší než obvykle, neboť zahrnuje nejen uvedení do tématu, ale i společné 

čtení, součástí je totiž sledování spisovatelčiných nápadů v příběhu i její způsob 

vyprávění. Učitel hodinu řídí, zpočátku moderuje diskuzi k tématu Harry Potter. Během 
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čtení formuluje pro žáky otázky k pozornému čtení textu (jak vypadá Dudley Dursley? 

Proč může jet Harry do ZOO?), vyzývá je ke shrnování textu a formulaci hypotéz (Co 

pana Dursleyho neustále rozčiluje?). Zvlášť věnuje pozornost pasážím, které budou 

důležité pro vypravování – pasážím, ve kterých se projevuje Harryho skrytá magie, zvlášť 

scénám, kdy svou magii nevědomě používá k úniku z nepříjemných situací. 

Před psaním vypravování pomáhá učitel najít každému žákovi téma k psaní, 

poskytuje jim čas na rozmyšlenou, vede diskuzi, při které se žáci svěřují s nepříjemnými 

situacemi v životě. Při tomto aktu se žáci zapojují citově. Po zadání tématu je věnován 

čas promyšlení prvotnímu uspořádání myšlenek ve formě osnovy – žáci si námět logicky 

řadí, promýšlí svůj další postup. Během vlastního psaní vypravování si procvičují 

gramatické vědomosti, schopnost vyjadřování psanou formou produkčním textovým 

cvičením. 

V závěrečné reflektivní fázi se žáci učí dávat zpětnou vazbu spolužákovi. Nejprve 

v hromadné diskuzi vyvozují, jak by měla zpětná vazba vypadat, učitel pomáhá dělat 

závěry a sepsat je na tabuli, přitom by měl se třídou dojít zejména k uvedeným bodům. 

Na tabuli potom zůstávají po celou dobu dávání zpětné vazby. Nakonec se žáci učí nad 

zpětnou vazbou, kterou dostali, přemýšlet, rozhodnout se, které připomínky přijmou a 

které odmítnou. Beta-reading v této podobě je možné využívat prakticky v každé slohové 

hodině.  

Důkazem o učení v této lekci je jednak samotný psaný výstup a také zápis v sešitě, 

ale také akt beta-readingu. 

5.6 Lekce 4 – Kytice 

Pomocí fanfikce lze žákům přiblížit i známější a starší díla, která patří do kánonu 

české literatury. Práce s fanfikcí je může udělat přístupnější, mohou je pomocí fanfikce 

pochopit. Knihou, se kterou se dobře pracuje, je například Kytice Karla Jaromíra Erbena. 

Sbírka Kytice je přístupná, protože je tvořena několika menšími epickými baladami, je 

pro žáky srozumitelná, přestože se jedná o poezii, ale neznamená to, že by nad ní nebylo 

o čem přemýšlet. Protože se jedná o poezii, mohla by více sedět k fanartu – tedy 

výtvarnému vyjádření, ale i zpracování pomocí textu je možné. Kytice je tradiční součástí 
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základoškolského učiva, proto je myslím důležité, hledat k ní stále nové cesty. Součástí 

tohoto procesu je i seznámení žáků s komiksem Kytice (Praha 2006). 

V lekci je kombinována literární historie se slohovou výchovou. Tématem lekce 

po slohové stránce je vypravování, tentokrát se však jedná o Alternative Universe, tedy 

zasazení příběhu do jiného vesmíru, v tomto případě o jeho přesazení do současného 

světa, byť fiktivního.  

Plán lekce:  

• téma: Kytice Karla Jaromíra Erbena, vypravování  

• východiska: žáci jsou seznámeni se slohovým útvarem vypravování, 

v předchozích hodinách proběhlo zorientování v české literatuře 19. století, 

základních tezí národního obrození 

• cíl: žáci procvičují vyjadřování psanou formou a seznamují se současně 

s důležitými díly české literatury, žáci přemýšlí nad způsoby stylizace textu a 

využitím jazykových prostředků v souvislosti s proměnami jazyka v čase 

• cílová skupina: 8. třída 

• pomůcky: básnická sbírka Kytice (báseň Vodník), komiksové zpracování balady 

Zlatý kolovrat, videoprojektor 

• časová dotace: 60 minut 

1) Začátek hodiny – sledování videa na youtube. 

- video Kytice (Karel Jaromír Erben – Kytice animation30) 

- O jaké české dílo se jedná? Kdo v něm promlouvá? Čeho je kytice metaforou? 

- Diskuze o otázkách, předpokládané závěry: Kytice Karla Jaromíra Erbena, 

Erben sesbíral pověsti a jako květiny je svázal do svazku, doufá, že potěší 

dcery i syny českého národa. 

                                                 

30 Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=zN8G00Bm5hM (7. 12. 2017) 
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- Znáte některé balady? Líbí se vám? Pokud ano, co se vám na nich líbí? 

2) Tichá četba komiksového zpracování balady Zlatý kolovrat. 

