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PŘÍLOHA 

 Čechov ve škole 

Povídky A. P. Čechova jsou i dnes vzhledem ke své formě – malému rozsahu a 

sevřenosti – vhodné pro využití ve škole. Existuje množství odborné literatury, která se 

touto problematikou zabývá (podle článku O. M. Skibinové je kvalitních příruček 

tohoto typu poskrovnu; česká didaktika metodiku výuky jednoho konkrétního autora 

nezná takřka vůbec, čili polemizovat o počtu relevantních publikací je velice relativní). 

Pedagogický institut v Taganrogu vydal v roce 1968 sbírku studií taganrogských 

pedagogů Чехов в школе zabývající se různými aspekty Čechovovy tvorby z hlediska 

jejího zařazení do školního i mimoškolního vzdělávání1. V roce 2000 vyšel v Moskvě 

sborník příspěvků А.П. Чехов  в школьном изучении (tuto knihu prof. Skibinová 

hodnotí ve své stati otištěné v Čechovovském věstníku č. 14 záporně, viz dále), o rok 

později Чехов в школе // Книга для учителя (naopak hodnocená kladně) a mezi 

nejnovější patří Творчество А. П. Чехова в школьном изучении z roku 2010. 

Pochopitelně, v našich podmínkách nemůžeme Čechovovi věnovat tolik času jako 

ruské, potažmo taganrogské školy, kde se ke svým největším spisovatelům děti vracejí 

po několik let školní docházky, ale zařadit jeho povídky do běžného vyučování nebo 

alespoň do volitelného literárního semináře bychom měli – a nejen kvůli formě, také 

kvůli obsahu a nadčasovosti témat.  

O. M. Skibinová, profesorka univerzity v Orenburgu, je toho názoru, že Čechov 

je mezi školní mládeží jednou z nejméně oblíbených kapitol ve výuce literatury. „Не 

любят его школьники: то ли потому что пройти не успевают, только проехать 

мимо или пробежать галопом (в старших классах, где Вишнёвый сад выпадает на 

последние дни мая, гораздо приятнее ощутить аромат реального сада где-нибудь 

на даче), то ли потому, что устарел писатель с его юмором, который и не 

воспринимается уже как юмор в нашем абсурдном мире.“2 Kniha А.П. Чехов  в 

                                                 
1 ГРОМОВ, Л. Л. Чехов в школе. Ростов-на-Дону, 1968. Dostupné na WWW: 

<http://apchekhov.ru/books/item/f00/s00/z0000012/index.shtml>. 
2 СКИБИНА, О. М. Чехов в школьном изучении: pro et contra. [cit. 2010-10-25]. Dostupné na WWW: 

<http://lit.1september.ru/2007/08/18.htm>. 
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школьном изучении (pod redakcí M. I. Meščerjakovové), která má posloužit nejen 

studentům, ale hlavně budoucím a stávajícím učitelům, se podle kritického hodnocení 

Skibinové orientuje příliš na pikantní detaily z Čechovova soukromého života na úkor 

jeho uměleckých kvalit. Zde se ocitáme před základním pedagogickým problémem: jak 

dětem a studentům předložit látku tak, aby je zaujala a aby nad ní přemýšleli? Každý 

učitel jistě z praxe zná, že děti, zejména v období puberty, reagují na spisovatelovo 

náhle obnažené soukromí mnohem nadšeněji než na rozbor sebezajímavějšího díla. 

Takovouto informaci si také snáze zapamatují a ta se jim i vybaví, slyší-li autorovo 

jméno. Otázka zní, je-li to od základu špatný postup. Pokud si má žák ze školy odnést 

kromě poučení z rozebraného úryvku a životopisných dat i to, že ten autor, který toho 

tolik napsal, byl také jen obyčejným člověkem trpícím podobnými neduhy jako oni a 

s osudem mnohem složitějším, než si mohou představit, není to jistě na škodu věci. 

Samozřejmě, náplň hodiny literatury by se neměla zvrhnout v bohapusté vyhledávání 

intimních detailů či vulgarismů v soukromé korespondenci. Zajímavosti ze 

spisovatelova života, vedou-li ke snazšímu pochopení textu, mohou výuku oživit, ale 

v žádném případě by tento neliterární bulvár neměl převážit. 
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Didaktická transformace Čechovovy povídky Ванька (Vaňka) 

Zařazení do vyučování: výběrový literární seminář, český jazyk; 3. ročník SŠ, 

předvánoční období; nejlépe v návaznosti na moderní umělecké směry konce 19. století, 

které se probírají na podzim.  

