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Abstrakt 

 

Diplomová práce se pokusí nastínit některé tematické tendence v české literatuře pro děti 

a mládež, která vznikla po roce 2010. Zaměří se především na tituly, které zpracovávají 

otázku problematických vztahů, konkrétněji na problém outsiderství a rozvodů. Práce se bude 

orientovat především na knihy, které jsou primárně určeny dětem od 8–9 let. Vybrané tituly 

bude analyzovat, zejména vzhledem k problematice implicitního dětského čtenáře. Dále se 

bude orientovat na tvorbu pracovních listů na základě ukázek vybraných z okruhu zvolených 

textů.  
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Abstract 

The diploma thesis will try to outline some thematic tendencies in Czech children's literature, 

which was created after 2010. It will focus primarily on titles that deal with the issue of 

problematic relationships, more specifically on the problem of outsidership and divorce. The 

work will focus mainly on books that are primarily intended for children from 8-9 years. The 

selected titles will be analyzed, especially with regard to the implicit child reader. 

Furthermore, it will focus on the creation of worksheets based on samples selected from the 

range of selected texts. 
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1. Úvod 

Diplomová práce Literatura pro děti po roce 2010 reflektující problematické vztahy 

v pracovních listech k výuce literatury má dvě hlavní části. Prvá část se zaměřuje na analýzu 

vybraných knih z produkce současné literatury pro děti. Cílem druhé části je tvorba 

pracovních listů určených pro žáky 5. ročníků základních škol a metodických listů pro učitele.  

Výběr knih se řídil třemi faktory. Prvním byl věk předpokládaných čtenářů. V naší 

práci jsme se zaměřili na žáky 5. ročníků základních škol, tedy na žáky ve věku 10–11 let, 

kteří jsou v posledním ročníku prvního stupně. Tento faktor byl brán poté v úvahu, když jsme 

do seznamu zařadili i dvě knihy, které svým zpracováním jsou již náročnější a na téma se 

dívají více problematicky. Autoři stanovili vhodnost těchto knih pro čtenáře od 9 let, tedy 

žáky třetích tříd, nicméně zpracování témat odpovídá spíše staršímu školnímu věku.  

Druhým a nejdůležitějším faktorem při výběru knih bylo téma, jež je v knihách 

zpracováno. Název práce již naznačuje, že se budeme zaměřovat na knihy, které tematizují 

problematické vztahy, a to nejen rodinné, ale i kamarádské a školní. Se školním prostředím 

souvisí téma šikany a problematika hledání svého místa ve školní třídě, ale i v rodině 

a obecně ve společnosti. Komplikované vztahy souvisí také s tématem odlišnosti hlavních 

postav od jejich okolí.  

Výběr knih také podléhal datu vydání. Rozhodli jsme se zaměřit na novější knižní 

produkci. Vybírali jsme tedy knihy vydané po roce 2010 do současnosti.  

V první kapitole diplomové práce se zaměříme na autory zvolených knih. Pokusíme se 

stručně charakterizovat jejich tvorbu a vyvodit obecné tendence vyplývající z tvorby těchto 

autorů. 

Následující kapitola se bude soustředit na analýzu vybraných titulů. Podle toho, jaké 

téma v knihách dominuje, rozdělíme vybrané knihy do tří tematických bloků. Prvý 

a nejobsáhlejší blok bude zahrnovat knihy, v nichž je dominantním tématem krize rodiny. Do 

této tematické skupiny je zahrnut i nový fenomén střídavá péče. Její výskyt v literatuře je 

odrazem současné společenské situace, v níž je střídavá péče stále častějším, avšak také velmi 

problematickým jevem. Zde jsme vybrali knihy Jura a Lama (Markéta Pilátová), Jana: 

povodeň (Michaela Fišarová), Kája a Claudie: Hra na štěstí (Michaela Fišarová), Maja a Kim 

(Iva Mrkvičková), Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. (Petra Braunová), Nikolina cesta 

(Michaela Fišarová), Trable s tátou (Jana Klimentová) a Ťapka, kočka stěhovavá (Ivona 

Březinová).  Druhý tematický blok se zaměří na hrdiny mající určitý typ hendikepu. Budeme 

se věnovat knihám Lukáš a profesor Neptun, Můj brácha Tornádo (obě knihy od Petry 
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Štarkové), Řvi potichu, brácho a Útěk Kryšpína N. (obě od Ivony Březinové). Třetí blok bude 

zahrnovat knihy, v nichž je dominantní postava outsidera. Do této skupiny jsou zařazeny 

knihy Druhé housle (Ilona Fišerová), Já se nechtěl stěhovat (Daniela Krolupperová) a Ňouma 

z áčka (Ivona Březinová). Všechna tato témata se v současné společnosti hojně vyskytují, 

literatura pro děti tak velmi aktivně reflektuje současnou společnost a její problémy.  

 Závěrem této první části se pokusíme shrnout shodné tendence vybraných knih. Ve 

vybraných literárních textech se budeme soustředit také na fokalizaci, tedy na perspektivu, 

skrze niž jsou texty vyprávěny. Zajímat nás bude nejen vypravěč, ale i způsob výstavby 

postav, zejména dětských, a jejich identifikační potenciál.  

Poté bude následovat obsáhlá praktická část, v níž se budeme věnovat tvorbě 

pracovních listů, které budou určeny žákům 5. ročníků základních škol. Cílem této věkové 

skupiny je především rozvoj čtenářství, o což budeme také usilovat. Při tvorbě pracovních 

listů se budeme snažit vybrat z každé knihy ukázku, která bude nejlépe reprezentovat její 

ústřední téma, neboť hlavním cílem pracovních listů bude seznámení s danou problematikou. 

Úkoly, které budou doprovázet vybrané texty, budou také vycházet z RVP pro 1. stupeň ZŠ, 

např. prohlubovat schopnost čtení s porozuměním, reprodukce obsahu sdělení, vyjadřování 

dojmů z četby a tvořivá práce s vlastním textem.  

Především nám půjde o rozvoj čtenářské gramotnosti. Budeme se snažit 

prostřednictvím úkolů vést žáky k zamyšlení nad danou problematikou a vytvoření vlastního 

názoru. Důraz bude kladen také na diskuzi nad danou problematikou, tyto komunikační 

schopnosti žáků se budeme snažit v pracovních listech rozvíjet, zejména dovednost 

zformulovat stanovisko, dokázat ho prezentovat před třídou, vyslechnout názory spolužáků 

a adekvátně na ně reagovat. Doufáme, že pracovní listy mohou fungovat také jako prevence, 

např. před sociálně patologickými jevy jako je šikana, týrání apod. Jednotlivé úkoly budou 

směřovat k nalezení řešení komplikovaných životních situací a budou seznamovat žáky 

s možnostmi podpůrných opatření, např. pomoc Linky bezpečí, školního psychologa, učitele 

apod.   

Ke každému pracovnímu listu bude vytvořen také metodický list pro učitele, který 

bude obsahovat podrobnější komentář k jednotlivým úkolům, řešení a také návrhy na další 

možné aktivity.  
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2. Autorské medailony 

V této kapitole si stručně představíme autory, jejichž vybraným knihám budeme následně 

věnovat pozornost.  

 

Petra Braunová (* 1967) 

Braunová vystudovala střední ekonomickou školu a poté se věnovala různým profesím, 

pracovala např. jako sekretářka, redaktorka, au-pair či průvodkyně Prahou. Píše knihy jak pro 

dospělé, tak pro děti a mládež.  

 V roce 2003 debutovala knihou Rošťák Oliver. V následujícím roce vydala dvě knihy 

Česká služka aneb Byla jsem au-pair a Neuvěřitelné září - tajný deník Tomáše S. Pro 

dospívající čtenáře byla určena trilogie Borůvkové léto s Terezou (2007), Terezománie (2008) 

a Princové nemyjou záchody (2009). 

 Pro menší čtenáře jmenujme např. Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. (2011), 

jemuž zde budeme věnovat pozornost, dále Tramvaj plná strašidel (2012) či Nela malá, co 

nechtěla být malá (2014). Zatím nejnovější knihou je Evička lhářka žhářka (2019) (Hutařová 

2007: 11–12). 

V knihách Braunové se často setkáváme s problematikou rodinných vztahů, zejména 

se vztahy mezi rodiči a dětmi, např. v Tramvaji plné strašidel je tematizován život jedináčka, 

na kterého nemají rodiče kvůli svému zaměstnání čas. Opačný extrém nacházíme v knize 

Nela malá, co nechtěla být malá. Zde vystupuje postava maminky, která je úzkostlivě 

přepečlivá vůči své dceři Nele, která její extrémní péčí trpí. S komplikovanými rodinnými 

vztahy souvisí i složité hledání místa v kolektivu přátel, spolužáků a dalších vrstevníků. 

Složité rodinné vztahy jsou hlavním tématem knihy Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L.  

 

Ivona Březinová (* 1964) 

Vystudovala český jazyk a dějepis na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem. Poté zde působila jako odborná asistentka katedry bohemistiky. 

Specializovala se na literaturu 19. a začátku 20. století a na literaturu pro děti a mládež. Od 

roku 1997 je spisovatelkou na volné noze. Ve své tvorbě se věnuje především dětským 

čtenářům. V letech 2005–2011 vyučovala tvůrčí psaní na Literární akademii Josefa 

Škvoreckého v Praze.  

 Je členkou Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu a Obce spisovatelů. Stala se 

také patronkou nadace Alzheimer Nadační fond, a to díky knize Lentilka pro dědu Edu 
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(2006), která tuto nemoc tematizuje. S tím souvisí i projekt Psaní pomáhá, který se snaží 

zlepšit kvalitu života osob s tímto onemocněním.  

 Březinová získala za své knihy řadu ocenění, byla pasována na rytířku Řádu krásného 

slova (2004). Za knihu Začarovaná třída (2002) a Řvi potichu, brácho (2016) byla 

nominována na Magnesii Literu. Kniha Začarovaná třída byla v roce 2004 zapsána na 

Honour List IBBY
1
. Získala také několik Zlatých stuh (např. za knihy Jmenuji se Ester, 2002, 

Jmenuji se Alice, 2002, Řvi potichu, brácho), obdržela také ocenění Suk
2
 - Cenu knihovníků 

(např. Báro, nebreč, 2007, Lentilka pro dědu Edu, Řvi potichu, brácho) a Cenu učitelů (např. 

www.bez-bot.cz, 2018, Útěk Kryšpína N., 2014, Ťapka, kočka stěhovavá, 2017). 

 Březinová se zaměřuje na všechny věkové kategorie. Ve svých knihách se často 

věnuje málo frekventovaným tématům, např. problematice romské menšiny (Začarovaná 

třída, 2002), vážným onemocněním (Lentilka pro dědu Edu, Řád bílého sněhuláka, 2019), 

hendikepu (Kluk a pes, 2011, www.bez-bot.cz) a závislosti (trilogie Holky na vodítku).  

Prvotinou Březinové bylo Zrcátko pro Martkétku (1996, tuto knihu později 

přepracovala a znovu vydala v roce 2009 pod názvem Pomeranče v podprsence) (Šubrtová 

2012: 80). Společně s Petrou Štarkovou píše knihy pro edici Má to háček
3
. Březinová pro ni 

napsala Ťapka, kočka stěhovavá, Ňouma z áčka (2018) a letos přidala Řád sladkého sněhuláka 

(2019) (brezinova.cz/zivotopis). Všechny knihy tematizují citlivá témata. První kniha 

zpracovává střídavou péči, druhá se zabývá šikanou a třetí popisuje život s cukrovkou. 

Stavbou syžetu se Řádu sladkého sněhuláka podobá kniha www.bez-bot.cz. Hlavní hrdina se 

také potýká s hendikepem, tentokrát vážnějším (jsou mu amputovány obě nohy), prochází 

stejnými stádii od vzteku, odmítání léčby po smíření se se svým osudem až po odhodlání 

bojovat o plnohodnotný život.  

 V této práci se zaměříme na knihy Já se nechtěl stěhovat, Ňouma z áčka, Řvi potichu, 

brácho, Ťapka, kočka stěhovavá a Útěk Kryšpína N. Svým obsahem nejlépe zapadají tématu 

této práce.  

 Mnozí hrdinové v knihách Březinové nesou neobvyklá jména, např. Pamela, Jeremiáš, 

Benjamin, Jorika, což podtrhuje jejich výjimečnost. Např. hlavní hrdinka knihy Řvi potichu, 

brácho Pamela se oproti spolužákům vymyká dvěma faktory. Tato hrdinka žije v domácnosti 

                                                           
1
 Mezinárodní sdružení pro dětskou knihu (International Board on Books for Young People).  

2
 Tato anketa je pojmenována po pedagogovi Františku Václavu Sukovi, který založil Společnost přátel literatury 

pro mládež. Pořádá ji Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Svaz knihovníků a informačních pracovníků 

společně s dětskými odděleními knihoven. Vydává ocenění ve 4 kategoriích: Cena dětí, Cena knihovníků, Cena 

učitelů, Cena Noci s Andersenem.  
3
 Tato řada má dětem i rodičům pomoct s řešením nelehkých životních problémů.  
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s těžce postiženým dvojčetem, což ji silně formovalo a ve srovnání s bezstarostnými 

a pubertálními vrstevníky působí tak velmi dospěle. Odlišuje se ale také svým jménem, 

zejména v porovnání se spolužačkou Šárinou.  

 

Michaela Fišarová (* 1975) 

Tato autorka se svou tvorbou zaměřuje výhradně na dětské čtenáře. Dětem se věnuje i ve své 

profesi, pracuje jako učitelka anglického a českého jazyka na základní škole. Debutovala 

knihou Nikolina cesta (2012), za kterou získala Zlatou stuhu 2013 (kategorie Nejlepší kniha 

pro mládež). Výroční cenu Albatrosu za nejlepší český text pro mladší děti získala její další 

kniha Náš dvůr má tajemství (2015) (albatros.cz/Author/Detail/12431301/michaela-fisarova/). 

 V nakladatelství Albatros vychází knižní série Třídnice 4. B, která má zatím čtyři díly. 

První díl se jmenuje Kája a Claudie: Hra na štěstí (2018), v témže roce následovala Jana: 

Povodeň, o rok později Pavel: Kapela. Nejnovější částí této série je díl věnovaný žákyni 

Natálii s názvem Natálie: Nový bráška (2019). Každá z knih se zaměřuje na jednu z postav 

třídy 4. B a tematizuje společenské a osobní problémy. Na první dva díly se v naší práci 

zaměříme, neboť se věnují komplikovaným rodinným vztahům.  

Díl o Pavlovi tematizuje nelehkou situaci poněkud živějšího chlapce, který se neustále 

dostává do různých problémů. Většinou stojí v opozici vůči dospělým postavám, které 

nechápou, že do nesnází se může dítě dostat nevinně. Sledujeme tak antitecký obraz Pavlovy 

postavy. Na jedné straně nahlížíme situaci z perspektivy Pavla a vidíme, že na počátku 

každého problému byl dobrý úmysl. Na druhé straně sledujeme reakce dospělých, které Pavla 

odsuzují a jeho chování bez snahy o pochopení trestají.  

 Fišerová se ve svých knihách soustředí na problematiku rodinných vztahů. Do popředí 

se dostávají nejen vztahy mezi rodiči a dětmi, ale i rodiči navzájem, které jsou nahlíženy 

především dětskou perspektivou. Typické pro její knihy je, že rodiče zpočátku nejsou 

schopni, mnohdy ani ochotni, komunikovat se svými dětmi otevřeně. Děti se dostávají do 

krizových situací, což vede k sebereflexi rodičů, kteří si uvědomí své chyby a změní svůj 

přístup k dětem.  

 

Ilona Fišerová (* 1977) 

Po studiu Obchodní akademie v Hradci Králové pracovala jako úřednice. K psaní dětských 

knih ji přivedly její děti. Svou tvorbou se výhradně zaměřuje právě na tuto čtenářskou 

skupinu. Začala psaním rozhlasových pohádek Hajaja (Český rozhlas, 2007). V roce 2013 
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debutovala knihou Na orlích křídlech, se kterou vyhrála soutěž Albatrosu o nejlepší českou 

prózu pro děti za rok 2012. Následovala kniha Kdo by v létě myslel na Vánoce (2017). V této 

práci se zaměříme na knihu Druhé housle (2018), s níž zmíněnou soutěž opět vyhrála 

(ilonafiserova.cz). 

 Knihy Fišerové spojuje přítomnost tajemných a kouzelných prvků. Dětské postavy 

často řeší své postavení v třídním a kamarádském kolektivu. Na pozadí hlavní dějové linky se 

tak ocitají rodinné a kamarádské vztahy. Hrdinové se často také něčím odlišují od svého okolí 

(barva pleti, astma), což jejich socializaci komplikuje.   

 

Jana Klimentová (* 1952) 

Vystudovala režii a dramaturgii na DAMU. Po studiích vystřídala několik profesí, pracovala 

v Československém rozhlasu, učila na Konzervatoři Jaroslava Ježka, živila se jako novinářka 

a redaktorka. Podílela se na knize rozhovorů s Alexandrem Klimentem Tři žíně (2009).  

 Pro děti napsala Ema nejde do školky (2010), Lea a R (2015). Zatím nejnovější kniha 

nese název Trable s tátou (2018). Této knize zpracovávající rodinnou krizi vnímanou 

z perspektivy malé dívky se budeme věnovat podrobněji (nejlepsiknihydetem.cz/trable-s-

tatou-pn-530-607/). První a poslední knihu spojuje téma rodinných vztahů. Ema nejde do 

školky tematizuje žárlivost staršího sourozence vůči nově narozenému miminku a kniha 

Trable s tátou se zabývá odchodem otce od rodiny.  

 

Daniela Krolupperová (* 1969) 

Vystudovala nordistiku a finštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, poté vystudovala 

ještě žurnalistiku v Norsku. Po studiích se živila jako překladatelka a tlumočnice. Ve své 

tvorbě se orientuje výhradně na děti a mládež. Debutovala v roce 2003 knihou Proč mluvíme 

česky. Pro nejmenší jmenujme např. Sedmilhář Josífek (2008), Já se nechtěl stěhovat (2010), 

kterému budeme v této práci věnovat pozornost. Poté následoval Policejní křeček (2013) a 

Kouzelná aktovka (2015). Pro starší děti napsala např. Společenstvo klíčníků (2012) nebo 

Zločin na Starém Městě pražském (2014).  

 Za své knihy získala řadu ocenění, např. ocenění čtenářské ankety SUK - čteme 

všichni (Hutařová 2007: 29). V jejích knihách je často tematizován vztah mezi dospělým, 

nejčastěji rodičem, a dítětem, věnuje se např. problematice důvěry a porozumění. 

Krolupperová se také dotýká sourozeneckých vztahů. Velmi často se objevuje v pozici 
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hlavního hrdiny školák, jemuž do rodiny přibylo miminko, případně již má mladšího 

sourozence.  

 

Iva Mrkvičková (* 1977) 

Také Mrkvičková se orientuje především na dětské čtenáře. Po doktorském studiu 

bohemistiky na Filozofické fakultě v Praze začala učit slyšící a neslyšící děti český jazyk. 

 Do literatury vstoupila knihou Psí historky (2014). Z další tvorby jmenujme 

doplňovací příběhy pro děti Pipin, Týna a ... (2016). Napsala také rozhlasovou hru 

Hvězdopravec (Český rozhlas, 2017). Poté následovala kniha Maja a Kim (2017), na níž se 

v této práci zaměříme. Tato kniha vychází z autorčiny obliby knížky o Pipi Dlouhé punčoše 

od švédské spisovatelky Astrid Lindgrenové. Hlavní hrdinkou je švédská holčička, jejíž 

rodiče se rozešli a ona se se svým tatínkem přestěhovala ze Švédska do Prahy 

(meander.cz/iva-mrkvickova/). 

 

Markéta Pilátová (* 1973) 

Vystudovala romanistiku a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, 

kde poté pracovala jako odborná asistentka. Působila také na univerzitách např. v Granadě, 

São Paulu a Rio Grande. Spolupracuje s Respektem, Právem, Lidovými noviny a Českým 

rozhlasem.  

 Pilátová stejně jako Březinová píše nejen pro děti, ale i pro dospělé. Debutovala 

románem Žluté oči vedou domů (2007), napsala také sbírku poezie Zatýkání větru (2011). Pro 

děti napsala např. Víla Vivivíla a stíny zvířat (2009) a Kiko a tajemství papírového motýla 

(2010). V této práci se zaměříme na knihu Jura a Lama (2012).  

V knihách Pilátové se setkáváme s problematizací tradiční rodiny a komplikovanými 

rodinnými vztahy. Jura žije se dvěma maminkami, Kiko se stěhuje s tatínkem po světě, 

zatímco maminka cestuje, píše průvodce a dceru vídá zřídka a vílu Vivi její vílí rodiče 

vyloučili ze své rodiny a ona musela odejít z vílího světa (marketapilatova.webnode.cz). 

 

Petra Štarková (* 1975) 

Profesí je psycholožka, pracovala s hendikepovanými jedinci, také na Lince důvěry pro děti 

a mládež a v různých internetových psychologických poradnách. Tyto zkušenosti ji v psaní 

velmi ovlivnily. Psaní se věnuje ve volném čase a svými knihami se orientuje na dětské 

čtenáře. S Ivonou Březinovou spolupracuje na edici Má to háček. Štarková do ní přispěla 
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knihami Lukáš a profesor Neptun (2017) a  Můj brácha Tornádo (2018). Obě knihy se 

zabývají jedinci s hendikepem a my se jim v této práci budeme věnovat 

Na svých webových stránkách Štarková informuje, že příští rok vyjde v této edici její 

další kniha, případně knihy. Pro děti napsala také knihu o psychologii Jak to chodí v lidské 

hlavě (2016) (petrastarkova.cz/o-mne/). 

 

Podíváme-li se na charakteristiku zvolených autorů, vidíme, že dominantním námětem 

vybraných knih je problematika vztahů mezi rodiči navzájem a mezi rodiči 

a dětmi. V knihách převažuje zobrazení rodiny, která neodpovídá tradičnímu pojetí. 

Setkáváme se s rozvedenými, neúplnými či netradičními rodinami, např. s rodiči stejného 

pohlaví. Složité rodinné vztahy prochází napříč téměř všemi knihami vybranými do této 

práce.  

Knihy zobrazují dětský svět, který není dokonalý. Pokud se setkáme se šťastnou rodinou, 

která není stižena rozvodem nebo absencí jednoho z rodičů, nedokonalost nacházíme v jiných 

motivech, např. jeden z hlavních hrdinů trpí hendikepem, nebo má problémy sám se sebou, 

např. se svojí povahou, vzhledem, či nezapadá do kolektivu a ocitá se tak na periferii svého 

světa v osamocení. 

Avšak důležité je poselství všech sledovaných knih. Hrdinové ukazují čtenářům, že je 

důležité nevzdávat se. Snaha a odvaha je v závěru vždy odměněna.  

 

 



9 

 

3. Krize v rodině 

V této kapitole se zaměříme na knihy, v nichž je dominantním motivem krize rodiny. Jak 

vyplývá ze sledovaného materiálu, častým tématem současné tvorby pro děti a mládež je 

problematika neúplné nebo nefunkční rodiny. Rodina se nemusí nutně rozpadnout jen 

v případě rozvodu, ale příčinou může také být úmrtí jednoho z rodičů, jeho odchod 

a zpřetrhání veškerých styků s rodinou. Variací poslední příčiny je také naprostá absence 

rodiče v životě dítěte, kdy rodič nechtěl či nemohl být součástí rodiny. Může dojít také 

k dočasné odluce. Novými tématy v literatuře pro děti a mládež ve vztahu ke společenskému 

fenoménu jsou střídavé péče a soužití rodičů stejného pohlaví.  

 

3.1. Kája a Claudie: Hra na štěstí 

Hlavním tématem této knihy je střídavá péče. Jedná se o pilotní díl knižní řady Třídnice 4. B. 

Hlavními postavami jsou dvojčata Kája a Claudie, žáci čtvrté třídy. Autorka zvolila vyprávění 

v ich-formě, přičemž dochází pravidelně k obměňování vypravěčů Káji a Claudie, kteří se 

střídají po kapitolách. Oba vypravěči nahlížejí děj ze svého pohledu. Díky střídání vypravěčů 

máme možnost vidět odlišnou perspektivu obou dětských postav. 

 Charakter vyprávění těchto postav je rozdílný. Claudie více rozebírá své pocity. 

Otevřeně se svěřuje, že je jí smutno a neví si rady. Kája je realističtější, své city příliš 

nereflektuje. Jeho projev je značně expresivní, často ukončen vykřičníky. Používá také hodně 

hovorových a nespisovných výrazů. 

 V první části knihy je velká část prostoru věnována prostředí školy. Kniha také 

reflektuje aktuální školní situaci, je zde zachycena projektová výuka, inkluze (na příkladu 

postavy autisty Románka). Vypravěči seznamují čtenáře se svou třídou, v níž výrazně 

vystupují postavy asistentky Helenky a zmíněného Románka. Z pohledu obou vypravěčů je 

Helena vykreslena jako veskrze negativní postava, kterou děti ve třídě nemají rády. Nedokáže 

je ocenit, být na ně milá a hledá na nich jen chyby. Vedlejší postava Heleny prochází všemi 

díly řady Třídnice 4. B. Postupně se o ní žáci třídy 4. B dozvídají více informací, čímž 

dochází k proměně názoru na tuto postavu.  

 Autista Románek je všemi ve třídě kladně přijímán, včetně paní učitelky
4
, jak dokazuje 

Claudiina reflexe Románka. Jeho odlišnost je zde přijímána veskrze pozitivně. 

Románek se pohybuje tak trochu ve svém světě, jak říká paní učitelka, a občas reaguje na věci 

                                                           
4
 Tento přístup je typický pro knihy pro mladší školní věk, v knihách pro starší děti se už setkáváme 

s nepochopením autistů nejen od dospělých, ale i spolužáků. Autisté jsou v nich vnímáni spíše jako rušivý 

element.  
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trošku jinak, než bychom čekali. My ale Románka už dobře známe, takže nám nevadí, když nás 

něčím překvapí. Paní učitelka říká, že Románek má rád, když mají věci a svět kolem něj svůj 

pevný řád. Asi proto má tak rád matematiku. V číslech není žádný chaos (Fišarová 2018: 30). 

 Ústředním motivem celé knihy je problematika rozvodu a střídavé péče. Dětské chápání 

rozpadu manželství je zde konfrontováno s poznámkami dospělého okolí. Děti těmto 

výrokům přesně nerozumí, snaží si je vysvětlit na základě svých dosavadních zkušeností.  

„To víš, že jo. A pak by mi je třeba ještě vzali,“ křičel na babičku tatínek.  

Nevím, proč by nás měli tatínkovi brát, když je to náš tatínek a my jsme jeho.  

Ale od té doby, když někdy nemůžeme jet autem, jdeme bez řečí na vlak. Radši, ať nás 

neseberou (Fišarová 2018: 14).  

 Zajímavé je, že od dětských postav slovo rozvod neslyšíme. Děti o této změně hovoří 

jako o tom, že se táta od mámy odstěhoval, případně když od nás táta odešel (Fišarová 

2018: 12). Důležité je užité zájmeno nás. Dětské postavy chápou odchod jednoho z rodičů 

jako odchod od celé rodiny, ne jen od druhého rodiče, ale i od nich, od dětí.  

 Claudie je vnitřně z nové životní situace smutná, avšak navenek líčí střídavou péči 

pozitivně.  

 „Jaký to je, být chvíli u mámy a chvíli u táty?“ zeptala se mě Jana. 

„Dobrý,“ odpověděla jsem. „Máš všechno dvakrát a vždycky si můžeš od mámy nebo táty na 

týden odpočinout,“ pokračovala jsem a v ruce držela za křídlo jednoho z těch třpytivých 

plastových motýlků. 

„Nestýká se ti?“ zeptala se mě Markétka.  

„Ne, vůbec ne, je to přece jen týden,“ řekla jsem jí a omylem ulomila motýlkovi křídlo 

(Fišarová 2018: 46).  

 Claudie popisuje střídavou péči spolužačkám v pozitivním světle, ačkoli zjišťujeme, že 

by si přála, aby se vše vrátilo do původního stavu a rodiče se měli opět rádi. Sama na začátku 

knihy uvádí, že se jí vždy přes týden stýská po druhém rodiči. 

 Dalším výrazným motivem v této knize je příchod nového partnera, se kterým se musí 

děti vyrovnat. Z perspektivy dětí se jeví jako nepřítel. Zajímavý je jejich ochranitelský přístup 

k tatínkovi. Dvojčata si uvědomují, že by příchod maminčina nového partnera tatínka mrzel, 

a proto se rozhodnou o něm mlčet. Tato schopnost empatie je společná všem dětským 

postavám z knih vybraných do této práce, které se musejí vyrovnávat s novým partnerem 

jednoho z rodičů. 

„Jenže Kryštof není žádnej kamarád, copak to nechápeš?“[...] „Chce nahradit našeho 
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tatínka, to je snad jasný. To mu, Claudie, nesmíme nikdy dovolit. Slib to!“ 

„Co?“ 

„Že nikdy nedovolíme Kryštofovi, aby nahradil tátu,“ 

„Nikdy nedovolíme Kryštofovi, aby nahradil tátu,“ zopakovala jsem po Kájovi a do ZOO se 

najednou úplně přestala těšit (Fišarová 2018: 23). 

 Děti zpočátku nového partnera matky razantně odmítají. Později prožívají intenzivní 

vnitřní boj, protože ho začínají mít rády a kvůli tomu se cítí provinile, protože nahradil 

tatínkovo místo v životě jejich maminky. Děti se ocitají v citové polaritě. Přilnout 

k partnerovi matky vnímají jako zradu na tatínkovi.   

 Děj první části knihy je relativně klidný. Dvojčata se snaží vyrovnat s rozvodem rodičů, 

s novým partnerem maminky a zabývají se běžnými starostmi ve škole. Zlomem v ději se 

stane Claudiin úraz. Vzhledem ke kratšímu rozsahu této knihy vyznačuje se následující část 

zvýšeným dramatickým dějem (Chaloupka, Nezkusil 1973: 31). 

 Claudie se při potyčce s Kájou vážně poraní a octne se v nemocnici. Čtenáři tak poprvé 

vidí tatínka a maminku v jedné místnosti a dozvídají se tak, že komunikace mezi nimi vázne. 

Mezi rodiči dojde k hádce, při níž se odkrývají možné příčiny rozvodu, a to neschopnost 

a neochota komunikovat.  

  Maminka z celé situace viní tatínka. Střídavou péči se rozhodne načas zrušit. Avšak 

s nikým se o tomto řešení neporadí, nezajímá ji názor dvojčat. Odmítá vzít v úvahu jejich 

přání, vyslechnout je, mluvit s nimi o jejich pocitech smutku a stesku po babičce a tatínkovi. 

Tím zapříčiní radikální řešení, s nímž se budou snažit dvojčata zachránit střídavou péči.  

 Děti spolu nastalou situaci reflektují. Přiznávají, že jim střídavá péče vadila a chtěly ji 

zrušit, ale zároveň si přály, aby se vše vrátilo do původního stavu, tedy aby maminka 

s tatínkem znovu byli spolu. Tváří v tvář možnosti, že budou žít s maminčiným novým 

partnerem Kryštofem a tatínek je bude pouze navštěvovat, zjišťují, že střídavou péči chtějí 

i nadále. Bude to děsný teď, jestli nám seberou týden u táty. Nechci tady být furt jen s mámou 

(Fišarová 2018: 61), říká Claudie. Zároveň se můžeme domýšlet, kdo jsou ti „oni“, kteří jim 

mohou sebrat týden s otcem. Maminka a její nový partner Kryštof? Z promluv dvojčat je 

patrný názor, že dítě potřebuje mít v životě oba rodiče stejnou měrou.  

 Postava maminky si neuvědomuje, co svými slovy dětem způsobuje, celou situaci vidí 

jen ze své perspektivy a není schopná vidět ji z pohledu dalších postav. Odmítá svým dětem 

naslouchat. Vůči dětem nejedná empaticky. Tuto roli zastává spíše babička, která dětem 

naslouchá a rozumí jim. Tu jim však matka zakáže vídat. Vůči matce se postupně objevují 
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negativní pocity děti. Děti také nelibě nesou maminčino srovnávání Kryštofa s tatínkem. 

Nevyhnutelně také dojde k tematizování problematiky citových vztahů, jejich zanikání 

a vznikání a ke konfrontaci mezi dětským a dospělým pojetím. Pro dětské postavy je 

nepochopitelné, že mezi rodiči už žádný cit není, i když u nich se v této oblasti nic nezměnilo. 

 Dalším výrazným motivem je příchod nového sourozence, jehož otcem je matčin nový 

partner Kryštof. Dvojčata tato zpráva velmi raní. Interpretují si to tak, že už je matka nebude 

mít ráda. A Kája navrhne, aby utekli, „Někam pryč, kde nebudou žádný nenarozený holčičky,“ 

dodal. „A najdeme se, až budeme zase moct jezdit k babičce a tatínkovi“ (Fišarová 2018: 98). 

Claudie si útěkem není jistá, ale Káju poslechne. Bratr ji přesvědčí argumentem, že útěkem si 

mohou střídavou péči vymoct zpět. Kája vnímá útěk jako nutnost, neboť se obává, že po 

narození dítěte je už matka nebude mít ráda.  

 Claudie útěk prožívá opět mnohem intenzivněji. Kája jedná statečněji, neventiluje 

emoce a pochybnosti jako jeho sestra. Oproti Claudii je velmi iniciativní a dokáže si poradit.  

 Claudie na útěku onemocní a v horečkách se jí promítají její největší obavy. Zdá se jí 

o mamince a Kryštofovi. Oba ji odmítají, protože mají novou dceru. Útěchu se snaží najít 

u babičky a tatínka, ale ti neotvírají dveře, protože se s dětmi nesmí vídat. Claudie se tak ocitá 

zcela opuštěná, odmítnutá svou rodinou. Pokaždé, když se probudí, cítí velkou úlevu, že tam 

miminko není, že to byl jen sen. 

  Útěk dvojčat přiměl všechny postavy k tomu, aby si otevřeně promluvily a navzájem se 

vyslechly. Rodiče tak změní svůj přístup k dětem a poprvé skutečně naslouchají jejich přáním 

a názorům. Důležitý je rozhovor otce s dvojčaty o matčině novém partnerovi, kterého děti 

odmítaly pouze z důvodu, že by tím ranily tatínka. Tatínek pak reflektuje své dosavadní 

chování, uvědomuje si, že se nechoval správně a připouští, že by měl s dětmi trávit více času. 

Závěr tedy končí happy endem. Klíčová zde byla sebereflexe rodičů, kteří v závěru začali 

vnímat své děti jako rovnocenné partnery. Uvědomili si, že jejich rozhodování se netýká 

pouze jich samých, ale také jejich dětí. K tomuto uvědomění došli především díky rozhodnutí 

dětských postav vymanit se z role loutek, s nimiž je jednáno bez ohledu na jejich na přání.  

 

3.2. Ťapka, kočka stěhová 

Ústředním tématem je opět problematika střídavé péče, která je v této knize komplikovanější, 

než jak jsme viděli v předchozí knize, neboť hlavní hrdinka musí navštěvovat dvě odlišné 

školy a bydlet ve dvou různých městech.  

 I v této knize je zvoleno vyprávění v ich-formě. Hlavní postavou a vypravěčkou je 
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žákyně druhé třídy Petra, v knize označována jako Peťule. Kniha je koncipovaná především 

jako Petřin monolog směřovaný k její kočce Ťapce.  

 V předchozí knize jsme mohli vidět střídavou péči z jiného pohledu. Jednak byly hlavní 

postavy dvě, jednak žily ve střídavé péči už nějakou dobu. Dvojčata si tedy již ujasnila 

skutečnost, že mají dva domovy. Petra se ocitá na samém začátku a sama v sobě se snaží 

srovnat, jak bude její nový život vypadat. 

 Důležité také je, že Kája a Claudie prožívali rozvod a střídavou péči společně, nebyli na 

to sami. Petra se nachází v naprosto odlišné situaci. Stěžejní je pro ni její kočka Ťapka, ke 

které celou dobu promlouvá a ke které má naprostou důvěru a se vším se jí svěřuje: „Ty jsi 

nejlepší kámoška, kterou mám“ (Březinová 2017: 21). Z mnohých promluv cítíme, že se snaží 

pomocí rozhovoru s kočkou situaci pochopit. V promluvách, kdy se dětská postava snaží 

porozumět nové situaci, ale nejde jí to, nebo se snaží vyhnout explicitnímu vyřčení toho, čeho 

se obává, je často použita apoziopeze.  

Zproblematizované postavení v kolektivu spolužáků i v rodině pomáhá hlavní hrdince 

zvládnout právě kočka, která se stane jediným pevným bodem v jejím nestálém životě. 

Později se dozvídáme, že holčička dostala kočku po rozvodu rodičů. Lze se domnívat, že jí 

kotě bylo darováno, aby se necítila tak sama, možná mělo být útěchou. Vztah mezi zvířetem 

a dětskou postavou tak supluje citový deficit v životě dítěte, které neustále pociťuje stesk po 

jednom z rodičů, po blízkých přátelích.  

 Petra si s Ťapkou povídá nejen formou monologu, ale probíhá mezi nimi také dialog. 

Holčička z různých neverbálních projevů dedukuje Ťapčinu odpověď. 

Hele, Ťapko, já vím, že moje hraní zrovna nemusíš. Ale zvyknout už by sis konečně mohla. 

Nevidíš, kolik mám poslední dobou starostí? Jako blech v kožiše. No, promiň. Nemyslím ten 

tvůj, to se jen tak říkat (Březinová 2017: 33). 

 Z některých Petřiných poznámek můžeme vycítit, že do kočky promítá také své pocity, 

např. když tatínek nerudně sděluje, že na nástěnku u něj doma si holčička bude dávat 

informace pouze ze školy v jeho městě, nástěnku pro druhou školu jí má zakoupit matka, 

Petra říká: Viděla jsem, jak se ti zježil hřbet (Březinová 2017: 37). 

