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Abstrakt

Tato práce se zabývá současnou českou prózou a její výukou na st ední škole.
Teoretické kapitoly práce se zam ují na faktory ovlivňující výuku literatury na
st ední škole: psychologický a čtená ský profil adolescentního studenta,
st edoškolské prost edí pohledem učitel a pohledem státního kurikula a vlastní
návrh literárního seminá e, jenž svou koncepcí v n kterých aspektech vyhovuje
zažitému schématu a v jiných se ho snaží inovovat.
Praktická část práce se zabývá didaktickou interpretací románu Miloše Urbana
Hastrman a jejím využitím p i tvorb p íprav na dv výukové jednotky v duchu
navržené koncepce literárního seminá e. Ov ení navrhovaných p íprav je následn
reflektováno a v záv ru práce jsou nastín ny další možné prom ny p edkládaného
konceptu i konkrétních p íprav.
Klíčová slova: současná česká literatura, literatura na st ední škole, didaktická
interpretace, didaktický potenciál textu

Abstract
This thesis reflects the contemporary Czech prose and its teaching at high schools.

Theoretical chapters are focused on factors influencing the literature tuition at high
schools: psychological and readers' profile of an adolescent student, high school
particular environment from the teachers' perspective as well as state curriculum
scope. In some respect the proposal of the own literary seminar aims with its
concept to follow the ingrained scheme but there are some obvious aspects of
innovation.

The practical part tackles the didactic interpretation of the novel "Hastrman" by
Miloš Urban and its usage when preparing two teaching units according to the
proposed literary seminar concept. There is also a reflection of the proposed lesson
preparations check up and finally are also mentioned the possible modifications in
the concept as well as in those preparations.

Key words: contemporary Czech literature, high school literature, didactic
interpretation, didactic potential of the text
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Úvod
Literatura je jedním z nejp irozen jších nástroj

člov ka, který mu pomáhá

pochopit okolní sv t. Zb silý rytmus každodenního života v současné sp chem
nemocné a informacemi r zné kvality zahlcené společnosti jako by mu
znemožňoval zastavit se alespoň na chvíli a z odstupu pozorovat, co se kolem n j
d je a jakou úlohu má v tom d ní on sám: Kdo je? Kým byl nebo kým by m l být?
Kam sm uje sv t, ve kterém žije? Co pro to nebo proti tomu m že d lat? Neví.
Možná nad tím ani nep emýšlí. Po ád jen lítá sem a tam, jak se na člov ka našeho
21. v ku sluší a pat í.
A pak… p ece jen… aspoň n kdy… sedne do k esla… otev e knížku a čte.
Vnímá text. P emýšlí nad ním. Orientuje se v n m. Napadá ho: tohle znám, to se mi
stalo, tak bych to taky mohl ešit… Hledí do stránek, které napsal n kdo jiný a vidí
v nich sv j život. Vidí, kdo je, kým byl nebo kým by mohl… začíná se ve vlastním
život i orientovat.
Která jiná než naše a současná literatura by nám mohla lépe pomoci p i
orientaci v našich životech v dnešním sv t ? Nejprve se však musíme zorientovat
my sami:
Tedy p edevším komu chceme pomoci s orientací v současném českém textu?
Hodláme jej p edložit t m, kte í by byli schopni text s vyššími literárními nároky
kvalitn vnímat a zároveň by o n j mohli mít zájem; také, a možná p edevším, ho
chceme p edložit t m, na jejichž schopnosti dobré orientace ve sv t kolem nás
bude v blízké dob záležet. Naším modelovým čtená em je tedy patrn člov k na
hranici dosp losti, jehož vlastnosti a kognitivní schopnosti jsou v celospolečenském
m ítku nadpr m rné a p irozen ho vedou k širokému zájmu o poznání okolního
sv ta, tedy o dlouhodob jší a hlubší zp sob studia sm ující nejen k nabývání
jednotlivých znalostí, ale i k jejich propojování a kritickému p emýšlení o nich.
Takového čtená e m žeme asi nejsnáze najít na typu školy, jež by se podle všech
p edpoklad o uvedený zp sob studia m la snažit, tedy na gymnáziu. P idáme-li
výše zmín ný osobní zájem o literaturu, m li bychom se zam it p edevším na
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gymnaziální studenty navšt vující literární seminá . Než tak učiníme, musíme o
nich však n co v d t, abychom m li p edstavu, které dílo je m že svými kvalitami
zaujmout a jakým zp sobem jim ho m žeme či máme p edkládat. V 2. kapitole se
tedy zam íme na stručný psychologicko-čtená ský profil adolescentního studenta.
V jakém prost edí a za jakých podmínek v současné dob probíhají setkání
tohoto studenta se současnou českou literaturou? Na to se zam íme v kapitole 3
prost ednictvím dotazníkového šet ení, jehož se zúčastnilo tém

sto pražských

st edoškolských učitel českého jazyka a literatury.
4. kapitola už se vydává na cestu od teoretického obhlížení k praktické aplikaci.
Návrh vlastního pojetí výuky současné české literatury dává do souvislosti s naším
základním kurikulárním dokumentem gymnaziálního vzd lávání, tedy RVP G. Tyto
souvislosti jsou konkretizovány v kapitolách 6.3 a 6.6, které se zabývají úrovní
napln ní cíl v rámci realizace navržených výukových jednotek.
Didaktický pohled na konkrétní text p ináší kapitola 5. Oním textem je román
Miloše Urbana Hastrman. I když je toto dílo z hlediska termínu současnost pon kud
starší, jeho autor pat í i v dnešní dob mezi výrazné a stále aktivn tvo ící autory
naší literární scény. Hastrman je pak jedním z jeho nejoceňovan jších text a také
v této práci p edkládaná didaktická analýza a interpretace potvrzuje, že v n m
akcentovaná témata jsou stále aktuální a mohla by být pro adolescentní čtená e
poutavá. Proto se práv za pomoci Urbanova Hastrmana spolu s gymnaziálními
studenty pokusíme projít cestou vysp lého čtená e, která spojuje (v obecné rovin
jakýkoli) tímto čtená em p ijímaný text s dobou, v níž ho p ijímá.
V 6. kapitole se v konkrétní rovin touto cestou zabýváme. P i jejím plánování
(tj. p i tvorb

p íprav dvou dvouhodinových výukových jednotek literárního

seminá e) zúročíme všechny v p edchozích kapitolách nasbírané znalosti a
informace. Pr b h cesty samotné (tedy ov ení p íprav v praxi) budeme
zaznamenávat a po jejím skončení tyto záznamy analyzujeme. Z analýzy pak
vyplyne hodnocení úsp šnosti zvoleného postupu a nástin možných zm n p i
p ípadném dalším využití p edložených p íprav a materiál .
9

Záv rečná kapitola obsahuje celkové zhodnocení práce, p i n mž budou dílčí
výsledky její teoretické i praktické části konfrontovány s námi stanovenými cíli
práce. T mi jsou:
1) Vytvo ení stručného psychologicko-čtená ského profilu adolescentního
studenta a definování současných podmínek výuky současné české literatury
na st ední škole.
2) P íprava a realizace výukových jednotek dokládajících možnost p edstavit
student m dílo současné české prózy v jeho celistvosti.
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2

„Modelový student“

2.1 Charakteristika období adolescence z hlediska psychologie
Podle ady antropologických výzkum je d sledkem celkového zlepšování
životních podmínek v zemích západního sv ta prodlužování období dospívání:
Ekonomická prosperita, zdravotní péče a sociální systém na jedné stran umožňují,
p edevším z biologického hlediska, rychlý vývoj jedince. „Nároky současné
rozvinuté společnosti na dospělé členy však ustavičně stoupají, a vyžadují proto ve
všech směrech delší p ípravu. Od konce 19. století a zejména od začátku 20. století
se stále z etelněji vyhraňuje zvláštní životní úsek se samostatným sociálním určením
– poskytnout čas a ochranu k postupnému zvládnutí všech složitých společenských
úkolů.“ (Langmeier, Krejčí ová, 2006, 146) Z ejm také proto „v dnešní době
neexistuje jednotná koncepce tohoto vývojového období, a to ani z hlediska jeho
ohraničení, a z důvodů velkých individuálních rozdílů ve vývoji každého člověka,
ani z hlediska jeho periodizace.“ (Fiedlerová, 2016, 9) Pro účely naší literárn didaktické práce je vhodný p ístup Mack v (2003, 35), který ztotožňuje období
adolescence s druhou dekádou lidského života a vnit n ji d lí na adolescenci
časnou, st ední a pozdní. Poslední fázi vymezuje 17.-20. rokem života, p i čemž
horní hranice m že být posunuta do pozd jšího v ku. Práv pozdní adolescence nás
bude nejvíce zajímat, nebo

v ní by se m li nacházet účastníci ov ování

navrhovaných p íprav literárních lekcí.
Obecn

lze pozdní adolescenci charakterizovat zhruba takto: „Většina

dospívajících ukončuje v této době svoje vzdělávání a snaží se nalézt pracovní
uplatnění. Posiluje se sociální aspekt identity, tj. pot eba někam pat it, podílet se na
něčem a něco s druhými sdílet. V daleko větší mí e než v d ívějších fázích vývoje se
adolescent zamýšlí nad svou osobní perspektivou, uvažuje o budoucích cílech a
plánech, a to jak ve vztahu k profesi, tak i v oblasti partnerských vztahů.“ (Macek,
2003, 36)
Povšimn me si nyní p edevším t ch konkrétních aspekt

adolescentního

období, které mají zásadní vliv na recepci a reflexi beletristických text .
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Rozvoj kognitivních schopností b hem celého dospívání je p íčinou toho, že
„ve st ední a pozdní adolescenci je myšlení méně absolutní a více relativní,
vztahové a sebereflektující. (…) Postupně také p ibývá vědomí možných rizik,
zvažování důsledků a tendence konzultovat rozhodnutí s experty. Adolescenti jsou
stále větší měrou schopni uvažovat stejně jako dospělí, kromě čistě ‚logických‘
argumentů nabývají na významu jejich prožitky, vztahy, zkušenosti a pot eba být
v určitém vztahovém rámci efektivní, stabilní a oceňovaný.“ (tamtéž, 47)
Neznamená to však, že by se p ibližováním myšlenkovému sv tu dosp lých a
množícími se zkušenostmi s každodenní realitou u adolescent vytrácela schopnost
p edstavivosti. Naopak stále abstraktn jší myšlení rozvíjí i imaginaci, by možná
trochu jiným sm rem než doposud – vztahovaným bodem hypotetického uvažování
je realita: „Dospívající je schopen vytvá et i domněnky, které nejsou op eny o
reálnou skutečnost, jsou pouze možné, pop ípadě až fantastické – a srovnává
skutečné s pouze myšleným. Tak se dostává do stadia, kdy i lidské chování může být
kriticky p ezkušováno, tj. srovnáváno se spekulativními normami a ideály. (…)
Nový způsob myšlení (…) dovoluje kritický p ístup k myšlení vlastnímu i cizímu,
nespokojuje se jen poukázáním na to, co vidíme a slyšíme, rozlišuje domněnku od
prokázaného faktu, umožňuje vzdát se jí, když nevyhovuje a nahradit ji lepší.“
(Langmeier, Krejčí ová, 2006, 151n) Z výše citovaného vyplývá mimo jiné také to,
že krom zlepšujících se kognitivních schopností hraje v adolescenci významnou
roli i metakognice, a to nejen jako prost edek postupného zlepšování a
zefektivňování proces poznávání a učení, ale i jako nástroj (sebe)hodnocení. To je
však také pod silným vlivem emocionálního vývoje:
„St ední adolescence a pozdní adolescence jsou charakteristické jak
odezníváním náladovosti a vysoké lability, tak p ibýváním a diferenciací silných
prožitků, jakož i procesem jejich integrace do nových kvalit. Podle I. S. Kona, který
shrnuje výsledky longitudálních výzkumů, je pro st ední a pozdní adolescenci – na
rozdíl od její časné fáze – charakteristická větší extravertovanost, menší
impulzivnost, emocionální dráždivost a vyšší stálost. (…) Zvláštní význam ve st ední
adolescenci získávají emoce a city související s erotickou sférou života, estetické
12

city a mravní cítění. Je to často i období ‚prvního vyst ízlivění‘, jež člověk zažívá p i
konfrontaci reality všedního dne se svými vysněnými p edstavami a ideály.“
(Macek, 2003, 48)
Kognitivní a emocionální reflexe této konfrontace pak m že být p íčinou
konflikt

vn jších, projevujících se v oblasti vztah , a vnit ních, jež mají za

následek vývoj morální a hodnotový. K n mu však p ispívá nejen to, jak jedinec
vnímá a p ijímá jednání ostatních, ale také stále se rozvíjející schopnost vn jšího
pohledu na sebe sama: „Objevují se častěji mravní soudy, které berou ohled na
druhého, z jehož zorného úhlu se teď jedinec dovede dívat i sám na sebe. Tak je
možné větší uplatnění vzájemnosti (reciprocity) jako principu spravedlnosti. Nový
způsob myšlení dovoluje na sebe a na svůj život i na své pocity a myšlenky pohlížet
jakoby zvnějšku, analyzovat je a kriticky posuzovat.“ (Langmeier, Krejčí ová, 2006,
152) Uv dom ní si této schopnosti kritické sebereflexe a její časté využívání m že
vést k pocitu, že reflexe společenská je v tomto ohledu nedostačující. „ ada
adolescentů dospívá k p esvědčení, že cokoliv by mohlo být vy ešeno, pokud budou
lidé o věcech skutečně p emýšlet. Takový závěr může polarizovat vztah k sobě a
k druhým, resp. vztah k p ítomnosti a budoucnosti. Dospívající se diví, proč si každý
člověk neuvědomí, kolik je na světě zla. Zdá se jim, že jednoduše stačí, aby každý
‚skutečně chtěl‘ něco změnit, a vše se může napravit.“ (Macek, 2003, 49)
„Dospívající má tendenci vnímat svět černobíle a odmítat možnost jakéhokoliv
kompromisu; v p ijetí kompromisu vidí projev polovičatosti, pohodlnosti nebo
zbabělosti. (…) Tento absolutismus morálky je ovšem nutně častým zdrojem
konfliktů s okolím; kromě toho je však i zdrojem zklamání pro dítě samé – zážitek
neuskutečnitelnosti takto vyhraněného mravního ideálu může dospívajícího vrhnout
až do opačného extrému, kdy adolescent začne dávat na odiv naopak až hrubý
cynismus a bezohledný egoismus.“ (Langmeier, Krejčí ová, 2006, 162) Protože celé
dospívání je obdobím, kdy se hodnotový systém teprve utvá í, není možné sestavit
na jedné stran

úplný a na stran

druhé všeobecn

platný seznam hodnot

adolescent . Zdá se však, že alespoň ty nejzákladn jší hodnoty vysledovat m žeme:
„Vysoká

variabilita

hodnotových

preferencí

zůstává

zachována

v pozdní
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adolescenci. Některé konfigurace se však dále diferencují a specifikují. Větší
význam začínají v této době mít hodnoty, které souvisejí s partnerskými vztahy
s rodinným životem a se světonázorovou orientací.“ (Macek, 2003, 69)
Shrneme-li, pak zásadní vnit ní pot ebou adolescenta, která konstituuje jeho
hodnotový systém a zároveň je potenciální p íčinou konfliktu s okolím, je být
poctivý a opravdový. Kritické vymezování v či okolí je na druhé stran
kompenzováno orientací na hledání harmonie ve vztazích partnerských a rodinných.
Nalézt pevnou sv tonázorovou orientaci a vytvo it si zcela autonomní žeb íček
hodnot v současném sv t , jehož vývoj již není nekonečným množstvím mediálních
kanál

pouze zaznamenáván ale i (p ed)určován, je velmi nesnadné: „Některé

tradiční atributy adolescence, jako je zdraví, výkonnost, aktivita, fyzická krása,
flexibilita či adaptabilita, jsou dnes glorifikovány a masovými médii prezentovány
jako ty ‚pravé‘ hodnoty rozvinuté postmoderní společnosti západního typu.“
(tamtéž, 69n) Nutno podotknout, že schopnost odolat tomuto tlaku mají spíše
adolescenti navšt vující školy, jež poskytují vyšší úroveň formálního vzd lání, jak
dokládá dotazníkové šet ení Preissové Krejčí, Čadové: „Nap íklad hodnoty ‚dob e
vypadat‘ a ‚peníze a majetek‘ byly nejvíce preferovány žáky SOU, naproti tomu
nejméně studenty gymnázií. Naproti tomu hodnota ‚náboženství‘, která byla
s velkým odstupem na posledním místě, hraje největší roli v mentálním světě
gymnazistů na rozdíl od ostatních respondentů;(…)“1
Ani ti však nejsou v či vlivu globalizačních trend zcela imunní, i na n totiž
velkou m rou p sobí to, jak se v této oblasti profilují jejich p íbuzní, nejbližší
p átelé a vybrané vzory. Srovnáváním s nimi dospívající jedinec reflektuje sám sebe
v současnosti a vytvá í si i budoucí p edstavu o sob , která m že být v či té
současné velmi kontrastní: „K vlastnímu já jsou vztahovány názory a soudy,
subjektivně významných osob, vrstevnické standardy a společenské normy.
Prohlubuje se i vědomí časové kontinuity vlastního já – to je často spjato
s p ehodnocováním vlastní minulosti se zvýšenou orientací na vlastní budoucnost.

1

citováno z: http://www.paidagogos.net/issues/2006/1/1/article.html
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(…) Empirické výzkumy ukazují, že větší rozpor mezi aktuálním obrazem sebe
samého a požadovaným standardem najdeme obvykle u starších adolescentů (…)“
(Macek, 2003, 49n)
P i p echodu od p edstav k realizaci vlastní budoucnosti musí dospívající
učinit adu d ležitých rozhodnutí a musí se také naučit p ijímat jejich d sledky,
respektive um t s t mito d sledky počítat již p i samotné volb . Jinými slovy
ečeno p ijmout se zvyšující se mírou autonomie v rozhodování i odpovídající míru
odpov dnosti za n j. Pro člov ka na hranici mezi adolescencí a dosp lostí je
úsp šné zvládnutí tohoto úkolu naprosto zásadní. „Dospívající si začínají
uvědomovat, že některá aktuální rozhodnutí mohou významně ovlivnit jejich
budoucí život (volba profesní p ípravy, životní styl, volba partnera či partnerky
atd.) To je nová zkušenost, která významně zvyšuje důležitost osobních perspektiv a
váhu vlastního rozhodování. (…) Právě p ijímání určitých závazků, které souvisejí
s dosahováním osobních a společenských úkolů od prvo adého zájmu o sebe
k zájmu o druhé, můžeme považovat za indikátor, že se z dospívajícího stává
dospělý.“ (tamtéž, 70)
Cesta k tomuto pohledu na sebe i okolní sv t samoz ejm není jednoduchá.
P ináší mnoho stresu a každodenních starostí, se kterými se dospívající musí
n jakým zp sobem vypo ádat. Macek v této souvislosti zprost edkovává výzkum I.
Ruisela (1991) podle n hož jsou hlavními problémy adolescent „strach ze selhání
ve výkonové situaci, vegetativní poruchy, problémy s učením, sociální úzkost,
kognitivní úzkost, pocit celkové nedostačivosti, nep imě ené sebehodnocení,
selhávání paměti, sociální zranitelnost, nedostatek sebekontroly, kognitivní
selhávání, zapomínání, malá flexibilita.“ (tamtéž, 73) Ani tyto aspekty psychické
stránky adolescentního studenta bychom p i p ípravách nem li opomíjet.

2.2

Čtenářství v adolescenci
„Mám pocit, že se na dospívající v beletrii trochu zapomíná. Je to skupina

dob e sledovaná a respektovaná v časopisech, literatu e faktu, samoz ejmě ve
filmech, reklamě, v obchodních strategiích. Už dělají trh, v některých zemích jsou to
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už voliči, ale v beletrii — alespoň v některých zemích — zůstávají jakoby stranou.
Snad je to proto, že jsou neuchopitelní. Už nepot ebují „roztomilé žvatlání“,
dokážou akceptovat jazyk dospělých a mnohá jejich témata, ale nejsou ještě za
prahem dospělosti. P ešlapují na něm. Zažívají proces, který se odehrává v několika
letech. Dospělost p ece nep ichází v den osmnáctin, pro někoho ani v jedenadvaceti
letech. Vývoj je doprovázen zraňujícími, ale i silně emotivními zážitky. Myslím, že
této kategorii čtená ů se musíme víc a up ímněji věnovat. Brát je se vší vážností a
důstojností.“ (Reisner, 2009, 13)
Výrok Ivy Procházkové, autorky próz pro d ti a mládež, komentující situaci
této v kové skupiny z hlediska beletristické tvorby by se klidn dal aplikovat i na
produkci odborné literatury, jež by se podrobn ji zabývala čtená stvím a
čtená skými schopnostmi dospívajících. Narážíme zde navíc na problém
nedostatečného propojení dvou hledisek, z nichž je čtená ství teoreticky zkoumáno.
Literatura vývojové psychologie (Macek, Langmeier, Krejčí ová) se sice úzce
zam uje na dané v kové kategorie, čtená stvím se však zabývá jen okrajov jako
jedním z ukazatel vývoje jedince. Naopak výzkumy, které popisují čtená ství jako
sociální fenomén (Trávníček), se zam ují na společnost jako celek a vytvo ené
v kové kategorie nejsou pro účely této práce vždy zcela relevantní. Oba p ístupy
navíc v tšinou vycházejí z dat nasbíraných kvantitativními metodami, a tak z nich
t žko m žeme usuzovat, jak kvalitní je samotný proces čtení. Uveďme tedy alespoň
krátce n kolik fakt , jež z t chto výzkum vyplývají:
Macek (2003, 101) upozorňuje za pomoci srovnání dvou soubor

dat

z Euronet pilot study (1992, 2001) na mezigenerační pokles množství času, jenž
adolescenti v nují četb . Zatímco v roce 1992 to bylo pr m rn více než p l hodiny
denn , v roce 2001 se jednalo v pr m ru pouze o čtvrt hodinu denn . V návaznosti
na to m žeme uvést i výsledky výzkum frekvence čtení knih (Trávníček,
2013, 107), podle nichž se v pr b hu let 2007 až 2013 snižuje procento denních a
týdenních čtená

ve v ku 15-24 let, p ičemž si ale čtená i, kte í se četb v nují

alespoň jednou týdn , stále zachovávají dominantní postavení mezi ostatními
kategoriemi čtená

v této v kové skupin . Podle množství p ečtených knih za rok
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m žeme každou v kovou kategorii rozd lit na nečtená e (0 knih), sporadické
čtená e (1-6 knih), čtená e pravidelné (7-12 knih) a čtená e časté (13 a více). P i
srovnání výzkum z let 2007, 2010 a 2013 vidíme v kategorii 15-24 let značný
úbytek častých čtená

