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1.1.1.1.1. Příloha č. 1 – Příprava modelové lekce 

Jednotlivé cíle: 

- studenti si uvědomí, že poezie může obsahovat velmi provokativní texty se současnými 

tématy,  

- studenti analyzují argumenty a gesta jednotlivých stran konfliktu okolo básně Rasistická 

poezie, 

- studenti syntetizují názory strany, kterou v konfliktu zastupují, na základě argumentů a 

gest z autentických dokumentů, 

- studenti zhodnotí argumenty své a argumenty protistrany a pokusí se o kritický a společný 

výsledek. 

Dlouhodobé cíle: 

- studenti aplikují znalosti literární teorie a analyzují báseň, 

- studenti hodnotí báseň na základě svých životních a čtenářských zkušeností. 

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou studenti vyšších ročníků gymnázia. 

Formy a metody výuky: 

- skupinová práce, 

- práce s textem, 

- společná diskuse. 

Pomůcky 

1. Autentické dokumenty: 

- okopírovaná stránka z časopisu Tvar (v lepším případě celé číslo) obsahující otevřený 

dopis s názvem Adresováno nositeli ceny Jiřího Ortena a reakci na něj Lubora Kasala, 

- článek Štefana Švece (https://www.novinky.cz/kultura/salon/227671-stefan-svec-

negativni-basnikologie.html), 

- článek Karla Kouby (http://www.advojka.cz/archiv/2011/5/eska2lator-2), 

- fotografie pálení Typltovy knihy Janem Těsnohlídkem 

(https://www.facebook.com/pg/jantesnohlidek/photos/?tab=album&album_id=1244597

30960044). 

2. Text básně (http://deliandiver.org/tag/poezie). 

3. Minimálně dva tablety nebo telefony s čtečkou QR kódů a přístupem k internetu. 

4. Počítač a projektor k promítnutí pojmů. 

5. Pracovní listy. 

 

 

https://www.novinky.cz/kultura/salon/227671-stefan-svec-negativni-basnikologie.html
https://www.novinky.cz/kultura/salon/227671-stefan-svec-negativni-basnikologie.html
http://www.advojka.cz/archiv/2011/5/eska2lator-2
https://www.facebook.com/pg/jantesnohlidek/photos/?tab=album&album_id=124459730960044
https://www.facebook.com/pg/jantesnohlidek/photos/?tab=album&album_id=124459730960044
http://deliandiver.org/tag/poezie
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Fáze hodiny 

Evokace 

V první evokační fázi by si studenti měli uvědomit, co všechno vědí o poezii, co pro ně tento pojem 

představuje. Jaké jsou funkce poezie, jaké jsou podoby poezie, k čemu se může poezie vyjadřovat, 

apod. Nabízí se klasický brainstorming nebo myšlenková mapa, ale protože mohou být tyto 

metody pro abstraktnost poezie k utřídění prekonceptů náročné, navrhuji obměnu v podobě 

následujícího cvičení: 

Byli jste osloveni redaktorem časopisu zabývajícího se kulturou, abyste se vyjádřili k současné 

poezii.  

a) Nejprve si sami pro sebe utřiďte myšlenky ohledně toho, co je pro vás poezie. Jak vypadá 

básnička? Jaké jsou funkce poezie? Jaké jsou vlastnosti poezie? K čemu se může poezie vyjadřovat? 