Časová dotace: pokud možno dvě vyučovací hodiny za sebou (90 minut).  

Téma hodiny: Dětské osudy v povídkách světových autorů. 

Cíle hodiny: na materiálu povídky studenti popíší její kompozici (vypravěčova mluva 

se střídá s textem dopisu; realita s chlapcovými vzpomínkami) a způsob vyprávění 

(vševědoucí vypravěč vs. Vaňka); charakterizují způsob dětského vidění světa 

v povídce (dětskou naivitu, způsob uvažování, emoce); srovnají Čechovovu povídku 

s textem Dostojevského a Andersena. 

Organizační forma vyučování: seminář by měl probíhat v menším množství studentů, 

uspořádání místnosti by mělo být ideálně kruhové, tj. aby na sebe všichni viděli; 

samostatná práce, práce ve dvojicích, skupinová práce. 

Metody výuky: slovní (založená hlavně na dialogu nad textem, práce s textem, výklad), 

aktivizující (diskuse). 

Mezipředmětové vztahy: vztah ke vzdělávacím oblastem „Člověk a společnost“, 

„Člověk a svět práce“. 

Pomůcky: texty povídek. 

Návrh činností: A) PŘED ČTENÍM 

1. Úvodní brainstorming – zadání: zapište během dvou tří minut slova nebo slovní 

spojení, která vás napadnou ve spojitosti s blížícími se Vánocemi; následné 

vyhodnocení. 

  B) VLASTNÍ ČTENÍ 

1. Hlasité čtení prvních dvou odstavců povídky (český překlad textu; odstavec končí 

větou: „Už nemám ani tatínka, ani maminku, jenom ty jediný jsi mi zůstal.“3).  

2. Metoda čtení s přemýšlením nahlas; najděte v úvodním úryvku místa, podle kterých 

už nyní můžete usuzovat na Vaňkovy pocity, s nimiž začíná psát dopis. 

3. Každý má vlastní text a potichu si čte dále (další úryvek končí větou: „Skláním se 

hluboce před tebou a věčně se budu modlit, abys mě odtud odvezl, nebo tu umřu…“); 

jaká je atmosféra vánočních svátků v povídce? Jak se liší od vašich úvodních 

poznámek? 

                                                 
3 ČECHOV, A. P. Povídky II. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953, s. 165 – 
168, překlad J. Hulák. 
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4. Samostatné čtení; další úsek končí adresou „Dědečkovi na vesnici“; metoda 

předvídání: jak si myslíte, že povídka skončí, jaké jsou možnosti? Zapište své nápady. 

5. Jeden ze studentů přečte poslední část povídky nahlas; konfrontace závěru s nápady 

studentů. 

  C) PO ČTENÍ 

1. Jak na vás povídka zapůsobila? Vyhledejte v textu místa, která jsou pro vás důležitá 

(pomohou vám kdykoliv si vaše pocity z četby vybavit) a zapište si je. 

2. Popište způsob vyprávění, charakterizujte vypravěče. Jak se liší pohled 9letého 

Vaňky a dospělého vypravěče? 

3. Práce ve dvojicích: Jeden z dvojice vyhledá v textu informace, které mu pomohou 

charakterizovat prostředí vesnice, které si Vaňka představuje; druhý informace 

charakterizující Vaňkův nynější domov. Poté svá zjištění ve dvojicích zkonfrontují. 

Může následovat diskuse na toto téma – jak se v textu liší popis vsi a Moskvy? 

 

 Po přečtení a rozboru textu studentům rozdáme texty Dostojevského povídky 

Chlapec u Ježíškova vánočního stromku. Studenti se střídají v hlasitém čtení; poté se 

rozdělí do skupin. Ve skupinách se pokoušejí obě přečtené povídky srovnat (zaměří se 

hlavně na osobu vypravěče a na celkové vyznění povídek – které je pro ně přijatelnější a 

proč). Každá skupina zvolí svého mluvčího, který přednese závěry, k nimž skupina 

dospěla. Může následovat diskuse na toto téma. 

 Shrnutí a trocha teorie: Učitel formou výkladu seznámí studenty se základními 

životními daty obou autorů. 

 Za domácí úkol zadá studentům vyhledat a přečíst Andersenovu pohádku 

Děvčátko se sirkami a napsat esej (cca 1 stránku) na téma „Tři dětské osudy“ (na 

základě srovnání všech tří textů). 

 