(z 39 % na 23%) a postupný nár st čtená

pravidelných (z

13 % na 24 %). V posledním výzkumu je nejpočetn jší kategorie čtená
sporadických (37 %).
Celkem logicky p edvídatelný fakt, že: „Témata, kterým dává dospívající
jedinec p ednost, se liší od tematiky d íve preferované; zájem o dobrodružné
náměty poněkud klesá a rozvíjí se zájem spíše o historická, společenská a válečná
témata, o milostné romány, o science-fiction, ale i o poezii.“ (Langmeier,
Krejčí ová, 2006, 148n) m žeme podpo it i typickým socio-demografickým
profilem čtená e sci-fi a fantasy: „spíše muž, spíše 15-24 let, ekonomicky neaktivní,
spíše velkoměsto.“ (Trávníček, 2013, 129) P estože práv zde narážíme na výše
zmiňovanou nedostatečnou relevanci výzkumu pro účely naší práce, není bez
zajímavosti, že z hlediska čtená ských preferencí obsadila současná beletrie
s literárními nároky, jejíhož zástupce bychom rádi student m v praktické části této
práce p edstavili, celkov

pátou p íčku za současnou oddechovou beletrií,

literaturou faktu, klasickou beletrií a literaturou odbornou. Čte ji zhruba p tina
všech respondent ; typickou zástupkyní této skupiny je vysokoškolsky vzd laná
žena ve st edním v ku. (Trávníček, 2013, 128)

Snad

jedinou

čtená stvím adolescent

odbornou

prací,

která

by

se

podrobn

zabývala

nejen jako vývojov -psychologickým aspektem člov ka

nebo sociáln -demografickým ukazatelem vývoje společnosti, ale p edevším jako
kompetencí, jejíž úroveň rozvinutosti ovlivňuje kvalitu recepce, reflexe a
interpretace čteného textu, je disertace Št pánky Klumparové z Pedagogické fakulty
UK v Praze. Podstatou práce je empirický výzkum propojující psychologické,
literárn -teoretické a literárn -didaktické hledisko, který záv rečnou analýzou
nasbíraných dat ústí v charakteristiku adolescentního čtená e a zároveň v didaktická
zamyšlení a doporučení. Vzhledem k našim zám r m a pro lepší p ehlednost se
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nejprve pokusíme záv ry této práce shrnout do t ech bod

odpovídajících

jednotlivým částem literární lekce v duchu konstruktivistického pojetí výuky:
1) P ed čtením – očekávání adolescentního čtená e, p ístup k um leckému
textu.
„Z analýzy vyplynulo, že mnozí adolescenti stále ještě chápou literaturu jako
nápodobu ‚aktuálního‘ světa. Umělecký text pro ně nep edstavuje svébytný svět,
jehož pravidla určuje a vytvá í autor a dešifruje, rekonstruuje čtená . Ještě
nep istoupili na to, že se fikční svět sice může podobat světu ‚aktuálnímu‘, ale že
rozhodně není jeho věrným odrazem, že s ním není identický. Budou-li k literárnímu
textu p istupovat takto poučení, mohou brát text jako otev enou výzvu, snažit se
pochopit jeho pravidla, a tak se dobrat i skrytých (konotovaných) významů.“
(Klumparová, 2009, 229)

2) B hem čtení – recepce a reflexe um leckého textu.
Pro adolescenty je stále nejp itažliv jším a nejlépe uchopitelným takový text,
jemuž dominuje d jová složka vnášející do p íb hu nap tí. Pokud je tato složka
oslabena, nebo je čast ji narušována, je pro n t žší udržet pozornost a orientaci
v textu. Zvyšuje se tak riziko celkového neporozum ní textu. Nejistota a
pochybnosti o vlastním porozum ní jsou nejen d vodem k nepokračování v četb ,
ale také možným spoušt čem negativních pocit

sama ze sebe, s nimiž se

adolescent potýká (podrobn ji viz kap. 2.1). Naopak úsp šné „vypo ádání se“
s textem náročn jší povahy je logicky zdrojem libých pocit . „Adolescenti se cítili
frustrováni, pokud se domnívali, že textu nerozumějí, a cítili potěšení z p emýšlení
nad významovostí povídky, zvláště pokud objevili autorovy implicitní náznaky v
textu, jak nad textem uvažovat. (…) Estetická nelibost je u čtená ů většinou spojena
s pocitem neporozumění či zmatenosti a pochybami o vlastním porozumění.“
(tamtéž, 244n)
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3) Po čtení – interpretace um leckého textu.
Úroveň interpretace se bude v individuálních p ípadech vždy odlišovat.
V obecné rovin však závisí p edevším na tom, do jaké míry dokáže čtená potlačit
svou životní zkušenost ve prosp ch zkušenosti čtená ské, nakolik se mu poda í
proniknout ze sv ta reálného, v n mž žije, do sv ta fikčního, který autor v textu
prezentuje: „Adolescenti se snažili p izpůsobit fikční svět svému navyklému způsobu
vnímání a myšlení, které používají p i pohybu ve světě aktuálním. Bylo pro ně
důležité vyznat se v tom, co je realita a co je sen, pot ebovali ost e vymezit hranice
mezi těmito dvěma světy.“ (tamtéž, 245)
Od pubescentního čtená e se čtená

adolescentní odlišuje postupným

p esunem své pozornosti od hrdiny k autorovi: „Pro adolescentní čtená e již není ve
srovnání s pubescentními čtená i tolik důležitý hlavní hrdina a možnost identifikace
s ním. (…) Na důležitosti (…) získává autorský styl.“ (tamtéž, 245) „Adolescenti
jsou schopni nahlížet dílo z pozice autora, rozkrývat jeho autorský záměr.“ (tamtéž,
87)
Oproti pubescent m jsou adolescenti také lépe p ipraveni vnímat a
interpretovat literární dílo celistv ji – jak z hlediska vlastního textu, tj. propojování
jeho jednotlivých rovin, tak z hlediska uv dom ní si vn jších souvislostí, tedy
lepšího zasazení díla do dobových reálií, podrobn jší znalosti faktografických
údaj , možného odhalení intertextuálních odkaz . Do procesu interpretace také
výrazn

zasahuje již v p edchozí kapitole zmiňovaná rozvíjející se schopnost

metakognice. To vše m že vést až k poznání, že interpretace um leckého textu
nikdy nem že být absolutní, ale že je vždy výsledkem součtu mnoha relativních
faktor , které se p i každém konkrétním výkladu prom ňují: „Adolescenti již
dokážou vidět jednotlivé složky díla v souvislostech, p i interpretaci je propojovat a
vyvozovat z nich pro sebe celkový smysl díla. Adolescenti jsou s to reflektovat svůj
proces četby – své pocity a myšlenky. (…) adolescenti si kladou otázky (dávají
v nich najevo své pochybnosti), které jim pomáhají porozumět významům textu, o
významech textu polemizují, berou v potaz nemožnost dobrat se jejich jednoznačné
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interpretace, uvědomují si, že se konkretizace literárního díla jednotlivých čtená ů
v čase proměňuje.“ (tamtéž, 88)

Za didakticky vhodné metody pro prohlubování porozum ní um leckému
textu u adolescent

považuje Klumparová p edevším r zné zp soby literární

transdukce (tedy tvo ivé práce studenta s daným textem, p i níž dochází ke zm nám
jeho dílčích složek a tím k odhalení jejich funkce a podílu na výstavb textu),
modelování (v jehož rámci zkušen jší čtená , nejčast ji pedagog, poskytuje určitý
vzor, návod, jak p emýšlet nad konkrétním problémem) a metody vedoucí ke
sdílení myšlenek a diskusi (otev ení otázky relativnosti interpretace s p esahem k
osvojování demokratických princip v mezilidské komunikaci).2
I tyto metody budeme mít na pam ti p i vytvá ení p íprav konkrétních
výukových jednotek.

O jed otlivý h etodá h podro ěji viz KLUMPAROVÁ, Š. Čte ářské ko pete e adoles e tů, Praha,
2009. V této prá i se je pokusí e spíše prakti k aplikovat při přípravě jed otlivý h literár í h lek í.
2
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3

Dotazníkové šetření učitelů středních škol

3.1 Metodika dotazníkového šetření
Dotazník pojímáme spíše jako informativní sondu do výuky literatury na
st ední škole sloužící k vytvo ení jasn jší p edstavy, nikoli jako výzkum, z n jž by
bylo možné vyvozovat n jaké všeobecn

platné záv ry. Cílem dotazníkového

šet ení bylo zjistit postoje samotných učitel v či současné české literatu e jak
z hlediska jejich osobních preferencí, tak z hlediska jejich pojetí výuky tohoto
tematického celku. Snahou bylo také ujasnit si p edstavu nejen o tom, jaké
podmínky mají pedagogové v českém školním prost edí v rámci výuky současné
české literatury, ale do jaké míry jsou schopni a ochotni t chto podmínek využít, či
si je p izp sobit podle svých p edstav. Výsledky druhé části dotazníku, jež byla
zam ená na konkrétní autory a díla, m ly mít funkci jednoho z poradních hlas p i
výb ru konkrétního autora a titulu k literárn -didaktické interpretaci.
V p íloze I uvádíme dotazník, který učitelé vyplňovali, v plném zn ní.

3.2

Charakteristika a popis výběrového souboru respondentů
Cílovou skupinou respondent

byli učitelé českého jazyka a literatury na

pražských st edních školách. Dotazník (odkaz na n j) jsme rozesílali p ímo na
vyhledané e-mailové adresy pedagog . Na 411 žádostí o vypln ní dotazníku
reagovalo celkem 98 respondent , návratnost dotazníku tedy činí 23, 84 %.
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Otázka č. 1: Pohlaví

Graf 1: Zastoupení žen a muž v dotazníkovém šet ení

Otázka č. 2: Kolik let činí Vaše učitelská praxe?

Graf 2: Počet let v učitelské praxi

Celkový soubor respondent tvo í 76,5 % žen a 23,5 % muž . Nejpočetn jší
skupinu z nich (35,7 %) tvo í pedagogové s delší než dvacetiletou praxí.
Srovnatelné množství respondent bylo ze skupin s praxí 16-20 let (22,4 %) a 5-10
let (23,5 %). Učitelé, kte í ve školství p sobí 11-15 let, jsou v dotazníku zastoupeni
22

14,3 % a ti s praxí od 1 do 4 let 4,1 %. Mezi respondenty nebyl nikdo, kdo by
v dob vyplňování dotazníku p sobil ve funkci učitele mén než jeden rok.

3.3

Tvorba dotazníku
Dotazník byl vytvo en v online verzi v prost edí Google Dokumenty. P i

tvorb dotazníku jsme využili všech typ otázek – uzav ených, polootev ených i
otev ených. Hlavními zásadami, kterými jsme se p i vytvá ení dotazníku ídili, byly
srozumitelnost otázek, p ehlednost, časová nenáročnost pro vyplňujícího a
dotazování jen na to, co bylo pot ebné vzhledem k cíl m dotazníku. Z tohoto
d vodu byla 2. část dotazníku v novaná konkrétním autor m a jejich díl m
omezena na 15 jmen s následnou možností dopln ní libovolného množství vlastních
návrh dalších literát a titul .

3.4

Hypotézy dat dotazníkového šetření
Jak již bylo zmín no, odborné literatury popisující z komplexního hlediska

čtená ství v adolescenci není p íliš mnoho. Je tedy celkem pochopitelné, že p i
zam ení na pouhý jeden literární okruh nenacházíme žádný odborný zdroj, který
by pro nás byl relevantní. P i formulaci hypotéz jsme proto vycházeli z diskuzí
s n kolika pedagogy a studenty VŠ a z osobních dojm a vzpomínek autora práce
týkajících se st edoškolského pojetí literární výchovy.

Hypotéza H1: Podle pedagog je pro v tšinu (více než ½) student atraktivita
současné české prózy nízká nebo velmi nízká.
Hypotéza H2: V tšina učitel (více než ½) prezentuje student m současnou
českou prózu výhradn pomocí obecných p ehled a stručných informací o autorech
a dílech.
Hypotéza H3: Prostor v novaný v hodinách literatury na st ední škole tématu
současné české prózy ve v tšin (více než ½) p ípad nep esahuje časový rámec
jednoho m síce.
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Hypotéza H4: Nejčast jší formou prezentace současné české prózy mimo
b žné hodiny literatury je literární seminá .
Hypotéza H5: Učitelé, jejichž zájem o současnou prózu je motivován spíše či
pouze osobní preferencí, čerpají z více zdroj čast ji než učitelé, jejichž zájem je
spíše či pouze profesní.

3.5

Grafické a slovní vyhodnocení dotazníkového šetření
Otázka č. 3: Pomocí následujících škál charakterizujte svůj pohled na

současnou českou literaturu.

Graf 3a: Míra a povaha zájmu st edoškolských učitel o současnou českou literaturu
(SČL)

T i ze čty škálových otázek se zam ovaly na postoje samotných učitel
v či současné české literatu e. U položky zájem volili učitelé mezi možnostmi
velmi mě zajímá (1) až vůbec mě nezajímá (5), otázkou na motivaci zájmu jsme se
snažili odhalit, zda je učitelská zainteresovanost v této tematice determinována
preferencí osobní (1), nebo zda se učitelé o současnou českou literaturu zajímají
p edevším jako o součást obsahu p edm tu, který vyučují, a jejich zájem je tak spíše
profesní (5). T etí otázka pak zjiš ovala, zda se učitelé zajímají pouze o menší
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výsek současné literární produkce, nebo dokonce jen o konkrétního autora a dílo
(1), či se naopak snaží hled t na současnou literaturu jako na jeden celek (5).
Odpov di na škálové otázky bylo možné následn okomentovat.
Jak ukazuje graf 3a, tém

2/3 respondent současná česká literatura spíše či

velmi zajímá, naopak pouze jeden dotazovaný uvedl, že jej SČL nezajímá v bec.
Jeden z respondent , který zvolil známku 2, okomentoval tuto volbu slovy: „Velmi
mě zajímá, ale těžce se v ní orientuji.“ Z hlediska motivace zájmu jednoznačn
p evládá kombinace osobního a profesního zájmu, kterou zvolilo celkem 43,9 %
respondent . Poté p evažuje p íklon k zájmu osobnímu (1 – 17,3 % a 2 – 18,4 %),
ob hodnoty ukazující spíše na zájem profesní získaly shodn 10,2 %. Také ší í
zájmu se pedagogové nejčast ji pohybují uprost ed mezi zam ením na konkrétního
autora či dílo a pohledem na SČL jako na celek. V tší procento ostatních pedagog
(v součtu 37,8 % všech respondent ) však dává p ednost širšímu pohledu na danou
tematiku.

Graf 3b: Učitelský odhad atraktivity tématu současná česká literatura (SČL) u
st edoškolských student

Poslední ze škálových otázek již nebyla zam ena na pedagogy samotné, ale
na to, jak zajímavá jsou podle jejich zkušenosti díla SČL pro st edoškolské
studenty. I zde oproti krajním možnostem atraktivity, velmi vysoká (4 %) a velmi
nízká (9,1 %), p evládala prost ední hodnota (34,3%). Podíl t ch, kte í p ipisují
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SČL u student spíše vysokou a spíše nízkou atraktivitu je naprosto shodný (26,3
%).
V tšina komentá

ke škálovým otázkám se zam ila práv na poslední

z otázek. Obecn lze tato dopln ní pojmenovat jako možné p íčiny menší obliby
současné české literatury: mezi 30 studenty jsou 1-2, kte í se v bec zajímají o
literaturu, v tšina t ch, kte í čtou současnou literaturu, preferují zahraniční autory,
d ležité je, zda existuje n jaká forma knižní adaptace (film, divadelní hra, hra na
počítači) nebo naopak, zda má kniha p edlohu v n jaké z výše uvedených forem
médií. Je zmiňována také obtížnost výb ru vhodných titul

jak z hlediska

estetických kritérií, tak z hlediska výchovných cíl .
Otázka č. 4: Kolik vyučovacích hodin v rámci výuky literatury věnujete
české próze po roce 2000?

Graf 4: Počet hodin v novaných současné české próze

Tato otázka zkoumala, jak velký prostor je současné české próze ve výuce
poskytován. Krom možnosti celý školní rok využili respondenti všech nabízených
voleb. T emi nejčast jšími časovými údaji byly 3-5 hodin (41,8 %), 1-2 hodiny
(17,3%) a jeden m síc (16,3 %). Možnosti jedno čtvrtletí a jedno pololetí volilo
shodn 8,2 % dotazovaných. Pouze 3,1 % respondent uvedlo, že současné české
próze nev nují ani jednu hodinu. Možnost jiný využili učitelé k popisu specifické
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situace, kterou žádná z nabízených alternativ nepostihovala. Pedagog p sobící na
osmiletém gymnáziu uvád l zhruba jedno pololetí ovšem v pr b hu celého studia –
postupn a fragmentárn . Cykličnost naznačovala i další individuální odpov ď:
„Každý rok alespoň jeden tematický celek v různé časové dotaci.“ Další odpov ď
už pon kud p esahovala rámec otázky p edjímajíc otázku č. 6: „Mezi 5 hodinami a
měsícem – v běžné výuce; jinak byly dvakrát (za 13 let mého působení) seminá e
věnované současné literatu e. Ze strany vedení, p edmětové komise, ale i studentů
je však o ně celkem malý zájem.“ Ješt další dva respondenti uvedli v možnosti jiné
specializovaný seminá . Jeden z pedagog uvedl také, že časovou dotaci uzp sobuje
studentským pot ebám a aktuální poptávce.
Otázka č. 5: Jakým způsobem studentům představujete současnou
českou prózu v rámci běžných hodin literatury?

Graf 5: Zp soby, jimiž učitelé p edstavují student m současnou českou prózu v rámci
b žné výuky

P edpokládáme variabilitu postup a metod, jež jsou učiteli p i výuce SČP
využívány. Proto bylo respondent m umožn no zvolit v této otázce více než jednu
odpov ď. Zároveň byl poskytnut i prostor pro individuální odpov ď pod možností
jiný. Z grafu 5 je patrné, že naprostá v tšina pedagog (89,8 %) volí jako jeden ze
zp sob prezentace SČP četbu úryvk text současných českých autor . O poznání
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mén (42,9 %) již požadují po studentech četbu celého díla a jeho následnou
analýzu. Ani ne t etina respondent

pracuje v hodin

s obecnými p ehledy a

stručnými informacemi o autorech a dílech. V možnosti jiný se nejčast ji objevil
n jaký zp sob propojování literárního díla s dalšími formami jeho adaptace
(nejčast ji filmovou či divadelní), p enechání iniciativy žák m – referát či
prezentace na vybraného autora či dílo, nabídka reflexe text formou eseje, či
projektové vyučování.
Otázka č. 6: Je studentům prezentována současná česká próza i mimo
běžné hodiny literatury?
Otázka č. 7: Kterou z výše uvedených možností byste uvítali, pokud na
Vaší škole dosud není?

Graf 6: Aktuální a možné zp soby prezentace SČP mimo b žnou výuku

Také otázky č. 6 a 7 zkoumající aktuáln fungující a potenciáln žádoucí
formy prezentace SČP mimo b žné hodiny literatury umožňovaly více než jednu
odpov ď. Mimo standardní výuku se mohou studenti se SČP setkat nejčast ji (ve
46,9 % p ípad ) b hem literárních seminá , 32,7 % respondent by tuto možnost
dopln ní výuky uvítalo. Pouze jedno procento od sebe odd luje další aktuáln
užívané možnosti – besedu s autorem (30,6 %) a absenci jakékoli další formy, jež
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by b žnou výuku doplňovala (29,6 %). V otázce 7 se odpov di odpovídající t mto
dv ma možnostem naopak výrazn odlišují. Zatímco 54,1 % dotazovaných by za
další doplňující zp sob výuky zvolilo besedu s autorem, pouhých 10 % by si
nevybralo žádnou z nabízených forem doplňujících b žnou výuku. Více než p tina
respondent uvádí jako další možnost, kterou využívá, návšt vu autorského čtení
(21,4 %), tém

t etina (31,6 %) by tuto možnost ráda využila. Pod volbou jiné se

op t ukrývají fakultativní dopln ní jednotlivých pedagog , u otázky č. 6 jde
nejčast ji o upozorňování student na knižní veletrhy, literární ceny a doporučování
zajímavých akcí, v otázce č. 7 p idávají učitelé poznámku, že všechny výše uvedené
možnosti jsou u nich již realizovány, nebo na n naopak nezbývá čas, eventuáln
motivace (nejen ze strany student , ale i učitel – požadavek honorované práce
„navíc“).
Otázka č. 8: Jakým procentem (přibližně) jsou v seznamu doporučené či
povinné četby pro studenty zastoupena díla současné české prózy?

Graf 7: Procentuální zastoupení SČP v seznamech četby k maturit

V nadpoloviční v tšin p ípad spadá zhruba 5 % literárních d l ze seznamu
četby k maturit do současné české prózy. Naopak nejmén volili respondenti
okrajové možnosti – v 7,1 % p ípad není SČP zastoupena v bec a žádný seznam
četby neobsahuje poloviční podíl d l SČP. Okrajovost námi sledovaného
tematického celku z hlediska maturitního seznamu četby dokládají i komentá e
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graficky vyjád ené volbou jiný: cca 3 knihy, 2/150. Další respondenti volili tuto
možnost v tšinou proto, že seznam nezadávají nebo pro n

časové za azení

z hlediska současné literatury nehraje d ležitou roli.
Otázka č.9: Tento podíl je podle Vás:

Graf 8: Vnímání procentuálního zastoupení současné české prózy v seznamech četby
k maturit učiteli

Mezi st edoškolskými učiteli p evažuje názor, že podíl současné české prózy
v maturitních seznamech četby je dostačující.

Následující dv otázky jsme ponechali zcela otev ené, jelikož jsme necht li
pedagog m odpov di p edem vnucovat. Velká ší e odpov dí proto znemožňuje
p ehledné grafické znázorn ní, pokusíme se však shrnout základní tendence a
trendy.
Otázka č. 10: Odkud čerpáte informace při přípravě hodin s tematikou
současné české prózy?
Nejčast ji zmiňovaným informačním zdrojem p i p ípravách na výuku SČP
je internet (explicitn

či implicitn

ho uvádí 53 respondent ). Bohužel ada

odpov dí blíže nespecifikuje povahu internetového zdroje. Pokud ano, pak jde
p edevším o recenze a webové portály (čty ikrát je uvedena iliteratura.cz, jednou
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totem.cz), mén často o weby literárních časopis

a odborných pracoviš a o

informace ze stránek literárních cen (jmenována je pouze Magnesia litera),
ojedin le jsou zmín ny i stránky samotného autora.
Druhým nejčast ji uvád ným zdrojem (43 odpov dí) je vlastní četba, vlastní
čtená ská zkušenost se SČP.
Již v menší mí e jsou zmiňovány literární časopisy, p ípadn kulturní rubriky
periodik (v jednom p ípad jmenovit Respekt, Tvar, A2, Plav, Aluze, Lógr).
Obecn byla zmiňována odborná literatura. Dva respondenti zmínili časopis Česká
literatura, jeden časopis Host. V okruhu t chto odpov dí se také často objevují
zmínky o navšt vování odborných p ednášek, sledování interpretací literárních
teoretik a účast na kurzech Akademie Literárních novin.
Učebnice jsou zmín ny celkem v deseti p ípadech, ovšem v pouhé polovin
z nich konkrétn ji: Didaktis (3), Fraus (1) skripta – Vladimír Prokop (1).
Zhruba na stejné úrovni (4-5 odpov dí) jsou diskuse s kolegy a odpov di
naznačující orientaci p ímo na autora (rozhovory, besedy, autorská čtení).
Výčet zdroj uzavírají televizní a rozhlasová média: Česká televize (2x ČT
art) a Český rozhlas.
Otázka č. 11: Jaké informace či materiály by Vám pomohly při přípravě
hodin s tematikou současné české prózy?
Zobecn ním mnoha variant odpov dí dospíváme u otázky č. 11 zhruba ke
t em základním kategoriím: tišt né materiály, elektronické materiály, sdílení
s odborníky a kolegy. Snaha o v tší p ehlednost zde však naráží na prolínání
jednotlivých kategorií (podrobn ji o tom v kapitole 3.7).
Pedagogy nejvíce žádanými tišt nými materiály jsou skripta či učebnice (18
odpov dí). Spolu s pracovními listy (13 odpov dí) a čítankami (13 odpov dí; často
jako dopln k skript, či texty s úkoly v pracovním sešit ) jde o celkov nejčast ji
zmiňované pom cky k usnadn ní výuky.
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Žádoucí zdroje z online prost edí jsou zde oproti p edchozí otázce
konkretizovány daleko čast ji: otev ený či specializovaný webový portál,
internetová databanka, dumy, prezentace, interaktivní učebnice či webová skripta.
Mohli bychom sem za adit i požadavky na Mluvící hlavy3 či krátké medailonky
literát ve stylu GEN4.
Oporu u odborník by, krom již zmiňovaných požadavk na audiovizuální
zdroje, hledalo celkem 13 respondent , p ičemž 6 z nich by šlo spíše cestou
seminá

či p ednášek, zatímco ostatní požadují odbornou knižní publikaci typu

(citujeme-li jednu z odpov dí) „‘Rozumět literatu e‘ 3, interpretace vybraných děl
(od bohemistů)“. Další často akcentovanou vlastností této publikace by však nem la
být pouze interpretace d l, ale p edevším poskytnutí souhrnného pohledu na
současnou českou literaturu, p ípadn i její zasazení do globálního kontextu. Ne tak
často jako s odborníky by učitelé rádi sdíleli a konzultovali toto téma se svými
kolegy.
Mimo výše definované kategorie uveďme ješt sporadicky se objevující
odpov di, podle kterých je materiál dost a žádné další nejsou pot eba, požadavky
pr b žného upozorňování na zajímavé texty či p ehledy d l vydaných v jednom
roce se stručným obsahem a ukázkou a jedním z respondent

vyslovené p ání

zm ny časového rozvržení ŠVP ve prosp ch současné literatury.

