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Úvod
Ve své bakalářské práci se zabývám způsobem, jakým je podaná řecká mytologie
v učebnicích dějepisu pro 6. ročník základní školy, které byly vydány po roce 1989. Toto
téma jsem si vybrala, protože mě původně zajímal příběh Médei v různých interpretacích;
následně jsem však zjistila, že toho téma se nikde v učebnicích neobjevuje, a tak jsem svůj
zájem rozšířila na celou řeckou mytologii v učebnicích a některých jiných interpretacích. Dále
jsem využila toho, že na toto téma ještě nebyla žádná práce zpracována. Podobným tématem
se zabývá pouze Hana Dubská ve své diplomové práci Antika v učebnicích dějepisu pro
základní školy 1948-1989, Praha:Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2015. Její práce je
ale pojata jinak a její obsah je více dáván do souvislostí s dobovými událostmi, než to bude u
mé práce. Zároveň chci zjistit, jaké informace předkládají žákům moderní učebnice, jaké
informace by jim měl předat učitel a jaké mohou být další zdroje poznání v daném tématu.
Cílů v této bakalářské práci je několik. Pro lepší přehlednost budou učebnice rozděleny
do tří období: učebnice vydané v letech 1990-1999, učebnice vydané v letech 2000-2009 a
učebnice vydávané od roku 2010 do současnosti, čili do roku 2017. V první řadě zjišťuji, jak
se učebnice měnily po vizuální stránce; jaký první dojem na mě učebnice učinila; jaké barvy,
ilustrace, styly písma byly používány v jednotlivých obdobích. Chci zhodnotit, jak na mne
působí rozložení textu a obrazového materiálu v konkrétních učebnicích, které užité barvy se
mi zdají vhodné a které ne, kde je užito jaké podbarvení textů a zda mají užité barvy nějaký
řád.
Dále považuji za důležité porovnat obsahy učebnic, zjistit, které učebnice poskytují
nejvíce informací o řecké mytologii, které jich poskytují nejméně a zda je možné konstatovat,
ve kterém konkrétním období se žáci z učebnic dějepisu dovědí nejvíce informací k danému
tématu. Zda žáky studium řecké mytologie nějak obohatilo, v čem je jim prospěšné v běžném
životě a kde a jakou formou tyto znalosti využijí. Mým záměrem je popřípadě najít, jaké
poučení nám jednotlivé báje přinášejí a zda na to některé učebnice poukazují.
V neposlední řadě je nutno zjistit, zda a jakým způsobem autoři učebnic nabádají žáky
k dalšímu zájmu, jak a prostřednictvím čeho tento zájem podpoří, utvrdí a kam žáky odkážou,
a také z jakých dalších zdrojů mohou žáci informace čerpat. Ráda bych dospěla ke zjištění,
jestli a na jaké konkrétní knihy odkazují učebnice a zda jsou tyto učebnice vhodné pro žáky
šestých tříd – neboť jsou to právě žáci šestých tříd, kteří přicházejí s těmito, v této práci
zkoumanými, učebnicemi do styku, a jaké jsou další zdroje informací v případě žákova
zájmu. Ovšem vzhledem k tomu, že předmětem práce je řecká mytologie v učebnicích
dějepisu, budou tyto další zdroje zmíněny spíše okrajově, pro utvoření si představy o tom, co
je dnes žákům ve věku dvanácti let nabízeno.
Následně hodlám využít dotazníku, který bude položen na 2. stupni jisté základní školy ve
středočeském kraji cílem zjistit, co si žáci skutečně z hodin dějepisu (případně z doplňujících
mimoškolních aktivit) odnesli. Tyto údaje hodlám získat pomocí otázek, které položím nejen
žákům šesté třídy, ale i žákům celého druhého stupně, kde však beru na vědomí to, že mohli
látku týkající se řecké mytologie pozapomenout.
6

K těmto cílům se hodlám dopracovat pomocí analýzy učebnic, kdy důkladně prostuduji
všechny mně dostupné učebnice dějepisu pro 6. ročník základní školy vydané po roce 1989.
Jak jsem již zmínila, každou učebnici prozkoumám nejen z hlediska obsahového a vizuálního,
ale i z hlediska toho, jak a zda žákům ukazuje, v čem je znalost řecké mytologie jedinečná a
prospěšná ve všedním životě. Poté vyhodnotím získané informace a zpracuji je v ucelený
závěr.
Tato bakalářská práce nebude hodnocena z didaktického hlediska. I proto jsem se v práci
nezabývala například recenzemi učebnic z daných období; tyto recenze jsou většinou pojaty
právě didakticky. Předpokládám, že na konci podám ucelený obraz toho, jak se vyvíjela
podoba a podání řecké mytologie v učebnicích dějepisu pro 6. ročník základní školy od roku
1989. Na konci mého zkoumání bych chtěla být schopná říci, která, popř. které, učebnice jsou
dle mého názoru obsahově nejpřijatelnější a po kterých bych já na místě učitele sáhla.
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1. Transformace vzdělávacího systému České republiky v letech 1990-2017
Politický převrat roku 1989 byl zlomovou událostí. Od té doby prochází společnost
komplikovanými strukturálními proměnami. Tyto proměny v oblasti vzdělávání jsou
charakteristické především odkloněním se od pouze státního modelu. Nastávají ale i další
změny např. v charakteru společnosti, v sociálních strukturách, v nárocích trhů práce, které
zvyšují své požadavky. V neposlední řadě se mění úloha vzdělání v životech jednotlivců a to
z toho důvodu, že investice do vzdělání má finanční návratnost. Ta se ale bohužel zpravidla
objevila až v delším časovém horizontu.
Mezi změny, které byly v kurikulu provedeny na počátku devadesátých let, jistě patří
odstranění ideologického zabarvení a zkreslených faktů; povinnou ruštinu nahradila ve výuce
angličtina a byla rozšířena nabídka dalších cizích jazyků. Tento rychlý vývoj se ale zastavil a
školský zákon z roku 1984 byl v úplné podobě nahrazen novým školským zákonem až v roce
2005, do té doby procházel pouze procesem novelizace. Jednou z nejdůležitějších změn
v oblasti povinného školství bylo zavedení povinné devítileté docházky základní školy v roce
1990 a zavedení šesti- a osmiletých gymnázií.
V roce 1994 vzniknul dokument Program rozvoje vzdělávací soustavy České republiky –
Kvalita a odpovědnost, vydaný MŠMT ČR. Zde bylo poprvé formulováno nové kurikulum
pro základní školy. Kmenové učivo bylo využito v roce 1995 k vypracování přehledu cílů a
vzdělávacích obsahů pod názvem Standard základního vzdělávání. Ten byl mezi lety 19961997 rozdělen a rozpracován do tří vzdělávacích programů a to: Obecná škola, základní škola
a Národní škola. Těmito třemi programy byly nahrazeny dřívější osnovy a učební plány
s definitivní platností.
Dalším zlomovým bodem v tomto procesu vývoje byl rok 2001 a vydání tzv. Bílé knihy –
Národní program rozvoje vzdělávání. Zde byly zaneseny hlavní osy a směr rozvoje
vzdělávání. Hlavním cílem se tedy stalo naplnění těchto linií a os, které byly dány kurikulem.
V roce 2002 proběhla reforma spočívající v tom, že část zodpovědnosti za obsah vzdělávání
přešlo na jednotlivé školy. V tuto dobu se objevuje pojem rámcový vzdělávací program, což
je dokument na národní úrovni. Podle tohoto dokumentu si každá škola vytváří vlastní
vzdělávací program – Školní vzdělávací plán, za který je zodpovědná.
Rámcový vzdělávací program je výsledkem nového pojetí vzdělání. Cílem je vybavit
žáky určitými kompetencemi (dovednostmi) místo toho, aby se poznatky učili nazpaměť,
zohledňovat individuální potřeby žáků, budovat příjemné a příznivé prostředí, hodnotit žáky
na základě osvojení si daných kompetencí a častější užívání slovního hodnocení. Tato
reforma si vytyčila vysoký cíl; jde především o zvýšení kvality vzdělání, změnu tradičních
postojů a aplikaci nové organizace a nových výukových metod. 1
Zahájení výuky podle jednotlivých Školních vzdělávacích plánů proběhlo ve školním
roce 2007/2008.V následujících letech proběhly další změny v rámcovém vzdělávacím
programu. Jednou z posledních změn, platnou od září 2016, je zrušení přílohy upravující
MŠMT- Základní školství- Archiv. Dostupné online z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladnivzdelavani/archiv-1[cit. 30.11. 2017].
1
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vzdělávání žáků s lehkými mentálními postiženími, mající za následek tzv. inkluzi. V praxi to
znamená nové přílohy k rámcovému vzdělávacímu programu, které obsahují doporučení a
postupy při úpravách školních vzdělávacích plánů pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením. Zároveň jsou zde zahrnuty rady, jak tvořit plány pedagogické podpory a
individuální plány pro tyto žáky.
Změny se týkaly všech předmětů, tzn. i dějepisu. V roce 1997 byl zaveden program
Základní škola, ten heslovitě udává obsah učiva, co by měl žák umět, a nabídku rozšiřujícího
učiva. Pak vzniká program Obecná škola, kde jsou dány tematické celky; ty jsou daleko
podrobnější než údaje v programu Základní škola. Vedle toho program Národní škola
upravuje hodinovou dotaci jednotlivých předmětů pro každý ročník. 2
Rámcový vzdělávací program je v oblasti dějepisu i ve všech dalších předmětech odlišný
než programy předešlé. Jeho součástí jsou nejen témata, která by měla být probrána
v hodinách, ale i na očekávané výstupy a znalosti, které by si měl žák osvojit. Vzdělávací
obor dějepis je rozdělen na několik tematických celků, jako jsou např.: Nejstarší civilizace.
Kořeny evropské kultury. Jednotlivé tematické celky pak obsahují očekávané výstupy, v tomto
případě žák:
- rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých
zemědělských civilizací
- uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového
kulturního dědictví
- demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede
osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost
s judaismem
- porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech a
vysvětlí podstatu antické demokracie3
Každá škola má dodnes na základě rámcového vzdělávacího plánu vytvořený vlastní
školní vzdělávací plán, jehož součástí jsou zjednodušeně řečeno dovednosti, které si žák má
osvojit, a zároveň dané téma, na kterém si dovednost procvičí nebo osvojí, přičemž téma, na
kterém si žák osvojuje dovednost, by mělo být zapsáno v třídnici po každé hodině a mělo by
korespondovat s probíranou látkou.4

Články-RVP. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/ [30. 11. 2017].
Rámcový vzdělávací program, . MŠMT, s platností od 1.9.2007., ročník 2005 [cit. 23. 11. 2017].
4
MŠMT-Vzdělávání-školství. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr [30. 11. 2017].
2
3
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2. Porovnání učebnic 1990-1999
1. Dějepis pro 6. ročník základní školy, Marián Skladaný, Praha: SPN, 1990
Tato učebnice, přeložená ze slovenského originálu, čítá 243 stran. Obsahuje barevný
obrazový materiál, mapy, doplňující otázky k daným tématům, slovník pojmů.Bohužel zde
nejsou k nalezení žádné informace o řecké mytologii, kapitola Otrokářská společnost –
starověk shrnuje hromadně starověké Řecko i Řím na třech stranách formátu A5, což je zcela
odlišné od většiny učebnic, které vycházely od roku 1993. Řecko i Řím jsou zde probírány
především jako otrokářské státy s otrokářskou společností.
Doplňující otázky k této kapitole směřují na daleko detailnější informace, než jaké jsou
uvedeny v textu; předpokládám tedy, že v roce 1990, kdy byla učebnice vydána, měl všechny
tyto informace podat učitel. Autor učebnice se ptá konkrétně na to, co to je otrokářská
demokracie, proti komu bránili Řekové svou samostatnost nebo kdo to byli Hérodotos,
Alexandr Makedonský, Homér, Zeus, Héra a Athéna. Otázky v učebnici mohly posloužit jako
menší osnova pro výklad učiva.

SKLADANÝ, 1990, str. 8 – 9.

2. Dějepis. Pravěk a starověk pro ZŠ. Díl 2, Václav Michovský, Praha: Práce, 1993
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Druhý díl edice dvanácti učebnic s názvem Pravěk a starověk pro ZŠ čítá 92 stran a
zabývá se pouze tematikou starověkého Řecka a Říma. Učebnice je plná obrazových
materiálů, map, časových os a pasáží, které jsou psány modrým písmem. Tyto pasáže obsáhle
popisují ilustrace, které žák může v učebnici vidět. Každý tematický okruh má své kapitoly,
kapitoly obsahují názvy podkapitol formou otázek. Další otázky, tentokrát již shrnující, se
nacházejí na konci každé kapitoly.
První zmínkou, která souvisí s řeckou mytologií, je Iliada a Odyssea. Modře psaný text
stručně převypráví jejich obsah. Na rozdíl od většiny novějších vydávaných učebnic je zde
řečeno, že si Řekové vyprávěli pověsti o svých předcích a jejich výpravách, ty se uchovávaly
v ústním podání a předávaly se z generace na generaci. Vedle tohoto modrého textu se
nachází časová osa, která zobrazuje období vzniku Iliady a Odyssey, příchod Dórů a výpravu
proti Tróji. Následující strana podává zbytek výkladu o eposech,ilustrace hradeb Tróje a
sochu Homéra. Vyklad o eposech je zakončen opakujícími otázkami.
Následuje odstavec s názvem Představy Řeků o bozích, kde se mluví o představách
obecně, není zde žádné konkrétní jméno. Bozi si uchovávali krásu, věčné mládí, ale byli také
svárliví a v některých ohledech se velice podobali lidem. Na následující straně je pět obrázků
soch bohů i se jmény konkrétních bohů a krátkým medailonkem.
„Zeus. Podle představ Řeků žili bohové blaženě na Olympu. Byla to hora v severním
Řecku, jejíž vrchol byl stále zahalen oblaky. Otcem bohů a jejich vládcem vy hromovládný
Zeus (2. pád Dia). Ostatní bohové ho museli poslouchat a prokazovat mu pocty.“5
Medailonek tu mají vedle Dia ještě Héra, Afrodita, Athéna a Apollón. Jejich medailonky
jsou vztaženy k eposům. Je zde vysvětleno, jak Héra pomáhala ve válce Řekům, protože Paris
zvolil Afroditu za nejkrásnější. Afrodita zase pomáhala v boji Trójanům a ztěžovala cestu
Odysseovi. Apollón byl na straně Tróje stejně jako Afrodita a byl bohem umění. Athéna je
zde zmiňována jako patronka stejnojmenného města.
I tato podkapitola je shrnuta závěrečnými opakujícími otázkami. Celkově je tato učebnice
odlišná od učebnic novějších. Nepravidelné rozložení textu a obrazového materiálu, polovina
textu je psána černě a polovina světle modře. Otázky jsou v učebnici položeny, ale odpověď
na ně žák najde až v následujícím textu. Některé popisy obrázků jsou psány černě a některé
modře, některé tyto popisky jsou přímo u obrázku, ale některé jsou zařazeny v textu.
Co se týče řecké mytologie, v novějších učebnicích bývá více informací o mnohých
událostech a o mnoha různých bozích. V této učebnici například nenalezneme ani zmínku o
Minotaurovi, což bývá v jiných knihách běžné u výkladu o minojské Krétě. To mě přivádí
k faktu, že tato učebnice začíná výklad o starověkém Řecku mykénským obdobím, což jsem
doposud v žádné jiné novější učebnici neviděla.

5

MICHOVSKÝ 1993, Str. 13
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MICHOVSKÝ, 1993, str. 12 – 13.

3. Dějiny starověkého Řecka a Říma: učebnice dějepisu pro 2. stupeň ZŠ a nižší
ročníky víceletého gymnázia. Pavel Augusta Praha: Práce, 1994.
Učebnice předkládá žákům obraz dějin a snaží se v nich vzbudit především zájem, ne je
zahltit daty, názvy a jmény. Převážně zde nalézáme beletrizující formu textu. Kniha je plná
ilustrací a časových os. Výklad je vždy rozdělen na dvoustrany a nelze opomenout ani otázky,
úkoly a testy, které k učebnici neodmyslitelně patří.
Učebnice formátu A5 je dělena na kapitoly a podkapitoly. Co se barevnosti týče, je
nejpestřejší knihou z tohoto období a obrazový materiál většinou zabírá větší část
jednotlivých stran než samotný výkladový text. Oranžové rámečky v pravých horních rozích
shrnují probrané učivo na dané dvoustraně.
Podkapitola Olymp podává výklad o mytologii a božstvu. Zde, stejně jako v následujících
učebnicích, jsou k dispozici základní informace. Bozi sídlili nikoli na nebesích, ale na
nejvyšší hoře Řecka, zvané Olymp. Ačkoli byli nesmrtelní, a měli nadpřirozené schopnosti,
měli také své slabiny, jako například žárlivost či nenávist, čímž se přibližovali prostým lidem.
Ti, aby si bohy naklonili, pořádali slavnosti a přinášeli bohům oběti.
Všemocným vládcem bohů byl Zeus, který jím však nebyl odjakživa. Musel porazit svého
otce Krona, to se mu díky jeho matce podařilo. Diovou manželkou byla Héra, ochránkyně
12

manželství. Spolu měli tři děti, Area, boha války, Hefaista, božského kováře, a Hébu, bohyni
mládí. I když Zeus svou ženu velice miloval, nedělalo mu potíže jí zahýbat a plodit děti
s jinými ženami. Apollón, Hermes nebo Herakles byli počiny Diovy nevěry. Dalším jeho
známým dítkem byla bohyně moudrosti Athéna, která měla Diovi vyskočit z hlavy rovnou
dospělá a v plné zbroji. Moři a podsvětí vládli Diovi bratři. Bůh moře Poseidon vládl moři
svým trojzubcem a měl zvláštního syna Tritona, který byl napůl člověk a napůl ryba. Hádes
vládl podsvětí, jehož vstup chránil trojhlavý pes Kereberos, který pouštěl dovnitř, ale ven už
ne.
Tím klasický výčet božstev a jiných nadpřirozených stvoření končí. Pod tímto výkladem
se nachází obrázek každého ze zmíněných bohů. Ilustrace se dělí s textem půl na půl na jedné
dvoustraně.
Následující podkapitola Věk bohů a héroů na jedné dvoustraně pojednává o Homérovi a
eposech. Ilias vypráví příběh dobývání maloasijského města Tróje řeckými vojsky. Skladba
líčí pověst o tom, jak trojský princ Paris rozhodl, která ze tří bohyň (Héra, Athéna nebo
Afrodita) je nejkrásnější. Paris si vybral Afroditu, která mu slíbila za manželku nejkrásnější
ženu světa, Helenu. Problémem bylo, že Helena byla ženou Spartského krále. Paris ji však
unesl, a tím zahájil konflikt. Do Tróje připlulo řecké vojsko v čele s mykénským králem
Agamemnonem a deset let Tróju obléhali. Během této doby zemřelo mnoho bojovníků a mezi
nimi i Achilleus, který byl jedním z nejslavnějších řeckých hrdinů.
Když se zdálo, že Trója útokům odolá, přišel další řecký hrdina, Odysseus, s náramným
nápadem, jak Tróju dobýt. Nechá postavit obrovského dřevěného koně, do jehož útrob se mají
schovat řečtí vojáci. Zbytek vojska naoko odplouvá. Trója přijme koně jako dar a vtáhne ho
do města. V noci, když všichni spali, se Agamemnonovo vojsko vrátí a zbytek vojáků, kteří
vyskáčou z koně, jim umožní dostat se dovnitř do města. Po útoku zbyly z Tróje jen hořící
trosky.
Odyssea vypráví o bloudění stejnojmenného hrdiny domů. Cesta mu trvala deset let, střetl
se s obrem Kyklopem Polyfémem, kouzelnicí Kirké, vírem Charybdou, mořskou obludou
Skyllou a nakonec doplul za svou ženou Penelopu a synem Telemachem.
Autor učebnice nezapomíná ani na Heinricha Schliemanna a jeho odhodlání najít bájné
město, které se mu skutečně podařilo nalézt na území dnešního Turecka. I zde vidíme stejný
jev jako na předchozích stranách – polovinu dvoustrany zabírá ilustrace opevněné Tróji a
polovinu text, který její příběh vypráví.
Učebnice je barevná, čtivá a plná ilustrací. Text této učebnice byl později v roce 2008
z velké části zpracován v učebnici Pravěk a starověk:učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia, Pavel Augusta, František Honzák, Jarmila Hirschová, 1. vyd. Praha, Práce 2008.
Některé pasáže jsou zcela totožné.