- Před čtením: Znáte baladu Zlatý kolovrat? Můžete stručně shrnout děj? 

- Je dobré předem zjistit, jakou zkušenost žáci s baladou mají, v případě, že jí 

neznají, je vhodné ji zadat k přečtení za domácí úkol. 

- Během čtení: V čem se asi komiksové zpracování liší? Dělejte si poznámky do 

sešitu. 

- Předpokládané odpovědi: Balada se odehrává v současnosti (kůň je nahrazen 

autem značky Ferrari, která má ve znaku koně), verše, které nejsou řečí postav, 

říkají zvířata nebo jsou na nápisech, ilustrované zpracování nahrazuje práci 

fantazie (to může být vnímáno kladně i záporně), místo chaloupky bydlí Dora 

v baru, nepřede na přeslici, ale pouští hudbu z gramofonu, matka je zobrazena 

jako upírka, některé části jsou vynechané. 

- Líbí se vám přepracování? Nebo preferujete původní znění? Proč? 

3) Společná četba balady Vodník v běžném zpracování. 

- Vyjasňování během četby – zastaralá slova (podlé skal, starosvat), obraty, 

vyjasňování průběhu příběhu. 

- Žáci si dělají poznámky do textu, aby později textu při přepracovávání 

rozuměli. 

4) Úkol: převyprávění příběhu Vodníka do současnosti. 

- Kdy se balada odehrává? V jakém století? Podle čeho tak soudíte? 

- Předpokládané odpovědi: v minulosti, protože hlavní hrdinka jde prát prádlo 

do rybníka, matka věří ve výklad snů, dívka pravděpodobně neumí plavat, 

zvoní se klekání, zastaralá slovní zásoba – truchlivy, radš, vybyla (mne z 

domu), starosvati, leč 

- Přepište báseň (vyberte si, zda v próze nebo poezii) tak, aby byla aktuální, aby 

působila na dnešního čtenáře. 
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o Najděte v básni místa, která odkazují na dobu. 

o Převeďte je do současnosti, např.: místo praní jde dcera k jezeru fotit 

žáby na instagram. 

o Přesaďte baladu o vodníkovi do současnosti. 

5) Reflexe: Četba vyprávění. 

- Diskuze: Které prvky balady bylo nejnutnější změnit? Které naopak nutné 

měnit nebylo? Které přidaly příběhu na zajímavosti? Je příběh nyní aktuální? 

Byl předtím? 

- Diskuze ve třídě. 

Komentář 

Nejdříve se žáci naladí na poetickou vlnu pomocí krátkého videa, které dobře 

propojuje vizuální představy s recitovanou básní. Báseň Kytice je přímo propojitelná se 

snahami obrozenců a může tak navazovat na předchozí probíranou látku. Jelikož jsou ve 

sbírce básně dobře jazykově srozumitelné, většina žáků se s nimi již v hodinách literatury 

setkala, proto očekávám, že žáci budou některé balady znát, případně budou znát filmové 

zpracování. 

V další fázi hodiny si žáci sami přečtou komiksové zpracování balady Zlatý 

kolovrat a samostatně nebo ve dvojicích se snaží odhadnout, v čem se báseň a komiks 

liší. Pro tuto část hodiny by bylo dobré mít připravenou i báseň v původním znění, aby se 

na ni mohli žáci podívat v případě, že ji neznají ani si ji nepamatují nebo plánovat hodinu 

dopředu a přečtení balady zadat jako domácí úkol. Cílem je žákům ukázat možnosti 

přepracování básně, zaujmout je novým zpracováním a výraznou vizuální stránkou. 

Zároveň jim také dodat inspiraci pro následný úkol. Tato fáze je zakončena společným 

vyhodnocením, diskuzí nad výhodami a nevýhodami komiksového zpracování. Tato 

činnost je zařazena jednak aby si žáci mohli společně s ostatními ucelit poznatky, ale také 

aby se učili vyjádřit svůj názor a podložit ho argumenty. 

Třetí fází hodiny je společná četba balady Vodník. Čtení učitel vhodně přerušuje, 

klade žákům vyjasňující a shrnovací otázky, snaží se je vést k dělání poznámek na okraj, 
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aby pro ně byl text srozumitelný i při dalším čtení. Současně upozorňuje na básnické 

figury a metafory. Úkolem žáků je převyprávět baladu – nejdříve v ní najít, co ji dělá 

zastaralou a možnosti, jak ji modernizovat při zachování základního významu. Není na 

škodu, když se po přepracování stane komickou, žáci si tak mohou k baladě vytvořit 

kladný vztah. Výstupem je konstrukční textové cvičení reprodukčního typu, ve kterém 

žák procvičuje psané vyjadřování, přemýšlí nad hodnotami, které utváří dnešní svět a 

prostřednictvím textu je hodnotí. Nakonec žáci diskutují o použitých změnách, hodnotí, 

které se povedly a byly pro příběh užitečné, přemýšlí, které upravit či vynechat. 