3
4

Kratší i ter etové před ášk český h věd ů z FF UK dostup é apříklad a outu e.
GEN – Galerie elit ároda, doku e tár í pořad ČT.
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Otázka č. 12: Co je pro Vás důležité při uvažování nad tím, zda
konkrétního autora současné české prózy zařadit do výuky?

Graf 9: D ležité faktory p i výb ru autora SČP

V poslední otázce první části dotazníku bylo op t možné zvolit více než
jednu odpov ď. Pro t i čtvrtiny dotázaných je nejd ležit jším faktorem p i výb ru
literárního díla jeho téma. Velkou váhu p i rozhodování má (pro 64,3 %
respondent ) také ocen ní odbornou ve ejností. V jednom ze dvou p ípad hraje
roli i to, jak je styl konkrétního autora blízký samotnému pedagogovi. Naopak
pouze pro čtvrtinu učitel je zásadní mediální známost autora.
Z voln doplnitelné možnosti jiný vyberme namátkou komentá e podporující
všechna výše uvedená kritéria, pak ty, které zmiňují ohled na studenty (zajímavé,
atraktivní, p ínosné dílo) nebo kladou d raz na kvalitu reprezentovanou p edevším
prací s jazykem a citujme alespoň jeden t žko parafrázovatelný výrok: „dávám
p ednost odborníkům. ale bez Viewegha a spol. to prostě nejde“.
Autoři a díla české prózy po roce 2000
Druhá část dotazníku zjiš ovala, kte í auto i a která díla současné české
prózy jsou z pohledu st edoškolských pedagog zásadní. Cílem bylo, jak jsme již
33

uvedli výše, získat další poradní hlas p i výb ru jednoho autora a díla k literárn didaktické interpretaci. Po adí na prvních p ti místech by mohlo být následn
vodítkem pro vytvo ení programu pololetního b hu seminá , pokud by se námi
navrhovaná5 a na jednom konkrétním p íkladu ov ovaná6 koncepce ukázala být
funkční.
Učitel m jsme p edložili seznam 15 autor , u každého z nich m li možnost
zvolit buď jeden z námi nabízených titul , nebo využít kolonky jiný k dopln ní
dalšího autorova díla.

Pod každým autorem bylo možné volbu okomentovat,

v samotném záv ru druhé části byl prostor pro zmín ní dalších autor a d l. Učitelé
byli požádáni o určení alespoň 5 autor (mohli jich však označit více i mén ).

Graf 10: Zásadní auto i SČP

Podle pedagog

by m la p tice nejd ležit jších autor

vypadat takto (v

závorce doplňujeme k celkovému počtu hlas , nejčast ji volené dílo a jeho
procentuální podíl mezi dalšími v anket uvád nými autorovými tituly):

5
6

viz kap. 4
viz kap. 5 a 6
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1.

Jan Balabán (75; Zeptej se táty, 38,5 %)

2.

Kate ina Tučková (74; Žítkovské bohyn , 60,8 %)

3.

Jaroslav Rudiš (73; Nebe pod Berlínem, 71,2 %)

4.-5. Petra H lová (68; Pam

mojí babičce, 85,3 %),

Miloš Urban (68, Hastrman, 47,1 %)
Kompletní po adí autor a jejich d l uvádíme v p íloze II.

3.6

Zhodnocení hypotéz dotazníkového šetření
Hypotéza H1 se nepotvrdila; podle pedagog není pro více než ½ student

atraktivita současné české prózy nízká nebo velmi nízká.
Hypotéza H2 se nepotvrdila; více než ½ učitel

neprezentuje student m

současnou českou prózu výhradn pomocí obecných p ehled a stručných informací
o autorech a dílech.
Hypotéza H3 se potvrdila; prostor v novaný v hodinách literatury na st ední
škole tématu současné české prózy ve více než ½ p ípad nep esahuje časový rámec
jednoho m síce.
Hypotéza H4 se potvrdila; nejčast jší formou prezentace současné české prózy
mimo b žné hodiny literatury je literární seminá .
Hypotéza H5 se nepotvrdila; učitelé, jejichž zájem o současnou prózu je
motivován spíše či pouze osobní preferencí, nečerpají z více zdroj čast ji než
učitelé, jejichž zájem je spíše či pouze profesní.

3.7 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření
P estože návratnost vypln ných dotazník

v rámci našeho šet ení byla

zhruba čtvrtinová, d kladnost, s jakou mnozí respondenti k vyplňování dotazníku
p istoupili, naznačuje, že alespoň pro část st edoškolských pedagog

je otázka

současné české prózy a jejího vyučování zajímavým a d ležitým tématem.
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Cht li jsme zjistit, zda existuje korelace mezi tím, do jaké míry a z jakých
d vod se učitelé o současnou českou literaturu zajímají, a tím, jak ji učí, p ípadn
jak se na výuku p ipravují. P edpokládali jsme, že vzhledem k velkému objemu
literárn -historického učiva, který je t eba b hem celého st edoškolského studia
zvládnout, bude v le v novat více času současné literatu e (a to jak z hlediska
p ípravy, tak z hlediska počtu vyučovacích hodin) siln jší u t ch učitel , kterým je
toto téma osobn bližší. Tento p edpoklad se však nepotvrdil. Zp soby p ípravy a
výuky učitel

s v tší osobní preferencí a s v tší preferencí profesní byly

srovnatelné. Je t eba podotknout, že ob krajní pozice byly oproti pozici st edové
(kombinace osobního a profesního zájmu) voleny podstatn mén , takže vzorek
porovnávaných

respondent

nelze

v tomto

p ípad

považovat

dostatečn

reprezentativní. Pokud bychom se touto otázkou cht li zabývat hloub ji, bylo by
pot eba nasbírat v tší množství odpov dí, nebo doplnit šet ení o další dotazy, které
by cílily na tuto problematiku.
Z dotazníkového šet ení vyplývá, že v tšina učitel nev nuje současné české
literatu e více než m síc vyučování. Je to, z výše zmín ných d vod pochopitelné,
na druhou stranu jde o tematický celek, jenž je pom rn úzce spojený s aktuáln se
odehrávajícím d ním ve sv t za okny školy, což m že být jedním z lákadel pro
člov ka na prahu dosp losti, který chce tento sv t objevovat. Práv ono objevování
a pomoc p i orientaci v prostoru, v n mž žijeme, by však zároveň m la být i
dostatečným d vodem k tomu, aby byl díl m současné literatury v nován
odpovídající čas a pozornost. Zdá se nám proto vhodné poskytnout tomuto tématu
prostor v rámci literárních seminá . Koneckonc

i učitelé je uvád jí jako

nejčast jší formu dopln ní standardní výuky. Jak ale vyplývá ze srovnání odpov dí
v otázkách č. 6 a 7, zatímco pouhá desetina učitel

je se zp soby doplňování

b žného vyučování z tohoto pohledu aktuáln spokojena, tj. nevyžaduje žádné další
dopln ní, tém

ve t etin škol nemají studenti žádnou možnost zabývat se SČP

jinde než v rámci klasické výuky. Je t eba však zároveň upozornit, že se u t chto
otázek ve dvou p ípadech propojily odpov ď není a odpov ď žádný, což bychom
mohli interpretovat tak, že určitá část učitel , i když dle našeho dotazníku
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zanedbatelná (0,02 %), nepožaduje dopln ní b žného vyučování, p estože do této
chvíle na jejich škole ani žádné neexistuje. Vzhledem k pestré palet odpov dí, jež
u obou pon kud odlišn formulovaných otázek umožňovala volba jiný, nelze ani
zde procentuální srovnání t chto odpov dí považovat za relevantní. Jednoznačnou
výpov dní hodnotu p i srovnání otázek č. 6 a 7 tak mají pouze volby explicitn
formulovaných odpov dí (literární seminá , beseda s autorem, návšt va autorského
čtení).
I kv li již zmiňované malé časové dotaci nás z hlediska volených zp sob
prezentace SČP pon kud p ekvapuje celkem nízké procento pedagog , kte í
poskytují student m obecné p ehledy a stručné informace o autorech a dílech.
Možným vysv tlením by mohl být pocit učitel (doložitelný jejich vyjád enými
požadavky v otázce č. 11), že v současné chvíli neexistuje dostatečn spolehlivý
zdroj, ze kterého by tyto informace mohli čerpat. Je otázkou, zda nev dí o publikaci
ÚČL AV ČR V sou adnicích mnohosti (jež de facto navazuje na v požadavcích také
zmiňovanou p íručku Rozum t literatu e), nebo o ní v dí, ale vnímají ji jako
z n jakého d vodu nepoužitelný či nep ístupný zdroj. V d sledku toho je pak
celkem logické, že v tšina učitel využije čas, jenž je vyčlen n pro toto téma,
k podrobn jšímu pohledu na menší množství autor

skrze ukázky z jejich d l.

Otázkou je, do jaké míry koresponduje výb r student m p edkládaných autor a d l
se skutečným stavem SČP. To bude záviset p edevším na ochot učitele v novat čas
vyhledávání spolehlivých informačních zdroj . Podle našich zjišt ní je nejčast ji
využívaným zdrojem internet. Velké množství pedagog si však zároveň p eje mít
k dispozici komplexní a spolehlivý internetový zdroj. Z toho m žeme soudit, že by
je internet učiteli hojn využíván, s obsahem a povahou zde nalézaných informací
často nejsou p íliš spokojeni.
Jelikož je výb r informačních zdroj pro kvalitu výukové jednotky naprosto
zásadní, pokusíme se nasbíraná data vypovídající o této problematice ješt dále
interpretovat. Jak jsme již naznačili výše, kategorie stanovené p i vyhodnocování
otázky č. 11, nejsou zcela striktní a pevné, spíš pomocné a v mnoha p ípadech jsou i
navzájem prostupné. P íčinou toho je p edevším neustále se rozvíjející a také do
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škol a do výuky pronikající elektrotechnický pokrok. Zmiňovali jsme internet jako
nejčast jší zdroj informací. Zdánliv v rozporu s tímto faktem jsou učiteli nejčast ji
poptávány tišt né učebnice a skripta.

ada z t chto návrh však zmiňuje i jejich

elektronické verze, či r zná interaktivní dopln ní. Elektronické verze skript a
učebnic by také snáze vyhov ly požadavku čast jší aktualizace. I p ednášky vedené
odborníky, či ukládání materiál ihned použitelných ve výuce by mohlo zjednodušit
využití

online

prost edí.

Všechny

tyto

požadavky

bychom

v souladu

s celospolečenskými trendy mohli interpretovat jako touhu po sdílení informací.
Na druhou stranu se z odpov dí v dotazníku (i z n kterých zkušeností
z autorovy praxe) nem žeme ubránit dojmu, že v le a chu sdílet s kolegy z oboru
vlastní materiály a p ípravy, bohužel p íliš velká není.
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4

Koncepce literárního semináře zaměřeného na současnou českou
prózu
Jak dokazují data nasbíraná v rámci našeho dotazníkového šet ení, tematika

současné české prózy nemá ve výuce literatury na st edních školách své pevné
místo a pokud ano, není toto místo p íliš veliké. Potvrzuje se také, že nejčast jším
zp sobem ešení tohoto problému je za azení tématu současné literatury do hodin
literárního seminá e. K tomuto ešení se také p ikláníme, avšak naše konkrétní
návrhy jdou v časových požadavcích ješt dál: Námi zvolený koncept literárního
seminá e počítá se dv ma setkáními nad jednou knihou, nebo standardn dlouhý
seminá (tedy 90 minut) podle nás neposkytuje dostatek prostoru pro to, aby mohli
studenti sami aktivn poznávat literární dílo a vst ebávat své nové čtená ské zážitky
a zkušenosti. Cílem je v rámci t chto dvou setkání interpretovat dané dílo jako
celek. Bereme-li v úvahu úvodní a záv rečné hodiny a r zné d vody, kv li nimž se
literární seminá v pr b hu školního roku neuskuteční, p edpokládáme p edstavení
zhruba deseti d l SČP p i celoročním tematickém zam ení seminá e, p ípadn d l
p ti, pokud by na tento tematický celek mohlo být v nováno jen jedno pololetí.
Na podrobné zpracování této koncepce, zahrnující výb r, interpretaci a návrh
zp sobu práce s konkrétními literárními díly, není v rámci této diplomové práce
dostatek prostoru. Pokusíme se tedy postup a zp sob práce oz ejmit na jednom
p íkladu. Tím bude román Miloše Urbana Hastrman.
P estože v anket mezi pedagogy uspo ádané v rámci dotazníkového šet ení
obsadilo toto dílo 4.-5. p íčku, je Hastrman jednou z nejvíce oceňovaných knih
Miloše Urbana, a to už od svého vzniku v roce 2001 (Magnesia litera za prózu).
Svým tematickým zam ením je i v dnešní dob stále aktuální, o čemž sv dčí i
filmová adaptace díla, která p ichází do kin v dubnu 2018. Pokud současnou
literaturu vymezíme dobou 21. století, je Hastrman také jedním z jejích prvních
významných reprezentant . V rámci námi navrhované koncepce by tak mohl být
probírán hned na počátku b hu celého seminá e.

39

I naše netradiční koncepce literárního seminá e pochopiteln
všeobecn

závazné požadavky st edoškolského kurikula. Postupn

musí ctít
se nyní

p esouváme od teorie k praxi, a proto v následující podkapitole zmíníme ty části
kurikula, jež dochází napln ní v rámci námi navržených hodin literárního seminá e.

4.1 Postavení současné české literatury ve středoškolském kurikulu
Povaha obecného rámce současných státních kurikulárních dokument dává
pedagog m velkou volnost ohledn časového rozvržení jednotlivých tematických
celk p i tvorb kurikulárních dokument školních. Prostor vymezený současné
české literatu e ve st edoškolské výuce tak v obecné rovin

nelze určit. Pro

srovnávání konkrétních školních dokument zase není dostatek místa v této práci, a
není to ani jejím cílem.
Protože i nám jde realizací konkrétních výukových jednotek o stanovení
jakéhosi obecného p ístupu k výuce současné české literatury, pokusíme se cíle,
které sledujeme, v této kapitole vztáhnout k oné státní obecné norm , tedy k RVP.
Vzhledem ke specifičnosti zvoleného tematického celku p edpokládáme
využití výsledk této práce p edevším gymnaziálními učiteli. Návrhy výukových
jednotek (viz kapitoly 6.2 a 6.4) tedy budeme srovnávat s pojetím učiva a s
očekávanými výstupy literární komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro
gymnázia. (Balada, 2008)

4.1.1 Učivo
Z oblasti základů literární vědy7 si studenti osvojují literárn -teoretické
termíny (paratext, prvky kompozice literárního díla, intertextualita), ve vybraných
úryvcích text

je možno sledovat jak estetickou funkci literatury, tak funkce

formativní a kognitivní. Metody interpretace textu sm ují od popisu a analýzy
k vlastnímu výkladu a interpretaci, odhalují význam a smysl díla; reflektivní i
tvo ivá práce se textem prohlubuje čtená ské kompetence student . S tím souvisí i
způsoby vyjad ování zážitků z literárních děl a soudů nad nimi mající zde povahu
7

V podkapitole . . v užívá e kurzív k odliše í origi ál ího te tu RVP od te tu této prá e.
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p edevším osobních záznamů, by částečn sm rovaných zadáním v pracovních
listech a ve zp tné vazb . Na kompoziční prost edky díla je zam en p edevším
návrh první výukové jednotky, druhá výuková jednotka pak usouvztažňuje zvolený
typ kompozice a využité motivy s tématem celého díla. Interpretace kompoziční
roviny se zde neobejde bez zkoumání intertextovosti, a to jak z pohledu vnit ních
vazeb (souvislost paratextu se zvoleným zp sobem kompozice, odkazy na jiná
místa v textu), tak z pohledu kontextu (historického či literárn -historického i
žánrového). Intertextovost vedoucí k romantické stylizaci první části díla a zároveň
postmoderní p ístup autora k tvorb dokládá vývoj literatury v kontextu dobového
myšlení, umění a kultury.

4.1.2 Očekávané výstupy
Očekávané výstupy vztahujeme ke konkrétním cíl m stanoveným pro ob
navrhované výukové jednotky.8 Tyto cíle podporují napln ní níže uvád ných
očekávaných výstup :
Student
• (1) „objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem a vysvětlí, jakým
způsobem se reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět
fikce na myšlení a jednání reálných lidí“ (Balada, 2007, 15)
• (2) „na konkrétních p íkladech popíše specifické prost edky básnického
jazyka a objasní jejich funkci v textu“ (tamtéž, 15)
• (3) „rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy)
a zhodnotí jejich funkci a účinek na čtená e“ (tamtéž, 15)
• (4) „p i interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje
prohloubené znalosti o struktu e literárního textu, literárních žánrech a
literárněvědných termínech“ (tamtéž, 15)
• (5) „identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní
jeho funkci a účinek na čtená e“ (tamtéž, 15)
Napl ě í tě hto ílů v rá i ověřová í příprav výukový h jed otek je reflektová o v kapitolá h . a . .
K propoje í této refle e s ko krét í OV a jeho přes ý z ě í v užívá e čísla u ístě á v této kapitole
do závork před ita í OV.

8
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• (6) „tvo ivě využívá informací (…) z dalších zdrojů (…)“ (tamtéž, 15)
• (7) „získané schopnosti a dovednosti tvo ivě využívá v produktivních
činnostech rozvíjejících jeho individuální styl.“ (tamtéž, 15)
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5

Miloš Urban: Hastrman (didaktická interpretace)
V kapitolách 2 a 3 jsme se snažili o teoretické zmapování faktor , jež mají vliv

na podobu výuky literatury na st ední škole. Po vyložení koncepce literárního
seminá e a naznačení souvislostí mezi RVP G a navrhovanými výukovými
jednotkami v kapitole 4 bude nyní naším dalším krokem sm ujícím od teorie
k praxi celková didaktická interpretace románu Miloše Urbana Hastrman. K ní
využijeme Didaktický potenciál textu (Šlapal et al., 2012)9, tedy soubor do čty
tematických okruh rozd lených otázek, které nám pomohu uvažovat nad románem
Hastrman v intencích jeho p edstavení st edoškolským student m.

5.1 Smysl textu a autorský záměr: o co důležitého v textu jde
Urbanovým cílem bylo vypo ádat se v románu s t mi, kte í prosazují vlastní
prosp ch a pohodlí na úkor prostoru, ve kterém žijí:
„Projížděl jsem s bráchou tou pocuchanou krajinou, ukázal na jakési rypadlo
a ekl jsem: ‚Já bych pod něj strčil bombu.‘ A on na to: ‚Tak proč to kurva
neuděláš? A ty to neuděláš, viď? Dokážeš jenom žvanit.‘ Skutečně se na mě za plané
eči a nulovou akci zlobil, a já se právě tehdy a tam rozhodl, že si to s těža i kopců
v severních Čechách vy ídím — a vyslal jsem proti nim emisara Vody (neboli
Země), navlhlého frajírka se šlechtickým titulem. Byla to taková mnou dálkově
ovládaná zelená st ela, která se trochu vymkla kontrole a lítala mnohem složitějšími
cestami, než jsem původně chtěl, ale já byl s jejím (a tím pádem i svým) bojem velmi
spokojen. Ten román je čin, po kterém volal můj bratr.“10
Hastrman tak není jen kritikou devastace krajiny, ale také voláním po činu,
burcováním k občanské aktivit . Samotná ekologická či politická rovina románu
akcentovaná p edevším v druhé knize se m že zdát povrchní, srozumitelná pouze
pro současné čtená e, propojí-li se však s vývojem p edevším dvou hlavních postav
v rámci celé knihy, dostáváme se k tématu ob ti a jejího smyslu, tedy k tématu
zásadnímu a nadčasovému, které uvozuje již jeden z paratext , citát F. M.
Osnovu pro tvorbu didaktického potenciálu p ikládáme v p íloze III
Jak jsem dal spálit parlament. Host: měsíčník pro literaturu a čtená e [online]. Brno, 2008, 2008(7) [cit.
2016-06-25]. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2008/7-2008/jak-jsem-dal-spalil-parlament
9

10
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Dostojevského. Lidové zvyky a tradice probíhající v první knize buď symbolicky,
nebo i p ímo souvisí s doslovným významem slova ob

– dar božstvu, p ípadn

ob ad s tímto darováním spojený.11 Nejvýrazn jším obrazem v tomto smyslu je ale
až zavražd ní Hastrmana v záv ru druhé knihy, jež je i pomocí íkadla propojeno
s první knihou, konkrétn s „Honem na zeleného Jana“. Síla tohoto výjevu spočívá
práv v jeho vazbách na další části knihy. Krom již zmiňované slavnosti je tu
p edevším první Hastrman v objev magického místa na ho e Vlhoš , jemuž
dominuje obrovský balvan vejčitého tvaru – viklan. Do viklanu je zapušt n k íž,
který je poprvé popisován jako hladký, podruhé na n m však Hastrman nalézá
nápisy, jež se zdají být záznamem tragické události, ve skutečnosti, jak se
dozvídáme v záv ru knihy, jsou naopak p edpov dí Hastrmanova osudu. V rámci
celé knihy hastrman neob tuje „pouze“ sv j život. Za dosažení své touhy (a
zplození potomka) p ichází o prst, k ob ti ve smyslu nezištného činu ve prosp ch
druhých za cenu vlastní újmy12, tedy k oživení a osvobození Kate iny ze zatopeného
sklepení V že Černého mlýna, je inspirován činem Tomáše Mora. I ten se totiž
ob toval „pro v c“. Zde tedy op t dochází k tematickému propojení: jako by
ob tovat se znamenalo v současné dob angažovat se. Paralela mezi t mito pojmy
nabízí zajímavé téma k diskuzi se studenty, kterým bychom mohli položit nap íklad
tyto otázky: Co to znamená ob tovat se? Za co byste položili sv j život? Je n jaká
souvislost mezi pojmy ob tovat se a angažovat se? Pokud ano, jaká?
I u vedlejších postav druhé knihy, jež se snaží Hastrman usv dčit
z odpov dnosti za stav krajiny, m žeme nalézt motiv ob ti, by pon kud posunutý:
nikdo z nich nechce pomoci správné v ci, nebo

by riskoval své postavení,

pohodlné místo. Všichni se hájí tím, že jsou pouhými vykonavateli v le svých
nad ízených. I zde bychom mohli vést studenty k diskuzi nad velkou myšlenkou13:
Ztrácíme morální odpov dnost za své jednání, pokud jednáme na p íkaz nám
nad ízené osoby?
Dle SSČ. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ob%C4%9B%C5%A5
tamtéž
13
termín použitý O. Hausenblasem; o n m podrobn ji viz Hausenblas, O: Velké myšlenky ve výuce
literatury na ZŠ a SŠ in Kritické listy: Čtvrtletník pro kritické myšlení [online]. 2006, 2006(24) Dostupné z
http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty24_velkemyslenky
11
12
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Ob

či neochota ob tovat se, angažovanost (či neangažovanost), jednání

v (ne)souladu se svým sv domím, to všechno jsou pojmy, které bychom mohli
vztáhnout k jednomu tématu knihy, a tím je ideologie. V první knize se projevuje
p edevším ideologie náboženská (a už k es anská či pohanská – mytologická),
místy prosvítá i dobový kontext (osvícenství, Francouzská revoluce). V druhé knize
se dá hovo it o ekologické ideologii a ideologii kapitalistické, v záv ru je i jakýsi
náznak ideologie komunistické. Hlavn druhá kniha však ideologické téma podává
s ironickým akcentem a p sobí tak p edevším jako varování p ed p evládnutím
ideologie nad autonomním myšlením a jednáním člov ka.

