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1) ÚVOD 

 

Podstatou této diplomové práce je navrţení, praktické ověření 

a zhodnocení aktivit vhodných k uplatnění ve výuce literatury na 

střední škole. Všechny aktivity zahrnuté do mé práce vychází 

z koncepce tvořivého vyučování a zabývají se dílem Williama 

Shakespeara – konkrétně dramaty, komedií Kupec benátský a tragédií 

Othello, benátský mouřenín. 

Mnou navrţené aktivity vychází z předpokladu, ţe poznatky 

a dovednosti získané vlastní činností a prostřednictvím záţitku jsou 

pro ţáky pochopitelnější, zapamatovatelnější, konkrétnější, celkově 

bliţší a cennější, neţ poznatky získané pouze verbální cestou 

prostřednictvím výkladu učitele. 

Společným cílem navrhovaných aktivit je pokusit se 

o interpretaci děl a jejich ukázek pro ţáky přitaţlivým 

a pochopitelným způsobem, odbourání stereotypu hodin a aktivizace 

ţáků v hodinách literatury, motivace a inspirace k pokusům o vlastní 

literární tvorbu ţáků.  

Mým záměrem je vyzkoušet v praxi pojetí výuky, které se 

neomezuje na výklad o autorovi a díle, ale vyuţívá přímo práci 

s textem, coţ ţákům umoţňuje zprostředkovat různé roviny textu 

a podnítit je tím k uvaţování o jeho hlubším smyslu.  

Navrhuji aktivity, které se svým pojetím snaţí posunout 

pozornost od literárních vědomostí k dovednostem. Předpokládám, ţe 

lze jejich prostřednictvím obohatit ţáky o estetickou funkci textu, 

zvýšit aktivní podíl ţáků na průběhu hodiny a zejména zprostředkovat 

ţákům záţitek ze setkání s literárním textem, z moţnosti do textu 

vstoupit a z vlastní tvůrčí činnosti.  
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Dalším cílem mé práce je prostřednictvím aplikace navrţených 

aktivit v praxi získat nové poznatky a zkušenosti s vyuţitím metod 

tvořivého vyučování a tvořivé dramatiky ve výuce literatury. 

Ověřením aktivit v hodinách literatury chci odpovědět na tyto otázky: 

 Je moţné vyuţít metody tvořivého vyučování v hodinách 

literatury? 

 Jaká je efektivita tvořivých metod? 

 Jak přijímají metody tvořivého vyučování ţáci a jsou na 

podobný způsob práce zvyklí? 

 Jaké nároky kladou metody tvořivého vyučování na učitele?  

 Je moţné pomocí práce se zástupným aspektem hry 

proniknout ke smyslu celé hry? 

 Jakým způsobem je moţné tvořivé aktivity hodnotit? 

 Je moţné tvořivými aktivitami plně nahradit výklad 

o literárním díle? 

Závěry z mých i ţákovských reflexí jednotlivých aktivit, jejich 

průběhu a výsledků, chci vyuţít pro svou další praxi v oblasti výuky 

literatury na střední škole. Doufám, ţe mi pomohou k zkvalitnění 

výuky a stanou se inspirací a návodem k objevování dalších moţností 

tvořivého vyučování.
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2) TEORETICKÁ ČÁST 

 

Vyučovací metody, které jsem v jednotlivých aktivitách 

zařazených do mého výzkumu pouţila, jsou zaloţeny především na 

zapojení ţáků do výuky, na jejich aktivitě, schopnosti řešit problémy, 

fantazii, vlastní tvůrčí činnosti, schopnosti improvizace, spolupráci ve 

skupině, na záţitku z činnosti a jeho propojením s poznáním a dalších 

aspektech. Lze je tedy souhrnně označit jako metody tvořivého 

vyučování. Jako tvořivé vyučování je moţné chápat učení se 

a vyučování činností, a to tvořivým poznáváním, hodnocením 

a proţíváním, komunikováním a praktickým konáním
 

(Lokšová, 

Lokša, s. 62). 

 

 TVOŘIVOST 

 

Úkolem tvořivého vyučování a zároveň mnou zvolených aktivit 

je rozvoj tvořivého potenciálu ţáků jako přepokladu pro 

zdokonalování dalších schopností a dovedností ţáků.  