13

AUGUSTA, 1994, str. 8 – 9.
4. Historie. [Díl] 1., Pravěk starověk, Václav Marek, Praha: Scientia, 1995
Učebnice vydaná v roce 1995 popisuje pravěk a starověk na 114 stranách. Najdeme zde
mnoho map, časových os, ilustrací, jak barevných, tak černobílých. Autor zde Řecko zmiňuje
jen velice okrajově, našla jsem je pouze v jediném odstavečku v kapitole Doba bronzová.
Rozvoj řemesel a obchodu. Řecko je zde zmíněno pouze v souvislostech, které napovídá
samotný název kapitoly. Není zde žádná zmínka o řecké mytologii.

5. Lidé v dějinách:Starověk. Dějepis pro 2. stupeň základní školy, Petr Charvát, Jana
Pečírková, Praha: Fortuna, 1995
Učebnice formátu A5 čítá tři velké okruhy: Počátky civilizací starého světa, Starověké
Řecko a Starověký Řím. Tyto okruhy jsou děleny na jednotlivé kapitoly. Rozložení textu a
obrazového materiálu je nepravidelné. Některé strany obsahují pouze text a na jiných převládá
obrazový materiál. Zpravidla se zde vyskytuje i modře psaný text, který předkládá určité
zajímavosti nebo informace vhodné k zapamatování. Modrým písmem je psán například
příběh Heinricha Schliemanna nebo Ilias a Odyssea.
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„H. Schliemann se narodil v roce 1882 jako syn chudého německého pastora. V sedmi
letech dostal knihu, ve které našel obrázek Skajské brány, kterou vycházeli trojští hrdinové,
aby se utkali s řeckými bojovníky. Svému otci jednou řekl, že Troju jednou vykope…“6
I Ilias je zde vylíčena dost podrobně oproti novějším učebnicím, a to nejen z hlediska
obsahového, ale i formálního. Žáci se zde dozvědí, že eposy neměly jen jediného autora, byly
psány hexametrem, nejstarší formou této poezie byla píseň, zpívaná pěvci-rapsody na dvorech
králů a aristokratů.
Podkapitola Náboženský život Řeků se rozkládá na celé jedné straně formátu A5, vedle
textového výkladu se nachází obrázek sochy boha Herma s malým Dionýsem od sochaře
Praxitela.
Žákům je představena situace v tehdejším Řecku; ačkoli řecké státy nebyly jednotné,
spojoval je stejný jazyk, kultura a náboženství. K náboženství je v této podkapitole podán
výčet nejznámějších řeckých bohů, který bývá standardem ve všech učebnicích (Zeus,
Poseidon, Hádes, Dionýsos atd.), avšak některé jevy, které nalezneme v této učebnici,
většinou scházejí v učebnicích novějších. Jedná se o informace o nymfách-vílách, Achilleově
matce Thetis, Hermovi, Pýthii nebo eleusinských mystériích.
Celkově je tato učebnice z roku 1995 odbornější a obsáhlejší než učebnice vydané po roce
2000. Vzhledem k dnešní náročnosti a odbornosti učebnic pro základní a střední školy bych
tuto publikaci obsahově přirovnala spíše k učebnicím středoškolským.

6. Dějepis pro 6. ročník základní školy a 1. ročník osmiletého gymnázia:pravěk a
starověk, Jan Rulf, Veronika Válková, Praha: SPN, 1997
Učebnice formátu A4 je bohatě obrazově vybavená. Obsahuje historické mapy, časové
osy, barevně zvýrazněné pasáže nebo např. doplňující otázky. V knize je zdůrazňováno, že
byla zpracována podle osnov vzdělávacího programu Základní škola, který je platný od 1. 9.
1996. V tomto programu jsou přesně dána témata, která musí být chronologicky probrána v 6.
třídě základní školy. Program pro řecký svět vypadá následovně:
„Starověké Řecko
Učivo

Nejstarší období řeckých dějin. Báje a pověsti - Ilias a Odyssea. Náboženství,
způsob života, hospodářství.

Námořní obchod a kolonizace.

Význam styků s okolním světem.

Státní zřízení a způsob života v městských státech - Sparta, Atény. Významné
osobnosti.

Řecko-perské války.

Boj o nadvládu v Řecku. Peloponéská válka.

6

CHARVÁT, PEČÍRKOVÁ, 1995, str. 45
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Řecká kultura - písmo, věda (filozofie, historie, přírodní vědy), umění (divadlo,
literatura, architektura, sochařství, malířství), sport a hry. Významné osobnosti.

Ovládnutí Řecka Makedonií. Říše Alexandra Makedonského.

Helenistická kultura.

Přínos řecké a helenistické kultury pro rozvoj evropské civilizace.
Co by měl žák umět





civilizace


objasnit vliv přírodních poměrů na rozvoj řecké společnosti
objasnit úlohu bájí, pověstí a náboženství v životě Řeků
vysvětlit význam styků Řeků s okolním světem
porovnat státní zřízení a způsob života ve Spartě a v Aténách
charakterizovat přínos řecké a helenistické kultury pro rozvoj evropské
charakterizovat dílo a odkaz významných osobností

Příklady rozšiřujícího učiva

krétská a mykénská kultura

řecká a helenistická kultura - hlubší seznámení s vybranými vědními a
uměleckými obory

charakter městských států

významné osobnosti řeckých dějin

vývoj ve vybraném městském státě

historické památky“7
Následující rok byl tento program přepracován, aktualizován, rozšířen a vznikl tzv. vzdělávací
program Obecná škola 1-5 a 6-9, kde je program nastíněn podrobněji:
„III. tematický celek
Starověké Řecko
III/1 Nejstarší období

Kréta, kolébka evropské civilizace a její pád a odkaz

Achajové a mykénská kultura doby bronzové

Olympští (a další) bohové i s latinskými ekvivalenty

věk heroů (trojská válka, Homér a eposy – hlavní hrdinové)

vpád Dórů a temná staletí
III/2 Řekové a okolní svět

velká řecká kolonizace, její příčiny a význam

Malá Asie, most mezi Evropou a Orientem, význam Míletu a Efesu pro rozvoj
Řeků, Frýgové (Midas), Lýdové (Kroisos)

Perská říše jako dědička orientálních říší

Vzdělávací program Základníškola: Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96 - 2 s platností od 1. 9.
1996. MŠMT, 1996.
7
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III/3 Řecký stát

princip státního zřízení a život ve Spartě

vývoj a principy athénské demokracie (Drakón, Solón)

význam obchodu a řemesla pro Athény

polis a pojem občana (pestrost v Řecku, absence říše)
III/4 Řecko-perské války

od maloasijského povstání k Marathónu (Miltiadés)

Thermopyly, Salamína, Plataje (Themistokles a ostrakimus)

osobnosti v dějinách a střet Řeků s orientální despocií
III/5 Boj o hegemonii v Řecku

Athény na vrcholu moci a jejich spolek (Periklés)

Sparta a peloponéský spolek

Peloponéská válka (základní mezníky)

thébská hegemonie, její pád a oslabení Řecka
III/6 Řecký přínos světu

výtvarné umění: malby, mozaiky, vázy, sochy, architektura (Feidiás, Práxitelés,
Sapfó, Akropolis, tři sloupové řády)

divadlo (Aischylos, Sofoklés, Euripidés a Aristofanés)

věda, zejména filozofie a významní myslitelé (Sókratés, Platón, Aristoteles,
Démokritos, Diogénes)

řecká systematičnost (např. na 7 divech světa)

sport a hry (kolakagathia, olympijské hry)

všední život (obydlí, oblékání, potrava)
III/7 Řecko ve stínu Makedonie

vzestup Makedonie (Filippos x Démosthénes)

ovládnutí Řecka Makedonií (Chaironie)

Alexandr Veliký a význam jeho tažení

helénistický svět (světoobčanství, Alexandrie a nástupnické říše)“ 8
Tato učebnice se liší od učebnic z předešlých let. Je zde jiné členění textu a obrazového
materiálu. Na stranách formátu A5 se vždy v první polovině nachází obrazový materiál a
v druhé polovině text. Názvy kapitol jsou pobarveny žlutě, podkapitoly jsou psány modře a
některé pojmy či důležitá fakta v textu jsou zvýrazněna tučným písmem.
Když nalistujeme v učebnici kapitolu Řecko, hned na prvních stranách se nám otevře
téma minojské Kréty, se kterou jsou neodmyslitelně spjaty některé báje a pověsti, mezi nimi
např. o Europě, o Minotaurovi,o Daidalovi a Ikarovi a o Theseovi. Všechny tyto báje
dohromady jsou v učebnici shrnuty asi na třiceti řádcích.
Vládce bohů Zeus se zamiloval do dcery fénického krále Europy. Proto, aby mu Europa
uvěřila, vzal na sebe podobu bílého býka. Europa uvěřila a nasedla na jeho hřbet. V tu chvíli
se býk pustil na cestu mořem a doplul až na Krétu, kde s Europou zplodili několik dětí. A po
8

Vzdělávací program Obecnáškola. MŠMT pod čj. 12035/97- 20, s platností od 1.9.1997, ročník 1997.
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ní pojmenovali jeden celý světadíl. Nejstarší syn Minos se stal vládcem na Knossu a sám
zplodil syna. Syna, který měl býčí hlavu. To se králi nelíbilo a chtěl ho skrýt, a tak si nechal
od stavitele Daidala postavit labyrint, do kterého zavřel Minotaura. Jenže král se bál, aby
Daidalos tajemství nikomu nevyzradil, a tak ho nechtěl pustit z Kréty. Vynalézavý Daidalos
však vyrobil křídla pro sebe a svého syna a snažili se uletět. Bohužel jeho syn Ikaros letěl
příliš vysoko, slunce mu křídla sežehlo a on se utopil v moři.
Jinde se odehrálo další neštěstí: Athéňané zabili jiného Minoova syna a tak se jim chtěl
pomstít. Řekl tedy, že mu tedy musí každoročně na Krétu posílat sedm dívek a sedm chlapců
pro Minotaura. Tento trest trval pouze do doby, než se jako dobrovolník přihlásil Theseus, do
něhož se naštěstí zamilovala králova dcera Ariadna. Ta dala Theseovi zlaté klubko, s jehož
pomocí se dokázal z labyrintu vrátit, když skolil Minotaura.
Učebnice má tuto vyprávěcí a bájnou část řazenou mezi hlavním textem, tedy v podstatě
na stejné úrovni, jako jsou všechna ostatní témata. Bohužel zde v této kapitole v místě, kde je
prostor k opakování učiva, nenacházím otázku zaměřenou na tento úryvek.
Další kapitolou, u které bych se pozastavila, je Homérské období (10. – 8. st. př. n. l.),
kde nalézáme obdobnou situaci jako v předchozí kapitole. Bezprostředně pod názvem
kapitoly se nalézají ve zkratce popsané báje a pověsti související s trojskou válkou – tedy o
krásné Heleně, o dobývání Troje a o Odysseovi.
Úryvek vypráví o Paridovi, synovi trojského krále Priama, který byl osloven třemi
bohyněmi – Hérou, Athénou a Afroditou. Ty chtěly, aby Paris rozsoudil jejich spor o to, která
z nich je nejkrásnější. Každá mu něco slíbila za to, že zvolí právě ji. Héra slibovala
královskou moc, Athéna moudrost a Afrodita nejkrásnější ženu světa. On dal kouzelné jablko
Afroditě a tím ji zvolil tou nejkrásnější. Afrodita mu pomohla získat onu nejkrásnější ženu,
Helenu. Potíž byla v tom, že Helena byla manželkou spartského krále Menelaa, který takovou
potupu pochopitelně nesnesl a vydal se se svým bratrem Agamemnonem získat svou ženu
zpět. Na této cestě je doprovázelo mnoho udatných mužů a mezi nimi také Odysseus z Ithaky
a Achilleus. Válka trvala deset let, všichni už byli vyčerpaní a dohadovali se, zda by nemělo
smysl ustoupit. Najednou však přišel Odysseus s nápadem. Vymyslel lest, která zahrnovala
velkého, dutého, dřevěného koně. Trójané ho dostali jako dar od Řeků, kteří naoko odpluli.
V noci pak z koně vyskákali ukrytí Řekové a Tróju i s Helenou dobyli. Jeden z hrdinů této
války, Odysseus, putoval domů do Ithaky dalších 10 let a během své cesty zažil četná
dobrodružství. Když však konečně dojel domů, musel odtamtud vyhnat nápadníky své ženy,
která na něj dvacet let čekala.
Dále zde najdeme v horní polovině stránky obrázek toho, jak asi mohl vypadat trojský
kůň, a zmínku o Homérovi: „O událostech, o kterých jste si právě přečetli, vyprávějí básně,
za jejichž autora je považován řecký básník Homér. Proto se tomuto období říká homérské.“9
Od Homéra přejděme ke kapitole Náboženství. Co se obrazového materiálu týče, najdeme
červenofigurovou keramiku, černofigurovou keramiku, Dia metajícího blesk nebo Poseidona
házejícího svůj trojzubec, Doryfora – muže nesoucího kopí, Afroditu Knidskou, Afroditu
Melskou a mnoho dalších, což celkem na dvou stranách čítá 16 malých obrázků.
9

RULF, VÁLKOVÁ, 1997, str. 83.
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Co se týče obsahu, látka s nadpisem Náboženství podává výčet některých řeckých bohů, a
to i s jejich schopnostmi. Zde je zmíněn Zeus, Poseidon, Hádes, Kerberos, Styx, Charon,
Héra, Persefona, Demeter, Afrodita, Eros, Áres, Pallas Athéna, Hefaistos, Apollón, Múzy,
Artemis, Hélios, Dionýsos-Bakchos a Hermes.
„Řekové měli mnoho bohů. V paláci na hoře Olympu sídlili ti nejmocnější. Jejich vládcem
byl Zeus, kterému podléhala země i nebe a Řekové mu říkali „hromovládný“. Jeden z jeho
bratrů, Poseidon, byl bohem moře a svým trojzubcem způsoboval vlnobití i zemětřesení.
Druhý Diův bratr, Hádes, vládl podsvětní říši mrtvých, jejíž vchod hlídal trojhlavý pes
Kerberos“10
Oproti starším učebnicím tato poskytuje komplexnější a obsáhlejší výklad o řecké
mytologii.

10

RULF, VÁLKOVÁ, 1997, str. 96.
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3. Porovnání učebnic 2000-2009
1. Dějepis 6 - pravěk a starověk, Jana Pečírková a kol. Praha: Scientia, 2001
Jedná se o první díl čtyřdílné sady učebnic pro 2. stupeň základní školy a také nižší
ročníky víceletých gymnázií. Zabývá se nejstarším obdobím lidských dějin, čili pravěku a
starověku. Učebnice poskytuje velké množství map, funkčně umístěných obrázků,
vysvětlivek, přehledů důležitých dat, titulů doporučené literatury a otázek a úkolů.
Na prvních stranách, zaměřených na řeckou historii, se setkáváme s výkladem o
minojském období, kde je vylíčen příběh Minotaura „…Panovník Minos sídlil ve městě
Knossos v obrovském paláci, v tzv. „domě dvojité sekery“…Každým rokem musely Athény
poslat na Krétu 7 chlapců a 7 dívek, jimiž Minos živil Minotaura, obludu s býčí hlavou a
lidským tělem, kterou ukrýval v hlubinách labyrintu. Syn Athénského krále se vypravil do
Knossu. S pomocí krétské princezny Ariadny, která mu dala zlaté klubko, aby ho provedlo
spletitými chodbami labyrintu, Minotaura zabil.“11
S další zmínkou o řeckých bájích se setkáme v odstavcích, které nesou názvy jako
Trojská válka a Ilias a Odyssea. Zde je vylíčeno, jak došlo k válce. Jednalo se o pomstu
spartského krále Menelaa za to, že mu byla ukradena jeho krásná žena Helena. Byl to Paris,
kdo Helenu unesl a to proto, že mu bohyně Afrodita slíbila Heleninu lásku za to, že Paris
zvolí Afroditu nejkrásnější bohyní. Achájské vojsko, pod vedením mykénského krále
Agamemnona obléhalo Tróju mnoho let, ta nakonec padla v důsledku Odysseovy lsti.
Odysseus vymyslel, že pošlou do Tróji dar, dřevěného koně, a naoko odplují. V dřevěném
koni se ale ukrývali válečníci, kteří se tímto způsobem dostali nepozorovaně přímo do domu
nepřítele. V noci zaútočili a dobyli Tróju.
Ilias vypráví o posledních 51 dnech desetiletého obléhání města Troje. Hlavním dějem je
příběh Achillea, který byl uražen kvůli přerozdělování kořisti a nechtěl bojovat. Do boje se
pustil až tehdy, když syn trojského krále, Hektor, zabil jeho nejlepšího přítele.Odyssea
popisuje Odysseovo desetileté dobrodružství, když bloudil z války domů.
V těchto odstavcích bohužel nenalézám jméno Homéra; to se nachází na předchozí straně,
která se věnuje společnosti. Je zde řečeno, že Homérovy básně zachycují obraz života tehdejší
společnosti.Následně je vyvráceno, že by Homér byl autorem těchto básní a vysvětleno, že
tyto básně původně pravděpodobně zpívali potulní básníci, přičemž nebylo možné, aby je
zaznamenal pouze jeden autor. Otázka autora eposů je pro žáky zjednodušena. Dodnes
existuje několik teorií.12
Co spojovalo všechny Řeky je název kapitoly, která v sobě nese informace o řeckém
božstvu. Jako první jsou zde zmíněny nymfy, Pan, Kentauři, Kyklopové, Titáni, Prométheus,
který ukradl bohům oheň a byl odsouzen k věčnému přikování a každodenně mu byla orlem
vyklována játra. A až poté se dostáváme i k obrazovému materiálu, který znázorňuje božstvo:
Zeus, Héra, Afrodita, Athéna, Apollón a Arthemis. V textu má každý z nich malý medailonek.
11
12

PEČÍRKOVÁ, Praha, 2001, str. 91.
CONTE, GianBiagio. Dějiny římské literatury, str. 274.
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Náboženské slavnosti zde nejsou opomenuty, žáci se dozvědí mnoho zajímavostí o
slavnostech bohyně Athény, olympijských hrách, mystériích, slavnostech na počest boha
Dionýsa a dále také o soutěžích o nejlepší divadelní hru.