5.2 Čtenář a text:
„Hlavním impulsem k jejímu napsání byl pro mne hněv. Hněv a zoufalství nad
tím, jak kopce v severních Čechách berou za své. I když už p edem jsem věděl, že
svou knížkou ničeho nedosáhnu a že bagry se prostě nezastaví. A taky se
nezastavily, těží se dál a já to vidím p ímo z okna. Radši už si neberu ani
dalekohled, protože je to opravdu smutné. Takže v tomhle smyslu je to, myslím,
určitá útěcha. I když divná útěcha. Ale je to tam.
Útěcha pro koho?
Pro lidi, které bolí podobně jako mě, že se s životním prost edím takhle
zachází, ale zároveň vědí, že toho moc nedokážou. Něco dokážou, ale nikdy ne
dost.“14
Urban v modelový čtená je tedy člov k s kladným vztahem k p írod , který
je frustrován její prom nou pod vlivem lidské činnosti, ale který zároveň cítí, že
není v jeho moci tuto prom nu jakkoli zvrátit. Do jaké míry a jakým zp sobem
bude ekologická linie románu rezonovat u adolescentního čtená e, závisí na mnoha
konkrétních faktorech (mj. p ístup dané školy k výuce této problematiky, názory
adolescentem respektovaných autorit, stav životního prost edí v nejbližším
okolí…). Co však nejspíše zaujme každého adolescenta, nebo

dle námi

Čtená je nebezpečný člov k: Rozhovor s Milošem Urbanem. Sedmá Generace [online]. 2004, 2004(8)
[cit. 2016-06-24]. Dostupné z: http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/ctenar-je-nebezpecny-clovek
14
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prostudované literatury jde o téma, které sám neustále eší, je otázka možnosti či
nemožnosti jedince m nit své okolí. I z tohoto d vodu pro n j bude zajímav jší
druhá kniha, která je s ešením této otázky více spojena.
První kniha navíc klade v tší odpor z hlediska obsahového zpracování –
plynulost d je je zde často p erušována lyrickými a reflexivními pasážemi (o jejich
funkci viz níže). K četb však m žou motivovat četné vyprav čovy anticipace.
Hloubku porozum ní textu a míru rozpoznání intertextovosti ovlivní čtená ova
úroveň znalosti historických i současných reálií a jeho obeznámení s literárním
kontextem. Z tohoto pohledu by pro n j nem l být problém identifkovat spojitost
mezi v dcem ekologického hnutí s jedním z renesančních myslitel , nebo odhalit
p ímé i mén zjevné narážky na Goetheho, Kanta, či Máchu. Obtížn jší bude
pravd podobn spojit úvodní v nování s jeho „biblickou p edlohou“, či hru se
jménem (i p íjmením) hlavního hrdiny včetn

jejích konotací s probíhajícími

lidovými tradicemi. Souvislost mezi staro eckou mytologií a postavou Kate iny je
v záv ru první knihy jasn naznačena, k jejímu plnému pochopení je však pot eba
znát dané mytické p íb hy a jejich význam.
Nedomyšlen

či ned v ryhodn

m že na čtená e p sobit pom rn

náhlé

zakončení první knihy a stejn tak i utopické vyzn ní konce knihy druhé. Čtená by
se také mohl ptát, proč Hastrman sv j nový domov, kde hodlal zapustit ko eny,
opustil tak rychle a na tak dlouho, proč se nevrátil hájit p írodu v kraji daleko d íve.
Jak by asi vypadal jeho boj proti totalitnímu systému místo systému
demokratickému? Jak by se tím zm nilo vyzn ní celého románu?

5.3 Žánr textu a způsob autorova podání:
Z hlediska žánrového jsou v díle jasn

p ítomny prvky pohádky a také

jednoho z jejích zdroj – mýtu. Z pohádek pochází již hlavní hrdina, Hastrman,
jehož p edobraz m žeme nalézt i ve staro ecké mytologii. I další d ležitá postava,
Katynka, má souvislost s pohádkovými p íb hy jednak díky svému výjimečnému
vzez ení a mystickým schopnostem, jež ji staví do pozice jakési p írodní bytosti,
ochránkyn kraje, pohanské kn žky, jednak díky prožívání smutku nad smrtí svého
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milého Jakuba, které ji vyslouží p ezdívku Nezasmálka, tedy smutná dívka
(princezna), kterou je t eba rozesmát. Prost ednictvím fará e, který si vyrobil
d ev nou kopii Katynky a umístil ji do truhly označené písmenem D nebo P,
nacházíme další Katynčino spojení s mytologií; D značí eckou bohyni úrody
Démétér, a P znamená Persefoné, bohyni podsv tí a Démété inu dceru. Vazba mezi
Démétér a Katynkou je hned dvojí: jejich smutek pramení ze ztráty jim blízkých
osob (dcery/ milého), jejich úsm v p ináší do kraje hojnost a úrodu. I v mýtu o
Persefoné bychom mohli najít dv paralely s p íb hem Katynky. Fará ova d ev ná
figurína p edstavuje Persefonu v íši mrtvých, pravá Katynka je Persefonou
pobývající na zemi. Stejn tak m žeme chápat i Katynčino dočasné uložení ke
spánku ve sklepní lednici hastrmanovy V že na konci první knihy a její op tovné
probuzení v záv ru románu.
P edevším v první knize je lidová slovesnost neustále p ítomna; je jak součástí
d je, tak jeho kulisou, nebo konkrétní období v roce je určeno slavnostmi a
tradicemi, které se v daném čase odehrávají. Často se p itom st etávají pohanské
zvyky a obyčeje s k es anstvím. Typicky pohádkový postup (opakování) je využit
v druhé knize p i Hastrmanov cest „tam a zp t“ mezi jednotlivými osobami
odpov dnými za zkázu hory Vlhoš a jejího okolí.
Inspiraci pohádkou či mýtem, bychom mohli vid t i ve využití číselné
symboliky. V Hastrmanovi je to p edevším číslo dva, které m žeme objevit bez
nadsázky skoro na každém kroku: Román je rozd len do dvou knih, v nichž se nám
p edstavují dva odlišné (fikční) sv ty. Už první paratext naznačuje vztah autora
k um leckému dílu jako k mlhavému, ne zcela jasnému a p esnému odrazu
skutečnosti.15 M li bychom ho brát jako upozorn ní p i sledování v knize se
objevujícího dualismu: co je skutečné a co je pouze odrazem skutečnosti? T i
nejd ležit jší postavy první knihy mají dvojí identitu; krom od začátku vcelku
zjevné dvojakosti Barona de Caus postupn odhalujeme i skrytou tvá navenek
zbožného a p ísného pátera Fidelia, který v soukromí podléhá své touze po
milované dívce. I p ed zjišt ním fará ova tajemství vytvá í Hastrman v
15

„umění a pravda: dvě zlaté rybky hledící si z oka do oka, z akvária do akvária.“ (Urban, 2001, 5)
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(vyprav č v) popis Fidelia dojem, že také služebník boží je ve skutečnosti spíše
vyslancem íše pekelné – tedy adekvátním soupe em hlavního hrdiny, jenž náleží
nap l do sv ta lidského a nap l do sv ta mytického. U Kate iny m žeme vnímat
dvojí identitu hned v n kolika vzájemn se prolínajících rovinách: venkovská dívka,
dcera rychtá e –ochránkyn kraje, v dkyn venkovské omladiny; š astná družka
jednoho mládence – neš astná dívka, o kterou soupe í hned n kolik muž ;
Hastrmanova vražedkyn – žena umožňující pokračování Hastrmanova rodu; modré
oko (voda) – zelené oko (zem , kraj). Výtvor fará ovy touhy vnáší do hry další
dvojitá spojení. Krom

již zmiňované souvislosti s antickými postavami,

reprezentuje d ev ná figurína jakousi neživou identitu Kate iny, a když na konci
celého románu jakoby ožívá, stává se d ležitou součástí ochrany obnovujícího se
ekosystému. Navíc je reminiscencí na svého autora, jenž se tak alespoň
zprost edkovan dostává i do druhé části díla. Jinak jsou Hastrman a Kate ina (op t)
jediné dv postavy vystupující v obou částech knihy. Neodd litelnost t chto dvou
postav symbolizují už sochy sv. Jana a sv. Kate iny stojící na kamenném mostku,
p es který Hastrman v roli barona de Caus poprvé vjíždí do kraje.
P íklady tohoto dualismu bychom mohli nacházet ješt

dlouho, zmiňme

alespoň podobnost n kterých scén vytvo ených variací téhož motivu: K prvnímu
osobnímu setkání Hastrmana a Katynky dochází p i d tské h e. Za zn ní po ekadla
a všeobecného veselí šlehne Kate ina barona p es hrdlo kop ivou. V rámci dvou
z pohanských tradic vycházejících rituál Katynka odsekává kost ným srpem hlavu
dv ma figurínám z rákosu a obilí. Jeden z t chto panák

je nápadn

podobný

baronovi, a navíc naznačuje i jeho spojení s Hastrmanem. Ve vrcholné scén celého
románu, op t za zn ní pohanského po ekadla, Katynka Hastrmana oním kost ným
srpem skutečn popraví. Dochází tak k uzav ení jakéhosi kruhu „ob tních scén“, jež
podporují jedno z již zmiňovaných hlavních témat knihy – ob . Záv rečná scéna
také znovu p ipomíná onu tezi o skutečnosti a jejím odrazu: obrací totiž význam
jedné z úvodních scén, kdy to, co se zdálo být záznamem minulosti, bylo ve
skutečnosti p edpov dí budoucnosti (o tom viz výše).
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Pohádkové a mytologické p íb hy sice mohou být adolescentnímu čtená i
známé a lze také p edpokládat, že fantastika fikčního sv ta a velká míra epičnosti
typických syžet t chto žánr mohou motivovat k četb díla jako je Hastrman. Na
druhou stranu však je t eba pamatovat na to, že Urbanovo pojetí je oproti klasické
literatu e tohoto typu, s níž má čtená zkušenost, netradiční. Je to p edevším
vyprav čskou perspektivou; netypicky pro tyto žánry probíhá vypráv ní v ich form
(podrobn ji o vyprav či níže). Také zmiňovaná epičnost se díky tomu místy vytrácí
v častých reflexivních pasážích, jakési introspekci hlavního hrdiny, a v lyrických
popisech krajiny. Čast ji se užívá nep ímé než p ímé eči, typické jsou dlouhé
monology hlavního hrdiny, jenž je zároveň vyprav čem (o tom více níže).
P edevším v druhé knize je patrný ironický pohled autora na současnou
společnost, ironizuje se však také úsilí hlavních postav románu o její zm nu.
Hastrmanovo vražd ní lidí odpov dných za zničení krajiny má jen krátkodobý
účinek – na uvoln ných místech se objevují lidé, jejichž jména (Novák, Nový,
Novotný, Novosibirská, Novopečený, Neumann) nasv dčují opakování p edchozího
p ístupu k vykonávání daných funkcí. Zvolená p íjmení, jež jsou vesm s obyčejná a
velmi frekventovaná, jako by zároveň napovídala, že ke zm n ani dojít nem že,
nebo

v tšinová společnost sestává práv

z ad Novák , Nových, Novotných,

Neumann … Celou tuto Urbanovu hru se jmény tak m žeme vnímat jako metaforu
lidské společnosti, z níž se vytratily pojmy jako autonomní morálka či sv domí,
společnosti, v níž je každý členem vyššího celku a svou (ne)činnost omlouvá tím, že
nemá žádný vliv na zm nu, pouze vykonává práci, která je mu jeho nad ízenými
zadána.
Dalším p íkladem ironického pohledu autora je samotný konec románu (druhé
knihy). V dce ekologického hnutí, Tomáš Mor, jehož jméno konotuje anglického
spisovatele Thomase Mora, autora díla Utopie, zakládá komunu, jejíž členové se
nesnaží pouze o obnovení p írody, ale i o znovupostavení zaniklých vesnic a o
celkový návrat k minulosti. P i budování tohoto starého ádu je zabit Hastrman
(op t ironicky ten, který jako první vylomil kámen z hory, za jejíž záchranu pozd ji
bojoval). Ve scén , v níž k tomu dochází, se objevují dva p edm ty, srp a kladivo.
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Ty byly zmiňovány již d íve nezávisle na sob , nyní se však setkávají a vytvá ejí
tak symbol „komunistického utopismu“.
Výše zmín né p íklady ironického p ístupu autora projevující se v textu druhé
knihy nejsou jen samoúčelnou kritikou v tšinové společnosti up ednostňující zisk
p ed morálkou a osobní odpov dností či naopak výsm chem ekologickému
idealismu. Smysl ironie je daleko hlubší, v obou p ípadech upozorňuje na problém
podléhání člov ka ideologii: alibismus jednotlivých postav, které hastrman
pronásleduje a vraždí, je vlastn typickým p íkladem banality zla16, vražda hlavního
hrdiny a jeden z nejznám jších symbol totality 20. století doprovázející kýženou
obnovu krajiny poukazuje na nebezpečí využití a legalizace jakýchkoli prost edk
p i dosahování ideál a hodnot stanovených nov vznikající společností. Mohli
bychom tak, vrátíme-li se k otázce v díle využitých žánr , hovo it také o utopii či
lépe o antiutopii.

5.4 Forma a jazykové prostředky textu ve vztahu k porozumění
Místy velmi bohatá metaforičnost p i popisech krajiny a p i propojování
t chto popis

s pocity a vjemy vyprav če (hlavního hrdiny) vyžaduje vysoké

soust ed ní p i četb . Lyrické popisy krajiny najdeme hlavn v první knize, nejde
p i tom o n jaké um lé vycpávání textu, ale o stylizaci romantického pohledu na
krajinu, tedy pokus o co nejautentičt jší zobrazení krajiny v mysli člov ka (bytosti),
žijícího v 19. století, tedy ovlivn ného tehdejší kulturou a vnímáním p írody, sv ta
(tuto autentičnost podporuje i již zmiňované popisování pr b hu lidových zvyklostí
spjatých s konkrétním obdobím).
Náročnost lyrických a reflexivních pasáží spočívá také ve dvojí identit
hlavního hrdiny: Hastrman je součást p írody, kníže vod, který stojí mimo lidskou
společnost a kontakt s jejími členy vyhledává buď za účelem osobní msty, nebo
trestu lidské pýchy a nabub elého chování. Baron de Caus je naopak člov kem
toužícím po p ijetí lidskou společností, by jeho snahy být dobrým pánem svých
poddaných, mají n kdy postranní úmysly (p edevším snaha podmanit si Katynku).
Termín n mecké filozofky H. Arendtové, který „ (…) zavedla v souvislosti s významem úmyslnosti
podílení se na páchání zlých skutk .“ (Racková, 2012, s. 77)
16
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Ty však m žeme p ičítat i „hastrmanské“ části baronova ega. V tom tkví práv
obtíže výkladu baronových slov a myšlenek – p es zmiňovanou dvojí identitu
osobnosti hlavního hrdiny, nem žeme zcela jasn určit, která z nich více vládne,
která z nich motivuje Hastrmanovo/baronovo jednání. Avšak jako čtená i po tom,
která část identity hlavního hrdiny zrovna promlouvá, nemusíme vždy do d sledku
pátrat. Stačí, když si tuto skutečnost uv domíme a budeme s tímto v domím
k postav Hastrmana/barona p istupovat. Cesta k onomu uv dom ní m že vést p es
výb r ukázek z textu, jež vyprav čskou nespolehlivost hlavní postavy odhalují. Na
co bychom naopak m li upozornit a čeho bychom si rozhodn m li všimnout, jsou
momenty z etelného odd lení obou částí osobnosti: dochází k nim jen ve
vyhrocených okamžicích, v nichž jako by baron (člov k) necht l mít nic společného
s brutálním jednáním hastrmana. Tak vyznívá toto vypráv ní p edevším v první
části, v druhé baron spíše naopak čeká na to, až hastrman p evezme iniciativu,
vykoná „špinavou práci“, jeho konání pak pozoruje spíše s ponurou radostí,
s pocitem zadostiučin ní. Rozdílnost vztahu barona k Hastrmanovi m žeme p ičítat
jeho rozdílnému vztahu ke společnosti v obou dobách. Jak bylo zmín no výše, do
vesnické společnosti 19. století chce být baron p ijat, chce být považován za jejího
dobrod je, šlechtického ochránce obyčejných lidí. Jednání Hastrmana napln ní
baronovy touhy po souladu s lidmi znemožňuje. V druhé knize naopak oba pohlížejí
na společnost konce 20. století stejn , mají tedy i stejný cíl – pomstu a návrat ke
starému po ádku.
Druhá kniha p ináší také razantní prom nu vypráv cího stylu. Popisy prost edí
již nejsou lyrické, romanticky rozevláté, ale strohé a v cné. Vypráv ní v minulém
čase je nahrazeno vypráv ním v čase p ítomném. D j druhé knihy je celkov
p ímoča ejší. Druhá kniha má díky tomu rychlejší spád, text je pro současného
čtená e čtiv jší.
Souhrnn lze íci, že charakter vypráv cího stylu je zvolen tak, aby odpovídal
charakteru popisované doby. Je buď statický, rozvoln ný s tendencí k lyrizaci, nebo
dynamický, stručný, s tendencí k epizaci.
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6

Přípravy dvou výukových jednotek literárního semináře a jejich
ověření
Ov ení p íprav na dv dvouhodinové lekce literárního seminá e prob hlo ve

dnech 14. 3. a 4. 4. 2018 na Gymnáziu Oty Pavla v Radotín . Seminá paní učitelky
Pavlíny Krupové navšt vuje celkem 14 student . Jsou mezi nimi jak studenti 3.
ročníku čty letého studia, tak studenti kvarty šestiletého studia. Ani na jednom
z našich setkání však nebyli p ítomni všichni (na prvním seminá i bylo 10 a na
druhém 11 student .)

6.1 Vysvětlivky ke grafické úpravě textu v této kapitole
Považujeme za praktické sloučit text p íprav na literární lekce s dílčími
reflexemi jejich konkrétního provedení. Vzhledem k tomu, že už v jednotlivých
fázích samotné p ípravy rozlišujeme de facto t i textové roviny (promluvu učitele,
instrukce k činnosti učitele a student , p edpokládanou promluvu student ),
musíme jasn vyčlenit i texty dokládající odlišnosti p i její realizaci (skutečnou
promluvu učitele a student ) a komentá e reflektující pr b h ov ování.
Pro lepší orientaci v kapitolách 6.2 a 6.4 popíšeme nyní význam a funkci
jednotlivých grafických odlišení textu:
Hlavní text, tedy promluvy učitele a student , je psán typem písma Times
New Roman (velikost 13). Studentské promluvy jsou na rozdíl od učitelských
označeny symbolem S: a jsou psány skloněným písmem (kurzívou). P edpokládané
promluvy, které byly i realizovány jsou ohraničeny uvozovkami, p edpokládané, a
nakonec

nerealizované

nep edpokládané (a

promluvy

uvádíme

bez

uvozovek.

Promluvy

už učitelské či studentské), které vznikly až na základ

aktuálního vývoje situace, jsou zvýrazn ny tyrkysovou barvou.
Text vedlejší, instrukce k činnosti učitele či popis p edpokládané činnosti
student , je psán typem písma Times New Roman (velikost 11).
Reflektivní komentá e jsou psány typem písma Times New Roman (velikost 12)
a jsou zvýrazn ny tyrkysovou barvou.
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Jelikož je podle nás d ležité doložit učební proces student , zvýrazňujeme
také, tentokrát tučným písmem, moment ověření důkazu o učení, k n muž v obou
p ípravách dochází v odlišných fázích hodiny.

6.2 Příprava č. 1: Prvky podílející se na kompozici literárního díla

Pomůcky: Počítač, dataprojektor, powerpointová prezentace Urban_Hastrman
(snímky 1-6; p íloha IV), texty s ukázkami (p íloha V-XIII), Pracovní listy a
souvislejší úryvky text k p ečtení a vypracování do dalšího seminá e (p íloha XIVXVI)
Metody: skládankové učení, práce s textem (samostatná, ve skupinách),
diskuze
Východiska: Studenti román Hastrman neznají, nebo jej znají jen
zprost edkovan z hodin literatury, četli maximáln krátký ilustrativní úryvek.
Cíle:
Studenti:
• za pomoci společné diskuze odhalí d ležitost paratextu pro interpretaci
knihy.
• na základ samostatné četby ukázek identifikují st žejní kompoziční prvky
románu (postavy, prost edí, d ležité scény).
• ve spolupráci s ostatními členy expertní skupiny zam ené vždy na jeden
z výše zmín ných kompozičních prvk určí, jakou souvislost má tento prvek
s paratextem p edstaveným v úvodní části hodiny.
• v nov vytvo ených skupinách sdílí se spolužáky informace o textech shrnuté
ve skupin expertní.
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Důkaz o učení:
• K ov ení d kazu o učení dojde v záv rečné reflexi: „Poprosím vždy ty, kte í
nečetli texty zam ené na určitý kompoziční prvek, aby se nám společn
pokusili popsat, co o nich v dí od ‚expert ‘, již tyto texty naopak četli.“

Evokace (10-15 mint) ve skutečnosti 20 min (vč. úvodního p edstavení, oslovení
student ):

• „Než se pustíme do četby úryvk z románu, zastavíme se nejprve u krátkého
textu, který autor za adil na úplný úvod, ješt p ed začátek celého p íb hu.
Takovému textu se odborn

íká paratext.“

Promítneme na plátno první paratext (snímek 1). Položíme otázku, nad kterou budeme se
studenty diskutovat ve skupin ):

• „Co vás napadne, když si p ečtete tato slova?“
S: To je jako ve filmech, když na začátku eknou, že podobnost se skutečností
je náhodná.
Nechal jsem je diskutovat nejprve ve dvojicích. Pak jsem otázku ješt up esnil:

„Zam te se nejprve na první část sd lení.“
S: „Že to není skutečné, že se to nestalo.“
Vynechal jsem otázku na shrnutí prvního souv tí a reagoval jsem na studentovu odpov ď
hned otázkou další.