 Pro dívku je složité vytvořit si vztahy s novými spolužáky a zároveň udržet přátelství 

s těmi původními. Ocitá se v situaci, kdy s ní děti v obou třídách příliš nepočítají. Útěchou se 

pro ni stane zjištění, že v podobné situaci není jediná.  

 Zajímavá je tematizace rozvodu a střídavé péče v rozhovoru s Petřinými spolužáky. 

Spolužačka z rozvedené rodiny vyjadřuje lítost nad skutečností, že otce vídá pouze jednou za 
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měsíc. Petra si tak uvědomuje, že by jí otec chyběl a střídavá péče tak z této reflexe vychází 

jako pozitivní řešení. Stejně jako v předchozí knize je zde patrný názor, že dítě potřebuje mít 

v životě oba rodiče.   

 Vedle tématu střídavé péče je zde opět dominantním prvkem příchod nového partnera. 

Od počátečních náhodných setkání, přes výlety až k společnému bydlení se Petra musí 

vyrovnat se skutečností, že její rodiče už k sobě opravdu nepatří. Petra neustále konfrontuje 

tatínkovu novou partnerku Brigitu, zpočátku označovanou za kamarádku, s maminkou 

a porovnává tatínkovo chování k Brigitě s tím, jak se choval k mamince. Petra se často 

v retrospektivách vrací k tomu, jak to bylo dříve a konfrontuje vzpomínky s novou situací. 

Dřív... dřív jsme jezdili k moři všichni. Máma, táta a já. To se naši ještě nehádali a měli se 

rádi (Březinová 2017: 12). 

Vůči mamince zastává Petra ochranitelský přístup. Podobné chování jsme mohli vidět 

u dvojčat v předchozí knize, která se obávala říct tatínkovi o maminčině novém partnerovi. 

U dětských postav si můžeme povšimnout, že mnohdy podvědomě pravdu znají, ale nahlas ji 

nevysloví. Jakoby doufaly, že nevyřčením se nic z toho neuskuteční. Petra tak po dlouhou 

dobu odmítala vyslovit, že Brigita není jen otcova kamarádka, ale partnerka, ačkoliv 

z mnohých náznaků bylo patné, že pravdu zná, např. odmítnutí říct mamince o Brigitě.  

 I v této knize je zachycen problematický vztah mezi rodiči. Maminčina averze vůči 

bývalému manželovi se projevuje i v jeho oslovování. Převažuje osobní zájmeno on. „To on 

dal k soudu tenhle návrh,“ odpověděla za Ťapku mamka (Březinová 2017: 10). Tato 

poznámka Petru zarazí. Na základě dětské zkušenosti si soud konotuje s něčím špatným, 

zlým. Proto se začne vzápětí ptát, zda matka, otec nebo dokonce ona něco provedli. Petra 

začne směřovat vinu především na svou osobu. Znejistí a ptá se maminky, zda řekla něco 

špatně, „Jak tu tenkrát byla ta paní a vyptávala se, u koho bych chtěla bydlet“ (Březinová 

2017: 10). Není sice explicitně řečeno, že to byla paní ze správy sociálního zabezpečení, ale 

dospělí čtenáři tuto skutečnost mohou odvodit. Otázkou ale je, jak si s touto narážkou poradí 

dětští čtenáři, zejména ti, kteří nemají zkušenost s rozvodem rodičů.  

 Díky Petřině citlivé povaze se objevují časté poznámky o tom, jak maminka prožívá 

rozvod. Petra domlouvá kočce, aby do telefonu nemňoukala žalostně, neboť by mohla 

maminku rozbrečet. Přece víš, že máma teď brečí každou chvíli. To dřív nedělala (Březinová 

2017: 15). Vzápětí se dozvíme, že Petra také brečí, ale tajně, aby to nikdo neslyšel. Jen Ťapka.  

Žití s otcovou novou partnerkou a jejím synem se postupně problematizuje, eskalují 

nedorozumění mezi Petrou a novými členy domácnosti, hádky mezi tatínkem a maminkou 
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a vše vrcholí Petřiným rozhodnutím utéct od otce k mamince. Avšak závěr knihy předává 

čtenářům uspokojení ze šťastného vyústění celé situace a naději, že i když se vztahy mezi 

rodiči a obecně mezi lidmi jeví mnohdy jako doživotní nepřátelství plné nenávisti, může vždy 

dojít k usmíření. Zdánlivě neřešitelné neshody mezi rodiči se v závěru tohoto příběhu vyřeší 

a čtenáři vnímají uklidnění emocí mezi nimi. Největší proměnou projde postava maminky, 

která přes počáteční nesouhlas se střídavou péčí a hádky s bývalým manželem přijme zcela 

novou životní situaci, smíří se s novou partnerkou bývalého manžela a je schopna podat jí 

pomocnou ruku.  

A ty jsi přiběhla k mamce a na pozdrav ses jí otírala čelem o nohy. Potom ses uklidila do 

pelíšku. Taky ses bála, co bude, viď? Jestli na tebe ty dvě mámy třeba nezačnou prskat nebo 

vytahovat drápky (Březinová 2017: 83). 

 Neobvyklé je označení ty dvě mámy. Čtenář se může domýšlet, jak to přesně Petra 

myslela. Prokopova máma Brigita a její máma Helga, či její dvě mámy, jedna vlastní a jedna 

nevlastní.  

 Porovnáme-li obě knihy, které se střídavou péčí zabývají, vyjde nám několik shodných 

znaků. Sugestivitu vyprávění v obou knihách podporuje to, že vypravěči jsou dětské postavy, 

jejich řeč je živá a obohacená o hovorové a slangové výrazy. Svým vyprávěním se svěřují 

a snaží se lépe porozumět celé situaci, na kterou nahlížejí z dětské perspektivy, takže mnohdy 

dochází k rozporům a nedorozuměním, jež jsou způsobeny rozdíly mezi světy dospělých 

a dětí.  

 V první knize jsou dvě hlavní postavy, dvojčata, která spolu střídavou péči sdílí. Nejsou 

na složitou životní situaci samy. V druhé knize se se střídavou péčí musí vyrovnat pouze 

jedna postava. Hledá útěchu a porozumění u své kočky, ale postupně zjišťuje, že jí to nestačí, 

a když se dozví o spolužačce, která je také ve střídavé péči a střídá se s ní ve škole v otcově 

městě, snaží se s ní spojit a skamarádit. Všechny tři hlavní dětské postavy spojuje touha sdílet 

své problémy, nebýt samy. Dospělí jim v tomto případě nejsou schopni poskytnout potřebnou 

oporu, protože se sami se situací těžce vyrovnávají.  

 Obě knihy spojuje také fakt, že jeden z rodičů začíná žít s novým partnerem, zatímco 

ten druhý je sám a musí se s tím vyrovnat. Děti mnohdy cítí, že stojí mezi rodiči a neví, jak se 

zachovat, aby neranily jednoho z rodičů.  

 Petra je oproti dvojčatům více submisivní, což může být dáno jednak jejím nízkým 

věkem, jednak tím, že je jedináček a se vším se musí vyrovnat sama. Dvojčata jsou 

odvážnější, otevřeně odmítají nového partnera maminky a vše vyvrcholí útěkem, jehož 
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iniciátorem je chlapec. Jeho sestra má o tomto řešení své pochybnosti a nebýt bratra, neutekla 

by.  

 Rozdíl v jednání chlapeckých a dívčích postav je patrný zejména v náročných 

a složitých okamžicích. Dívky mají větší potřebu o svých citech diskutovat. Chlapecká 

postava se snaží o svých emocích nepřemýšlet a hlavně je neventilovat.  

 Střídavá péče v těchto knihách není náročná jen pro dětské postavy, ale právě i pro 

dospělé. Ze všech těchto důvodů vyplývá, že pro děti jsou v dané situaci velmi důležití přátelé 

či sourozenci, se kterými mohou své pocity sdílet, protože s rodiči se to jeví jako nemožné. 

Dítě si uvědomuje, že nemůže s jedním rodičem řešit toho druhého, protože by ho to 

zraňovalo. Dětské postavy v těchto dvou knihách cítí, že rozvod je náročný nejenom pro ně 

samotné, ale i pro rodiče. Velmi zajímavé bylo, že v případě nového partnera jednoho 

z rodičů děti v prvé řadě nemyslely na to, zda jim osobně ten nový člověk vadí, ale okamžitě 

přemýšlely nad tím, jak se bude cítit druhý rodič, až se to dozví. Prvotní odmítání nového 

partnera bylo motivované především ochranou druhého rodiče. Nový partner také 

symbolizuje konec naděje, že by se rodiče k sobě mohli vrátit. Dětské postavy totiž nebraly 

rozvod jako konec soužití rodičů. Že se situace už nevrátí do původního stavu, si plně 

uvědomily až s příchodem nového partnera.   

 Společným motivem je také nemožnost volby dětských postav. Děti jsou plně závislé na 

tom, jak se rozhodnou rodiče. Kája a Claudie z předchozí knihy se v určitém momentu 

rozhodli vzdorovat a vybojovat si, aby je do rozhodování o jejich životě rodiče zapojili. 

Tématu střídavé péče se věnuje i kniha Petry Hůlové Zlodějka mýho táty. Střídavá 

péče je zde nahlížena také z perspektivy dítěte, desetiletého Mikyho. Avšak oproti 

intencionální literatuře pro děti je zde střídavá péče pojata negativně. V literatuře pro děti přes 

počáteční problémy všechny postavy nakonec novou životní situaci přijmou a z promluv 

dětských postav je patrná spokojenost se střídavou péčí. Dětské postavy si uvědomí, že je 

výhodou vídat oba rodiče stejně často.  

Minulý Vánoce byl kapr u mámy, takže tyhle budem slavit s tátou v pekle. Brr. Dřív si brali 

tátové děti jen na víkend jednou za měsíc, jako si bral tátu jeho táta. Než vymysleli střídavku, 

to blbý nekonečný stěhování (Hůlová 2019: 17). 

Peklem označuje Miky domov u své macechy a otce. V knihách pro děti střídavou 

péči dětské postavy pasivně přijaly, s rodiči nebojovaly. Nové partnery rodičů zpočátku 

odmítaly, ale postupně si k nim našly cestu. Povzbudivý závěr knih vede dětské čtenáře 

k vědomí, že situace, která se na začátku jeví jako nepříjemná a na kterou si nelze zvyknout, 
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se nakonec ukáže být uspokojivá a ve výsledku ji vnímají jako přijatelné vyústění. Ve 

Zlodějce mýho táty toto neplatí, Miky tvrdě bojuje s macechou, ale i s otcem.  

Vím, že se na tátu nesmím otočit, protože by se usmál a já bych se usmál zpátky, a to nechci. 

Válka je válka. Já ji nezačal. Koukám na tátu, když farář mluví o špatným svědomí. [...] 

Říkám tátovi myšlenkama, že mu nikdy neodpustím a nikdy nebudu jinej. Moje vojsko peklo 

rozmlátí a macechu v poutech odvede do země Knox, odkud se ještě nikdo nikdy nevrátil 

(Hůlová 2019: 47). 

 Srovnáme-li zpracování střídavé péče v knihách pro mladší školní věk a v knize 

Zlodějka mýho táty, která nespadá primárně do kategorie knih pro děti a mládež, vychází nám 

dva zcela odlišné pohledy na střídavou péči. V knihách pro mladší školní věk vychází střídavá 

péče jako pozitivní uspořádání rodiny po rozvodu. Po počátečních problémech se se střídavou 

péčí všichni sžijí a vnímají ji kladně. Důležité je také patrné poselství, že dítě potřebuje oba 

rodiče stejně, ne jen matku. Oproti tomu v knize pro dospělé čtenáře je na střídavou péči 

nahlíženo jako na něco nepřirozeného, něco, co je pro děti mnohem náročnější než běžnější 

porozvodové uspořádání, kdy dítě žije s jedním z rodičů permanentně a druhého jen 

navštěvuje.  

 Mikiho, Petru, Káju a Claudii spojuje především touha po úplné rodině, nové 

uspořádání nechtějí přijmout. Avšak v knihách pro dětské čtenáře dochází ke smíření se 

s novou situací. Knihy pro děti vedou čtenáře k pozitivnímu nazíraní na tuto problematiku, 

zatímco knihy pro dospělé ji problematizují a ukazují ji z negativní a složité perspektivy. 

 Dětské postavy z knihy Zlodějka mýho táty, které se ocitly ve střídavé péči, se 

setkávají na akci pro nové rodiny, jak jsou označovány rodiny žijící ve střídavé péči. Všechny 

jsou rozzlobené na své rodiče, zatvrzelé a odmítají se přizpůsobit. Proti svým rodičům jsou 

odhodlány bojovat. Zaštiťují se svými právy, která jsou dle jejich názoru hrubě porušována 

jejich rodiči. Z rodičů se tak stávají nepřátelé. Něco takového ve sledovaných knihách pro děti 

nenajdeme. Ačkoli je dětská postava na některého z rodičů rozzlobená, protože 

např. zapříčinil svým chováním rozpad rodiny, má ho stále ráda a jeho přítomnost ve svém 

životě potřebuje.  

 

3.3. Jana: Povodeň 

Tato kniha vyšla jako druhý díl řady Třídnice 4. B a navazuje na knihu Kája a Claudie: Hra 

na štěstí. Kája i Claudie zde vystupují jako vedlejší postavy. Místo hlavní postavy zde získala 

jejich spolužačka Jana, která předtím také participovala na jejich příběhu. Jana je hlavní 
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postavou a zároveň vypravěčkou, z jejíž perspektivy celý děj nahlížíme. Po úvodní kapitole se 

vracíme do děje první knihy o Kájovi a Claudii. Ocitáme se v situaci, kdy dvojčata utekla a do 

školy přišla vyšetřovat policie.  

 Hlavním tématem této knihy je homosexuální problematika. Jana žije s maminkou 

a tetou Helenou, kterou jsme také poznali v příběhu o Kájovi a Claudii. V předchozí knize 

jsme tetu vnímali jako velmi neoblíbenou, nepříjemnou, místy až zlou asistentku paní 

učitelky. Negativní vztah dětí k tetě je akcentován také graficky, kdy slovo teta je vytištěno 

verzálkami. Pohled na tuto postavu byl v předchozí knize velmi jednostranný. Díky Janině 

perspektivě se čtenářům otevírá širší pohled na tuto postavu. Jelikož Jana žije s tetou v jedné 

domácnosti, naskýtá se nám tak pohled na tetu v domácím prostředí, mimo školu. Zjišťujeme, 

že pracuje jako překladatelka na volné noze a práci asistentky vzala z nutnosti.  

 Teta se chová doma naprosto odlišně, což zřejmě přispívá k tomu, že k ní Jana má místy 

ambivalentní city. Vnímá, že spolužáci nemají tetu rádi, což vrhá negativní stín i na její 

osobu. V třídním kolektivu má kvůli tomu složitější postavení. Spolužáci se tetě za jejími 

zády smějí, Janě je to líto, ale nemůže s tím nic dělat. Jana si uvědomuje, že z pohledu 

spolužáků se teta jeví jako zlá, nicméně tetu hájí, že není zlá, leč přísná, a to nejen na mě, děti 

ve škole a někdy i na maminku. Ale zlá není, to ne. Paní učitelka Maruška je hodná (Fišarová 

2018: 7). Velký povahový kontrast tvoří teta Helena se zmíněnou paní učitelkou Maruškou, 

která je zosobněním trpělivosti, empatie a chápavosti.  

 Jana se ve svém vyprávění záhy dostává k pro ni nelehkému vysvětlení, kdo teta je 

a proč s ní bydlí.  

Teto jí sice říkám, ale není to moje opravdová teta. Není to totiž mámy nebo táty ségra, co 

jiný tety jsou. Tahle teta je tak trochu moje máma, i když svou mámu mám. Je to celý složitý 

(Fišarová 2018: 7). 

 Poslední větou Jana dává najevo, že o rodinné situaci zatím nechce mluvit. Z dalších 

rodinných příslušníků poznáváme ještě dědečka, jehož vystupování v knize je pouze epizodní 

a to z toho důvodu, že nemá moc rád tetu. Od té doby, co u nás teta bydlí, byl u nás jen 

párkrát (Fišarová 2018: 9). V úvodní kapitole, kdy se nám Jana představuje a seznamuje nás 

se svou třídou a rodinou, se vůbec nezmíní o otci. Popisuje složitou situaci v rodině, 

nezapomene na dědečkova psa, ale o otci nepadne ani zmínka. Z toho můžeme usuzovat, že 

role otce v jejím životě není nikým zastoupena.  

 O soužití s tetou Jana místy přemýšlí. Zda Jana tuší, že její maminka s Helenou jsou 

partnerky, si nemůžeme být jistí. V úvodní kapitole poznamenala, že jejich rodinná situace je 



19 

 

složitější, čímž můžeme předpokládat, že si zřejmě jakýsi partnerský vztah mezi maminkou a 

tetou uvědomuje, leč nedokáže o tom mluvit. Avšak z následujícího výroku vidíme, že ji do 

vlastní rodiny nepočítá.  

Přemýšlela jsem o tetě Heleně. Proč ji vlastně tolik baví být s námi, když to není žádná naše 

rodina? (Fišarová 2018: 16). 

 Helena vnímá jejich soužití zcela naopak. Při Janině kontrole u lékařky řekla, že jsou 

s  dcerou objednané.  

„Proč jsi říkala, že jsi tady s dcerou?“ zašeptala jsem. 

„Protože jsi skoro jako moje dcera,“ řekla ona naopak dost nahlas, aby to slyšela půlka 

čekárny (Fišarová 2018: 18). 

 Nejasnost ohledně soužití Heleny a Janiny maminky vygraduje během narozenin 

spolužačky Natálie. Jana, Claudie a další dvě kamarádky přespávají u Natálie a večer se 

děvčata k tomuto tématu dostanou.  

A když jsme pak už konečně fakt začaly usínat, tmu, noc a ticho probodla Natáliina věta. 

„Nemyslela jsem Jany mámu, myslela jsem její tetu, protože je moje mamka prý viděla, jak se 

u rybníka spolu držej za ruce.“ 

Claudie se prudce posadila na zemi.  

„TETA s tvou mámou? To je krutější než mala dama!“ 

„Ony spolu jako choděj?“ chtěla vysvětlit Gábina.  

„Prostě se držely jen za ruku, no a co,“ řekla jsem vztekle. „To víš, že spolu nechoděj! Holky 

se klidně můžou držet za ruku!“ 

„Jenže ony nejsou žádný holky,“ špitla Natálie. „Slyšela jsem, jak máma říkala tátovi, že to 

jsou lesby!“ 

Zatočila se mi hlava.  

„Co jsou to lesby?“ zašeptala Markétka.  

„Dvě ženský, co mají spolu dítě, Janu,“ vysvětlila jí důležitě Natálie. „Teta je její táta“ 

(Fišarová 2018: 70–71). 

 Natáliina útočnost vůči Janě byla vyprovokována předchozími poznámkami na její 

osobu. Spolužačky zcela necitlivě napadly její citlivá místa. Řešily Natáliinu obezitu 

a nepříjemný pach. Tuto otevřenost Jana odůvodnila slovy: Tma nám totiž dovolovala spoustu 

otázek, které bychom nedokázaly říct, kdybychom viděly jedna na druhou (Fišarová 2018: 69). 

Z Janiny reakce na Natáliin verbální útok můžeme usuzovat, že neznala pravdu o soužití 

maminky a tety.  
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 Tímto okamžikem se klidný děj dívčího románu mění v dobrodružnou prózu. Jana, aniž 

by si sbalila své věci, uteče domů. Schová se ve sklepě, kde ji uvězní povodeň. Život jí 

zachrání teta Helenka, která je následně hospitalizovaná v nemocnici v bezvědomí. Tím, že 

Helena obětovala vlastní život pro Janu, změní mínění o své osobě u žáků 4. B.  

 Janina maminka následně sebekriticky přiznává, že neměla dceři tajit pravdu o jejím 

soužití s Helenou.  

 „Čekám na tu otázku už dlouho. Měla jsem o tom všem s tebou mluvit daleko dřív. Já jsem 

dospělá. Neměla jsem zbaběle čekat. A mrzí mě, že ses to dozvěděla takhle“ (Fišarová 

2018: 93). 

 Mezi těmito postavami následuje rozhovor, v němž maminka Janě vysvětluje, jakou 

úlohu má teta Helena v jejím životě.  

„To víš, že teta není tvůj táta, teta je prostě teta,“ pohladila mě (Fišarová 2018: 93). 

 K tomuto tématu se Jana poté vrací ještě s tetou Helenou, jindy velmi ráznou a jednající 

bez příkras. Helena se velmi jemně snaží Janě vysvětlit jejich netradiční rodinu. Reaguje na 

Janin zmatek v rodinných rolích, zejména na její postavení v Janině životě. 

„Ty máš ale svou biologickou maminku jednu, a to je hotová věc! Nenastěhovala jsem se sem 

před lety jako druhá máma. Ale jako někdo, kdo vám bude stát po boku v dobrém i zlém, jako 

někdo, kdo vás bude obě mít moc rád“ (Fišarová 2018: 129). 

 Z těchto rozhovorů je patrné, že je toto téma pro všechny zúčastněné postavy velmi 

citlivé a nejsou si zcela jisté, jak o tom hovořit. Akcentovalo se zejména postavení tety 

v rodině, zda je vůbec její součástí a jak její pozici v životě Jany definovat.  

 V závěru se také vyjasňuje absence otce, který s nimi být nechtěl a „má někde svou 

rodinu, víš? Ani nevím, kde“ (Fišarová 2018: 94). Vztah mezi maminkou a tetou, dvěma 

ženami, podrobněji tematizován není, děj se začne více zaměřovat na překvapení, které chystá 

třída 4. B pro tetu. Tomuto překvapení bude věnováno více pozornosti v dalším díle této řady 

Pavel: kapela.  

 Stručně bych se také zmínila o další knize s touto tematikou  Jura a Lama. Tento příběh 

je určen mladším dětem. Hlavním hrdinou je chlapec Jura, který žije se dvěma maminkami 

Julou a Jolou na farmě. Dominantní jsou zde pohádkové motivy (personifikovaná zvířata, 

kouzelné motivy apod.). Již samotný úvod odkazuje na pohádky. 

Za temnými, vysokými lesy, hlubokými a dravými řekami se dívají k nebi nevysoké, chladné 

hory (Pilátová 2012: 5). 

 Podstatné také je, že tato rodina žije stranou od lidské společnosti, takže Jura není 
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v průběhu děje konfrontován s názory jiných dětí či dospělých na soužití dvou žen a faktem, 

že má dvě maminky a žádného tatínka. Samotné téma homosexuality zde není ústředním 

a není zde podrobně reflektováno.  

Jula a Jola se mají moc rády, a tak se vzaly. A mají spolu syna (Pilátová 2012: 5). 

 Vypravěč v er-formě podává téměř idylický obraz rodiny.  

Na jejich statku nikdy není nikomu smutno, a když je, Jula s Jolou spustí zvesela a smutek se 

lekne a uteče (Pilátová 2012: 6). 

 Zajímavé je nastínění problému nedorozumění mezi odlišnými druhy zvířat a nedůvěra 

vůči všemu cizímu. Ovce si nedokázaly porozumět s novými obyvateli farmy lamami, 

pomlouvaly je a vymýšlely o nich konspirační teorie. V důsledku toho málem zahynul jeden 

malý beránek. Vše dopadlo dobře a královna Krtka rozhodla: 

„Takže, milé a hašteřivé ovce, vy pletichářky jedny kudrnaté,“ ukázala na ně naštvaně, 

„rozhodla jsem se, že ode dneška se mnou budete chodit k lamám na hodiny indiánštiny, 

abyste si s lamami rozuměly. A na oplátku budete lamy doučovat česky“ (Pilátová 2012: 58). 

 Díky tomu si porozumí a idyla na farmě je zachráněna. Poselství knihy je tedy takové, 

že lidé nemají podléhat předsudkům vůči novým elementům v jejich životě, ale naopak snažit 

se jim porozumět, neboť to jejich život obohatí. 

 

3.4. Maja a Kim 

V této knize jsou tematizovány dva problémy. Hlavní postava Maja Lindbergová se musí 

vyrovnat jednak s rozvodem rodičů, jednak s životem v cizí zemi. Maja pochází ze Švédska, 

ale už dva roky žije v Praze s tatínkem, zatímco maminka zůstala v rodné zemi s novým 

partnerem. Kniha je psána v er-formě, přičemž děj je nahlížen perspektivou Maji.   

 Stejně jako hrdinka Peťule (Ťapka, kočka stěhovavá) dostala i Maja po rozvodu od 

rodičů kočku. Motivem k darování zvířete byla zřejmě snaha rodičů poskytnout dítěti toužené 

zvíře a zároveň emocionální útěchu. Situace obou dívek je komplikovaná. Maja se po tak 

radikální změně ve svém životě, jakou je rozvod, navíc ocitá v jiné zemi, v níž nemá oporu 

kamarádů a širší rodiny.  

 Kocour Erik plní v Majině životě tu samou úlohu jako Ťapka v Petřině životě. Zvíře je 

pro dětské postavy nejbližším přítelem, ke kterému mají absolutní důvěru. Mohou se mu 

svěřit s problémy s rodiči či spolužáky. Zvíře je pro dítě jakási naprostá jistota, protože rodiče 

mají také své problémy a občas dojde mezi nimi a dětmi k hádce. Proto dítě hledá útěchu 

u zvířecího přítele.  
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Z kouta vyleze černý kocourek. Zatímco se s ním Maja mazlí a tiše si mu stěžuje na tatínka 

(Mrkvičková 2017: 25). 

 Z mnohých Majiných promluv je patrné, že silně vnímá absenci matky. Útěchu hledá 

u kocoura a také u tatínkova kolegy Šimona, kterého si přivlastnila jako dědečka.  Dominantní 

roli v celém příběhu hraje také Majina fantazie, kterou zhmotňuje svými kresbami.  

To jsou teda vypráskané narozeniny! Tatínek na ni křičí, babička chce vidět domácí úkoly, na 

dort bude muset Maja čekat ještě celý další den a maminka, ta jí ani nezavolá a nepopřeje. 

A do Prahy nepřiletěla – no, Maja už ani neví, kdy tady maminka byla naposled (Mrkvičková 

2017: 26). 

 Když Maja přemýšlí nad tím, jak by popsala svůj život, stylizuje své vyprávění jako 

pohádku. 

Bylo nebylo, za sedmero jezery s komáry se v Království švédském narodila holčička. Její 

tatínek Valentýn Lindberg byl veselý, mírně při těle, voněl po skořici a nikdy na svoji holčičku 

nekřičel. Tohle poslední slovo by Maja rozhodně podtrhla. A pokračovala by: Holčička měla 

přirozeně také maminku. Maminka voněla mýdlem, protože pracovala jako zdravotní sestra. 

Fialkovým mýdlem. Maja tu vůni na chviličku ucítí, jako by maminka stála vedle ní. Ale 

zpátky k životu Maji Lindbergové, okřikne se Maja. Takže: Maminka se jmenovala Julie. Své 

zlatovlasé holčičce dala jméno Maja (Mrkvičková 2017: 27). 

 Z rodičů nejdříve představí tatínka, který je pro ni momentálně jediným přítomným 

rodičem. Příčinu rozvodu se dozvídáme vzápětí. Maja vypráví, že v království se objevil drak 

Olaf Olander. Tento drak symbolizuje maminčina nového partnera, který zkazil popisovanou 

idylu v království. Drak poté krásnou Julii unesl. Pro Maju je únos jediným možným 

vysvětlením, protože nevěří, že by se maminka od tatínka jinak odstěhovala a na ni téměř 

zapomněla. V její fantazii měl příběh pokračovat tak, že rytíř Valentýn se chystal krásnou 

Julii osvobodit, jenže drak byl příliš silný. Manželství se tedy nepodařilo zachránit, jelikož 

Julie byla začarovaná a pouze polibek z upřímné lásky by ji kouzla zbavil, avšak rytíř 

Valentýn místo polibku odletěl i s dcerou až na konec světa. A byli by tam letěli, kdyby 

nechumelilo tak moc, že jejich letadlo muselo nouzově přistát v Praze. [...] Při těle byl trochu 

víc než dřív, veselý byl o něco méně, ale na svou dceru stále nekřičel. Až do dneška 

(Mrkvičková 2017: 28). Maja si tímto způsobem snaží situaci, ve které se nevyzná, vysvětlit 

pomocí pohádek, které jsou pro ni známé a srozumitelné. Důležité je časté zdůraznění, že na 

ni tatínek dosud nekřičel. Tento motiv naznačuje, že křik má nějakou příčinu, která později 

vyplyne.  
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 Maja není se současnou situací spokojená a rozhodně ji nepovažuje za definitivní. 

Stejně jako ostatní dětské postavy z rozpadlých rodin, jež pochází z knih zařazených do této 

práce, si Maja přeje, aby se rodiče k sobě vrátili, a snaží se tomu sama pomoct, a to svým 

kreslením. Věří, že to, co nakreslí, se pak uskuteční.  

Obrázek s drakem Maja nepočítá, nechce o něm už vůbec přemýšlet, protože když na něj 

pomyslí, sevře se jí žaludek. Strachem, že je to celé jen výmysl a maminka se nikdy nevrátí 

(Mrkvičková 2017: 39). 

 Krom těchto fantazijních prvků se postupně objevuje dobrodružná linka s detektivní 

zápletkou. Na letišti, kam jela Maja s tatínkem vyzvednout babičku Lisbet, potká švédského 

chlapce, který je na útěku. Maja ho vezme k sobě domů. Ukáže se, že se chlapec jmenuje 

stejně jako drak Olaf. Maja postupně zjišťuje, že chlapec je synem muže, kvůli kterému 

maminka opustila rodinu. Citovou deziluzi ještě umocní zjištění, že babička s tatínkem jí lžou. 

Maja se cítí zrazená a osamocená. Na tatínka reaguje podrážděně, zvlášť když mluví 

o pravdomluvnosti, shledává jeho jednání pokryteckým. Joakim Olaf se Maje nakonec svěří 

a sdělí jí, že Majina maminka žila s jeho otcem, který před měsícem zemřel. Tím se snaží 

Maje vysvětlit maminčino vlažné chování vůči ní.  

 Samotný tatínek prožívá téměř to samé co Maja. Je zmatený, přemýšlí o bývalé 

manželce Julii a o jejich rozvodu. Julii, která mezitím přiletěla do Prahy, se vyhýbá. Tatínek, 

Maja i Joakim se ocitají v těžké situaci, ve které jsou sami. Cizinci v cizí zemi. Každý z nich 

něco tají a tyto lži a nemožnost svěřit se ještě umocňují jejich osamocenost a ztracenost.  

 Závěrem se všechny zápletky a tajnosti vysvětlí a příběh končí nadějně. Tatínek si 

uvědomuje, že Maje chybí matka a právě kvůli dceři se rozhodne povznést nad své pocity 

ublíženosti. Explicitně není řečeno, pro koho je velký svatební dort, avšak díky ilustraci, na 

které je zobrazen dort s figurkami, které jsou miniaturními zmenšeninami postav tatínka 

a maminky, si můžeme domyslet, že je pro Valentýna a Julii. Závěr opět předává čtenářům 

naději. Přes počáteční neshody a nemožnost porozumění si celá situace vyústí ve šťastný 

konec. Tato kniha dává čtenářům naději, že i když se lidé rozejdou, mohou si v budoucnu 

opět porozumět. Důležité je neztrácet víru.   

 

3.5. Trable s tátou 

Podobně nadějný konec nabízí další kniha tematizující rodinné problémy, která nese název 

Trable s tátou. Hlavní hrdinkou je opět dívka, desetiletá Markétka, která je vypravěčkou 

knihy. Tato rodina je mírně netradiční. Kromě maminky a tatínka s nimi ještě žije maminčina 



24 

 

mladší sestra Hana, k níž Markéta přistupuje jako k sestře. 

 Hned zkraje děje jsou čtenáři vrženi do hádky rodičů. Maminka již delší dobu měla 

podezření o nevěře, ale teprve se vstupem čtenářů do děje se tato domněnka potvrdí. Zhoršení 

situace postřehne i přes opatrnost dospělých postav také Markéta. Tušení, že došlo k narušení 

bezchybného rodinného života, ještě utvrzují jednotlivé matčiny poznámky z předchozích dní. 

I přes snahu všech dospělých postav Markéta intuitivně vycítí, že je něco špatně. 

Ale máma se chovala opravdu divně. A když jsem si to spojila s tím nočním vyzváněním tátova 

mobilu a ranní hádkou, nebylo mi do smíchu (Klimentová 2018: 25). 

 Nejistota a strach se postupně umocňují. Markéta reflektuje svůj život a uvědomuje si, 

že nechce, aby se změnil.  

Vlastně jsem si nikdy neuvědomila, jak je mám ráda. Ne, to říkám špatně. Samozřejmě jsem to 

vždycky věděla, že mám tátu a mámu ráda, ale nikdy jsem o tom nepřemýšlela (Klimentová 

2018: 26). 

 Zajímavá je Markétina reflexe krize mezi rodiči a snaha nalézt řešení. Vlivem 

rozhovoru s kamarádkami dojde k názoru, že mimino by dokázalo i její rodiče opět spojit 

dohromady.  

Napadlo mě, že jsme taky mohli mít mimino a máma s tátou by se aspoň nehádali 

(Klimentová 2018: 30). 

 Maminka postupně ustupuje do pozadí a stává se pasivní postavou, která se v soukromí 

potřebuje vyrovnat se svými problémy. Iniciativní roli přebírá Hana, která celou rodinu řídí 

a snaží se udržet v běžném chodu. Avšak Hana přes týden pobývá mimo domov, proto její 

úlohu musí zastat malá Markéta. Zároveň je na ní delegována role dospělého. Musí dávat 

pozor na matku, která se zhroutila a nedokáže se postarat sama o sebe, natož o dceru.  

 Po odchodu otce k němu Markéta cítí ambivalentní pocity. Vidí utrpení své matky, která 

je postupně pasivnější ke všemu, nejen k práci, k domácnosti, ale i k Markétě. Matka hledá 

uklidnění a útěchu u vína. Zažívá bipolární stavy ve vztahu ke svému životu. V jednu chvíli ji 

sledujeme, jak se snaží znovu získat kontrolu nad svým životem, vrhá se až s extatickou chutí 

do úklidu a péče o dceru, vzápětí se ale ocitá opět na dně. Svědkem těchto stavů je pouze 

malá Markéta. Otce nenávidí, ale zároveň ho má stále ráda. 

Dívala jsem se na tátu a strašně jsem chtěla, aby za mnou jezdil každý den a já za ním 

a jezdila s ním po světě, ale zároveň jsem chtěla, aby navždycky zmizel, jak to řekla máma. 

Byla jsem úplně rozpolcená (Klimentová 2018: 75). 

 V této ukázce vidíme, že si je Markéta velmi dobře vědoma stavů, které se v ní 
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odehrávají. Svět se jí otřásl v základech. Výsledkem je, že se nedokáže soustředit a zhorší se 

jí prospěch. Začne také vyhledávat příležitosti, aby nemusela být příliš doma.  

 Ocitáme se opět v podobných situacích jako v předchozích knihách, kdy se rodiče 

postupně snaží nalézt způsob, jak mluvit s dětmi upřímně o jejich novém životě.  

„Poslechni, Markétko, my dva si rozumíme a nikdy si nelžeme. Je to pravda?“  

„Jasně.“ 

“A navíc tě nechci podvádět, chápeš?“ 

“Chápu. Já tebe taky ne.“ 

[...] 

„To je to, co jsem ti chtěl říct,“ táta mě vzal za ruku. „Prostě... mám rád jednu ženu“ 

(Klimentová 2018:  45). 

 Obdobná je také pochybnost, zda odchod otce nezavinila ona. 

„Myslíš, že táta odešel kvůli mně?“ zeptala jsem se.  

Hana se na mě překvapeně podívala. 

„Táta chtěl, abych měla lepší známku z matematiky a chodila na plavání, ale mně se nechtělo. 

Pak jsem mu rozbila foťák. Omylem. Vypadl mi na zem z ruky. Táta s mámou se kvůli tomu 

pohádali“ (Klimentová 2018: 81). 

 Podobná je také potřeba s někým sdílet své pocity. S maminkou nebo s Hanou nemůže, 

proto je pro ni nenahraditelná kamarádka, která má rozvedené rodiče a chápe, čím si Markéta 

prochází. Markéta se postupně dostává do stejné pozice jako tato kamarádka. Musí vařit, 

uklízet a být zodpovědnější. Život se jí radikálně změnil. Před odchodem otce žila 

v idylickém prostředí, nemusela se o nic starat, vše za ní obstarali dospělí.  

Mámu pořád něco bolelo. Nejprve zuby, pak hlava a v úterý se jí skříplo něco v zádech 

a zůstala ležet v posteli. Když potřebovala jít na záchod, pomohla jsem jí vstát a máma se 

v předklonu vyšourala z ložnice (Klimentová 2018: 94). 

 Postava otce fyzicky na značnou část děje zmizí. Ozývá se pouze pohledy či sms 

zprávami. Maminka se postupně vzpamatovává, všechny postavy si na nový život zvyknou. 

Po Vánocích přichází časový skok a ocitáme se na jaře, kdy je situace v rodině již 

stabilizovaná. Otec zcela zmizel. 

Hana s mámou na tátu zapomněly a táta na nás. Už nikdy nenapsal, nezatelefonoval a změnil 

si číslo, takže jsem mu nemohla zavolat. Taky neposílal peníze. Hana mámu přesvědčovala, 

aby tátu dala hledat policií a aby podala žádost o rozvod (Klimentová 2018: 103). 

 Markétin názor na jeho zmizení nebo na rozvod explicitně uveden není. Zde autorka 
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vyžaduje spolupráci čtenářů, kteří si na základě předchozích informací domyslí, jak by se 

k tomu vyjádřila Markéta, kdyby se jí jiná postava zeptala. Otec se nakonec najde, respektive 

Markéta ho zahlédne na výletě v Praze. Zatímco zmizel z hlavní dějové linie, prožívala tato 

postava další zvrat ve svém životě. Přišel o vše, kvůli čemu opustil rodinu.  