2. Dějiny pravěku a starověku:Dějepis pro 6. ročník základní školy a pro primu
osmiletého gymnázia, Helena Mandelová, Eliška Kunstová, Ilona Pařízková, PrahaDialog, 2001
Publikace velkého formátu s pevnou vazbou je plná obrázků, map, fotografií, grafů a
časových os. Jsou zde obsaženy výkladové celky, slovníčky pojmů, základní údaje
k zapamatování nebo citáty.
Když jsem učebnici otevřela, překvapila mě hustota textů a obrázků. Například kapitola
s názvem Helénové – jejich život a náboženství je svisle rozdělena černou čarou; levá strana
listu obsahuje doplňující otázku k učivu, obrázek Athény a Artemis, vysvětlení neznámých
pojmů, odkazy na další literaturu k tomuto tématu a rodokmen první generace řeckých bohů
od Urana a Gaiu, přes Kyklopy, Titány a Rheiu k Diovi, Hádovi, Poseidonovi aj.; pravá část
této jedné strany poskytuje obrázky, mapu Řecka a výklad o osídlení, helénské společnosti,
řeckých kmenech a vládcích Olympu. Zde jsou zmíněni Zeus a Héra.
Postupně přecházíme na další svisle rozdělenou stránku. V levé, širší části najdeme výčet
nejznámějších bohů, jak tomu bylo i v předchozích učebnicích. Neobvyklé je to, že každý
z bohů zde má i svou podobiznu se stručným medailonkem. Pod těmito medailonky se
nachází žlutě podbarvený text, který pojednává o kmeni Helénů a o tom, že kromě společného
jazyka spojoval tento kmen také polyteismus. Následují otázky k učivu probíranému na těchto
stranách. V čarou oddělené, doplňující části se můžeme dozvědět Něco navíc např. o Diovi,
Prométheovi nebo o následující kapitole s názvem Homérské Řecko.V oddíle Něco navíc jsme
seznámeni s Iliadou a Odysseou. „Cestou se totiž Odysseus střetl s řadou nebezpečí, které mu
připravil vládce moře Poseidón za to, že oslepil jeho syna – Kyklopa Polyféma.13
Pod těmito texty najdeme tři řádky důležitých jmen či pojmů k tomuto tématu, jako
Achilleus, Homér atp. Ty jsou psány tučným písmem na zářivě žlutém pozadí.
Následující dvoustranou jsem byla překvapena, je totiž věnovaná Odysseovu putování.
Na pozadí vidíme obrysy Středozemního a Egejského moře a dále pak obrázkové výjevy
z putování, jako nymfa Kalypsó, Sirény nebo pojídání lotosu. Zároveň je zde v malém
ohraničeném okénku formou dialogu dvou dětí vysvětleno, proč vlastně Odysseus putoval,
odkud putoval, jak a proč vypukla trojská válka.
Následující stránky už popisují řeckou mytologii nepřímo. Zmíněny jsou náboženské
slavnosti, dary a oběti bohům, umění nebo olympijské hry.

13

MANDELOVÁ, KUNSTOVÁ, PAŘÍZKOVÁ, 2001, str. 72.

21

MANDELOVÁ, KUNSTOVÁ, PAŘÍZKOVÁ, 2001, str. 78 – 79

3. Pracovní sešit k učebnici Dějepis pro 6. ročník základní školy a 1. ročník osmiletého
gymnázia:pravěk a starověk, František Parkan a kol. Praha -SPN 2002
Černobílý pracovní sešit formátu A4, rozdělený na kapitoly a podkapitoly stejně jako
učebnice, je první z čtyřdílné řady a doprovází učebnice dějepisu 6-9.14
Řecku je zde věnováno deset stran a 49 cvičení, z nichž pět je zaměřeno čistě na
náboženství. Jeho součástí jsou mnohá cvičení, např. křížovka, otázky či úkoly jako Najdi
v řeckých bájích konec příběhu o Theseovi a zjisti, jak Řekové vysvětlují vznik názvů Evropa a
Egejské moře.
Kladně hodnotím cvičení na vysvětlení pojmů Achillova pata, Damoklův meč, danajský
dar, Pandořina skříňka, Sisyfovská práce a Tantalova muka, protože to jsou pojmy dodnes
užívané.

4. Průvodce všedním životem ve starověku, Petr Charvát, Praha: SPL Práce, 2002
Obrázkově bohatá publikace otevírá pohled do života lidí v průběhu mnoha staletí.
Zjistíme, čím se bavili, živili i s čím si dělali starosti.

14

Viz Kapitola Porovnání učebnic 1990-1999.
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Kniha působí velice vzdušným dojmem. Většina dvoustran je rozdělena na čtyři sloupce,
které jsou tvořeny přibližně dvacetiřádkovými odstavci textu a obrázky. Kapitola Náboženství
popisuje bohy jako stvoření nejen s nadlidskou mocí, ale i s lidskými vlastnostmi, z nichž
každý ochraňuje nějaký městský stát. Zmíněni zde jsou Zeus, Héra, Afrodita a Athéna.
K poctě jejich a také dalších bohů se konaly Olympijské hry a různé jiné slavnosti včetně
divadla. Nalezneme zde fotky Olympu s popiskem, co to Olymp byl, sochou Dia, či fragment
mramorové desky s Afroditou, která vystupuje z mořské pěny.
Na rozdíl od ostatních učebnic jsem zde nenašla zmínku o Homérovi a eposech, což je
pochopitelné, protože kniha byla klasifikována a schválena jako doplňující literatura pro
dějepis na základní škole. O Homérovi se tedy žáci dozvěděli ze základní učebnice.

5. Dějepis pro 6.-9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií:
metodická příručka pro učitele, František Parkan a kolektiv, Praha: SPN - pedagogické
nakladatelství, 2005
Dle metodické příručky, která vznikla k sérii učebnic od Veroniky Válkové, by se žáci
měli ledacos o mytologii dozvědět nejen z učebnice, ale i od učitele. Studijní příručka je spíše
řešením k pracovnímu sešitu. Ale jestliže má učitel možnost probrat správná řešení
pracovních sešitů, studenti se mohou dozvědět mnoho zajímavostí, které v učebnicích
nenajdou, jako třeba co dělal Theseus poté, co zabil Minotaura.
„Po vítězství nad Minotaurem se Theseus vracel do Řecka. Černé smuteční plachty
zapomněl vyměnit za bílé, které měly zvěstovat jeho vítězný návrat. Jeho otec Aigeus spatřil
loď s černými plachtami a domníval se, že Theseus zahynul. Ze žalu se vrhnul do moře, které
dodnes nese jeho jméno: Aigeiské=Egejské.“15

6. Dějepis 6. Pravěk starověk, Ivana Koucká, Olomouc: Prodos, 2005
Další učebnicí, které se budu věnovat, je Dějepis – pravěk a starověk od olomoucké
historičky Ivany Koucké. Po prvním prolistování učebnice lze shrnout následující poznatky:
Kniha je barevná, s barevným obrazovým materiálem; nadpisy velkých tematických okruhů,
jako je např. Antické Řecko nebo Antický Řím, jsou růžové; názvy jednotlivých podkapitol,
jako Mínojská a mykénská kultura, Homérská společnost atp. jsou zvýrazněny světle modrou
barvou. Obrazový materiál se skládá např. z bust (Homéra, Themistokla), fotografií (Trojský
kůň, palác v Konossu, Athénská akropolis atd.), map(Velká řecká kolonizace, Attika,
Peloponés, Perská říše). Dále jsou zde tabulky, úryvky z jiných literárních děl a přehledy
letopočtů. Chybí však otázky sloužící k opakování učiva a úkoly pro žáky.
Text se nachází po celé délce a šířce stran, je prostupován právě obrazovým materiálem a
určitými pasážemi textu, které jsou podbarveny modře nebo žlutě. Kurzíva je zde používána
častěji než v předchozích zkoumaných dílech.

15

PARKAN, 2005, str. 31.
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I v této učebnici se pozastavíme u podkapitoly Mínojská a mykénská kultura. V tuto chvíli
nacházíme jen jednu větu o králi Minoovi:„Podle bájného krále Mínóa dostala krétská
kultura název minojská.“16
Další kapitola, Homérská společnost, zmiňuje hrdinské eposy Ilias a Odyssea. Ty jsou
datovány do11. – 9. st. př. Kr. V této učebnici jsem zatím nalezla největší množství informací
o trojské válce. V předešlých učebnicích byla trojská válka shrnuta v jednom, maximálně ve
dvou odstavcích, ale zde je jí věnována téměř jedna celá strana. „O muži nadmíru bystrém mi
vypravuj, Múso, jenž mnoho byl po světě štván, když svatou vyvrátil Tróju, mnohá uviděl
města a poznal národů mravy, množství vytrpěl běd též na moři, trudě se v duši, v zápase o
svůj život a o návrat milených druhů.
Úvodní verše Homérova eposu Odyssea.“17
Úryvek je modře podbarven a vložen do textu o Homérovi a jeho eposech. Nad ním se na
této stránce nachází busta Homéra s krátkým medailonkem této osobnosti.
Opět se dostáváme k náboženství, kterému je věnována, na rozdíl od předchozích
publikací, jedna strana a více. Setkáváme se také s přehledem nejvýznamnějšího řeckého
božstva se skloňováním jejich jmen v druhém pádě a s několika nejdůležitějšími poznatky o
nich a jejich moci. I tato pasáž je podbarvena modře, jména bohů jsou napsána růžovou
barvou a moc, kterou vládnou, značena kurzívou.
Na následující straně se přes literaturu dostáváme k náboženství, jelikož je to právě
literatura, která báje zpracovává a šíří. Autorka zde poukazuje na to, že to byli právě bohové,
kdo ovlivňoval každodenní život prostého člověka, počínaje narozením a konče smrtí. Bohové
byli patroni, každé město mělo svého vlastního, byli oslavováni a byly jim přinášeny oběti.
Sídlili na Olympu, lidé jim přisuzovali nadlidskou moc i lidské vlastnosti, ujišťovali se, zda
bohové s lidským jednáním souhlasí, proto chodili do věštíren, kde si své dílo nechali
požehnat nebo vyvrátit. Často se pořádaly náboženské slavnosti na počest bohů; mezi ně
můžeme řadit i Olympijské hry, které se poprvé konaly roku 776 př. n. l.
Pro všechny učebnice platí, že žáci se o řecké mytologii dovídají i prostřednictvím
obrázků v učebnicích a jiných podkapitol než je jen literatura a náboženství. Je zde umístěno
mnoho obrázků a fotografií soch, keramiky, bust nebo divadelních her, které jsou zasvěceny
bohům.

16
17

KOUCKÁ, Ivana, 2005, str. 61.
KOUCKÁ, Ivana, 2005, str. 64.
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KOUCKÁ, 2005, str. 79.

7. Dějepis 6 pro základní školy. Pravěk a starověk, Veronika Válková, Praha: SPN pedagogické nakladatelství, 2006
V této podkapitole bych se chtěla věnovat porovnání dvou učebnic dějepisu Veroniky
Válkové doporučených pro6. třídu základní školy. Starší kniha18 byla vydána v roce 1997 a
kniha novější v roce 2006. Ráda bych se zaměřila nejdříve na společné rysy a poté i na rozdíly
mezi těmito učebnicemi, a to jak z hlediska obsahového, tak z hlediska grafického.
Hned po otevření obou knih jsem zaregistrovala některé jejich podobné znaky. Mezi ně
patří podobné tematické členění textu, barevně zvýrazněné určité pasáže, barevné nadpisy,
tučně zvýrazněné důležité pojmy v textu a polovina každé jednotlivé strany je vyhrazena
názorným obrázkům.

18

Viz dříve.
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Tím prozatím výčet podobností končí. Hned po otevření učebnic na příslušných stránkách
byly rozdíly zcela očividné. V tuto chvíli budu hovořit o rozdílech rozpoznatelných pouhým
pohledem. Ve starší učebnici je pevně dáno, že v horní polovině každé strany najdeme
obrazový studijní materiál. Oproti tomu učebnice z roku 2006 má jiné členění textu a
obrazového materiálu. Ten je na jednotlivých stranách rozdělen tematicky.
Dále jsem si všímala barevné úpravy. Kniha z roku 1997 má názvy kapitol podbarvené
žlutě a názvy podkapitol světle modře. Novější kniha má světle oranžově podbarvené pasáže
v okrajích stran, které se týkají převážně úkolů k učivu nebo zajímavostí. Nadpisy jsou zde
tmavě oranžové a otázky k textu jsou vyznačeny toutéž oranžovou v podobě odrážky.
Nalistujeme-li v obou učebnicích kapitolu Řecko, hned na prvních stranách se otevře
téma minojská Kréta, s níž jsou neodmyslitelně spjaty některé báje a pověsti, mezi nimi např.
o Europě, o Minotaurovi,o Daidalovi a Ikarovi a o Theseovi. Všechny tyto báje jsou
v učebnicích shrnuty asi na třiceti řádcích a víceméně se shodují.
Zde vidíme, že V. Válková popisuje příběhy docela podrobně. Velkou odlišností je
členění textu. Učebnice staršího roku vydání má tuto vyprávěcí a bájnou část řazenou mezi
hlavním textem, tudíž bych řekla, na stejné úrovni, jako jsou všechna ostatní témata. V této
kapitole v místě, kde je prostor k opakování učiva, nenacházím otázku zaměřenou na tento
úryvek. Oproti tomu novější učebnice má otázku hned pod tímto vyprávěním, které je stranou,
na okraji stránky, v barevném poli.
Další kapitolou, u které bych se pozastavila, je Homérské období (10. -8. st. př. n. l.), kde
nalézáme obdobnou situaci jako v předchozí kapitole. Ve starším vydání se hned podnázvem
kapitoly nalézají ve zkratce popsané báje a pověsti, které s trojskou válkou souvisí, tedy o
krásné Heleně, o dobývání Troje a o Odysseovi.
Dále zde najdeme v horní polovině stránky obrázek toho, jak asi mohl vypadat trojský
kůň, a zmínku o Homérovi: „O událostech, o kterých jste si právě přečetli, vyprávějí básně,
za jejichž autora je považován řecký básník Homér. Proto se tomuto období říká homérské.“19
To je vše, co ve starší učebnici k tomuto tématu najdeme.
Učebnice z roku 2006 má pověsti opět mimo hlavní text, na barevném pozadí. Najdeme
zde i opakující otázku, bustu Homéra a kapitolu s názvem Homérské období, které je však
datováno jinak než v prvním vydání, kde se mluví o 10. – 8. st. př. n. l. Zde, v novém vydání
nalezneme dataci 12. – 9. st. př. n. l. a zmínku konkrétně o eposech:„V dobách, které
následovaly po příchodu Dórů do Řecka, vznikly nejslavnější řecké eposy – Ilias a Odyssea.
Protože je za jejich autora pokládán slepý básník Homér, nazýváme toto období homérské.“20
To, že se jedná o eposy a že se jmenují Ilias a Odyssea, v první učebnici nenajdeme
v příslušné kapitole, ale až o několik stran dále, pod názvem Kultura – Eposy.
Látka s nadpisem náboženství podává výčet některých řeckých bohů a to i s jejich
schopnostmi. Zde je zmíněn Zeus, Poseidon, Hádes, Kerberos, Styx, Charon, Héra, Persefona,
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RULF, VÁLKOVÁ, 1997, str. 83.
VÁLKOVÁ, 2006, str. 76.
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Demeter, Afrodita, Eros, Áres, Pallas Athéna, Hefaistos, Apollón, Múzy, Artemis, Hélios,
Dionýsos-Bakchos a Hermes.
„Řekové měli mnoho bohů. V paláci na hoře Olympu sídlili ti nejmocnější. Jejich vládcem
byl Zeus, kterému podléhala země i nebe a Řekové mu říkali „hromovládný“. Jeden z jeho
bratrů, Poseidon, byl bohem moře a svým trojzubcem způsoboval vlnobití i zemětřesení.
Druhý Diův bratr, Hádes, vládl podsvětní říši mrtvých, jejíž vchod hlídal trojhlavý pes
Kerberos“21
Mytologie je v učebnici z roku 2006 obsahově podobné. Opět zde najdeme výčet bohů a
jejich schopností, ale zde se tyto informace nacházejí v postranní pasáži, světle oranžově
podbarvené. Spolu s výčtem bohů zde nalezneme ještě bustu Héry a úkoly,jako např.
vytvoření mapy Iásonova nebo Odysseova putování. V hlavní části se můžeme dočíst také o
bozích, zejména o těch nejvýznamnějších, a jejich vlastnostech. Zároveň si hned můžeme
učivo zopakovat díky otázkám, které zní: „Kde sídlí řečtí bohové? Najděte to místo na mapě.
Které řecké bohy znáte? Jaké bylo pole jejich působnosti?“ 22 Tyto otázky nalezneme
bezprostředně po přečtení úryvku v učebnici. Tento jev nalezneme pouze v učebnici nové,
v té starší jsou otázky vždy na konci podkapitoly.
Novější učebnice je barevnější a vyznačuje se větší hustotou textu nebo časovou osou,
která se nachází na horním okraji každé dvoustrany.

21
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RULF, VÁLKOVÁ, 1997, str. 96.
VÁLKOVÁ, 2006, str. 90.
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VÁLKOVÁ, 2006, str. 72 – 73.

8. Dějepis 6 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Jiří Linhart, Plzeň:
Fraus, 2007
Druhé vydání učebnice pro 6. ročník obsahuje témata Úvod do studia, Pravěk, První
starověké státy, Starověké Řecko, Starověký Řím, Shrnutí a rejstřík. Jedna dvoustrana
odpovídá jedné lekci. Učebnice obsahuje celostránkové mapy, mapy menší velikosti, časové
osy a speciální lekce, které shrnují a opakují nabyté vědomosti. My se budeme zabývat
lekcemi Místa zrození řecké i evropské kultury, Temná století – tajuplné období řeckých dějin
a Moudrost, sport a bohové.
Text je prokládán obrázky, a to tak, že ilustrace se nachází přímo u zmiňovaného jevu
v textu. Např. obrazový materiál s názvem Bohyně matka se nachází hned u odstavce, kde je
zmíněna. „Stavěli domy a rozsáhlé paláce. Uctívali bohyni matku, vládkyni lidí, zvířat a
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rostlin. Jejího manžela (někdy se uvádí, že to byl její syn) zobrazovali Kréťané v podobě
býka.“23
Zvýraznění textu v učebnici také není náhodné. Důležité pojmy jsou tučně zvýrazněny.
Vždy na okraji každého listu se nachází světle hnědý vedlejší sloupec, kde jsou otázky nad
rámec textu a pro zajímavost. V podkapitole Proč se krétské kultuře říká minojská? se žáci
dovídají o Theseovi, Minotaurovi, Ariadné a jejich příběhu, pod nímž, jakož i pod každým
větším odstavcem, je otázka přímo vztažená k textu psána hnědou barvou.
Druhá ze zmíněných kapitol pojednává o Homérovi a podkapitola Ilias a Odyssea –
vyprávění o lidech, bozích a jejich činech popisuje Homéra jako autora těchto děl
s neotřesitelnou pozicí. „Pro básníka Homéra byly inspirací bohatá a pestrá lidová tvorba,
mýty a legendy. Zaujaly ho vyprávěné příběhy o lidech a hrdinech, jejich prožitcích a
pocitech.“24
Děj Ilias není nijak dopodrobna rozvinut. Jsou zde zmíněny dvě až tři hlavní postavy,
počet dnů, který je popisován a jednou větou shrnuto, o co šlo. Oproti tomu Odyssea je
popsána podrobněji, hlavní postavy Odysseus, Kyklóp, Penelope a jejich zápletka.
Na konci každé lekce je na hnědém pozadí shrnutí, které v tomto případě mluví o
Homérovi, jeho dílech a temném století.
Třetí zkoumaná kapitola je nazvaná Moudrost, sport a bohové. Bohové jsou zde zmíněni
v poněkud jiném kontextu než u předešlých učebnic. První, kdo je zde zmíněn v podkapitole
Součástí soukromého života Řeků bylo náboženství, je Hélios se svým vozem a koňmi, kteří se
vždy večer koupali v království Ókeana, otce vodstva. V další podkapitole Řekové dali světu
Olympijské hry je krátce zmíněn Zeus.„Řekové rádi pořádali hry a soutěže k oslavě svých
bohů. Nejvýznamnější se konaly v Olympii na počest boha Dia. Účastnili se jich soutěžící
z celého Řecka.“25
Ve shrnutí není o bozích ani slovo a v postranních (zájmových) otázkách jsou v případě
jedné strany otázky a zajímavosti pouze k postavě Hélia, v případě druhé strany se zde řeší
medaile z prvních novodobých Olympijských her a moderní maskoti Olympijských her.
Až v lekci Jak milé je být člověkem, když jsme vskutku lidmi, jsem našla malý odstavec
s drobným popisem Afrodity, Erota a Pana. To je ve srovnání s ostatními učebnice dalším
neobvyklým úkazem; v jiných učebnicích byl nejvíce zmiňován Zeus, naproti tomu zde se
mluví i o bozích, o kterých jinde není ani zmínka, a naopak bozi, kteří jsou u ostatních na
prvních místech, zde nemají uvedené ani jméno.
Některá jména jsem našla nakonec úplně jinde než všechna předešlá. Je jim zasvěcená
část lekce Helada a Helénové, kde jsou jména jako Démétér, Koré, Hádes a Persefona.
Zmínku o Poseidonovi a Polyfémovi jsem objevila až v následující lekci Jak víme, že to bylo
právě tak.
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LINHART, 2008, str. 86.
LINHART, 2008, str. 88.
25
LINHART, 2008. str. 103.
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Jsem si vědoma, že popis této učebnice je lehce chaotický, nicméně předpokládám, že
právě takové by bylo žákovo hledání informací o řeckých bozích. I já jsem se nejdříve snažila
hledat v lekci, která má bohy v názvu. Nakonec musím uznat, že informace o starořeckém
božstvu jsou v učebnici dávkovány postupně. Já jsem ve svém bádání šla víceméně pozpátku.
V následující tabulce uvedu přehled toho, ve které lekci je zmíněn jaký bůh nebo hrdina
v pořadí, v němž po sobě následují lekce v učebnici.
Helada a Helénové
Jak víme, že to bylo právě tak?
Místa zrození řecké i evropské kultury
Temná století – tajuplné období řeckých
dějin
Archaické období a plavby za rozvojem
Hledání ALFY a OMEGY řecké kultury