Podle Nakonečného (s. 88) je tvořivost (kreativita) zvláštní 

komplex schopností, ve kterém se uplatňují faktory kognitivní, faktory 

motivační a neintelektové rysy osobnosti. E. Ullrich (in Nakonečný, 

s. 88) definuje tvořivost jako „schopnost poznávat předměty v nových 

vztazích a originálním způsobem (originalita, nová kombinace), 

smysluplně je pouţívat neobvyklým způsobem (flexibilita), vidět nové 

problémy tam, kde zdánlivě nejsou (senzitivita), odchylovat se od 

navyklých schémat myšlení a nepojímat nic jako pevné (proměnnost) 

a vyvíjet z norem vyplývající ideje i proti odporu prostředí 
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(nonkonformismus), jestliţe se to vyplatí, nacházet něco nového, co 

představuje obohacení kultury a společnosti“. 

M. Vágnerová (s. 102) uvádí jako hlavní charakteristiku 

tvořivosti v souvislosti s divergentním myšlením pruţnost a schopnost 

překročit konvenční způsob nazírání. Projevuje se originální, novou 

a neobvyklou kombinací různých poznatků, jeţ vede k novému, 

nestandartnímu řešení. Novost nepovaţuje za dostačující 

charakteristiku tvořivosti, je navíc třeba, aby toto řešení bylo uţitečné 

či sociálně ceněné.  

Nakonečný (s. 88) dále uvádí, ţe podstatou tvořivosti je 

originalita a vzhledem k tomu, ţe se tvořivost uplatňuje jako zdroj 

pokroku ve všech vědních a uměleckých odvětvích, je tvořivost v čím 

dál větší míře povaţována za jednu z nejcennějších vlastností 

osobnosti. Tento trend zdůrazňování tvořivých dovedností především 

v profesní oblasti je jedním z důvodů, proč povaţuji tvůrčí činnosti za 

důleţité a proč se jimi v této práci zabývám.  

Podstatným znakem tvořivé osobnosti je autonomie a snaha 

o seberealizaci, s pojmem tvořivosti jsou spojovány i pojmy intuice, 

inspirace, divergentní myšlení a nedílnou součástí tvořivého myšlení 

je i fantazie. „Kreativita je funkcí ega, dává ţivotu a práci smysl, je 

zdrojem hlubokého uspokojení a je tak zdrojem i pozitivního 

sebehodnocení.“ (Nakonečný, s. 91) Tento rozměr tvořivosti se odráţí 

vedle profesní i v osobní sféře ţivota člověka a je tak podle mého 

názoru dalším důvodem k rozvíjení tvořivosti. 

Současné výsledky teoretického poznání tedy povaţují tvořivost 

za komplex kognitivních, afektivních, sociálních a moţná 

i biologicko-fyziologických aspektů. 
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Podle M. Zelinové (s. 92) je tvořivost „vnitřní síla člověka, která 

ho pohání dělat vše co nejlépe a nově, a to nejen pro sebe, ale i pro své 

okolí a v konečném důsledku pro celé lidstvo. Úsilím kaţdého 

tvořivého člověka je vytvářet něco nového, prospěšného v oblasti 

myšlení, vědy, techniky a zlepšování, ale i v oblasti humanizace 

mezilidských vztahů, v oblasti umění, etiky, řízení, komunikace. 

Tvořivá činnost přináší nové, hodnotné a uţitečné nápady, myšlenky, 

výtvory, řešení.“  

Hlavsa
 
(s. 12) chápe tvořivost jako proces, v němţ se subjekt (ale 

přeneseně i prostědí, výchova a její metody apod.) stává tvořivější. Ve 

shrnutí definic tvořivosti
 

(s. 26) popisuje tvořivost jako změnu 

v subjektoobjektovém vztahu, při níţ sysntézou vnějších vlivů 

a vnitřních stavů dochází k alteraci subjetku a jeho intenzivní a 

speciální činnosti vedoucí ke kreativním situacím a produktům, které 

jsou jedinečné, nové, progresivní, hodnotné a komunikovatelné, coţ 

zpětně a trvaleji formuje vlastnosti subjektu.  