Jednou přijel táta a jednou máma jela za tátou do Prahy. Na ty masový kuličky, co jí slíbil. 

Máma se ještě nerozhodla, jestli chce, aby se táta vrátil domů. Já jsem se rozhodla dávno. 

Chci, aby s námi zase žil (Klimentová 2018: 109).  

 Konec je otevřený a poskytuje čtenářům naději, že se rodina dá znovu dohromady. Na 

konci čtenáři z Markétiných promluv cítí jistou úlevu a znovu nabytý pozitivní přístup. 

Setkáváme se tak opět s dějovým schématem, v němž postava projde krizovou situací, kterou 

zvládne, a po níž ji čeká nadějné vyústění jejího příběhu. 

 Příběh s nezbytným šťastným koncem je nahrazen otevřeným koncem, u něhož 

optimismus už není dán šťastným uzavřením životní problematiky navozené textem. Důraz je 

zde položen na celkové směřování a smysl vyprávění, jehož součástí je i víra ve schopnost 

dětské postavy vyrovnat se i s nejtragičtějšími životními situacemi (Chaloupka, Nezkusil 

1979: 21). To se týká např. postav Pamely (Řvi potichu, brácho) a Kryšpína (Útěk Kryšpína 

N.). Tito hrdinové se ocitají v náročných životních situacích, při nichž jde o jejich život či 

život jejich blízkých. Vše nakonec překonají a jejich další vystupování působí vyrovnaněji.   

 

3.6. Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. 

Oproti předchozím knihám se tato vyznačuje silně dramatickým dějem, který je vyprávěn 

v er-formě. Shodným motivem je situace hlavního hrdiny Filipa. Filip žije s maminkou, která 

si našla nového partnera. Ten se k nim přistěhoval, což pro Filipa nebyla nevítaná změna. 

Jádrem problému se stane budování vztahu s novou nevlastní sestrou. 

 Filip zpočátku kvitoval tyto změny ve svém životě. Dosud žil jen s maminkou, proto byl 

rád, když se na obzoru objevil Petr a jeho dcera Monika. Avšak pro Moniku, která je starší 

než Filip, byl rozvod rodičů traumatickou záležitostí, se kterou se dosud nevyrovnala a Filipa 

vnímala jako nepřítele. 

 Dramatický děj je vytvořen několika faktory. Jedním z nich je časově ohraničený děj. 

Děj se odehrává v jednom dni, avšak díky retrospektivám poznáváme i minulost postav. 

Dramatičnost buduje také vypravěčova fokalizace. Děj je rozparcelován na jednotlivé časové 

úseky, začíná v jednu minutu po půlnoci a končí o půlnoci téhož dne. V každý časový 

segment se vypravěč věnuje jednotlivým postavám, svou přítomností na různých místech 
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a schopností vidět nitro postav vzbuzuje dojem vševědoucnosti a všudypřítomnosti. Nejčastěji 

se vypravěč zaměřuje na Filipa a Moniku, ale vystupuje zde také Moničina matka.  

 Postavy z předchozích knih se také ocitaly v mezních životních situacích, které pro ně 

byly náročné a nové a ony musely vynaložit mnoho sil, aby se s nimi vyrovnaly, např. Kája 

a Claudie (Kája a Claudie: Hra na štěstí) utekli z domova, přičemž Claudie na cestě 

onemocněla, Kryšpín (Útěk Kryšpína N.) utekl v noci do lesa a spadl do rokle nebo Markéta, 

která se musela starat sama o sebe ve chvílích, kdy maminka toho schopná nebyla. Avšak tato 

postava se dopustí „zločinu“ a téměř zabije nevlastní sestru. Na začátku byla snaha pomstít se 

Monice za nepřátelské chování, vše se ale vymklo a Monika v důsledku Filipova činu měla 

vážnou nehodu a skončila v nemocnici. S Filipem se setkáváme v jednu minutu po půlnoci. Je 

utrápený, prožívá strach a úzkost. Tyto pocity se v průběhu stupňují. Postupně se odkrývají 

všechny okolnosti, které Filipa přiměly k tak radikálnímu činu.  

 V této knize je mnohem více tematizována otázka rozvodu, vzniku nových rodin 

a dalších problematických jevů, např. puberta.  

Jak to, že si rodiče přestanou rozumět? 

Tak to je velmi těžká otázka. Na tu často rodiče vůbec nedokážou odpovědět. Najednou se jim 

zdá, že každý z nich mluví jinou řečí. Jsou popudliví a hádají se. Nemohou se dohodnout na 

běžných věcech. Pokud to trvá dlouho, dospělí ztrácejí chuť do života, mají problémy 

v zaměstnání a nakonec řeší situaci rozvodem (Braunová 2011: 21). 

 Zde se jeví přítomnost tohoto poučeného vypravěče funkční, neboť dětský vypravěč by 

nedokázal na tyto otázky odpovědět takto fundovaným způsobem. Zajímavé je, že se zde 

reflektuje také rozvodové stání u soudu. Vypravěč také poučuje děti, jak složitá je tato 

zkušenost pro rodiče, což je tematizováno ve všech knihách, které jsou zařazeny do této práce 

a zabývají se rozvodem. Náročnost rozvodu pro rodiče byla v ostatních textech vyjádřena 

jednak samotnými postavami rodičů v jejich promluvách, jednak pozorováním dětí, které si 

všímaly, že rodič je více smutný, více brečí. Avšak větší prostor této problematice věnován 

nebyl, tyto motivy spíše dokreslovaly celkový obraz rozvodu. Dominantní bylo, jak tuto 

problematiku vnímají dětské postavy.   

 Vypravěč působí jako dospělý poučený jedinec, vysvětluje čtenářům, proč k těmto 

věcem v životě dochází. Se čtenáři komunikuje a často klade otázky, na které vzápětí 

odpovídá. Tento vypravěč na Filipa nahlíží jako na malé dítě, které se mnohdy dopouští 

nerozumností. 

Filip je přece jen malý kluk a myslí si, že Monika leží v jejich malé nemocnici na konci 
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městečka, kterou Filip zná, několikrát tu byl s maminkou na vyšetření. Nenapadlo ho, že sem 

by se Monika dostala sanitkou, ale vrtulníkem že letěla do Prahy (Braunová 2011: 105). 

 Poté, co jsme sledovali Filipa, jak vymýšlí pomstu nevlastní sestře za její nepřátelské 

jednání vůči jeho osobě, sledujeme také Moniku, která začne litovat svého chování k Filipovi. 

Díky variabilní fokalizaci mají čtenáři možnost nahlédnout Moničino nitro a dozvídají se tak, 

že nepřátelské reakce této postavy nejsou bezdůvodné, ale že jsou vyvolány rozvodem rodičů, 

s nímž se dívka ještě nevyrovnala. Filip takového uvažování a nahlédnutí není schopen 

a vnímá pouze to, že je mu Monikou neprávem ubližováno.  

 Obě postavy dospívají k řešení nepříjemné situace. Filip se rozhodne, že Monice poničí 

brzdy na kole, Monika se rozhodne napsat Filipovi omluvný dopis.  

 Poté, co je Monika sražena autem v důsledku nefunkčních brzd, Filip, stejně jako 

mnohé další dětské postavy, se kterými jsme se setkali, řeší z jeho pohledu bezvýchodnost 

situace útěkem. Trápí ho výčitky svědomí, je si vědom, že spáchal čin, který je trestný, 

z čehož pramení jeho stylizování sebe sama do role jakéhosi všemi hledaného zločince. Filip 

zažívá vyhrocenou životní situaci. Je svírán pocitem strachu, že Moniku zabil. Myslí také na 

maminku a sugeruje si pocity zklamání, které vůči němu musí mít. 

Určitě zavolají policii! Filip záhy zjistil, že se nemýlí. Zděšeně pozoroval policejní auto, které 

zaparkovalo před nemocnicí. Už ho hledají (Braunová 2011: 105). 

 Knihu uzavírá otevřený konec s náznakem happy endu. Filip je nalezen a tím, že najde 

odvahu a přijme odpovědnost za vlastní čin, bude mu odpuštěno. Čtenářům je tak předáno 

poučení, že pokud se dopustí špatného jednání, neměli by se bát přijmout za něj odpovědnost. 

Díky silné psychologii postavy Filipa se zde dozvěděli, že utíkat před zodpovědností za 

vlastní činy je mnohem horší, než čelit přiznání a možnému trestu, který nikdy není tak 

hrozný, jako vlastní strach z něj.  

 

3.7. Nikolina cesta 

Tato kniha tematizuje domácí násilí. Hlavní postavou a vypravěčkou je čtrnáctiletá Nikola, 

která žije se svou matkou, mladším bratrem Martínkem a násilnickým otčímem Zdeňkem. 

Veškeré postavy vnímáme z perspektivy Nikoly. Na Zdeňka nahlíží kriticky a v případě jeho 

osoby se ve svých komentářích nevyhýbá vulgarismům. Oproti matce vidí otčíma 

realistickým pohledem a kriticky hodnotí jejich životní situaci. Nikolin každodenní život se 

skládá z křiku, nadávek, násilí a strachu.  

„Mami, proboha, myslíš, že ti to věřím? Praštila ses sama, jo?“ Zlostí mi tryskají slzy 
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a křičím na ni, co můžu. „Nebyla jsi dost potichu? Uvařila jsi zase špatně kafe? Možná ta 

sekaná se už nedala jíst? Nebo se stalo něco horšího? Snědli jsme hořčici? Anebo já vím, 

Zdeněk propil všechny peníze a ty jsi mu řekla, že mu už víc dát nemůžeš? Tak to máš pravdu, 

za to bys zasloužila, protože co měl jinýho dělat, chudáček? Co se ještě musí stát, abys to 

pochopila? Kam až to necháš zajít, mami? Až tě zabije? Tak ať to už konečně udělá, aby byl 

pokoj a všechno skončilo“ (Fišarová 2012: 39). 

 Z této promluvy vidíme, že Nikola je v rodině jediná, která si uvědomuje tragičnost 

situace. Z výčtu možných matčiných provinění vystupuje zoufalý sarkasmus. Závěr promluvy 

vyjadřuje Nikolino zoufalství nad nemožností situaci změnit, protože ona je ještě dítě, 

zatímco matka, která by měla být zodpovědný dospělý, který se postará o své děti, této role 

není schopna. Její život je řízen Zdeňkovými náladami a ne vlastními dětmi. Zodpovědnost za 

Martínka leží více na Nikole než na matce. Nikola tak musí snášet výtky za nedostatečnou 

péči o bratra od okolí místo své matky.  

 Nikolina matka je prototypem oběti domácího násilí. Svého trýznitele vždy hájí, jeho 

agresivní výbuchy omlouvá a viní z nich samu sebe nebo okolí, včetně své dcery. Její životní 

názory se zdeformovaly a vše nahlíží pokřivenou optikou. Oproti Zdeňkovi je zaměstnaná, 

nicméně přijala jeho nadřazené chování vůči své osobě. Při konfliktech jí Zdeněk vyhrožuje 

odchodem a ona ho vždy prosí, aby zůstal.  

 Matka se násilí plně přizpůsobila. Nikola je oproti ní realistická, snaží se matce 

poukazovat na abnormálnost jejich životní situace, což působí hádky mezi těmito postavami. 

Nikola si ještě zachovala nedeformovaný pohled na skutečnost a vnímá neúnosnost 

a především nenormálnost situace. Ví, že matku nedokáže ochránit, proto se soustředí na 

svého bratra.  

„Mami, všimla sis, že se Martínek ani jednou nezeptal na Zdeňka? Vůbec mu nepřipadá 

divný, že tady není. Vůbec mu totiž nechybí.“ 

„Nikolko, nezačínej zase, nekaž tak hezkej den!“ 

„Tak hezkej den, jo? A proč myslíš, že je to tak hezkej den?“ ptám se zase podrážděně. 

„Protože tady není!“ 

„A dost!“ říká naštvaně. „Je to hodnej člověk, kterej nás má rád, a ty to nebudeš neustále 

takhle kazit! Má jenom občas problémy v práci a deprese, proto to někdy nezvládá. Ale 

v jádru je to moc hodnej člověk. Jinak by nechtěl ženskou se dvěma cizíma dětma“ (Fišarová 

2012: 30). 

 Nikolina matka se cítí determinována faktem, že zůstala sama s dětmi. Vnímá to jako 
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negativní stigma, proto je Zdeňkovi vděčná, že se „ponížil“ a zůstal s ní. Je také zjevné, že 

kdokoli, kdo kritizuje Zdeňka, je pro ni nepřítel. 

 Nikolina matka v průběhu děje moc nevystupuje, neboť je neustále v zaměstnání, aby 

uživila rodinu. Nicméně peníze neustále chybí, protože Zdeňkovy finanční nároky jsou 

mnohem vyšší, než matka stačí vydělat. Zvrácenost této situace si v rodině uvědomuje jen 

Nikola. Ta trpí nedostatkem matčiny pozornosti a peněz. Ve škole má problémy kvůli velkým 

absencím, nemá peníze na svačiny a různé školní akce a kvůli výmluvám se zaplétá do 

neustálých lží, a to nejen kvůli finanční situaci rodiny, ale i kvůli pravdě o soužití se 

Zdeňkem. 

„Nikolko, řekni mi, ten Zdeněk, nebo jak se ten pán jmenuje, se kterým teď maminka žije, je 

hodný?“ 

„Jo, hodnej,“ vzdychnu.  

[...] 

„Tatínka nikdo nenahradí, viď? Promiň, Nikolko, že ti to říkám, ale měla bys na Martínka 

doma trošku dohlížet. Jsi už veliká a maminku máte pořád v práci“ (Fišarová 2012: 22–23). 

 Nikola nemá kolem sebe žádného člověka, ke kterému by měla naprostou důvěru 

a mohla se mu svěřit s rodinnými problémy. Výše uvedený rozhovor je s paní Stoklasovou, 

starou paní, která hlídá Martínka. Nikola se cítí ublíženě, protože nikdo neví, čím si musí 

procházet a nikdo neocení, co vše dělá. Srovnává svůj život s životem spolužáků a je si 

vědoma, že je na ni naložena mnohem větší dávka zodpovědnosti a samostatnosti. Na výtku 

paní Stoklasové reaguje vnitřním monologem, v němž se táže, kdo dohlédne na ni. Nelíbí se jí 

být tou starší a přála by si mít v životě někoho, kdo se bude starat také o ni. Na matku 

spoléhat nemůže, neboť ví, že ta se vždy postaví na stranu Zdeňka a obviní Nikolu, že 

konflikt vyvolala. Není schopná se dcery zastat ani v případě, kdy Zdeněk Nikolu fyzicky 

napadne. Nikolu obviní z vyprovokování partnera.    

 Ve výše uvedené ukázce je zmíněn biologický otec. Nikola se v retrospektivním návratu 

utěšuje vzpomínkou na společné trhání hub. Z této vzpomínky vystupuje matná postava otce, 

který je protikladem Zdeňka. Laskavý, pečující rodinný typ. Nikola na otce často 

nevzpomíná, v průběhu celého děje o něm hovoří pouze jednou a to v reakci na poznámku 

paní Stoklasové. Může to být dané také tím, že Nikola je dost racionální a pragmatická a je si 

vědoma, že idylické dětství se už nevrátí. Naděje upírá do budoucnosti a sní o tom, že s 

Martínkem jednou utečou. Otcova smrt znamenala také skutečnost, že důležitou mužskou roli 

v jejím životě zobrazil Zdeněk. Z toho důvodu Nikola přistupuje k chlapcům s nedůvěrou, 
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kterou pomalu odbourává. Role Zdeňka v ní také vypěstovala averzi k alkoholu a opilým 

lidem obecně. 

 Oproti matce se Zdeňkových výbuchů nebojí, ne pokud jde o její osobu. Když je v 

ohrožení Martínek, jedná diplomaticky, snaží se situaci uklidnit a bratra ochránit. Nikola si 

uvědomuje opakující se schéma konfliktů a usmiřování v rodině. Nejen mezi Zdeňkem a 

matkou, ale také mezi matkou a jí. Z toho důvodu se neraduje, když má Zdeněk dobru náladu 

a plánuje, že si najde práci, neboť ví, že to jsou již jen fráze, které nic neznamenají. Oproti 

Nikole tomu matka vždy věří. Roli dospělého člověka v rodině tak zastává dospívající Nikola, 

neboť matka v této funkci naprosto selhává, není schopna se o své děti postarat, být pro ně 

oporou, zajistit jim bezpečný domov. Zcela zaslepena city ke svému partnerovi je nechává 

napospas jeho nevyzpytatelným agresivním náladám, což si obě děti uvědomují. 

 Z Nikoliny perspektivy nahlížíme i reakce malého Martínka, který poté, co Zdeněk 

Nikolu fyzicky napadl kvůli penězům, prohlásil: „Až vyrostu, Niki, tak ho zabiju“ (Fišarová 

2012: 65). Sourozenci sami mezi sebou Zdeňka označují jako „pakoše“ a těší se, až od něj 

jednou odejdou. Avšak nemluví o tom, že by odešli i s maminkou, jsou si zřejmě vědomi, že 

maminka by od Zdeňka neodešla.  

„Zdeněk Nikole namlátil, mami,“ 

„Já jsem to slyšela, přijel za mnou do práce a byl strašně rozčílený. Prý ho Nikola 

provokovala tak dlouho, až se neovládl a musel jí jednu vrazit. Mrzí ho to. Dokonce jí posílá 

čokoládu, kterou jí sám koupil.“ Sám koupil, to určitě. „Kdyby ho tak nevytočila, určitě by to 

nikdy neudělal“ (Fišarová 2012: 66). 

 Násilí se postupně stupňuje, až dojde ke Zdeňkovu útoku na obě děti, které následně 

skončí v nemocnici. Matka vděčně a zároveň zoufale věří Zdeňkovým lžím o tom, že se děti 

vzájemně napadly. Nemá sílu vystoupit proti Zdeňkovi a chránit své děti, raději věří lži, že se 

děti brutálně popraly, ačkoliv si je vědoma, že je to partnerův výmysl. Pravda však postupně 

vyjde najevo, ale ne díky matce, nýbrž díky odvaze Nikoly, která se svěří psychologům. 

Závěr je tak otevřený, ale poskytuje naději na šťastné vyústění. Proč čtenáře může být 

Nikolina odvaha velmi inspirativní a motivační.  

 

V této kapitole jsme sledovali knihy, jejichž dominantním tématem byla krize 

v rodinných vztazích. Jejím následkem nebyly dospělé postavy mnohdy schopné dostát svým 

rodičovským závazkům. Rozvod rodičů, hledání nového partnera či jeho příchod do rodiny, 
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též příchod nového sourozence, to byly zlomové okamžiky, které pro dětské postavy 

představovaly konfliktní, stresové a zátěžové situace.  

 Dětské postavy často z rozpadu rodiny vinily samy sebe, případně dávaly vinu 

jednomu z rodičů. Všechny tyto příčiny poté v dítěti vyvolávaly smutek, lítost, uzavření se do 

sebe, problematické chování a zhoršení prospěchu.   

 Jádrem problému se stala komunikace. Rodiče nebyli schopni komunikovat mezi 

sebou a zároveň nedokázali upřímně mluvit ani se svými dětmi. Teprve po překonání této 

komunikační bariéry se situace mezi postavami začala uklidňovat. Všichni si postupně na 

nový stav zvykli, přijali ho a byli schopni jít dál.  

 Oproti následujícím dvěma kapitolám o hrdinech s hendikepy a outsiderech 

představovala zde jádro konfliktních a stresových situací právě rodina, a to zejména konflikty 

mezi rodiči navzájem a mezi rodiči a dětmi. Domov pro tyto dětské postavy nebyl místem, 

kde by se mohly cítit bezpečně. V knihách v následujících dvou kapitolách naopak rodina 

představuje bezpečí před konflikty a nejistotou, se kterými se dětští hrdinové setkávají ve 

škole či v kamarádském kolektivu. Rodiče v nich plní zodpovědně své funkce, o své děti 

vzorně pečují, někdy až přespříliš. Děti jsou v centru pozornosti jejich životů. Dochází tak 

k velkému kontrastu v zobrazení rodinného života a v přístupu rodičů ke svým dětem. V této 

kapitole se nacházeli v krizových situacích kromě dětí i rodiče, proto starost a péči o děti 

často odsouvaly dospělé postavy stranou. Rodiče nebyli schopni vytvořit pro své potomky 

bezpečný domov, pomáhat jim a vytvářet v nich pocit, že kdyby se něco přihodilo, budou tu 

pro ně. Děti se tak ocitly v mezních situacích naprosto samy a musely vyřešit náročné situace 

bez pomoci zkušenějších rodičů. 
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4. Hrdinové s hendikepy 

V tomto tematickém bloku jsou zařazeny knihy, jež spojuje motiv hendikepu. Hrdinové 

s tělesnými hendikepy nepředstavují v literatuře pro děti a mládež zcela nový fenomén. Avšak 

postavy s mentálním hendikepem se v jejím kontextu začaly objevovat až po roce 1989. 

Z oblasti mentálního hendikepu je v literatuře pro děti a mládež v posledních čtyřech velmi 

často tematizován autismus.  

Společně s touto proměnou se změnil také přístup k těmto jedincům. V současnosti 

můžeme ve společnosti sledovat tendence integrovat postiženého jedince do skupiny jeho 

zdravých vrstevníků (Hutařová 2014: 44). Literatura pro děti a mládež tuto snahu reflektuje. 

V následujících knihách je tematizován autismus a jeho dvě podoby (nízkofunkční autismus 

a Aspergerův syndrom), dále nedoslýchavost a  porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou.  

 

4.1. Lukáš a profesor Neptun 

V textu se střídají dva vypravěči, hlavní postava Lukáš a jeho plyšová hračka profesor 

Neptun. V jeho případě se setkáváme s antropomorfizací. Profesor Neptun je oživen a je mu 

dán prostor k promlouvání. Díky tomu je čtenářům nabízen komplexnější pohled na postavu 

autisty Lukáše. Vyprávění profesora Neptuna je graficky odlišeno, text je vytištěn kurzívou. 

Jeho vyprávění je vždy kratší než Lukášovo. Svým vstupem do pásma vypravěčů sleduje 

jeden určující cíl, a tím je snaha vysvětlit čtenářům Lukášovo jednání. Vypravěči se nestřídají 

pravidelně, dominantní postavení má Lukáš.  

 V úvodu první kapitoly se Lukáš čtenářům představuje. Jeho největším koníčkem je 

astronomie, přičemž čtenářům vysvětluje, co tento pojem znamená. Během svých promluv se 

oba vypravěči obrací na tematizovaného projektovaného adresáta. 

Zkoušeli jste to někdy? Jestli ne, poradím vám, jak na to: Počkejte, až se setmí, a zhasněte 

světla v celém bytě (Štarková 2017: 7). 

 Hned v úvodu se setkáváme s rozdělením světa na svět dospělých a svět dětí. Pohled 

dospělých postav zprostředkovává Lukášova reprodukce jeho rozhovorů s nimi. Lukáš 

vysvětluje, jak si dospělí, tedy jeho rodiče, vysvětlují mnoho věcí zcela odlišně. Pak 

vysvětlete dospělým, že když teď otevíráte okno, tak to není proto, že byste z něj chtěli skočit 

ven na ulici, že si dáte dobrý pozor, abyste nevypadli, když budete pozorovat hvězdy (Štarková 

2017: 7). 

 Lukášova záliba v astronomii se záhy vysvětlí. Čtenářům se svěří, že když byl malý, 

jakýsi muž o něm poznamenal, že patří na jinou planetu. Tuto poznámku vzal Lukáš doslova 
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a začal si představovat, že opravdu pochází z jiné planety. Jedné z Lukášových odlišností si 

můžeme všimnout hned od první stránky. Dává velký důraz na přesná pojmenování, např. 

bylo mi šest let a dvacet tři dnů (Štarková 2017: 7). Lukáš by díky astronomii rád zjistil, 

z jaké planety pochází. A v tom mu má pomáhat i profesor Neptun. 

 O původu profesora Neptuna Lukáš vtipně poznamenává: Staré pověsti říkají, že mi ho 

uháčkovala babička z fialové vlny (Štarková 2017: 8). Nicméně Lukáš si jeho původ 

vysvětluje jinak. Podle jeho názoru profesor Neptun pochází z jiné planety a na Zemi uvízl. 

Spolu s profesorem chce Lukáš postavit novou loď a odletět s ním. Lukáš nedůvěřuje verzi 

rodičů, že se narodil skutečně jim. Uvědomuje si svou odlišnost a vhodné vysvětlení našel 

právě v tom, že pochází z jiné planety. Čtenářům podává výčet věcí, ve kterých je odlišný od 

ostatních. To, co jiné děti zvládají přirozeně, jemu dělá problém a naopak. Svěřuje se, že 

nemá rád hluk a zmatek, nerozumí vtipům, příslovím a přirovnáním, neumí se dívat lidem do 

očí, neví si rady s některými emocemi a na závěr tohoto výčtu poznamenává: Dospělí tomu 

říkají, že mám autismus (Štarková 2017: 9). Vše bere doslova: Někdy se o autistech říká, že 

autismem trpíme. Já jsem si zatím nevšiml, že bych nějak trpěl (Štarková 2017: 11). Lukáš si 

uvědomuje, že kvůli tomu potom vypadá, jako by byl hloupý: Proč mě to nenapadlo hned! Už 

vím. Protože mě často napadají složité věci, zatímco ty jednoduché mě nenapadnou (Štarková 

2017: 28). Z Lukášových poznámek vidíme, že ač je mu teprve 9 let, je schopen poměrně dost 

velké sebereflexe. 

 Postupně jsou tematizovány další specifické rysy autistů, např. už zmíněná přesnost ve 

vyprávění: Chodím do druhé třídy základní školy, která má žlutou omítku, čtyřiadvacet oken 

a stojí mezi hřištěm a obchodem, kde prodávají zmrzlinu (Štarková 2017: 13), potřeba mít vše 

přehledně srovnané a na svých stálých místech (tuto vlastnost oceňuje u hvězd: Hvězdy jsou 

přece taky pořád na svých místech (Štarková 2017: 10). 

 V retrospektivních návratech se Lukáš vrací do dětství a popisuje velký zmatek a strach. 

Lukáš čtenářům vypráví, jak těžké vše bylo do té doby, než se zjistilo, že má autismus, tedy 

poruchu autistického spektra. A než přišla paní asistentka Anetka, která Lukášovi, ale také 

jeho rodičům se vším pomohla.  

Připadalo mi taky, že spoustu věcí neumím a nedokážu je zvládnout. Naštěstí se potom zjistilo, 

že to není pravda. Můžu se naučit všechno jako ostatní, jen to jde někdy těžko. Ostatně –

kdybyste vy byli na Neptunu, to byste koukali, jak by pro vás bylo náročné tam třeba chodit 

nebo běhat (Štarková 2017: 11). 

 Lukáš se s rolí mimozemšťana plně identifikoval a vysvětlil si tak veškerou svou 
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odlišnost. Čtenáři se postupně seznamují s dalšími odlišnostmi, které jsou pro autisty typické, 

např. denní plán zobrazený piktogramy, lpění na tomto programu, problém se zvládáním 

hluku. Lukáš čtenářům také vysvětluje, proč paní asistentku má a s čím vším mu pomáhá. 

Představení školy si vzal na starost i vypravěč profesor Neptun, který také komunikuje se 

čtenáři. Nejdříve představil i sám sebe: Já jsem profesor Neptun. Jsem ten panáček, co ho nosí 

Lukáš všude s sebou. Jestli dovolíte, teď vám budu chvíli vyprávět já a pak zase předám slovo 

Lukášovi (Štarková 2017: 14). Tito dva vypravěči se střídají i v průběhu jedné kapitoly, není 

to tak, že by každému byla vyhrazena jedna kapitola. Vypravěč profesor Neptun se objevil ve 

chvíli, kdy se v ději začíná schylovat k problému. Zlomem se stane narušení Lukášova 

denního plánu.  Tato změna ho silně znejistí a situaci řeší, podobně jako jiné dětské postavy 

v této práci, útěkem. Na zmateně pobíhajícího Lukáše nahlížíme perspektivou profesora 

Neptuna. Ten Lukáše velmi dobře zná a interpretuje jeho chování. Tato interpretace byla 

v kontrastu s tím, jak Lukáše vnímali cizí lidé na ulici, kteří neměli ponětí o jeho diagnóze. Ti 

záchvat komentovali slovy, že je Lukáš nevychovaný. Profesor Neptun vysvětluje čtenářům, 

že kvůli záchvatům Lukáš vypadá jako zlý kluk, ačkoliv je jinak normálně hodný kluk, který 

nikomu nenadává (Štarková 2017: 24). Profesor Neptun nemá schopnost promluvit k ostatním 

lidem, takže situaci zachrání spolužák Vojta, který všem přihlížejícím vysvětlí, co se 

s Lukášem odehrává a ti vzápětí mění své chování a snaží se pomoci.  

 Díky tomuto zážitku se Lukáš s Vojtou spřátelí. Lukáš je tím příjemně překvapen, 

protože jak říká, lidé nám mimozemšťanům někdy nerozumí, a tak se s námi bojí bavit 

(Štarková 2017: 28). Zajímavý je rozhovor mezi Lukášem a paní asistentkou Anetkou, který 

čtenářům zprostředkovává profesor Neptun. Lukáš a asistentka si prochází ranní události, 

přičemž Lukáš je veden, aby sám identifikoval, co udělal ten den špatně. Asistentka se ho 

snaží naučit sebereflexi a vést ho k samostatnosti.   

 Ve druhé části příběhu je poměrně dominantní Vojtovo přivykání Lukášovu zvláštnímu 

chování, jsou zde opět názorně tematizovány specifické rysy autistů, např. žádný prostor pro 

spontaneitu či jakékoli změny v zaběhnutém řádu, nic nesmí narušit Lukášův stanovený denní 

plán. Profesor Neptun to shrnuje slovy: A Lukáš si potrpí na svoje zvyky. Když je nemůže 

dodržet, cítí se moc špatně. On sám by určitě řekl, že je to proto, že je mimozemšťan (Štarková 

2017: 38). Pro čtenáře jsou cenné tyto komentáře profesora Neptuna, neboť explicitně 

pojmenovávají skutečnost a vysvětlují ji čtenářům. Vojtovi postupně dochází, že pokud se 

chce kamarádit s Lukášem, musí být velmi trpělivý a tolerantní. Postupně pochopí, že 

Lukášovy zvyky jsou pevně dané a není možné je změnit. Určité rozčarování prožívá i Lukáš. 
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Nedokáže pochopit Vojtovy neznalosti z oblasti astronomie. Vzhledem k zažitému názoru na 

nízkou schopnost empatie u autistů, je zajímavé vidět, že je Lukáš schopen si určitých emocí 

druhých lidí všimnout, např. pozná, že Vojtu něco mrzí. Také sám pociťuje lítost nad tím, že 

na Vojtu křičel, protože porušoval jeho denní režim.  

 Do určité míry je Lukáš schopen autoregulace vlastního chování. Neřekne Vojtovi, že 

mu paní učitelka za tento týden třikrát vytkla, že nedonesl domácí úkol, protože si uvědomuje, 

že by ho to mrzelo. Lukáš si také uvědomuje svoji neobratnost v komunikaci, chtěl by říct 

Vojtovi něco povzbuzujícího, avšak nic ho nenapadá.  

 Rozdíly mezi chlapci během společně stráveného dne zřetelně vystupují. Ukazuje se, 

jak je Lukáš šikovný na matematiku, zároveň zcela ztracen u úkolů, které vyžadují kreativitu. 

Rozdílnost mezi nimi se však ukáže jako užitečná.  

„Taky bys byl odborník na lidi a já bych byl odborník na mimozemšťany. Protože ty rozumíš 

líp lidem a já zase tomu, co je ve vesmíru.“ 

„Tak dobře, ujednáno“ (Štarková 2017: 62).  

 V závěru Vojta přijímá Lukášovu odlišnost a Lukáš je rád, že si konečně našel 

kamaráda. Příběh těchto dvou přátel tak čtenářům ukazuje, že v přátelství je důležitá tolerance 

a schopnost kompromisu. Závěr předává dětským čtenářům naději, že každý, byť 

sebeodlišnější jedinec, si může najít přítele a zároveň že i děti, které se vymykají a ve školním 

prostředí se jeví jako podivínové, dokážou být skvělými přáteli, kteří mohou daného člověka 

velmi obohatit.  

„To musí být zvláštní planeta. Kdybych tam byl já, všichni by o mě říkali, že jsem divný,“ 

poznamenal Vojta. 

„Tak jako to na Zemi někdy říkají o mně. Ale myslím, že většinou si tu na mě už docela 

zvykli.“  

„Můžeš se jim smát, že na Venuši nebo na jiné planetě by zas byli divní oni“ (Štarková 

2017: 64). 

 V tomto textu tematizovaná touha mít přítele vyvrací předsudek, že pro autisty je 

sociální kontakt nepříjemný a že nepotřebují přátele. Lukáš i Patrik z knihy Řvi potichu, 

brácho ukázali, že touží po kontaktu, ale spřátelit se s někým a vyznat se v mezilidských 

vztazích je pro ně těžký úkol. 

 

4.2. Řvi potichu, brácho  

Hlavní postavou je žákyně osmé třídy Pamela, která žije s matkou a bratrem, dvojčetem 
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Jeremiášem. Kniha je vyprávěna v er-formě a děj je nahlížen Pamelinou perspektivou. Toto 

vypravěčské pásmo je místy narušeno vstupem dalšího vypravěče, kterým je Pamela, jejíž 

promluvy jsou odlišeny kurzívou a liší se také použitým jazykem, který je více expresivní 

a bohatší na nespisovné výrazy, ačkoli samotný vypravěč používá autentický jazyk svých 

postav, takže se také nevyhýbá hovorovým výrazům a pokud zprostředkovává přímou řeč 

postav, zachovává i vulgarismy. Často je využívaná nevlastní přímá řeč. Čtenář si není zcela 

jistý, zda k němu promlouvá vypravěč, či postava. Hojné jsou také vnitřní monology.  

Pamela jen rozpačitě krčila rameny. Co se vlastně stalo tak zvláštního? Jenom další zářez do 

dlouhé řádky trapasů (Březinová 2016: 10). 

 Značný přínos této knihy tkví v tom, že seznamuje čtenáře se dvěma druhy autismu. 

Pamelin bratr Jeremiáš má nízkofunkční autismus kombinovaný s mentální retardací, její 

spolužák Patrik měl, slovy Pamely, větší štěstí. Jeho diagnóza je Aspergerův syndrom. Hned 

na prvních stránkách se setkáváme s autistickými rysy, které jsme poznali v předchozí knize 

o autistovi Lukášovi, a to především důrazem na přesnost, pravidelnost a lpění na stereotypu, 

např. Jeremiášova potřeba mít každé ráno k snídani tvarohové čtyřrohé koláče, ze kterých 

vydloubává rozinky, jež rovná do pravidelných rozestupů. Jeremiášova diagnóza s sebou nese 

i specifický způsob vyjadřování. Používá jednoduché věty, osamostatněné větné členy, velmi 

frekventovaná je echolalie. Pro všechny osoby včetně sebe využívá pouze druhou osobu 

singuláru.  

 Zobrazované situace se značně liší od prvé knihy. Lukáš a jeho svět byly zobrazeny 

mírněji. Otevřeme-li tuto knihu, hned od prvních řádků cítíme vyčerpání maminky a Pamely. 

Atmosféra naznačuje, že život těchto postav je mnohem složitější a náročnější. Záchvat 

Lukáše se nedá srovnat se záchvaty Jeremiáše.  

„Neéé!“ ječel nepříčetně. 

„No tak, uklidni se. Nechceš se napít, co?“ 

„To bych nedělala, mami,“ hlesla Pamela, ale už bylo pozdě. 

„Nechceš!“ zařval Jeremiáš, popadl sloní hrnek plný čaje a vší silou jím mrštil proti zdi. 

„Nesmíš! Nesmíš! Nesmíš!“ zmítal sebou vzápětí na podlaze, v horké louži, ve střepech 

předposledního sloního hrnečku, jehož uraženého chobotu se bleskurychle zmocnil a ostrou 

hranou si ryl do paže.  

Vystříkla krev. 

„Drž mu nohy!“ křičela máma a sama se snažila vyrvat Jeremiášovi střep z ruky (Březinová 

2016: 23). 
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 Sugestivně vylíčený záchvat je podán bez příkras. V knize Lukáš a profesor Neptun se 

s ničím takovým nesetkáme. Samozřejmě je nutné mít na paměti, že Lukášovi je 11 let, 

zatímco Jeremiášovi už 14 a liší se také svou diagnózou. Popisu Lukášova záchvatu není 

věnován větší prostor. Lukáš se o něm zmíní velmi stručně několika větami a víc se tomuto 

tématu nevěnuje. 

Pomoc! Strašně moc se bojím, neznám to tady a vůbec nevím, co mám dělat. Nutně potřebuju, 

aby mi někdo pomohl, ale ti lidé mi vůbec nerozumí, neznají mě a nevědí, co se mi stalo. Chci 

jim to vysvětlit, ale už mi nejde dobře mluvit. Můj citlivý mozek je přetížený. Třepou se mi 

ruce a mám pocit, jako by mi brzy měla vybuchnout hlava (Štarková 2016: 22). 

 Dalším přínosem této knihy je, že vedle autistické postavy se nachází její intaktní 

sourozenec, jehož život je v kontrastu s životem spolužáků. Sledujeme Pamelu, která na svůj 

věk jedná velmi racionálně a pragmaticky. V průběhu četby poznáváme, že neměla na výběr. 

Dětství a puberta prožité tradičním způsobem se s autistickým sourozencem neslučují.  

Mnohdy se stírá hranice mezi rolí rodiče a dítěte a Pamela vystupuje jako dospělá hlava 

rodiny. To je dáno tím, že se jeví velmi vyzrále a dospěle, což je způsobeno nejen 

Jeremiášovým hendikepem, ale také absencí otce.  