Apod. Pomozte si nabídnutými pojmy; pokud by vám mezi nimi některé chyběly, neváhejte je 

doplnit! 

pocity 

nálady 

myšlenky 

verš 

rým 

společenské problémy 

estetičnost 

aktuální dění 

historická témata 

angažovanost 

politika 

zábavnost 

nesmyslnost 

kritika 

nesrozumitelnost 

hravost 

lyrika 

epika 

próza 

metrum

 

Tato část evokace bude společně vyhodnocena. Tj. namátkově z pár příkladů řešení utřídíme 

myšlenky do jakéhosi společného povědomí, aby první startovní můstek byl pro všechny společný.  

b) Nyní napište text obsahující váš vlastní názor na poezii a její život v dnešním světě, který bude 

zveřejněn v časopise o kultuře. Pomozte si následujícími otázkami: Vzniká podle vás poezie i v dnešní 

době? Jaký je její status mezi literaturou? Je dnes poezie čtena? O čem může poezie mluvit? 
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Uvědomění 

V první fázi si studenti utřídili myšlenky o poezii. Řekli, jak vypadá, a především vyslovili své osobní 

názory na život poezie v dnešní době. Nyní se před ně dostane konkrétní text Rasistická poezie od 

Jana Těsnohlídka ml.  

1. Studenti se rozdělí do dvou skupin pomocí náhodného losu kartiček obžaloba/obhajoba. Ve větším 

počtu se dva tábory obžaloby a obhajoby mohou dále dělit, aby byla velikost pracovní skupiny ještě 

produktivní, a může se využít metoda sněhové koule.  

2. Každá skupina dostane pracovní list s dostatečnými instrukcemi k samostatné práci. 

3. Vyhodnotíme si práci skupin. Učitel v roli soudce bude řídit soudní proces (třídní diskusi): 

a) přečtení básně, 

b) zopakování problému básně, 

c) střídavé vstupy obžaloby a obhajoby, reakce na jednotlivé argumenty, 

d) nalezení výsledného verdiktu. 

Reflexe 

Vraťte se ke svému textu, který jste tvořili na začátku a který bude otištěn v časopise, a pokud bude 

potřeba, upravte ho na základě informací, které jste během našeho procesu získali, a napište znovu. 

 

Nyní se studenti vrátí ke svému původnímu textu z evokační fáze. Závěrečnou reflexí a důkazem o 

učení bude úprava textu, který na počátku vytvořili. Pozměněný text napíšou studenti celý znovu, aby 

sami (ale i učitel) viděli, k jakým změnám v jejich náhledu došlo. Pokud studenti nebudou 

chtít/potřebovat svůj původní text změnit, mají k dispozici konkrétně formulované otázky.  

Na úplný závěr se mohou úkoly reflektovat ústně. Zazní názory, které měli studenti na začátku lekce, 

a změny, k nimž v jejich myšlení došlo. Konkrétně by měly být diskutována tato témata: 

- píše se poezie v dnešní době? 

- píše se a mluví se o poezii v dnešní době? 

- o jakých tématech může dnešní poezie mluvit? 

- je pro vás taková poezie adekvátní? Je stále ještě poezií? 

- … 

 

Důkazy o učení: 
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Důkazem o učení je práce studentů během hodiny – tj. vypracování úkolů obhajoby a obžaloby a 

následný proces. Zapojení studentů a jejich argumentace dokážou pochopení jak zadání úkolů, tak 

problematiky současného provokativního textu. Písemně je tato část dokázána pracovním listem, 

v němž by se měly objevit jednotlivé argumenty stran. 

Druhým důkazem o učení je vyplnění individuálních pracovních, v nichž se mají studenti vyjádřit 

k jednotlivým otázkám, jichž se v hodině dotknou – život poezie v současném světě a role angažované 

poezie. 

Příklady řešení dílčích úkolů: 

Evokace 

V evokační fázi se studenti vyjadřují jak k poezii obecně, tak k současné poezii. Pokusil jsem se 

vytvořit „vzorovou odpověď“ k první části úkolu vycházeje z předpokladu, co by měli studenti 

posledního ročníku gymnázia znát a co a jak by uměli zformulovat. K druhé části úkolu jsem vzorové 

řešení nevytvořil, protože jsem kvůli nabytým znalostem schopen vcítit se do kůže osmnáctiletého 

člověka.  