Demeter, Koré, Hádes, Persefona
Polyfémos, Poseidon
Theseus, Minotaurus, Minos, Ariadné
Penelope, Odysseus, Kyklóp
Apollón
Héroové, Zeus, Hádes, Poseidon,
Demeter, Hestia, Héra, Athéna Apollón,
Hermés, Artemis, Arés, Héfaistos(výčet,
nejsou tučně vyznačeni)

Klasická řecká kultura byla přístupna
každému
Moudrost, sport a bohové
Jak milé je být člověkem, když jsme
vskutku lidmi

Dionýsos
Hélios, Zeus
Afrodita, Éros, Pan

Z toho vyplývá, že můj předešlý úsudek byl chybný. Bohové jsou zde zmíněni a to přímo
v kapitolách, které s nimi souvisí. Proto nakonec hodnotím učebnici kladně.
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LINHART, 2008, str.102- 103

9. Dějepis 6: pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, Jiří Linhart, Plzeň,
Fraus, 2007
Pracovní sešit je koncipován tak, že na začátku je shrnutí, přičemž ke každé kapitole
náleží jedna dvoustrana v pracovním sešitě se stejným názvem. V tomto shrnutí najdeme tři
zmínky, které rekapitulují řeckou mytologii, a to o Olympu, Olympijských hrách a o
Homérovi a Ilias a Odysseji. Za těmito shrnutími se nachází slovníček pojmů, mapa a pak
pracovní listy, přičemž opět platí, že každá lekce z okruhu Starověké Řecko má zde jednu
stranu s otázkami a úkoly. Na všech těchto stranách se nachází jako první úkol Jak jsem
pojmenoval(a) lekci já. Druhým úkolem většinou bývá doplnění textu a třetí úkol bývá různý.
V odstavcích, kde se mají doplňovat chybějící slova, bývá jedna až dvě neúplné věty
zaměřené i na mytologii.
Já osobně jsem nikdy pracovní sešit na dějepis neměla. Z dnešního hlediska z pozice
studenta si říkám, že takto koncipovaný pracovní sešit by byl ideální k opakování; z pozice
budoucího pedagoga bych ho využila na domácí úkoly nebo na testy.

10. Dějepis 6: příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia, Pravěk a
starověk, Jiří Linhart, Plzeň, Fraus, 2008
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Příručka dává pedagogovi návod, jak krůček za krůčkem vést hodinu; ke každé kapitole i
lekci, ke konkrétním problematikám je tu dopodrobna popsáno vše. Učitel zde zjistí, jak se
ptát, na co se ptát, koho a kolikrát. Učiteli je zde dáváno za úkol vytvořit příjemnou
atmosféru. Žák by mu měl důvěřovat a nebát se špatných odpovědí. Dále je zde kladen velký
důraz na to, aby žák sám sebe ohodnotil, aby řekl, co věděl, co nevěděl a jak to
v následujících lekcích zlepší.
Jako jeden příklad za všechny uvedu již zmiňovanou kapitolu Helada a Helénové.
Příručka udává, jaké pojmy by měl žák správně používat Hellas, Helénové, městské státy,
Démétér, olivovník… Následuje podrobný popis toho, jaké informace měl žák nabýt.
Následující odstavec začíná slovem Motivace. „Motivace přináší úryvek básně Svatopluka
Čecha vyjadřující přesvědčení básníka, že i malé národy mají šanci se proslavit.“26Učitel by
měl se žáky tuto báseň přečíst a nadále se jí podrobněji věnovat. Pokládat příručkou určené
otázky atd. Dále je zde popisováno, jak pokračovat, na jaké obrázky upozornit, co k nim
dodat, na co se ptát a jak vysvětlit ten který jev v učebnici, jako např. mapy.
Tyto instrukce k jedné jediné dvojstraně v hlavní učebnici se zde v příručce rozkládají na
čtyřech stranách formátu A4. Není možné toto všechno stihnout – a nejedná se pouze o čas.
Mnoho dalších vět z příručky mě nadchlo a zároveň zarazilo. Říkám si, že moji učitelé nikdy
nemohli takovouto příručku držet v ruce. Nebo je to prostě nemožné naplnit představy této
příručky?
„Je na vyučujícím, aby vytvořil atmosféru důvěry a spolupráce. Aby žáci ani vyučující
nevnímali shrnující lekci jako zkoušení, ze kterého mají obavu, a proto budou mít snahu opsat
informace, nepřiznat si nedostatky a podobně. Žáci by měli hodinu vnímat jako přirozené
bilancování toho, co se podařilo, čemu rozumím, co se mi zalíbilo a co si odnesu. V čem mám
nedostatky a problémy, proč vznikly, jak je odstranit? A také, aby jako bilanci své práce
vnímal tuto hodinu i vyučující.“27
Po přečtení tohoto úryvku mě napadá, zda jsem někdy tento jev zažila nebo viděla.
V příručce je vylíčen ideální a dokonalý scénář. Mám zkušenost, že mladí učitelé, kteří
přicházeli učit do naší školy, byli plní elánu a nadšení a žáky jejich hodiny bavily a většina si
je pochvalovala. Ale co se stalo po pár letech? Sklouzli ke stereotypu a rezignovali? Myslím,
že mnoho učitelů, se kterými jsem se jako žákyně setkala, vidělo příručku pouze před první
vyučovací hodinou. Otázkou je, zda je vůbec možné požadavky příručky zrealizovat.

11. Dějepis:učebnice. Pravěk a starověk, Jarmila Bednaříková, Lubor Kysučan,
Marie Fejfušová, Brno:Nová škola, 2007
Publikace není zaměřena pouze na jména a letopočty, ale především na souvislosti. Jsou
zde obsaženy mapy, fotografie, časové osy nebo např. skupinové úkoly a slovníčky.
V této učebnici je členění textu a obrázků nepravidelné. Po prolistování učebnice nelze
určit konkrétní poměr, v jakém se na stranách nachází obrazový a textový materiál. Jemná
26
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LINHART, 2008, str. 160.
LINHART, 2008, str. 155.
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žlutá podbarvení nepůsobí dráždivě na oči. Žlutě podbarvené jsou nadpisy, podnadpisy, úkoly
a otázky k probíranému tématu a na dolním okraji každé strany nacházíme slovníček. Na tom
samém místě můžeme najít i odkaz na čítanku 6, str. 125, kde, jak jsem pochopila, by se měly
nalézat úryvky z Homérových eposů.
Jak jsme si již dříve všimli, v každé učebnici je kapitola s názvem Náboženství umístěná a
zařazená jinde. Zde ji najdeme hned po otočení dvou listů od začátku kapitoly Starověké
Řecko.
Období Homérských eposů je pojmenováno jako Temná století Řecka. Podkapitola
Epické básně Ilias a Odyssea velice stručně popisuje obsahy eposů, Homéra jakožto slepého
básníka a Heinricha Schliemanna jako archeologa-amatéra.
„…začal hledat místo, kde podle popisu krajiny údajně Trója stávala (dnešní Turecko).
Skutečně se podařilo vykopat zbytky starobylého města. Dodnes však s určitostí nevíme, zda
skutečně patřily prastarému městu Tróji. Schliemann objevil rovněž Mykény.“28
Celá následující strana je věnována náboženství, setkáme se zde s obrázkem řeckých
bohů na Olympu a s fotkou zbytků Apollónova chrámu v Delfách. Ve výkladové části jsou
bohové opět vylíčeni jako nesmrtelná, všemocná stvoření s lidskými vlastnostmi. Zeus, Héra,
Poseidon, Hádes, Athéna a Afrodita jsou zde zmíněni před kněžkami, náboženskými
slavnostmi a věštírnami.
Podkapitola je zakončena cvičením. Jedná se o souvislý text, kde jsou záměrně
vynechány některé důležité a v učebnici zmíněné pojmy.
„O období temných století se dozvídáme jen z vykopávek a z… Žádné písemné památky
z této doby nemáme, protože zanikla znalost… Autorem dvou nejznámějších epických básní
s názvem… a … je údajně básník…“29
Hned pod tímto cvičením se nachází i jeho řešení, které je zároveň shrnutím všeho
podstatného, co bylo řečeno v textu k těmto dvěma zmíněným podkapitolám.
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BEDNAŘÍKOVÁ, KYSUČAN, FEJFUŠOVÁ, 2007, str. 64.
BEDNAŘÍKOVÁ, KYSUČAN, FEJFUŠOVÁ, 2007, str. 65.
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BEDNAŘÍKOVÁ, KYSUČAN, FEJFUŠOVÁ, 2007, str. 56 – 57.
12. Dějepis. Starověk, Marie Málková,Praha:Septima, 2008
Učebnice je jednou z částí souboru učebních materiálů (učebnice a pracovní sešit).
Brožovaná, barevná, bohatá na ilustrace, 54stránková učebnice obsahuje přílohy upravující
vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením.
Co se týče vizuální podoby, velké kapitoly, jako např. Starověké Řecko, jsou nadepsány
modrou barvou a podtrženy. Menší podkapitoly jsou taktéž psány velkým tiskacím písmem,
ale pouze černým. Vždy zde nalezneme úvod do kapitoly a několik menších podkapitol, jako
Řecké státy, Olympijské hry, Řecké umění a věda apod. Součástí každé podkapitoly je
samotný výkladový text, prolnutý tučně zvýrazněnými pasážemi, text podbarvený modře,
obrazové materiály a neznámé pojmy označené modrou tečkou.
Téma starověkého Řecka se rozkládá na 25 stranách, je rozděleno na podkapitoly
Přírodní podmínky, Řecké státy, Olympijské hry, Jak žili Řekové, Řecké umění a věda a Konec
řecké samostatnost. V úvodu se autorka zabývá tím, jak byla objevena Trója, zmiňuje
Heinricha Schliemanna, který jako sedmiletý chlapec čítával příběhy o tomto místě, jež se pak
v dospělosti vydal hledat. Tento text je následovaný fotografiemi Schliemanna, jeho
manželky, masky ze zlatého pokladu a Lví bránou v Mykénách. Ilias a Odyssea jsou
vyprávěny na následující straně, v pasáži, která je podbarvena modře. Předpokládám, že tyto
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pasáže, které jsou podbarveny modře, mají být pro žáky zajímavější než pasáže
nepodbarvené. Zmínka o Troje a trojském koni je doprovázena rekonstrukcí dřevěného koně.
Následující kapitola, věnující se řeckým státům, podává informace o Spartě, Athénách,
bohyni Athéně, podle které bylo město pojmenováno.
„Athény dostaly jméno podle bohyně. Athéna byla bohyní války, umění, řemesel a
moudrosti. Socha bohyně Athény byla 12 m vysoká a byla umístěna v chrámu. Občané Athénu
uctívali. Pořádali slavnosti, které trvaly celý týden a opakovaly se každý rok.“30
Následující dvojstrana poskytuje obrázek, který je obtékán modře podbarveným textem a
vypovídá o náboženském životě Řeků. Je zde výčet nejslavnějších bohů: Zeus, Héra,
Afrodita, Apollón, Hermes, Poseidon, Athéna, Áres, Hélios, Dionýsos, Demeter, Artemis a
Hádes. Výčet obsahuje i jejich určení, např. Dionýsos – bůh vína. Na následující straně je
řečeno, že řečtí bohové byli věčně mladí, nesmrtelní, měli nadpřirozenou moc, přesto měli
stejné vlastnosti jako lidé. Vysvětleny jsou zde pojmy věštírna a věštkyně, protože právě tam
lidé v Řecku chodili žádat o radu.
Učebnice mi celkově přijde méně složitá než jiné, mně osobně se zdála přehledná a
záživná. Oceňuji modře podbarvené pasáže, které vskutku poskytují zajímavosti.

13. Pravěk a starověk:učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Pavel Augusta,
František Honzák, Jarmila Hirschová, Praha, Práce, 2008
Učebnice je rozdělena na 32 kapitol, každá z nich se skládá z textu, obrazového materiálu,
slovníčku a otázek k probíranému tématu. Žáci se v daných tématech orientují díky textu,
k tomu aby do tématu lépe pronikli a udělali si lepší představu, slouží mapy a obrázky. Mnohé
náměty k přemýšlení a zpracování informací umožňují žákům vyzkoušet si, jak pracovat
s různými zdroji informací nebo jak pracovat a spolupracovat ve skupině.
Kapitola 15. Počátky Řeckých dějin obsahuje podkapitolu Věk bohů a héroů, která, jak
z jejího názvu vyplývá, osvětluje téma řecké mytologie. V této podkapitole se nachází Ilias,
Odyssea i výklad o řeckých bozích jako takových. Tento jev je netypický vzhledem k tomu,
že v jiných zkoumaných učebnicích bývají Ilias a Odyssea zmiňovány v souvislosti s temnými
staletími. Zde je tomu jinak, podkapitola Temná staletí je zcela oddělena.
Autoři podávají v mnoha směrech podobný výklad o řeckých bájích jako jiné učebnice.
Avšak menší odlišnosti se zde najdou. Například zmiňují Krona, který bývá v učebnicích
dějepisu pro šestou třídu zmiňován zřídkakdy. Je zde řečeno, že Zeus si svou vládu musel
vybojovat nad svým otcem Kronem sám.
„Ten měl neblahý zvyk své děti hned po narození spolknout, neboť se bál, že by ho
připravily o vládu. Jako bohové byly ovšem tyto děti nesmrtelné, a tak v otcových útrobách
přežívaly až do vysvobození.“31
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Vedle nejznámějších bohů, jako Zeus, Hádes, Poseidon, Athéna, Héra, Apollóna atd.
jsou zde uvedeni i bozi a božská stvoření, která jsem v jiných učebnicích nenašla: bohyně
mládí Héba, božský posel Hermes, trojhlavý pes Kerberos, stařec Charon a podsvětí Tartaros.
Toto téma dokresluje obrazový materiál, konkrétně socha Afrodity a řecké nádoby s výjevy
z řecké mytologie.
Následující řádky textu této podkapitoly jsou věnovány Ilias a Odyssei. Obrázek
napodobeniny dřevěného koně z Tróji a úryvek z Odyssei dokreslují výklad o těchto dvou
eposech. I zde jsou podány informace srovnatelné s ostatními učebnicemi, až na některá
konkrétní Odysseova dobrodružství jako boj s kyklopem Polyfémem, ostrov lidožroutů,
kouzelnice Kirké, proplutí hrozným vírem Charybdou, obluda Skyla i způsob, jakým získal
zpět svou ženu Penelopu a syna Telemacha.
Na základě otázek, které jsou uvedeny závěrem k tomuto tématu pod obrazovým
materiálem, se žáci mohou pokusit vcítit do Odyssea a zopakovat si, kde by dnes hledali Troju
a čím se proslavila.
Jak již bylo řečeno, učebnice podává ucelený výklad o řecké mytologii. Na jednom místě
spolu s řeckými bohy je i Ilias a Odyssea. Celkově je zde žákům poskytnuto více a
podrobnějších informací, než v jiných zkoumaných učebnicích.

14. Pravěk a starověk:pracovní sešit k učebnici pro základní školy a víceletá gymnázia,
Jaroslav Jan Gloser, Praha, Práce, 2008
Pracovní sešit podává otázky a úkoly, které se vztahují k látce podané v učebnicích; 77
stran, z nichž se dvacet věnuje Řecku a jedna celá podkapitola, Počátky řeckých dějin, se
zabývá mytologií.
Cvičení, které po žácích žádá, aby zapsali do tabulky, kdo sídlí na Olympu, je
doprovázeno božským rodokmenem. Žáci mají podle obrázků určit, kdo je který bůh,
vysvětlit, proč Athéna byla někdy zobrazována se sovou, zakreslit na mapě místo, kde se
odehrávala Trojská válka a kudy cestoval Odysseus, či jmenovat některá jeho dobrodružství.
Všechny tyto úkoly mají žákům shrnout téma řecké mytologie. V tomto případě se
nejedná se pouze o cvičení, ale i o obrazový materiál, mapy, časové osy nebo rodokmeny,
které žákům pomáhají při dotváření představy o probíraném tématu.

15. Dějepis pro 2. stupeň základní školy praktické. 1. díl, Počátky lidské společnosti,
nejstarší civilizace – starověk, Oldřich Müller, Praha, Parta, 2008
Učebnice je určena zejména žákům s lehkým mentálním postižením, čítá 59 stran a je
koncipována tak, aby žáci měli představu o rozdílnostech v životech lidí dnešních a o životech
lidí tehdejších, dokázali popsat rozdíly a určit souvislosti mezi vývojem starověkých států a
přírodními podmínkami.
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O barvy v učebnici není nouze. Pasáže podbarvené zeleně většinou vypráví nějaký příběh
nebo legendu, např.: Legenda oMinotaurovi, Legenda o Trojské válce atd. Text podbarvený
lososovou růžovou klade žákovi nějakou otázku, tato pasáž vždy začíná:
„Ptáme se: Uhodnete z textu, jaký druh kovu znali a používali Mykéňané?“32
Žlutě podbarvené bývají pro žáky neznámé pojmy. A modře podbarvené jsou shrnující
otázky k učivu. Samozřejmě je zde k nalezení i obrazový materiál. Zajímavostí je průvodce
učebnice, profesor Kolář. Jedná se o profesora, který cestuje v čase a vždy se ocitne na místě,
které je zrovna probíráno učebnicí: „U jedné slavné akropole přistál profesor Kolář ve svém
stroji času. Vzpomenete si na jméno města, u kterého se to odehrálo?“33
Na úvodní stránce je dovyprávěn příběh Minotaura, Thesea a nitě – nitě proto, že zde není
zmínka o Ariadně. Je zde pouze řečeno, že dostal meč a niť. Dále je zde zjednodušený příběh
o Trojské válce. Tím však učebnice s řeckou mytologií končí. Snad jen odstavec o
Olympijských hrách, které ale zde nejsou nijak dány do souvislosti s božstvem.
Na první pohled a po prvním začtení se do učebnice je zcela očividné, že učebnice je
mnohem méně náročná než všechny ostatní zkoumané učebnice. Vzhledem k tomu, že je
určena pro praktické školy, nelze předpokládat, že tomu bude jinak.