Reflexe 

I třetí lekci jsem vyučovala na Prague British School, tentokrát v 8. třídě, kde mají 

žáci český program ve stejném rozsahu jako 6. a 7. ročník, tj. třikrát týdně šedesát minut, 

z toho dvě hodiny českého jazyka a jednu dějepisu. Ve třídě je 11 žáků, opět jsou všichni 

minimálně bilingvní, někteří již od narození, někteří aditivně. Většina třídy se staví k 

českému jazyku spíše odmítavě, zastává názor, že ho v životě potřebovat nebudou 

(upřednostňují angličtinu), navíc jim přijde příliš těžký. V psaném projevu část žáků silně 

pokulhává, tíhne k fonetickému psaní nebo je na jejich používání slov vidět vliv 

angličtiny. 

Cílem lekce zahrnující balady Zlatý kolovrat a Vodník bylo seznámit žáky s 

důležitými díly české literatury zajímavým způsobem a procvičovat dovednost 

vyjadřování psanou formou. Lekce byla součástí delšího bloku o národním obrození, 

jehož náplní bylo už dříve i uvedené video, takže jsme ho znovu již nesledovali. Přečtení 

originálu Zlatého kolovratu dostali žáci za domácí úkol, v začátku hodiny jsme hromadně 

zopakovali, jaký byl děj balady. Komiksové zpracování žáky podle předpokladů zaujalo, 

byli až šokováni, protože kresba na ně působila velmi nepříjemně. Čtení komiksu ale žáky 

bavilo, bez obtíží nacházeli a pojmenovávali rozdíly v obou zpracováních. Rozdíly měli 

za úkol si zapsat. 

Poté jsme přikročili ke společné hlasité četbě Vodníka, po krátkých pasážích jsem 

žáky zastavovala, abych prověřila porozumění textu. Následovalo vyhledávání dobových 

reálií, žáci byli opět velmi nápadití a naplnili má očekávání. V poslední části hodiny měli 

za úkol baladu převyprávět v moderním pojetí – při tomto úkolu jsem žákům nechala 
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volnost v tvoření, těm, kteří si nevěděli rady jsem pomáhala cílenými otázkami. 

Překvapilo mne, s jakou chutí se žáci do tvorby pustili, a že si tři vybrali zpracování ve 

formě poezie (díky tomu jsem měla navíc příležitost seznámit je s veršovacím 

slovníkem). Bohužel jsem hodinu časově neodhadla, a i přes vypuštění úvodního videa 

zbylo na tvorbu pouze 15 minut, což se ukázalo jako nedostatečné. Proto by bylo lepší 

tuto lekci upravit na délku 90 minut. 
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6 Závěr 

V diplomové práci bylo cílem prostudovat možnosti využití fanfikce ve výuce 

českého jazyka. Proto jsem nejdříve stručně popsala, co je to fanfikce a jaké různé 

odlišnosti od psaní ve vyučování poskytuje a jaké žánrové možnosti nabízí. Klady 

fanfikce jsou podle mě v tom, že pomáhá naplňování formativního cíle jazyka (vytváření 

kladného vztahu k jazyku) a také v tom, že nabízí žákovi sounáležitost v sociální skupině 

– fandomu. S cílem zapojit fanfikci do vyučování jsem prostudovala postupně teorii 

výuky slohu podle Marie Čechové a Vlastimila Styblíka, Rámcový vzdělávací plán a 

teorii tvůrčího psaní Zbyňka Fišera. Bylo důležité ujasnit si, co odlišného i společného 

tyto dvě metody mají a jak tvůrčí psaní začlenit do výuky slohu. Také je, myslím, důležité 

zdůraznit význam psaní v hodinách jazyka. V psaní se totiž odráží celkové výsledky ve 

výuce jazyka – pravopis, slovní zásoba, kompozice). 

Tyto teoretické poznatky byly využity nejdříve při obecném zamyšlení, jak 

pracovat s fanfikcí v hodinách. Velkým přínosem je fanfikce v rozvoji čtenářské 

gramotnosti, protože propojuje literaturu s jazykem, vyžaduje aktivní čtení a interpretaci 

textu, její výhodou je, že žák provádí interpretaci a analýzu jako vedlejší, pomocný úkol, 

mizí tak z interpretace opovrhovaná samoúčelnost. Vedle čtenářské gramotnosti jsou 

rozvíjeny další schopnosti – konstruktivně kritizovat jako beta-reader, kritiku přijímat a 

provádět sebereflexi, být empatický. Jako učiteli mi fanfikce výrazně pomáhá s hledáním 

témat slohových prací pro žáky – podle teoretických pouček nemá být téma příliš úzké 

ani příliš široké, má žáky zajímat a týkat se jejich života, ale učebnice podle mě taková 

témata příliš nenabízejí nebo jich nenabízí dostatek. Práce s fanfikcí v tomto případě 

znamená, že žák tvoří ve fikčním světě, který je pro něho známý a nabízí se mu v celé 

své šíři, zároveň ale jsou jeho součástí už pravidla nebo postavy, které žákovi tvůrčí 

proces ulehčují. Nakonec ani není nutností tato pravidla dodržovat, to je na osobních 

preferencích žáka. Je pravda, že se nemusí vždy (zvlášť pokud se jedná o pretexty starší 

české literatury) jednat o vztah fanoušek – médium, ale podle mne lze využívat fanfikci i 

po vyprázdnění tohoto vztahu (ale nemělo by se jednat o pravidlo). 