 Remík je moje bolavá pata. Kdybych ho neměla, necítila bych tu zvláštní bolest. Ale 

skákejte po světě radostí jen na jedné noze. Všechno má svý. A Remík je mojí součástí už od 

narození, vlastně ještě déle. Není to jenom můj bráška, je to dvojče, se kterým jsem, ať chci, 

nebo nechci, spojená. Už čtrnáct let. 

 Když jsme se narodili, zdálo se všechno úplně v pořádku. Jen prý Remík mnohem víc 

řval. [...] Později vydržel dlouhé hodiny stále stejným chrastítkem naprosto pravidelně mlátit 

do špryclí postýlky a bylo zcela nemyslitelné mu hračku odebrat. Párkrát to prý zkusili, ale 

když po několika minutách viděli jeho chrčící temně fialový obličej a oči lezoucí z důlků, 

pokaždé to vzdali.  

 Brzy jsem začala lézt a pak i chodit. Ale Remík se dlouho ani nepřevaloval a pak, když 

já už lítala po pokoji, jen seděl a celé hodiny se kolíbal dopředu a dozadu. V rozrušení to dělá 

dodneška. Dopředu, dozadu, dopředu, dozadu... celé hodiny... s pohledem upřeným do 

jednoho místa. Jeho terapeut říká, že se tím Jeremy uklidňuje. Mě to naopak děsí, když se na 

něj dívám. Ale zvykla jsem si. Musela jsem si zvyknout, protože bráchovi to dělá dobře 

(Březinová 2016: 30–31). 

 V této ukázce je zcela důležitý náznak plurálu v místě, že Jeremiášovi zkusili vzít 

chrastítko. O otci dosud nepadla ani zmínka. Z rodičů vystupuje pouze maminka. Později se 
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setkáme také s matčinými rodiči. Použitý plurál může čtenářům naznačit, že v popisované 

době byli ještě kompletní rodinou. Kromě této informace je důležitý popsaný Pamelin přístup 

k bratrovi. Naučila se bratra upřednostňovat a vycházet mu maximálně vstříc. A i přes vědomí 

náročnosti života s ním ho má ráda. Její vztah zformuloval také pocit viny. Z této ukázky jsme 

se dozvěděli, že je Jeremiáš její dvojče. Pamela si je velmi dobře vědoma skutečnosti, že 

s touto diagnózou mohla skončit ona. Dívka občas bojuje s ambivalentností svých pocitů. 

Když je s přáteli a je šťastná, cítí se provinile, neboť ví, že by měla být doma a pomáhat 

matce s Jeremiášem.  

 Z celé knihy je patrné, že Pamela nad bratrovou diagnózou přemýšlí často 

a problematiku autismu má nastudovanou. Když se dozví, že spolužák Patrik má Aspergerův 

syndrom, porozumí jeho jednání a začne ho víc chápat. Což ji opět odlišuje od spolužáků 

a dokonce i od učitelů. Tyto postavy vnímají Patrika jako podivína a zdroj pobavení. Pamela 

se dokáže vžít do jeho situace a vnímat, jak pro něj musí být každý den komplikovaný, slyšet, 

vidět, a přitom nevědět, co ten druhý vlastně říká, musí být strašně frustrující (Březinová 

2016: 100). Někteří učitelé se také zcela otevřeně baví Patrikovým doslovným chápáním, 

společenskou, ale i fyzickou nemotorností.  

 Pamela se s Patrikem sblíží. Patrná je i Patrikova snaha přátelit se s Pamelou. Studuje 

společenské příručky a snaží se s ní navázat kontakt, avšak doslovným chápáním dochází ke 

komickým situacím, např. koupí Pamele květinu v květináči, ale protože se dočetl, že se 

květiny nemají darovat v obalu, vyndá květinu z květináče a nechá ji před dveřmi. 

 Z jednání Pamely a její maminky je zcela zjevné, že autisté potřebují trpělivost 

a pochopení a právě tyto vlastnosti často mnohým lidem chybí. Poté, co se rodina dozvěděla 

o Jeremiášově diagnóze, začala ji matka studovat a snažila se s Jeremiášem pracovat podle 

doporučení knih a lékařů. Ale zůstala na to sama.  

„On není nevychovanej, mami. Kolikrát ti to mám vysvětlovat. On ti prostě nerozumí. Pochop, 

že jemu ty hovna voněj, no!“ 

„Jo voni mu voněj!“ popadla se babička za hlavu. „No, to ho teda učíš hezký věci... Já bych 

ho seřezala, aby viděl, jak se má chovat.“ 

„Mami, i kdybys ho řezala od rána od večera, nic s ním nesvedeš. Věř mi.“ 

„Jo, tak sbírá hovna, no,“ mírnil babičku děda. „Já kupříkladu sbírám známky.“ 

„Vy jste se asi všichni zbláznili, co?" držela se babička za prsa, asi aby jí srdce samým 

rozčilením nevyskočilo ven. „Copak vám je úplně jedno, co z toho kluka bude? Vnuk mý 

jediný, přitom vysokoškolsky vzdělaný dcery, a v šesti letech sbírá hovna, jako by se 
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nechumelilo.“  

„Taky se nechumelí,“ odsekla máma. 

„Hele, ber to tak takhle, babko,“ ujal se znovu slova děda. „Třeba z kluka jednou bude 

gastroenterolog. Nebo řidič hovnocucu, ti jsou přece taky užitečný.“ 

„Provokuješ! Děláš si z toho legraci! Ale já vám říkám, když toho kluka nebudete držet 

zkrátka hned odmalička, vyroste z něj leda zločinec! A ty neposlouchej, Pamelko,“ obrátila se 

babička na mě. „Vůbec by sis svýho bratra neměla všímat, aby na tebe neměl špatný vliv. Prý 

hovnocuc. Propadnout hanbou bych se musela“ (Březinová 2016: 65–66). 

 Tato ukázka nám představila začátky přijetí Jeremiášovy diagnózy u prarodičů. 

Babička, ač učitelka, která při studiu musela projít pedagogicko-psychologickou průpravou, 

se s autismem dosud nesetkala a byl pro ni nepochopitelný. Dívala se na Jeremiáše jako na 

zdravého, ale silně nevychovaného a zlobivého chlapce, ne jako hendikepovaného jedince. 

Babička postupem času ustoupila a začala o autismu číst knihy. Avšak jak je patrné, matka na 

Jeremiáše byla od počátku především sama.  

 V tomto úryvku vystupovala také vedlejší postava dědečka, která je velmi důležitá, 

neboť mnohdy odlehčuje vážnost atmosféry. Po většinu času jsme jako čtenáři ve střehu. 

Přechází na nás všudypřítomné napětí v chování Pamely a mámy, které se bojí sebemenší 

změny (např. když babička přinese pečenou slepici, která není kulatá, přičemž Jeremiáš 

nemůže sníst nic, co není kulaté), která by mohla spustit Jeremiášův záchvat. Život jim také 

komplikuje vědomí, že s Jeremiášem si člověk opravdu nemohl být ničím jistý. I léta 

provozované rituály mohly najednou, zničehonic vyhasnout a upadnout v zapomnění, jako by 

nikdy neexistovaly a nestály zasvěcené pozorovatelé plné kbelíky vyteklých nervů (Březinová 

2016: 94). 

 Jeremiášův stav se v průběhu děje zhoršuje. Dojde k napadení matky a jeho odvezení do 

nemocnice, kde mu nasadí medikamenty. Maminku tyto události donutí zamyslet se nad jejich 

aktuální situací. Tím, jak Jeremiáš roste, získává více sil a ona ani Pamela už na něj nestačí. 

Dojde tak k těžkému rozhodnutí, že Jeremiáš bude přes týden ve stacionáři a domů bude 

jezdit na víkendy. Nicméně celé vyznění je pozitivní. Situace v rodině byla nadále 

neudržitelná. Matka byla čím dál více vyčerpaná a rezignovaná, Pamela vnímala její napětí 

a snažila se jí všemožně pomáhat, přesto situace dále gradovala. 

 Vím, že to mámu bolí. Vlastně i mě. Ale rozhodly jsme se, že Jeremiáše na nějakou dobu 

dáme do týdenního stacionáře. Má tam odbornou péči a kolem sebe lidi, kteří jsou na tom 

podobně jako on.  
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 Vzal si s sebou i pokličku a já mu pokaždé nosím nové knoflíky a perfektně ořezané 

tužky. [...] Jeremy chodí ve stacionáři i do školy. Učí se tam žít, jak nejlíp a nejsamostatněji to 

jde. Každý víkend si ho bereme domů. A hrozně se na něj těšíme. Smažíme kulaté řízky, uzené 

rolky obkládáme kolečky kyselých okurek a pečlivě plníme rolády, aby měly na řezu pěkný 

kulatý tvar.   

 Občas se něco nepovede, a to pak Remík zuří. Tu a tam nám taky něco spláchne do 

záchodu, ale aspoň nás to vycvičilo si důležité věci uklízet. Zvládnout se ten víkend prostě dá, 

když si pak můžeme, hlavně teda máma, přes týden vydechnout (Březinová 2016: 197). 

 Tato kniha nekončí tradičním happy endem. Jeremiáš se neuzdravil a ani neuzdraví. 

Nicméně polevilo napětí, které bylo přítomné od prvních stran. Konec je spíše otevřený. 

Celkové směřování příběhu dává však naději. Postavy obstály v náročných životních 

situacích, dokázaly se s nimi vyrovnat, postavily se svým strachům, a v závěru cítíme naději 

na pozitivní pokračování jejich příběhu.   

 V průběhu děje je nakonec vysvětlena absence otce, ačkoli o této postavě se téměř nic 

bližšího nedozvíme. Z drobných poznámek si čtenáři vytvoří představu silně negativní 

postavy.  

„Dej ho pryč!“ 

„Nedám! Je to náš syn!“ 

„Já takovýho syna nechtěl!“ 

„A on to takhle chtěl, co myslíš?“ 

„On si vůbec nic neuvědomuje! A nikdy nebude! Narodil se jako debil a debilem zůstane! Co 

s tím uděláš?“ 

„Budu ho mít ráda!“  

„K čemu mu to bude? A k čemu to bude nám? Dej ho do ústavu, tam se o něj postarají.“ 

„Nemůžu. Nesmím mu to udělat!“ 

„Dej ho pryč! Máme ještě Pamelu.“ 

„Nedám ho do ústavu! Nikdy! Já ho neopustím, slyšíš?“ 

„Vůbec nevíš, co říkáš, ty blbko! Je to kretén a s kreténem já žít nebudu!“ 

Prásknutí dveří, řinkot skla, pláč (Březinová 2016:  54–55). 

 Tento dialog pochází z Pameliny paměti. Ponechme stranou nepravděpodobnost, že by 

si malé dítě bylo schopné pamatovat rozepři rodičů tak podrobně a zaměřme se na tuto 

vyhrocenou hádku mezi otcem a matkou. Postava otce zde vystoupila poprvé. Její jednání je 

v porovnání s přístupem matky naprosto záporné. Autorka se uchýlila ke zjednodušenému 
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černobílému rozdělení postav na kladnou (matka) a zápornou (otec). O tom, co se dělo po této 

hádce, se dozvíme až téměř na konci knihy, kdy se matka vrací z nemocnice poté, co ji napadl 

Jeremiáš.  

„Když od nás váš táta tenkrát odešel, protože jsem odmítla dát Jeremiáše do ústavu, a on 

prohlásil, že debila vychovávat nebude, zůstala jsem na všechno sama. Naši bydleli daleko, 

Remíkovo chování navíc přičítali tomu, že ho špatně vedu, a ty... tys byla malá. A já byla 

šťastná, že všechny ty hrůzy kolem ještě nechápeš. Jestli mě něco v životě opravdu tíží, tak 

vědomí, že ty hrůzy prožíváš teď. Že jsem tě toho nedokázala ušetřit, protože jsem tě 

nemilovala víc než tvého bratra, že jsem váš měla ráda oba stejně. [...] Když váš otec odešel, 

Jeremyho stav se prudce zhoršil. Pořád jen křičel, do všeho kopal, válel se po zemi, doma na 

koberci i venku v blátě. Škubal si celé chomáče vlasů, a kdo se ho dotkl, toho se snažil 

kousnout. Musela jsem vás držet od sebe. To si nikdo neumí představit. Mít dvojčata 

a neustále ostražitě sledovat, aby se jedno nedostalo k druhému. Jednou jsem to neuhlídala. 

Teda... víckrát samozřejmě, protože to byl opravdu nadlidský úkol, ale jednou to bylo opravdu 

zlé. [...] Remík tě tenkrát opravdu ošklivě kousl, bylas celá od krve, museli ti to šít“ 

(Březinová 2016: 193–194). 

 Otec se poté nevídal už ani s Pamelou, ze života rodiny naprosto zmizel. Z této ukázky 

vysvítá, že si matka někdy není jistá, zda se zachovala správně. Svým rozhodnutím zcela 

ovlivnila Pamelin život. Jaký by byl život bez Jeremiáše? Tuto otázku si kladla i sama 

Pamela. Pamela si dobře uvědomovala, jak moc ji existence Jeremiáše a jeho diagnózy 

formovala. 

 V případě Jeremiášových záchvatů má tendenci se z nich obviňovat. Uvědomuje si, že 

záchvaty jsou náročné jak pro ni a maminku, tak pro Jeremiáše samotného. Pamela je velmi 

empatická a vnímá bratrovu úzkost a strach v situacích, kdy ostatní postavy vidí spíše jeho 

vztek. Z toho důvodu to vnímá tak, že bratrovi ublížila.  

 Věděla, že by se měla ovládnout. Dalo se čekat, že jejím křikem se Jeremiáš rozruší 

a nastane cirkus. Navíc to byla její chyba. Měla předvídat. Mohla tušit, že se Jeremiáš o něco 

podobného pokusí, zvlášť když mu chvíli předtím sama ukázala, jak na to. Při pohledu na 

Jeremiáše zaujatě demolujícího oblíbené kousky Pamelina oblečení bylo jasné, že bude zle.  

 Bylo zle. Řval jako tur. Rval se s nimi o každý kousek hadříku, až rupaly švy. Ohrožoval 

je nůžkami a trvalo neskutečně dlouho, než se jim podařilo mu je z ruky vykroutit. [...] Zvládly 

to až k ránu. Surově je napadal, takže ho musely k posteli přikurtovat. Pamela to obrečela, ale 

máma jí vysvětlila, že není vyhnutí. Že je to pro jeho i jejich bezpečnost. Bála se ho odvázat 
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a jít s ním na záchod, takže se jim v posteli nakonec počural.  

 Pamela chvílemi myslela, že už to nevydrží. Hlava jí padala únavou a pokaždé, když 

vstala, se jí dělalo mdlo. Ale nechtěla mámu nechat s Jeremiášem sama. Ne, dokud brácha 

neusne. Jenže on neusínal a dál vyrážel neartikulované skřeky. Od sousedů se ozývalo zlostné 

bouchání na zeď. Někdo na ně několikrát zvonil, ale máma odmítala jít otevřít (Březinová 

2016: 40). 

 Touto ukázkou se dostáváme k další komplikaci, která život s autistou přináší a to 

pochopení od okolí. Stejně jako u Lukáše, tak i zde se setkáváme s odsouzením autistických 

dětí jako nevychovaných. To může být způsobeno také tím, že autisté vypadají stejně jako 

zdraví jedinci, jejich hendikep se projeví až v jednání.  

Pamela si uvědomila, jak brácha za poslední rok vyrostl a zmohutněl. Byl z něj vysoký, statný 

a vlastně hezký kluk. Na první pohled vůbec nebylo znát, že by se měl od svých vrstevníků 

něčím lišit. O to větší ten kontrast byl, když Jeremiáš začal mluvit nebo když legračně 

pohopkával, pokud měl radost, nebo se naopak něčeho polekal (Březinová 2016: 56). 

 Autisté se na první pohled od ostatních lidí neliší. Spolužačka, která Pamelu zahlédla 

s bratrem, měla zájem o seznámení s ním, protože ho shledala hezkým.  

„Hele, včera jsem tě zahlídla s nějakým klukem,“ vrhla se Šárina na Pamelu, sotva se ve třídě 

svalila na své místo. „Vedli jste se za ruku. U psí louky. Bylas to ty, že jo?“ 

„Jo, byla.“ 

„Teda, viděla jsem ho jen z dálky, dost jste pospíchali, ale... není marnej,“ mlaskla Šárina 

uznale. „Kdes ho sbalila?“ 

„Nikde,“ odsekla Pamela. „To byl brácha.“ 

„Tvůj brácha?“ vykulila Šárina oči. „A... to se jako to... vodíte za ruce? Není to trochu 

divný“ 

„Není. Vodíme se tak odmalička.“ 

„Tak jo, no. Hele, a... je volnej?“ vyzvídala Šárina dychtivě. „Víš, že bys nás třeba mohla 

seznámit...“ 

„Hm. Spíš ne,“ zavrtěla Pamela hlavou a očima netrpělivě vyhlížela angličtináře, kdy už 

vejde do třídy, proboha, zrovna dneska mu to musí tak trvat (Březinová 2016: 28). 

 Problém nastává při kontaktu. Pamela se snaží seznámení bratra s novými kamarády 

vyhnout.
5
 Není to ovšem tak, že by se za bratra styděla. Avšak z některých náznaků můžeme 

                                                           
5
 Podobný problém, kdy se zdravé dítě obává seznámit svého postiženého sourozence s kamarády, můžeme vidět 

v knize Domov pro Marťany od Martiny Drijverové (Albatros, 1998). 
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tušit, že si zřejmě touto fází dříve prošla. Vztah k bratrovi je utvářen především Pameliným 

pocitem viny. Pamela nakonec seznámí spolužačky s Jeremiášem a Šárina, která dosud 

působila velmi lehkovážně, přes počáteční šok situaci přijme a ukáže se být pro Pamelu 

značnou oporou. Nejenom kvůli tomu, že ji doprovází na procházkách s Jeremiášem, ale 

i díky tomu, že je dalším člověkem, se kterým může Pamela rodinnou situaci řešit. 

V situacích, kdy se Pamela nachází s bratrem mezi cizími lidmi, dochází ke střetnutí dvou 

pohledů. Na jedné straně vidíme Jeremiáše očima jeho milující, chápající sestry, na druhé 

straně ho sledujeme perspektivou emocionálně neangažovaných lidí a tyto pohledy jsou 

značně kontrastní. Cizí lidé vidí především nevychovanost a agresivitu.   

 V předchozí knize jsme si mohli povšimnout, že autistovy zvyky naprosto určují chod 

ostatní členů rodiny, kteří se musí přizpůsobit. 

„Budeme tam zbytečně brzo,“ namítla Pamela, ale i jí bylo jasné, že tahle poznámka je 

naprosto bezpředmětná.  

Bylo nemyslitelné, aby z domu vyšli byť jen o pět minut později. Nebo dřív. Vnitřní čas 

v Jeremiášově hlavě byl něco, co se nedalo oblafnout. Jestli se jednou začalo do školy 

odcházet v 7.10, bude to tak už navždycky a nezáleží na tom, v jakém městě škola je a jak 

daleko to mají z domu (Březinová 2016:  8–9). 

 Další výraznou postavou je Pamelin spolužák Patrik, který má diagnostikovaný 

Aspergerův syndrom. Patrik si svou jinakost uvědomuje. Jeremiáš tohoto uvědomění si sebe 

sama, natož sebereflexe schopen není. Patrik má stejnou diagnózu (Aspergerův syndrom) jako 

Lukáš (Lukáš a profesor Neptun) a Románek (Kája a Claudie: Hra na štěstí, Jana: Povodeň) 

v předchozích knihách. Přijetí tohoto hendikepu se však značně liší. Autisté Lukáš a Románek 

jsou žáky prvního stupně, zatímco Patrik je již na druhém stupni. Autisté situovaní na první 

stupeň v knihách zařazených do této práce byli přijímáni svým okolím pozitivně, nejen 

spolužáky a přáteli, ale také učiteli. Jejich jinakost byla vnímána jako obohacení, např. byly 

vyzdvihovány jejich matematické schopnosti. Okolí oceňovalo také neobvyklé koníčky. 

Románek studoval jízdní řády, takže pak mohl pomoct paní učitelce v plánování výletu, 

Lukáš se zajímal o astronomii a ta mu pomohla získat kamaráda. V případě Patrika je situace 

jiná. Učitelé nevidí jeho nadstandardní znalosti, vnímají jeho zdrcující upřímnost, kterou 

hodnotí jako drzost. Někteří učitelé dokonce ani nevědí, že má Aspergerův syndrom. Oproti 

tomu Lukáš i Románek mají ve škole relaxační místnost, kam si mohou jít odpočinout 

v případě, že potřebují klid. Mají také své asistentky.  
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4.3. Můj brácha Tornádo 

Hlavním hrdinou této knihy je Jonáš, žák 4. C, jenž má diagnózu ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder, porucha pozornosti s hyperaktivitou). Obraz Jonáše nám podává jeho 

devítiletá sestra Julie, která si velmi dobře uvědomuje bratrovu odlišnost. Jonáše konfrontuje 

se sourozenci kamarádů, kteří jsou intaktní a také se sebou samou. Vnímá rozdílné požadavky 

rodičů na ni a na bratra. Děj začíná líčením všemožných Jonášových malérů.  

Brácha je prostě poděs, který nevydrží chvíli na místě. Neustále vyskakuje ze židle, když má 

sedět, pobíhá, a než mu stačíte říct, aby si na chvíli sednul a nehýbal se, zmizí do jiného 

pokoje (Štarková 2018: 13). 

 Při popisu na první pohled komických příhod vyplývají typické znaky ADHD, např. 

roztržitost, nepozornost, zbrklost, nadměrná aktivita: Jako by měl v sobě pořád nastartovaný 

neviditelný motor, který ho žene dál (Štarková 2018: 16). Julie si uvědomuje, že kvůli bratrovi 

jsou kladeny větší nároky na ni. Často musí po Jonášovi dodělávat domácí práce. I přesto, že 

je mladší, rodiče se k ní chovají jako k té starší a rozumnější. A Julie tuto roli přijímá. Role 

rozumnějšího sourozence s sebou ale také nese to, že je jí věnováno mnohdy méně pozornosti, 

neboť se do popředí vždy dostane nějaký Jonášův problém. Z mnohých promluv je patrné, že 

Julie cítí za bratra odpovědnost. Téměř shodné pocity má i Pamela z knihy Řvi potichu, 

brácho. Děti, které mají sourozence s hendikepem, jsou mnohem rozumnější, samostatnější 

a pragmatičtější.  

On totiž do školy zásadně nechodí, ale běhá. Podívala jsem se za ním. Klasika. Zase má 

rozepnutou aktovku. Snad mu z ní nic nevypadne, než doběhne do třídy (Štarková 2018: 13). 

 Jak už bylo řečeno, tuto odpovědnost na ní delegují i rodiče. Když se zjistilo, že Jonáš 

vlivem různých okolností není schopen sám dojít na atletický trénink, dostala Julie za úkol 

dohlédnout, aby tam skutečně došel ve správný den a správný čas. Julie si uvědomuje, že to 

bratrovi není příjemné, protože on je starší a přitom na něj dohlíží mladší sestra, proto se snaží 

vykonat tento úkol nenápadně, aby si toho nevšiml. Ohleduplnost vůči bratrovi je v jejím 

chování častá. Zároveň ale můžeme sledovat určitou ambivalenci v pocitech k bratrovi. Julie 

si uvědomuje, že to má bratr těžké, vnímá, že potřebuje podporu rodiny více, ale v některých 

situacích přestane regulovat své chování a odmítne roli rozumné sestry. 

 Sourozenci spolu chodí do stejné třídy, z čehož ani jeden není nadšený. Učitelé je často 

porovnávají a tato srovnání vychází v Jonášův neprospěch, který ač starší, v mnohých 

oblastech zaostává za Julií a ostatními.  

A paní učitelka, která nás má jen na výtvarnou výchovu, často říká, že když je o rok starší než 
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ostatní, měl by umět také lépe kreslit. Nedávno, když jsme malovali ovoce, položila oba naše 

výkresy vedle sebe a řekla: 

„Schválně, děti, tipněte si, co namaloval desetiletý Jonáš a co devítiletá Julie“ (Štarková 

2018: 14). 

 Tento necitlivý přístup Jonáše odradil od jakékoli snahy. Negativní dopad měl i na Julii, 

která se začala méně snažit, aby nebyl tak značný rozdíl mezi jejími a bratrovými výkresy. Na 

tomto Juliině přístupu vidíme, že bratra lituje a má o něj starost.  

Doma pro sebe maluju mnohem hezčí obrázky a tam jen takové průměrné, aby se brácha 

příště nemusel stydět (Štarková 2018: 16). 

 Julie má pro bratrovo chování také značné pochopení a rozumí mu. Uvědomuje si, že 

mnohdy jedná příliš zbrkle a nedomyslí věci do konce, také často dříve mluví, než přemýšlí, 

ale ona chápe, že i když to tak někdy nevypadá, Jonáš se snaží. Každou chvíli něco vyvede, ale 

nemyslí to zle (Štarková 2018: 18). Bratra také brání proti posměškům spolužáků a kamarádů.  

Smějí se tomu. Ono je to vlastně docela legrační, když se to neděje vám. Nebo někomu, na 

kom vám záleží.  

„Nechej ho na pokoji!“ poprosím ji šeptem co nejklidněji, přece jen je to moje kamarádka. 

I když teď řekla něco, co se mi moc nelíbilo (Štarková 2018: 20). 

 Juliin klid a sebeovládání patrný z této promluvy je zcela v kontrastu s prostořekostí 

jejího bratra. Julie vnímá bratrovu složitou situaci a to, že jemu samotnému je líto, jak se 

chová. Vidí, že by se rád změnil, ale nedaří se mu to.   

Co si pamatuju, má pořád jen potíže. S tím, že dělá rámus, že si všechno plete, že nedává 

v hodinách pozor (Štarková 2018:  26–27). 

 Také dokáže vycítit, že by některé věci mohly Jonáše ranit, proto o nich před ním 

nemluví. Empatii se sourozencem jsme mohli vidět i u Pamely.  

„Co bylo v té zprávě z poradny?“ ptám se mamky raději pozdě večer, aby to Jonáš neslyšel.  

„Výsledek vyšetření, na kterém jsme s Jonášem byli. Stálo tam, že za své vyrušování nemůže, 

že to nedělá úmyslně. Nemůže ani za to, že stále něco zapomíná.“  

„Aha. Myslela jsem si to,“ přikývnu mamce. „Vždycky mi připadalo, že za to asi nemůže. To 

je nějaká nemoc?“ Mamka se pousměje.  

„Ne, to není. Jonáš je naštěstí zdravý jako ryba.“ 

[...]  

„Je to taková porucha a má ji spousta dětí. V každé třídě je jich několik. Jmenuje se to 

porucha pozornosti s hyperaktivitou. To znamená, že mu dělá potíže se déle soustředit 
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a hyperaktivita... to je složené ze slov hyper, což znamená nadměrně, a aktivita.“ 

„Tak to sedí!" zasměju se. „Jonáš je aktivní až moc! Pořád běhá a leze po stromech. To je 

ono?“ 

„Přesně tak. A taky to znamená, že nevydrží v klidu“ (Štarková 2018: 28). 

 Julie po tomto rozhovoru o bratrovi přemýšlí a snaží se nahlédnout život Jonášovýma 

očima.  

Když to nedělá schválně, nemrzí ho, že na něj kvůli tomu jeho vyskakování a vyrušování 

pořád všichni křičí? Možná ho to trápí, ale nikomu to neřekne (Štarková 2018: 28). 

 Zajímavá je Juliina autoregulace. Když se Jonášovi začne dařit v atletickém týmu 

a všichni ho začnou chválit, Julie pocítí žárlivost, ale okamžitě si ji zakáže. Po nekorektní 

poznámce strýce Milana, že v Jonášově týmu jsou chlapci, kteří nejsou na sport šikovní, se 

dozvídáme, že Jonáš si své znevýhodnění velmi dobře uvědomuje. Ukazuje se také důležitost 

postavy trenéra, který chlapcům říká, že každý může mít jiný talent, který se objeví později 

(Štarková 2018: 41), což Jonáše povzbuzuje a motivuje. Trenér založil sportovní oddíl, kam 

se může přihlásit každý, bez ohledu na to, zda má brýle, astma nebo nadváhu. Jonáš to pak 

komentuje slovy: „Hodně dětí v tom kroužku je v něčem jiných než ostatní“ (Štarková 

2018: 42). S Jonášovými sportovními úspěchy se začne měnit i chování spolužáků k němu. 

Ti, kteří se mu dříve posmívali, se ho zastávají a chtějí se s ním přátelit. 

 Třídní paní učitelka je protikladem paní učitelky na výtvarnou výchovu, neboť je 

trpělivá a nápomocná. Jonáše respektuje takového, jaký je. Místo upozorňování na jeho 

nedostatky se zaměřuje na jejich eliminování. A když se objeví příležitost pochválit ho, 

využije ji a vyzdvihne Jonášův atletický výkon před celou třídou.  

 Poměrně silný didaktický tón se ozývá ve chvílích, kdy autorka vyzdvihuje přínos 

lidské odlišnosti. Rodiče se snaží ukázat dětem, že je výhodou, když každý umí něco jiného. 

„Není hezké smát se druhým, když v něčem není stejně dobrý jako ty. Lepší by bylo nabídnout 

mámě, že s ní poběžíme takovým tempem, aby nám stačila. A Julie by mohla taky s námi“ 

(Štarková 2018: 48). 

 Kniha končí poselství, že nemá smysl stěžovat si na to, co člověk neumí, důležité je 

s tím začít něco dělat.  

Není důležité, jestli zapomínáš, ale jak si s tím umíš poradit (Štarková 2018: 64). 

 Vypravěčka Julie se místy obrací na tematizované projektované adresáty. 

Musím si dát pozor, abychom s holkama neseděly pod stromem, protože znáte Jonáše. Nejspíš 

by na něj zase vylezl a zkoušel něco svačit, a co kdyby ho tentokrát napadlo vzít si třeba 
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rajče? (Štarková 2018: 37). 

 Julie přistupuje k adresátům jako k přátelům, s nimiž ji spojují společné zážitky. Sdílení 

zážitků se čtenáři se zdálo být v náročnějších situacích pro Julii afektivním uspokojením. 

 

4.4. Útěk Kryšpína N. 

Hlavní postava Kryšpín se ocitá v mezní situaci, jíž je noční útěk ze školy v přírodě. 

Setkáváme se s paralelní kompozicí, kdy vypravěč nahlíží na jeden okamžik ve více rovinách. 

Vždy fokalizuje jednu z postav a jejím pohledem děj nahlíží. Děj tak působí dynamicky 

a tajemně. 

  Hned z kraje jsou čtenáři vrženi do vyšetřování policisty Valtra, který pátrá po 

Kryšpínovi, žáku páté třídy. Čtenáři se v této knize stávají detektivy, kteří z jednotlivých 

indicií skládají postupně celkový obraz. Na začátku máme jen skoupé informace. Policista 

vyslýchá Kryšpínovy spolužáky. Ve chvílích, kdy se vypravěč obrátí ke Kryšpínovi, který 

v době výslechu utíká nočním lesem, zjišťujeme pouze, že má Kryšpín velký strach ze 

všemožných nočních zvuků a stínů.  

 Díky Kryšpínovým retrospektivám a rozhovorům policisty s dětmi postupně 

poznáváme, že byl Kryšpín ve třídě outsiderem, se kterým se nikdo nepřátelil. Děti mu říkaly 

Špindíra, avšak ne kvůli tomu, že by se nemyl, nýbrž kvůli jménu.  

 Kryšpín se v myšlenkách vrací k jakési bamince, o které poznamenal, že nebýt jí, 

skončil by v děcáku. Čtenáři mohou rozluštit záhadu slova baminka. Pomocí dalších 

informací totiž zjišťujeme, že se o Kryšpína stará babička, protože ho matka opustila, když se 

narodil. 

„Bami?“ 

„Copak, Kryšo?“ 

„Proč mě mutr nechtěla?“ Kryšpín visel pohledem na baminčině obličeji a všiml si, jak 

pracně v sobě opět doluje sílu k odpovědi. „Tak proč,“ dorážel. 

„Vždyť víš. Byla moc mladá a hloupá, když ses narodil.“ 

„To říkáš vždycky. Navíc to bylo před jedenácti lety,“ namítl Kryšpín „Teď už přece mladá 

není.“ 

„Jenže hloupá je pořád,“ řekla baminka ostře (Březinová 2014: 22–23). 

 Kryšpín užívá výraz mutr kvůli tomu, že ho kdysi slyšel, nelíbilo se mu, jelikož mu zní 

tvrdě a neosobně, avšak pro označení jeho biologické matky se hodí. Tím čtenářům vyjeví 

vztah k této postavě. Z Kryšpínových vnitřních promluv vnímáme jeho ambivalentní postoj 
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k této osobě. Na jedné straně je zřejmé, že by chtěl, aby se vrátila, na druhé straně se obává, 

že by ho vzala od babičky. Na základě knih z našeho seznamu můžeme konstatovat, že dětské 

postavy mají často tendence obviňovat z chyb dospělých sebe, Kryšpín není výjimkou. Myslí 

si, že ho ona nechtěla, protože se jí v bříšku pokazil (Březinová 2014: 26). Slovem zkazil 

vypravěč čtenářům naznačuje, že s Kryšpínem nemusí být vše v pořádku.  

 Vypravěč čtenářům pomalu předává další a další stopy ohledně Kryšpínova života. 

Z rozhovorů policisty Waltra s dětmi postupně vyplyne, že bylo Kryšpínovi ve třídě 

ubližováno. Ukazuje se, že nešlo jen o slovní urážky a vyřazení z kolektivu, ale i o fyzické 

týrání. 

 Po výslechu spolužáků přichází na řadu vychovatelky. Projeví se tak selhání 

pedagogických pracovníků. Všichni měli před očima náznaky šikany. Byli si vědomi toho, že 

se děti Kryšpínovi z mnoha důvodů smějí a ostrakizují ho. Nepochopitelné je tedy rozhodnutí 

třídního učitele Hynka. Věděl, že se Kryšpínovi smějí tři konkrétní chlapci ze třídy a právě 

k nim ho poté přidělil na pokoj na škole v přírodě. V učitelově promluvě padne zajímavá 

poznámka: Navíc ten jeho problém (Březinová 2014: 42). Avšak o jaký problém se jedná, se 

zatím čtenáři nedozví.  

 Z Kryšpínových vnitřních monologů mohou čtenáři také cítit, že byl Kryšpín 

rozzlobený i na sebe, protože nebyl statečný a nebránil se. Kryšpínovy vzpomínky čtenářům 

postupně ukážou, že šikana ze strany tří spolužáků trvala už delší dobu. Zároveň ale vidíme, 

že se občas objevil někdo, kdo se ho zastal. Tato situace může být blízká zkušenosti mnoha 

čtenářů, kteří ji zažili či zažívají dennodenně ve třídě. Nemusí být přímo v roli nechtěného 

a vysmívaného spolužáka, ale mohou být v postavení svědků šikany, kteří se bojí vystoupit na 

obranu oběti.    

 Kryšpín čtenáře překvapí značnou schopností sebereflexe. Nejdříve vysloví přání 

narodit se znovu, pak si ale uvědomí, že by sice měl jinou matku a byl by jiný, ale neměl by 

babičku. Zároveň je překvapující vysoká míra kritičnosti vůči vlastní osobě. Prohlásí o sobě, 

že je pokažený zmetek (Březinová 2014: 54). Jako pokažený se vnímá především kvůli své 

biologické matce. Kryšpín se cítí silně determinován faktem, že ho vlastní matka opustila 

a o otci nic neví. Jeho odlišnost od spolužáků je nejen povahová, ale sociální.  

 Vypravěč udržuje čtenáře v neustálém napětí tím, že mu poskytne vždy pouze krátký 

výsek rozhovoru nebo popisu určité události. Nové informace jsou pouze naznačeny. Hned 

poté se přesune k jiným postavám a čtenář je tak nucen číst dál.  

 Později se dozvíme, že chlapci vzali Kryšpínovi sluchadla. Kryšpín bez nich téměř nic 
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neslyší. Čtenáři se tedy konečně dozví, o jakém Kryšpínově problému učitel mluvil předtím. 

Pochopí, proč Kryšpín neslyšel klapot podpatků, proč popisoval zvuk bubnování pomocí 

vibrujících prstů, proč vidí zvuky a výrok o tom, že se mamince v břiše pokazil, nabývá také 

nového významu. Všechny předchozí náznaky se poskládají.  

 Po tomto odhalení dochází u Kryšpína ke změně. Jakoby se Kryšpín před čtenáři už 

nestyděl a nic netajil. Do této doby se kolem jeho tajemství chodilo velkým obloukem. 

Čtenáři tušili, že něco není v pořádku a vypravěč i Kryšpín se vyjadřovali neurčitě a matečně. 

Když už známe Kryšpínovo tajemství, nechává nás vypravěč nahlédnout do chlapcových 

myšlenek, které se tohoto hendikepu týkají. Kryšpín se obává faktu, že ho najdou, ale 

pravděpodobně z jiného důvodu, než očekává čtenář. Jelikož nemá naslouchadla, bude muset 

odezírat, soustředěně se dívat lidem na rty a u lidí, kteří budou mluvit příliš rychle, 

neporozumí jejich sdělení. Z toho důvodu vnímá setkání jako ponižující.  

 Zajímavé je, jak se postupně mění Kryšpínovo uvažování. Na začátku útěku byl pouze 

rád, že je pryč z dosahu spolužáků, čím dál se mu ale do myšlenek vkrádá babička a Kryšpín 

nevnímá vlastní nepohodlí a nepříjemnosti, kterými si prošel na chatě. Zlobí se na spolužáky, 

protože tím, že ublížili jemu, ublížili především babičce. V této chvíli se v jeho promluvě 

objevují i vulgarismy. „Vy parchanti hnusný!“ řve nepříčetně. „Proč jste to bamince udělali? 

Proč?“ (Březinová 2014: 79). Kryšpín si uvědomuje, že nová sluchadla jsou velmi drahá 

a babička se bude opět trápit, protože na ně nebudou mít finance. A právě odpovědnost vůči 

babičce ho donutí změnit svůj zaběhnutý vzorec chování a začít se bránit.  