16. Dějepis pro 2. stupeň základní školy praktické:pracovní sešit. 1. díl, Počátky lidské
společnosti, Nejstarší civilizace – starověk, Oldřich Müller, Jaroslava Müllerová, Praha,
Parta, 2008
Podobně jako učebnice je koncipován i pracovní sešit. Avšak i zde nalezneme menší
rozdíly. Pracovní sešit je černobílý, až na nadpisy a zadání jednotlivých cvičení, ta jsou
modrá. Starověkému Řecku jsou zde věnovány čtyři strany cvičení, která jsou přehledně
rozdělena. Žáci zde naleznou otázky, na které musí odpovědět, cvičení, kde mají najít chyby,
křížovku, přiřazování správných odpovědí atd.
I zde je mnoho obrázků, jednoduché věty a jednoduchá zadání. Myslím, že pracovní sešit
je zcela vhodný jako doplňující studijní materiál. Zvláště pak z toho důvodu, že jak pracovní
sešit, tak učebnice vycházejí ze stejné potřeby přizpůsobit výklad v knihách a cvičení
v sešitech jiné cílové skupině, než na kterou se soustředí všichni ostatní autoři zkoumaných
učebnic.

17. Pravěk a starověk:metodická příručka k učebnici pro základní školy a víceletá
gymnázia, Jaroslav Jan Gloser, Praha, Práce, 2008
Podle metodické příručky by měl učitel žáky seznámit s tématem řecké mytologie hned
následující hodinu, po hodině úvodní. Příručka poskytuje pár bodů, které provází výuku.
Nabízí seznamy pomůcek, klíčových pojmů, souvislostí a metodický postup, kterému
dominuje připomínání látky z minulé hodiny, motivace a konkrétní kroky ve výkladu.
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Co se týče řecké mytologie, vyučujícímu by měly podle příručky pomoci následující
publikace: Eduard Petiška, Staré řecké báje a pověsti a Vojtěch Zamarovský, Bohové a
hrdinové antických bájí.Mytologie je jedním z klíčových pojmů, do souvislosti by mělo být
toto téma uvedeno např. v předmětech Český jazyk, kde se měly báje taktéž probírat.
Motivace by měla proběhnout převážně formou otázek týkajících se právě mytologie, např.
Slyšeli jste o Minotaurovi, Daidalovi a Ikarovi?(Měly by být zmíněny báje o Minotaurovi,
Daidalovi a Ikarovi.)
Následující hodinu by měl proběhnout výklad o Heinrichu Schliemannovi, příběh o
Odysseovi a trojské válce, tato témata se budou i spolu s dosud zmíněnými bájemi probírat a
opakovat i další hodinu. Žáci by měli příběhy převyprávět. Zvláštností je, že podle příručky
by se měla trojská válka a Odysseus už opakovat v hodině, která nese název Temná staletí,
přičemž tomu většinou bývá tak, že tato témata se probírají až v souvislosti s touto kapitolou,
nikoli před ní.
V několika následujících tematických okruzích se příručka mytologií nezabývá, vrací se
k ní až v kapitole Život ve starém Řecku II. Zde jsou klíčovými pojmy Olympijské hry a
Olympia. Tam je řečeno, že na místech zasvěcených božstvu se pořádaly slavnosti, z nichž
největší probíhaly v Olympii. Dále už by se měl vyučující věnovat spíše konverzaci o sportu
jako takovém a o druzích sportu dnes a tehdy.

18. Opakování dějin pravěku a starověku:zadání, Helena Mandelová, Kralice na
Hané: ComputerPress, 2009
Publikace podává soubor opakovacích a pracovních úkolů. Je rozdělená na dvě části: 1.
Opakujeme, přemýšlíme v dějepise a 2. Co už umíme. Na každé straně se nachází mnoho
ilustrací, které pomáhají připomínat důležité události a osobnosti. Na konci je přiložen i klíč
k řešení úkolů, které publikace zadává.
Starověkému Řecku je zde věnováno téměř dvacet stran. Pracovní sešit je černobílý.
Nachází se zde spousta cvičení, mapek, časových os, tabulek k doplnění, osmisměrek,
křížovek a přiřazování.
Zatím se jedná o nejobsáhlejší a nepodrobnější pracovní sešit zaměřený na starověké
Řecko, který jsem viděla.
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4. Porovnání učebnic2009 – současnost
1. Dějepis 6: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Pravěk a
starověk,kolektiv autorů, 2.aktualiz. vyd. Plzeň, Fraus, 2013
Učebnice vydaná v roce 2013 a zrevidovaná v roce 2016 má na každé dvoustraně
informační lištu, na které se dá najít mnoho upozornění, námětů a úkolů, nad nimiž se žák
musí zamyslet. Dále jsou zde obrázky, které mu pomohou si lépe představit to, o čem se učí;
logo, které žáka provází celým tématem; informace, které už slyšel nebo je uslyší v jiných
předmětech (tyto informace mu pomohou poskládat znalosti z různých předmětů v jeden
celek);shrnutí toho, co by si měl zapamatovat; otázky, na které dokáže odpovědět za
předpokladu, že zvládnul učivo. Kromě toho zde nalezneme symboly napomáhající se
orientaci v učivu, zajímavosti, které se dají využít ke zpracování referátu a samozřejmě vlastní
výkladový text, jehož nadpisy a podnadpisy mají hnědou bravu. Hnědou barvu má rovněž
shrnutí a citace z jiných materiálů.
Na počátku kapitoly Starověké Řecko se nachází Sloup času, který dopředu shrnuje celé
učivo následující kapitoly.
První zmínkou o řecké mytologii je krátký text o Démétér, která byla bohyní přírody a
plodnosti, jejíž dcerou byla krásná Koré. Do Koré se zamiloval Hádes, unesl ji do podsvětí,
kde dostala jméno Pesefona. Demeter prosila vládce bohů Dia, aby byla její dcera propuštěna
z Hádova zajetí. Ten jí vyhověl, ale s podmínkou, že vždy třetinu roku bude trávit s Hádem.
V tu dobu byla její matka vždy tak smutná, že nikde nic nerostlo. Když se pak dcera vrátila,
s matčiným štěstím vzkvétalo i vše kolem.
Bezprostředně po přečtení textu o Demeter žák narazí na otázky vztahující se k tomuto
textu jako např.: Který jev si tímto mýtem Řekové vysvětlovali? Dále se vedle textu nachází
obrázek reliéfu, který znázorňuje Demeter a Koré.
Druhou zmínkou jsou keramické nádoby, na nichž Řekové zobrazovali výjevy
z mytologie. V souvislosti s keramikou je zde zmíněn kyklop Polyfémos, syn Poseidona –
boha moře, který žil v jeskyni, do níž zavřel Odyssea na jeho cestě domů z Trojské války. Ten
se z jeskyně dostal tak, že se společně se svými spolucestujícími zavěsili na břicha ovcí a tak
se nepozorovaně dostali ven. Úryvek dokresluje obrázek řecké vázy, kde je znázorněno
oslepení Polyféma.
Výklad pokračuje směrem ke krétské kultuře, která se nazývá minojská. Minojská proto,
že zde měl sídlit bájný král Minos, jemuž se narodil syn Minotaurus, který byl člověkem
s hlavou býka. Ten byl zavřený v labyrintu, kam mu bylo pravidelně voděno sedm dívek a
sedm chlapců. Této dani se vzepřel Theseus, který Minotaura zabil. Theseus byl, jak říká
učebnice, ten, kdo poprvé sjednotil lid Attiky a rozdělil obyvatelstvo na tři skupiny.
Opět po boku této výkladové části nalézáme obrázek– malbu na keramice znázorňující
boj Thesea s Minotaurem.
Temná staletí v doprovodu Homéra, Ílias a Odyssei a jejich stručnými obsahy, lemované
obrázky rekonstrukce trojského koně, Penelope u tkalcovského stavu a Achillea a Aiás, jak
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spolu hrají kostky. Následně je zde vysvětlen pojem Achilleova pata a proč to bylo jeho
nejzranitelnější místo.
Veškeré doplňující otázky a shrnutí jsou v této podkapitole zasvěceny Homérovi a jeho
eposům.
Podkapitola Velké řecké kolonizace skýtá odstavec o bohu Apollónovi, věštírně v Delfách
a Pýthii, protože právě tam se chodili Řekové ptát, zda mají vyplout na nová území. Byla to
právě víra ve stejné bohy, která tvořila jednotu řeckého lidu, a kromě víry společný jazyk.
Divadelní hry, pořádané na počest boha Dionýsa, Hélios-bůh slunce, Olympijské hry, na
počest boha Dia, Afrodity, Área, Érota, Pana a mnoho dalších bohů je zmíněných napříč
všemi podkapitolami. Téměř na každé dvoustraně této kapitoly se nachází odstavec o
některém z řeckých bohů, jeho významu a jeho schopnostech. Nenachází se zde samotná
kapitola Náboženství, což je pochopitelné, jestliže tvoří průřezové téma tohoto tematického
okruhu.

2. Dějepis 6: pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia, Pravěk a
starověk,kolektiv autorů, 2. aktualiz. vyd. Plzeň, Fraus, 2013
Černobílý pracovní sešit vyhlíží jako shrnutí učiva, jedna dvoustrana, která shrnuje toto
téma. Ale na následujících stranách se nachází i slovníček pojmů a cvičení, Řecku jsou zde
věnovány strany 36-47. Pracovní sešit kopíruje učebnici ve formě otázek, cvičení a
doplňování textu. Pokud žák správně odpoví, shrne si tím sám látku z učebnice. I zde je celé
téma protkáno řeckou mytologií. Např: „Vizitkou jejich vyspělého stavitelství se
stal………………. v Knóssu. K němu se váže pověst o obludném………………,
statečném…………. a krásné……….“34

3. Dějepis:vzdělávací oblast Člověk a společnost:učebnice. Pravěk a starověk, Jarmila
Bednaříková, Lubor Kysučan, Marie Fejfušová, 3. aktualiz. vyd. Brno, Nová škola,
2013
Důležité informace v této učebnici jsou vytištěny tučně. Dále jsou zde také mapy, časové
osy, úkoly označené různými symboly, shrnutí učiva a doplňovačky, slovníčky pojmů, odkazy
na další předměty a návrhy projektů.
Celkově je učebnice hodně barevná, každá strana je lemována žlutě, stejně jako doplňující
otázky, úkoly a shrnutí. Na rozdíl od předcházející zkoumané učebnice zde mytologie netvoří
průřezové téma, ale nachází se tu samostatná podkapitola o náboženství, která v předcházející
učebnici nebyla. Na jedné dvoustraně se nachází výklad Epické básně Ilias a Odyssea a
Náboženství. Tento jev nebyl v předchozích zkoumaných učebnicích obvyklý. Obě tyto
podkapitoly spadají do tématu „Temná století“ Řecka, s čímž jsem se dosud také nesetkala.
Stručně jsou tu popsány obsahy Ilias a Odyssey, nenacházím zde ani ukázku z těchto
eposů, ale pouze odkaz na knihu Eduarda Petišky Staré řecké báje a pověsti. Úkol k tomuto
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tématu ukládá žákovi, aby našel na mapě, kde ležela Trója a Ithaka. Dále je zde zmíněn i
Heinrich Schliemann, který naopak nebyl zmíněn v učenici předešlé.
Co se týče bohů, jsou zde uvedeni pouze Zeus, Héra, Poseidon, Hádes, Athéna a Afrodita,
a to velice stručně oproti jiným publikacím. Na konci této kapitoly se nachází doplňovačka
shrnující toto učivo: „Autorem dvou nejznámějších epických básní s názvem …….. a ……… je
básník ………. Ilias vypráví o dobývání maloasijského města ……….. Řeky. Odyssea je příběh
o návratu řeckého krále …………. Domů do Řecka. Řekové věřili, že bohové sídlí na hoře
……… a vypadají jako ………..“35
Tato finální úloha opakuje řeckou mytologii velice stručně oproti jiným učebnicím.
Nejsou tu ani žádné ukázky, pouze opět odkaz, tentokrát na učebnici Českého jazyka
6stejného nakladatelství, jak je psáno na úvodních stranách této publikace.

4. Dějepis:pracovní sešit. Pravěk a starověk, Jana Zrníková, Brno, Nová škola, 2012
V pracovním sešitě je vše, co má být zdůrazněno, zvýrazněno růžově. Obsahuje
doplňovačky, ukázky textu, mapy, křížovky i opakovací test celého tématu. Mytologie, eposy
i pracovní sešit víceméně doplňují to, co je v učebnici vynecháno. Nalezneme zde informace
o dalších bájích –o Daidalovi, Minotaurovi (což bylo zmíněno i v učebnici). Spojovací cvičení
zahrnující některé bohy a jejich moc či doménu. Jsou zde i doplňující otázky a rozdělení
pojmů týkajících se Iliady a Odyssey; i v závěrečném testu má náboženství své místo, týká se
ho 6 z 20otázek.
Tyto dvě publikace obsahují méně informací o řecké mytologii a eposech než většina
jiných zkoumaných učebnic.

5. Hravý dějepis 6: učebnice pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Pravěk a starověk,
Petr Mácha, Vladimíra Horká, Veronika Králová, Praha, Taktik International, 2016
Učebnice je koncipována tak, aby se žáci hned na začátku seznámili s tím, co všechno
učebnice obsahuje a jak s ní pracovat. Na začátku každé kapitoly se nachází otázky, nad
kterými by se měl žák zamyslet a následně na ně najít odpovědi v textu a které poté využije
při probírání nového učiva. Dále každá kapitola obsahuje základní text, který je tištěn na
bílém podkladu a v němž jsou důležité informace tištěny tučně černou barvou.
Text je rozdělen do podkapitol, přičemž každý odstavec nese svůj vlastní název. Vedle
základního textu jsou v každé kapitole ukázky z dobových textů a obrázky s popisky. Ty
obsahují rozšiřující informace k učivu, otázky a úkoly. Ve slovníčku jsou vysvětlena některá
odborná nebo cizí slova. Na konci každé kapitoly se v rámečku nachází shrnutí probraného
učiva následováno otázkami, které mají ověřit, zda si žák učivo osvojil a porozuměl mu.
Zároveň každá kapitola obsahuje otázky, které se vztahují i k jiným předmětům. Následně, na
úplném konci kapitoly, má žák rozšiřující doporučenou literaturu k danému tématu.
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Na závěr všech velkých tematických celků žáky čeká souhrnné opakování. Na konci
učebnice žáci najdou rejstřík, kde jsou vypsány všechny osoby, o nichž se v učebnici píše.
Vedle rejstříku jmen je zde i rejstřík pojmů, ten obsahuje vysvětlení cizích slov i neznámých
pojmů.
První zmínka související s řeckou mytologií je podkapitola Minojská civilizace a příběh
Minotaura, který je zde stručně vylíčen. „Minóova manželka se zamilovala do posvátného
býka a zplodila s ním syna Minotaura – nestvůru s lidským tělem a býčí hlavou. Král pak
nechal pro svého syna postavit v podzemí paláce spletitou síť chodeb – labyrint, jehož
stavitelem byl Daidalos…“36
Neobvykle je zde zmíněn i Daidalos, který ve většině učebnic staršího roku vydání
zmíněn nebyl. Rovněž je zde uvedeno více konkrétních jmen, dále v ukázce je zmíněna např.
Ariadné, jejíž jméno se v jiných učebnicích objevuje zřídkakdy.
V podkapitole Mykénské období se žák v oddíle Zajímavost dozvídá, že děje některých
řeckých bájí spadají právě do tohoto období. Jedná se např. o Persea, který údajně založil
Mykény, Théby, které založil Kadmos a kde později vládnul Oidipus nebo Agamemnon a
další králové tohoto období, kteří vystupují v trojské válce.
Homérské období je název následující podkapitoly čítající tři strany, z níž dvě jsou
zasvěceny eposům Ilias a Odyssea. Hlavní text je rozdělen na tři odstavce, každý odstavec
nese svůj název: Příčiny války, Trojská válka a Odyssea. Obsahy jednotlivých odstavců
odpovídají jejich názvům. První odstavec vysvětluje, jak na svatbě Pélea a Thetis vhodila
bohyně sváru Eris mezi svatebčany jablko, které mělo být určeno nejkrásnější přítomné ženě.
Do tohoto sporu o jablko se zapojily i bohyně Héra, Athéna a Afrodita. Která z nich je
nejkrásnější měl rozhodnout trojský princ Paris, který jablko přisoudil Afroditě, jež mu za to
slíbila nejkrásnější ženu světa Helenu, manželku spartského krále Meneláa.
Překvapivým jevem je v zmínění jmen jako Péleus, Thetis nebo Eris, jelikož tato jména se
snad dosud v žádné jiné učebnici neobjevila.
Dále text pokračuje podobně, jako je tomu v jiných učebnicích. Co se týče Odyssea a jeho
putování, učebnice uvádí konkrétní dobrodružství a útrapy; jména Kyklop Polyfém, Kirké,
Skylla, Charybda a Kalypsó jsou zde zvýrazněny tučným písmem. Takto konkrétní výčet
Odysseových dobrodružství se dosud nacházel pouze v jedné učebnici, a to Pravěk a
starověk: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Pavel Augusta, František Honzák,
Jarmila Hirschová, Praha, Práce, 2008.
Hlavní text je lemován zajímavostmi a doplňujícími informacemi k tomuto tématu. Žák
zde nalezne např. sochu Achillea s medailonkem a vysvětlením, proč byla jeho pata jediným
zranitelným místem. Dále se zde nachází sousoší Laokoón, který varoval Trójany, aby nebrali
dřevěného koně do města a pojem danajský dar, Trójané totiž nazývali Řeky jako Danaje.Toto
téma dokresluje obrázek nejstaršího vyobrazení trojského koně na nádobě, která sloužila
k uchování obilí, rámeček podávající výčet bohů zmíněných v této podkapitole a mapa
Odysseových putování doplněná o obrázky maleb na keramiku, které znázorňují jednotlivé
výjevy a boje z jeho cesty.
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Kapitola Kultura ve starověkém Řecku obsahuje podkapitolu Náboženství, která
poskytuje výčet některých olympských bohů. Úvodní odstavec vysvětluje, co to je
polyteismus a jací byli řečtí bohové, v čem se podobali lidem a v čem byli naopak odlišní.
Následuje výčet konkrétních bohů: Zeus, Héra, Poseidon, Hádes, Hestia, Hefaistos, Áres,
Hermes, Apollón, Afrodita, Artemis a Athéna i s jejich schopnostmi a doménami. Obrázek
hory Olymp je následován zmínkou o náboženských slavnostech.
Tento hlavní text je opět lemován zajímavostmi a doplňujícími informacemi, kde se žák
dovídá, že kromě bohů věřili Řekové i v jiné bytosti, jako byli například Atlas, Prométheus,
Kyklopové, Charon nebo Medúza. Vedle těchto bytostí jsou v této části uvedeni další bohové,
jako Dionýsos, Demeter, Hélios, Grácie nebo Pan, opět se svými schopnostmi a doménami.
Tato učebnice je obsáhlejší, co se mytologie týče, než učebnice jiné. Jsou zde zmíněni
kromě nejznámějších bohů i bohové méně známí. Oproti učebnicím staršího roku vydání je
tato publikace značně barevnější, nejen co se týče obrázků, ale i barev textu. Např. většina
textu o řecké mytologii byla psána zeleně. Přímo v textu byly odkazy na obrázky, takže žák ví
přesně, ke kterému slovu či větě má obrázek přiřadit. Otázky jak na konci kapitoly, tak na
konci celého tématu jsou zaměřeny pouze na výčet bohů, nikoli na další konkrétní informace.

6. Hravý dějepis 6: pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia. Pravěk a
starověk, Petra Grünhutová, Michaela Jindráčková, Petr Mácha, Praha, Taktik
International, 2015
Pracovní sešit je barevný a plný křížovek, doplňovaček, spojovacích cvičení, map a
časových os. První cvičení vztahující se k řecké mytologii je stejně jako v učebnici
Minotaurus a jeho příběh. Žáci mají spojit, které jméno patří ke které definici. Oproti
učebnici je zde navíc zmíněn i Ikaros.
Dalším takovým cvičením je tajenka vztahující se k Homérskému období, žáci zde mají
zjistit, jak se jmenovala Homérova báseň o hrdinovi trojské války. Pod touto tajenkou se
nachází krátký text, po jehož přečtení mají žáci určit, o kterém hrdinovi text promlouvá. Další
úlohou je vytvořit božský rodokmen na základě poskytnutého textu, který osvětluje všechny
vztahy mezi bohy, a přiřadit jména jiných nadpřirozených bytostí než jsou bohové k daným
obrázkům.
Pracovní sešit se přesně kryje s látkou probíranou v učebnici. Ve stejném pořadí, jako je
řazen výklad v učebnici, jsou řazena i cvičení v pracovním sešitě. Pracovní sešit obsahuje i
některé doplňující informace a doplňující obrázky k učivu.