Na základě teoretických poznatků i zamyšlení nad využitím fanfikce jsem navrhla 

čtyři výukové hodiny pro žáky druhého stupně základní školy. Chtěla jsem pro žáky 
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vymyslet slohové hodiny, které by braly ohledy na jejich zájmy, ale i aby je tvořivou 

formou seznamovaly se současnou i minulou literaturou. Cíle lekcí jsou v souladu 

s obsahem učiva oblasti komunikační výchovy, tematicky těží z oblasti filmu a české i 

zahraniční literatury, jak pro děti, tak z kánonu české krásné literatury. Daná látka je 

zpracovávána způsobem fanouškovské fikce, tedy žák (ať už je fanouškem či ne), rozvíjí, 

doplňuje nebo upravuje předem daný fikční svět. Kromě toho jsem se snažila volit pro 

žáky zajímavá témata – z oblasti současné dětské literatury (Dům doktora Fišera), 

osvědčené dětské literatury (Harry Potter), filmu (Strážci galaxie) a v případě straší české 

literatury jsem se snažila hodinu oživit zajímavým zpracováním textu v podobě komiksu 

(Kytice). Také jsem chtěla, aby měli žáci během lekcí možnosti volby a dostatek prostoru 

pro kreativitu. Neřekla bych, že žáci podávali lepší výkony než obvykle, ale myslím si, 

že je práce bavila. V některých oblastech měli ještě mezery, například při práci 

s myšlenkovou mapou nebyli schopní jednotlivé části dále rozvíjet, postupovali příliš 

mechanicky. Mrzí mně, že jsem nevyzkoušela v rámci diplomové práce práci s textovým 

editorem, tento způsob výuky psaní bude mít pravděpodobně těžkou cestu prosazení se 

z technických důvodů. Přestože naše škola disponuje dostatkem počítačů, není v nich 

nainstalovaná česká verze textového editoru31. 

Výhody této metody vidím především ve zlepšení motivace žáků snazším 

zapojením fantazie a zesílením prvku hravosti, který fanfikce do slohových cvičení vnáší. 

Dále vidím jako klad práci i s jinými než psanými médii, která podobně hodiny oživují a 

žáky kladně motivují. Další výhodou jsou vedlejší cíle, které metoda naplňuje – například 

rozvíjení empatie a citu pro kritiku, tedy rozvoj osobnostní, a vznikání mezipředmětových 

vztahů v podobě práce s počítačem, přemýšlení v různých historických či zeměpisných 

souvislostech. Nevýhodou je větší časové zatížení, které je potřeba pro proniknutí do 

fikčního světa. Částečně je toto možné usnadnit právě jinými typy médií (například 

videem), ale v případě práce s psaným textem či celou knihou je potřeba vyhradit na lekci 

delší čas,32 případně blok několika hodin. Řešením může být zadání přečtení textu za 

                                                 

31 MS Word lze přepnout do českého jazyka, ale v tomto režimu neopravuje chyby ani neobsahuje český 

slovník. 
32 Ve škole, kde učím, je výhodou, že lekce trvají obvykle 60 minut. 
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domácí úkol, alternativním způsobem seznámení se s textem může být čtení knihy 

formou čtenářského deníku nebo během dílny čtení (fanfikce by mohla být zábavnou a 

prospěšnou činností i během dílen čtení). 

Myslím si, že cíl práce byl naplněn a povedlo se mi dokázat, že je fanfikce ve 

výuce českého jazyka z mnoha důvodů užitečná. Navržené způsoby práce s fanfikcí 

(alternace, determinanty, přepracování pretextu, oprava fanfikce) a čtyři navržené lekce 

ukazují potenciál fanfikce, který je zajisté ještě mnohem širší. Domnívám se, že fanfikce 

může být zdrojem inspirace pro učitele a oživení hodin pro žáky. 
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8 Přílohy 

Příloha 1 – Dům doktora Fišera, ukázka (Braunová, 2017) 

Za to, že nastala změna, může táta. Samozřejmě by tvrdil, že to není pravda. Táta 

nesnáší konflikty. Na den, který ve mně rozpoutal pochybnosti o světě, v němž žiju, a 

spustil sáhodlouhé pátrání, táta jistě schválně zapomněl. Byl to přece takový obyčejný 

večer.  (...) 

Ostnatý drát a nápis POZOR, STŘELBA! nejvíc rozčilovaly babičku.  