 Další Kryšpínovy retrospektivy čtenářům doplní chybějící informace o onom večeru, 

kdy mu spolužáci sebrali naslouchadla a odvlekli ho na záchod, přičemž Kryšpín empiricky 

očekával, že mu zase jen vymáchaj hlavu v záchodový míse (Březinová 2014: 84). Rozhodnutí 

čelit všem problémům dodá Kryšpínovi síly a rychle se vrací zpět. Postava Kryšpína se od 

ostatních hrdinů s hendikepem liší tím, že se musí potýkat se dvěma znevýhodněními. Kromě 

fyzického hendikepu bojuje ještě se sociálním hendikepem. Oba se stanou záminkou k šikaně, 

které se Kryšpín zpočátku trpně podvoluje, neboť má pocit, že je oprávněná.  

  

 V této kapitole jsme pojednali problém autismu, ADHD a nedoslýchavosti a také 

sociálního hendikepu. Ve sledovaných knihách se značně liší přijetí jedince s hendikepem 

u různých věkových skupin. Prvostupňové děti s hendikepem bývají přijímány jako obohacení 

kolektivu. Do příběhu je zpravidla zasazena postava milé paní učitelky, která vyzdvihuje 

jejich klady, snaží se jim pomoci a je k nim tolerantní. Žáci situovaní na druhý stupeň už jsou 
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vnímáni spíše jako rušivý element. Hendikepy postav byly vylíčeny velmi názorně. Trpělivý 

a empatický přístup rodinných příslušníků může napomoct k odstranění předsudků, které 

čtenáři mohou mít. K tomuto záměru přispívá také nahlížení děje ze zorného úhlu dětské 

postavy.  

 Mikroprostor rodiny vytváří místo, kde jsou postavy díky značné trpělivosti plně 

přijímány a pochopeny. Stejně tak důležité pro ně je mít přítele. U těchto hrdinů se 

nesetkáváme s velkým množstvím přátel, zpravidla je pro ně úspěch, mají-li alespoň jednoho. 

Postavy jsou vykresleny tak, že svůj hendikep reflektují. Vyjadřují lítost či vztek nad tím, že 

mnohdy reagují zcela odlišně, ne jako jejich okolí.  

Zajímavé je také sledovat, jak se s hendikepem vyrovnává právě rodina. Texty 

prezentují život s hendikepem jako náročný nejen pro daného jedince, ale i pro jeho rodinu. 

V knihách pro mladší školní věk je patrná výrazná snaha vše podřídit pozitivnímu zobrazení, 

takže nejen rodina a přátelé, ale i spolužáci přijmou hendikepovaného jedince, plně ho 

akceptují. V knihách pro starší školní věk se přijetí problematizuje. Rodič, nejčastěji otec, 

mívá s přijetím postižení svého dítěte problém a z rodiny odchází.  

 Hendikep se také často stane výhodou těchto postav, díky které vyniknou. Lukáš 

z knihy Lukáš a profesor Neptun o svém hendikepu poznamenal: Autismus nebolí, jen je 

člověk jiný (Štarková 2017: 12). Tím vystihl i ostatní typy hendikepů našich hrdinů. Postavy 

netrpěly fyzickou bolestí, ale potýkaly se především se svou jinakostí a problémy se 

začleněním do společnosti. Nejen tyto postavy, ale i jejich zdraví příbuzní, zejména 

sourozenci, se cítí stigmatizováni hendikepem.  

 V těchto knihách je patrná silná snaha, aby čtenáři hendikepovaným hrdinům 

porozuměli a pochopili je, lze za tím vidět úsilí autorů podporovat kladný vztah a přístup dětí 

k hendikepovaným jedincům, např. postava autisty Románka, která se objevuje v knihách 

řady Třídnice 4. B. Románek je všemi postavami bez výjimek brán jako plnohodnotný člen 

kolektivu, kterého mají všichni rádi. Hendikepovaní jedinci v knihách pro děti jsou ve 

výsledku vnímaní jako obohacení kolektivu. Je kladen důraz na skutečnost, že každý vyniká 

v něčem jiném a tato odlišnost je chápána jako velký přínos.  

 Postavy jako představovaní lidé nejsou dokonalé, mají své slabé i silné stránky. Zároveň 

se potýkají s určitým typem znevýhodnění a čtenářům svým jednáním ukazují, že se s ním 

dokázaly vyrovnat, využily svých reálných možností, nerezignovaly, ale bojovaly 

a výsledkem bylo přijetí sebou samým i dalšími lidmi, knihy tak končí pozitivně a motivačně. 

Autoři chtějí posílit dětskou důvěru v život, proto je vyústění zpravidla šťastné (Chaloupka, 
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Nezkusil 1979: 19). 

V případě hendikepovaných hrdinů se autoři často uchylují k vyprávění z perspektivy 

jiné postavy, nejčastěji sourozence, což umožňuje podat komplexnější obraz dané postavy.  

Jedinci s těžkým mentálním hendikepem by nebyli schopni jakékoli sebereflexe, proto je 

důležitá perspektiva jejich nejbližších, např. v knize Řvi potichu, brácho je zajímavý dvojitý 

pohled na autistu Jeremiáše. V případě jeho záchvatů sledujeme očima Pamely jeho fyzické 

projevy, jejichž popis není daleko od popisu chování nebezpečného zvířete. Jeremiáš slintá, 

řve, napadá všechny a vše v jeho dosahu. Pamela si však zároveň uvědomuje, jak náročná 

situace je to i pro Jeremiáše. Vnímá, že vnitřně trpí a nemůže jednat jinak. Takového pohledu 

není schopen nikdo z okolí, nikdo, kdo danou postavu nezná. Pamelu k bratrovi poutá silné 

sourozenecké pouto, bratra zná nejlépe, proto je její perspektiva velmi funkční.  

 Výskyt hrdinů outsiderů a hrdinů s hendikepy v literatuře pro děti a mládež má své 

opodstatnění. Výskyt těchto hrdinů v literatuře pro děti a mládež tak odráží snahu postihnout 

určité rysy současné společnosti a předat dětským čtenářům její reálný a komplexní obraz. 

Tematizováním outsiderství a hendikepů dětská literatura přispívá ke společenskému přijetí 

těchto jedinců a jejich začlenění do společnosti.  
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5. Postavy outsiderů v literatuře pro děti 

Knihy tohoto tematického bloku spojuje motiv outsidera, jímž jsou všechny hlavní postavy 

těchto knih. Motiv outsidera je v literatuře pro děti a mládež již typickým prvkem. 

Outsiderství představuje sociálně psychologický fenomén, který se týká sociálního aspektu 

osobnosti, toho, jak je přijímána okolím i jak vnímá sama sebe (Urbanová 2004: 123). 

Pojem outsider nabízí značné množství významových kontextů. Prefix out- můžeme 

překládat jako mimo, pryč a -sider jako příslušník něčeho, k něčemu. Outsider je tedy člověk, 

který nepatří do žádné skupiny, ten, který není zasvěcený do společenské věci. Může to být 

také osoba, která je vyloučená z určité skupiny a její členové ji považují za výjimečnou, 

odlišnou, převážně v negativním smyslu. Za outsidera lze také považovat člověka, který nemá 

v životě šanci na úspěch. Pojem outsider může být také chápán pozitivně, může se jednat 

o vlastní volbu člověka (Bariaková 2012: 11–12). 

 Z hlediska našich vybraných knih je pro nás důležitý pohled na outsiderství z kontextu 

jednotlivec – společnost. Literární hrdinové v následujících knihách se ocitají na okraji jejich 

společenského kontextu. Ve třídě jsou (zpočátku) neoblíbení, někteří se stávají terčem šikany. 

Sami se sebou se cítí nejistí a mnohdy jsou ze sebe rozpačití. Tito hrdinové jsou často osamělí 

a v důsledku analýzy vlastního prožívání u nich dochází k pocitům neúspěšnosti a selhání 

(Bariaková 2012: 16). 

 Základním znakem outsidera je tedy jinakost, odlišnost od společnosti, které je 

součástí. Může jít o rasu, pohlaví, věk či národnost (Bariaková 2012: 17). Tato odlišnost není 

vědomou volbou hrdiny, nemá možnost ji změnit.  

 Hrdinové z našich vybraných knih zastávají zmíněné formy outsiderství. Setkáváme se 

v nich s romským představitelem, s obtloustlým a nešikovným chlapcem a s chlapcem, který 

se ocitne v novém prostředí, do jehož kolektivu zpočátku není schopen zapadnout.  

S tématem outsiderství souvisí i šikana. Šikana a násilí jsou řazeny mezi nejčastější 

sociálně patologické jevy vyskytující se mezi dětmi a mládeží. V souvislosti se školou se 

k nim řadí ještě záškoláctví a vandalismus. Všechny tyto jevy můžeme vidět v různé míře ve 

vybraných knihách (Hutařová 2014: 31). V případě šikany žádná z hlavních postav není tím, 

který ubližuje, tedy tím zlým tyranem. Hlavní postavy, z jejichž perspektivy je příběh 

vyprávěn, jsou na straně oběti, ale postupně se z této pozice vymaňují a svým tyranům, 

případně jakékoli nepříjemné skutečnosti, se nakonec postaví.  
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5.1. Já se nechtěl stěhovat 

Vypravěč v er-formě nahlíží hlavního hrdinu Martina, který se ocitl v nelehké situaci. Věnuje 

značnou pozornost Martinovým vnitřním pocitům. Martin se přestěhoval s rodiči do nového 

města, musel opustit místo, které velmi dobře znal, kde měl své přátele a musel vstoupit do 

zcela nového, neznámého a naprosto cizího světa. S lítostí sledoval všechny nové spolužáky, 

jak si spolu povídají, zatímco on byl zcela sám.  

Měl co dělat, aby se před třídou nerozplakal. Ale kluci přece nepláčou. Rozhodně ne v nové 

třídě (Krolupperová 2010: 12). 

 Martin porovnává nové prostředí, jehož se necítí být součástí, s tím původním, ve 

kterém měl své místo. Všímá si, že ve starém domově trávila jejich rodina více času 

dohromady. Hledá také spojení mezi oběma světy a tím se mu stane plyšová žirafa, která 

substituuje pouto se starým domovem. Martinovým hlavním cílem se stane najít si kamaráda, 

avšak hned první den se setká s výsměchem a nezájmem.  

Dobře znala Martínkův bývalý domov i staré a dobré kamarády. Taky se jí ve velkém městě 

moc nelíbilo. Ale jí se aspoň nikdo nesmál (Krolupperová 2010: 18).  

 Zmíněné žirafě jsou implementovány Martinovy pocity. Stejně jako on, i ona se stane 

terčem výsměchu. Postupně se počáteční nepřátelství vůči Martinově osobě vyvíjí. Na 

začátku Vašek a další dva spolužáci testují, jak Martin reaguje na jejich ústrky. Vezmou mu 

žirafu a hází si s ní, nakonec do ní i kopnou, což Martina trápí stejnou měrou, jako kdyby 

kopli do něho. Martina se ve třídě nikdo nezastal a sám Martin se vzmohl jenom na to, že za 

odkopávanou žirafou neustále pobíhal. Postupně se vyprofilují dva hlavní útočníci, Robin 

a Vašek. Vaška se většina dětí ve třídě obává, a proto si nedovolí zastat se Martina.  

„Moc ne. Adam se spíš bojí Vaška naštvat. Pěkně by to slízl, kdyby se Vaškovi zprotivil.“ 

Martin se zarazil. Tohle bylo divné. Že by se někdo s někým kamarádil, protože se ho bojí? 

Nebo se neodvážil s ním nekamarádit? Martin se musel na chvíli zastavit. On se přece 

vždycky kamarádil s klukama, protože jim spolu bylo dobře (Krolupperová 2010: 63). 

 Martin se v novém prostředí setkává se zcela novou životní zkušeností. Dosud byl 

vždy součástí kolektivu dětí, nikdy se neocitl takhle osamocen.  

 Rozbíhá se tak klasický scénář šikany ve třídě. Útočníci testují, zda se vybraná oběť 

dokáže bránit. Martin si vše nechal líbit, a když se objevil někdo, kdo se ho zastal, stal se 

terčem výsměchu také. Útoky se pomalu stupňují. K počátečním slovním urážkám se přidá 

vyhození batohu do koše, přezůvek do záchodové mísy, namočení oblečení na tělesnou 

výchovu atd. V důsledku menší rozsáhlosti této knihy je vývoj šikany značně urychlen. 
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V knihách pro starší děti je díky větší rozsáhlosti knih vývoj šikany zachycen plynuleji, např. 

v Útěku Kryšpína N.  

 Ve třídě se nakonec najde jeden chlapec, který se dokáže Vaškovi postavit. S pocitem, 

že už není Martin úplně sám, odmítne si nechat vše líbit. Také si postupně najde ve třídě 

kamarády, což zlepší jeho psychický stav a přestane se tolik trápit.  

Když šel v úterý ráno Martin do nové školy, měl najednou pocit, jako by sem chodil už dlouho. 

Velká neznámá škola se stala známou (Krolupperová 2010: 68). 

 Také Vaškův vliv na ostatní spolužáky se zdá být postupně menší. Vše se zlomí ve 

chvíli, kdy Martin pomůže vyhrát škole fotbalový turnaj. Z knihy vysvítá patrné poselství, že 

si dítě může vybudovat své postavení a uznání ve společnosti, respektive ve třídě, tím, že 

v něčem vyniká.  

Než skončilo vyučování, stal se Martin hrdinou dne. Paní učitelka mu blahopřála, spolužáci 

gratulovali. Dokonce i Vašek! [...] 

Po vyučování šel Martin s třídou na oběd. Všiml si, že si děti z vyšších tříd něco šeptají 

a dívají se přitom na něj. „To jen ten Vokurka,“ zaslechl. Ale nikdo se nezačal smát jeho 

směšnému jménu. Kdepak. „Ten Vokurka, co kluky z Koutecký rozsekal na maděru?! Páni“ 

(Krolupperová 2010: 75). 

 Martin si díky svému výkonu získal uznání celé školy, ale hlavně Vaška, který se mu 

vysmíval od prvního dne a neustále ho ponižoval.  

 

5.2. Ňouma z áčka 

Opět se zde setkáváme s vypravěčem v er-formě, který fokalizuje především hlavního 

dětského hrdinu Toníka. Toník Koutecký je bojácný a pasivní snílek, budující si bohatý 

vnitřní svět, jenž mu kompenzuje jeho osobní nedostatky a nedokonalost v reálném životě. 

Tatínek pracuje jako řidič dálkových tras, proto doma často není. Toníka má tak na starosti 

především maminka, která ho přílišnou péčí mnohdy obtěžuje a má přehnaný strach o jeho 

zdraví. Přístup obou rodičů k synovi je diametrálně odlišný. Pečující a strachující se maminka 

na jedné straně, tatínek, který by syna rád zocelil na druhé straně. Maminčino přílišné 

pečování vnímá negativně nejen tatínek, ale i samotný Toník. Avšak jeho city k ní mu 

nedovolí, aby se jí postavil. Zároveň se jí snaží chránit před realitou jeho školních dní, protože 

si je vědom, že by z toho byla smutná. Maminčino extrémně ochranitelské chování vůči 

synovi zapříčiňuje jeho vyloučení z kolektivu kamarádů a spolužáků. Toník si uvědomuje 

rozdílné názory rodičů na jeho osobu. Ví, že o něm tatínek prohlásil, že je bojácný mamánek 
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(Březinová 2018: 49), a také že nesouhlasí s tím, aby ho maminka před vším ochraňovala. 

Z Toníkových promluv není patrné, že by ho tato slova mrzela nebo rozčílila. Jedinou reakcí 

je víceméně souhlas se vším, co tatínek o něm řekl.  

Toník reflektuje svou povahu a veškeré nedostatky, zvláště v oblasti sportu 

a mezilidských vztahů, kterými oplývá.  

„Nepůjdeš ven?“  

„Ven? Co bych tam dělal?“ 

„Pomohl bys mi venčit psa,“ vysvětlovala horlivě. 

„A ty to sama nedokážeš?“ podivil se.  

Elza se na něj v úžasu zadívala. Chvilku nevěděla, jestli si z ní Toník neutahuje. Ale tvářil se 

jako vždycky. Poklidně.  

„Holky mají pravdu,“ usoudila nakonec. „Ty seš vážně strašnej ňouma“ (Březinová 

2018: 15). 

 Z mnoha stran se setkává s negativním hodnocením své osoby. Nejen od spolužáků, 

ale i od tatínka: Konečně mě naučí lyžovat, abych prý nebyl takový břídil (Březinová 

2018: 12) nebo cizích lidí: „To jsi takový budižkničemu, že neumíš ani zavolat pomoc? Kam 

tě postavěj, tam tě asi najdou, že?“ (Březinová 2018: 18). Sám se sebou spokojený také není. 

Ačkoli je Toník ve třídě prototypem outsidera a spolužáci ho zneužívají a dělají si z něj 

legraci, přesto ho berou jako součást kolektivu. Avšak ne jako rovnocenného kamaráda. 

V knize Já se nechtěl stěhovat byli proti Martinovi zaujati pouze dva spolužáci, avšak ti 

dokázali svým vlivem zařídit, že se s Martinem nikdo z dětí příliš nekamarádil. I zde jsou tři 

spolužáci, kteří Toníka využívají a vysmívají se mu. Pokud se Tondy někdo zastane, ohrožuje 

tím svou pozici v třídním kolektivu.  

 Toník si je vědom svých nedostatků, ale na jakékoli zlepšení rezignoval.  

Už si zvykl. Chtěl by být silný, pružný a odvážný jako Superman, Ironman, Batman, 

Spiderman... nebo jako Prachomor. Ale není (Březinová 2018: 30). 

 Neschopnost stát si za svým názorem a konformní povaha Toníka přivedou do velkého 

problému. Vděčný, že ho spolužáci vzali mezi sebe, zúčastnil se házení šišek a trávových trsů 

na projíždějící auta. Vnitřně věděl, že to není správné, ale nechal se přesvědčit. Ve výsledku 

byl potrestán pouze on. Tento průšvih ho nicméně přiměje k dalšímu zamyšlení nad svým 

chováním.  
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Bylo mu mizerně jako nikdy předtím. Ještě hůř, než když minule nezavolal pomoc tomu 

klukovi v parku. Co to s ním poslední dobou jenom je? Nebo byl vždycky takový? Maminčin 

mazánek (Březinová 2018: 48). 

 Stejně jako v knize Já se nechtěl stěhovat, tak i zde si neoblíbený a vysmívaný 

spolužák získá respekt ostatních dětí, když nad nimi vynikne. Toník zachová chladnou hlavu 

ve chvíli, kdy se spolužačka začne dusit kvůli alergické reakci, zachrání jí život a v očích 

všech spolužáků se promění z ňoumy v hrdinu. Knihy tak předávají čtenářům naději a působí 

motivačně. Ukazují, že pokud se člověk pokusí změnit, přestane být pasivní a vyvine určité 

úsilí, zlepší svůj status v kolektivu a získá uznání všech, kteří o něm předtím pochybovali.   

 

5.3. Druhé housle 

Tématem této knihy je především odlišné etnikum a s ním spojené předsudky. Vypravěč 

provází čtenáře složitou cestou ke kamarádství mezi romským chlapcem Tonym 

a obtloustlým a nevýrazným Ríšou. Jejich příhody nahlíží skrze vnitřní perspektivu těchto 

postav. Místy nahlíží děj také pohledem jejich třídní učitelky a rodičů. Avšak dominantní je 

zaměření na postavy Ríši a Tonyho.  

 Zajímavý je kontrast mezi dětským a dospělým pojetím. Ještě než se stihne romský 

hrdina Tony přistěhovat, objeví se u dospělých obavy z nových sousedů. 

„Říkala mi sousedka Janíčková,“ chtěla něco dodat maminka, ale pak jen mávla rukou. „Ale 

nic... třeba to ani není pravda.“  

„Co říkala Janíčková?" vyzvídal Ríša.  

Tatínek také zvedl hlavu od monitoru a zvědavě čekal na odpověď. Maminka se k němu 

naklonila a sotva slyšitelně zašeptala: „Pak ti to řeknu“ (Fišerová 2018: 9). 

 Dětské postavy přijaly Antonína víceméně kladně. Pokud mezi nimi vzniknou spory, 

není důvodem odlišné etnikum. Tento aspekt řeší pouze dospělí, a to nejen Ríšovi rodiče, ale 

např. i někteří učitelé.  

„A co ten nový?“ vyzvídala Zelenáková. 

„Je šikovný. Myslím, že bude jeden z mála, který splní časový limit ve šplhu.“ 

„To se dá předpokládat. Takové děti přece často bývají pohybově nadané,“ konstatovala 

Zelenáková. 

Šimerdová a Krumlovský se po sobě podívali. 

„Jaké děti?“ nechápali. 
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„Nechte to být, jako bych nic neřekla,“ mávla rukou Zelenáková a pustila se do opravování 

domácích úkolů (Fišerová 2018: 32). 

 Postavy Antonína a Ríši mají mnoho společného s předchozími hlavními hrdiny, 

s Martinem a s Toníkem. Richarda a Toníka (Ňouma z áčka) spojuje jejich samotářství, 

bojácnost a pečující maminky. Antonín a Martin (Já se nechtěl stěhovat) opouští své 

dosavadní životy a stěhují se do zcela nového a neznámého prostředí. Každý z nich k nové 

situaci přistoupí zcela jinak. Antonín si svou extrovertní povahou snadno najde místo 

v novém kolektivu, více introvertnímu Martinovi to trvá trochu déle a musí se potýkat 

s šikanou.  

 Rodina Antonína Kardáše se od rodiny Ríši liší pouze ve své početnosti, Antonín má 

čtyři sestry. Avšak jinak jsou si naprosto podobné. Otcové chodí do zaměstnání, matky pečují 

o rodinu. Rodiče obou kamarádů své děti milují a záleží jim na nich.  

Zajímavý je generový stereotyp, se kterým se setkáváme v Ríšově rodině. Maminka 

v jednu chvíli vaří a luxuje, zatímco tatínek odpočívá a maminka mu ještě přináší lahev piva.  

 Samotná postava Tonyho vyčnívá nad ostatní svou morální čistotou. Oproti některým 

spolužákům není zákeřný, je ochoten všem pomoct, dokonce i zcela neznámým lidem, např. 

bezdomovce odnaučí pít alkohol. Svým přátelstvím pomohl také nevýraznému 

a sebekritickému Ríšovi. Tony pomůže Ríšovi překonat nízké sebevědomí a ten se díky němu 

zlepší ve sportu a přestane se tolik stranit kolektivu. 

 Do hlavní dějové linie vstupují promluvy tajemných postav Dáši a Emilky. Jejich 

kapitoly jsou graficky oddělené od hlavní dějové linie. Kdo tyto záhadné hlasy jsou, se čtenáři 

dozví až v závěru knihy. Dáša a Emilka komentují dění ve třídě a pomohou vyřešit záhadu 

ztracených peněz. Z krádeže je obviněn Tony, což se neobejde bez komentářů některých 

postav, které jsou vedené v duchu rasových předsudků. Krádež se nakonec vysvětlí a pravý 

viník se najde. Tony s Ríšou ustojí zkoušky jejich přátelství a nakonec je jim dovoleno spolu 

kamarádit.  

 Kromě těchto tajemných postav se setkáme ještě s dalším nadpřirozeným jevem a tím 

je neviditelný soused Vlček, do jehož domu se přistěhovala Tonyho rodina.  

 

 Postavy v této kapitole se od svého okolí odlišovaly a tím se ocitly na okraji jejich 

společenského kontextu. Odlišnost těchto postav vedla k jejich ostrakizaci a ve dvou 

případech také k šikaně. Důležité je, že se hrdinové se svým postavením nesmířili, ale 

dokázali se z něj vymanit. Porazili předsudky, které o nich mělo okolí, a stali se 
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plnohodnotnými členy společnosti. Předávají tak čtenářům naději, že i oni se mohou změnit. 

Postavy tak vystupují jako vzory pro dětské čtenáře. Ukazují, že pokud se přestanou litovat 

a začnou se sebou pracovat, mohou se skutečně změnit a získat přátele a uznání.  

S motivem outsiderů jsme se setkali také v jiných knihách této práce, např. postavy 

Kryšpín (Útěk Kryšpína N.) a Patrik (Řvi potichu, brácho). 
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6. Tendence ve sledovaných knihách 

Vybrané knihy zpracovávaly problematická témata, která byla v literatuře pro děti nejen před 

rokem 1989, ale částečně i před rokem 2010 tabuizovaná, méně frekventovaná, případně 

zobrazovaná v umírněnější podobě. Tato témata se v české literatuře pro děti a mládež začala 

hojně vyskytovat zejména s nástupem nové autorské generace, po roce 2010 se staly 

výraznými autorkami především Michaela Fišarová a Petra Štarková. Nesmíme zapomenout 

také zmínit již zavedenou autorku knih po děti a mládež, která problematická témata hojně 

tematizuje, Ivonu Březinovou. 

Problematická témata v literatuře pro děti a mládež souvisejí se změnami ve 

společnosti, ve které se objevují nové společenské fenomény a které literatura aktivně 

reflektuje. Zcela novými tématy v literatuře pro děti a mládež jsou střídavá péče, soužití 

rodičů stejného pohlaví a autismus. Tématem, které prostupuje většinu vybraných knih, je 

dysfunkční rodina, která má řadu podob. Může se jednat o rozvod, dočasnou odluku, případně 

neúplnou rodinu zapříčiněnou absencí jednoho z rodičů, nejčastěji otce, který v životě dítěte 

nikdy nevystupoval.  

Z provedených analýz zvolených knih vyplývá několik společných rysů, na které se 

nyní zaměříme. Zajímavým jevem v případě tematiky rozvodu byl vztah dítěte ke zvířeti, 

které mu suplovalo nedostatky v citové oblasti. V knihách zařazených do této práce jsme se 

setkali s kočkou, se kterou dětský protagonista našel shodné rysy a identifikoval se s ní (Maja 

a Kim, Ťapka, kočka stěhovavá). Do kočky promítaly dětské postavy své pocity a trápení 

a objevovaly v ní své já. Dítě se o zvíře staralo a ve vztahu k tomuto bezbrannému tvorovi, 

který byl na jeho péči závislý, hrálo roli dospělého. Kočka se pro dětskou postavu stala 

přítelem, jemuž se svěřovala se svým trápením a uchylovala se k němu v případě problémů 

a nedorozumění se svým okolím. Ve střídavé péči se kočka pro hlavní postavu stala jediným 

pevným bodem v „kočovném” životě.  

Témata vybraných knih poskytují dětským čtenářům informace o různých jevech 

a problémech, které je mohou obklopovat a kterým nemusejí vždy rozumět (např. v této práci 

hojně vyskytované problémy mezi rodiči, okolnosti týkající se rozvodu, jako např. zákony 

a úřední zásahy apod.). Příběhy seznamují dětské čtenáře se základními modely mezilidských 

vztahů a tím napomáhají jejich orientaci ve společnosti a ve světě a jejich integraci do těchto 

vztahů (Nikolajevová 2018: 142). Např. v knihách s tematizovaným rozvodem vystupuje jako 

vedlejší motiv komplikované přijetí rozvodu rodiči, kupříkladu v knize Ťapka, kočka 

stěhovavá čtenáři sledují krom hlavní hrdinky také postavu maminky, která těžce přijímá 
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nejen rozvod s manželem, jeho novou partnerku, ale i střídavou péči. Dětští čtenáři tak 

získávají povědomí o tom, jak jsou takové situace náročné i pro samotné rodiče a mohou tak 

lépe rozumět tomu, proč jejich vlastní rodiče jednají neobvykle či podrážděně v podobných 

situacích.  

Dětští hrdinové tedy poskytují čtenářům klíč, jak řešit vlastní životní situace, jak 

překonávat problémy, pomáhají zpřehlednit komplikovanost mezilidských vztahů, jako např. 

zmíněné složité vztahy mezi rozvedenými rodiči, ale také mezi nevlastními sourozenci 

a vrstevníky. Činy postav mohou působit pro čtenáře nejen jako návod, jak řešit složité 

situace (ze sledovaných knih je patrné silné poselství, že před problémy není účinné utíkat, ale 

naopak postavit se jim a hlavně mluvit o nich a důvěřovat lidem v blízkém okolí dítěte), ale 

také jak je neřešit (např. v knize Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. čtenáři s Filipem 

prožívají jeho výčitky svědomí a strach z toho, že nevlastní sestru zabil. Tyto stavy jsou 

popsány velmi sugestivně, čtenář tak prožívá úzkostné a stresové pocity s hlavní postavou 

a od podobných činů je odrazen). Tyto popisované jevy také skýtají čtenářům možnost 

konfrontovat své zkušenosti a názory s těmi literárních postav (např. v knize Nejhorší den 

v životě třeťáka Filipa L. čtenáři mohou porovnávat neshody se svými nevlastními sourozenci 

a jejich řešení s radikálním činem literárního hrdiny Filipa). 

Pravděpodobně nejdominantnějším společným rysem je skutečnost, že se dětští 

hrdinové ocitají sami, bez pomoci jejich důležitých dospělých, v konfliktech, v náročných 

mezních situacích. Dospělé postavy selhávají a děti tak musí mobilizovat všechny své síly 

a vyřešit situaci samy svými vlastními silami a nabytými zkušenostmi. Náročnost situace 

často není úměrná jejich dosavadním schopnostem a znalostem a značně je převyšuje, proto 

není pro dětské postavy snadné problémy vyřešit.  

 Literární hrdinové jsou pro dětské čtenáře tedy určitými modely, jak řešit a zvládat 

nelehké životní situace. Chaloupka dodává, že tento aspekt je pro dětské čtenáře důležitý 

zejména proto, že dětská postava dokáže řešit problémové situace dospělého člověka.  

 Hrdinové si vždy s problémy dokážou poradit, překonají překážky a dospějí k happy 

endu. Šťastný konec je pro dětské čtenáře podstatný. V případě literatury pro děti je 

neodmyslitelným fabulačním zakončením (Chaloupka 1971: 27). Některé vybrané knihy 

nedisponovaly explicitním šťastným koncem, jejich zakončení bylo spíše otevřené (Trable 

s tátou, Nikolina cesta, Útěk Kryšpína N.), avšak z textu byla patrná naděje na postupné 

šťastné vyústění situace. Autoři v těchto knihách ponechávali prostor čtenářům na dokončení 

příběhu. Otevřené konce věří v dětskou schopnost vyrovnat se s náročnými a tragickými 
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životními situacemi. Autoři popírají čtenářské očekávání dětí na uspokojivé završení děje. 

Chaloupka k otevřeným koncům poznamenává, že je při nich čtenář nucen potlačit v sobě 

omezenost svého dětského já a přesahovat sebe sama do světa dospělých (Chaloupka 

1979: 23). 

 Dalším společným rysem je také výrazná dějovost podporovaná dynamičností děje 

a vyšším výskytem dialogů. Tato skutečnost je dána také tím, že dětští čtenáři vnímají 

estetičnost spíše ve věcné sdělnosti než ve tvaru uměleckého díla (Chaloupka 1971, s. 30). Ve 

sledovaných knihách se nesetkáme s dlouhými, rozvleklými popisy. Děj má vždy spád, 

dominují dialogy a vnitřní monology. Pro dětského čtenáře má větší význam poznávací 

a emocionální smysl díla než estetické kvality. Estetický prožitek je určen především vztahem 

k popisované skutečnosti, k postavám, k ději. Dítě je hodnotí jako by bylo přímým 

účastníkem děje. Kladně tedy hodnotí díla, která mají zajímavý, příjemný či napínavý, 

dynamicky proměnlivý děj, jehož hrdina je úspěšný a dojde ke šťastnému konci (Chaloupka 

1971: 27). V analyzovaných knihách měl vždy dominantní postavení tematizovaný problém. 

V knihách byla výrazná snaha autorů seznámit dětské čtenáře s danou problematikou. 

V takovém případě často vystupovali do popředí dospělé poučené postavy, které složité 

záležitosti vysvětlovaly, např. postava matky v knize Můj brácha Tornádo, která dceři 

vysvětluje projevy diagnózy ADHD.  

 

Vybrané knihy se vyznačují autentičností, kterou vytváří několik faktorů. Hlavními 

hrdiny jsou vždy dětské postavy. Texty fokalizují děj skrze prožitky dětského hrdiny, sledují 

události tak, jak je dětské postavy prožívají a vnímají (Nodelman 2018: 208–209). Knihy tak 

působí věrohodně a získávají díky tomu na čtenáře značný vliv. Také modelace dětských 

postav vychází ze současné reality. Důležitým faktorem posilujícím autenticitu je též emoční 

diskurs, tedy popisy emocionálních stavů postav, které jsou v analyzovaných knihách jemněji 

odstíněné. Ve čtenářích tyto popisy vyvolávají dojem, jako kdyby popisované stavy sami 

zakoušeli (Nikolajevová 2018: 141–142). Postavy tak svou plastičností vytváří dojem 

reálnosti a pro dětské čtenáře tak nesou značný identifikační potenciál. Tomu napomáhá 

zmíněná silná psychologie postav, která je vytvářena sledováním vnitřního světa hrdinů, 

a také podobnost fikčního světa s reálným světem současných dětí. Literární postavy hrají 

rády hry na počítači, sledují youtubery, chtějí nejnovější mobily, mají problémy s rodiči 

a sourozenci, nesnáze ve škole, disponují jak dobrými, tak špatnými vlastnostmi a také jejich 

jazyk odpovídá dnešním dětem. Můžeme tedy mluvit o referenčních hrdinech, neboť jsou 
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svým životním kontextem, okruhem poznání světa, kontakty s dospělými apod. svým 

čtenářům blízcí (Bariaková 2012: 24).  

 Všichni hrdinové ve sledovaných knihách byli kladní. V literatuře pro děti si nelze 

představit, že by v ní vystupoval hlavní hrdina bez kladného jádra (Bariaková 2012: 21). 

Nikolajevová uvádí, že autoři nevěří ve schopnost dětských čtenářů oblíbit si postavu, kterou 

nemají rádi (Nikolajevová 2018: 148). Toto tvrzení neznamená, že by dětské postavy byly 

veskrze poslušné a hodné. Naopak. Dopouští se mnoha chyb, porušují zákazy, ale jejich 

motivace je vedena snahou situaci vyřešit nebo domoci se spravedlnosti, např. Filip z knihy 

Nejhorší den v životě třeťáka Filipa N. málem zabil svou nevlastní sestru Moniku, avšak 

výsledek byl vedlejším produktem jeho snahy potrestat Moniku za její nespravedlivé chování 

vůči němu. Z Moničina zranění byl smutný a svého činu litoval.  

 Hlavní protagonisty také spojovala dynamika jejich jednání. Postavy nezůstávaly 

statické, ale vyvíjely se. Literární hrdinové procházeli náročnými životními situacemi, které 

přesahovaly jejich dosavadní zkušenosti a se kterými si museli poradit zcela sami. Zároveň se 

nevyvíjely pouze dětské, ale i dospělé postavy, a to zejména v jejich vztahu k dětem. Dospělé 

postavy měly zpočátku často problém vyrovnat se s novou situací, nebyli schopny plnit funkci 

zodpovědného rodiče. Avšak v závěru děje vlivem sebereflexe u nich došlo k obratu. Se 

situací se smířily a opět se staly oporou pro své děti.  

 

 Prostor knih tvořily především dvě místa, která jsou pro děti typická, a to prostředí 

rodiny a prostředí školy. Školní třída má významný podíl na utváření jedince. Ovlivňuje jeho 

proces socializace, má vliv také na posílení vlastní identity a seberealizaci. Pro dítě je důležité 

být spolužáky a učiteli akceptován a získat jejich uznání. Tato touha silně vystupovala 

v knihách s hrdiny, kteří byli v postavení outsiderů.  

 Někteří dětští vypravěči se obraceli na tematizovaného adresáta (Lukáš a profesor 

Neptun, Můj brácha Tornádo, Ťapka, kočka stěhovavá). Jejich vyprávění tak nabývalo 

podoby mluveného projevu, proudu vzpomínek a úvah, v nichž se vypravěč snaží o reflexi 

toho, co zažil. Takové projevy získávají dojem aktuálnosti, nabýváme pocitu, že mezi právě 

vyprávějícím a prožívajícím já není velký časový rozdíl (Urbanová 2004: 137). 

  

Ve vybraných knihách jsme se setkali se dvěma typy vypravěčů. První typ je 

zastoupen knihami, které jsou vyprávěny er-formou. Druhou skupinu tvoří vypravěči v ich-
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formě. Nehledě na formu vypravování, byly všechny zkoumané narativy interně fokalizováné 

(Bílek 2013: 150). 

Nejdříve se zaměříme na knihy vyprávěné v er-formě. Vypravěč v nich fokalizoval 

určité postavy či postavu a děj poté nahlížel skrze tyto postavy, prostřednictvím jejich 

prožitků, myšlenek.  

S fixní fokalizací, tedy vyprávěním, kdy vypravěč fokalizuje pouze jednu postavu, 

jsme se setkali v knihách Já se nechtěl stěhovat, Maja a Kim, Ňouma z áčka a Řvi potichu, 

brácho. V dalších knihách této skupiny jsme se setkali s variabilní fokalizací, kdy vypravěč 

fokalizoval dvě či více postav (Bílek 2013: 150). Tento typ narativu jsme shledali v knihách 

Druhé housle, Jura a lama, Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L. a Útěk Kryšpína N.  