43

GRÜNHUTOVÁ A KOL. 2015, str. 32– 33.

7. Dějepis 6:pravěk a starověk:pro základní školy, Veronika Válková, 2. vydání
Praha, SPN, 2015
Učebnice jsou naprosto identické, co se týče zkoumaného tématu.37

8. Dějepis 6: pravěk a starověk: pro základní školy / Linda Mikulenková -- 1. Vydání
Olomouc: Prodos spol. s. r. o. 2016 – 143 stran ISBN 978-80-7230-301-4 Sign.: III
38352/BV1 dějepis; pravěk; dějiny starověku; ročník 6
Barevná učebnice podává žákům velké množství obrazového materiálu, časových os, map
i doplňujících informací k probíraným tématům. Mimo jiné obsahuje barevné
rozlišení:zelenou barvou jsou podbarveny pojmy, tělově oranžovou doplňující text, tmavě
modrou práce se zdroji, růžovou významná naleziště, světle modrou historický dokument,
světle žlutou shrnutí učiva každé kapitoly, fialovým inkoustem rozšiřující učivo a kurzívou
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popisky k obrázkům. Hlavní výkladový text se nachází vždy blíže středu učebnice a vše
ostatní na vnějších okrajích.
Prvním poznatkem, který mi přinesla tato učebnice v oblasti mytologie, je kapitola
Minojská kultura, která neobsahuje ani zmínku o Minotaurovi, jak tomu bylo dosud téměř ve
všech zkoumaných učebnicích. Od Tróje k Homérovi uvádí Homéra a eposy Ilias a Odyssea,
úvodní text je doprovázen obrázkem Patrokla a Achillea. Následující strana líčí děje eposů na
oranžovém podbarvení, což značí doplňující text. V jiných učebnicích bývají většinou tyto
děje zařazeny v hlavním výkladovém textu.
Zmínka o těchto dílech je i ve žlutě podbarveném textu, který má být opakovací: „Řecko
dlouho nebylo jednotným státem, ale existovalo vědomí řecké kulturní jednoty. Spory mezi
Řeky vedly k válkám. Jednou z nich byla trójská válka. Do doby této války jsou zasazena dvě
významná básnická díla, Ílias a Odyssea.“38
Následuje Kultura starověkého Řecka, kapitola, která obsahuje dva odstavce pod názvem
Náboženské představy Řeků, kde jsou vysvětleny pojmy věštírna a polyteistické náboženství.
Samotní bohové jsou zmíněni až na následující dvoustraně, která je opět na oranžovém
podkladu, což značí doplňující informace. Stejně jako tomu bylo u výkladu o eposech, ani
toto téma není zařazeno v hlavním výkladovém textu, jako tomu bylo ve většině předchozích
zkoumaných učebnic.
Řečtí bohové jsou zde zmíněni pouze heslovitě, nikoli v souvislém textu: Olymp, Zeus,
Héra, Dionýsos, Apollón, Artemis, Hermes, Athéna, Áres, Afrodita, Hefaistos a Demeter
s jejich schopnostmi a doménami.
Celkově je v této učebnici řecká mytologie pojata jinak a lehce odsunuta do pozadí.
Dosud tomu tak v žádné učebnici nebylo, vždy byla alespoň nějaká část tohoto výkladu
zařazena v hlavním výkladovém textu. Autoři se nejspíš usnesli nad tím, že mytologie bude
otázkou zájmu a zvídavosti.

9. Dějepis 6: pravěk a starověk: pro základní školy: Pracovní sešit, Linda
Mikulenková, Olomouc, Prodos spol. s. r. o. 2016
Černobílý pracovní sešit s modrými pasážemi je doplňkem učebnice, ke které byl vydán.
Pro lepší orientaci je PS opatřen modrými ikonkami. Tužka znamená procvičování, úvahové
bubliny diskuzi nebo úvahu, hradby praktickou úlohu, kuželka hru, knížečky práci s textem,
šipka práci se zdroji (učebnice, internet, encyklopedie), kompas práci s mapou a zaškrtnutá
ikonka test. Všechny ikonky jsou následovány bodovým sebehodnocením žáka a ikonkou
s hvězdičkou, která značí rozšiřující cvičení.
Pracovní sešit žádá po žácích, aby vysvětlili rčení: znám jeho Achillovu patu, dostal
danajský dar, byla to opravdová odyssea, je věrná jako Penelopa. V následujícím cvičení by
žáci měli spojit známá přirovnání a rčení s jejich významem: být bohatý jako Midas, mluvit
jako Pýthie, ječet jako Siréna, být políben Múzou, mít achillovský osud, přejít Styx, nosit
38
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sovy do Athén. Na konci této části se nachází opakovací test, v němž se z osmi otázek pouze
jedna vztahuje ke zkoumanému tématu, a to na Iliadu a Odysseu.
Ani pracovní sešit na tom není jinak než učebnice. Také se na řeckou mytologii úplně
nesoustředí.
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5. Dějepisné učebnice pro základní školy (6. ročník) – obsahové hodnocení
tématu řecká mytologie
V následující kapitole bych chtěla zhodnotit a porovnat zkoumané učebnice v několika
různých směrech. V první řadě bych chtěla porovnat vizuální vzhled učebnic napříč lety
1990-2017. Následně se budu zabývat tím, ve kterém období či časovém úseku se žáci
dozvěděli z učebnic nejvíce informací o řecké mytologii, a dále zda a jak učebnice povzbuzují
žáky k tomu, aby se o mytologii zajímali více a aby popřípadě sáhli i po jiných knihách, které
obsahují další příběhy. Chtěla bych zhodnotit i to, jak je žákům znalost mytologie prospěšná
v jejich životech. A nakonec se zaměřím na odkazy v učebnicích, na to, jakou doplňující
literaturu k řecké mytologii učebnice doporučují, popřípadě jaké další knihy, filmy anebo hry
mohou žákům osvětlit téma řecké mytologie.
5. 1 Jak se změnila vizuální stránka učebnic?
Vzhledově prošly učebnice evolucí. V 90. letech byly učebnice méně barevné,
neobsahovaly takové množství obrazového materiálu ani různých podbarvení, podtrhání a
jiných barevných rozlišeních. Starší učebnice většinou obsahovaly pouze hlavní výkladový
text, přičemž obrazový materiál se nacházel někde na konci kapitol a podkapitol (Michovský,
1993). Později se učebnice začínají různit, rozložení obrazového materiálu a výkladového
textu začíná být pravidelnější a přehlednější. Zároveň se učebnice začínají zvětšovat. Původně
bylo obvyklé, že učebnice byla vytištěna na formátu A5, což se s přelomem tisíciletí, až na
malé výjimky, začalo vytrácet (Rulf, Válková, 1997).
Po přelomu tisíciletí se do učebnic začíná vlévat mnohem více obrazových materiálů a
barev. Každá učebnice a s ní většinou i její pracovní sešit začínají mít svá specifika. Některé
publikace volí různé barvy nadpisů, různé barvy podtržení a podbarvení některých důležitých,
shrnujících nebo doplňujících informací (Pečírková, 2001). V letech 2000-2009 se používá
převážně modrá, žlutá a tučně černá pro zvýraznění vybraných informací. Tučně černá ale
přetrvává v každém období. Na mne osobně to v tomto období působilo, jako by se správný
způsob, jak rozčlenit konkrétní úkony v učebnici, ještě hledal. V každé učebnici je jiné
členění textu, map a obrázků. Zároveň je všude i jiný poměr výkladového materiálu,
obrazového materiálu, doplňujících informací a otázek opakujících probrané učivo.
Učebnice vydané po roce 2010 jsou o další úroveň dál. V některých případech slouží
obrazový materiál jako pozadí výkladového textu. V publikacích vystupují do popředí např.
sloupce času(Bednaříková, Kysučan, Fejfušová, 2013). Mapy už nejsou pouze mapami, ale
zároveň samy v sobě nesou legendu, např. mapa Odysseova putování, v níž jsou vyobrazena
jednotlivá dobrodružství jako Kirké nebo Polyfémos (Grunhutová a kol, 2015). Vstupují i
další barvy a jiná rozložení stran. Nově se objevují i texty podbarvené zeleně, růžově nebo
fialově. Přičemž každá barva má v dané učebnici své místo a význam. K barvám bývá na
začátku učebnic přiřazeno, co představují. Jedna představuje nějakou zajímavost, jiná
opakování, další slovníček atd.
Mně osobně se dnešní, novější učebnice líbí. Kdybych si mohla vybrat, učím se raději
z nových učebnic než z těch, ze kterých jsem se kdysi učila. Sama si pamatuju, že jsem měla
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z textu často pocit, že je chaotický nebo moc jednotvárný. Oceňuji, že se v učebnicích začaly
objevovat zajímavosti a doplňující informace, což dříve nebylo úplně obvyklé.

5. 2 Jak se změnila obsahová stránka učebnic? Ve kterém období podávají učebnice
nejobsáhlejší výklad?
Z obsahového hlediska došlo rovněž k velké změně. Na mne to působí tak, že až v roce
1996 vzniklo tematické uspořádání, jak ho známe a vidíme v učebnicích dnes. Do té doby se
v publikacích nenacházelo soudobé rozdělení do kapitol, podkapitol a tematických celků.
Mnohdy v nich nebývá o mytologii ani zmínka, jsou zde zmiňovány třeba Řecko a Řím, ale to
pouze okrajově, řekněme pouze na jedné dvoustraně formátu A5. Zvláštností ale je, že
opakovací otázky, ačkoli jich nebylo moc, se na mytologii tázaly. Předpokládám tedy, že
učitel měl žákům o mytologii nějaké informace podat, i když v učebnici o ní nebyla zmínka
(Skladaný, 1990). Když už v učebnici byla zmínka o božstvu, byla pouze obecná. Popisováno
bylo, že si Řekové vyprávěli a předávali příběhy a že bozi byli v některých ohledech velice
podobní lidem. Často ale scházela konkrétní jména či příběhy hrdinů. A když už jsem
dokonce nalezla jména, obrázky i medailonky, tak byly vztaženy k Trojské válce, s níž jsou
někteří bohové dáváni do souvislosti. Ale i mezi těmito učebnicemi jsou výjimky, jedna
učebnice, se kterou jsem se setkala, byla podrobnější než jakákoliv jiná učebnice vydaná ve
zkoumaném období (Honzák, 1994).
Nejobsáhlejší mi připadá období mezi lety 2000-2009, v tomto období také vyšlo zatím
největší množství učebnic. Učebnice mají výklad o řecké mytologii zařazený mezi hlavním
výkladovým textem, někdy je mytologii věnována celá podkapitola a jsou na ni zaměřeny i
závěrečné opakovací otázky. Dříve nebyla mytologie zmíněna vůbec a později naopak
mytologie zmíněna bývá, ale většinou pouze jako okrajové téma. Zmínky o božstvu bývají
odsunuty do sekcí jako něco navíc nebo zajímavosti. Podobně jsou na tom ukázky. Ve většině
učebnic z let 2000-2009 byly vypsány úryvky z Iliady a Odyssey(Koucká, 2005, Válková,
2006), ale v novějších učebnicích se stává zvykem, že tam jsou pouze odkazy na jiné knihy,
které si mohou žáci přečíst (Mácha a kol., 2016). Nově se objevují slovníčky neznámých
pojmů k danému tématu, obsáhlejší mapy, úkoly a časové osy. Dalším prostředkem, jak se
žáci dovídají různé informace, jsou fotografie a obrázky, jejichž počty se rovněž navýšily.
Zároveň vzrostl počet jmen bohů nebo polobohů zmíněných v učebnicích. Uváděna jsou
jména jako Daidalos, Eros, Hermes, Héba, Kirké, Skylla nebo Pan (Mácha a kol., 2016).
Někde se mění pozice opakovacích otázek, dříve se nacházely převážně na konci
nějakého tematického celku (Válková, Rulf, 1997). Později se začaly postupně přesouvat a
vztahovat se například ke konkrétním odstavcům. Čas od času jsem se setkala i s případem, že
mytologie byla v souhrnných otázkách úplně opomenuta nebo opakována velice stručně
(Bednaříková a kol., 2013) Zároveň nutno říct, že kapitola s názvem Náboženství se nachází
v každé učebnici na jiné pozici, někde je na konci kapitoly o starověkém Řecku, jinde hned
následuje výklad o mykénském období. Objevují se i nové podněty k přemýšlení a zpracování
informací.
Nové publikace, z let 2010-2017, se opět mění. Začala jsem nacházet informační lišty,
které provázejí každou stranu, obsahují informace navíc, úkoly, zajímavosti a také odkazy.
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Další jev, který se stává trendem, jsou průřezová témata a mezioborové předměty. Jedná se
např. o učebnice, které odkazují v některých případech na jiné vyučovací hodiny, popř. na
jiného vyučujícího. Rovněž se začíná vyskytovat sloup času, což je shrnutí kapitoly, které se
nachází před kapitolou, je doprovázeno klíčovými informacemi a časovou osou (Mácha a kol.,
2016). Stejně tak nové jsou názvy jednotlivých odstavců, včlenění obrázků do textu
tematicky.
Mytologie se začíná odsouvat do pozadí. Informace o Iliadě a Odyssei, bozích a
polobozích se už nenacházejí v hlavním výkladovém textu, ale převážně v sekcích pro
zajímavosti (Mikulenková, 2016).

5. 3 Jak je znalost řecké mytologie prospěšná v životě?
Otázkou, kterou si žáci často kladou, je„k čemu jim to bude“. Většina z nich má pocit, že
to, co se učí ve škole, je jim k ničemu a že žádnou znalost nikde neupotřebí. Podívejme se
tedy, k čemu je znalost řecké mytologie prospěšná.
V první řadě bych zmínila některá ustálená spojení, jejichž znění je odvozeno právě
z řecké mytologie. Tyto obraty se používají v běžném životě, tudíž je ve vlastním zájmu žáka,
aby jim rozuměl. Např. Achillova pata – toto vyjádření mnoho dětí zná, soudím tak i na
základě dotazníku, který mi vyplňoval celý 2. stupeň ZŠ Obecnice. Většina z žáků si hrdinu
spojila právě s jeho patou. Slovní spojení Achillova pata značí jediné zranitelné místo, užívá
se kvůli Achillovi, hrdinovi trojské války, jehož jediné zranitelné místo bylo právě na patě,
jelikož právě za patičku ho držela jeho matka, když ho koupala v řece Styx. Koupala ho zde,
aby byl nezranitelný.
Olympský klid – toto spojení se užívá pro klid obecně, vyplývá z obecného povědomí o
Olympu, kde žili bozi v klidu a míru, má to být místo, kde je vždy jasno, obloha bez mraků,
kde nikdy neprší a nefouká vítr.
Pandóřina skříňka značí zvědavost a touhu přijít na něco zakázaného. Název je odvozen
od Pandóry, která byla manželkou Titána Epiméthea a je známá především tím, že světu
přinesla zlo a utrpení právě prostřednictvím skříňky.
Amorova střela je přenesením významu pro zamilovanost. Po zasažení Amorovou střelou
člověk propadá nekonečné a neutuchající lásce.
Bohem pastvin, pastýřů, lesů a lovců je Pan. Pan je polozvířecí stvoření, měl kopýtka a
srst. Byl veselé povahy, ale nesměl ho nikdo probudit. Jakmile ho někdo probudil nebo
vylekal či vyrušil, Pan začal strašivě křičet, křičel tak, že naháněl strach – panický strach,
jehož označení tedy rovněž pochází z řecké mytologie.
Tantalova muka představují výraz pro neskutečné utrpení. Tantalos byl oblíbencem na
Olympu, kam byl čas od času přizván na hostinu. Tantalos nevěřil tomu, že jsou bozi skutečně
vševědoucí, a tak jim nachystal hostinu. Hlavním chodem byl ale jeho syn Pelop. Tuto
zrůdnost bozi rychle odhalili až na Demeter, která v zamyšlení pozřela jedno sousto. Bozi byli
rozhněváni, chlapce okamžitě oživili a Tantala čekal krutý trest. Byl vykázán do podsvětí, kde
stál v průzračné vodě, ale nemohl se napít, nad hlavou měl strom s čerstvým ovocem,ale
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ochutnat ho nemohl. Zároveň byl držen v neustálém strachu, jelikož nad ním visel balvan,
který vypadal, že každou chvíli spadne.
Sisyfovská práce – Sisyfos se snažil přelstít bohy, když se snažil uprchnout smrti a
nevyplatilo se mu to. Tento pojem znamená nesmyslnou činnost, která nemá žádný výsledek.
Jablko sváru značí předmět nějakého konfliktu; v bájích bylo toto jablko jednou z příčin
trojské války, když měl trojský princ Paris rozhodnout, která ze tří bohyň je nekrásnější, Héra,
Athéna nebo Afrodita.
Danajský dar je takový dar, který obdarovanému přinese více škod a starostí než užitku.
Pro Trójany byl takovým darem dřevěný kůň od Řeků. Z něj pak vyskákali řečtí vojáci a
dobyli Tróju.
Narcismus značí člověka, který trpí přehnaným obdivem k sobě samému, je arogantní a
nemá schopnost vcítit se do druhých. I tento výraz má původ v řecké báji, která mluví o
mladém chlapci, Narcissovi, ten odmítnul lásku nymfy Echó. Za to ho proklely její sestry;
kletba spočívala v tom, že se zamiloval sám do sebe a musel se pořád dívat na svůj odraz.
Díval se na sebe tak dlouho do studny, až se v ní utopil, pak ho bozi proměnili v květinu,
narcis.
Mluvit jako Pýthia, další spojení, se kterým se žáci mohou v životě setkat, znamená
mluvit ve dvojsmyslech a nejednoznačně.
Apollónský půvab nebo apollónsky krásný chlapec je označení pro někoho půvabného.
Olympijské hry jsou dalším pojmem, se kterým se žáci pravidelně setkávají; měli by
vědět, že tento název byl původně názvem náboženských slavností konaných na počest boha
Dia a jsou po nich pojmenovány i novodobé Olympijské hry, ve kterých se utkávají sportovci
z celého světa. Maskoty Řecka v Olympijských hrách jsou figurky Athény a jejího bratra
(Phévose).
Dalším pojmem, se kterým by se mohli žáci setkat, je heliotropní rostlina, která sleduje
během dne dráhu slunce. Helium je bezbarvý plyn, poprvé byl objeven právě na Slunci a jeho
název je odvozen od jména řeckého boha slunce Hélia.
Vzhledem k tomu, že většina žáků má nepochybně zkušenosti s internetem a
počítačovými hrami, museli se někdy setkat i s trojským koněm. Dnes je tak nazýván soubor
v počítači, který se zpočátku tváří jako užitečný, ale později počítači uškodí.
Důležitou událostí bylo přistání kosmické lodi Apollo na měsíci, Apollo je dnes americký
kosmický program. Apollón je také druh krásného motýla. Všechna Apolla či Apollónové
jsou pojmenovány po řeckém bohu Slunce, světla a hudby Apollónovi.
Tato slovní spojení by žák v učebnicích nenašel, ale předpokládám, že by si odvodil jejich
význam na základě znalosti řeckých bájí.