Poezie je literární druh odlišující se především charakteristickou strukturou. Ta je dána v první řadě 

veršem – základním stavebním kamenem básně – a v druhé řadě rýmem. Verš může být pravidelný, 

anebo volný. Verše se dále sdružují do slok. Rým, zvukovou shodu na konci veršů (někdy i uvnitř 

verše), rozdělujeme na sdružený, střídavý, obkročný a přerývavý, ale mohou vznikat i jejich 

kombinace. Se strukturou básně souvisí jazyk, který využívá celou řadu obrazných pojmenování 

(metaforu, metonymii, personifikaci, oxymóron, …).   

Poezie má celou řadu útvarů (balada, sonet, …), které jsou dány jak strukturou veršů a slok, tak i 

tématem a obraznými pojmenováními. Básně mohou být lyrické, ale i epické (či v kombinaci lyricko-

epické).  

Básně nejčastěji odráží pocity autora, jsou básně o lásce, smrti, nenávisti, … Existují ale také básně 

satirické či politické, nonsensové. Hlavní funkce básně je funkce estetická, ale také společensko-

kritická či zábavná.  

Argumenty proti básni 

 Jonáš Hájek, Martin Langer, Jaromír Typlt, otevřený dopis, časopis Tvar: 

- autoři říkají, že Jan Těsnohlídek sehrál roli básnícího rasisty, 

- autoři nevěří, že by se chtěl od rasismu naopak distancovat, 

- autoři ve verších nevidí žádnou stylizaci, 

- autoři tvrdí, že text je rasistickým prohlášením, 

- autoři berou Těsnohlídkovu báseň za první uveřejněnou rasistickou báseň, 
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- autoři Těsnohlídka podezírají, že si nynější popularitu užívá. 

Spálení knihy Jaromíra Typlta a zveřejnění fotografií 

Argumenty pro báseň 

 Lubor Kasal, reakce na otevřený dopis, časopis Tvar: 

- Lubor Kasal připomíná, že báseň byla odpovědí do ankety a vybrána byla redakcí, 

- Lubor Kasal nepovažuje enumeraci rasistických výroků sice za vynalézavou a básnickou, ale 

autorův kladný postoj k oněm výrokům v textu nevidí, 

- Lubor Kasal nesouhlasí, že by smotání pár rasistických hesel do básně mělo vybízet k rasismu 

či k násilí. 

Štefan Švec, server Novinky.cz, rubrika Salon: 

- Štefan Švec říká, že rasista sám sebe za rasistu nepovažuje a těžko by nazval svoji báseň 

Rasistická poezie, 

- Štefan Švec říká, že báseň ironizuje samu sebe a hraje si mnohem otevřeněji, než by rasistický 

manifest unesl, 

- Štefan Švec říká, že básníci, kteří napsali otevřený dopis, kvůli svým tvrzením neumějí číst. 
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1.1.1.1.2. Příloha č. 2 - Pracovní list pro jednotlivce 

Současná poezie a angažovanost 

Byli jste osloveni redaktorem časopisu zabývajícího se kulturou, abyste se vyjádřili k současné poezii. 

Vaším úkolem je zaslat příspěvek v podobě souvislého textu s vaším vlastním názorem na podobu 

současné poezie, na její funkci, témata apod.  

Abyste byli schopni text sestavit, pomohou vám úkoly a texty dnešní hodiny.  

a) Nejprve si sami pro sebe utřiďte myšlenky ohledně toho, co je pro vás poezie. Jak vypadá básnička? 

Jaké jsou funkce poezie? Jaké jsou vlastnosti poezie? K čemu se může poezie vyjadřovat? Apod. 