• Jak byste shrnuli obsah prvního souv tí do jednoho či n kolika slov?
S1: Postavy, místa a děje nejsou skutečné – není to skutečné – fantazie.
S2: iluze skutečného světa
S3: román není o skutečném světě
• „Proč nám to autor íká? Pot ebujeme p ed čtením románu informaci, že to,
co se v n m píše, se skutečn nestalo?“
S1: Ne, to je jasné. Od toho je to román.
S2: Ale chce to zdůraznit. Chce se možná vyhnout tomu, aby ho pak někdo
t eba nežaloval, že o něm píše lži nebo něco špatného.
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S3: Taky by si tím mohl chtít udělat „alibi“, kdyby někomu p išlo, že je to
úplná blbost.
2. otázka je ve velké mí e sugestivní, podsouvá opov ď, kterou jsem cht l slyšet,
ale nenutí čtená e k dalšímu uvažování. Lepší by byla pouze první otázka a vlastn
její variace, kterou jsem po mlčení student pokračoval dál.

S1: „Ne…“ (mlčení)
„K čemu je to tedy dobré?“
r zní S variují prvotní odpov ď – nestalo se to… náznaky dalších možností: bude
tam n co nereálného, bude pracovat s fantazií; bude tam naopak n co, co tu realitu
p ipomíná…

„A proč se Urban snaží zabránit tomu, abychom si román s realitou
spojovali?“
S: T eba tam bude psát o někom, kdo skutečně existuje, ale bude ho
popisovat jinak. Bude mít vlastnosti, které ve skutečnosti nemá a tak…
„Takže by to tomu člov ku mohlo vadit? Mohl by to brát jako kritiku?“
„S: No, t eba…“
Zde jsem se asi nechal moc unést svou p edstavou a vnutil jsem ji i student m,
n kte í se dle mého soudu nad mým záv rem tvá ili trochu pochybovačn .

• Jaký tedy podle Vás bude román, na jehož začátku je tento text napsán?
S1: bude něco kritizovat
S2: asi bude dost „mimo realitu“, i vzhledem k názvu románu
S3: budou se tam dít věci, které se ve skutečnosti stát nemůžou
• „Zam te se ješt na druhou část sd lení – Um ní a pravda… jak jí rozumíte?
Jak byste ji shrnuli? (pro lepší p edstavu si m žeme pomoct obrázkem
v prezentaci)“ (snímek 2)
S1: umění vs. pravda
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S2: podobnost pravdy a umění
S3: dvě stejné ryby ve dvou akváriích
S1: (dochází ve své odpov di rovnou k mnou p edpokládanému záv ru): „Jsou to

dvě věci, které spolu souvisí, jedno je odrazem druhého.“ P ešli jsme tedy
rovnou k otázce funkce paratextu.

• Dob e. A jsou skutečn ty ryby dv ? (snímek 2 – klik). Co když m l Urban na
mysli tohle?
S1: Umění tu pravdu nějak odráží.
S2: Pravda je jasná, čistá, umění je nejasné, mlhavé.
S3: A nemohlo by to být naopak – že to umění to íká jasně, kdežto pravda je
prostě nejasná skrytá za něčím?
S4: Pravda je skutečnost, umění je odrazem skutečnosti.
• Z úvodní v ty jste vyvodili, že od textu m žeme očekávat kritičnost a hodn
fantaskních prvk . Jaká očekávání ve vás vzbuzuje druhá část textu?
S1: Že to se skutečností (pravdou) bude mít něco společného, ale že to
nemůžeme brát úplně vážně, doslova.
S2: Že se autor pokouší nastavit zrcadlo naší realitě.
• „Když se ješt jednou podíváme na celý tento text – k čemu vlastn slouží?
Proč ho autor p ed samotný d j románu umístil?“
S1: Aby nám ekl, o čem to bude a nebude.
S2: Možná spíš, „co máme od toho textu čekat.“ (zaznívá vyznačená část
odpov di)

S3: Jak k němu můžeme p istupovat.
•

„P esn tak. Paratexty takovéhoto typu se totiž v tšinou nepíšou jen tak pro
nic za nic. Fungují tak trochu jako pravidla hry. Když si je p ečteme a
zamyslíme se nad nimi, nemusíme hned všemu rozum t, ale víme, na co si
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máme dát pozor, na co se máme zam it. Autor nám jejich prost ednictvím
dává jakýsi návod, jak ke knize p istupovat, jak ji číst.
•

Pravidla tedy máme, hra začíná: Rozdám vám celkem dev t odlišných text .
Pár informací pro lepší orientaci v nich. P íb h je rozd len do dvou částí
(knih). D j první knihy se odehrává v minulosti, d j druhé v dob , kterou
bychom mohli ztotožnit se současností (snímek 3). Texty, které budete číst,
jsou složeny z vybraných úryvk , mezi nimiž je buď p erušovaná čára (texty
pat í do jedné knihy), nebo plná čára (texty za touto čarou pat í do druhé
knihy). Budeme se dnes zabývat hlavn kompozicí románu. Texty jsou
zam eny vždy p edevším na jednu z t chto t í kategorií: postava, prost edí,
d j. (snímek 4) Vaším prvním úkolem bude odhalit, na kterou z t chto
kategorií je zam en práv váš text. Poté se pokusíte popsat, jestli se v dané
kategorii n jak projevuje to, co jsme vysoudili z paratextu. To znamená,
jestli je text v n čem kritický, jestli se v n m d je n co nereálného (obsahuje
n jaké fantastické prvky), jestli n jak pracuje se skutečností a jejím odrazem.
Až budete mít dočteno, promluvte si o tom ve dvojici (skupin ) a dejte
dohromady stručný popis Vámi čtených ukázek se zam ením na to, o čem
jsme mluvili. Poté vytvo íte t i expertní skupiny podle toho, na který
kompoziční prvek se vaše texty zam ují, a srovnáte informace, k nimž jste
došli. Dohodnete se na společném shrnutí informací, které pak p edáte
člen m dalších skupin.“
Vzhledem k nižšímu než p edpokládanému počtu student (10 místo 14), četla
v tšina student jiný text. Nebylo tedy možné, aby se p ed vytvo ením expertních
skupin bavili dvojice či trojice nad jedním textem. Zadal jsem proto rovnou pokyn,
aby se na určitá místa ve t íd shromáždili ti, kte í se domnívají, že četli text
zam ený na postavu, prost edí, scénu. Rozložení m lo být zhruba rovnom rné (34-4), studenti však m li s rozpoznáním problém: Postavy (1), Prost edí (5 z toho 2x
postava a 1x scéna), scény (4 z toho 1x postava a 1x prost edí).
Pro rozlišení jednotlivých prvk kompozice se tak vybrané úryvky text jeví jako
p íliš náročné. P edkládané texty jsem dop edu nijak nečísloval ani jsem si
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nepoznamenal, které z nich byly určeny špatn a jak. Nemohu tedy bohužel zp tn
dohledat, ve kterých textech se chybovalo a proč.
Pro p íšt by bylo určit lepší úryvky n jak jasn označit – mít od začátku víc pod
kontrolou, komu dávám jaký typ textu. Pro správné určení zam ení textu by mohlo
pomoci položení otázek ke konkrétním úryvk m, které by pozornost čtená e
koncentrovaly správným sm rem. P vodním zám rem však práv bylo vyhnout se
tomuto p ílišnému sm ování.
Jak se ukázalo v další fázi hodiny, mnoha v cem ve svém textu studenti lépe
porozum li p i interakci s druhými. Mohli bychom tedy studenty rovnou rozd lit do
skupin se stejným kompozičním prvkem a úkol určit, o který z nich se jedná, by
pak byl pro všechny společný. Tato alterace by navíc ušet ila n jaký čas, jenž by
byl využit v dalších fázích hodiny.

Uvědomění (40-50 min) ve skutečnosti 60 min.:
•

snímek 5

• Jednotlivé expertní skupiny jsem vyzval, aby si nejprve ješt jednou p ečetly svoje
texty se zam ením na daný kompoziční prvek. B hem jejich následné diskuze
jsem je obcházel, naslouchal jejich hovor m a snažil jsem se jim občas napov d t,
n kam je nasm rovat. Op t se ukázalo, že krátké úryvky neposkytují dostatek
informací ke správné interpretaci: jeden student interpretoval úryvek ze záv rečné
scény, kdy Katynka popravuje srpem hastrmana jako hastrman v sen, protože
podle informací, které m l (1. kniha se odehrává v minulosti, 2. v současnosti), už
musí být Katynka 200 let mrtvá.
Další studentská interpretace je dokladem ne zcela pozorného čtení: V textu
zam eném na fará e Fidelia bylo pot eba k jeho správné identifikaci v jednom
z úryvk

využít informaci z úryvku p edchozího (p i popisu jeho postavy se

vyprav č zmiňuje o botách s okovanými podrážkami, že jde o Fidelia, v tomto
úryvku jasn zaznívá. V dalším úryvku však vyprav č už íká pouze: „na št rku
zak upaly jeho okované boty. Podle nich jsem ho poznal.“ Studentka čtoucí tento
text si sama tyto informace z ejm nespojila, protože uvedla, že není jisté, o jakou
postavu v druhém úryvku jde. Teprve, když jsem se ji zeptal, zda to skutečn
nem žeme určit a požádal ji, aby si záv r daného úryvku p ečetla ješt jednou,
uv domila si tuto souvislost a totožnost postavy určila správn .
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•

po pročtení text a společné diskusi nad nimi, by m li studenti dojít k t mto záv r m:

postavy: hastrman (p íloha V)
zjevné: baron, elegán, světák x skryté: hastrman, p ijel „vybírat
hnízda“, má postranní úmysly – „strom je vykotlaný, mezi ko eny se
svíjejí hadi“, utajovaná podstata, ležení pod ledem
fantaskní: vše poukazující na hastrmana
(kritika rychtá e)
postavy: Katynka (p íloha VI)
K. pohledem otce: jsou s ní jen potíže, dělá mu ostudu, fantazíruje x
p ístup vesničanů – důvěra v kněžku, vykonavatelka ob adu
fantaskní: proutek znehybňující kohouta
postavy: Fidelius (p íloha VII)
zjevné: fará – mravokárce, vý ečný, vážný, nepodobá se žádnému z
duchovních x něco skrývá: výměna obydlí se skrytým úmyslem, běhá
po lese, „p estrojení za pekelníka“
(kritika – postoj fará e k baronovi, k Francouzské revoluci)
d j: ob tní scény (p íloha VIII)
skutečné x odraz skutečnosti: hra – oběť (panák podobný baronovi) –
poprava
fantaskní: rituál – p íběh o králi a žábách (pohádka, bajka)
d j: viklan (p íloha IX)
skutečné x odraz: záznam události je vlastně její věštbou
fantaskní: viklan + borovice
kritika: odvezená hora, viklan v zemi, stromy zničené
d j: úvod 1. a 2. knihy (p íloha X)
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kritika: úprava krajiny p edky ctila p írodní zákonitosti, ta současná
je p ekračuje, krajinu ničí a p íroda na to doplácí
prost edí: cht l jsem poznat… (p íloha XI)
kritika: zpustošený kraj – p íroda i památky – v nové době, krása
z cestování se vytratila
fantaskní: hastrmanské náznaky – čtení stop v ledu, lidem se vyhýbal,
čas neměl smysl
prost edí: za víčky… (p íloha XII)
kritika: prodej masa ve zrušeném kostele, kraj žije na směny,
nejkrásnější kout světa škrtli na mapách, chuť chleba po popelu a rzi,
Kristus čelem ke k íži, hora v rozvalinách, odvezené stromy
fantaskní: klíčící zrno, popis hory? – spíš romantická stylizace
prost edí: Tahle voda… (p íloha XIII)
kritika: krajina i duše lidí jsou ploché, spící panna x země ve
fantaskní: hastrmanské náznaky
Domnívám se, že už v této fázi se studenti více potýkali s textem samotným a s tím,
aby jednotlivým úryvk m n jak porozum li a dokázali si vysv tlit, co se vlastn
v textu odehrává. Toto čtení zam ené více na d j než na souvislosti s paratextem
pak vedlo k tomu, že informace p edávané dalším student m mimo expertní
skupiny m ly více popisný než interpretační charakter. I já jsem m l p i obcházení
student více trvat na dotažení práce expertních skupin, o to více bychom toho pak
zvládli dát dohromady v záv rečné reflexi.

•

(snímek 6) „Nyní vytvo íme t i nové skupiny, v nichž bude vždy alespoň jeden

zástupce každé expertní skupiny. Sdílejte společn své dojmy z četby a
vym ňte si mezi sebou informace, které jste dali dohromady v expertních
skupinách.“
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V této fázi se ukázal mimod čný p ínos využitého skládankového učení –
konfrontace dvou poznatk z r zn zam ených ukázek vedla k poodkrytí významu
scény a jejího propojení s osudem postav. Na studenta hovo ícího o scén popravy
hastrmana navázaly dv

studentky: Počkej, u nás zase Katynka usekla hlavu

kohoutovi… n jakým tím, jak se tomu íká… srpem! Kost ným srpem!

Reflexe (20-30 min) Ve skutečnosti 10 min.:
•

„Nyní budeme pracovat v celé skupin společn . Poprosím vždy ty, kte í
nečetli texty zam ené na určitý kompoziční prvek, aby se nám společn
pokusili popsat, co o nich v dí od „expert “, již tyto texty naopak četli:
Začneme t eba postavami. Mluví o nich ti, kte í četli texty s p evahou
prost edí a scén…“

•

Po skončení reflexe dostane každý student v souladu se zam ením své expertní skupiny
n kolik stránek souvislejších úryvk a k nim p iložený pracovní list s otázkami. Poprosíme
studenty, aby si do p íšt tyto stránky p ečetli a odpov d li na otázky v pracovním list .

Reflexi považuji celkov za nedotaženou. Dílem proto, že nám na ni nezbylo dost
času, takže jsme, aby se dostalo na všechny, opoušt li témata jednotlivých skupin
d íve, než jsme došli ke všemu podstatnému. Dílem proto, že jsem pod časovým
tlakem poušt l ze z etele vyvození on ch souvislostí s paratextem.
Z ejm jsem také nezareagoval zcela vhodn na n které mylné interpretace či
reinterpretace (vzhledem k tomu, že v této fázi hodiny byly následující výroky
proneseny n kým jiným, než kdo úryvky skutečn četl, nelze s určitostí íct, zda
chyba byla na stran čtená e, nebo toho, kdo od n j informaci posléze p ijímal):
Objevení viklanu bylo popisováno jako objevení jakési jeskyn či svatyn . Smírčí
k íž byl bez určit jšího vysv tlení dáván do souvislosti s folklórem. Zcela popisný,
nikoli však interpretační, byl p ísp vek: je to o srovnání života v minulosti a
p ítomnosti.
Celkem dob e si studenti vedli p i interpretaci text zam ených na prost edí. Jeden
sice uvedl, že v pohledu vyprav če na krajinu minulosti a současnosti není žádný
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rozdíl, n kolik dalších však na n j zareagovalo, že naopak tu minulou má vyprav č
radši, a je „taková tajemnější“, ta současná je „zasažená znečištěním a on je z toho
smutný“.
Studenti také správn určili barona a hastrmana jako jednu postavu s dvojí identitou
a pátera Fidelia označili za tajemného, záhadného. Odhalení rozporu ve vnímání
Katynky jejím otcem („má ji rád a má o ní starost“) a pohledem vesničan („je
bláznivá“) nebylo úplné – chování vesničan , z n hož lze vyvodit jejich d v ru
v Katynčinu schopnost p ivolat déš , nebylo asi dostatečným doložením její pov sti
p írodní bytosti, pohanské kn žky, k níž lidé z vesnice také vzhlíží. Tento text by
tedy bylo pot eba obohatit na p íklad o úryvky ze strany 114 nebo 222.
Záv rečnou diskuzi nicmén m žeme považovat za důkaz o učení: P estože každý
student p ečetl úryvek zam ený pouze na jeden kompoziční prvek, byl v záv ru
seminá e schopen informovan hovo it o všech t ech prvcích kompozice. Pravdou
však je, že kvalita onoho učení mohla být i v tší.

6.3 Úroveň dosažení vytyčených cílů přípravy č. 1 a jejich souvislost
s RVP G

Studenti:
• za pomoci společné diskuze odhalí d ležitost paratextu pro interpretaci
knihy.
Cíle bylo dosaženo. Student m se skutečn v pom rn krátkém čase ízené
diskuze poda ilo pojmenovat funkci a smysl p edloženého paratextu. I
díky využitému p irovnání paratextu k jakýmsi pravidl m hry tak m žeme
p edpokládat, že napln ní tohoto cíle vede také alespoň k částečnému
napln ní OV (1)17, tedy ke schopnosti objasnit rozdíl mezi fikčním a reálným

zde i dále viz kapitola . .

17
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sv tem. Zcela jist pak tato část seminá e naplnila OV (5) a v teoretické
rovin se dotkla i OV (4).
• na základ samostatné četby ukázek identifikují st žejní kompoziční prvky
románu (postavy, prost edí, d ležité scény).
Tohoto cíle dosáhla pouze polovina p ítomných student . Zdá se, že pro
druhou část byl výb r ukázek pojat p íliš náročn anebo, že tito studenti ješt
nejsou natolik čtená sky zdatní, aby dokázali rozlišovat jednotlivé textové
roviny, a nebyli proto schopni dosáhnout OV (3).
• ve spolupráci s ostatními členy expertní skupiny zam ené vždy na jeden
z výše zmín ných kompozičních prvk určí, jakou souvislost má tento prvek
s paratextem p edstaveným v úvodní části hodiny.
Cíle nebylo dosaženo. K jeho napln ní bylo pot eba praktické aplikace
teoreticky osvojených poznatk

v úvodní části hodiny. Studenti však ve

svých reflexích četby více popisovali d jovou složku úryvk , než hledali
jejich souvislosti s paratextem. OV (4) tak v praktické rovin rovn ž nebyl
napln n.
• v nov vytvo ených skupinách sdílí se spolužáky informace o textech shrnuté
ve skupin expertní.
Cíle bylo dosaženo. Spolupráce a vým na informací mezi jednotlivými členy
skupiny probíhala bez problém . S ohledem na společnou reflexi v záv ru
prvního seminá e (o tom viz výše) lze polemizovat o kvalitativní úrovni
p edávaných informací. To ale zadaný cíl nesleduje. Spíše než k OV z oblasti
literární komunikace ho m žeme vztáhnout k tematickým okruh m
pr ezového tématu Osobnostn

sociální výchova, p edevším k Sociální

komunikaci a ke Spolupráci a sout ži.18

18

o to

podro

ěji viz Balada

s.

-69)
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6.4 Shrnutí ověření přípravy č. 1 a vyvození závěrů pro přípravu č. 2
Celkov problematické (krom již zmiňovaného lp ní na tom, aby určité v ty
a formulace zazn ly podle mé p edstavy, a naopak ned slednosti p i shrnování
podstatných rys

jednotlivých prvk

kompozice) se ukázalo neposkytování

časového rámce student m. Nikdy jsem nezadal, kolik mají na danou aktivitu času.
Ptal jsem se pouze, zda ješt n kdo pot ebuje čas k dokončení. Studenti tedy nem li
žádný d vod s prací pospíchat. Proto nám nakonec nezbyl dostatek času na reflexi
celého seminá e.
Tento poznatek vyvozuji vlastn i díky paní učitelce Krupové, která kladn
hodnotila m j p ístup ke student m, ale na druhou stranu ekla, že jim „jdu trochu
málo po krku“ a že bych po nich v rámci seminá e mohl chtít v tší výkon a rychlejší
práci.
Líbilo se jí také využití skládankového učení, díky n muž se mi poda ilo
studenty, jež jsou podle ní normáln docela plaší, rozmluvit a zapojit do práce. Ona
„plachost“ se projevila p i záv rečné reflexi, kdy se zapojovalo jen n kolik
student , a to velice zdrženliv . V souvislosti s tím se mi vybavuje komentá mé
vedoucí praxe na základní škole, která mi doporučila trénovat schopnost „ustát
ticho“, tedy vydržet mlčenlivost student a nechat jim trochu více času, aby se
osm lili k projevu.

V úvodu druhého seminá e

bychom se krom

reflexe p ečtených

souvislejších úryvk m li vrátit ješt k funkci jednotlivých prvk kompozice p i
výstavb celého díla. Dovysv tlit a zp esnit to, co se v reflexi prvního seminá e
p íliš nepoda ilo.
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6.5 Příprava č. 2: Význam kompozice, celkový smysl díla

Pomůcky: Počítač, dataprojektor, interaktivní tabule (není nezbytná),
powerpointová prezentace Urban_Hastrman (snímek 7-15, p íloha XVII), pracovní
listy a ukázky text 2. knihy (p íloha XVIII a XIX)
Metody: frontální výuka, práce ve skupinách, dokončování textu, tvorba
vlastního textu
Východiska:
•

studenti p ečetli úryvky zadané na minulém seminá i a vyplnili k nim
p íslušné pracovní listy
Cíle:

Studenti
•

spárováním obrázk

symbolizujících r zné prvky kompozice usouvztažní

zp sob jejich využití s jejich významem p i tvorb celého díla.
•

na základ

četby text

a diskuze ve skupin

vytvo í krátké texty

korespondující s velkou myšlenkou díla.
•

velké myšlenky vztáhnou k aktuální společenské situaci.

Důkaz o učení:
•

Ov ení d kazu o učení prob hne v rámci druhého Uv dom ní a Reflexe:
„… budeme sledovat tentokrát ve dvou skupinách. K úryvk m z knížky
dostanete v t chto skupinách ješt jeden list s trochu jiným textem a pokyny,
podle nichž budete pracovat. Po dokončení skupinových úkol si krátce ob
skupiny navzájem p edstaví výsledky své práce.“
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Reflexe + Evokace (20 min) ve skutečnosti 28 min:
•

rozd líme studenty na t i skupiny podle toho, jaké četli texty, a v prezentaci promítneme
snímek 7. Vysv tlíme pravidla následující aktivity:

•

„P ed vámi je celkem 18 obrázk vytvá ejících 9 dvojic. Souvisejí s texty,
které jste četli, a symbolizují n jaký prvek určité kompoziční roviny díla.
Poprosím vždy jednoho zástupce, aby po domluv s ostatními členy své
skupiny p išel k tabuli a kliknutím na dva obrázky určil jednu dvojici. Než
tak učiníte, prosím, abyste nám váš výb r vždy zd vodnili – proč podle vás
zrovna tyto dva obrázky pat í k sob . Po výb ru obrázk se objeví krátké
texty – ty, pokud bude vaše volba správná, na sebe budou buď n jak
navazovat, nebo si budou v n čem odpovídat (t eba podobnou formulací),
navíc bude mít pozadí t chto text stejnou barvu. P estože správné ešení je
jen jedno, ani jinak zvolený pár obrázku p i logické argumentaci
nepovažujeme za chybný…“
Prezentace na interaktivní tabuli nereagovala dle p edpokladu. Obrázky se m ly po
dotyku „otočit“ v text. To se však nestalo. Nebyl to ale nijak zásadní problém.
Studenti vždy popsali, které dva obrázky mám otočit, já je označoval myší.