5. 4 Jak učebnice nabádají žáky k dalšímu zájmu?
V průběhu let se učebnice značně měnily jak po vzhledové, tak po obsahové stránce. Dle
mého názoru nejvíce děti k zájmu povzbuzují učebnice novější, tzn. vydané po roce 2000 –
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rozhodně jsou barevnější a žáci zde najdou více a lépe organizovaného obrazového materiálu.
Z hlediska obsahového mi nejpoutavější připadaly učebnice vydané mezi lety 2000-2009,
protože autoři těchto učebnic se řecké mytologii věnují více a podrobněji, než jak je tomu v
učebnicích z dalších dvou zkoumaných období. Zároveň většina těchto učebnic (2000-2009)
odkazuje na jiné zdroje, ze kterých se žáci mohou o daném tématu dovědět více.
Publikace volí některé konkrétní prostředky k tomu, aby rozvinuly a podpořily zájem
žáků o dané téma. V souvislosti s řeckou mytologií jsou to úkony jako např. najít shody mezi
starověkým Řeckem a tím dnešním – to mají žáci udělat buď doma nebo se na to otázat
učitele dějepisu nebo zeměpisu. Za účelem vcítění se a lépe přiblížit danou problematiku se
mají žáci vcítit např. do Hérodota, který při svých cestách mluvil s lidmi, poslouchal příběhy
a pozoroval okolí a různé památky. Žáci si mají sami vybavit, jestli získali na cestách nějaké
poznatky, a pokud ano, mají se zamyslet nad tím, jak je v běžném životě využívají.
Podpořit zájem mohou i některá uvedená slovní spojení, která vychází z řeckých dějin.
Žáci mají vysvětlit rozdíl mezi větami: Alfou a omegou slušného chování je… a českým od A
do Z. To je dle mého názoru důležité si uvědomovat a věřím, že diskuze o těchto věcech může
žáky zaujmout.
Dalším připodobněním je informace o krčním obratli, který se jmenuje atlas. Ten
umožňuje kývání hlavou. To má žáky postrčit k zamyšlení se nad tím, jakou má asi tento
název spojitost s řeckou mytologií. Atlas je podle bájí obr, který podpírá nebeskou klenbu.
Stimulačními otázkami také lze podpořit zájem. Některé učebnice se ptají na slovní spojení
Ariadnina nit. Užitím tohoto sousloví dnes pojmenováváme pomůcky, díky kterým se
orientujeme ve složitých situacích. Žáci si mají uvědomit jednak dnešní význam a jednak to,
že dnešní význam je takový jaký je díky pověsti, kde Thesea z labyrintu dostala právě tato nit.
Trojský kůň se pro nás dnes stal symbolem skrytého nebezpečí, které nemusíme hned
odhalit. Žáky by mělo zajímat, proč je to symbol právě skrytého nebezpečí a proč se jmenuje
stejně, jako počítačový virus. Ten se rovněž z počátku tváří, jako prospěšný, ale opak je
pravdou. Dále se často učebnice doptávají žáků, co to bylo za lest s Trojským koněm a kdo ji
vymyslel. Pozitivní motivací pro žáky by v tuto chvíli mohlo být právě propojení daných
faktů a jejich poskládání do souvislostí.
Zábavou může být i vcítění se do Odyssea. Ve třídě by měla proběhnout debata o tom,
zda má každý nějakou svou Odysseu, zda zažil nějaké dobrodružství na cestách. Tato diskuze
může být inspirativní a je pravděpodobné, že podpoří chuť přečíst si celý Odysseův příběh a
pak jej popřípadě porovnat s tím svým.
Většina žáků si spojí hrdinu Achillea s jeho patou a s tím, že to bylo jeho jediné zranitelné
místo (dotazník níže). To že žák něco ví a může se o to podělit, ho taktéž může motivovat
k tomu, aby si přečetl celý příběh. Rovněž může říci, co je jeho vlastní Achillovou patou a
ověřit si tak, zda sousloví správně porozuměl.
Účinným prostředkem pro pozvednutí zájmu mohou být i hádanky, např. obrázek řecké
poštovní známky, který je doprovázený popisem Héfaista, čtenář má uhodnout, kdo je na
známce a koho popisuje hádanka.
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Do souvislosti s probíranou látkou Sparta je dávána další diskuze, např. na téma užití
násilí za účelem ovládnutí jiných lidí. Ze zkušenosti vím, že k tomuto tématu a jemu
podobným má většinou spousta posluchačů co říct. Nehledě na to, že právě takováto debata
může odhalit problémy jednotlivců, jako je domácí násilí, zneužívání atd.
V některých učebnicích jsou dokonce i zmínky o filmech, jedna ze starších učebnic
zmiňuje americký film Iáson a Argonauti. Třída má vysvětlit, kdo to byli Argonauti a co to
bylo zlaté rouno. Opět předpokládám, že odpovědi na tyto otázky mají vést k dalšímu zájmu.
Bohužel v novějších učebnicích jsem žádné odkazy na filmy nenašla; nejsou zde už odkazy
ani na starší filmy, ani na ty novější. Možná je to z toho důvodu, že filmy, zejména novější,
nejsou vždy úplně faktograficky správné.
Podpořit zájem zejména dívek může i otázka týkající se účesů. Dívky mají zhodnotit, jaká
je podobnost mezi dnešními složitými účesy a antickými účesy. Mají také vysvětlit důvod této
podobnosti.
Jinde mají žáci zjistit význam a původ slova panika a fobie, což je opět dovede
k příběhům z řecké mytologie. Panika je odvozená o jména Pan, což byl napůl člověk, napůl
kozel a svým křikem vzbuzoval hrůzu. A Fobos byl synem boha Area, kterého vždy
doprovázel ve válkách a byl zosobněním strachu.
Žáci by měli vědět, že ani název Olympijských her není novodobý. V učebnici jsou
zmíněny novodobé Olympijské hry, ale předpokládám, že za účelem, aby se třída chtěla
dovědět, proč se jmenují právě takhle a jakou to má spojitost s probíraným tématem.
Většina těchto nabádání a podpoření zájmu se ale nachází v několika učebnicích, mezi
nimi např. Hravý dějepis, 2016.

5. 5 Na jaké knihy učebnice odkazují? Další zdroje informací o mytologii.
E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti, Praha 2005
Asi nejvíce doporučovaná a nejznámější kniha, která vypráví o řecké mytologii. Eduard
Petiška (1924-1987), autor knihy pro děti i dospělé, podává ve Starých řeckých bájích a
pověstech tuto problematiku velice nenásilnou formou. Jedná se o poutavé čtení, na kterém
vyrostlo mnoho generací čtenářů.
V. Zamarovský: Objevení Tróje, Praha 1970
Vojtěch Zamarovský (1919-2006) je autorem mnoha publikací zabývajících se antickým
světem, jeho historií a mytologií. Objevení Tróje vypráví chronologicky celý příběh starého
města. Začíná příčinami války a končí návratem hrdinů do jejich vlasti. Autor převyprávěl
nejen obsahy Iliady a Odyssey, ale i jiné řecké pověsti. Tím končí první část, kniha má ale
ještě další dvě. Druhá část popisuje Schliemannovo objevování a třetí část je věnována
Homérovi. Mezi jeho další díla patří Bohové a hrdinové antických bájí, Praha 1970 nebo
Řecký zázrak, Praha 1972.
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R. Sutcliff: Putování Odysseovo, Praha 1999
Rosemary Sutcliff (1920-1992) je britská autorka knížek pro děti, která v roce 1975
obdržela od královny Řád britského impéria. V knize je popisována Odysseova cesta zpět do
jeho vlasti, na Ithaku. Kniha navazuje na autorčinu knihu Černé lodě před Trójou, Praha
1998. A jednoduše líčí oba příběhy nejen za pomoci textu, ale i obrazového materiálu a
mapek.
J. Burian, P. Oliva: Civilizace starověkého Středomoří, Praha 1984
Tito dva autoři a historici starověk popisují na 545 stranách. Společně přiblížili tuto etapu
lidských dějin široké české veřejnosti. Věnovali se převážně politicko-hospodářským dějinám,
ale zato dopodrobna a do hloubky.
G. Fink: Encyklopedie antické mytologie, Olomouc 1996
Gerhard Fink (nar.1934), německý autor a milovník helénistického světa, napsal nejednu
knihu zabývající se touto tematikou. V případě této encyklopedie se jedná o seznam postav a
příběhů z antických pověstí o hrdinech a bozích, který je seřazený podle abecedy. Kniha je
sice poučná, ale neshledávám ji vhodnou pro žáky šestých tříd.

5. 6 Co si žáci z hodin doopravdy odnesli?
Dotazník byl žákům předložen proto, abych zjistila, jaké informace si ve skutečnosti ze
školy odnesli, co si pamatují i z předcházejících let a popřípadě jaké další informační zdroje
využili, aby se v tomto směru obohatili.
Otázka číslo 1
Co to podle tebe je řecká mytologie?
ODPOVĚĎ
Nevím
Pověsti, mýty, legendy a příběhy
Řecká historie
Římská historie

POČET
66%
24%
9%
1%

Otázka číslo 2
Jaké řecké bohy znáš?
ODPOVĚDI
Zeus
Poseidon
Hádes
Afrodita
Athéna
Jiné správné odpovědi

POČET
61%
20%
7%
25%
5%
17%
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Jiné špatné odpovědi
Nevím

23%
17%

Otázka číslo 3
Učili jste se o řeckých bozích?
ODPOVĚDI
Ano
Ne
Nevím

POČET
36%
43%
21%

Otázka číslo 4
Jaké filmy o řeckých bozích znáš?
ODPOVĚDI
Souboj Titánů
Percy Jackson
Perseus
Hněv titánů
Herkules
Jiné
Nevím

POČET
32%
8%
3%
3%
7%
10%
40%

Otázka číslo 5
Co to je Trojská válka?
ODPOVĚDI
Spojili si s koněm
Legenda o válce
Špatné odpovědi
Nevím

POČET
20%
3%
7%
70%

Otázka číslo 6
Co to je Ilias?
ODPOVĚDI
Báseň
Bůh
Jiné odpovědi
Nevím

POČET
3%
19%
2%
76%

Otázka číslo 7
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Co to je Odyssea?
ODPOVĚDI
Báseň
Bůh
Jiné odpovědi
Nevím

POČET
3%
20%
4%
73%

Otázka číslo 8
Kdo je Achilles?
ODPOVĚDI
Válečník
Spojitost s patou
Bůh
Nevím

POČET
17%
16%
26%
41%

Cílem dotazníku bylo zjistit, jaké mají žáci znalosti o řecké mytologii. Otázky, které jim
byly položeny, se týkaly základních poznatků. Výsledky získané vyhodnocením dotazníku
mají dokreslit, jaká je znalost žáků v tomto tematickém okruhu. Na dotazník odpovídali žáci
6-7 třídy základní školy.
Otázka číslo 1: Co to podle tebe je řecká mytologie? Touto otázkou jsem chtěla zjistit,
zda žákům toto téma něco říká celkově a jak budou schopni formulovat své odpovědi. 66%
Žáků odpovědělo, že neví. Zbytek byl schopen odhadnout, že má toto téma něco společného
s řeckou historií, popřípadě že se jedná o povídky, báje nebo příběhy. Předpokládám, že
většina nevěděla z důvodu, že buď učivo zapomněli, nebo je nezaujalo natolik, aby se ho
vůbec naučili. Další možností je, že prostě pojmu nerozumí a nevědí, jak jeho vysvětlení
uchopit.
Otázka číslo 2: Jaké řecké bohy znáš? Předpokládala jsem, že některé řecké bohy znát
žáci budou vzhledem k tomu, že se touto tematikou zabývali, a to jak v hodinách českého
jazyka, tak v hodinách dějepisu. Stejně tak vím, že se o nich mají možnost něco dovědět
prostřednictvím filmů nebo počítačových her. Moje předpoklady se v tomto případě potvrdily.
Dia znalo 66% ze všech dotazovaných, Afroditu 25% a Poseidona 20%. Tyto příčky obsadili
uvedení bohové nejspíše proto, že když už účinkují některé postavy bohů ve filmech, jsou to
většinou tito výše jmenovaní. Co mě ale překvapilo, že Háda znalo pouhých 7% a Athénu 5%
dotazovaných. Někteří uváděli i jiná jména, např. jména polobohů jako je Perseus nebo
Herkules. Za jména uvedená chybně jsem označila např. Spartakus. Ale oceňuji alespoň to, že
si jméno dali dohromady s antickou historií.
Otázka číslo 3: Učili jste se o řeckých bozích? Tuto otázku jsem položila za účelem
zjistit, zda žáci, mají-li nějaké znalosti o řecké mytologii, získali tyto znalosti ve škole nebo
na základě vlastního zájmu a iniciativy. Překvapující bylo, že 43% odpovědělo, že se o řecké
mytologii neučili. Jestliže ale zároveň 66% zná Dia, znamená to, že museli informace
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načerpat i jinde než ve škole. 36% odpovědělo, že ano, že se o řecké mytologii učili, ale
většina z nich za tuto poznámku ještě doplnila, že si to ale nepamatují. Zbytek respondentů
konstatoval, že neví. Řekla bych, že výsledky této otázky jsou právě takové z důvodu, že
většina žáků bere školu a učivo za něco, co je nebaví a obtěžuje, proto jim často nestojí za to
na učivo dávat pozor,anebo pozor dávají, látku se naučí, ale po napsání testu okamžitě
informace vypouštějí.
Otázka číslo 4: Jaké filmy o řeckých bozích znáš? Tato otázka vycházela
z předpokladu, že žáci vědí něco o řecké mytologii nikoli pouze díky škole, ale i díky jiným
zdrojům. Podle mě jsou tímto zdrojem filmy. Posléze jsem se od žáků dozvěděla, že někteří
z nich hrají počítačové hry a že jejich hlavními postavami jsou řečtí bohové. K mému
překvapení 40% odpovědělo, že neví a že žádný film neznají. Ačkoli žáci odpověděli takto,
po následné diskusi jsme došli k závěru, že většina z nich nějaký film zná, ale nebyli schopni
si dát tyto jevy do souvislostí. Mnoho z nich, 32% zná film Souboj Titánů, 2010,39 který jsem
předpokládala, že budou znát vzhledem k tomu, že tento film i jeho pokračování jsou filmy
relativně novými. Filmy zároveň podávají toto téma nenásilnou a záživnou formou. Film však
– ačkoli na zábavu a akci bohatý – strádá po obsahové stránce. Některá fakta jsou změněna a
dovedena do absurdna. Mezi dalšími filmy byl zmíněn Percy Jackson: Zloděj blesku, 201040
nebo Hněv Titánů, 2012.41
Otázka číslo 5: Co to je Trojská válka? Tím se dostávám k dalšímu tématu, které
nalezneme v každé učebnici vydané od roku 1996. Očekávala jsem, že většina si otázku
propojí s dřevěným koněm. To se stalo, ale učinilo tak pouze 20% dotazovaných. Jedním
z možných důvodů je to, že jim látka nebyla podána dostatečně záživně nebo jim mohla být
dána domů jako samostudium. Že se jedná o legendu o válce, konstatovala 3% dotazovaných,
nevím a špatnou odpověď uvedlo celkem 77% respondentů. To bylo překvapivým zjištěním,
vzhledem k tomu, že se jedná, dle mého názoru, o záživné téma. Což je možná dáno opět i
tím, jakým způsobem bylo žákům téma podáno. Zároveň je zde i fakt, že filmové zpracování
pochází z roku 2004, kdy se narodila většina z respondentů. Tudíž myslím, že je pro ně film
příliš starý.
Otázka číslo 6: Co to je Ilias? A otázka číslo 7: Co to je Odyssea? Tyto otázky měly
navazovat na otázku předešlou; zajímalo mě, na kolik si žáci dají do souvislosti Trojskou
válku, Homéra a Ilias a Odysseu. Odpovědi na tyto dvě otázky dopadly velice podobně, pouze
3% žáků bylo schopno uvést, že se jedná o básně. Zbytek buď uvedl, že neví (přibližně 76%)
nebo že se jedná o nějakého boha (přibližně 20%). A nikdo neuvedl jméno Homér. Výsledky
těchto otázek jsou takové s největší pravděpodobností proto, že ani téma Iliady, ani téma
Odyssey nebylo za posledních 10 let filmově zpracováno. Vzhledem k tomu, že mnoho z dětí
již dnes nečte, myslím, že většinu informací, které žáci načerpají mimo školu, pochází
z televize.
Otázka číslo 8: Kdo to byl Achilles? I zde byly odpovědi překvapující vzhledem k tomu,
k jak tristním závěrům jsem došla v předešlých dvou otázkách. Zde si 16% spojilo jméno
Souboj Titánů [film]. Louis Leterrier. Velká Británie/ USA, 2010. Legendary Pictures. Warner Bros.
Percy Jackson, zloděj blesku[film]. ChrisColumbus. USA/Kanada, 2010. 20th Century Fox.
41
Hněv Titánů [film]. JohnatanLiebesman. USA/Španělsko, 2012. Legendary Pictures. Warner Bros.
39
40
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Achilles s jeho patou, 17% uvedlo, že se jedná o válečníka a 26% považuje Achillea za boha,
což je vzhledem k jeho síle a válečnickým schopnostem pochopitelné. Zbytek, 41%, uvedl, že
neví. Přesto byly výsledky celkem uspokojivé ve srovnání k odpovědím předešlým. Achillea
žáci znají nejspíš díky slovnímu spojení Achillova pata, které se užívá v běžném,
každodenním životě.
Celkově výsledky dotazníku nenaplnily mé očekávání. Předpokládala jsem, že žáci budou
znalejší a budou si z učiva, popřípadě z filmů pamatovat více. Mé očekávání vycházelo i
z diskuse, kterou jsem s žáky vedla po vyplnění dotazníku. Žáky toto téma zajímalo, tázali se,
kdo byly jednotlivé osobnosti v dotazníku zmíněné. Nechali si vyprávět příběh o Tróje a
mlčky seděli a poslouchali. Myslím tedy, že jim možná nebylo toto téma podáno vhodnou
formou ve vyučovacích hodinách nebo se tomuto tématu možná věnovali jen okrajově a učitel
je neodkázal na další zdroje informací.