Pomozte si nabídnutými pojmy; pokud by vám mezi nimi některé chyběly, neváhejte je doplnit!

pocity 

nálady 

myšlenky 

verš 

rým 

společenské problémy 

estetičnost 

aktuální dění 

historická témata 

angažovanost 

politika 

zábavnost 

nesmyslnost 

kritika 

nesrozumitelnost 

hravost 

lyrika 

epika 

próza 

metrum

b) Nyní napište text obsahující váš vlastní názor na poezii a její život v dnešním světě, který bude 

zveřejněn v časopise o kultuře. Pomozte si následujícími otázkami: Vzniká podle vás poezie i v dnešní 

době? Jaký je její status mezi literaturou? Je dnes poezie čtena? O čem může poezie mluvit? 
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c) Vraťte se ke svému textu, který jste tvořili na začátku a který bude otištěn v časopise, a pokud bude 

potřeba, upravte ho na základě informací, které jste během našeho procesu získali, a napište znovu.  

Jako satisfakce je vám nabídnuta jiná báseň Jana Těsnohlídka ml. Přečtěte si ji a odpovězte na otázky. 

Odpovědi můžete připisovat rovnou k otázkám, anebo pokud je zapojit do vašeho textu. 

dovolená u moře 

na balkáně 

jsou ještě lidi který 

zažili válku! 

 

někdo jim zastřelil tátu nebo kamaráda 

znásilnil sousedku 

zbořil dům - 

 

nepoznáš 

který to jsou a který jsou ty co 

jim to udělali 

 

všichni stejně 

opálený 

tričko a šortky 

 

na balkáně 

jsou ještě lidi který 

zažili válku! 

 

koupím si od nich zmrzlinu 

pronajmu byt 

 

1. Jak moc vás překvapilo, že je poezie psaná 

i v dnešní době a že se o ní tak živě 

diskutuje?  

2. V čem obě básně našly inspiraci? O čem 

mluví? 

3. Měla by se podle vás poezie vyjadřovat 

k aktuálnímu dění ve společnosti? 

4. Jaké pocity ve vás především báseň 
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1.1.1.1.3. Příloha č. 3 – Pracovní list obhajoby 

Současná poezie a angažovanost 

Literární časopis Tvar uspořádal před pár lety anketu, v níž se mohli oslovení mladí básníci vyjádřit 

k problému angažované poezie – zda má poezie právo se vyjadřovat k aktuálnímu dění. Jan 

Těsnohlídek ml. jako svoji odpověď zaslal do redakce Tvaru dvě básně, z nichž byl redakcí vybrán text 

s názvem Rasistická poezie.  

Po otištění čísla Tvaru s výsledky ankety se zvedla vlna nevole kvůli výše zmíněné básni. Veřejnou 

reakcí na báseň byl otevřený dopis trojice básníku Jonáše Hájka, Martina Langera a Jaromíra Typlta, 

jenž byl otištěn v témže časopise. Jak k básni samotné, tak i k otevřenému dopisu s názvem 

Adresováno nositeli ceny Jiřího Ortena se začali vyjadřovat další literáti, a to rozličnými způsoby. 

Jedním z nich byl i sám autor Rasistické poezie Jan Těsnohlídek, mimo jiné také laureát ceny Jiřího 

Ortena, který se rozhodl na protest proti otevřenému dopisu spálit básnickou knihu Jaromíra Typlta a 

fotografie z činu vyvěsit na vlastní internetové stránky a na facebookový profil.  

Hlavní otázka zní: je báseň Rasistická poezie skutečně textem, jenž hlásá nenávist mezi rasami a vybízí 

k rasismu anebo naopak upozorňuje na smýšlení dnešních lidí a ukazuje, že je potřeba o takových 

problémech mluvit, byť je to způsob velmi provokativní?  

Každý z vás se nyní ocitne na jedné straně barikády a musí rozhodnout. 
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Obhajoba 

Vážení obhájci, máte před sebou text, jehož autor je obžalován, že svojí básní vybízí k rasismu. Vaším 

úkolem je obhájit stranu básníka Jana Těsnohlídka ml. za pomocí vašich vlastních argumentů, které 

vyvěrají z četby básně, a z argumentů odborníků na literaturu a současnou poezii. 