•

Správná ešení m žeme místy doprovodit n kterými z navrhovaných otázek, které ov ují
p ečtení a pochopení textu:
klobouk + losos = HASTRMAN

K čemu dojde p i zavražd ní Kabelatsche nebo p i souboji
s Fideliem? Proč se hastrman málem utopil?
Spojení t chto dvou obrázk d lalo student m kupodivu problém. Dvojice byla
odhalena jako jedna z posledních. Nakonec se však dobrali toho, že je baronova
tvá n kolikrát p ipodobňována k hlav lososa. Možná by bylo lépe nahradit tento
obrázek n jakým Ladovým hastrmanem, který by studenti odhalili snáz. Na druhou
stranu pro interpretaci postavy hastrmana by to bylo trochu zavád jící.
kostel + dláto = FIDELIUS

Proč Fidelius prosí barona, aby Katynku odvedl pryč z kraje?
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Také obrázky symbolizující postavu Fidelia byly odhaleny až v záv ru aktivity.
P es dláta jsme se dostali k jeho tajemství, studentka, která daný úsek textu četla,
ho však nebyla schopná vyložit úpln . Z ejm jí nebylo p íjemné o tom mluvit.
vesnická dívka + bohyn Demeter = KATYNKA

„Jaká je souvislost mezi Katynkou a staro eckými bohyn mi?“
V odhalení spojitosti t chto dvou obrázk nebyl problém, i když se objevil i návrh na
spojení vyobrazení bohyn Deméter se sousedním obrázkem srpu. To jsem, jak bylo
uvedeno výše, komentoval tak, že spolu určit i tyto dva obrazy souvisí – srp je symbolem
Démétér, ale také i symbolem Katynčiným a evokuje i sklizeň, úrodu. V tomto duchu
studenti odpov d li i na položenou doplňující otázku. Nev d li si však rady se souvislostí
s bohyní Persefonou, navrhovali, že Katynka je podobn „tajemná“. Reagoval jsem tak, že
tu spojitost možná objevíme ješt pozd ji.
kop iva + srp = HRA/RITUÁL (první a poslední setkání hastrmana s Katynkou)

„Jak popisuje hastrman Katynčiny oči, když ji poprvé spat í p i
vynášení smrti?“
Odhalení této spojitosti ned lalo student m problém. Dob e si z úryvku
z p edchozího seminá e pamatovali první setkání Katynky s hastrmanem. Na
doplňující otázku odpov d li po dohledání informace v textu: m la oči jako dva
srpy.
voda + hora, viklan + egyptská malba = MAGICKÉ PROST EDÍ ROVNOVÁHA ŽIVL ,
ROVNOVÁHA SV TA

Jaký další p edm t naznačuje souvislost se starým náboženstvím
(pohanským božstvem)
Kdy se kámen p estal hýbat a co to znamená?
Tyto dv dvojice obrázk

byly zkusmo spojovány r zn : voda s hastrmanem,

viklan s Vlhoští, op t to byly p íklady logicky se nabízejících a možných ešení.
Problém byl v bec s pojmenováním egyptské malby. Student m z ejm
nedostatečn

evokoval p íb h o malb

na egyptském sarkofágu, který baron

vypráv l Fideliovi. Samotná tato pasáž v textu ale možná nebyla pro studenty p íliš
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atraktivní, na nic je neupozornila. P i dalších úpravách p íprav by bylo dobré
pozornost student na tuto část textu více nasm rovat.
roční doby + vynášení smrti = PR B H ČASU
„Jakými dalšími zp soby je vyjad ován čas?“
Zde by z ejm bylo pot eba pro p íští využití najít obrázek, který lépe symbolizuje ob ad
vynášení smrti. Nejd ív ho považovali za strašáka. V moment , kdy studenti tento symbol
pochopili, napadlo je i p i adit ho k symbolu ročních dob. Odpov ď na doplňující otázku
již také nebyla problémem, alespoň pro jednu ze studentek, která si všimla souvislosti
ubíhajícího roku nejen s lidovými zvyky, ale také se svátky vycházejícími z k es anství.
Mácha + krajina, Kant + jeho kniha = DOBOVÝ KONTEXT

„Jak skutečn zní Kant v v textu parafrázovaný výrok?“
„Na jaké další osobnosti se v textu odkazuje a proč?“
Čím je inspirována velikonoční hra? Ve kterých divadelních
hrách vystupuje chór, který komentuje d ní na jevišti?
Celkem snadno odhalili studenti spojnice mezi obrázkem Immanuela Kanta a
obrázkem jeho knihy. Byla to v bec první dvojice obrázk , kterou studenti určili.
Skutečný Kant v výrok, na který jsem se pak doptával, však dohromady dát
nedovedli, ani s interpretací jeho obsahu si nev d li rady. Také Máchu vcelku bez
potíží spojili s jeho kresbou. Mezi osobnosti, na n ž se v textu románu odkazuje,
za adili Georgese Brumella, Ludwiga Feuerbacha, Charlese Fouriera a lorda
Byrona. Nezmínili (a já na to v tu chvíli také zapomn l upozornit) J. W. Goetheho.
Jako d vod, proč odkazy autor do textu za adil a proč, uvedli, že jejich myšlenky a
citáty souhlasí s r znými myšlenkami autora.

Domnívám se, že studenty tato aktivita celkov bavila. Ale protože si málokdy byli
stoprocentn jisti svou volbou a vystupovali víc za sebe než za skupinu, byl na
jejich p ístupu znát ostych. I p es má opakovaná ujišt ní, že se nic ned je, pokud
jejich volba nebude správná, se doslova báli ud lat chybu.
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Uvědomění (10 min) ve skutečnosti 12 min:
•

„Doposud jsme zkoumali jednotlivé kompoziční prvky samy o sob , teď se
je pokusíme propojit a podívat se, jak společn fungují p i výstavb celého
díla.“
(na základ p edchozí aktivity dovozujeme a shrnujeme, jak autor pracuje s jednotlivými
kompozičními rovinami p i výstavb celého díla (pro názornost doplňujeme promítáním
jednotlivých snímk prezentace):

•

(snímek 8): „D j první knihy zasazuje Urban n kam do první t etiny

19. století. (1. klik) Tedy do doby dohasínajícího osvícenství, na které
odkazují parafráze Kantova výroku a zmínky o Velké francouzské revoluci,
(2. klik) a počínajícího romantismu (dv

setkání s Máchou, narážky na

Goetheho, Byrona, Shelleyho).“
•

(snímek 9) „Krom vytvo ení v rohodného historického pozadí mají však tyto

odkazy ješt jednu funkci. „Romanticky stylizované jsou p edevším pasáže
popisující p írodní scenérie. Autor se tak snaží o co nejautentičt jší zobrazení
krajiny v mysli člov ka (bytosti) žijícího v 19. století, tedy ovlivn ného
tehdejší kulturou a jejím vnímáním p írody. Parafráze Kanta symbolizují
prom nu, která se s hastrmanem b hem celého p íb hu stala: mravní zákon,
který byl na začátku p íb hu mimo n j, hastrmanovi v záv ru první knihy
velí poskytnout veškeré volné d íví ze svých les

lidem z vesnice, aby

neumrzli. Kv li jejich záchran se tak vzdává onoho „hv zdného nebe“ –
p ed krásou, ale i krutostí, p írody dává p ednost pomoci člov ku v nouzi,
místo hastrmanem-postrachem je baronem-lidumilem (a jak sám íká, jednou
se mu to vymstí…). Kant navíc ve své filozofii zavádí pojem tzv. autonomní
morálky, a práv tím se stává i jedním z mnoha pojítek s druhou knihou…
(klik): Krom stylizace popis p írody je pro romantismus typický taky zájem

o folklór. Jím inspirované scény mají v kompozici p íb hu op t dvojí funkci:
jsou d ležitou součástí d je, a zároveň i jeho kulisou. Konkrétní čas, období
v roce je totiž určeno slavnostmi a tradicemi, které se v dané dob
odehrávají.“
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•

(snímek 10): „Často se p itom do st etu s tehdy dominujícím k es anstvím

dostávají pohanské zvyky a obyčeje. A práv pochopení využitých symbol
pohanské mytologie je pro porozum ní tomu, jak funguje fikční sv t první
knihy románu naprosto zásadní: hora Vlhoš je magickým místem, z n hož
na povrch vyv rá ta nejčistší voda. (1. klik) Na ní stojící viklan (ob í kámen
podobný vejci) spojovaný s velikonočními kraslicemi a výjevy na egyptském
sarkofágu

symbolizuje

rovnováhu

sv ta:

kolob h

života

a

smrti,

spolup sobení živl (vody a zem ), vzájemn prosp šného soužití člov ka a
p írody. (2. klik) Dv hlavní postavy mají sv j p edobraz v pohádkových
postavách, které jsou inspirovány postavami mýtickými. Vodník je vodní
démon pevn zako en ný ve slovanském folklóru mající vazby i na eckého
boha mo e Poseidóna. Katynčin osud je propojen s p íb hy bohyn podsv tí
Persefony a její matky bohyn úrody Démétér. Stejn jako u Démétér p ináší
do kraje úsm v navracející se na Katynčinu smutnou tvá kýženou úrodu a
hojnost.“
•

(snímek 11): „Všechny prvky kompozice, na které jsme dosud narazili, m ly

jedno společné – fungovaly dvojím zp sobem. A tento dualismus je vlastn
tím nejd ležit jším tv rčím principem celého díla. (1. klik) Nejvýrazn ji je to
vid t p edevším na t ech hlavních postavách. Všechny mají v p íb hu dvojí
roli, dvojí identitu – jednu zjevnou, druhou více či mén skrytou. (2. klik)
Jejich charaktery jsou zásadn ovlivňovány prost edím a d jem, ale samy
také mají na podobu prost edí a vývoj d je zásadní vliv. Dv hlavní postavy
jsou navíc zosobn ním živl , které p inášejí do kraje život: Katynka
(ochránkyn kraje – personifikace zem ) zajiš uje úrodnost kraje, hastrman
(vodní živel) je tím, kdo pod vlivem své lidské identity nakonec onu
rovnováhu narušuje.“
•

(snímek 12): „Činnost Fidelia odhaluje skryté identity Katynky a hastrmana.

Sám v či nim ve svých dvou rolích p istupuje opačným zp sobem – jako
vesnický fará se snaží Katynku p ivést zp t do kostela, barona n kolikrát
vyzývá ke spolupráci, tvá í se jako jeho spojenec. V soukromí podléhá
Katynčin kráse a stává se hastrmanovým nep ítelem. (klik) Celým p íb hem
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prostupují scény, které n jak souvisí s ob tí, či ob továním. Do jejich
jednotlivých variací se promítá a tím samotné scény spoluutvá í to
nejd ležit jší ze všech již zmín ných rovin kompozice…“
•

(snímek 13): „…tedy historický kontext, určování času, mýtické a pohádkové

prvky, vztahy a konflikty postav. Poskytují jakýsi rámec, který drží celý
p íb h pohromad .“

Reflexe (10 min):
•

„P ečt te si nyní poslední kapitolu první knihy románu a zkuste na ní
aplikovat to, o čem jsme nyní hovo ili: Pozorujte jednotlivé prvky
kompozice, ve dvojicích pak popište a analyzujte, jak s nimi autor zachází“
(promítneme na plátno poslední kapitolu – snímek 14 – a necháme studenty 5 minut číst a
analyzovat text, aktivitu pak ukončíme společnou diskuzí, z níž by m ly vyplynout tyto
záv ry):

prost edí:
romantizující popis krajiny (prsť p es noc ztěžkla, napojena z tající ledové
kůry. Les ožil, pod b ezovým mlázím se začervenala liščí srst a v korunách
stromů se ozvali ptáci. Kolem remízků se držel ranní opar, jenž sliboval
vystoupat vzhůru a zastínit krásnou lhostejnou mod , proměnit se v ošklivé
šlá e vody a v podobě deště se vrátit na zem - a nezmrznout), historický

kontext (sebevražda učitele – aluze na Werthera)
scéna + počasí:
„ob ad“ obětování za oteplení
mýtus + postavy:
Katynka uložením do sklepení Černého mlýna naplňuje osud bohyně
Persefony (odebírá se do podsvětí)
Až na Goethovskou aluzi, o níž jsme však nemluvili ani p edtím v reflexi/evokaci,
odhalili studenti v textu všechny výše nastín né prvky kompozice a popsali
autorovu práci s nimi. Navíc zmínili ješt zjevný dualismus postavy hastrmana a s
mou drobnou pomocí ho našli i u postavy Katynky.
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Evokace (5 min):
•

„Minule jsme na začátku seminá e ešili funkci paratextu, tedy textu, který je
umíst n p ed začátek románu. Pamatujete si, k čemu jsme došli?“
S1: „Paratext nám íká, co máme od textu samotného čekat.“

•

„P esn tak. Musím se p iznat, že minule jsem vám ješt jeden d ležitý
paratext zatajil. Vypadá takto“ (posuneme prezentaci na snímek 15).

•

„O ob ti a ob tování jsme si leccos už ekli, nicmén k plnému pochopení
toho, proč autor za adil tento Dostojevského citát do své knihy, pot ebujeme
p ečíst ješt

alespoň n kolik krátkých úryvk , tentokrát z druhé knihy.

Hastrman se navrací do svého kraje na sklonku 90. let 20. století. Místo
posvátné hory Vlhoš však nachází kamenolom. Místo Staré Vsi a dalších
obcí a rybník

nachází plochou hladinu Novomlýnské p ehrady. Jak se

s touto zm nou vyrovnává, budeme sledovat tentokrát ve dvou skupinách.
K úryvk m z knížky dostanete v t chto skupinách ješt jeden list s trochu
jiným textem a pokyny, podle nichž budete pracovat. Po dokončení
skupinových úkol si krátce ob skupiny navzájem p edstaví výsledky své
práce.“

Uvědomění (30 min):
•

studenti čtou p edložené úryvky text druhé knihy a pracují podle pokyn v pracovním
list

(srovnávají texty s druhým paratextem i s textem publicistickým, dokončují

publicistický text vlastními slovy, nebo se vytvá ením textu vci ují do literární postavy –
viz p íloha XVIII a XIX). Výsledky jejich práce jsou důkazem o učení v rámci této
výukové jednotky.

I vzhledem k nedostatku času studentská spolupráce ve skupinách tentokrát
pon kud vázla. Rychlejší se neohlíželi na pomalejší a sami začali tvo it vlastní
texty ješt p ed tím, než došlo ke sdílení informací ze čtených úryvk .

•

ideální rozd lení do dvou skupin (p i celkovém počtu 14 student ) je v tomto p ípad 8 a 6
člen . 8členná skupina se bude zabývat úryvky, které zachycují banalitu zla vedlejších
postav, 6členná skupina bude číst texty vztahující se ke t em hlavním postavám druhé
knihy. P edevším u této druhé skupiny by bylo dobré rovnom rné zastoupení čtená

všech
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t í skupin text , které m li studenti p ečíst mezi ob ma seminá i (tedy 2x postavy, 2x
prost edí, 2x scény).

Reflexe (15 min) ve skutečnosti asi 8 min, celkov jsme tak skončili o 3 min
pozd ji:

•

Necháme studenty prezentovat výsledky jejich práce.

Vzhledem k rychle ubíhajícímu času byla prezentace studentských prací velmi
zkrácena. V tšina ze student sv j text ješt ani nestihla dokončit. P esto tu byly
určité náznaky podn tnosti práce s p vodním textem p i tvorb textu vlastního:
Student, jenž psal kandidátský projev hastrmana, ho zakončil zvoláním narážejícím
na dvojí identitu hlavní postavy. „Schizofrenici všech zemí spojte se!“ Tato aktivita
studenta tak je bohužel jediným zaznamenaným důkazem o učení v rámci této
výukové jednotky.

•

V následné diskuzi by pak m ly zaznít p edevším tyto otázky (po krátké prezentaci

prací jsme se p esunuli k ízené diskuzi, v jejímž rámci jsme vlastn

ešili i

odpov di na otázky zadané v pracovním listu. N které p edem naplánované otázky
tak z staly nevyužity. Jednak proto, že se kryly s obsahem sd lovaného p i kontrole
pracovních list , u posledních dvou zde uvád ných otázek proto, že už na n nezbyl
čas):

•

„Co je to ob ?“
S1: Něco, co dáme, čeho se vzdáme, aby se stalo něco, co chceme.

•

Jak k ní p istupovaly vedlejší postavy v druhé knize a jak se k ní stav ly
postavy hlavní?

•

„Jak k ob ti p istupovali lidé obývající (Urban v fikční) sv t v první knize?“
S1: Brali to jako součást života.
S2: Prostě obětovali kohouta a mysleli si, že kvůli tomu bude lepší počasí.

•

„Otázka na vás, kte í jste vymýšleli projevy hlavních postav –
prezidentských kandidát : Jak by se tvá ili, na citát Dostojevského?“
S1: No, Hastrman, Katynka, a ten Tomáš Mor by s tím asi souhlasili.

•

(k druhé skupin ) „A co vedlejší postavy ve vašich úryvcích?“

S1: No, taky by s tím souhlasili… kdyby šlo o obětování těch věcí kolem.
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S2: T eba, že je lepší vytěžit kámen z hory a dostat za to peníze, obětovat stromy,
d evo, aby nám bylo teplo…

•

„A kdybychom to vzali z jejich pohledu, kdyby se oni sami m li ob tovat?“
S1: Tak to ne. To by nechtěli.

•

„Proč se s nimi vlastn hastrman setkává?“
S1: Jde za nimi, protože si myslí, že oni můžou za to, co se stalo s horou.
S2: Chce je za to potrestat. Zabít.

•

„A jak na n j oni reagují?“
S1: Vždycky ho pošlou někam výš, za nějakým svým nad ízeným.
S2: Tvrdí, že oni za to nemůžou, že jen plní to, co jim ti nad nimi zadali.

•

„Jaká je souvislost mezi jednáním hlavních postav a tím, co se píše
v publicistickém textu, který jste četli?“
S1: Ten poslanec íká vlastně to samé – hájí jednání tím, že to bylo na ízení shora.
S2: Je to vlastně ta banalita zla.

•

„P esn . Tento termín Hannah Arendtové nás vlastn obloukem vede zpátky
ke Kantovi a k jeho mravnímu zákonu uvnit každého člov ka. To je ta
autonomní morálka, o které jsem p edtím mluvil. Kant, Arendtová, a
koneckonc

i Urban v Hastrmanovi

eší práv

tuto otázku, otázku

odpov dnosti člov ka za vlastní jednání“.
•

„Ten Tomáš Mor, zvláštní jméno, že? P ipomíná vám n jaké jiné?
S1: Thomase Mora, toho, co napsal Utopii.

•

Výborn . Vidíte, zase tady máme ten kontext, odkaz, k jiné osobnosti, která
n jak souvisí s myšlenkami románu. Co se vlastn na konci, celého p íb hu
stane?
S1: Hastrman ničí p ehrady.

•

„Ničí jich víc?“
S2: Ne, jen jednu, co je u Vlhoště.

•

A co se stane potom?
S1: Začnou ten kraj obnovovat, jak vypadal p edtím.
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•

Jak ta obnova probíhá?
S1: Pracují na tom všichni společně, bez zapojení techniky…
S2: Chodí jim tam hodně dobrovolníků…

•

Ano, vytvá ejí vlastn

společn

jakousi ideální komunitu, společnost

založenou na vzájemné solidarit , pomoci, respektu. Asi n co podobného, co
m l na mysli sám Thomas More.“
•

„Co to v bec dnes znamená ob tovat se? Našli byste ješt n jaký jiný
termín, který by p esn ji odpovídal dnešní dob , nebo který by vystihoval
jednání hlavních hrdin druhé knihy)?“
I po n kolika dalších reformulacích této otázky studenti neodpov d li dopln ním
očekávaného slova (angažovat se). Když jsme o tom pak zp tn mluvili s paní
učitelkou Krupovou, sama mi ekla, že jí tento termín ihned naskočil. Usoudili jsme
společn , že student m se to tak ale ješt nespojuje, že tímto zp sobem neuvažují.

•

Proč o n čem takovém Urban v bec psal?

•

(Jak na vás, kte í jste četli záv r p íb hu, p sobilo spojení dvou do té doby
samostatn se objevujících p edm t : srpu a kladiva)

6.6 Úroveň dosažení vytyčených cílů přípravy č. 2 a jejich souvislost
s RVP G
Studenti
•

spárováním obrázk

symbolizujících r zné prvky kompozice usouvztažní

zp sob jejich využití s jejich významem p i tvorb celého díla.
Cíle bylo dosaženo. Studenti si pomocí grafického znázorn ní zv domovali
vztahy mezi jednotlivými prvky kompozice a jejich významu p i tvorb
celého literárního díla. Tato část hodiny tedy naplňovala p edevším OV (3) a
(4)
•

nov nabyté v domosti o prvcích kompozice dokáže aplikovat p i četb a
interpretaci záv rečné kapitoly první části románu.
Cíle bylo dosaženo. Studenti bez problému a rychle pojmenovali jednotlivé
kompoziční roviny a v rámci jejich analýzy a interpretace uvád li i konkrétní
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p íklady práce autora s jazykovými prost edky. V této fázi hodiny taky byl
napln n OV (2)
•

na základ

četby text

a diskuze ve skupin

vytvo í krátké texty

korespondující s velkou myšlenkou díla.
Cíle ve v tšin p ípad nebylo dosaženo. Studenti nem li dostatek času pro
tvorbu vlastních text . Napln ní OV (6) a OV (7) tak nem žeme doložit.
•

velké myšlenky vztáhnou k aktuální společenské situaci.
Cíle nebylo dosaženo. D vodem byl op t nedostatek času pro záv rečnou
diskuzi.
Tak jako v p íprav č. 1 je i zde poslední uvedený cíl formulován se z etelem
na jeho p esah samotné výukové jednotky zam ené jinak na OV z oblasti
literární komunikace. M žeme op t zmínit tematický okruh Osobnostn
sociální výchovy (Morálka všedního dne)19, ale také nap íklad pr ezové
téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Pokud
bychom zvládli v novat více prostoru diskuzi, byla by rozvíjena schopnost
„myslet systémově a hledat souvislosti mezi jevy a procesy“ (Balada, 2007,
71). Díky využití text publicistické povahy a jejich tv rčí práci s nimi
m žeme hovo it také o styčných plochách s pr ezovým tématem Mediální
výchova: V oblasti postoj

a hodnot jde p edevším o rozeznávání

společenské a estetické hodnoty mediálního sd lení, v oblasti v domostí,
dovedností a schopností pak zejména o osvojení poznatk

usnadňujících

orientaci v současném sv t .20

6.7 Shrnutí ověření přípravy č. 2 pohledem učitelů
P es v domou snahu informovat studenty o množství času, které mají na daný
úkol, se p edem stanovené limity jednotlivých fází hodiny nepoda ilo vždy dodržet.
Bylo to zp sobeno p edevším špatným časovým odhadem celé aktivity; nap íklad
hned úvodní reflexe vycházející z p edchozího seminá e a z čtení souvislejších
úryvk mezi ob ma setkáními se protáhla oproti p edpokladu o tém
19
20

o to podro ěji viz Balada
dle Balada, 2007, s. 79

10 minut.

s.
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Naopak dodržení časového limitu u druhého Uv dom ní m lo za následek neúplné
dokončení zadaných úkol a menší p ipravenost student pro záv rečnou reflexi, na
níž op t již nezbývalo mnoho času.
Celkové časové manko bylo však zp sobeno už tím, co jsme nestihli b hem
první výukové jednotky. Proto jsem se snažil získat čas za azením frontálního stylu
výuky p i shrnování role jednotlivých kompozičních prvk

v textové výstavb

celého románu. P estože vizuální podpora tohoto výkladu, alespoň podle n kterých
komentá

ve zp tné vazb (viz níže), studenty z ejm zaujala, jejich aktivní účast

na seminá i byla v této chvíli oslabena. Také paní učitelka Krupová, které se
prezentace jinak velmi líbila, vyjád ila pochybnost nad tím, kolik si z tak obsáhlého
a náročného výkladu budou studenti schopni odnést. To byla ostatn

i její

všeobecná p ipomínka k celkovému pojetí obou lekcí: úskalím m že být snaha jít
jak do hloubky z pohledu textové analýzy, tak do ší ky z hlediska tematické
interpretace. Doporučovala proto pro p ípadné p íští využití vyhnout se za pomoci
p evypráv ní n kterých pasáží nutnosti p ečíst velký objem text , aby studenti m li
dostatek času nad textem menšího rozsahu p emýšlet a posléze s ním mohli i
samostatn a tv rčím zp sobem pracovat. Tím by se dosáhlo ideálního rozd lení
rolí v hodin : učitel by byl spíše pasivní pozorovatel a podporovatel aktivn se
učících student , kte í pro sebe a svou cestou objevují čtený text a jeho význam.
Faktem je, že nedotažení p íprav do konce se nejvíce podepisuje práv na
výkladu smyslu díla a na vztažení jeho velkých myšlenek k současnosti. Didaktický
potenciál textu tak, jak jsme si ho na začátku stanovili, byl v této oblasti napln n
pouze částečn , a to ješt

zp sobem, p i n mž se naopak učitel dostával do

aktivn jší role než studenti.