„Odjakživa jsem do lesa chodila na houby a teď tam nesmím, aby  

mě náhodou nezastřelili?“  

Babička si nemohla zvyknout, že existuje člověk, který si koupí  

celý kopec zarostlý lesem.  

„Kdo to vůbec je?“ ptala se, když se zamračeně dívala z okna,  

odkud je vidět vrch jako na dlani.  

„Prý nějaký vědec,“ krčila rameny máma.  

„Vědec? Odkdy mají vědci tolik peněz?“  

„Bůhví nad čím bádá,“ šklebila se máma, „a radši to ani nechci  

vědět.“  (...) 

Na posteli mi přistála tátova stará kožená bunda. Máma mi pohrozila a zmizela. 

Za chvíli jsem slyšel startovat jejího žlutého peugeota. Asi hodinu mi trvalo, než jsem 

dokázal opustit facebook a vydal se na zahradu. Shrabal jsem asi jednu třetinu, když se 

objevila helikoptéra. Přílety a odlety souseda nemají žádný řád. Zjevuje se nečekaně, 

někdy o ní několik dní nevím. Pozoroval jsem šedivý stroj, dokud se neztratil mezi 

stromy. Běžný rituál. Nejspíš bych se díval déle, kdybych tušil, že tentokrát je v kabině i 

můj táta. To jsem se měl dovědět před půlnocí. (...) 

Nic nenasvědčovalo mimořádné situaci, kromě toho, že se táta stavil u mě v pokoji, i 

když přišel kolem jedenácté v noci. Ležel už jsem v pyžamu, připravený usnout.  

„Nespíš?“  

„Skoro.“  

„Je dost pozdě.“  

„Už skoro spím.“  
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Táta chvíli po pokoji bloumal, prohlídl si moje pokusy o komiksy, které visí na zdi, 

nakoukl do několika školních sešitů a pak si přisedl ke mně na postel. Naši mi tlučou do 

hlavy, že mám v jejich přítomnosti schovat chytrý telefon, takže jsem ho poslušně strčil 

pod peřinu. Táta je elektrikář, podniká soukromě a vracívá se tím pádem často pozdě v 

noci. Obvykle ho vidím až ráno. Tentokrát mu nějak záleželo na popovídání si.  

„Jak je?“ rozcuchal mi vlasy.  

„Fajn,“ odpověděl jsem.  

„Žádný průšvih?“  

 „Petře, kdybys měl nějaký průšvih, myslím opravdový, řekl bys mi to, viď. Mně nebo 

mámě, že jo?“  

„Ale já jsem nic neprovedl!“  

Naposledy naši zuřili, když jsem ve škole rozbil záchodovou mísu. Stoupl jsem na ni, 

abych klukům dokázal, že se rukou dotknu stropu, ale to už jsou dva roky. (...) 

 „Ale to, proč si to myslíš, je přece důvodné podezření.“ 

„Nešil! Já jsem ti jenom řekl, co jsem viděl. Žádného kluka. Viděl jsem klučičí boty. 

Boty, rozumíš. Botasky nebo co to bylo. Myslíš, že se takovou zprávou bude někdo 

zaobírat?“  

„Jo. Protože ti minutu předtím doktor Fišer řekl, že bydlí sám. Je to tak? Sám jsi to 

přece řekl. Proto ses vyděsil. Proč teď děláš, že to tak nebylo?“  

„Protože... protože jsem nemyslel, že z toho uděláš takovou kauzu!“  

Seděl jsem na posteli a zíral do tmy. Mobil mě přestal zajímat. O čem se to naši baví? O 

jakých botách? Nic jsem nechápal, dokud máma rozčileně nevykřikla: 

„Poslechni, Pavle, že v tom baráku bydlí nějaký magor, si přece říkáme všichni od 

začátku. Copak je normální s nikým se nebavit a pohybovat se jenom ve vrtulníku? A 

jestli jsi tam dneska viděl klučičí boty, je jasné, že tam bydlí nějaký kluk. A má to dítě 

matku? Viděl jsi tam nějakou ženskou? Dítě obvykle má mámu. A jak to, že o žádném 

dítěti nevíme? Bydlíme tu skoro třináct let a netušíme, že v tom domě žije dítě. Je 

normální žít uprostřed lesa bez lidí? Řekl ti ten člověk, že má dítě? Neřekl. Řekl, že 

bydlí sám. Slyšíš? Sám! Sám! Bůhví co se v tom baráku děje!“ (...) 

„Letěl jsi tou helikoptérou?“  

„Letěl.“  
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„S doktorem Fišerem?“  

„Ano. Tohle je výslech?“  

Zasmáli jsme se.  