1. Přečtěte si inkriminovanou báseň. Najdete ji na internetu pomocí následujícího kódu: 

 

2. Formulujte názor obhajoby a podpořte ho argumety, které můžete vyčíst z nálsedujících zdrojů. 

Nezapomeňte si každý argument řádně ozdrojovat, tzn. kdo a kde ho vyslovil, aby vás strana 

obžaloby nemohla jen tak napadnout. 

a) Autentický dokument 1 – reakce Lubora Kasala na otevřený dopis Jonáše Hájka, Martina Langera a 

Jaromíra Typlta. Oba texty otištěny v časopise Tvar (2011/01). 

b) Autentický dokument 2 – zmínka o kauze literárního teoretika Štefana Švece v kulturní rubrice 

serveru novinky.cz. 

 

3. Vytvořte na základě získaných informací (vlastní četbou, četbou reakce na otevřený dopis a četbou 

glosy Štefana Švece) body obhajoby. Z jakých důvodů báseň nemůže být považovaná za rasistickou? 

 

  



11 
 

1.1.1.1.4. Příloha č. 4 – Pracovní list obžaloby 

Současná poezie a angažovanost 

Literární časopis Tvar uspořádal před pár lety anketu, v níž se mohli oslovení mladí básníci vyjádřit 

k problému angažované poezie – zda má poezie právo se vyjadřovat k aktuálnímu dění. Jan 

Těsnohlídek ml. jako svoji odpověď zaslal do redakce Tvaru dvě básně, z nichž byl redakcí vybrán text 

s názvem Rasistická poezie.  

Po otištění čísla Tvaru s výsledky ankety se zvedla vlna nevole kvůli výše zmíněné básni. Veřejnou 

reakcí na báseň byl otevřený dopis trojice básníku Jonáše Hájka, Martina Langera a Jaromíra Typlta, 

jenž byl otištěn v témže časopise. Jak k básni samotné, tak i k otevřenému dopisu s názvem 

Adresováno nositeli ceny Jiřího Ortena se začali vyjadřovat další literáti, a to rozličnými způsoby. 

Jedním z nich byl i sám autor Rasistické poezie Jan Těsnohlídek, mimo jiné také laureát ceny Jiřího 

Ortena, který se rozhodl na protest proti otevřenému dopisu spálit básnickou knihu Jaromíra Typlta a 

fotografie z činu vyvěsit na vlastní internetové stránky a na facebookový profil.  

Hlavní otázka zní: je báseň Rasistická poezie skutečně textem, jenž hlásá nenávist mezi rasami a vybízí 

k rasismu anebo naopak upozorňuje na smýšlení dnešních lidí a ukazuje, že je potřeba o takových 

problémech mluvit, byť je to způsob velmi provokativní?  

Každý z vás se nyní ocitne na jedné straně barikády a musí rozhodnout.  
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Obžaloba 

Vážení žalobci, máte před sebou text, jehož autora vaše strana žaluje, že svojí básní vybízí k rasismu. 

Vaším úkolem je vytvořit obžalobu Jana Těsnohlídka ml. za pomocí vašich vlastních argumentů, které 

vyvěrají z četby básně, a z argumentů odborníků na literaturu a současnou poezii. 

1. Přečtěte si inkriminovanou báseň. Najdete ji na internetu pomocí následujícího kódu: 

 

2. Přetěte si, jak na báseň nahlížejí osobnosti české literatury a využijte k žalobě jejich argumenty. 

Nezapomeňte si každý argument řádně ozdrojovat, tzn. kdo a kde ho vyslovil, aby vás strana 

obžaloby nemohla jen tak napadnout. 

a) Autentický dokument – otevřený dopis Jonáše Hájka, Martina Langera a Jaromíra Typlta otištěný 

v časopise Tvar (2011/01). 

b) 2. dokument – fotografie Jana Těsnohlídka ml. z pálení knihy Jaromíra Typlta (www.facebook.cz  

Jan Těsnohlídek ml.  Fotky  Alba  Burn Baby Burn! 