6.8 Studentská reflexe semináře
Po skončení druhé lekce literárního seminá e byli studenti požádáni o
vypln ní krátkého reflektivního dotazníku (v plném zn ní ho uvádíme v p íloze
XX). Z celkového počtu 14 student , bylo na druhém seminá i p ítomno 11, jedna
studentka nemohla kv li zran ní ruky psát, zp tnou vazbu tak odevzdalo pouze 10
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student . Rozhodn tedy nejde o žádný reprezentativní vzorek, z n hož by bylo
možné vyvozovat obecné záv ry. Určitou informační hodnotu však zp tné vazby
poskytují, zejména v p ípad otev ených otázek. Citujme alespoň t i z nich. Od t ch
dalších se odlišují tím, že krom obsahového shrnutí knihy poskytují i zp tnou
vazbu vlastního čtená ského prožitku, respektive vztažení tohoto zážitku k možným
situacím vlastního života:
S1: Odnáším si docela zajímavou zkušenost s analýzou celé knihy, dobrou
p edstavu o charakteru a významu p íběhu.
S2: Kniha je hlavně o tom, že by se člověk neměl oddávat hned prvním
dojmům, protože skryté věci vyplavou na povrch později.
S3: Odnáším si to, že pokud umíme hledat a domýšlet si v knihách, může nám
toho p inést spoustu. Je pot eba číst mezi ádky a do hloubky, pak je zážitek ještě
větší.

Odpov di na uzav ené (či polootev ené) otázky vyznívají velmi p ízniv : 7
z 10 student má dostatek informací a vcelku jasnou p edstavu, o čem kniha je. 8
student m z 9 (jedenkrát nevypln no) vyhovoval zp sob práce v seminá i
(oceňovali, skupinovou spolupráci, vizuální podporu výkladu, za azení tvorby
aktuálního autora i to, že byl zp sob práce celkov jiný než v b žných hodinách,).
Studentka, které zp sob práce nevyhovoval, uvedla jako d vod „… protože jsem
občas ztrácela či nepost ehla souvislosti mezi jednotlivými texty.“

Pro 8 z 10

student byla četba souvislejších úryvk a vypln ní pracovního listu p im en
náročnou činností. K zamyšlení je, zda námi zvolený zp sob prezentace knihy,
motivuje studenty k jejímu p ečtení, nebo je naopak od dalšího kontaktu s ní
odrazuje. Celkem 6 student

kniha zaujala a rádi by si ji p ečetli, 1 studenta

nezaujala, ale p ečíst ji chce (student odpovídal mimo rámec nabízených odpov dí,
svoji formulaci doplnil vysv tlením, že se mu líbil nám t románu, nikoli však
Urban v styl), 3 studenti byli knihou také zaujati, ale p edb žná znalost jejích
pasáží zp sobuje, že nemají chu p ečíst si dílo celé.
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6.9

Stručný návrh alterace
Na tvo ivé aktivity druhého seminá e, a p edevším na jejich reflexi a

záv rečné shrnutí by bylo celkov pot eba poskytnout více času (alespoň polovinu
dvouhodinovky). Proto by se usouvztažn ní kompozičních prvk m lo odehrát již
na konci seminá e prvního. Znamenalo by to však podstatnou úpravu
p edkládaných úryvk . Možná by se mohly vynechat úryvky úvodní, účelem jejichž
čtení bylo p edevším poznat určitou kompoziční rovinu textu a na základ toho
vytvo it t i skupiny. Kdybychom tyto skupiny vytvo ili rovnou a rovnou jim
poskytli i konkrétn jší zadání a trochu upravené úryvky, získali bychom čas
nap íklad na práci se sekundárními texty (rozhovory citované v didaktickém
potenciálu, n které pasáže didaktického potenciálu, či úryvky výkladu z publikace
V sou adnicích mnohosti nebo jiných odborných text zam ených nap íklad na
v kompozici románu využité žánry a folklorní motivy), pomocí nichž by studenti
byli schopni sami vyložit funkci jednotlivých kompozičních prvk v textu. Mohli
bychom tak redukovat i množství textu čteného „za domácí úkol“, nebo i to je
rizikový faktor úsp chu hodiny, p ípadn bychom mohli vybrat i texty z druhé části
knihy. Druhý seminá by se tak mohl začít zabývat rovnou tematickou interpretací a
aktualizací významu díla pro současnost. V této souvislosti by samoz ejm bylo
pot eba p i každém pozd jším využití zde p edkládaných materiál

vyhledat

vhodný text publicistického charakteru, který by reflektoval společenský stav doby,
v níž budou naše návrhy výukových jednotek realizovány.
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Závěr
Jak jsme uvedli v úvodu této práce, spat ujeme d ležitou roli literatury jako

určitého nástroje umožňujícího zachytit a pochopit okolní sv t. Abychom tento
názor, či dojem mohli co nejlépe zprost edkovat student m st ední školy,
pot ebovali jsme se nejprve sami alespoň teoreticky zorientovat v jednotlivých
aspektech st edoškolské výuky.
Studium odborných pramen vedlo ke stanovení základních vnit ních pot eb a
hodnot adolescentního studenta, které je nutno aktualizovat (p ípadn je lepší se jim
vyhnout), chceme-li vzbudit jeho pozitivní zájem. Jde p edevším o autenticitu,
prostor pro kritické vymezení a pro reflexi autonomního jednání. Zvolené literární
dílo, Hastrman Miloše Urbana, o t chto pot ebách student m skutečn umožňovalo
mluvit a p emýšlet. V rámci jednotlivých aktivit v hodin jsme se snažili vyvarovat
p edevším takových situací, které by p inášely p ílišné množství stresu a strachu ze
selhání ve výkonové situaci. P i jejich p ípravách jsme zároveň m li na pam ti,
didaktická doporučení z disertační práce Š. Klumparové. Tvo ivý zp sob práce
s textem – reflexe p vodního textu tvorbou textu vlastního byl zvolen jako cesta
k objevení velkých myšlenek díla. Frontáln pojatá syntéza kompozičních prvk
modelovala zp sob p emýšlení vysp lejšího čtená e nad literárním dílem. Ob
navržené výukové jednotky ústily ve sdílení informací a dojm z četby p i společné
diskuzi. Nutno podotknout, že zvolené metody by mohly být úsp šn jší p i
obráceném pom ru času, který jim byl p i ov ován p íprav v nován. Tedy zatímco
modelování by m lo být pouze východiskem didaktické situace, tv rčí činnosti a
společná diskuze by se m ly stát jejím t žišt m a cílem.
Dotazníkové šet ení poskytlo našemu do té doby spíše teoretickému uvažování
alespoň základní p edstavu o reálném stavu výuky současné české prózy na st ední
škole. Na jeho základ jsme byli schopni definovat p ibližné podmínky, v jakých se
výuka tohoto tematického celku v dnešní dob nalézá. První námi stanovený cíl
v úvodu této práce se nám tedy splnit poda ilo
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Jak jsme zjistili, je téma současné české prózy (obecn ji literatury) bohužel
tématem okrajovým, kterému je v lepším p ípad

vyhrazeno skromné místo

v tematickém plánu jednoho gymnaziálního ročníku. Vzhledem k domn nce, která
uvozuje 1. kapitolu této práce i vzhledem k zjišt ním, jež ji v teorii i praxi vícemén
potvrzují, je to podle nás nejen škoda, ale v budoucnu by to mohl být i problém.
ešení, jak si s tímto problémem poradit, však jsou a záleží jen na v li a zájmu
konkrétního pedagoga, jestli je bude hledat a jestli jich využije.
Jedno z nich jsme se s p ihlédnutím k RVP G pokusili navrhnout i my:
Koncipovali jsme literární seminá zam ený pouze na téma současné české prózy,
v n mž by se studenti každým vybraným dílem mohli zabývat v rámci dvou
dvouhodinových výukových jednotek. Dílo by tak nebylo probíráno jen
prost ednictvím krátkých z kontextu vytržených úryvk , ale daleko d kladn ji a do
hloubky a mohlo by být p edstaveno jako celek.
Taková byla naše p edstava. V praxi se však ukazuje, že ani dva literární
seminá e vlastn k celkové interpretaci náročn jšího literárního díla nestačí. A ani
další dv

hodiny navíc by nejspíše na v ci nic nezm nily. Srozumitelnost a

množství p ijímaných informací by už pro st edoškolské studenty nemusely být
únosné. Navíc rozvleklost takto pojatého zp sobu výuky by z ejm byla zdrojem
demotivace.
Druhý námi vytyčený cíl se nám tak v plné mí e splnit nepoda ilo. Zp tná
vazba učitelky i student , a stejn tak i vlastní zhodnocení p íprav výukových
jednotek však ukazuje, že stanovený sm r je p ibližn správný. Jde jen o to, jakou
konkrétní variantu trasy p i další možné realizaci zvolit.
Navrhujeme, jak jsme již naznačili výše, jít spíš cestou redukce analýzy a
podpory vlastní aktivity a tvorby. I námi navržená alterace výukových jednotek již
uvažuje nad menším množstvím text , v tším sm rováním student

p i četb

pomocí konkrétn jších zadání a otázek a poskytnutím v tšího prostoru samostatné
tv rčí a reflektivní aktivit student .
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Naším hlavním cílem nemusí být vždy analyzovat a interpretovat dopodrobna
každé dílo, které čteme. D ležité je p edevším prost ednictvím t chto d l formovat
myšlení o literatu e a jejím vztahu s naší skutečností. Spíše než pomocí poctivé
analýzy to jde možná lépe cestou intuitivní reakce ukryté nejen v prožitku z četby,
ale i v prožitku z četbou inspirované tvorby.
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URBAN, Miloš. Jak jsem dal spálit parlament. Host [online]. 2008, XXIV(2), 7 [cit. 201606-25]. Dostupné z: http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2008/7-2008/jak-jsem-dal-spalilparlament
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Současná česká próza
Dobrý den,
rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku vytvořeného pro účely diplomové práce, která
se zabývá díly české prózy po roce 2000. Cílem práce je navrhnout koncepci a konkrétní výukové
hodiny středoškolského literárního semináře, jenž by v rámci jednoho pololetí zmapoval část
současné české beletristické tvorby.
Údaje z dotazníku budou vyhodnoceny anonymně a budou využity pouze pro účely diplomové práce.
Pokud by Vás zajímaly konkrétní výstupy této práce, napište prosím na konci dotazníku do příslušné
kolonky svoji emailovou adresu. Vaše případné dotazy Vám rád zodpovím na adrese
radek.chalupsky@gmail.com.
Velice Vám děkuji za Váš čas a ochotu!
Bc. Radek Chalupský,
PedF UK v Praze
*Required

1. Pohlaví *
Mark only one oval.
žena
muž
2. Kolik let činí Vaše učitelská praxe? *
Mark only one oval.
méně než 1 rok
1 - 4 roky
5 - 10 let
11 - 15 let
16 - 20 let
více než 20 let

Pomocí následujících škál charakterizujte svůj pohled na
současnou českou literaturu.
3. Zájem *
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

Velmi mě zajímá

Vůbec mě nezajímá

4. Motivace zájmu *
Mark only one oval.
1
Osobní

2

3

4

5
Profesní

5. Šíře zájmu *
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

Konkrétní autor, dílo
(díla)

Současná literatura jako
celek

6. Atraktivita tématu pro studenty *
Mark only one oval.
1

2

3

4

Velmi vysoká

5
Velmi nízká

7. Chcete-li, okomentujte některé z Vámi
zaškrtnutých stupňů na výše uvedených
škálách.

8. Kolik vyučovacích hodin v rámci výuky literatury věnujete české próze po roce 2000? *
Mark only one oval.
žádnou
1-2 hodiny
3-5 hodin
jeden měsíc
jedno čtvrtletí
jedno pololetí
celý školní rok
Other:
9. Jakým způsobem studentům představujete současnou českou prózu v rámci běžných
hodin literatury? *
Můžete označit více odpovědí.
Tick all that apply.
žádným
obecné přehledy a stručné informace o autorech a dílech
výběr konkrétních autorů, četba ukázek z jejich děl v hodinách
zadání konkrétního díla k přečtení a následné reflexi (např. formou čtenářského deníku)
Other:

10. Je studentům prezentována současná česká próza i mimo běžné hodiny literatury? *
Můžete označit více odpovědí.
Tick all that apply.
Není
Literární seminář
Návštěva autorského čtení
Beseda s autorem
Other:
11. Kterou z výše uvedených možností byste uvítali, pokud na Vaší škole dosud není? *
Můžete označit více odpovědí.
Tick all that apply.
Žádnou
Literární seminář
Návštěva autorského čtení
Beseda s autorem
Other:
12. Jakým procentem (přibližně) jsou v seznamu doporučené či povinné četby pro studenty
zastoupena díla současné české prózy? *
Mark only one oval.
0%
5%
10 %
25%
50 %
Other:
13. Tento podíl je podle Vás:
Mark only one oval.
příliš nízký
dostačující
příliš vysoký
14. Odkud čerpáte informace při přípravě hodin
s tematikou současné české prózy? *

15. Jaké informace či materiály by Vám pomohly
při přípravě hodin s tematikou současné
české prózy? *

16. Co je pro Vás důležité při uvažování nad tím, zda konkrétního autora současné české
prózy zařadit do výuky? *
Můžete označit více odpovědí.
Tick all that apply.
mediální známost
ocenění odbornou veřejností
téma konkrétního díla (textu)
osobní obliba autora
Other:

Autoři a díla české prózy po roce 2000

Jaké autory a díla byste probírali v hodinách věnovaných současné české próze?
Vyberte prosím alespoň 5 autorů a u každého z nich jedno dílo.
Pod Vámi vybraného autora a dílo můžete připojit komentář. Při volbě "jiné" zde prosím doplňte
konkrétní titul.
17. Michal Ajvaz
Mark only one oval.
Druhé město
Cesta na jih
Lucemburská zahrada
Jiné
18. komentář

19. Hana Andronikova
Mark only one oval.
Zvuk slunečních hodin
Srdce na udici
Nebe nemá dno
Jiné
20. komentář

21. Jan Balabán
Mark only one oval.
Možná že odcházíme
Zeptej se táty
Povídky
Jiné
22. komentář

23. Radka Denemarková
Mark only one oval.
Peníze od Hitlera
Kobold
Jiné
24. komentář

25. Jiří Hájíček
Mark only one oval.
Selský baroko
Rybí krev
Jiné
26. komentář

27. Emil Hakl
Mark only one oval.
O rodičích a dětech
Skutečná událost
Hovězí kostky
Jiné
28. komentář

29. Daniela Hodrová
Mark only one oval.
Citlivé město
Vyvolávání
Točité věty
Jiné
30. komentář

31. Petra Hůlová
Mark only one oval.
Paměť mojí babičce
Česko, země zaslíbená
Strážci občasnkého dobra
Jiné

32. komentář

33. Václav Kahuda
Mark only one oval.
Proudy
Vítr, tma, přítomnost
Jiné
34. komentář

35. Martin Ryšavý
Mark only one oval.
Cesty na sibiř
Vrač
Jiné
36. komentář

37. Jaroslav Rudiš
Mark only one oval.
Nebe pod Berlínem
Národní třída
Jiné
38. komentář

39. Kateřina Tučková
Mark only one oval.
Vyhnání Gerty Schnirch
Žítkovské bohyně
Jiné
40. komentář

41. Miloš Urban
Mark only one oval.
Hastrman
Santiniho jazyk
Lord Mord
Boletus Arcanus

42. komentář

43. Michal Viewegh
Mark only one oval.
Báječná léta s Klausem
Biomanželka
Mráz přichází z Hradu
Jiné
44. komentář

45. Tomáš Zmeškal
Mark only one oval.
Milostný dopis klínovým písmem
Sokrates na rovníku
Jiné
46. komentář

47. Jiný autor a dílo:

48. komentář

Kontakt a poděkování

Pokud by Vás zajímaly konkrétní výstupy této práce, uveďte níže svoji emailovou adresu.
Ještě jednou Vám velice děkuji za pomoc a čas věnovaný tomuto dotazníku!
49. Pokud máte komentáře či otázky k tomuto
dotazníku nebo k tématu diplomové práce,
můžete je uvést zde, nebo mě kontaktujte na
adrese radek.chalupsky@gmail.com.

50. Váš email:

Powered by

Příloha II: Kompletní pořadí vybraných autorů současné české prózy z hlediska
důležitosti jejich zařazení do výuky podle středoškolských učitelů

1.

Jan Balabán (75; Zeptej se táty, 38,5 %)

2.

Kateřina Tučková (74; Žítkovské bohyně, 60,8 %)

3.

Jaroslav Rudiš (73; Nebe pod Berlínem, 71,2 %)

4.-5. Petra Hůlová (68; Paměť mojí babičce, 85,3 %),
Miloš Urban (68, Hastrman, 47,1 %)
6.

Emil Hakl (62; O rodičích a dětech, 74,2 %)

7.

Radka Denemarková (61; Peníze od Hitlera, 82 %)

8.

Michal Ajvaz (59; Druhé město, 54,2 %)

9.

Michal Viewegh (57; jiné1, 54,4 %)

10.

Jiří Hájíček (56; Selský baroko, 39,3 %)

11.

Hana Andronikova (39; Zvuk slunečních hodin, 61,5 %)

12.

Tomáš Zmeškal (38; Milostný dopis klínovým písmem, 76,3 %)

13.

Daniela Hodrová (35; Točité věty, 42,9 %)

14.

Martin Ryšavý (25; Cesty na Sibiř, 72 %)

15.

Václav Kahuda (21; Proudy 42,9 %)

Vzhledem k našemu časovému vymezení termínu současná česká próza jsme u všech autorů uváděli v nabídce
možností některá jejich díla, jež vyšla po roce 2000. U Michala Viewegha se však nadpoloviční většina
respondentů shodla na možnosti jiný. Doplněním této odpovědi bylo nejčastěji odkázání k tvorbě autora před
rokem 2000, jako konkrétní titul byla nejčastěji zmiňována Báječná léta pod psa.
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Příloha III: Didaktický potenciál textu (osnova)
1) Smysl textu a autorský záměr: o co důle itého v textu jde

• poselství textu – proč je cenné, že tento text vůbec existuje? (Co mám jako čtenář z toho textu
získat? Co mi chce text sdělit?)
• velká/nosná myšlenka – jaké je shrnutí hlavního poznatku z textu? (Co je mezi všemi
myšlenkami v textu to nejdůležitější? Je v textu jen jedna taková hlavní, nosná myšlenka, nebo
mohu obhájit, že stejně důležitá je i některá jiná myšlenka?)
• hlavní pojmy – o které jevy a souvislosti v textu jde?
• zásadní otázky (Kterou otázku si asi spisovatel položil, než začal psát? Na kterou otázku chtěl
svým textem odpovědět?)

2) Čtenář a text:

• komu je text určen, koho může zaujmout, komu být prospěšný
• čím obsah i jeho zpracování odpovídá žákově vyspělosti (osobní i znalostní) nebo ji překračuje
• co v textu souvisí s dosavadními poznatky žáků v naší třídě v daném vyučovacím předmětu
• co v obsahu (tématu i myšlenkách a záměrech) souvisí se životem žáka nebo jeho zkušenostmi
• čím může být text pro žáka důvěryhodný a čím ne

3) ánr textu a způsob autorova podání:

• který žánr - tj. který soubor typických postupů a prvků – autor využívá, jak souvisí zvolený
formát i jazyk textu s jeho obsahem
• je forma textu čtenářům známá nebo s ní mají malou zkušenost; které žákovy znalosti a
zkušenost z četby mu pomohou k tomu, aby tomuto textu lépe porozuměl a pochopil jeho smysl
• jaký je autorův postoj k tomu, co nám sděluje (zda se k tomu staví vážně a věcně, nebo zábavně,
nebo s odstupem, zda nás chce spíše provokovat, anebo ujišťovat atd.)
4) Forma a jazykové prostředky textu ve vztahu k porozumění

• kterým klíčovým místům (kterým výrazům nebo konstrukcím) musí žák dobře porozumět, aby
dobře pochopil text
• které jazykové znalosti a řečové dovednosti pro porozumění takovým místům čtenář potřebuje
• která místa mohou být pro čtenáře matoucí a proč
• jaké jazykové a tvůrčí prostředky autor použil a jak slouží smyslu a záměru textu i čtenářovu
porozumění
ŠLAPAL, M., KOŠŤÁLOVÁ, H. A HAUSENBLAS, O. Metodika rozvoje čtenářství a čtenářské gramotnosti. Nový Jičín: KVIC 2012. online cit.
2013-18-09. Dostupné z www: http://www.kvic.cz/aktualita/2370/Metodika_rozvoje_ctenarstvi_a_ctenarske_gramotnosti.
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Příloha IV: Prezentace „Urban_Hastrman (snímek 1-6)
snímek 1

snímek 2

snímek 3

snímek 4

snímek 5

snímek 6

Příloha V: Postavy (hastrman)

Příloha VI: Postavy (Katynka)

Příloha VII: Postavy (Fidelius)

Příloha VIII: Děj (obětní scény)

c

v

Příloha IX: Děj (viklan)

Příloha X: Děj (úvod 1. a 2. knihy)

Příloha XI: Prostředí (Chtěl jsem poznat…)

Příloha XII: Prostředí (Za víčky…)

Příloha XIII: Prostředí (Tahle voda…)

Příloha XIV: Pracovní list a souvislejší úryvky textu (postavy)
Miloš Ur a : Hastr a
Postavy
Pracov í list k úr vků z te tů.
Při odpovědích a otázk si vzpo eň i a úr vk čte é v se i áři.
1. Vypravěč
a. Kdo je vypravěče elého pří ěhu.
b. Jak a te e jeho vyprávě í půso í?
c. Jak hod otí počí á í hlav ího hrdi y titul í postavy ro á u ?