5. 7 Jaké jsou další zdroje informací o řecké mytologii?
5. 7. 1 Knihy
V této podkapitole bych se ráda věnovala jiným zdrojům, ze kterých se žáci mohou
dovědět více o mytologii čili adaptacím řecké mytologie. Adaptace je chápána jako úprava,
která usnadňuje vnímání díla čtenářům, kteří jsou buď kulturně, nebo časově vzdáleni od
původní cílové skupiny čtenářů. Dalším smyslem adaptace, jímž se především zabývám, je
seznamování dětí se základními kulturotvornými texty konkrétní civilizace prostřednictvím
adaptací.
Adaptace by měla původní text zjednodušit kompozičně, tematicky i jazykově, popřípadě
zvolit jiný literární druh např. převést veršované eposy do prózy. Zároveň by ale neměla
ochudit původní dílo. V případě, že se jedná o adaptace pro děti, často nastává situace, kdy se
adaptace přibližuje spíše struktuře pohádky.
Smyslem adaptace mýtu je seznámit buď dětského, nebo dospělého čtenáře
s kulturotvornými mýty naší civilizace nenásilnou formou. Zde jsou uvedeny některé
adaptace. Zabývala jsem se jimi proto, aby dokreslily představu o tom, kde může dětský
čtenář načerpat další informace o řecké mytologii.42
Rick Riordan, Percy Jackson a Olympané, Praha, 2009
Na úvod bych zmínila konkrétního spisovatele, který píše literaturu pro děti zaměřenou na
řeckou mytologii. Jedná se o Ricka Riordana, narozeného roku 1964. Jeho kariéra začíná na
Floridě a pokračuje v Texasu, kde byl učitelem angličtiny a dějepisu. Po patnácti letech se
učitelské profese vzdal a začal psát knihy pro děti i dospělé.
Prvním jeho počinem nesoucím tematiku řeckého božstva byla knižní série Percy Jackson
a Olympané, Praha, 2009. Tato série je rozdělena na několik dílů, z nichž první je Zloděj
blesku, Praha 2009, následuje Moře nestvůr, Praha 2010, Prokletí Titánů, Praha 2010, Bitva o
labyrint, Praha 2011 a Poslední z bohů, Praha 2011. První tři uvedené publikace byly i
42

Čeňková, 2006
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zfilmovány, proto jim přikládám velký význam. K této sérii bylo vydáno i mnoho
doprovodných knih, které ale bohužel nejsou přeloženy do českého jazyka. Dále byl vydán i
komiks pro děti: Zloděj blesku, Praha 2010.
Rick Riordan, Bohové Olympu, Praha, 2012
Další knižní sérií jsou Bohové Olympu, Praha 2012, což je volné pokračování Percyho
Jacksona. Změna oproti předchozí sérii tkví v tom, že příběh je vyprávěn vždy z několika úhlů
pohledu. První díl Proroctví, Praha, 2012 měl velký úspěch a umístil se na nevyšších
žebříčcích New York Times, poté následovala další neméně úspěšná pokračování jako
Neptunův syn, Praha 2012, Znamení Athény, Praha 2012, Hádův chám, Praha, 2014 a Krev
polobohů, 2015. V současné době autor dokončuje další knižní sérii Apollónův pád.
Autorova tvorba je obsáhlá, stejně tak jeho jednotlivé knihy. Většina knih čítá více než
400 stran. Rozhodně bych řekla, že jsou vhodnou formou, jak žákům přiblížit tuto tematiku a
jak je podpořit v jejich zájmu o řeckou mytologii. Obsahově jsou knihy zasazeny do dnešního
světa, Percy Jackson je dvanáctiletý chlapec, který žije dnes na Long Islandu. Díky tomu se
může stát čtenáři bližším, než kdyby byl jeho život zasazen do období starověkého Řecka.
Ivona Březinová, Nausika, dívka z Knossu, Praha 2015
Další knihou, kterou bych ráda zmínila, je Nausika, dívka z Knossu, Praha 2015. Jedná se
o příběh dcery a matky, která je odhodlaná svou dceru za každou cenu uchránit před věštbou,
ježna ni byla uvalena. Kletba spočívala v tom, že by dcera Nausika měla být zaslíbena
Poseidonovi. Kniha podává poutavým způsobem mnoho informací o dobových tradicích nebo
tauromachii. Zároveň zde čtenář najde spoustu krásných ilustrací, které dokreslují a podtrhují
dané téma.
Alain Quesnel, Mýty a legendy –Egypt, Řecko, Galie, Praha, 1991
Kniha byla přeložena z francouzského originálu. Je určena nejen dětem, ale i dospělým,
kteří se chtějí něco dovědět o mýtech nenásilnou formou. Čtenář zde naleze mnoho krásných
obrázků, které tvoří podbarvení celých textů. Kniha vyhlíží poutavě a bohatě na obrazový
materiál, věřím, že děti si umí vše lépe představit, jestliže je text doprovázen ilustracemi,
které se tu objevují.
GillesRagache, Mýty a legendy – Evropa, Praha, 1994
Naučná kniha, která podává od všeho trochu; čtenáři zde naleznou nejen mýty řecké a
římské, ale i finské, ukrajinské, polské nebo irské. I tato publikace je, dle mého názoru, krásně
ilustrovaná. Ilustrace tvoří pozadí každého příběhu a skvěle dokreslují děj. Knihu bych žákům
doporučila a sama bych si ji přečetla, jelikož na první pohled přitáhla mou pozornost.
Neil Philip, Ilustrovaná kniha mýtů, Praha, 1996
V bohatě ilustrované knize se nachází několik desítek nejznámějších mýtů z celého světa.
Kromě bájí z antického Řecka a Říma se zde objeví i pověsti z Egypta, Japonska, Číny,
Ameriky či Austrálie. Čtenář zde získává i informace o jednotlivých kulturách, ze kterých
báje vycházejí; jsou zde barevné ilustrace s popisky a vysvětlivkami. Knihu bych dětem
doporučila, avšak věřím, že mohou být lehce zmatené z toho, odkud který mýtus pochází.
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Rudolf Mertlík, Příběhy lásky, Praha, 1994
Autor vypráví o tématu, které bude věčné. Tím je láska, která vzbuzuje pozornost čtenářů
téměř všech věkových kategorií. Jsou to právě tyto řecké příběhy lásky, na které navazuje
mnoho podobných příběhů, později napsaných. Čtenáři zde naleznou příběhy Eróta, Dia a
Kallistó, Parida a Heleny a dalších. Kniha je čtivá a mě osobně by se četla dobře, ale pro
mladší žáky je text moc hustý a nejspíš by jim zde scházely ilustrace, které by mohly text
protkávat.
Jitka Minaříková, Odyssea – Odysseovo dobrodružství, Praha, 2002
Obsah knihy je rozdělen na jednotlivé zpěvy. Na začátku čtenář nachází mapu Odysseova
putování, což shledávám prospěšným. Na základě mapy se žáci mohou lépe vcítit do hrdiny.
Zároveň jsou všechny kapitoly doplněny o ilustrace na každé dvoustraně. Knihu bych
jednoznačně doporučila, nejen kvůli ilustracím, ale i kvůli členění textu a velikosti písma,
které je pro děti dostačující a ne odpuzující.

6.7.2. Komiksy
Ryan Foley, Perseus, volání osudu, Praha 2011
Komiksy jsou dalším prostředkem jak se seznámit s řeckou mytologií. Jedním z autorů je
Ryan Foley, narozen v roce 1972 v USA. Komiksy ho údajně přitahovaly odjakživa a tak je
od roku 2004 začal sám publikovat. Je autorem mnoha komiksů, avšak pouze dva nesou
tematiku řecké mytologie. První z nich je Perseus, volání osudu, Praha 2011. Komiks
ilustroval Naresh Kumar, umělec žijící v Indii. Oceňuji, že v komiksu není použito mnoho
ilustrací znázorňující násilí. Je to vhodná forma, jak žáky vtáhnout do tématu a upoutat jejich
pozornost.
Ryan Foley, Pověst o Héraklovi, Praha 2014
Je druhou publikací od stejnojmenného autora, kterou ilustroval Sankha Banerje. Musím
konstatovat, že i tento komiks je poutavý a pro žáky poučný, ale je v něm užito větší množství
ilustrací znázorňujících násilí, než v komiksu předcházejícím. Z toho důvodu bych já osobně
tento komiks pro žáky nezvolila.
Martin Pitro, Obrázkové čtení, Staré řecké báje a pověsti, Praha 2015
Komiks ilustrovaný Antonínem Šplíchalem je vhodný pro děti i školáky, doslova
nenásilnou formou vypráví a vykresluje příběhy z řecké mytologie. Tento komiks bych
doporučila i na čtení dětem předškolního věku vzhledem k ilustracím, které jsou tomuto věku
přizpůsobeny.
Jana Eislerová, Jak souhvězdí dostala svá jména, Praha 2015.
I zde působil jako ilustrátor Antonín Šplíchal a zřejmě i z toho důvodu nese komiks
podobné rysy. Vypráví příběh o tom, jak se některá jména, jako např. Perseus nebo
Andromeda, dostala na oblohu, čili po nich byla pojmenována některá souhvězdí. I tento
komiks bych doporučila pro menší děti, protože jednoduchou, zábavnou a hravou formou
podává informace o příbězích řecké mytologie.
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6. 7. 3 Filmy
Souboj Titánů [film]. Louis Leterrier. Velká Británie/ USA, 2010. Legendary Pictures.
Warner Bros.
Souboj Titánů z roku 2010 je remakem stejnojmenného filmu z roku 1981. Hlavním
hrdinou filmu je Perseus(představován hercem Samem Worthingtonem), který se ve filmu
utkává nejen s bohy, ale i s démony a svým vlastním božským původem.
Na začátku filmu zde vypravěč uvádí, že Titáni byli sesazeni svými syny, totiž Diem,
Poseidonem a Hádem, který stvořil Krakena k tomu, aby jim se sesazením pomohl. Dále zde
vypravěč hovoří o tom, jak se lidé bouří proti bohům. Proto se má narodit chlapec, který je
předurčen k tomu vše změnit.
Další scéna už ukazuje rybáře na lodi a v bouři, ten z moře vytahuje rakev, po jejímž
otevření se mu naskytne pohled na mrtvou ženu a živého novorozence, kterého si vezme
k sobě a stane se mu otcem. Novorozeně vyrostlo v muže, nesoucího jméno Perseus, který se
stal rybářem stejně jako jeho nevlastní otec. Jednoho dne se Perseův otec rozčiluje na bohy,
protože mu sebrali ze sítí každou rybku, kterou chytil. Loď připlouvá k Argosu, kde oba
rybáři obdivují velkolepost Diovy sochy, která zde stojí. Pak ale zjišťují, že je něco špatně,
pod sochou se bouří vojáci, kteří ji poté strhnou a socha padá do moře.
V Olympu se mezitím setkávají Zeus s Hádem a domluví se, že Hádes lidi potrestá a bude
jim škodit, aby se obrátili zpět k Diovi a ostatním bohům. Ten souhlasí a dává Hádovi volnou
ruku. Hádes se poté zjeví i se svými démony na místě, kde dříve stála Diova socha, a ztrestá
všechny hříšníky. Spolu s nimi ale bohužel zahyne i Perseova náhradní rodina, což v něm
vyvolá touhu se mstít. Pak je odveden do Argosu, do paláce, kde se lidé veselí, protože
zapálili všechny chrámy a strhli všechny sochu bohů. Perseus nemůže věřit svým očím. Na
scénu vstupuje Andromeda. Ta nesouhlasí s jednáním svých rodičů, kteří stojí v čele této
vzpoury. Její matka se kasá, že je její dcera krásnější než všechny bohyně Olympu; za to ji
stihne trest – v sále se zjeví Hádes, který z Andomediny matky vysaje život a přede všemi
sdělí Perseovi, že je synem Dia a že na Argos pošle do deseti dnů Krakena. Kraken zničí celý
Argos, pokud mu nevydají princeznu Andromedu.
Perseus se setkává s Ío, dívkou, která ho provází celý život a byla Diem odsouzena
k věčnému mládí, protože ho odmítla. Ío vypráví Perseovi jeho příběh. Král Agrisius se
vzbouřil proti bohům a Zeus, raději, než aby se pomstil všem lidem, udělal z krále odstrašující
případ. V noci na sebe vzal královu podobu a přišel do komnaty královny, kde s ní zplodil
dítě. U tohoto činu se nechal schválně králem přistihnout. Král takovou potupu neunesl a
nechal svoji ženu i s novorozeným Diovým synem zatlouct do bedny a vhodit do moře. Byl za
to stižen bleskem a znetvořen.
Král Agrisius se setkává s Hádem. Uzavírají spolu dohodu. Hádes se za Kalinu pomstí
Diovi a Agrisius zabije Persea. K vraždě mu měla dopomoci síla, kterou mu Hádes vdechnul.
Na cestě za Medúzou se Perseus pozastavuje, když spatří bílé okřídlené koně,
následované jedním černým okřídleným koněm, Pegasem. Poté se mu zjeví dar od jeho
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pravého otce, meč. V následujících okamžicích na Persea a jeho společníky zaútočí Agrisius.
Ti mu ale během souboje useknou ruku a Agrisius utíká. Cestou, jak mu kape černá krev, se
ze země začnou nořit černí štíři, nejdříve malí, ale potom i obrovští. Hrdinové s nimi bojují,
několik jich porazí, ale potom jsou v koncích. Na pomoc jim přicházejí pouštní džinové, ti
osedlají škorpiony a společně pokračují dál v cestě.
Dojdou ke třem čarodějnicím, které mají jen jedno oko; od nich se chce Perseus dozvědět,
jak zabít Krakena. Krakena může zabít pouze Gorgona Medúza, která sídlí na druhé straně
řeky Styx, v podsvětí. Na cokoliv živého se Medúza podívá, to pod jejím pohledem zkamení.
Perseovi je jasné, že mu sama dobrovolně pomoci nepůjde, a tak je odhodlán získat její hlavu.
Zeus přichází za svým synem a zve ho na Olymp, ten odmítá, atak mu jeho otec dává
alespoň úplatek pro převozníka. Když se dostanou na místo, kde přebývá Medúza, utkají se
s ní. Perseus hlavu získá, ale všichni jeho společníci padnou. Poté co se jako jediný tvor v celé
historii vrátil z podsvětí, nachází venku Ío probodnutou. Byl to Agrisius, kdo ji zabil, a tak se
s ním Perseus utká a zabíjí ho Diovým mečem. Nasedá na Pegase a odlétá zpět do Argosu,
kde ve vzduchu svede boj s Hádem a jeho démony o hlavu medúzy. Nakonec se však na místo
dostává včas. Lid se rozhodl obětovat princeznu;je přivázána na okraj skály, kam si pro ni má
Kraken přijít. Kraken přijde a jde si pro Andromedu. Tu však zachrání Perseus, když
Krakenovi ukáže hlavu Medúzy. Kraken zkamení a mizí v moři spolu s hlavou a s princeznou.
Perseus skáče do vody a zachraňuje Andromedu, která ho žádá, aby se stal králem, on
odmítá. Opět za ním přichází Zeus a opět mu nabízí pobyt na Olympu, Perseus stále trvá na
svém, atak mu Zeus alespoň vrací Ío.
Film je velice poutavý, bohatý na akci a efekty udržující pozornost. Některé věci bych
autorům vytkla. Film je plný násilí a jeho vedlejších produktů. Nemyslím, že je vhodným
příkladem pro děti, aby sledovali v televizi, jak se jednotlivé postavy zabíjejí mezi sebou.
Další podivností shledávám přítomnost některých postav či stvoření. Džinové a obří štíři jsou
zde dovedeni do absurdna. Nesedí zde ani některé faktografické údaje, jako je např. zjevení
Pegase, džinové, obluda, kterou se stal král Agrisius atd.
Obsah toho filmu jsem popsala dopodrobna z toho důvodu, že v dotazníku, který jsem
položila žákům druhého stupně, největší procento z nich znalo právě tento film. Dále také
uváděli Hněv Titánů [film]. Johnatan Liebesman. USA/Španělsko, 2012. Legendary
Pictures. Warner Bros, což je pokračováním Souboje Titánů nebo filmy Percy Jackson,
zloděj blesku[film]. Chris Columbus. USA/Kanada, 2010. 20th Century Fox a Percy
Jackson, moře nestvůr [film]. Thor Freudenthal. USA, 2013. 20th Century Fox, což jsou,
jak už jsem zmínila dříve, filmové adaptace na knihy RickaRiordana.
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Závěr
Cílem této práce bylo na základě analýzy učebnic dějepisu pro 6. ročník základní školy
vydaných po roce 1989 zacílené na řeckou mytologii zjistit, jak se změnila během let 1989–
2017 vizuální stránka těchto učebnic, jak se změnily obsahy učebnic a které učebnice v jakém
období podávají informací nejvíce. Dále bylo také cílem konstatovat, jak je žákům znalost
řecké mytologie prospěšná v každodenním životě a kde tuto znalost využijí, jak autoři učebnic
žáky nabádají k dalšímu zájmu a prostřednictvím čeho je k tomuto zájmu nabádají. Zjišťovala
jsem rovněž, jaké další zdroje informací i řecké mytologii jsou žákům dostupné a jaké znalosti
si ze školy skutečně odnesli. Nakonec jsem došla i k závěru, které učebnice jsou podle mě
těmi nejlepšími.
Z hlediska vizuálního se učebnice proměnily značně. Černobílé se začalo měnit na
barevné, a to nejen obrazový materiál a časové osy, ale i zvýraznění textu. V každé učebnici
je i jiné členění textu a obrazového materiálu, ale to se nedá s jistotou zařadit do konkrétního
období. Oceňuji spíše novější učebnice, tzn.: Petr Mácha, Vladimíra Horká, Veronika
Králová, Hravý dějepis 6, Praha, 2016 – učebnice má velice pěkné ilustrace a obrazový
materiál, působí přehledným a uspořádaným dojmem. Dále oceňuji i účelné zvýraznění a
tučné písmo v některých textech.
Obsahově musím konstatovat, že dnešnímu modelu se podobají spíše učebnice vydávané
od roku 1996. Dále mě překvapilo, že většinou učebnice vydané mezi lety 2000–2009 mají
téma řecké mytologie zařazeno v hlavním výkladovém textu. Oproti tomu učebnice vydané po
roce 2010 mají dané téma převážně v sekcích, jako je Něco navíc nebo Zajímavost. Z tohoto
hlediska nejkladněji hodnotím učebnici Veroniky Válkové, Dějepis 6 pro základní školy:
Pravěk a starověk, Praha 2006. Učebnice poskytuje z mého pohledu dostatek informací, které
však nepůsobí nahuštěným dojmem. Je to učebnice, u které věřím, že když ji žák otevře,
nezalekne se množství a hustoty textu, ale začne si prohlížet obrázky a pasáže, které jsou
podbarveny světle oranžovou barvou, tím pádem strhávají pozornost. Právě v těchto pasážích
se většinou nachází příběhy řecké mytologie. Naopak nejméně informací podal autor Marián
Skladný, Dějepis pro 6. ročník základní školy, Praha 1990. Tato učebnice byla zřejmě
vytvořena podle starého modelu; žák by zde o řecké mytologii nenašel zhola nic.
Na otázku, jak je znalost mytologie žákům prospěšná v běžném životě, jsem již
odpovídala dříve. Zde bych ráda ještě doplnila, že se samozřejmě nejedná pouze o výhody,
které přináší znalost konkrétních slovních spojení, ale i o všeobecný přehled. Žák může přijít
do muzea či galerie, kde vidí mnoho obrazů a soch, z nichž mnoho je inspirováno řeckou
mytologií. A právě takovýto žák bude oplývat všeobecným přehledem.
Co se týče odkazů v učebnicích, jako nejlepší bych vyhodnotila učebnici Jany Pečírkové,
Dějepis 6 – pravěk a starověk, Praha 2006. Je to učebnice, která svědomitě – když ne na
každé dvoustraně, tak na konci každé podkapitoly – nabízí dva až tři tituly k danému tématu.
Co bych vytkla je, že dle mého názoru některé doporučené knihy nejsou úplně vhodné pro
děti ve věku dvanácti let jako např. J. Burian, P. Oliva: Civilizace starověkého Středomoří,
Praha 1984.
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Jako zdroje, které podávají další informace o řecké mytologii, jsem určila knihy, komiksy
a filmy. Všechny tyto zdroje jsou v mé bakalářské práci uvedeny z důvodu dokreslení
představy o tom, jakým fondem znalostí žáci šesté třídy na základní škole disponují. Knihy,
které mě osobně zaujaly, jsou Alain Quesnel, Mýty a legendy – Egypt, Řecko, Galie, Praha,
1991 a Gilles Ragache, Mýty a legendy – Evropa, Praha, 1994. Obě tyto publikace jsou
opatřeny velice pěknými ilustracemi a větším písmem, které dle mého názoru nepůsobí na
děti tak odpuzujícím dojmem jako hustý drobný text.
Dalším zdrojem informací byl pro mne dotazník položený žákům druhého stupně na
jedné základní škole ve středočeském kraji. Od dotazníku jsem očekávala, že získám údaje o
tom, co si tedy děti ve skutečnosti ze škol odnáší. To jsem se sice dozvěděla, ale bohužel jsem
byla nemile překvapená. Očekávala jsem, že žáci budou mít větší přehled o řecké mytologii,
než prokázali v dotazníku. Faktorů, které výsledky ovlivnily, mohlo být několik. Mohlo to být
způsobeno např. špatnou studijní skupinou nebo tím, že učební plány jsou plné položek, které
musí být s dětmi probrány, tudíž často nezbývá čas na podrobnější zabývání se některými
z nich.
Jako nejlepší bych určila dvě učebnice zmíněné výše, a to učebnici Veroniky Válkové,
2006 a učebnici Petra Máchy, Vladimíry Horké a Veroniky Králové, 2016. Obě jsou odlišné,
ale dle mého názoru obě svým vlastním způsobem podávají komplexní pohled na řeckou
mytologii tím nejlepším, osobitým způsobem.
Celkově tato práce naplnila má očekávání. Domnívám se, že se mi podařilo naplnit i cíle,
které jsem si položila na počátku.
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