V  knihách se vyskytuje také dvojitá fokalizace. Děj byl zde nahlížen perspektivou 

malého dítěte, které má omezené znalosti a zkušenosti a mnohdy není schopno situaci a lidem 

porozumět. Ale kromě tohoto dětského hlediska bylo v textech přítomno ještě jedno hledisko, 

a to hledisko vypravěče. Čtenářům je tak naznačováno, že dětský hrdina ze své perspektivy 

není schopen vidět zcela vše, co je možné vidět, případně si neumí vysvětlit to, co se 

v příběhu odehrává. Vypravěči jsou tedy v pozici, jako by viděli a věděli víc než fokalizovaná 

dětská postava (Nodelman 2018: 209). Tento vypravěč je jakýsi poučený dospělý, který 

nahlíží děj z perspektivy dětské postavy a místy dovysvětluje dětským čtenářům to, čemu 

dětská postava nedokáže porozumět, případně zmiňuje i to, co nemůže vědět. Vypravěč tedy 

vystupuje nad promluvu dětské postavy a ukazuje čtenářům, že ví a vidí více, případně vidí 

jinak, než fokalizovaná dětská postava, která není vševědoucí a má omezené znalosti 

a zkušenosti. Podívejme se na názorný příklad v knize Ňouma z áčka. Tento druhý pohled je 

patrný druhý např. v situaci, kdy se hlavní hrdina zúčastnil se svými spolužáky nebezpečné 

hry, která končila jejich útěkem.  

Nezastavil. Přidal. Nebo si to alespoň myslel. Ve skutečnosti sotva pletl nohama. V hrudi mu 

pískalo, v boku píchalo a v krku měl tak sucho, že ani nemohl polknout. (Březinová 2018: 42–

43)  

 Postava Toníka se domnívala, že utíká rychle, avšak díky druhému pohledu se čtenáři 

dozvídají, že tomu bylo naopak. Vypravěč na chvíli přestal situaci fokalizovat z pohledu 

postavy Toníka a sdělil nám informaci, kterou si tato postava neuvědomovala a o které 

nevěděla. Výskyt dvojité fokalizace vyzývá čtenáře, aby vnímali očima postav, zároveň je ale 

upozorňuje na omezené možnosti vnímání a vědění dané postavy. Dvojitá fokalizace tedy 

naznačuje, že se v textu odehrává více, než vnímá daná postava.  
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Druhá skupina knih je vyprávěna v ich-formě. Zde se setkáváme s vypravěčem, který 

je zároveň hlavní nebo vedlejší dětskou postavou. Děj nahlíží ze své dětské perspektivy. 

V těchto knihách tedy chybí hledisko někoho poučenějšího jako v první skupině. Dospělé 

pohledy a názory nám přináší pouze dětské postavy, které promluvy dospělých reprodukují 

a často se nad nimi pozastavují. Zde se mnohem více setkáváme s vyjadřováním nepochopení 

jednání dospělých postav. S tímto typem vyprávění jsme se setkali v knihách Jana: Povodeň, 

Kája a Claudie: Hra na štěstí, Nikolina cesta, Můj brácha Tornádo a Trable s tátou a Ťapka, 

kočka stěhovavá. Zvláštní postavení zastává kniha Lukáš a profesor Neptun, neboť zde se 

setkáváme se dvěma vypravěči, Lukášem a profesorem Neptunem. Profesor Neptun je 

o poznání poučenější než devítiletý Lukáš. Dokáže vyprávět i o událostech, jichž není osobně 

svědkem. Ve svých promluvách se zaměřuje především na vysvětlení Lukášova neobvyklého 

jednání.  

Se dvěma vypravěči jsme se setkali také v knihách Kája a Claudie: Hra na štěstí a Řvi 

potichu, brácho. Vypravěčské dvojice Lukáš a profesor Neptun a Kája a Claudie prezentovali 

místy tytéž události a to každý ze svého pohledu. Tato multiplicitní fokalizace umožňovala 

čtenářům širší pohled na popisovaný děj (Bílek 2013: 150). 

 

Přínos těchto témat v literatuře pro děti vidíme především v tom, že mohou dětským 

čtenářům nahradit přímou životní zkušenost a mohou jim pomoct v situacích, kdy se dítě 

s danými či podobnými problémy setkává. Knihy mu tak mohou být nápomocné se 

s náročnými situacemi vyrovnat, což je podpořeno tím, že se autoři zaměřují na nitro postav, 

na jejich city, psychologii. Hrdinové jsou nuceni postavit se situaci jako nevyhnutelné 

zkušenosti. Musí hledat řešení problémů, přičemž důležitá je přítomnost naděje v pozitivní 

vyústění náročné situace. Způsoby, jak postavy řeší své problémy, mohou být pro dětské 

čtenáře návodem, jak obdobné životní situace řešit, případně varováním před důsledky 

nevhodného způsobu řešení, jak se z krize dostat (Sladová 2014: 18). Hrdinové ve vybraných 

knihách působí na čtenáře motivačně a pozitivně. Nikdo z nich se při překonávání překážek 

nevzdal. Prošli náročnými situacemi, překonali je a tím sami přispěli ke šťastnému či 

uspokojivému vyústění.  
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7. Pracovní a metodické listy 

Při tvorbě pracovních listů jsme vycházeli z požadavků na očekávané výstupy, které jsou 

uvedeny v RVP pro 1. stupeň základní školy v oblasti český jazyk a literatura. Z oblasti 

Komunikační a slohová výchova se konkrétně jedná o čtení s porozuměním, rozlišení 

podstatných a okrajových informací v textu, reprodukci obsahu sdělení a zapamatování 

podstatných informací a schopnost vést dialog. Z části Jazyková výchova pracovní listy 

rozvíjí schopnost porovnávat významy slov, jedná se zejména o práci se synonymy. 

Z poslední části Literární výchova se pracovní listy snaží orientovat na vyjadřování dojmů 

z četby, reprodukci textu a tvořivou práci s vlastním textem, používání elementárních 

literárních pojmů (vypravěč, postavy, přímá řeč). V RVP pro 2. stupeň jsou tyto požadavky 

dále rozvíjeny. Žáci jsou více směřováni k uvažování o textu, vedeni ke kritickému 

přemýšlení o něm, porovnávání textů, motivů apod. Oproti 1. stupni se výuka zaměřuje navíc 

na poznání literární historie a literární teorie.  

Cílem pracovních listů není jen rozvíjet čtenářské gramotnosti, ale také vést žáky 

k uvažování nad problémy současné společnosti, utváření vlastního názoru na ně a jeho 

prezentování před ostatními spolužáky. Jednotlivé úkoly se také orientují na rozvoj fantazie 

a užívání základních literárních pojmů.  

 Při práci s pracovními listy by bylo vhodné, aby měl každý žák svůj pracovní list. 

Ukázky je možné číst společně nahlas nebo individuálně potichu. Práce s pracovními listy 

začíná vždy úryvkem, ke kterému se poté vztahují jednotlivé úkoly, které se plní postupně 

v pořadí, v jakém jsou navrženy. Úkoly je vhodné plnit individuálně. Po každém 

vypracovaném úkolu si žáci s učitelem spolu sdělí vlastní odpovědi.  

Některé úkoly jsou orientovány na individuální názory žáků, bude se tedy pracovat 

s větším množstvím odpovědí. Ty je poté vhodné prodiskutovat ve skupině. Ideální situací 

bude, pokud budou žáci reagovat na odpovědi svých spolužáků, oponovat jim, doptávat se na 

detaily. Učitel by měl diskuzi a reakce žáků korigovat k dodržování pravidel diskuze, měl by 

pomáhat řešit spory, pomocí otázek navádět žáky k řešení, k přesnějšímu formulování.  

 Zadání úkolů je vhodné číst společně nahlas. Úkoly v jednotlivých pracovních listech 

jsou rozmanité, proto jejich plnění může být různé. Aby se zvýšila pravděpodobnost, že se 

zapojí každý žák, dáváme přednost tomu, aby byl žákům poskytnut dostatek času na 

individuální vypracování.  Žáci si mohou do textu psát vlastní poznámky, podtrhávat.  

 Úkoly, které se orientují na formulaci vlastních názorů, na sepsání situace 

z perspektivy konkrétní postavy, vyžadují zcela samostatnou práci s dostatečným časem.  
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 Některé pracovní listy zpracovávají silné emotivní okamžiky, které mohou být 

některým žákům nepříjemné. V tomto případě spoléháme na učitele, že své žáky znají, vědí, 

jak funguje kolektiv, a budou schopni posoudit vhodnost pracovního listu v dané skupině. 

V případě emotivního dojetí je možné o pocitech diskutovat. Samozřejmě pouze pokud budou 

žáci projevovat potřebu k textu se vyjadřovat. Jakékoliv jejich myšlenky v souvislosti 

s textem jsou vítané, nechceme žáky svazovat pevně stanovenými hranicemi předepsaných 

úkolů.  

Některé pracovní listy jsou obsáhlejší, případně obsahují časově náročnější úkoly, 

proto je možné, že jedna vyučovací hodina stačit nebude. Učitelé si také mohou pracovní listy 

upravit dle vlastních potřeb, např. pracovat jen s některými úkoly.  
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Pracovní list č. 1 (k 2.1 Kája a Claudie: Hra na štěstí) 

„Jak ti je?” Maminka mě objala a dala mi pusu. 

„Špatně,” řekla jsem. 

„Co tě bolí?” vyděsila se. 

„Nic mě nebolí. Je mi špatně z těch vašich hádek,” zašeptala jsem. 

„Špatně z hádek,” zopakovala maminka. „A víš, proč se hádáme?” zeptala se. 

„ __________________________________,” odpověděla jsem.  

„Tak jsi doufám za nimi dobře slyšela, že se hádáme kvůli vám. Kvůli tomu, co pořád 

provádíte!” 

„Tohle nemá cenu,” zasáhl do hovoru tatínek. „Pojďte si o tom všem normálně promluvit. 

Tak co nám k tomu povíte?” zeptal se. 

„Utekli jsme,” řekl Kája. 

„Tak to je nám jasný,” napil se piva tatínek.  

„Maminka bude mít jiný dítě,” řekla jsem a koukala pořád do hrnku. „Nebude nás už chtít.” 

„A nemůžeme k tátovi a babičce,” dodal Kája. „Chceme sem jezdit, je to náš domov!” 

Tatínek se podíval směrem k mamince a čekal, jestli něco řekne. Pěkně dlouho bylo ticho! 

Koukala jsem pořád do svého hrnku. Pak maminka konečně promluvila.  

„To, že čekám miminko, vůbec neznamená, že přestanu milovat vás dva. Nikdy vás 

nepřestanu mít ráda, ať se stane cokoliv. A je mi moc líto, že vás něco takovýho vůbec 

napadlo.” 

„Mysleli jsme si to proto, že Kryštof není náš táta,” řekl Kája.  

„A choval se k vám někdy špatně?” zeptala se maminka. 

Kája zakroutil hlavou a po očku se podíval po tatínkovi. 

„A k tátovi jezdit můžete,” vzdychla maminka. „Chtěla jsem jen, aby si uvědomil, co je to 

zodpovědnost a trávil víc času s vámi než v práci a s kamarády,” pronikavě se na něho 

zadívala. Tatínek na to neřekl nic, jen se zase trochu napil piva. 

„Takže zase týden a týden?” zeptala jsem se s nadějí v hlase.  

„Týden a týden,” odsouhlasila maminka.  

(Michaela Fišarová: Kája a Claudie: Hra na štěstí, upraveno) 

 

1. Najdi v textu dva důvody, proč Kája s Claudií utekli. 

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________ 
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2. Na základě textu vysvětli, co je to střídavá péče.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Jaké jsou podle tebe výhody a nevýhody střídavé péče? 

Výhody: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Nevýhody: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Najdi v textu důvod, proč maminka zakázala dětem střídavou péči.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Na základě textu urči, jaký postoj mají ke střídavé péči dvojčata Kája a Claudie.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Na základě textu urči, kdo je Kryštof. 

_____________________________________________________________________ 

7. Doplň do vynechaného místa v textu podle kontextu ukázky, co pravděpodobně 

Claudie říkala.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Metodický list k pracovnímu listu č. 1 

Tento pracovní list se zaměřuje na téma střídavé péče. Půjde zde jak o hledání konkrétních 

informací z textu, tak o vlastní zamyšlení nad textem, formulaci názorů a jejich sdělení 

spolužákům. Cílem bude vysvětlit toto porozvodové uspořádání, zamyslet se, zda má nějaké 

výhody či nevýhody (úkoly č. 2 a 3). Výhody a nevýhody, které žáci vymyslí, by bylo vhodné 

psát na tabuli a poté o nich diskutovat a sledovat, v jakých argumentech se žáci shodli, jaké 

argumenty jsou ojedinělé. Tím, že žáci budou muset vymyslet jak výhody, tak nevýhody, měli 

by dospět k uvědomění, že situace není černobílá, skutečnost je mnohem komplikovanější 

a jednostranné odmítnutí či přitakání bez analýzy problému není vhodné. Úkoly vedou žáky 

k zamyšlení se nad situací a na základě toho k formulaci vlastních názorů.  

 Další otázky směřují k pozornému a detailnímu čtení (otázky č. 1 a 4). Úkoly směřují 

žáky k hledání zadaných informací. Otázky č. 5 a 6 vyžadují dedukci na základě informací 

z textu, které nejsou explicitně řečené, žáci tedy budou muset tuto nedourčenost doplnit 

pozorným čtením. U otázky č. 6 by žákům mohly pomoct vlastní zkušenosti, případně 

povědomí získané z jejich předešlé četby, filmů apod.  

 Než žáci začnou pracovat na sedmém úkolu, měl by je učitel upozornit, aby si znovu 

přečetli ukázku, zejména části poblíž vynechaného místa a nejen ty, které předchází 

vynechanému místu. V textu je vzápětí uvedena maminčina promluva, v níž říká „Tak jsi 

doufám za nimi dobře slyšela [...]“, což naznačuje, že Claudie tajně poslouchala. Žáci zde 

pomocí buď svých osobních zkušeností, nebo znalostí z četby či filmů mohou odvodit, že se 

často poslouchá za dveřmi.  

 

Možná řešení:  

1. Maminka bude mít další dítě a nebude mít dvojčata už ráda. Děti nemohly jezdit 

k tatínkovi a babičce. 

2. Když dítě po rozvodu rodičů bydlí týden u maminky, týden u tatínka. 

3. Možné odpovědi:  

Výhody: Děti po rozvodu vídají stejnou mírou oba rodiče a nedojde tak k situaci, kdy 

dítě vídá jednoho z rodičů pouze jednou za dva týdny. 

Nevýhody: Pro děti a rodiče je to náročné, musí neustále převážet věci z jednoho 

domova do druhého, někdy musí do školy dojíždět, případně navštěvovat dvě školy, 

když bydlí rodiče v jiných městech. 
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4. Maminka chtěla, aby si tatínek uvědomil, co je to zodpovědnost a trávil víc času 

s dětmi než v zaměstnání a s kamarády. 

5. Dvojčata utekla, aby si střídavou péči vymohla zpět. Týden u maminky a týden 

u tatínka jim vyhovuje, jejich postoj ke střídavé péči je tedy kladný.  

6. Maminčin nový partner.  

7. Stála jsem za dveřmi. 
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Pracovní list č. 2 (k 2.2 Ťapka, kočka stěhovavá) 

Ten poslední odjezd od mamky byl nejošklivější ze všech, které jsme zatím zažily, nemyslíš? 

Mamka mluvila o porušování pravidel a o nějakém opatření. Táta o právech rodičů a o soudu. 

Křičeli na sebe, a přitom se neslyšeli. Divný, viď? Taky ses tak bála jako já? 

Bedřiška mi jednou vyprávěla, že se její rodiče doma i perou. Nevěřila jsem jí. Já myslela, že 

se perou jenom děti. Když jsem viděla, jak na sebe naši řvou… bylo to hrozný. Pak do sebe 

začali dokonce strkat. A to už jsem nevydržela. Popadla jsem tě do náruče a utíkala pryč.  

Potom mě hledali. Volali mě. Byla jsem s tebou schovaná pod schody do sklepa. Ale schválně 

jsem se neozvala. Kdybys nezačala mňoukat, tak nás možná nenašli. Nevyčítám ti, že jsi 

mňoukala. Vím, žes měla strach. A když má někdo strach, volá o pomoc. Jenže já nevěděla, 

koho zavolat.  

Bedřiška jednou volala na Linku bezpečí. Prý tam na ni byli hodní. Řekla mi číslo: 116 111. 

To se dá zapamatovat. Jenže já jsem se vždycky nejvíc v bezpečí cítila doma. Problém je, že 

začínám mít trochu zmatek v tom, kde jsem vlastně doma. Doma u mámy, nebo doma u táty? 

Týden doma v Městci, a druhý týden zase v Týně? Být doma na obou místech naráz už nejde.  

(Ivona Březinová: Ťapka, kočka stěhovavá, upraveno) 

 

1. Komu vypravěčka vypravuje své zážitky? 

_____________________________________________________________________ 

2. Kolik postav v tomto textu vystupuje? 

_____________________________________________________________________ 

3. Najdi v textu důvod, proč vypravěčka utekla. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Kde se holčička schovala? 

_____________________________________________________________________ 

5. Na základě textu urči, proč Bedřiška pravděpodobně volala na Linku bezpečí. 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6. Víš, k čemu slouží Linka bezpečí? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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7. Na základě textu urči, proč má vypravěčka zmatek v tom, kde je doma.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Zamysli se nad atmosférou této ukázky. Jaké pocity v tobě vyvolává? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Nakresli ilustraci k této ukázce. 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 2 

Tento pracovní list zpracovává tematiku rozvodu a letmo se dotýká také střídavé péče.  

 První úkol směřuje k vypravěči této knihy. Žáci by měli z ukázky dovodit, že 

vypravěčka hovoří se svou kočkou. Slovo kočka v textu explicitně nepadne, ale několikrát je 

zmíněno slovo mňoukat. 

 Úkoly č. 2, 3 a 4 ověřují schopnost najít v textu odpověď na explicitně zmíněnou 

informaci. Odpověď na pátý úkol v textu přímo řečena není. Avšak žáci mohou dovodit 

z druhého odstavce, že se pravděpodobně potřebovala někomu svěřit s problémy, které má 

s rodiči. Stejný postup následuje u sedmého úkolu. Vypravěčka hovoří o odjezdu od maminky 

a v posledním odstavci vyjadřuje deziluzi nad tím, kde je její domov. Žáci mohou dovodit, že 

dívčini rodiče jsou rozvedeni. Zmiňuje také, že každý týden pobývá jinde, což navádí žáky ke 

střídavé péči. Je možné, že tento termín nebudou někteří žáci znát. Učitel ho může napsat na 

tabuli a nechat vysvětlit význam tohoto pojmu některého žáka, který ho bude vědět. Případně 

vést žáky k odvození smyslu slova z jeho formy.   

 Šestý úkol směřuje k seznámení žáků s Linkou bezpečí. Učitel by mohl dětem také 

promítnout internetové stránky této organizace (www.linkabezpeci.cz). Společně by mohli 

sepsat na tabuli problémy, kvůli kterým se děti a dospívající na Linku bezpečí mohou obrátit. 

Hlavním cílem tohoto úkolu bude seznámení s touto organizací. Žáci by se měli dozvědět, že 

se na Linku bezpečí mohou obrátit kdykoliv a že mohou využít různých forem kontaktu.  

 Osmý úkol směřuje k vyjádření dojmů, které žáci z textu mají. Žáci mohou uvádět 

různé emoce. Učitel by je měl vést také k tomu, aby doložili v textu konkrétní místo, které 

v nich dané pocity vyvolává. Na tyto odpovědi navazuje poslední úkol. Učitel by mohl s žáky 

také hovořit o tom, jaké barvy se jim vybavují v souvislosti s textem a emocemi, které při 

čtení prožívali. Měli by si také znovu vlastními slovy zopakovat, co se v této ukázce 

odehrálo.  

 

Možná řešení: 

1. Své kočce. 

2. Čtyři postavy – maminka, tatínek, kočka (Ťapka) a vypravěčka.  

3. Rodiče se hádali a hrozilo, že se mohou vzájemně napadnout. 

4. Ve sklepě.  

5. Její rodiče se fyzicky napadli.  
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6. Společně s internetem mohou žáci sepsat jednotlivé důvody, proč se děti na Linku 

bezpečí obrací (např. šikana, problémy v rodině, sebepoškozování apod.). Žáci by měli 

hlavně vědět, že kdykoliv má někdo problém, se kterým si neví rady, může využít 

služeb této organizace.  

7. Vypravěčka má rozvedené rodiče, žije ve střídavé péči, proto je zmatená, není si jistá, 

kam patří. Neví, jestli je její domov doma u tatínka, nebo u maminky.  

8. Např. strach, smutek, beznaděj, opuštěnost.  
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Pracovní list č. 3 (k 2.3  Jana: Povodeň) 

„Mami?” zašeptala jsem před spaním. 

„Copak?” ozvala se. 

Otázka nešla vyslovit, takže jsem chvilku mlčela a pak řekla: „Víš přece, na co se chci 

zeptat.” 

„Vím,” odpověděla maminka. „Čekám na tu otázku už dlouho. Měla jsem o tom všem s tebou 

mluvit už daleko dřív. Já jsem dospělá. Neměla jsem zbaběle čekat. A mrzí mě, že ses to 

dozvěděla takhle!” 

Obě jsme zase chvíli mlčely. 

„Mám tetu ráda, moc ráda,” odpověděla maminka na nevyslovenou otázku. „Ona je moje 

opora, člověk, na kterého se můžu spolehnout, někdo, kdo má v mém, a doufám, Jani, že i ve 

tvém, životě pevné místo.” 

„Je teta můj táta?” zeptala jsem se. 

Maminka se rozesmála.  

„To víš, že teta není tvůj táta, teta je prostě teta,” pohladila mě.  

„A můj táta?” 

„Tvůj táta s námi být nechtěl, ale já si nedovedla představit život bez tebe. Už jsem ti říkala, 

že jsi pro mě ten nejdůležitější člověk na světě!” objala mě. „Tvůj tatínek tě nikdy neviděl. 

Nebránila jsem mu v tom, ale neměl o to zájem. Má někde svou rodinu, víš? Ani nevím kde.” 

„A proto je tu teta? Protože nás táta nechtěl?” 

„Teta je tu proto, že ji máme obě rády. Není náhrada za tátu. Je to…” 

(Michaela Fišarová: Jana: Povodeň, upraveno) 

 

1. Kdo je vypravěčem této ukázky? 

_____________________________________________________________________ 

2. Na základě textu urči, v jakém vztahu je maminka k tetě, o níž se v ukázce 

hovoří. 

_____________________________________________________________________ 

3. Na základě textu nakresli rodokmen této rodiny.  
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4. Vypiš z textu důvody, kterými maminka dceři vysvětluje, co pro ni teta 

znamená.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Proč si Jana myslela, že teta je její táta? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Najdi důvod, proč Jana vyrůstala bez tatínka.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Doplň maminčinu nedokončenou větu na konci textu.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Představ si, že jsi spisovatel/ka a vyprávíš tento příběh. Pokus se napsat, jaké 

pocity či myšlenky zažívala Jana, když jí maminka řekla, že s nimi tatínek být 

nechtěl.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 3 

Tato ukázka tematizuje několik citlivých oblastí. Setkáme se zde s problematikou neúplné 

rodiny, absenci jednoho z biologických rodičů a soužití rodičů stejného pohlaví. Žáci se zde 

setkají s rodinným uspořádáním, které není tradiční.  

 V tomto pracovním listě budou žáci řešit otázky, na které v textu není explicitně 

uvedená odpověď. Odpovědi budou muset domýšlet z jednotlivých informací z textu.  

 První úkol se zaměřuje na vypravěče. Žáci by měli být schopni odpovědět díky třem 

indiciím. Text je vyprávěn v první osobě, podle koncovek u sloves je patrné, že se jedná 

o dívku. Poslední nápovědou je maminčino oslovení své dcery jménem Jano.  

 Další tři úkoly směřují k tematickému jádru ukázky. Žáci by z textu měli pochopit, že 

Janina maminka žije s partnerkou, která je v textu označována jako teta. Učitel by žáky měl 

směřovat k uvědomění, že existují různé typy rodin. V souvislosti s rodokmenem mohou také 

hovořit o jiných typech rodin, např. neúplné rodiny, v nichž chybí jeden z rodičů, nebo děti 

vychovávané svými prarodiči. Čtvrtý úkol osvětluje, proč maminka žije s tetou, proč si ji 

vybrala za partnerku. Učitel se může žáků zeptat, zda mají ve svém životě také někoho, kdo 

pro ně znamená totéž. Společně by se měli dobrat k uvědomění, že není podstatné, zda lidé 

mají rádi muže či ženy, ale že je důležité, co pro ně daný člověk znamená. 

 Úkoly č. 5 a 6 směřují k problematice neúplné rodiny. V ukázce je explicitně řečeno, 

že otec o Janu nestál. S tímto faktem by se žáci měli vyrovnat v posledním úkolu, v němž se 

mají na tuto problematiku podívat z perspektivy Jany.  

 Odpovědi na sedmý úkol budou záležet na fantazii žáků, učitel by měl však 

připomenout, že by odpověď měla logicky souviset s předchozími větami.  

 

Možná řešení: 

1. Jana.  

2. Teta je maminčina partnerka. 

3. Některé děti mohou také uvést společnou šipku od maminky a tety a tím dát najevo, že 

tetu považují za Janina rodiče.  
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4. Má tetu moc ráda, je její oporou, může se na ní spolehnout. 

5. Jana k tomu názoru mohla dojít několika cestami. Většina dětí žije s maminkou 

a tatínkem. Jana žije s maminkou a tetou, mohla si tedy do rovnice maminka a tatínek 

na pozici absentujícího otce vložit tetu.  

6. Tatínek s nimi nechtěl žít, má jinou rodinu a maminka neví, kde žije.  

7. Např. Je to prostě teta. Je součástí naší rodiny apod.  

8. Odpovědi se budou lišit podle vnímání žáků. Někteří budou uvádět spíše negativní 

pocity, jiní mohou k problému přistoupit pozitivně a napsat, že se Jana s tím vyrovnala 

a příliš ji to netrápí, neboť má maminku a tetu.  
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Pracovní list č. 4 (k 2.4 Maja a Kim) 

Bylo nebylo, za sedmero jezery s komáry se v Království švédském narodila holčička. Její 

tatínek Valentýn Lindberg byl veselý, mírně při těle, voněl po cukru, skořici a vanilce a nikdy 

na svoji holčičku nekřičel. Holčička měla přirozeně také maminku. Maminka voněla mýdlem, 

protože pracovala jako zdravotní sestra. Fialkovým mýdlem. Maminka se jmenovala Julie. 

Své zlatovlasé holčičce dala jméno Maja. 

V království se jednoho dne objevil drak, který se jmenoval Olaf Olander. A neobjevil se 

vlastně ani tak v království, jako spíš v nemocnici, kde maminka pracovala. Ležel tam, 

protože měl rakovinu. A když se mu udělalo líp, unesl krásnou Julii Lindbergovou do své 

sluje. Maja nikdy neviděla Olafa Olandera ani jeho syna, ale jejich dračí povahou si byla 

naprosto jistá. Maminka by se přece od Maji a od tatínka sama od sebe nikdy neodstěhovala.  

Potom se měl objevit rytíř Valentýn Lindberg a krásnou Julii zachránit, ale dopadlo to jinak. 

Zkrátka drak byl příliš mocný. A navíc se od něj Julii nechtělo, protože byla začarovaná. 

Kdyby ji ale někdo z upřímné lásky políbil, kouzlo by pominulo. Takhle si to aspoň Maja 

dlouho představovala.  

Bohužel nebyl po ruce nikdo, kdo by byl na takový polibek vhodný. Rytíř Valentýn se totiž 

rozhodl odletět i s dcerou až na konec světa. A byli by tam doletěli, kdyby nechumelilo tak 

moc, že jejich letadlo muselo nouzově přistát v Praze. Valentýnu Lindbergovi zasněžené 

město připomínalo rodné království. A tak se rozhodl zůstat. Při těle byl trochu víc než dřív, 

veselý byl o něco méně, ale na svou dceru stále nekřičel. Až do dneška. 

(Iva Mrkvičková: Maja a Kim, upraveno) 

 

1. Maja svůj příběh vyprávěla jako pohádku, co se podle tebe stalo s jejími rodiči ve 

skutečnosti?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Na základě textu urči, kdo mohl být drak Olander ve skutečnosti. 

_____________________________________________________________________ 

 



81 

 

 

3. Jak si v textu Maja vysvětlila to, že ji opustila maminka?   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. V jakém ročním období přiletěla Maja s tatínkem do Prahy? 

_____________________________________________________________________ 

5. Z jaké země Maja s tatínkem přiletěli?  

_____________________________________________________________________ 

6. Která z následujících možností vystihuje význam slova sluj v textu?  

a) jeskyně 

b) obydlí 

c) skrýš 

d) les 

7. Na základě textu urči, jaké povolání mohl mít Valentýn Lindberg. 

_____________________________________________________________________ 

8. Charakterizuj dračí povahu, o které mluví v textu vypravěčka.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 4 

Tento pracovní list se zaměřuje na rozvod rodičů a odchod matky. Hlavní hrdinka se v ukázce 

svěřuje s tím, že maminka opustila rodinu a začala žít s jiným mužem. Tato skutečnost je pro 

ni nepochopitelná a nevysvětlitelná, proto ji vypráví jako pohádku, s čímž budou některé 

úkoly pracovat. Pohádka umožňuje hlavní postavě zařadit do děje kouzla, která usnadňují 

vysvětlení, proč matka dívku opustila.  

V každé třídě se budou pravděpodobně nacházet žáci z rozvedených rodin. Pokud 

budou děti uvádět vlastní názory k tomuto tématu, např. příčiny rozpadu rodiny, učitel by měl 

tuto diskuzi podporovat. Toto téma je ve společnosti všudypřítomné a není důvod se mu 

vyhýbat.  

První úkol testuje porozumění obsahu textu, jehož děj mají žáci převyprávět. 

Následující dva úkoly se orientují na schopnost převedení pohádkových symbolů do reálného 

života. Úkoly č. 4 a 5 zkoumají pozorné čtení textu a poslední úkol ověřuje schopnost 

dedukovat z textu smysl neznámého slova. Poslední dva úkoly směřují k dovednosti 

vyrozumět z textu nepřímo řečené informace.  

U otázky č. 8 je pravděpodobné, že děti budou uvádět různá adjektiva. Poté co 

samostatně úkol vypracují, mohou psát adjektiva na tabuli, případně je může zapisovat učitel. 

Následně mohou děti diskutovat o tom, jak draci vystupují v pohádkách, jaké je jejich 

nejčastější ztvárnění.  

 

Možná řešení: 

1. Majina maminka poznala jiného muže, zamilovala se do něj a opustila kvůli němu 

Maju a tatínka. Tatínek se následně rozhodl odjet ze Švédska a tak se Maja ocitla 

v Praze.  

2. Olander je nový partner maminky. 

3. Olander unesl maminku a začaroval ji.  

4. Pravděpodobně v zimě – v Praze hodně chumelilo, když přiletěli.  

5. Ze Švédska.  

6. A 

7. Cukrář – voní po skořici a vanilce. 

8. Drak je mocný, silný, zákeřný, neporazitelný, nepřátelský.  
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Pracovní list č. 5 (k 2.5 Trable s tátou) 

Text č. 1 

Ve čtvrtek, když jsem přišla ze školy, stál na chodbě kýbl s vodou, v kuchyni byly sundané 

závěsy, pračka prala a máma stála v kuchyni na schůdkách a myla okno. 

„Mami,” vydechla jsem překvapeně. „Už je ti dobře?” 

„To víš, že jo,” zasmála se máma. „Pustíme se do toho. Převlíkni se a pojď mi pomoct. Však 

my si to tady uděláme krásný, uvidíš. Podívej se do lednice. Zadělala jsem pět těst a další 

udělám, jen co uklidíme.” 

„Miluju tě,” zařvala jsem a objala máminy nohy.  

„Nalej mi do skleničky trochu vína a podej mi ho. Flaška stojí v kuchyni.” 

Umyly jsme spolu okna i v kuchyni. Když jsme sundaly závěsy u mě v pokoji, řekla máma, že 

se jen podívá na zprávy v televizi a pak že upečeme linecké koláčky. Šla jsem vyndat 

z lednice těsto, na stůl jsem položila podložku a váleček. Nakoukla jsem do pokoje. Máma 

spala. Vedle ní stála láhev od vína. 

„Mami?” 

Máma spala dál. Zatřásla jsem s ní.  

„No, co je?” pootevřela oči. 

„Můžeme udělat ty koláčky.” 

„Jo jo hned,” řekla a zavřela oči. „Trochu si odpočinu, zapni troubu.” 

Zapla jsem troubu. Čas při čekání na mámu jsem využila k procvičování na flétnu. Chvíli 

jsem pískala na flétnu a chvíli zpívala. Máma spala. Asi v devět hodin vtrhla do kuchyně. 

„Ještě jednou pískni, ještě jednou zazpívej a rozštípám to tady na třísky! Nesnáším besídky! 

Mám plný zuby dětiček převlečených za houby, koule, humry, zajíčky, hvězdičky! Svátky 

míru? Ha há! Teror teror teror! Chce mě někdo dostat do blázince nebo co?” 

Vběhla jsem do pokoje a práskla za sebou dveřma. Chvilku jsem se ani nepohnula, ale když 

jsem slyšela, že brečí, vypla jsem troubu a potichu odešla do svého pokoje. V noci jsem se 

vzbudila, máma ležela vedle mě a objímala mě.  

(Jana Klimentová: Trable s tátou, upraveno) 

 

1. V jakém ročním období se tato ukázka odehrává? 

_____________________________________________________________________ 

2. Na základě textu charakterizuj maminčino chování. 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Proč myslíš, že se maminka ke své dceři takto chovala? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Text č. 2 

Nejraději bych jí všechno řekla. Že se mi strašně stýská po našem domově, že jsem nešťastná, 

protože je nešťastná moje máma, že jsem ve vzteku ustříhala tátovu hlavu na fotkách ve dvou 

albech, že jsem vyhodila jeho župan a kartáček na zuby do popelnice, ale neřekla jsem nic.  

(Jana Klimentová: Trable s tátou) 

 

4. Ukázky pochází z knihy Trable s tátou, proč myslíš, že jsou vypravěčka 

a maminka smutné?  

_____________________________________________________________________ 

5. Na základě obou textů napiš, jak se s tím tyto dvě postavy vyrovnávají. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Jaké pocity cítí vypravěčka vůči otci? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 5 

V této ukázce je tematizována problematika dysfunkční rodiny. Otec opustil rodinu a matka 

se s tím nedokáže vyrovnat, v této ukázce selhává ve své roli rodiče. Je zde také naznačen 

alkoholismus. 

Zkušenost s rozvodem bude mít pravděpodobně více dětí ve třídě. Pokud budou chtít 

v souvislosti s vyprávěním hlavní hrdinky uvádět i vlastní pocity a zkušenosti, měl by je učitel 

nechat a diskutovat s nimi o této problematice.  

Otázka č. 1 k prvnímu textu sleduje schopnost odvodit z textu implicitně naznačené 

informace. Následující otázka vyžaduje po žácích zaměření se na jeden motiv, na matčino 

chování, a popsat jeho vývoj v ukázce. Úkol č. 3 se zaměřuje na nalezení příčiny podivného 

chování.  

V textu č. 2 se přechází k příčině podivného chování maminky z první ukázky. Žáci 

mají odvodit, proč jsou obě postavy smutné. K tomu jim může pomoct signifikantní název 

knihy a to, jak o otci vypravěčka mluví v druhém textu. Pátý úkol nabádá žáky, aby se 

zaměřili na to, jak se s odchodem vyrovnávají obě postavy. Odpověď na šestý úkol budou 

muset žáci shrnout z výčtu skutků, které vypravěčka udělala s otcovými věcmi.  

 

Možná řešení: 

Text č. 1 

1. V zimě, před Vánoci. 

2. Na začátku je maminka plná energie, milá. Poté, co dopila víno, se naprosto změnila. 

Na svou dceru byla velmi zlá. Později ji její chování začalo mrzet.  

3. Proměna chování v ukázce souvisí s vypitou lahví vína. 

Text č. 2 

4. Tatínek rodinu opustil. 

5. Maminka hledá útěchu u vína, je nešťastná, střídají se jí nálady.   

Vypravěčka se zbavovala tatínkových osobních věcí, chtěla ho odstranit z jejich 

života.  

6. Je na něj rozzlobená (v textu je doslova, že cítí vztek), protože kvůli němu ztratila 

šťastný domov a maminka je jeho přičiněním nešťastná.  
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Pracovní list č. 6 (k 2.6 Nejhorší den v životě třeťáka Filipa N.) 

00:50 

Filip usíná. Je mu úzko. Vymyslel ďábelský plán! Až se mu z něho zatočila hlava a rozbolel 

ho žaludek. Pomstí se Monice! Za všechny úšklebky, za všechno mračení, a hlavně za ošklivá 

slova, která mu Monika řekla, když byla u nich doma naposledy.  

Filip si nařídí budík na mobilu na šestou a položí ho vedle polštáře. Plán, který vymyslel, 

musí uskutečnit velmi brzy ráno a velmi rychle, dokud všichni ještě spí. Snad se mu podaří 

dostat z bytu tak tiše, aby ho maminka neslyšela! A hlavně se nesmí probudit Petr! Ten by se 

příšerně rozzlobil.  

 

00:51 

Filip se pod peřinou kroutí jako žížala. Ví, že co vymyslel, není správné, ale... Monika si to 

zaslouží. Neměla být tak protivná. Filip jí přece nic neudělal! 

Filip přesvědčuje sám sebe. Tiskne víčka k sobě, začíná zhluboka dýchat... a usíná.  

Moment? Co Filip vymyslel? 

Ach! Filip se rozhodl, že se Petrově dceři pomstí. Za to, že ho přehlíží, za to, že ho nemá 

ráda.  

Někdo by s ním rychle měl zatřást a do uší mu zavolat: Neděj to! Pomsta je hrozná věc! 

Pomsta je zlá a černá a slizká a...! Pomsta se člověku vymstí.  

Filipovi se i ve spánku vraští čelo starostí. Spí velmi špatně. Převaluje se a vzdychá, tíží ho 

špatné svědomí.  

 

05:07 

Filip se škrábe po celém těle. Šimrá ho nervozita. Probudil se.  

Co se vůbec chystá udělat? 