2. Postavy – charakteristika
a. Co tě při čte í zaujalo a každé z íže uvede ý h postav?
b. Zkus struč ě shr out jeji h ejvýraz ější rysy vzhledové i harakterové .
c. Poj e uj jed í
e o ěkolika álo slovy, jakou roli hraje postava v pří ěhu čí
je pro pří ěh důležitá
BARON (HASTRMAN)

KATEŘINA KOLÁŘOVÁ
(KATYNKA)

3. Postavy – vztahy
a. Popiš počáteč í vztahy tě hto postav.
b. Zaz a e ej další vývoj jeji h vztahů
c. Na základě jaký h událostí do hází ke z ě á

HASTRMAN

FIDELIUS

PÁTER FIDELIUS

vztahů tě hto postav?

KATYNKA

VOVES

Hastr a při hází poprvé do kraje pod horou
Vlhošť ve své skuteč é podo ě...

Jaku s Kateři ou společ ě hodí s rt do vody. Vši h i příto í se zač ou radovat, rozez í se hud a, skála se zapl í
ladý i ta eč íky. Jaku a Kateři a dota čí až a sa ot ý
okraj skály a vyklo ě í ad propastí se ry hle polí í.

Hastr a , a iž y yl ostat í i spatře , utopí Jaku a, který
se s ažil zah at „vra ejí í se“ s rt. Vítr ere Kateři ě růžovou pe tli, kterou si odvázala z vlasů, a od áší ji do očálů
za ry ík. O ěkolik d í později se hastr a
aro poprvé
setkává s Kateři ou oso ě v rá i hry a slepou á u, při
které ho Kateři a švih e kopřivou přes krk.

Krát e po své druhé příjezdu do kraje, te tokrát ave ek v roli šle hti e, který se vra í
do ů a odpoči ek po kariéře evropského diplo ata, pozoruje z pod hladi y ry íka vesi kou ládež při vy áše í s rti.

Tradič í veliko oč í hra o s rti a vzkříše í Ježíše Krista á
te tokrát překvapivě ji ý prů ěh… za její i úprava i stojí
učitel Voves.
Na Boží hod veliko oč í je aro

a sváteč í

o ědě u ry htáře.

Veliko oč í po dělí. Baro a hází před svý do e krasli i. Podle učitele je od Katy ky, a aro y za í proto ěl
jít a po lázku. Voves se zároveň přiz á, že Kateři u iluje a že ji edáv o vyz al lásku...

Z ačky kusy darova é ruselské krajky dovedou aro a až
a vr holek starého ohut ého du u...

Baro s učitele

přihlížejí o filipojaku ské o i pále í čarodej i .

Po oh ivé kázá í proti poha ský zvyků , které drží ves iča é
pozve páter Fidelius aro a, a y za í dalšího d e přišel a faru.
Baro přijde dřív ež Fidelius očekává, a tak zastihuje faráře v jeho
truhlářské díl ě.

Fidelius po hvíli vstoupí do pokoje k čekají í u aro ovi. Je u ytý a v suta ě. O louvá tí , že ešel z díl y rov ou s aro e —
e htěl s í used out k jed o u stolu v tak edůstoj é stavu.
Baro si zatí prohlíží Fideliovu k ihov u.

Baro svůj sli dodrží. Když ho Katy ka uvidí, jak stojí a vod í
hladi ě, o jeví se a její tváři ús ěv. Skočí u z loďky do áruče a společ ě se propad ou až a d o ry íka. Katy ka se ále utopí, aro hastr a ji ale ako e za hrá í. Po této
události Katy ka zapo í á a svůj s utek a opět se s hutí zapojuje do života ves i e. Dává ajevo i sy patie k aro ovi.

Po rozhovoru s faráře vyjde aro za ves i i do polí. Pod
su hý stro e sedí Katy ka, s ut ě si zpívá a hledí přito
a dřevě ou ko struk i připo í ají í krávu. Na její
hř etě se suší čerstvě staže á volská kůže.

Baro hastr a utopí adles ího Ka elats he, který u z epříje ňoval úsilí o o ove í lý a. Po vraždě vyko ává očistou pouť k pra e u a hoře Vlhošť. Poté, o se o yje u
studá ky, si vši e, že a Vlhošti e í sá ...

Večer před Boží hode svatoduš í tráví aro a ry htě.
Společ ost u ale dělá pouze ry htář. Katy ka je s ostat í i
ěkde pryč. Ry htářovo vyprávě í ho udí, připadá si s í veli starý, přesto zůstává a ako e pře o uje v pokoji pro hosty.

Farář zavede aro a do atriky a přečte
hůd e o podiv é hová í Kateři y...

Baro , pře luve svý sluhou Fra le , uzpůso uje svoje
o ydlí tak, a y ohl ýt o ove
lý , který zde dříve fu goval. Ač se aro
ly ářský ře esle
ikdy za ývat e htěl,
ové lý ské kolo ho ohro í. Zdá se, že i vši h i důležití lidé
ze vsi jeho jed á í s hvalují...

u záz a y svého před-

De před svátke svatého Ja a Křtitele pořádá aro ve své
lý ě sváteč í večeři.

Po večeři společ ost opouští k ěz, ostat í dostávají od Katy ky za
úkol při ést růz é yli y a květi y a svatojá skou postýlku. Baro
á ajít rudou růži a svatojá ská kola. Pro růže za íří a
ry htu, ale když si ve ves i i vši e faráře, který se vydává a
ějakou taj ou po hůzku, rozhod e se vlézt a zahradu fary. Než
ze zahrady i s lupe odejde vzpo e e si a Fideliovu taje ou
skříň. Dov itř se dosta e překvapivě s ad o—klíč od Věže — Čerého lý a aro ova o ydlí pasuje do zá ku dveří Fideliovy
díl y

Baro ovi se podaří alézt otevíra í e ha is us ukrytý ve
vyryté pís e u. Když dveře skří ě otevře, zděsí se —uv itř
ěkdo stojí...

Rá o po o ží kové slav osti hastr a ejprve dočas ě oslepí
Ro a a Ra a, ladíka, který se hystal zauj out ísto po uto elé Jaku ovi, a pak připraví o pa e ství Kateři u, ta u za to kostě ý srpe usek e ukazovák. Nedlouho ato v půli září zaskočí
elý kraj krutá zi a jakou ikdo epa atuje: vše je z rzlé a káe , zvířata i lidé trpí. Této situa e se s aží využít učitel...

Farář přesvědčuje aro a, a y u po ohl zatrh out dodržová í ekřesťa ský h zvyků, aro to však od ítá...

A i pro hastr a a e í astalé počasí do ré. Z vody v podoě ledu e ůže čerpat sílu. Vyseká proto jed é o i díru v
ejsla ší
ístě ledové krusty ry íka a potopí se a d o .
Záhy ho ale zač ou pro ásledovat pory ý s haj ý . Ve
s aze ji upr h out uvíz e hastr a pod řehe . Kroky
haj ého se při ližují…

Baro ův sluha Fra l ze řel. Farář u udělí posled í po azá í a h e si pro luvit s aro e . Při rozhovoru u vyčítá
jeho vlaž ost ve víře, eo hotu u po o i proti poha ský
přežitků ves i ký h lidí i to, že podlehl svodů Katy ky.

Příloha XV: Pracovní list a souvislejší úryvky textu (děj)
Miloš Ur a : Hastr a
S é
Pracov í list k úr vků z te tů.
Při odpovědích a otázk si vzpo eň i a úr vk čte é v se i áři.
1. O řad
a. S čí jsou spjat v te te h zo razova é o řad í s é ?
b. Jakou roli při i h ají hlav í postav Hastr a a Kat ka ?
c. Jsou ějaké před ět , s
ol , části o řadu, které se opakují, jsou si ějak
podo é?

2. Počí á
a.
b.
c.

í hastr a a
Koho a proč hastr a utopil?
Popiš a v světli jeho jed á í po o řadu v du ové háji.
Srov ej o řad í s é s posled í s é ou tě hto úr vků soulož hastr a a
s Katynkou)

3. V světli, předvídej:
a. Kdo to je odradek?
b. Před ký kro ě odradka aro utíká v o i po oslavě?
c. K če u
ohl vést o jev ledového sklepe í?

Baro s učitele přihlížejí pále í čaroděj i . Velké oh ě hastra ské tělo vysuší tak, že aro o dlí. Pro ere se až rá o.

Na pří luvu sluhy Fra la, ale i přes protesty a i triky adles ího
Ka elats he, uzpůso í aro své sídlo tak, a y ohl ýt o ove
provoz Čer ého lý a, který zde dříve fu goval.

Příloha XVI: Pracovní list a souvislejší úryvky textu (prostředí)
Miloš Ur a : Hastr a
Prostředí
Pracov í list k úr vků z te tů.
Při odpovědích a otázk si vzpo eň i a úr vk čte é v se i áři.
1. Čas

a. Kd se děj odehrává a podle čeho je to z textu poznat?
b. Čí je čas urče – co v te tu v povídá o pl utí času
c. Kd do hází k překvapivé z ě ě počasí? Má to ějakou souvislost s ji ou událostí
v pří ěhu?

2. Prostor
a. Kde se děj odehrává a podle čeho je to z textu poznat?
b. Objevuje se v úr v í h ějaké pro postavy výz a é ísto?
c. Pokud a o, čí je toto ísto výz a é?

3. Souvislosti
a. Na jaké histori ké oso osti o last literatur a filozofie ůže e v te tu alézt
odkazy?
b. Zjisti a struč ě popiš, čí se tito lidé za ývali lit./fil. s ěr, dílo,
šle ka s díle
spoje á
c. Proč asi autor zahr ul do svého te tu odkaz právě a t to oso osti či jeji h
díla ?

Hastrman při vy áše í S rti utopí Jakuba, syna
o e ího slouhy a ilého ry htářovy d ery Kateři y.

Se po to to či u hastr a a při ěje, a y se vydal
a očist ou pouť a horu Vlhošť.

Baro je pozvá a sváteč í o ěd k ry htářovi a Boží
hod veliko oč í.

Kro ě Krista se pro ě í i Máří Magdalé a – podo á se
Katy e. Vši h i jí říkají Nezas álka. Jaku a ako e oživí.

Po o ědě se jdou aro s Katy kou podívat a
veliko oč í hru.

Veliko oč í po dělí

Učitel Voves vysvětluje aro ovi, že krasli e je od Katy ky.
Svěřuje se u, že ji vyz al lásku, ale že o a ho od ítla a
azvala ho hlupáke …

Po vše i dlouho očekáva é vydat é dešti, vyráží
aro a o hlídku svého pa ství. Na z áče ý h
polí h a hází kusy čerstvého zvíře ího asa…

… po kázá í
sa otě…

luví farář a toto té a s baronem o

Baro vez e Kateři u a výlet k Dokské u ry íku. Po
pik ikové o čerstve í akrátko usí á, ale vz udí jej
Katy či výkřik: zdá se, že dvoji i pozoruje ez á ý
člověk.

Baro hastr a utopí adles ího Ka elats he, který
u z epříje ňoval úsilí o o ove í lý a. Po vraždě
vyko ává očist ou pouť k pra e u a hoře Vlhošť. Poté,
o se o yje u studá ky, si vši e, že a Vlhošti e í
sá ...

Katy ka se ále utopí při projížď e loďkou po Dokské
ry íku, aro hastr a ji ale za hrá í. Po této události
Katy ka zapo í á a svůj s utek a opět se s hutí
zapojuje do života ves i e. Baro začí á pod ikat kroky
k o ove í Čer ého lý a, který yl v dřívější h do á h
součástí Věže, jeho součas ého o ydlí.

Prá e a o ove í Čer ého lý a jsou té ěř u ko e. Z ývá
jen připravit a a o tovat lý ské ka e y. Na žádost sluhy
Francla je aro e há vylomit z úpatí hory Vlhošť.

Příloha XVII: Prezentace „Urban_Hastrman (snímek 7-15)
snímek 7

snímek 8

snímek 9

snímek 10

snímek 11

snímek 12

snímek 13

snímek 14

snímek 15

Příloha XVIII: Pracovní list a ukázky textů 2. knihy (oběť-angažovanost)
1.

Přev právějte si o sah čte ý h úr vků z druhé k ih Hastr a a. Jak
To áš Mor stavěl k itátu F. M. Dostojevského?

2.

Pročtěte si odpovědi tří prezide tský h ka didátů a otázku „Proč kandiduji?“ a graficky od sebe odlište části
šle k , vět , se který i souhlasil tři výše z í ě é hlav í postav . Může se stát, že ví e postav se
a jed é šle e shodlo .

Jiří
Drahoš

Marek
Hilšer

Pavel
Fischer

Budu-li zvolen, chci pomoci

Chci, aby v české politi e zavál svěží

pro ě it aši ze i v

vítr. Hrad se stal zdroje

oder í,

se hlav í postav (hastrman, Katynka,

i spira e,

Česká repu lika potře uje z ě u! A
a Hradě ta z ě a

usí ýt výraz á.

de okrati ký a ezpeč ý stát.

pozitiv í síl a otevře osti. Abychom

Ch i, a

Stát, který fu guje efektiv ě a

de okra ii kultivovali lidskostí a s

zkuše ý prezide t. Ch i, a

spravedlivě ve prospě h o ča ů a

rozhod ostí stavěli hráz

prezide ta dostal zpět svou

který se postará o sla ší. Stát,

ezohled osti a aroga i. Naší
progra e

české doved osti a

oder í

a respekt ke druhé u.

Ne h i, a

te h ologie. Svoje

ezi árod í

Nezapo í ej e a po o sla ší .

stál pe íze

á ú ta

Posiluj e aše o ča ské se evědo í,

eustále zpo h ňovat, ale

odvahu a po tivost před ustraše ostí

aopak v užívat ve prospě h

a v h tralostí. Řeše í

árod í h záj ů i

odevzdá í se faleš ý

íru okolo ás.

l sil ý, sluš ý a
úřad

důstoj ost, která v posled í h pěti

který vsadí a vzdělá í, tradič í

zakotve í v EU a NATO e ude

ať se sta e vzáje

a hradě

lete h tolik trpěla.
za český

prezide te

iliardářů a i fi a č í i

apoje í a vlád ou í kruh v Rusku.
Ch i, a

h se za českého prezide ta

e usel st dět. Zároveň

e í
spasitelů , o

ka didát

i

ezi

h ěl ěkdo, kdo

A ude pečovat o svoje přírod í a

usilují o aši svo odu. Budou ost

ko plet ě t to pod í k

kultur í prostředí, a

vlasti

Nikdo totiž e á tak rozsáhlé

předali aši

děte

stavu, ež v jaké
zdědili.

ho

jej

v lepší
js e jej sa i

á

ůže e spoluutvářet, e ude-li

to vše h o jed o. Neztratí e-li

aději, ostat í se ude dařit. Přidejte
se.

apl il.

politi ké, diplo ati ké a život í
zkuše osti. Je sluš ost estačí. Proto
jse

se přihlásil.

Zdroj: Prezident 21, https://www.prezident21.cz/candidates

3.

V tvořte podo ý krátký te t, který
apsala jed a z hlav í h postav čte ý h úr vků, pokud kandidovala
na prezidenta. Do luvte se ve skupi ě tak, a za každou postavu vz ikl vžd alespoň jede te t .
Co ají vše h srov áva é literár í i reál é postav společ ého ez ohledu a odliš ost ěkterý h ázorů?

Hastr a se potopí a d o Novo lý ské přehrady, a y avštívil zatope ou Starou Ves. Setká se zde s potápěče , kterého
tak vyděsí, že te při ry hlé ú iku k hladi ě zapo e e a svůj ález: kladívko, jež sloužilo k okřesává í lý ský h ka eů. Hastr a jej zved e a od ese a souš. O hvíli později se i zde potkává s potápěče ...

Hastr a se pokusí zavraždit i istra život ího prostředí, ale ate tát se evydaří. Nedlouho poté se v roli aro a
z ovu setkává s To áše More , vedou í ekologi kého h utí Děti vody. Sídlo a prostředky této orga iza e využíval hastr a při získává í důležitý h i for a í při přípravě ate tátu, ikdo z její h čle ů včet ě To áše však o
jeho zá ěre h evěděl.

Hastr a však čekat od ítá, a tak postup ě zavraždí lidi, které vi í ze zkázy hory Vlhošť: Aleše Mastila á ěstka i istra
život ího prostředí , Davida Kostry u šéfa ze ského hor i kého úřadu , Karla Kreuze ředitele áňského úřadu v České
Lípě , Ha u Bria ovovou předsedky i představe stva těže í
společ osti Tita ia , Pavla Otrlu ředitele Tita ie a střel istra
Laudo a řídil odstřely v ka e olo u .

Hastr a vyráží do Prahy rozhod ut doko čit ezdaře ý ate tát. Před i isterstve život ího prostředí se však sta e svědke de o stra e Dětí vody...

Po událoste h před udovou Mi isterstva život ího prostředí
se hastr a vra í do svého ěkdejšího o ydlí, Čer é věže, které je teď součástí te h i ký h stave Novo lý ské přehrady...

Katy ka se vel i ry hle sžívá s ový světe i se svou rolí v ě .
Po propuště í ekologi kého aktivisty To áše Mora a svo odu se
stává jeho družkou a vzhlede k jeho ka didatuře do parla e tu
po ě pře írá vede í ekologi ké orga iza e Děti vody. Společ ě
s
oha do rovol íky pra ují a o ově Vlhoště a jejího okolí.
Hastr a elé dě í spíš zpovzdálí spokoje ě sleduje...

Příloha XIX: Pracovní list a ukázky textů 2. knihy (banalita zla)
1. Přev právějte si o sah čte ý h úr vků z druhé k ih Hastr a a. Jak
který i se hastr a setkává, stavěly k itátu F. M. Dostojevského?

se postav , se

2. Srov ejte čte é úr vk s částí glos Petra Ho zejka.
… Pozoruhod é úkaz v české politi e e l te to týde spoje pouze s Miloše Ze a e . Skvělý
part sehrál apříklad posla e h utí ANO Jiří Bláha, kd ž hájil své hlasová í pro Zdeňka O dráčka o
předsed s ě ov í ko ise pro ko trolu Ge erál í i spek e ezpeč ost í h s orů. Prohlásil, že
protesty proti ko u isti ké u ij i, který v roce 1989 honil s o uške de o stra t požadují í
svobodu a de okra ii, jsou vlast ě pokus o veřej ý l č srov atel é s procesem s Miladou Horákovou
v padesátý h lete h. Kd ž člověk sl ší takové srov á í, eví, jestli á plakat, e o se s át.
Kd ž ale sleduje e, jaký i argu e t Bláha O dráčka hájí, ěhá už ráz po záde h. Tře a: "Podle ě
pa O dráček e í látička, je to or ál í o ča , který l ve výko u fu k e." Ne o: "Lidé, kteří s í
při házeli do st ku, říkají, že je čest ý, od or ě vel i zdat ý a spolehlivý. Co tad řeší e? To, že v roce
1
dostal rozkaz, že usí rozeh at de o stra i." Je to argu e ta e jako v střiže á z knihy Hannah
Are dtové "Ei h a v Jezuzalé ě − zpráva o a alitě zla". Are dtová ukazuje na příkladu Adolfa
Ei h a a, který ěl ve třetí říši a starosti "ko eč é řeše í židovské otázk ", že zlo ůže ýt aprosto
a ál í. Ei h a podle í vů e e l ějaký fa atik, který
e áviděl Žid . Sá se e viděl je jako
svědo itého, posluš ého a a i ióz ího "úřed íka", který je pl il rozkaz , hoval se v rá i plat ý h
záko ů. Are dtová a ě přesvědčivě de o struje, o se sta e, kd ž se člověk z aví svého svědo í,
své orál í auto o ie. Je pak s hope euvěřitel ý h zloči ů, a iž je jako zloči v í al.
Co to z a e á pro d ešek? …
Zdroj: Petr Honzejk, 09.03.2018
https://archiv.ihned.cz/c1-66073440-komentar-petra-honzejka-dve-minuty-zemanovy-nenavisti-a-banalni-zlo-zdenka-ondracka

3. Ho zejkův te t ještě pokračuje, zkuste ho svý i slov doko čit. Pra ujte ve dvoji í h,
e ší h skupi á h, svá doko če í si pak avzáje přečtěte .

Hastr a se pokusí z ičit sklad trhavi , které jsou používá y
při těž ě a Vlhošti. Jeho plá ale evyjde a usí uté t do
lesa před pro ásledovateli. Ty se u však podaří z eškod it.
Zůstává už je střel istr Laudo v porou ha é autě...

Hastr a se dosta e a ra č Ha y Bria ovové, předsedky ě představe stva těže í společ osti Tita ia, jež těží ká e a
Vlhošti. Stráže za ěst á tí , že vodu z apouště ého azé ů e há vté t až do o ýváku. Sá se zde ukryje ve starožit ý h
hodi á h v o ýváku, z i hž vy hází až při pří hodu Bria ovové...

Hastr a je a Báňské
tu...

úřadu v České Lípě. Jeho ředitel se

u ejdříve vyhý á, ale Hastr a si k ě u ako e

ajde es-

V roli aro a de Caus se Hastr a dostává k řediteli Ze ského hor i kého úřadu v Praze...

Hastr a jde za á ěstke

i istra prů yslu a o hodu Aleše

Mastile . Zastihuje ho a ry á h...

Příloha XX: Reflektivní dotazník pro studenty
Miloš Ur a : Hastr a . Závěreč ý dotaz ík pro stude t .
Z uzavře ý h otázek vy er vždy tu odpověď, která se ejví e líží pravdě. Na polootevře é a otevře é
otázky odpověz vlast í i slovy.
1. Po a solvová í se i ářů
a.
b.
c.

á
á
á

z atek v hlavě a etuší , o si ze vše h i for a í á v rat.
álo i for a í a ejas ou představu, o če k iha je.
dostatek i for a í a v elku jas ou představu, o če k iha je.

2. Způso prá e v se i áři (pokud Ti prá e v se i áří h v ěkterý h hvílí h vyhovovala a ji dy e,
doplň o ě odpovědi)
a.
i ev hovoval, protože….

b.

i v hovoval, protože…

3. Čte í souvislejší h úr vků a v pl ě í pra ov ího listu pro
a. o tíž é, protože…

ě

lo

b. při ěře ě ároč é, protože…

c. s ad é, protože…

4. K iha

ě
a. vel i zaujala a o ejdřív si ji h i přečíst.
b. elke zaujala a ěkd v udou u
h si ji rád(a) přečetl a elou.
c. zaujala, ale e á huť se k í vra et, kd ž už ěkteré části z á .
d. ezaujala a vrátit se k í e h i.

5. Struč ě popiš, o če

je tato k iha. Co si z čet

její h te tů a diskuzí ad i i od ášíš?

6. Prostor pro ko e táře, ať už ke k ize, způso u, jaký
učiteli…

la představe a, či zpět ou vaz u
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