„Letěl jsem jednou. To bylo včera. Dneska jsem tam za rozbřesku přijel autem a přivezl 

materiál. Montoval jsem jako fretka. Doktor Fišer to ocenil. Odlétá na tři neděle pryč, a 

tak mi dal peníze dopředu. Chce mít tělocvičnu hotovou, až se vrátí. Stačí?“  

„On tam má přistávací plochu?“ 

„Ne. Přistává na střeše domu.“  

„Fakt?“  

„To přece není nic divného. Skoro každá nemocnice má na střeše  

přistávací plochu pro vrtulník. Zřejmě se nechal inspirovat. Je to přece biochemik.“  

„A jak tě ten doktor Fišer našel?“  

„Normálně. Jako všichni zákazníci. Dostal na mě doporučení od mých spokojených 

klientů. Ctí pravidlo, že je lepší si zjednat řemeslníka, který bydlí blízko, než někoho z 

druhého konce republiky.“  

Táta mi znovu rozcuchal vlasy, tentokrát hodně spokojeně.  

„Když dobře makáš, neděláš boty, jsi pilný, svědomitý a důsledný, jednoho dne si tě 

zákazníci začnou hledat sami.“  

„A jaké to tam je, v tom domě?“ snažil jsem se vrátit si patku vlasů zpátky na místo, za 

levé ucho, ale tátovo rozcuchání bylo pořádné. 

„Tak jaké to tam je, v tom domě?“ zopakoval jsem otázku.  

Táta pokrčil rameny a zatvářil se velmi obyčejně.  

„Jako v každém jiném domě. Jen bude mít v suterénu velkou tělocvičnu a perfektní 

wellness. Saunu, sprchy, zrcadlový sál.“  

„Tělocvičnu?“  

„Proč ne. Relaxuje sportem.“  

„A proč je dům obehnaný ostnatým drátem?“  
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Příloha 2 – Harry Potter a kámen mudrců, ukázka (Rowlingová, 2001) 

Kapitola druhá 

Sklo, které zmizelo 

(...) 

 Půl hodiny nato Harry, ač ještě pořád nemohl uvěřit svému štěstí, seděl s Piersem 

a s Dudleym na zadních sedadlech auta pana Dursleyho a poprvé v životě se jel podívat 

do zoo. Jeho teta a strýc nedokázali vymyslet nic jiného, co s ním udělat, ale ještě než 

vyjeli, vzal si strýc Vernon Harryho stranou. 

„Varuju tě,” prohlásil, tučnou brunátnou tvář až těsně u Harryho obličeje, „varuju 

tě předem, kluku opovaž se něco vyvést, rozumíš, cokoliv – a necháme tě v tom přístěnku 

až do Vánoc!” 

„Já nic nevyvedu,” ujišťoval Harry, „namouduši...” 

Jenže strýc Vernon mu nevěřil. Nikdy mu nikdo nevěřil. Problém byl v tom, že 

kolem Harryho se často děly podivné věci, a bylo zbytečné Dursleyovým vykládat, že on 

za to nemůže. Jednou už toho teta Petunie měla dost, když Harry přišel od holiče a 

vypadal, jako kdyby tam vůbec nebyl, vzala kuchyňské nůžky a ostříhala ho tak nakrátko, 

že měl hlavu málem holou až na čupřinu nad čelem, kterou mu nechala, „aby zakryla tu 

strašnou jizvu”. Dudley se při pohledu na něj válel smíchy a Harry prožil bezesnou noc, 

když si představoval příští den ve škole, kde se mu už tak posmívali pro jeho pytlovité 

oblečení a brýle slepené izolepou. Když se však příštího rána probudil, zjistil, že má vlasy 

přesně takové jako předtím, než mu je teta Petunie ostříhala. Dostal za to týden domácího 

vězení v přístěnku, i když se pokoušel vysvětlovat, že si neumí vysvětlit, jak mu vlasy tak 

rychle narostly. Jindy zas teta Petunie zkoušela navléknout ho do hnusného starého svetru 

po Dudleym (hnědého s oranžovými bambulkami). Čím víc se snažila přetáhnout mu ho 

přes hlavu, tím se svetr zdál menší, až nakonec by snad mohl být leda nějakému 

maňáskovi, určitě však nebyl dost velký Harrymu. Teta Petunie nakonec došla k názoru, 

že se svetr musel srazit při praní, a Harryho k jeho obrovské úlevě ani nepotrestala. Na 

druhé straně se octl opravdu v pořádné bryndě tenkrát, když ho našli na střeše školní 

kuchyně. Dudleyho banda ho honila jako obvykle, když Harry ke svému vlastnímu 

překvapení – stejně jako k překvapení všech ostatních – zčistajasna seděl na komíně. 

Dursleyovi dostali od ředitelky velice pobouřený dopis, v kterém si na Harryho stěžovala, 

žé leze po školních budovách. Jediné, oč se pokoušel (jak křičel na strýce Vernona přes 

zamčené dveře přístěnku), přitom bylo skočit za velké nádoby na odpadky venku před 

kuchyňskými dveřmi. Harry si myslel, že ho při skoku nejspíš strhl vítr. 