3. Vytvořte na základě získaných informací (vlastní četbou a četbou otevřeného dopisu) body 

obžaloby. Proč by mohla být báseň považovaná za rasistickou? 

 

  

http://www.facebook.cz/
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1.1.1.1.5. Příloha č. 5 – Vzorová vypracování samostatných úkolů
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1.1.1.1.6. Příloha č. 6 - Zadání dotazníku na výzkum výuky současné 

poezie 

1. Vyberte možnosti, které vystihují váš osobní vztah k (současné) poezii. 

 Poezii mám rád/a, čtu si ji i ve svém volném čase. 

 Poezii mám rád/a, dokonce chodím na autorská čtení a podobné akce. 

 poezii se aktivně zajímám a sleduji novinky, které vycházejí. 

 poezii se aktivně nezajímám, ale v knihkupectví se podívám, co nového vychází. 

 Poezii nemám rád/a, dělá mi problém její porozumění. 

 poezii se příliš nezajímám, ale rozhodně se jí nevyhýbám 

 Jiné. 

2. Jaký je váš postoj k výuce poezie? 

 Poezii vyučuji rád/a, protože je hravá a melodická. 

 Poezii vyučuji rád/a, protože umožňuje, aby básně každý interpretoval individuálně. 

 Poezii vyučuji nerad/a - studenti jí už dnes nerozumí. 

 Poezii vyučuji nerad/a - sám/sama mám problém s porozuměním. 

 Poezii vyučuji nerad/a - nemá podle mne v moderním světě místo. 

 Jiné. 

3. Jakou poezii nebo poezii jakého období učíte nejraději a proč? 

4. Má ve vašich hodinách literatury místo současná poezie, tj. poezie posledních deseti let? 

 Ano. 

 Ne. 

5. Jestliže byla vaše odpověď v předchozí otázce NE, uveďte její odůvodnění.  

 Nemám dostatečné znalosti. 

 Nemyslím si, že by byla současná poezie hodnotná. 

 Studenty by současná poezie nezajímala. 

 Jiné. 

6. Kdybyste měl/a teoretickou a praktickou podporu v čítankách a učebnicích, věnoval/a byste se v 

hodinách literatury současné poezii? 

 Ano. 

 Ne. 

 Jiné. 
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7. Kdybyste měl/a výběr zhruba čtyř desítek kvalitních básní daného roku, přečetl/a byste si je? 

 Ano. 

 Ne. 

 Jiné. 

8. Kdybyste měl/a výběr zhruba čtyř desítek kvalitních básní daného roku, vybíral/a byste z něj 

básně do svých hodin? 

 Ano. 

 Ne. 

 Jiné. 

9. Jak byste se současnými básněmi pracoval/a? 

 Jako se samostatným celkem v rámci chronologického pojetí učiva. 

 Jako s texty vhodnými pro probrání jevů literární teorie. 

 Jiné. 

10. Vyberte jména současných básníků a básnířek, která vám jsou známá, a do políčka "jiná" 

napište, v jaké souvislosti jste jména slyšeli. Stejně tak využijte políčko "jiná", jestliže znáte básníka 

či básnířku, jejichž jména v nabídce nejsou. 

 Petr Borkovec. 

 Ladislav Zedník. 

 Adam Borzič. 

 Ondřej Buddeus. 

 Marie Iljašenko. 

 Petr Hruška. 

 Radek Malý. 

 Kateřina Rudčenková. 

 Olga Stehlíková. 

 Jan Těsnohlídek ml. 

 Jiné. 

11. Znáte antologii Nejlepší české básně? Co o knize víte? 

12. Nyní máte prostor, v němž se můžete vyjádřit k jakémukoli tématu, které se týká výuky 

současné poezie, ale v dotazníku nezaznělo.   
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1.1.1.1.7. Příloha č. 7 – Grafy výsledků dotazníku pro učitele 

 

 

Poezii 
mám 

rád/a, čtu 
si ji i ve 
svém 

volném 
čase.