Jeho plán je jednoduchý – ráno v šest hodin se potichu oblékne a jako myška, aby se 

maminka s Petrem neprobudili, sebere v chodbě klíček od sklepa, který visí na háčku u dveří, 

seběhne schody do suterénu a vydá se do sklepa. Nesmí se bát! Opatrně sklep odemkne a pak 

udělá něco velmi ošklivého, ale nutného! Poškodí Monice brzdy u kola. 

(Petra Braunová: Nejhorší den v životě třeťáka Filipa L., upraveno) 

 

 

 



87 

 

1. Zamysli se nad vypravěčem tohoto textu, jaký je jeho přístup k Filipovi a k celé 

situaci? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Na základě textu popiš, jak se Filip cítí.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Najdi v textu konkrétní důvod, proč Filipa tíží svědomí.  

_____________________________________________________________________ 

4. Filip vymyslel radikální řešení jeho problému. Zamysli se a vymysli, jak by se 

dala situace řešit jinak, rozumněji. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5. Na základě textu urči, kdo by mohl být Petr. 

_____________________________________________________________________ 

6. Napiš pokračování tohoto příběhu.   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 6 

Tento pracovní list tematizuje problematický vztah mezi nevlastními sourozenci. Hlavní 

postava Filip se rozhodne situaci radikálně řešit. K jeho činu směřuje velká část úkolů.  

 První úkol se zaměřuje na vztah vypravěče k hlavní postavě. Vypravěč je v této 

ukázce výrazný a svůj postoj k Filipovi a k jeho činu dává jasně najevo. Na jedné straně 

vnímáme vypravěčovo pochopení pro Filipův čin, na druhé straně vystupuje jako poučený 

dospělý, který si uvědomuje vážnost Filipova skutku. Žáci by z textu měli být schopni vyvodit 

vypravěčovo pochopení pro Filipa, ale zároveň i odmítnutí jeho jednání. Z textu je patrná 

snaha vypravěče Filipovi v činu zabránit.  

 Úkoly č. 2 a 3 požadují po žácích, aby v textu našli přímé odpovědi na otázky. Úkol 

č. 5 vyžaduje nalézt v textu informaci, která v něm není explicitně řečena. Žáci budou muset 

z jednotlivých informací vymyslet odpověď. V textu jsou informace o mamince a jejím 

partnerovi Petrovi a zmínka o Petrově dceři. Na základě těchto znalostí by žáci měli dojít 

k odpovědi.  

 Otázka č. 4 vyžaduje po žácích invenci. Odpovědi je možné psát také na tabuli a poté 

diskutovat o nejvhodnějším způsobu řešení.  

 U úkolu č. 6 by bylo vhodné, aby před samotným psaním učitel s žáky zopakoval 

dějovou linku, kterou můžeme sledovat v ukázce. Žákům by mělo být jasné, k jakému bodu 

vyprávění došlo a od kterého by měli své pokračování děje začít. Bylo by dobré, aby učitel 

žáky upozornil i na vypravěčovu pozornost k Filipovým pocitům.  

  

Možná řešení: 

1. Např.: Vypravěč chápe, proč chce Filip Monice ublížit, vysvětluje, jak špatně se 

k němu chovala. Ale také varuje, že pomsta se člověku vždy vymstí, že to není řešení.  

2. Filipovi je úzko, je nervózní, bolí ho žaludek, nemůže spát. 

3. Chystá se pomstít Monice, a to tak, že jí poškodí brzdy u kola.  

4. Např. Filip by se mohl svěřit mamince nebo Petrovi s tím, jak ho trápí Moničino 

chování k němu. Případně by mohl sebrat odvahu a zeptat se Moniky přímo, proč se 

k němu chová daným způsobem. 

5. Maminčin partner.  

6. V pokračování děje se mohou žáci věnovat tomu, jak Monika jela na kole, nemohla 

zabrzdit a někdo jí například srazil, případně do někoho nabourala. Je také možná jiná 

dějová linka. Lukáš si mohl včas uvědomit, co udělat a svou chybu napravit. 
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Pracovní list č. 7 (k 2.7 Nikolina cesta) 

„Pakoš, blbej, blbej pakoš,“ pošeptá mi Martínek, když odcházíme do pokojíčku. Bohužel ne 

úplně potichu.  

„Vrať se!“ zakřičí Zdeněk. „Okamžitě se vrať!“ 

Oba nás zamrazí, tohle se nemělo stát. 

„Ty hulváte jeden! Ty jeden sprostej zmetku! Tak já, já se o vás tady budu starat, i když nejste 

moji a ty se mi takhle za to odvděčíš?“ volá na něj. „Pojď sem zpátky a zopakuj mi, co jsi 

říkal!“ 

„Nikam nechoď a vlez si rychle do skrýše,“ strčím brášku do pokojíčku a s tlukoucím srdcem 

a podlamujícíma nohama jdu do kuchyně. 

„On to tak nemyslel, promiň,“ špitnu a šíleně se ho bojím. 

„On ví moc dobře, jak to myslel, ať okamžitě vyleze, nebo si pro něj dojdu!“ vztekle křičí. 

„Martine, říkám ti naposled, pojď sem!“ 

„Martínku, nevylézej,“ volám zoufale, už v slzách.  

Natáhne mi jednu přes obličej a pak další a další, mám pocit, že rány neberou konce. Za 

okamžik už vůbec nevím, co se vlastně děje. Hlava mi třeští, nebráním se, jen si v duchu 

říkám, už dost, ať už to přestane. 

Proberu se, až když slyším strašný řev Zdeňka, který se svíjí na židli a ze stehna si vytahuje 

dvě házecí šipky. Šipky z Martínkovy skrýše! 

V momentě, kdy je mrskne na zem, zašátrá na lednici a první věc, která mu padne pod ruku, 

je alabastrový stromeček, co jsem dala mámě k Vánocům. Hodí. 

Ozve se rána a kámen se vší silou zasekne do malé pětileté hlavičky. Martínek padá na zem 

a já vidím, že jeho světlé vlásky barví červená krev.  

(Michaela Fišarová: Nikolina cesta, upraveno) 

 

1. Jaké pocity v tobě tato ukázka vyvolává?  

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2. Popiš vlastními slovy, co se v této ukázce odehrálo.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3. Která z následujících možností vystihuje výchozí text? 

a)      národnostní problémy 

b)      manželské neshody 

c)      sourozenecký spor 

d)     domácí násilí 

4. Na základě textu urči, kdo by mohl být Zdeněk ve vztahu k Martínkovi 

a vypravěčce (např. kamarád, dědeček).   

_____________________________________________________________________ 

5. Proč se Zdeněk rozzlobil? 

a)      Martínek mu vzal alabastrový stromeček. 

b)      Zdeněk se musí o Martínka starat. 

c)      Martínek řekl něco, co ho urazilo. 

d)     Zdeněk si sedl na šipky. 

6. Kdo je vypravěčem tohoto textu? 

a)      Martínkova maminka 

b)      Martínkův tatínek 

c)      Martínkova sestra 

d)     Martínkův otčím 

7. Napiš, kolik je Martínkovi let. 

_____________________________________________________________________ 

8. Rozhodni na základě textu, z čeho byl vyroben alabastrový stromeček. 

a)      sádrovec 

b)      železo 

c)      sláma 

d)      sklo 

9. Jakou myslíš, že měl Martínek v pokojíčku skrýš? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

10. Měl/a jsi také nějakou skrýš? A proč ses do ní schovával/a? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 7 

Tématem tohoto pracovního listu je domácího násilí. Ukázka pochází z nejdramatičtější části 

knihy a je vybrána zcela úmyslně, neboť dle našeho názoru nejlépe poskytuje prostor pro 

diskuzi o této problematice.  

 Prvá otázka se zaměřuje na vnímání popsané situace u žáků. Děti mohou uvádět různé 

slovní druhy a odkazovat na konkrétní místa v textu, která v nich daná slova vyvolávají. Na 

tuto otázku navazuje druhý úkol, který požaduje po žácích, aby vlastními slovy popsali, co se 

zde odehrává. Učitel může psát opět vybraná slova či slovní spojení na tabuli. Upřesnění děje 

této ukázky může žákům pomoci při vypracování následujícího úkolu.  

Třetí úkol již směřuje k pojmenování toho, k čemu v popisované situaci dochází. Na 

základě přečteného textu mají žáci určit, o jakou problematiku se jedná. Slova napsaná na 

tabuli z předchozích úkolů mohou být při tomto řešení nápomocná.  

 V souvislosti s těmito třemi úkoly se nabízí možnost diskutovat o tomto problému. 

Učitel by mohl navázat na první úkol a pomocí brainstormingu s žáky mluvit o tom, jaká 

slova se jim v souvislosti s domácím násilím vybavují. Bylo by také vhodné dojít 

k možnostem, jak se v takové situaci zachovat. Učitel se může dětí zeptat, na koho se mohou 

obrátit v případě, že se v takové situaci ocitnou ony samy případně někdo z jejich kamarádů či 

blízkých (Linka bezpečí, učitel, psycholog ve škole, případně jakákoli jiná dospělá osoba, 

které důvěřují). Mělo by zde padnout také ujištění, že oběť nikdy není vinna tímto chováním 

a takovéto hrubé jednání není normální.  

 Úkol č. 4 vyžaduje po žácích, aby se pokusili z textu vydedukovat informaci, která 

v něm není explicitně řečena. Následující úkol 5, 6 a 7 naopak směřují k nalezení konkrétní 

informace. Adjektivum alabastrový žáci pravděpodobně znát nebudou. Nalezení odpovědi by 

mělo být pro žáky ulehčeno uvedenou nabídkou možností.  

 Závěrečné úkoly se snaží navázat na prvé tři úkoly. Devátý úkol se zaměřuje na 

fantazii žáků. Učitel by měl žáky ubezpečit, že žádná odpověď nemůže být nesprávná, bude 

se jednat o jejich vlastní názor. Úkol č. 9 a 10 budou vycházet ze zkušeností žáků.  

 

Možná řešení: 

1. Např. strach, úzkost, smutek, pláč apod. 

2. Každý žák ukázku převypráví jinak, avšak všichni by se měli shodovat v hlavních 

bodech uvedeného děje, tedy že dvěma dětem fyzicky ubližuje jejich otčím.  

3. C 
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4. Přítel jejich matky – vypravěčka a Martínek jsou sourozenci. Nachází se u nich doma, 

v jedné ze svých promluv uvádí: „Tak já, já se o vás tady budu starat, i když nejste 

moji [...]“, čímž naznačuje, že je jeden z dospělých, který má tyto děti na starosti. Žáci 

si budou pravděpodobně vědomi, že o děti se většinou starají rodiče, případně jeden 

z rodičů se svým partnerem.  

5. C 

6. C 

7. 5 let 

8. A 

9. Např. pod postelí, ve skříni. Děti budou zřejmě uvádět příklady vycházející z jejich 

vlastních zkušeností. 

10. Martínek se ukrýval do skrýše, aby se cítil bezpečně, schoval se před Zdeňkem. Děti 

mohou uvádět podobné odpovědi. Na tuto podobnost by měl učitel žáky upozornit.  
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Pracovní list č. 8 (k 2.1 Jana: Povodeň a 2.6 Kája a Claudie: Hra na štěstí) 

Kája 

Chodím do 4. B. Ve škole máme paní učitelku Marušku a její asistentku Helenu. Helenu nemá 

vůbec nikdo rád. Teda kromě Jany, protože Helena je její teta. Jana ale dělá, jako že to žádná 

její teta není. Nechce, abychom se jí smáli. Jenže my dobře víme, že je.  

„TETO, TETO!” voláme někdy na ni. Ona se pak zlobí a nechce nám s ničím pomáhat. Pak se 

začne zlobit i paní učitelka Maruška. Na nás proto, že Helence nadáváme, a na Helenu proto, 

že jejím úkolem je nám pomáhat. A tak „TETO” voláme raději, když to neslyší. 

Helena neboli TETA je u nás ve třídě kvůli Románkovi. Románek je autista a stejně jako my 

nemá Helenu rád. Jednou ji dokonce kousl do ruky. A tak Helena často pomáhá spíš ostatním 

dětem a paní učitelka Maruška pracuje s Románkem.   

(Michaela Fišarová: Kája a Claudie: Hra na štěstí, upraveno) 

Jana 

Jmenuju se Jana. Chodím do 4. B. Do 4. B chodí TETA. A to není žádná hloupost! Fakt ne. 

Chodí k nám do třídy proto, že je asistentkou našeho Románka, který je autista. Paní učitelka 

Maruška ale často říká, že Helenku spíš potřebujeme my ostatní a můžeme být Románkovi 

vděční za to, že ji ve třídě díky němu máme. Kluci se mi kvůli TETĚ občas smějí. Teto jí totiž 

neříkám jenom já, ale celá naše třída. Já jí tak říkám nahlas a ostatní jen tehdy, když o tom 

TETA neví. Dělají si tak ze mě i z ní legraci. Nejhorší jsou Kája s Pavlem.  

Kluci nemají Helenku rádi, protože je prý zlá. Já ale myslím, že není zlá, že je jen přísná. Na 

mě, děti ve škole a někdy i na maminku. Ale zlá není, to ne. Paní učitelka Maruška je hodná.  

 (Michaela Fišarová: Jana: Povodeň, upraveno) 

Pavel 

Chodím do 4. B. Máme paní učitelku Marušku, která celkem ujde, a pak je tam taky 

asistentka, který říkáme TETA. A ta je děsná! Je u nás ve třídě kvůli Románkovi, protože je 

autista. Jenže ona se často nestará jenom o Románka, což si myslím, že by měla, ale stará se 

i o nás. A to je příšerný! Furt mi něco říká, zlobí se, když něco nemám a často mě dost 

nespravedlivě obviňuje kvůli všemu.  

TETA říkáme asistentce proto, že je to teta Jany. Jana chodí k nám do třídy a na rozdíl od její 

tety docela ujde. Teta, nejdřív byla pěkně blbá, ale teď už tolik ne. Jediný, co je na  tetě dobrý, 

je to, že Janu zachránila ze zatopenýho sklepa.  

(Michaela Fišarová: Pavel: Kapela, upraveno) 
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1. O jakých postavách všichni tři spolužáci vypráví?  

____________________________________________________________________ 

2. Najdi v textu křestní jméno tety. 

_____________________________________________________________________ 

3. Najdi v textu, kvůli komu je ve třídě teta. 

_____________________________________________________________________ 

4. Vypiš, v jakých názorech na tetu se všichni tři spolužáci shodují. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. A v jakých názorech se naopak liší? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Proč říkají děti ze 4. B asistence teto? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 8  

Tento pracovní list pracuje s ukázkami ze tří různých knih, které vycházejí v rámci řady 

Třídnice 4. B. Všechny tři ukázky se zaměřují na postavu tety Heleny, která pracuje ve třídě 

4. B jako asistentka autistického spolužáka Románka.  

 Tyto tři odlišné perspektivy na jednu konkrétní postavu mohou žákům pomoct 

uvědomit si, že každá z postav má svůj vnitřní svět a žije, myslí, vzpomíná apod., i když 

zrovna nepromlouvá a narativ je fokalizován na jinou postavu. Život literárních postav se 

může tak žákům jevit mnohem živěji. Zajímavé by mohlo být, kdyby se učitel po dokončení 

tohoto listu pokusil s žáky o podobnou věc. Mohli by se společně domluvit na nějaké literární 

postavě či osobě ze školy, na kterou by každý z nich napsal krátkou reflexi. Své projevy by si 

poté mohli vystavit na nástěnce, přečíst a diskutovat o odlišnosti ve svých názorech a čím jsou 

způsobeny.  

 Případně by žáci s učitelem vybrali povídku či kratší knihu, v níž se zaměří na určitou 

postavu. Učitel by žáky rozdělil do skupin. Každá skupina by četla určitý kus knihy. První 

skupina např. 2 strany, další skupina by četla nejen první dvě, ale i následující stranu.  Žáci by 

tak s učitelem mohli sledovat, jak se vyvíjí jejich názor na konkrétní postavu v průběhu četby.  

 Ukázky nabízí pohled tří spolužáků, Káji, Jany a Pavla. Spolužáci mají na tetu odlišný 

pohled, což je dáno také jejich vztahem k tetě (Jana s tetou bydlí v jedné domácnosti). Kájova 

kniha byla první v řadě, proto je jeho názor omezen tím, kam děj dospěl v jeho knize. Pavlův 

názor, který je zčásti shodný s Kájovým, je už ale ovlivněn dějovým postupem. V druhém díle 

Helena zachránila Janu ze zatopeného sklepa, čímž došlo ke změně názoru žáků 4. B na tuto 

postavu.  

 Otázky č. 1, 2, 3 a 6 se zaměřují na schopnost žáků nalézt v textech požadované 

informace. Vzhledem k tomu, že se v tomto pracovním listě nachází tři ukázky, bude nutné 

poskytnout žákům dostatek času. U otázek 3 a 4 by bylo vhodné napsat na tabuli jména tří 

spolužáků a k nim poté napsat slova, slovní spojení, která tyto postavy uvádějí v souvislosti 

s tetou.  

 

Možná řešení: 

1. O asistentce Heleně, které říkají teta, paní učitelce Marušce, autistovi Románkovi.  

2. Helena. 

3. Je asistentkou autisty Románka. 
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4. Helenu nemá nikdo z dětí rád, ani Románek. Ve třídě se nestará jen o Románka, ale 

pomáhá i ostatním dětem. Děti jí říkají teto, ale u chlapců a u Jany se liší motivace 

tohoto oslovení. 

5. Jana: teta není zlá, ale přísná, a to na všechny. 

Pavel: tetu nemá rád, ale připouští, že už není tak „blbá” jako dřív. Také je rád, že 

zachránila spolužačku Janu. 

6. Protože je to Janina teta. Chlapci se jí tímto oslovení spíš posmívají a zlobí ji tím.  
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Pracovní list č. 9 (k 3. 1 Lukáš a profesor Neptun)  

Text č. 1 

Jmenuju se Lukáš a můj největší koníček je astronomie. To znamená, že mě zajímá všechno, 

co se týká hvězd.  

Jednou o mě jeden pán poznamenal, že snad patřím na jinou planetu, a tak jsem si řekl, že to 

možná bude pravda. Tak napůl věřím tomu, že skutečně pocházím z Marsu, Venuše nebo 

Neptunu. Proto jsem se začal o hvězdy zajímat. Protože jestli skutečně jsem mimozemšťan, 

chci najít svůj domov. Nejdřív jsem na to byl sám, ale potom se objevil profesor Neptun. 

Staré pověsti říkají, že mi ho uháčkovala babička z fialové vlny. Jenže já vím, že tady na 

zeměkouli přistál v malé raketě, které buď došlo palivo, nebo se rozbila.  

Dnes je mi devět let, dva měsíce a čtyři dny a rodiče říkají, že jsem se prý narodil mámě jako 

všichni ostatní. Jsem tedy člověk a pocházím ze Země. Nevím, ještě o tom budu bádat. Ale je 

pravda, že jsem trochu jiný. Přesněji, můj mozek funguje jinak. Věci, které jsou pro ostatní 

těžké, jsou pro mě snadné a naopak. Tak jsem se jednoho dne, když mi bylo osm let a 133 

dní, naučil názvy všech souhvězdí. Nedělalo mi to žádné potíže. O moc těžší pro mě ale bylo 

zapamatovat si, kudy se jde ze školní šatny do mé třídy a na které hodiny se stěhujeme do jiné 

učebny. Zvládnout cestu do jídelny na oběd po chodbě plné spolužáků, kteří běhají, křičí 

a někdy se i perou, je pro můj mozek asi nejtěžší. Špatně snáším hluk a zmatek, občas se mi 

z něj udělá úplně zle. Taky nemám moc rád tělocvik. Popravdě mi vůbec nejde. Udělat kotoul 

nebo vyšplhat nahoru na tyč je pro mě takový výkon jako pro kosmonauta doletět na Měsíc. 

V poslední době se to ale zlepšilo. Povídal jsem si s mojí asistentkou Anetkou o tom, že mi 

nejde žádný sport. A ona mi navrhla, abych zkusil cvičit jógu. Jóga je sice na jedné straně 

sport, ale kromě toho je to taky prastaré japonské umění. A historii a umění já mám rád. Tak 

jsem to zkusil a ukázalo se, že mi jóga jde, a navíc mi pomáhá se uklidnit.  

Taky vůbec nerozumím vtipům, příslovím nebo přirovnáním, dokud mi je někdo pořádně 

nevysvětlí. A když dostanu strach nebo mám velkou radost, divně se mi třepou ruce. 

A neumím se dívat lidem do očí. Dospělí tomu říkají, že mám autismus.  

(Petra Štarková: Lukáš a profesor Neptun, upraveno) 

 

1. Najdi v textu přirovnání. A vymysli alespoň jedno další.  

____________________________________________________________________ 
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2. Do prázdných okýnek napiš informace, které ses dozvěděl/a v textu o Lukášovi. 

 

3. Napiš, co máš s Lukášem společného, např. nějakou vlastnost, koníček apod.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Napiš, co se ti na Lukášovi líbí. Umí něco, co bys také chtěl umět? 

_____________________________________________________________________ 

5. Kolik je Lukášovi přesně let?  

_____________________________________________________________________ 

6. Vypiš z textu popis profesora Neptuna a podle toho ho namaluj.  

_____________________________________________________________________ 
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Text č. 2 

A) Pomoc! Strašně moc se bojím, neznám to tady a vůbec nevím, co mám dělat. Nutně 

potřebuju, aby mi někdo pomohl, ale ti lidé mi vůbec nerozumí, neznají mě a nevědí, co se mi 

stalo. Chci jim to vysvětlit, ale už mi nejde dobře mluvit. Můj citlivý mozek je přetížený. 

Třepou se mi ruce a mám pocit, jako by mi brzy měla vybuchnout hlava.  

 

B) Ale ne! Bojím se, že záchvat už začal. Takhle to totiž začíná vždycky. Vypadá to tak, že můj 

kamarád, který je normálně hodný kluk, který nikomu nenadává, nikoho nebije a nic neničí, 

najednou jakoby se stal zlým. 

(Petra Štarková: Lukáš a profesor Neptun, upraveno) 

 

7. V knize se střídají dva vypravěči, Lukáš a profesor Neptun, přiřaď šipkou na 

základě textu č. 2 odstavce A) a B) k vypravěčům. 

Vypravěč Lukáš       text A 

Vypravěč profesor Neptun    text B 
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8. Na základě textu č. 2 doplň do komiksu, co postavy na obrázcích mohly říkat.  
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Metodický list k pracovnímu listu č. 9 

Tato ukázka tematizuje autismus. Budeme se tedy soustředit na objasnění tohoto hendikepu, 

respektive budeme se soustředit na seznámení s hlavní postavou, která tuto poruchu má. 

Otázka č. 2 se zaměřuje především na poznání hlavního protagonisty, který stejně jako 

ostatní děti má své oblíbené a neoblíbené činnosti. Na ni navazují otázky č. 3 a 4, které 

směřují k uvědomění, že i s hendikepovaným jedincem mohou mít intaktní žáci mnoho 

společného. Při kontrolování těchto úkolů by bylo žádoucí podporovat žáky v jejich 

postřezích a názorech na Lukášovu osobu a podporovat vznikající diskuzi, učitel by se mohl 

zeptat, zda mají ve svém okolí někoho s podobným hendikepem. Žáci by měli dospět 

k tolerantním postojům a názorům.  

Opět je cílem pracovního listu pozorné čtení a schopnost nalézt v textu požadované 

informace. Kromě těchto receptivních činností se zaměříme i na produktivní úkoly. Využili 

jsme toho, že je v této knize text doprovázen kromě klasických ilustrací také komiksovými. 

Žáci budou přenášet znalosti získané z textu do ilustrací. Tím se budou podílet na utváření 

fikčního světa a stanou se spolutvůrci knihy společně s ilustrátorem a autorem (úkoly u textu 

č. 2).  

 Zaměříme se také na rozvoj fantazie. Popis profesora Neptuna je velmi stručný, žáci 

budou muset doplnit tuto nedourčenost vlastní představivostí a pokusit se nakreslit, jak 

postava profesora Neptuna vypadá. Jediným omezením při tvorbě bude dodržení fialové 

barvy. Kresbu by bylo vhodné nakreslit na jiný papír, aby bylo možné obrázky vystavit.  

 

Možná řešení:  

Text č. 1 

1. Jako pro kosmonauta doletět na Měsíc. 

2. Jeho koníčkem je astronomie, myslí si, že pochází z jiné planety, je trochu jiný než 

ostatní, to, co je pro jiné lehké, je pro něj náročné, umí názvy všech souhvězdí, vadí 

mu, když spolužáci křičí, perou se, nemá rád hluk, zmatek a tělocvik, jde mu jóga, má 

asistentku Anetku, má rád historii a umění, nerozumí vtipům, příslovím, přirovnáním, 

třepou se mu ruce, když má radost nebo strach, neumí se dívat lidem do očí, má 

autismus. 

3. Např. že jim nejde tělocvik, může jim vadit, když spolužáci křičí, baví je historie, jóga 

apod. 

4. Např. že má rád historii a zná hvězdy, je chytrý, nebojí se mluvit i o tom, co neumí. 
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5. Devět let, dva měsíce a čtyři dny. 

6. Je uháčkovaný z fialové vlny. 

 

Text č. 2 

7. Lukáš – text A, profesor Neptun – text B 

8. Možné odpovědi:  

První obrázek – Pomoooc, je tu velký hluk. Hodně neznámých lidí. Vůbec to tu 

neznám.  

Vypravěč Lukáš v textu č. 2 zmiňuje, že se mu už špatně mluví, proto by přicházely 

v úvahu i odpovědi, které toto reflektují. Mohlo by se jednat o různé zkomoleniny, 

např. pogoc, grch apod.  

Druhý obrázek – Lidé na obrázku vypadají rozčileně a pohoršeně, jejich reakce by 

měly odpovídat promluvám, např. Co je to za nevychovaného kluka? Proč tak křičí? 

Chovej se slušně! Nekřič tady! 
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Pracovní list č. 10 (k 3.2 Řvi potichu, brácho) 

Text č. 1 

„Máš hlad,“ oznámil Jeremiáš. 

„Máš hlad? Dobře. Tak co uděláš?“ zeptala se máma a odvedla Jeremiáše k nástěnce 

s obrázkovým rozpisem. „Říkej,“ ukázala prstem na první piktogram.  

„Ruce umýt,“ řekl Jeremiáš a rozběhl se ke koupelně.  

Za chvíli byl zpátky.  

„Chleba ve skříňce.“ 

„Vzalas krájený?“ obrátila se máma na Pamelu. Ta mlčky přikývla a sáhla do poličky pro 

vykrajovátko určené na linecká kolečka. 

„Kolečka,“ zatřepal Jeremiáš rukama, a zatímco Pamela z krajíců vykrajovala požadovaný 

tvar, Jeremiáš se běžel k obrázkovému rozpisu přesvědčit, jestli postupuje správně. 

„Lednice. Salám,“ zamával znovu rukama. 

Pak z umaštěného papíru vytahoval jedno kolečko salámu po druhém a neohrabanými prsty je 

pokládal na čtyři kroužky chleba, které Pamela namazala máslem. 

„Talíř,“ pokračoval podle rozpisu. 

„Správně, talíř,“ přikývla máma a podala mu talíř, aby si na něj Jeremiáš mohl chleba se 

salámem naskládat. „A můžeš jíst.“ 

„Můžeš jíst,“ zopakoval Jeremiáš a zamířil ke stolu, kde do sebe chleby vmžiku nasoukal.  

Pak se s pokličkou v ruce postavil ke dveřím. 

„Dneska nepůjdeme na procházku,” řekla maminka mírně. „Byl jsi ve škole.” 

„Jdeme,” opáčil Jeremiáš. 

„Půjdeme zítra.” 

„Jdeme!” 

„Zítra, Remíku, ano?” 

Jeremiáš přistoupil k nástěnce a prsty si ukazoval piktogramy s jednotlivými fázemi dne. Po 

odpolední svačině následoval symbol kráčejících nohou. 

„Jdeme!” zopakoval důrazně s prstem na obrázku. 

„A jo! Zapomněla jsem vyměnit rozpis,” vzdychla máma. „Včera jsme jen probírali, že půjde 

do školy. Procházku jsem z nástěnky nesundala, moje chyba.” 

(Ivona Březinová: Řvi potichu, brácho) 
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1. Rozhodni, zda jsou následující tvrzení pravdivá (P), či nepravdivá (N). 

a. Jeremiáš snědl k svačině čtyři chleby se sýrem.   P  –  N 

b. Pamela zapomněla vyměnit rozpis.     P  –  N  

c. Pamela vykrajovala chleby vykrajovátkem na linecké.  P  –  N 

d. Jeremiáš svačil s pokličkou.      P  –  N  

2. Napiš počet postav, které v textu hovoří přímou řečí. 

 _____________________________________________________________________ 

3. Charakterizuj Jeremiášův způsob komunikování. 

a. _____________________________________________________________________ 

b. _____________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________ 

4. Z nabídky vyber vhodné synonymum ke slovu PIKTOGRAM. 

a. magnet 

b. obrázek 

c. karta 

d. nálepka 

5. Jakou funkci má obrázkový rozpis? 

 _____________________________________________________________________ 

7. Seřaď jednotlivé úryvky (A – D) za sebou tak, aby byla dodržena textová 

návaznost. 

A)  

Vystoupili z výtahu, minuli schránky a prosklenými dveřmi vyšli před dům. Jeremiáš 

s pokličkou v ruce neochvějně zamířil k popelnicím. Pamela jen rezignovaně protočila oči 

a vzdychla. Nejvíc se mu zamlouval kontejner na sklo, z něhož často čpěly výpary zbytků 

kyselých okurek, kečupu, zvětralého vína a kdovíčeho dalšího. 

B)  

„Já ho vezmu, mami, nabídla se Pamela. „Jdeme, Remíku?“ 

„Jdeme!“ A už stál u dveří. 

C) 

„Kulatý!“ oznámil Pamele spokojeně.  
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Kývla, ale byla ve střehu. Věděla, že procházejí rizikovou oblastí. Pokud byla auta 

zaparkovaná v jiném pořadí, než jak si je Jeremiáš zapamatoval, když se přistěhovali a poprvé 

se šli projít, zažíval hluboké zoufalství.  

D)  

„Půjdeme dál,“ zatahala Pamela Jeremiáše za ruku.  

Smrad z popelnic nebyl to jediné, co jí teď vadilo. Ani se nemusela dívat vzhůru do oken 

paneláku a věděla, že za záclonami několika oken mají sousedi povyražení. Jeremiáš se 

naštěstí pachů nasytil a byl ochoten jít dál. Zamířil k řadě zaparkovaných aut, kterým 

pravidelně obdivoval volanty a poklice na kolech. 

 

8. Přiřaď k uvedeným slovům z úkolu č. 7 vhodná synonyma.  

1. rezignovaný     a) houževnatý  

2. neochvějný       b) nebezpečný  

3. povyražení      c) odevzdaný 

4. rizikový      d) zapáchat  

5. čpět       e) pobavení 

 

9. Jak bys tuto knihu pojmenoval/a ty na základě dosavadních znalostí o jejím ději? 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Text č. 2 

„Monzuny jsou letní a zimní. V létě se oceán ohřívá více než pevnina, a proto…” 

„Obráceně,” ozvalo se z poslední lavice uprostřed. 

„Prosím?” zarazila se učitelka. 

„Že je to obráceně,” opravil ji Patrik. „V létě se víc ohřívá pevnina. Nad oceánem je vzduch 

v létě naopak chladnější.” 

„V zimě se víc ohřívá pevnina přece,” odporovala učitelka. „Proto v zimě vane zimní 

monzun, který přináší období dešťů.” 

„To je naprostá blbost, co nám vykládáte,” prohlásil Patrik rázně. 

Pamela strnula. Tohle říct učitelce? Ostatní se pobaveně pochichtávali v nadšeném očekávání, 

že se něco semele. Čím víc se hodina zasekne, tím líp. 

„Jen do ní!” gestikuloval němě Vlasta směrem k Patrikovi. 

Učitelka to postřehla, ale hlavním protivníkem pro ni teď byl Patrik. 

„Tak blbost, říkáš? Ty to asi znáš líp než já, že?” 

„Řekl bych, že jo. Měla byste si to před hodinou aspoň zopakovat, když v tom máte chaos.” 

Třídou to zahučelo. 

„Chaos?! Opakuji ti, že v létě od oceánu vane suchý letní monzun,” zvýšila učitelka hlas.  

„No, to ne. Takovýhle nesmysly nebudu poslouchat,” vstal Patrik ze svého místa, popadl 

batoh, prosvištěl třídou a práskl za sebou dveřmi. 

(Ivona Březinová: Řvi potichu, brácho) 

 

10. Charakterizuj Patrikovo chování. 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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11. Porovnej postavy Patrika a Jeremiáše z textu č. 1. Napiš, v čem se liší a co mají 

společného. 

 

12. Uveď nějaké známé osobnosti, které měly také autismus.  

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

13. Napiš tuto situaci z pohledu paní učitelky a z pohledu Patrika. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 10 

Text č. 1 

Hlavním tématem těchto pracovních listů je porucha autistického spektra (PAS), a to její dvě 

podoby, nízkofunkční autismus a Aspergerův syndrom. Porozumění tomuto hendikepu je 

hlavním cílem těchto pracovních listů. Hrdina první ukázky se potýká s nízkofunkčním 

autismem. Lidé s tímto hendikepem patří již do pásma mentální retardace.  

První a druhý úkol vyžadují po žácích pozorné čtení textu a nalezení konkrétních 

odpovědí. Úkoly č. 3 a 4 směřují k volnějším odpovědím. Jejich podoba bude vycházet 

především z toho, jak žáci hrdinovi porozuměli. Tyto úkoly již směřují k charakteristice 

autismu. Odpovědi žáků by bylo vhodné psát na tabuli. Na závěr by k nim učitel mohl napsat 

termín autismus. Další rys autismu doplňuje úkol č. 6. Obrázkový rozpis, na jehož dodržení 

Jeremiáš striktně trvá, ukazuje další rys autismu. Potřeba mít vše naplánované, vědět přesně, 

co bude daný jedinec denně dělat a neschopnost stanovený plán narušit.  

Před plněním úkolu č. 7 by měl učitel žákům zopakovat, že je důležité, aby dané 

odstavce na sebe navazovaly. Myšlenka v jednom odstavci by měla být rozvedena 

i v následujícím.  

Vybraná slova z úkolu č. 8 nejsou příliš frekventovaná v běžné konverzaci. Je 

pravděpodobné, že žáci nebudou znát význam všech vybraných slov. Učitel by jim však před 

plněním úkolu měl připomenout, že význam jednotlivých slov mohou odvodit z textu. Pro 

upevnění nových slov může učitel dětem dát za úkol, aby vymyslely věty s danými slovy.  

 

Text č. 2 

Odpovědi žáků na desátou otázku by bylo vhodné psát na tabuli. Učitel by s žáky měl 

o Patrikově chování hovořit a mělo by dojít na pojem Aspergerův syndrom. Zde se nabízí 

otázka, zda se žáci s někým, kdo má tuto poruchu, setkali. V odpovědích žáků na první otázku 

by se mohlo vyskytnout adjektivum nevychovaný. V tomto případě by měl učitel žákům 

vysvětlit příčinu Patrikova chování.  

Bylo by dobré žákům zmínit, že se PAS dělí na nízkofunkční, středně funkční 

a vysoce funkční. Toto dělení by mohlo žákům pomoci při porovnání postav Patrika 

a Jeremiáše. Jeremiáš má nízkofunkční autismus, Patrik Aspergerův syndrom, který je téměř 

totožný s vysokofunkčním autismem.  

 S těmito informace pracuje jedenáctá otázka. Vyžaduje po žácích práci s oběma texty. 

Obě postavy trpí PAS, ale mají jinou formu této poruchy. Z ukázek je patrné, že Patrik je 
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schopný fungovat téměř jako ostatní členové společnosti. To, s čím má obtíže a co ho odlišuje 

od ostatních, jsou problémy v pragmatické rovině. Oproti němu Jeremiáš je na nízké mentální 

úrovni, s čímž souvisí malá schopnost navazovat sociální vztahy a nízká komunikační 

schopnost. 

 Dvanáctá otázka si klade za cíl žákům ukázat, že lidí s PAS je mnoho. V předchozích 

dobách, kdy znalost o této poruše nebyla, byli tito lidé vnímáni jako podivíni. Velmi často se 

jednalo o jedince nadané a výjimečné.  

 Třináctý úkol vyžaduje po žácích použití fantazie a obrazotvornosti. V závěrečném 

úkolu se žáci budou muset vcítit do myšlení a prožívání daných postav.  

 

Možná řešení: 

Text č. 1 

1. a) N 

b) N 

c) P 

d) N 

2. Dvě – maminka a Jeremiáš.  

3. a) Používá jednoduché věty, b) často opakuje slova jiných postav (echolalie), c) nevede 

dialog. 

4. Jeremiáš není schopen povídat si, reagovat na ostatní postavy. Vnímá svět jen ze své 

perspektivy. Když maminka odmítne jít na procházku, trvá na tom, že jít musí, neboť je 

to uvedeno v jeho rozpise, jeho chování je tedy velmi rigidní, není schopen spontánního 

chování.   

5. B 

6. Obrázkový rozpis je pro Jeremiáše jako denní rozvrh, plán aktivit, které bude dělat a 

které mají přesně dané pořadí.  

7. B, A, D, C 

8. 1 – C 

2 – A 

3 – E 

4 – B 

5 – D 
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9. V odpovědích se meze nekladou. Někteří žáci mohou projevit více fantazie a uvádět 

nápadité názvy, někteří se mohou více držet textu a informací, které se v hodině 

o hrdinech této knihy dozvěděli a mohou uvádět názvy jako např. Život s autistou 

apod. 

 

Možná řešení:  

Text č. 2 

10. Žáci mohou uvádět, že Patrik je upřímný, velmi chytrý, pevně si stojí za vlastními 

názory.  

11. Jeremiáš: časté opakování, primitivní vyjadřování, není schopen vést dialog, povídat 

si. 

Patrik: normální vyjadřování, reaguje na promluvy jiných postav, odpovídá na ně. 