Dnes se však určitě nic zlého nepřihodí. Stálo to i za to, že jede s Dudleym a s 

Piersem, pokud stráví den někde jinde než ve škole, v přístěnku nebo v obývacím pokoji 

paní Figgové, kde to páchlo zelím. Strýc Vernon řídil auto a přitom si stěžoval tetě 

Petunii. Rád si stěžoval na všecko možné: lidé v práci, Harry, městská rada, Harry, banka 

a Harry – to byla jen některá z jeho oblíbených témat. Dnes ráno to byly motorky. „...jezdí 

s tím jako šílenci, chuligáni jedni,” rozčílil se, když je jedna předjela. 
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(...) 

Po obědě zamířili do pavilonu plazů. Bylo tam chladno a tma a všude po stěnách 

zářila skleněná terária. Za skly se po kusech dřeva a po kamení plazili a lezli nejrůznější 

hadi a ještěrky. Dudley a Piers chtěli vidět velké jedovaté kobry a tlusté krajty, schopné 

rozmačkat dospělého člověka. Dudley okamžitě objevil největšího hada v celém 

pavilonu. Mohl by se dvakrát ovinout kolem auta strýce Vernona a zmačkat ho, že by se 

vešlo do popelnice – v tu chvíli se však nezdálo, že by něco takového chtěl provést. Po 

pravdě totiž tvrdě spal. Dudley tam stál s nosem přimáčknutým na sklo a upřeně zíral na 

lesklé hnědé smyčky. 

„Udělej něco, ať se pohne,” zakňoural na otce. Strýc Vernon zaťukal na sklo, ale 

had se nehnul ani trošku. 

„Ještě jednou,” poručil Dudley. Strýc Vernon pohotově zaklepal prsty na sklo, ale 

had klímbal dál. 

„To je nuda,” reptal Dudley a zamířil pryč. 

Harry se postavil před terárium a pozorně se na hada zahleděl. Nijak by ho 

nepřekvapilo, kdyby had sám umřel nudou – neměl kolem sebe nikoho jiného než hloupé 

lidi, kteří od rána do večera bubnovali prsty na sklo, aby ho vyburcovali. Bylo to ještě 

horší než spávat v přístěnku, kam nepřišel nikdo jiný než teta Petunie, která bušila do 

dveří, aby vás probudila, a Harry přinejmenším směl chodit po celém domě. Had náhle 

otevřel své korálové oči. Pomalu, velice pomalu zvedal hlavu, až měl oči stejně vysoko 

jako Harry. Pak zamrkal. Harry vytřeštil oči. Potom se spěšně rozhlédl, jestli ho někdo 

pozoruje, zjistil však, že ne. Podíval se na hada a zamrkal také. Had pohodil hlavou 

směrem ke strýci Vernonovi a k Dudleymu a pak obrátil oči ke stropu. Podíval se na 

Harryho pohledem, který říkal docela jasně: „A takhle to chodí pořád. “ 

„Já vím,” zamumlal Harry přes sklo, i když si nebyl jist, zda ho had slyší. 

„Musí to být opravdu k vzteku.” Had důrazně přikývl. 

„Odkud ty vůbec jsi?” zeptal se Harry. Had ukázal ocasem na malou tabulku vedle 

skleněné stěny, a Harry si ji zvědavě prohlédl. Boa constrictor, Brazílie. „Bylo tam 

hezky?” Had znovu ukázal ocasem na tabulku a Harry četl dál: Tento exemplář se narodil 

v naší zoo. „Rozumím – takže ty jsi v Brazílii nikdy nebyl?” Ve chvíli, kdy had zakroutil 

hlavou, ozval se za Harryho zády ohlušující výkřik, při kterém sebou oba trhli: 

„DUDLEY! PANE DURSLEY! POJĎTE SE PODÍVAT NA TOHO HADA! TO BYSTE 

NEVĚŘILI, CO DĚLÁ!” 

Dudley se k nim přikolébal tak rychle, jak jen byl schopen. „Uhni, ty smrade,” 

řekl a praštil Harryho do žeber. Harry to nečekal a jak široký, tak dlouhý se rozplácl na 

betonovou podlahu. Vše, co následovalo, se událo tak rychle, že nikdo neviděl, jak se to 

stalo – v jednom okamžiku se Piers a Dudley ještě natahovali až ke sklu, a vteřinu nato 

odskočili zpátky a vřeštěli hrůzou. Harry se posadil a jen zalapal po dechu: skleněná stěna 

hroznýšova terária zmizela. Velký had se rychle rozvinul a sklouzl na podlahu – a lidé po 

celém pavilonu plazů začali ječet a hnali se k východům. Ve chvíli, kdy se had rychle 
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prosmýkl kolem něj, Harry by býval přísahal, že zaslechl tichý syčivý hlas: „Už jdu, 

Brazzzílie. Mnoho štěssstí, amigo.” 