Poezii 
mám 

rád/a, dok
once 

chodím na 
autorská 
čtení a 

podobné 
akce.

O poezii se 
aktivně 

zajímám a 
sleduji 

novinky, kt
eré 

vycházejí.

O poezii se 
aktivně 

nezajímám
, ale v 

knihkupect
ví se 

podívám, c
o nového 
vychází.

Poezii 
nemám 

rád/a, dělá 
mi 

problém 
její 

porozumě
ní.

O poezii se 
příliš 

nezajímám
, ale 

rozhodně 
se jí 

nevyhýbá
m

poezii 
mám 

ráda, obča
s zajdu na 
autorské 

čtení, ale v 
porovnání 
s prózou ji 

čtu 
mnohem 

méně
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1. Vyberte možnosti, které vystihují váš osobní vztah k (současné) 
poezii

Poezii 
vyučuji 

rád/a, prot
ože je 

hravá a 
melodická.

Poezii 
vyučuji 

rád/a, prot
ože 

umožňuje, 
aby básně 

každý 
interpretov

al …

Poezii 
vyučuji 

nerad/a -
studenti jí 

už dnes 
nerozumí.

Poezii 
vyučuji 

nerad/a -
sám/sama 

mám 
problém s 
porozumě

ním.

Poezii 
vyučuji 

nerad/a -
nemá 

podle mne 
v 

moderním 
světě 
místo.

Ráda, ale 
studenti 
nejsou 
často 

schopni se 
nad tím 

zamýšlet, j
e to pro ně 
neuchopi…

Nemám 
vyhraněný 

názor. 
Některé 
kapitoly 
jsou mi 

milé, jiné 
nemilé.
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2. Vyberte možnosti, které vystihují váš osobní vztah k (současné) 
poezii?
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30%

70%

4. Má ve vašich hodinách literatury místo současná poezie, tj. poezie 
posledních deseti let?

Ano Ne

Nemám 
dostatečné 

znalosti.

Nemyslím si, že 
by byla 

současná 
poezie 

hodnotná.

Studenty by 
současná 

poezie 
nezajímala.

Nedostatek 
času

Nedostatečná 
prověřenost 

časem
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5. Jestliže byla vaše odpověď v předchozí otázce NE, uveďte její 

odůvodnění. 
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63%11%

26%

6. Kdybyste měl/a teoretickou a praktickou podporu v čítankách a 
učebnicích, věnoval/a byste se v hodinách literatury současné poezii?

Ano Ne Z časových důvodů spíše ne

78%

11%

7%
4%

7. Kdybyste měl/a výběr zhruba čtyř desítek kvalitních básní daného 
roku, přečetl/a byste si je?

Ano

Ne

Možná, ale spíš ne

Mám ji doma
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74%

15%

11%

8. Kdybyste měl/a výběr zhruba čtyř desítek kvalitních básní daného 
roku, vybíral/a byste z něj básně do svých hodin?

Ano

Ne

Možná, ale spíš ne

Jako se 
samostatným 

celkem v rámci 
chronologického 

pojetí učiva.

Jako s texty 
vhodnými pro 
probrání jevů 

literární teorie.

Pro srovnání s texty 
napsanými dříve 
(např. se stejným 

tématem nebo 
jiným stejným 

prvkem)

Jako důkaz, že 
poezie je způsob 
vidění a prožívání 

světa.

Řady1 17 22 1 1
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9. Jak byste se současnými básněmi pracoval/a?
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10. Vyberte jména současných básníků a básnířek, která vám jsou známá, a 
do políčka "jiná" napište, v jaké souvislosti jste jména slyšeli. Stejně tak 
využijte políčko "jiná", jestliže znáte básníka či básnířku, jejichž jména v 

nabídce nejsou.

Řady1

74%

7%

19%

11. Znáte antologii Nejlepší české básně? Co o knize víte?

Ne Ano, ale nečetl/a jsem ji Ano, četl/a jsem ji