Společné rysy: Naprostý nezájem o názory či přání okolí. Oba dva dělají pouze to, co 

chtějí a považují za nutné. Řídí se pouze sami sebou, neberou ohledy na ostatní.  

12. Např. Greta Thunbergová, Vincent van Gogh, Ludwig van Beethoven.  

13. Než začnou žáci psát, je důležité, aby si s učitelem zopakovali dějovou linku 

popisované situace. Učitel by měl žákům také říct, že paní učitelka z uvedeného textu 

neví, že má Patrik Aspergerův syndrom, což bude ovlivňovat její názor na tohoto 

žáka. Důležitým prvkem je i jednání spolužáků.  
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Pracovní list č. 11 (k 3.3 Můj brácha Tornádo) 

Jenom my totiž máme okopanou zeď od toho, jak na ni Jonáš pořád skáče. A jen u nás jsou 

závěsy u okna přidělané velikými šrouby, protože po nich pořád zkoušel šplhat, když byl 

menší. Brácha je prostě poděs, který nevydrží na místě. Neustále vyskakuje ze židle, když má 

sedět, pobíhá, a než mu stačíte říct, aby si na chvíli sednul a nehýbal se, zmizí do jiného 

pokoje.  

Můj bratr Jonáš se skoro nedokáže zastavit. Když mu máma něco chce, třeba aby nezapomněl 

dát nádobí do myčky, většinou za ním musí běhat po bytě. Sotva dopoví první dvě slova, 

odchází na chodbu, protože si právě vzpomněl, že si tam nechal nakousnuté jablko. Potom 

samozřejmě neví, co mu máma chtěla, vyběhne ven a myčka zbude na mě. Protože máma 

raději poprosí mě, než aby na bráchu volala z okna. Že on mi to oplatí příště. Oplatí, ale 

většinou až když mu naši za trest seberou mobil. Jinak odkývá, že tentokrát se o nádobí 

postará, a za minutu už neví, že to slíbil. Takže teď jsme bez počítače na celý dlouhý týden. 

Vytáhnu náčrtník a barvy a za dveřmi, aby to naši neviděli, udělám na Jonáše dlouhý nos, 

a ještě na něj vypláznu jazyk.  

(Petra Štarková: Můj brácha Tornádo, upraveno) 

 

1. Do levého kruhu popiš na základě textu Jonáše, do pravého popiš sebe a do 

prostředního kruhu napiš, co máte společného.  
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2. Najdi v textu způsob, jak Jonáše rodiče přinutí, aby udělal to, co mu řekli. 

_____________________________________________________________________ 

3. Tato ukázka je z knihy Můj brácha Tornádo, proč myslíš, že ji autorka takto 

pojmenovala?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Na základě textu urči, kdo by mohl být vypravěčem.  

_____________________________________________________________________ 

5. Vymysli synonymum ke slovu NÁČRTNÍK. 

_____________________________________________________________________ 

6. Představ si, že jsi paní učitelka/pan učitel a Jonáš je tvůj žák, jak bys s tímto 

neklidným žákem pracoval/a? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Rozhodni o následujících tvrzeních, zda jsou pravdivá (P), či nepravdivá (N). 

 a) Jonáš šplhá po závěsech. P  –  N 

 b) Rodiče oběma dětem zakázali počítač. P  –  N 

 c) Jonáš nikdy nezapomene dát nádobí do myčky. P  –  N 

 d) Tatínek musí běhat za Jonášem po bytě, když mu chce něco říct. P  –  N 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 11  

Tento pracovní list obsahuje ukázku s hrdinou, který má ADHD (porucha pozornosti 

s hyperaktivitou). Cílem je poznání projevů tohoto hendikepu. První úkol se snaží žákům 

ukázat, že i jedinec s poruchou pozornosti je úplně stejný jako on, mnozí žáci mohou ve svých 

odpovědích uvést, že podobné projevy hyperaktivity také mívají. Cílem je tedy přispět 

k tolerantnímu a rovnocennému přístupu. Předpokládáme, že poznání je základem 

porozumění. Pro větší názornost by bylo vhodné psát na tabuli Jonášovy vlastnosti 

a vlastnosti, které mají žáci s hlavním hrdinou společné. Před plněním tohoto úkolu by měl 

učitel žáky nasměrovat k tomu, aby sebe popisovali v podobném duchu, v jakém je v textu 

popisován Jonáš, tedy směřovat k popisu povahy, zvykům apod.  

Kromě otázek zaměřených k nalezení informací v textu opět směřujeme k zamyšlení 

nad textem, doplnění míst nedourčenosti (úkol č. 3 a 4). Tyto otázky zároveň vyžadují 

kreativní myšlení. Otázka č. 4 se zabývá problematikou vypravěče. Učitel může s dětmi 

diskutovat o funkci vypravěče, o jeho úloze v textu. Bylo by dobré dospět k vědomí, že 

vypravěč je organizátorem složek textu, z jeho pohledu sledují čtenáři děj, postavy, je tedy 

prostředníkem mezi autorem a čtenářem (Chaloupka 1979, s. 87). U úkolu č. 5 by bylo 

vhodné, aby se učitel ujistil, zda žáci rozumí pojmu synonymum, než začnou tento úkol plnit. 

Mohou si také uvést nějaké další příklady.  

Možná řešení:  

1. Jonáš: je neustále v pohybu, chvíli neposedí. Dělá věci, které většina nedělá, např. 

zkoušel šplhat po závěsech, skáče na zeď. Všude nechává ležet své věci. Jeho sestra 

po něm musí plnit úkoly, které rodiče přidělili jemu, avšak on na ně zapomněl.  

2. Vezmou mu mobil, zakážou počítač.  

3. Tornádo je rychlé a ničivé, stejně jako Jonáš.  

4. Jonášova sestra.  

5. Skicář, sešit na kreslení. 

6. Možné odpovědi:  být trpělivý, posadit ho do první lavice a k někomu klidnějšímu 

a ochotnému, kdo mu bude pomáhat, v průběhu hodiny sledovat, zda dává pozor, 

věnuje se tomu, čemu má, požádat o shrnutí toho, co učitel řekl. 

7. a) N (jako malý šplhal) 

    b) P 

     c) N  

     d) N 
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Pracovní list č. 12 (k 3.4 Útěk Kryšpína N.) 

Kryšpín zakopne a rázem je na zemi.  

„Blbej kořen,” nadává a tře si naražené koleno. 

Bezděčně se dlaní dotkne i sedřené kůže na holeni.  

„Blbí kluci!” sykne vztekle, když si vzpomene, jak mu švihadlem svázali nohy a chtěli, aby 

předvedl, jak se ze sevření dostane. 

„Tak se ukaž, kouzelníku!” povykoval Srpen. 

„Prý slyšíš, i jak roste tráva,” syknul mu zblízka do obličeje Marián. „To je teda věc!” hvízdl 

jakoby v obdivu. „Třeba teď uslyšíš, jak se trhá tenhle tenkej gymnastickej provázek. Co 

myslíš, Špindíro? Zvládneš to?” 

„Vsadím se, že takovej zvuk jsi ještě v životě neslyšel,” pochechtával se Denis. „Měl bys být 

vděčněj, že ti připravujeme tak nevšední zážitky.” 

„Pst! Vychna! Hoďte mu přes nohy deku,” přikázal Marián. „A ty ani muk, Špíno, jinak...” 

zvedl výhružně pěst.  

Vychovatelka nakoukla do pokoje a zběžně přelétla očima chlapeckou skupinu. 

„Všechno v pořádku, pánové?” 

„Jasně, paní vychovatelko,” zazubil se Srpen. 

„Dobře. Za půl hodiny je večeře, tak ať pro vás nemusím chodit.” 

„Slyšels, Špíno?” odhodil Marián z Kryšpína deku. „Máš na to půl hoďky. Pak chcípneš... 

Hlady!” dodal s řehotem a ostatní se bujaře přidali. „Tak sebou hni! Dělej!” 

Nejdřív se zařekl, že prostě bude jen sedět. Ani ho nehne, aby se hnul. Jenže jeho nečinnost 

kluky provokovala.  

„Tak ono se mu nechce, Špindírkovi,” ušklíbl se Marián a vší silou dupl svázanému na nohu. 

„Nechte toho, kluci,” ozval se Kryšpín s potlačeným vzlyknutím. „Nic jsem vám neudělal.”  

„No právě,” namítl Marián nasupeně. „Zatím jsi nic neudělal. A my chceme představení. 

Ukaž, jak se velký mág dostává z pout.” 

„Slyšels, pána?“ naklonil se nad něj Srpen. „Tak mluv. Slyšels?” 

„Jo.” 

„Říká se ano, pane. Řekni to.” 

„Ano...ppane,” zašeptal Kryšpín. 

  (Ivona Březinová: Útěk Kryšpína N., upraveno) 
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1. Popiš vlastními slovy, co se v této ukázce odehrává.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Vyjmenuj všechny kluky, kteří ubližují Kryšpínovi. 

___________________________________________________________________________ 

3. Představ si, že se staneš svědkem této situace, jak by ses zachoval/a? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Nadi v textu, čím kluci svázali Kryšpína. 

___________________________________________________________________________ 

5. Kde se mohla tato příhoda odehrát? 

a) Na kouzelnickém představení. 

b) Ve škole v přírodě.  

c) Na dětském hřišti. 

d) V družině.  

6. Zamysli se a napiš, proč chtěl Srpen, aby mu Kryšpín řekl pane. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Najdi v textu dvě přezdívky. 

___________________________________________________________________________ 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 12 

V tomto pracovním listě je tematizována šikana. Hlavní hrdina vzpomíná na útok spolužáků, 

kteří ho fyzicky napadli a ponížili. Úkoly směřují k nalezení prvků šikany v textu. Zároveň 

není opomíjen vlastní postoj k této problematice. 

 Úkol č. 1 směřuje k vlastní interpretaci textu. Žáci by měli po důkladném čtení 

zachytit hlavní informace z textu a převyprávět je vlastními slovy. U tohoto úkolu může učitel 

společně s dětmi sepsat na tabuli obsah textu do jednotlivých očíslovaných kroků.  

 Úkoly č. 2, 4 a 7 se zaměřují na schopnost žáků nalézt v textu konkrétní informace. 

U úkolu č. 7 může učitel s žáky diskutovat o tom, jak přezdívky vznikají. Mohou také 

vymýšlet další možné přezdívky a sledovat souvislost mezi povahou, vzhledem člověka 

a přezdívkou.  

 Úkol č. 3 požaduje po žácích zamyšlení se nad touto problematickou situací. Učitel 

může s žáky diskutovat o pocitech, které má pravděpodobně oběť, tyran a svědek. Bylo by 

dobré, kdyby se žáci s pomocí učitele dopracovali k problematickému postavení svědka, pro 

kterého je situace také náročná. Většina by chtěla pomoct oběti, ale mohou se bát, že se tím 

také dostanou do pozice obětí. Učitel by mohl žáky nasměrovat k možnosti svěřit se učiteli, 

výchovnému poradci nebo nějakému dospělému, který by jim mohl s řešením pomoct. 

Případně může také zmínit Linku bezpečí, kde by jim mohli také poradit.  

 Úkol č. 5 požaduje po žácích schopnost vyvodit z textu pouze naznačené informace. 

Žáci pomocí indicií, které jsou v textu, dojdou ke správné odpovědi. Distraktor a) vychází 

z toho, že v textu jsou zmíněna slova kouzelník, mág. Vzhledem k popisované situaci lze ale 

odvodit, že tato odpověď je chybná. Distraktor d) by mohl pro žáky přicházet v úvahu, 

protože v ukázce vystupuje paní vychovatelka, ale vzhledem k tomu, že je tato postava 

upozorňuje na večeři, můžeme tuto možnost vyloučit. Správná je možnost b). Chlapci jsou 

spolu v jednom pokoji, vychovatelčino upozornění na večeři žáky upozorňuje, že se děj 

odehrává večer, to už ve škole ani v družině žáci nebývají.  

 Podobný přístup žáků vyžaduje i úkol č. 6. Na základě textu se mají žáci zamyslet nad 

jednáním postavy Srpna.  

  

Možná řešení: 

1. Odpovědi u tohoto úkolu se mohou lišit, jednotliví žáci budou v textu klást důraz na 

různé motivy textu, avšak měli by zachytit hlavní dějovou linku. Mohou např. 
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odpovídat: Kryšpínovi ubližují tři spolužáci. Svázali ho a přikázali mu, aby se z pout 

dostal sám. Přitom ho slovně ponižovali a vysmívali se mu.  

2. Srpen, Denis, Marián. 

3. Možné odpovědi žáků: někteří budou jednat odvážně a rozhodnou se spolužákovi 

pomoct, jiní se mohou bát a raději půjdou za paní učitelkou nebo se svěří rodičům.  

4. Gymnastickým provázkem, švihadlem.  

5. B 

6. Z ukázky je patrné, že spolužák Srpen chtěl Kryšpínovi ukázat, že je lepší, nadřazený 

a silnější než on.  

7. Srpen, Špína (Špindíra, Špindírek). 
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Pracovní list č. 13 (k 4.1 Já se nechtěl stěhovat) 

„Nazdar, padavko!” zavolal na něj Vašek. 

Martin se zamračil. Tušil další nepříjemnost. Vašek s Robinem se blížili k jeho lavici. 

„Nezapomněl sis dneska plyšáka?” přeptal se Vašek a ušklíbl se. 

Martin mlčel. Ještě že je žirafka doma, myslel si. Několik dětí se zasmálo Vaškově otázce.  

Vašek s Robinem už byli skoro u Martinovy lavice.  

„Ukaž!” přikázal Vašek a sebral Martinovi aktovku. Než se Martin stihl vzpamatovat, vysypal 

Vašek aktovku do koše na odpadky. 

Martinovi nezbylo, než všechny věci z odpadkového koše vyndat a znovu uložit. Ještě že byl 

koš prázdný a suchý.  

Vaška zřejmě hodně naštvalo, že se Martinovi pomalu začalo ve třídě líbit. Možná i těžko 

snášel, že Martina paní učitelka pochválila. O další přestávce se zase společně s Robinem 

vydal k Martinově lavici. Najednou naprosto nečekaně skopl Vašek Martinovi z nohy 

přezůvku. Botka vyletěla obloukem do vzduchu. Když přistála u tabule, kopl do ní nějaký 

neznámý kluk. Než si Martin stihl botu sebrat, chytil ji Vašek a vyběhl s ní ze třídy. Zmizel na 

chlapeckém záchodě. Martinovi nezbývalo, než běžet za ním. Vašek ze záchodů zase 

bleskurychle vyběhl, ale bez botky. Martin musel zůstat na záchodech a hledat. Botka nikde 

nebyla. Nakonec ji našel až v záchodové míse! Byla z poloviny potopená a celá nasákla 

vodou. Fuj! 

Martinovi se skoro udělalo špatně. Ale neměl na vybranou. Opatrně přezůvku vytáhl, setřepl 

z ní vodu a odnesl ji do šatny.  

(Daniela Krolupperová: Já se nechtěl stěhovat, upraveno) 

 

1. Napiš jména chlapců, kteří Martinovi v textu ubližují. 

_____________________________________________________________________ 

2. Jak reagují ostatní spolužáci ze třídy na ubližování Martinovi? 

_____________________________________________________________________ 

3. Jakým způsobem kluci ubližovali Martinovi? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. Proč myslíš, že si Martin bral do školy svého plyšáka Žirafku? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Vypravěč  opomíjí Martinovy pocity, představ si, že jsi Martin a popiš tuto 

situaci z jeho pohledu.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

6. Jak by ses zachoval/a ty, kdyby se to samé odehrálo ve tvé třídě? 

Co bys poradil/a Martinovi, aby udělal? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Jakým způsobem reaguje na ubližování Martin?  

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Zamyslete se ve skupině, proč je dobré o takovém tématu číst.  

Nebo máte opačný názor? Proč by toto téma nemělo v knihách pro děti být? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Metodický list k pracovnímu listu č. 13 

Tato ukázka tematizuje šikanu. Cílem pracovního listu je objasnění pojmu šikana a diskuze 

o této problematice. Úkoly se snaží aktivizovat vlastní zkušenosti žáků s touto problematikou. 

Žáci se stávají spolutvůrci literární fikce tím, že prostřednictvím úkolů mají hlavnímu 

hrdinovi pomoci vymyslet řešení svízelné situace. To předpokládá i jejich identifikaci 

s hlavním hrdinou, vcítěním se do jeho nepříjemné situace (úkoly č. 4, 5 a 6). Úkoly se snaží 

také přimět žáky, aby se zamysleli nad vlastním přístupem k šikaně (úkol č. 8). U tohoto 

úkolu může učitel žáky rozdělit do několika skupin. Každá skupina vymyslí důvody, proč je 

vhodné o takových tématech číst a proč naopak ne. Poté si své názory řeknou nahlas v rámci 

celé třídy. Bylo by vhodné psát odpovědi na tabuli, diskutovat o nich a dojít k určitému 

závěru. Vše směřuje k tomu, že by se žáci měli naučit dávat do souvislostí vlastní poznatky 

a zkušenosti s tím, co právě čtou. Podstatná je schopnost vyvozování vlastních závěrů z textu. 

S tím souvisí také dovednost formulovat vlastní názory, sdílet je ve skupině a poté o nich 

diskutovat. Mimoto se úkoly opět zaměřují na rozvoj čtenářské gramotnosti. Jsou testovány 

schopnosti porozumění textu a nalezení požadované informace (úkoly č. 1, 2, 3 a 7).   

Možná řešení: 

1. Vašek a Robin. 

2. Někteří se Martinovi smějí, někteří Vaškovi a Robinovi pomáhají (neznámý kluk).  

3. Vysypal Martinovi aktovku do koše, posmíval se mu, hodil mu přezůvku do záchodu. 

4. Martin nemá ve třídě žádné kamarády, Žirafku vzal nejspíš proto, že je to jeho jediná 

kamarádka. Chtěl mít u sebe někoho, koho má rád a kdo má rád jeho. Nechtěl být tak 

sám.  

5. Z Martinova pohledu by se popis měl zaměřovat především na pocity osamocení 

a smutku, neboť se mu Vašek a některé další děti posmívají a nikdo se ho nezastane.  

6. Žáci mohou uvádět odpovědi týkající se požádání o pomoc pedagogického pracovníka 

(učitelka, družinářka, asistentka), rodiče. Někteří mohou být odvážnější a uvést, že by 

se Martina zastali a Vaškovi vynadali. S tím souvisí i následující otázka.  

7. Martin si zatím vše nechává líbit, nebrání se.  

8. Je dobré o těchto tématech číst, neboť šikana je ve školním prostředí velmi častým 

jevem. Knihy s touto tematikou mohou dětem, které podobnou nebo tutéž situaci 

prožívají, pomoci v jejím řešení.  

Argument proti: Pro některé děti může být toto téma emotivně náročné, proto o něm 

nechtějí číst. 



121 

 

Pracovní list č. 14 (k 4.2 Ňouma z áčka) 

„Nechte mě!” 

„Ale, ale... hošánkovi se to nelíbí?” 

„Nechte mě být. Nic jsem vám neudělal!” 

„No právě,” ozval se jiný hlas. „Nejdřív pro nás něco uděláš. Pak tě pustíme.” 

„Možná,” rozchechtal se někdo další. 

„Co třeba... vyčistit nám boty! Podívej, máme je od bláta.” 

„Hehe, to je vono! Tak se do toho pusť! A ať se blejskaj!” 

„A... ale.” 

„Jo, hošánek neví, čím by nám boty vyčistil. Co takhle šálou? Takovou pěknou čisťounkou 

šálu máš...” 

Toník se překvapeně zastavil. Hovor se mu nezdál. Nelíbilo se mu, co tam říkají. A jak to 

říkají. Obešel altán, aby se podíval.  

Na zemi vedle blátivé louže klečel kluk, kterého znal ze školy. Mohl chodit tak do šesté 

sedmé třídy. V ruce žmoulal šálu. Nad ním se skláněli tři jeho spolužáci. Jeden z nich teď 

zvedl hlavu a všiml si Toníka.  

„Nečum, blbečku! Koukej zmizet, nebo ti taky dáme něco vyčistit!” 

Toník se rychle otočil  a odcházel.  

Vtom se z druhé strany vynořila paní s kočárkem. Stačil jí jeden pohled, aby pochopila, o co 

se jedná. 

„Okamžitě ho pusťte!” rozkřikla se na kluky. 

Trojice vzala do zaječích. Kluk s šálou si rukou otíral zablácená kolena. 

„Děkuju,” špitl k paní s kočárkem a tiše se vytratil. 

„A co ty tu vejráš?” osopila se mladá paní na Toníka. 

„Já jsem nic...” 

„To vidím, že nic. Tys mu nepomohl. Ani ses nepokusil. To jsi takový budižkničemu, že 

neumíš ani zavolat pomoc? Kam tě postavěj, tam tě asi najdou, že?” 

Dál už Toník neposlouchal. Ta paní byla opravdu rozzlobená. Ale copak měl šanci něco 

udělat? Ti tři byli starší, větší, silnější. Jak by je mohl přeprat? I kdyby se spojil s klukem se 

šálou, byli by ti tři pořád ve velké přesile. Toník si připadal divně. Ale ne jako by na něj lezla 

nějaká nemoc. Cítil nespokojenost sám se sebou.  

(Ivona Březinová: Ňouma z áčka, upraveno) 
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1. Kolik kluků ubližovalo chlapci se šálou? 

_____________________________________________________________________ 

2. Čí byli kluci, kteří ubližovali chlapci se šálou, spolužáci?  

_____________________________________________________________________ 

3. Jak se říká tomu, když někdo opakovaně ubližuje slabšímu jedinci ve skupině? 

_____________________________________________________________________ 

4. Měla paní v kočárku pravdu, když vynadala i Toníkovi? Myslíš, že se Toník mohl 

zachovat jinak?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Jak si Toník zdůvodnil, že nepomohl chlapci se šálou? 

_____________________________________________________________________ 

6. Jak se Toník cítil po tomto incidentu? Najdi v textu větu, která to vyjadřuje.  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Vysvětli význam spojení vzít do zaječích, které se nachází v textu.  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 14 

V této ukázce je tematizována šikana, tentokrát z perspektivy svědka šikanování, nikoli 

z pohledu oběti. Cílem bude zamyslet se nad touto problematikou a vlastním postojem k ní. 

Otázka č. 3 směřuje k samotnému pojmu šikany. Tato a následující otázka nabízejí příležitost 

k diskuzi o názorech žáků na šikanu, jejich zkušenostech s ní. Odpovědi žáků by bylo vhodné 

psát na tabuli. Učitel by také s žáky mohl sestavit určitý sled kroků, jak se zachovat, pokud se 

žák dostane do pozice svědka šikany, případně se stane její obětí. Žáci by měli vědět, na koho 

se obrátit přímo ve škole.  

S tím souvisí otázka č. 4, která se orientuje na vlastní názor žáků. Odpověď na otázku 

v textu nenajdou, žáci se budou muset zamyslet nad touto problematikou, vytvořit si vlastní 

názor a poté ho zformulovat a sdělit spolužákům.  

Otázky č. 1, 2, 5 a 6 směřují ke schopnosti nalézt v textu požadované informace. 

Závěrečná otázka se zaměřuje na vysvětlení významu dané fráze. Žáci pravděpodobně budou 

znát význam, v případě, že se s touto konkrétní frází setkají poprvé a význam nebudou znát, 

může je učitel nasměrovat k odvození významu z textu. Mohou poté spolu vymyslet i další 

frazémy.  

 

Možná řešení:  

1. 3 

2. Chlapce se šálou. 

3. Šikana. 

4. Tato otázka bude mít rozličné odpovědi, někteří žáci mohou souhlasit s paní 

s kočárkem, jiní se s jejím chováním vůči Toníkovi nemusí shodovat. Taková situace 

zřejmě nastane i u druhé části odpovědi. Někteří budou zastávat názor, že se měl 

Toník chlapce se šálou zastat, jiní budou namítat, že by pravděpodobně dopadl stejně 

jako chlapec se šálou.  

5. Toník nemohl nic udělat, neboť chlapci byli starší, větší a silnější.  

6. Toník si připadal divně. Cítil nespokojenost sám se sebou.  

7. Ve strachu rychle utéct.  
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Pracovní list č. 15 (k 4.3 Druhé housle) 

 „Takže náš syn žebrá s cikánským klukem na náměstí! To jsme se teda dočkali pěkných 

věcí!“ bouchnul táta do stolu. „Tak teď mě dobře poslouchej! Už s ním nebudeš kamarádit, 

rozumíš? Nikdy! Maminka dojde do školy a zařídí, aby vás rozsadili. Ze školy budeš chodit 

jen domů a pak rovnou na housle. Nedovolím, aby ses kamarádil s takovým... takovým...“ 

„Takovým co? Vždyť ho vůbec neznáte!“ rozkřikl se Ríša. 

„Otesánku, já tě nepoznávám,“ zalily se mamince oči slzami. 

„Naučil mě hrát kin-ball, bere mě do družstva, vždycky se mnou počítá.“ 

„... a naučil tě žebrat a krást!“ usadil ho táta. „To jsme si teda nepředstavovali, že se nám 

budeš místo hraní na housle potloukat s cikánama.“ 

„Ale on není...“ zarazil se Ríša. 

„Co není?“ hulákal táta. „Cikán? Ale je, to víš, že je. To už jsem si zjistil.“ 

„Vždycky jste říkali, že nezáleží na tom, jak člověk vypadá, ale jaký je. Tony nikomu nikdy 

neublížil... on je... prostě kamarád. Jedinej,“ hlesnul Ríša. 

(Ilona Fišerová: Druhé housle) 

  

1. Napiš jméno Ríšova jediného kamaráda. 

___________________________________________________________________________ 

2. Najdi v textu tři důvody, proč má Ríša svého kamaráda rád.  

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

3. Najdi v textu důvod, proč tatínek nechce, aby se Ríša přátelil s kamarádem.  

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________   

4. Zamysli se nad tatínkovým argumentem proti Ríšovu kamarádovi. Jaký je tvůj 

názor?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Proč myslíš, že lidé mají předsudky vůči lidem, kteří se výrazně liší od ostatních?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



125 

 

6. Rozhodni na základě výchozího textu, zda jsou následující tvrzení pravdivá (P), či 

nepravdivá (N). 

a)      Tatínek dojde do školy a zařídí, aby Ríšu s kamarádem rozsadili. P  –  N 

b)      Tatínek Ríšovi zakázal, aby se bavil s cikánem. P  –  N 

c)      Ríšovi záleží na tom, jak člověk vypadá. P  –  N 

d)     Ríša naučil kamaráda žebrat a krást. P  –  N  

7. Maminka říká Ríšovi „otesánek“, což naznačuje, že Ríša je: 

a)      hodný 

b)     chytrý 

c)     tlustý 

d)     líný 

8. Vymysli vhodné synonymum ke slovu HLESNUL.  

___________________________________________________________________________ 

9. Najdi synonymum ke slovu CIKÁN.  

___________________________________________________________________________ 
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Metodický list k pracovnímu listu č. 15 

Pracovní list zpracovává problematiku odlišného etnika. V ukázce jsou tematizovány 

předsudky rodičů vůči romskému kamarádovi jejich syna. Hlavním cílem pracovního listu 

bude diskuze nad touto problematikou. Text je brán jako odrazový můstek k této diskuzi. 

Bude kladen důraz na zamyšlení žáků nad touto problematikou, zformulování vlastního 

názoru a jeho prezentování ve třídě.  

 Úkoly č. 1, 2, 3 a 6 opět testují schopnost žáků nalézt v textu konkrétní odpověď na 

dané otázky. Úkoly tematizují problematiku předsudků vůči romskému spolužákovi jejich 

syna a připravují žáky k diskuzi. Poslední dva úkoly vyžadují po žácích, aby z textu 

vydedukovali význam daných slov.  

 Úkoly č. 4 a 5 se od předchozích liší. Nepracují s textem, pouze s jeho tématem. Žáci 

se budou muset zamyslet nad tímto problémem a utvořit si na něj vlastní názor. Tyto otázky 

vybízejí k diskuzi. Učitel by měl korigovat žáky, aby jejich odpovědi nebyly hrubé nebo 

vulgární. Vhodné by bylo psát odpovědi žáků na tabuli a poté o nich diskutovat. Žáci by měli 

dojít k názoru, že nemají posuzovat lidi podle barvy kůže nebo názorů okolí na tyto jedince. 

V případě, že žáci budou uvádět především negativní hodnocení tohoto etnika, měl by se 

učitel zeptat, odkud tyto názory žáci získali, zda z vlastní zkušenosti nebo od jiných 

lidí. Podobně úkol č. 9 směřuje k etnické problematice. Žáci by měli vědět, jaký je rozdíl mezi 

pojmy cikán a Rom, mít ponětí o citovém zabarvení těchto slov a který z pojmů je vhodnější 

používat.  

 Vhodné by bylo uvést několik významných romských osobností, např. Ladislav 

Demeter (policista), Pavel Berky (módní návrhář), Elena Lacková (spisovatelka), Iveta 

Kováčová (hlasatelka České televize, zpěvačka), Zdeněk Godla (herec), Richard Samko 

(reportér a moderátor v České televizi) a další. Učitel se také může zeptat, zda znají nějaké 

romské osobnosti sami žáci.  

 Výsledkem diskuze by mělo být poznání, že nelze posuzovat jednotlivce podle 

předsudků většinové společnosti. Žáci by měli vědět, že je důležité utvořit si vlastní názor.  

 

Možná řešení: 

1. Tony. 

2. Naučil ho hrát kin-ball, bral ho do družstva, vždy s ním počítal. 

3. Tatínkovi vadí, že Tony je Rom, myslí si, že ho učil krást a žebrat.  



127 

 

4. Odpovědi žáků budou jistě různé. Někteří tatínkův přístup odsoudí, jiní s ním mohou 

souhlasit. Učitel může rozdělit tabuli na dvě části, na jednu stranu mohou psát 

argumenty žáků, proč s tatínkem souhlasí, na druhou proč naopak nesouhlasí. Důležitý 

bude původ argumentů, na jejichž základě si žáci názor utvořili. 

5. U této otázky je možné si znovu vysvětlit, co předsudky jsou. Učitel se může zeptat 

také na jiné druhy předsudků. Důležitá bude diskuze o tom, proč a jak předsudky 

vznikají. 

6. a) N 

b) P 

c) N 

d) N 

7. C 

8. Ceknout, pípnout, ozvat se.  

9. Rom.  
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8. Závěr 

V této práci jsme se zabývali knihami pro děti vydanými po roce 2010, jež zpracovávají 

problematické vztahy, nejen rodinné, ale i kamarádské a školní. Analýza vybraných titulů si 

neklade nárok na úplnost. Cílem práce není mapovat komplexně současnou knižní produkci 

pro dětské čtenáře. Naším cílem bylo vybrat konkrétní tituly a soustředit se na konkrétní 

tematizované problémy a tak naznačit, jaká témata se v současné literatuře pro děti vyskytují. 

Viděli jsme, že velmi frekventovaná jsou témata dysfunkčních a neúplných rodin, hendikepu, 

šikany a outsiderství. Nyní si je stručně shrneme.  

Vybrané knihy vedou dětského čtenáře k zamyšlení nad rodinnými vztahy, zejména 

nad podobou jeho rodiny a vlastního postavení v ní. Dospělým čtenářům tato literatura 

ukazuje aktuální rozmanité podoby současných rodin. Tyto knihy se snaží čtenářům sdělit, že 

v mezilidských vztazích jsou důležité především vnímavost, naslouchání, péče a láska. Toto 

se netýká pouze rodinných vztahů, ale obecně mezilidských vztahů. Dětské postavy často na 

začátku silně pociťují komunikační a emoční deficit ze strany dospělých představitelů. Avšak 

v závěru vždy dospělí protagonisté dojdou k poznání, že se nechovali správně, své chování 

přehodnotí, začnou dětem naslouchat a komunikovat s nimi a stanou se tak pro děti skutečnou 

oporou.  

V oblasti rodinných problémů se objevuje v literatuře nově téma střídavé péče. Jeho 

výskyt souvisí s aktuální společenskou situací, neboť střídavá péče je současným fenoménem 

a stále více dětí se ocitá v této formě výchovy. Reakce literatury na nové společenské jevy se 

týká také častějšího výskytu diagnóz jako např. ADHD a autismus.  

Vedle rodinných vztahů se do popředí dostávaly také vztahy dětských postav s jejich 

kamarády a spolužáky. Zde se často objevovalo téma šikany. Společným rysem těchto knih 

bylo, že dětské postavy zpočátku šikanu pasivně snášely, avšak poté u nich došlo vlivem 

okolností ke zlomu a svým tyranům se rozhodly postavit. Tato proměna v zažitém vzorci 

chování je společná všem dětským hrdinům v této práci. 

Vedle vztahů jsou v knihách pro děti také tematizovány hendikepy. Ve vybraných 

knihách byly zobrazeny hendikepy, se kterými se dětští čtenáři mohou setkávat běžně ve 

škole, např. ADHD a Aspergerův syndrom. Přínosem těchto knih bylo seznámení s danými 

diagnózami. Prostřednictvím hlavních hrdinů čtenáři poznávají, jaké to je žít s hendikepem. 

Důležitým aspektem se v těchto knihách stalo přijetí hrdinů se všemi odlišnostmi jejich 

okolím. Přijetí rodinou a kamarády bylo důležité také u hrdinů outsiderů.  
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Téměř všechny postavy se v průběhu děje ocitaly v náročné životní situaci, která se 

vymykala jejich dosud nabytým zkušenostem. Významným prvkem byla naprostá absence 

důležitého dospělého, dítě bylo ponecháno samo sobě a muselo si s náročnou situací poradit 

zcela samo. Tento aspekt je pro dětské čtenáře velmi významný, neboť je řešení postav může 

inspirovat ve vlastní životní situaci. Avšak činy postav mohou působit také jako odstrašující 

příklad.  

Situace, v nichž se postavy nacházely, nabízí dětským čtenářům možnost prožít 

vyhrocené životní okamžiky. Díky fokalizaci skrze prožitky postav získávají čtenáři živou 

a sugestivní představu o emocionálních a myšlenkových pochodech postav. S náročnými 

situacemi, v nichž se postavy vyskytují, souvisí řešení základních existenciálních otázek. 

Nejistota, obavy a stres vedly postavy k reflexi vlastních činů i činů ostatních postav.  

Analýza vybraných děl dokládá, že v současné české literatuře pro děti mají 

problematická témata rozmanitou škálu podob. Jednotlivé motivy jsou v různých knihách 

variovány, např. vyobrazení Aspergerova syndromu. Rozdíly ve zpracování jednotlivých 

témat jsou logicky patrné v tvorbě pro mladší školní věk a v tvorbě pro starší školní 

věk. Literární hrdinové s hendikepy situovaní na první stupeň byly prezentováni jako přínos, 

byly zdůrazňovány jejich kladné stránky, např. u zmíněného Aspergerova syndromu na 

prvním stupni základní školy byly vyzdvihovány matematické schopnosti daného žáka. 

Naopak na druhém stupni byly nadprůměrné znalosti zdrojem ostrakizace daného literárního 

hrdiny.    

Literatura pro děti s těmito náměty se neustále rozšiřuje. Literatura reflektuje 

problematickou skutečnost a náročné situace, se kterými se děti musí setkávat. Zpracováním 

těchto náročných situací, jako např. amputace končetiny, šikana, poskytuje literatura pro děti 

čtenáři útěchu, poučení a návod, jak se s nimi vyrovnat. Všechny knihy zároveň předávají 

svým čtenářům poselství, že důležité je se nevzdávat a vždy se pokusit s problémy vypořádat.  

 

Praktická část se zaměřuje na tvorbu pracovních listů ke knihám analyzovaným v této 

práci. Pracovní listy se zaměřily na rozvoj čtenářské gramotnosti, např. nalezení informací 

v textu, porozumění textu, textová návaznost, vyvození informací a závěrů z textu, určení 

místa a času děje apod. Také se snaží vést čtenáře k zamyšlení nad danou problematikou, 

vytvoření vlastních názorů a postojů a jejich prezentace před spolužáky. Cílem pracovních 

listů je také rozvíjení schopnosti diskutovat a pravidel diskuze, tedy nejen prezentování 

vlastního názoru, ale také vyslechnutí stanoviska jiného spolužáka a adekvátní reakce na něj. 
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Žáci jsou také vedeni k používání elementárních literárních pojmů. Pozornost je věnována též 

funkci vypravěče. Snažili jsme se o rozmanitost úkolů, pracovní listy obsahují jak receptivní, 

tak produktivní typy úkolů. Zařadili jsme do nich jak otevřené, tak uzavřené úlohy, úkoly 

vyžadující fantazii a kreativitu a úkoly zaměřující se na analýzu textu a hledání určitých 

informací. Úkoly k pracovním listům se vztahují vždy pouze k dané textové ukázce. Žáci ani 

učitel tedy nemusí číst celou knihu, aby mohli daný pracovní list vypracovat.  

Do pracovních listů byly vybrány textové ukázky, které nejlépe reflektují dané téma 

knihy. Hrdinové se v nich často ocitají v mezních životních situacích, v nichž jim je fyzicky či 

psychicky ubližováno. Žáci jsou vedeni k tomu, aby nad těmito vyhrocenými situacemi 

uvažovali, hledali příčiny daných problémů a vhodná řešení. Ukázky s těmito náročnými 

životními stavy byly vybrány zcela účelově, žáci se tak v bezpečném prostředí setkávají 

s nebezpečnými a vyhrocenými případy a zároveň se dozvídají, jak se v nich správně zachovat 

a kde hledat pomoc. Doufáme, že pracovní listy budou fungovat jako prevence před sociálně 

patologickými jevy.  

Metodické listy určené učitelům se snaží podat návrh, jak s listy pracovat, vysvětlit 

zaměření jednotlivých úkolů a jejich opodstatnění. Navrhují také další možné způsoby, jak 

s ukázkami pracovat a jak podněcovat žáky.  

Doufáme, že pracovní listy s textovými ukázkami budou motivovat žáky k četbě daných 

knih, seznámí je se současnými autory, moderní literární produkcí, případně jim pomohou 

s orientací v nelehkých situacích.  
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