Hlídač z pavilonu plazů z toho byl málem na mrtvici. „Ale to sklo,” opakoval 

pořád dokola, „kam se podělo to sklo?” Sám ředitel zoologické zahrady uvařil tetě Petunii 

šálek silného sladkého čaje a celou dobu se jí znovu a znovu omlouval. Piers a Dudley 

jen něco nesrozumitelně drmolili. (...) 
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Příloha 3 – Zlatý Kolovrat, ukázka (Erben) 

I 

Okolo lesa pole lán,  

hoj jede, jede z lesa pán,  

na vraném bujném jede koni,  

vesele podkovičky zvoní,  

jede sám a sám. 

A před chalupou s koně hop  

a na chalupu: klop, klop, klop!  

„Hola hej! otevřte mi dvéře,  

zbloudil jsem při lovení zvěře,  

dejte vody pít!“ 

Vyšla dívčina jako květ,  

neviděl také krásy svět;  

přinesla vody ze studnice,  

stydlivě sedla u přeslice,  

předla, předla len. 

Pán stojí, nevěda, co chtěl,  

své velké žízně zapomněl;  

diví se tenké, rovné niti,  

nemůže očí odvrátiti  

z pěkné přadleny. 

„Svobodna-li jest ruka tvá,  

ty musíš býti žena má!“  

dívčinu k boku svému vine -  

„Ach pane, nemám vůle jiné,  

než jak máti chce.“ 

„A kde je, děvče, máti tvá?  

Nikohoť nevidím tu já.“ -  

„Ach pane, má nevlastní máti  

zejtra se s dcerou domů vrátí,  

vyšly do města.“ 

II 

Okolo lesa pole lán,  

hoj jede, jede zase pán;  

na vraném bujném jede koni,  

vesele podkovičky zvoní,  

přímo k chaloupce. 

A před chalupou s koně hop  

a na chalupu: klop, klop, klop!  

„Hola! otevřte, milí lidi,  

ať oči moje brzo vidí  

potěšení mé!“ 

Vyšla babice, kůže a kost:  

„Hoj, co nám nese vzácný host?“  

„Nesu ti, nesu v domě změnu,  

chci tvoji dceru za svou ženu,  

tu tvou nevlastní.“ 

„Hoho, panáčku, div a div,  

kdo by pomyslil jaktěživ?  

Pěkně vás vítám, vzácný hoste  

však ani nevím, pane, kdo jste?  

Jak jste přišel k nám?“ 

„Jsem této země král a pán,  

náhodou včera zavolán:  

dám tobě stříbro, dám ti zlato,  

dej ty mně svoji dceru za to,  

pěknou přadlenu.“ 

„Ach pane králi, div a div,  

kdo by se nadál jaktěživ?  

Vždyť nejsme hodny, pane králi,  

kéž bychom záslužněji stály  

v milosti vaší! 

Ale však radu, radu mám:  

za cizí – dceru vlastní dám;  

jeť podobna té druhé právě  

jak oko oku v jedné hlavě -  

její nit – hedbáv!“ 

„Špatná je, babo, rada tvá,  

vykonej, co poroučím já:  

zejtra, a den se ráno zjasní,  

provodíš dceru svou nevlastní  

na královský hrad!“ 
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Příloha 4 – Zlatý kolovrat (komiks), ukázka (Erben, 2006) 
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Příloha 5 – Vodník, ukázka (Erben) 

I 

Na topole nad jezerem  

seděl vodník podvečerem:  

„Sviť, měsíčku, sviť,  

ať mi šije niť. 

Šiju, šiju si botičky  

do sucha i do vodičky:  

sviť, měsíčku, sviť,  

ať mi šije niť. 

Dnes je čtvrtek, zejtra pátek -  

šiju, šiju si kabátek:  

sviť, měsíčku, sviť,  

ať mi šije niť. 

Zelené šaty, botky rudé,  

zejtra moje svatba bude:  

sviť, měsíčku, sviť,  

ať mi šije niť." 

II 

Ráno, raníčko panna vstala,  

prádlo si v uzel zavázala:  

„Půjdu, matičko, k jezeru,  

šátečky sobě vyperu." 

„Ach nechoď, nechoď na jezero,  

zůstaň dnes doma, moje dcero!  

Já měla zlý té noci sen:  

nechoď, dceruško, k vodě ven. 

Perly jsem tobě vybírala,  

bíle jsem tebe oblíkala,  

v sukničku jako z vodních pěn:  

nechoď, dceruško, k vodě ven. 

Bílé šatičky smutek tají,  

v perlách se slzy ukrývají,  

a pátek nešťastný je den,  

nechoď, dceruško, k vodě ven."- 

Nemá dceruška, nemá stání,  

k jezeru vždy ji cos pohání,  

k jezeru vždy ji cos nutí,  

nic doma, nic jí po chuti. - 

První šáteček namočila -  

tu se s ní lávka prolomila,  

a po mladičké dívčině  

zavířilo se v hlubině. 

Vyvalily se vlny zdola,  

roztáhnuly se v šírá kola;  

a na topole podle skal  

zelený mužík zatleskal. 

 

 

 