Taková tvořivost podle Hlavsy (s. 27) má tři stupně. Prvním je 

rozhodnutí něco změnit, tvůrčí úmysl, prvotní představa výsledku,  

aktuální motivace. Druhým stupněm jsou vzájemné změny subjektu 

a objektu (dílčí úspěchy v řešení problémů, vznikání produktu, vlivy 

těchto vnějších podmínek na subjekt). Třetí fází je vliv hotového 

produktu na psychiku tvůrce. Při přípravě svých aktivit jsem se snaţila 

zohlednit všechny tři fáze, první především ve formě motivace ţáků, 

druhou moţností pozorovat průběh a způsob jejich práce a, pokud to 

ţáci sami vyţadovali, usměrněním jejich práce na úkolu a efekt třetí 

fáze u ţáků jsem se snaţila podpořit jejich vlastní reflexí 

a hodnocením průběhu i výsledku práce. 
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Většina teorií tvořivosti také povaţuje za základní komponenty 

tvořivosti novost (originalitu) a uţitečnost (hodnotnost 

a akceptovatelnost)(Lokšová, Lokša, s. 12-13). Z dřívějších zkušeností 

s tvořivými aktivitami jsem usuzovala, ţe tato dvě hlediska, vztaţená 

spíše k vnějšímu světu neţ k vlastní osobě, jsou pro ţáky 

nejdůleţitějšími a také nejsrozumitelnějšími kritérii hodnocení 

výsledků aktivit, a proto jsem se především prostřednictvím reflexí po 

činnosti snaţila spektrum kritérií hodnocení rozšířit, zejména 

o kritéria vztahující se k ţákům samotným. 

Můţeme rozlišovat různé druhy tvořivosti: expresivní (např. 

kresba), produktivní (materiální produkty), invenční (vynález, 

zlepšovací návrh), inovační (nalezení nového řešení problému), 

emergentní (dané prvky vstupují do nových souvislostí, čímţ vytvářejí 

vyšší formu) (Nakonečný, s. 92). V mnou navrţených aktivitách se 

z tohoto výčtu uplatňuje tvořivost expresivní (ve formě vlastní 

literární tvorby  - akivity „Symbolika barev a zamyšlení“ a „Stereotyp 

v současnosti“ – charakteristika), inovační (aktivity „Stereotypy 

a jejich odhalení“ a „Inscenace soudu“), invenční (aktivity 

„Vyšetřování“ a „Stereotypy a jejich odhalení“) a emergentní 

(v aktivitách „Inscenace soudu“, „Symbolika barev“, „Vyšetřování“ 

a „Stereotypy a jejich odhalení“). 

Tvořivost je podporována určitými stimuly a naopak tvořivosti 

brání rozličné bariéry. Podmínky, které ovlivňují stimuly i bariéry, 

mohou vycházet např. z přírodních podmínek, z úrovně vyspělosti 

vědy a techniky, ze společenských vztahů, vzdělání, kultury. Tvůrčí 

subjekt se podle Hlavsy (s. 22) snaţí přeměnit bariéry na stimuly nebo 

alespoň na podněty neutrální. Existují však také bariéry vnitřní, 

psychologické (např. pocit zodpovědnosti), a především práce s nimi 
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by měla být jedním z prvních stupňů výchovy k tvořivosti. Zatímco 

stimuly většinou vychází ze strany učitele a tím pádem je můţe učitel 

ovlivňovat, bariéry jsou častěji záleţitostí ţákova osobního vnímání 

a mají různý původ. 

 

 TVOŘIVÉ VYUČOVÁNÍ A TVOŘIVÉ MYŠLENÍ  

 

„Koncepce tvořivého vyučování je zaměřená na rozvoj tvořivého 

potenciálu ţáků. Představuje komplex teoretických a empirických 

poznatků v oblasti cílů, metod a nástrojů, které směřují k rozvíjení 

tvořivosti ţáků a k formování tvořivé osobnosti ve výuce. Vychází 

hlavně z nosných poznatků současné psychologie a pedagogiky 

o distribuci tvořivosti v lidské populaci a o jejím rozvoji v procesu 

edukace.“(Lokšová, Lokša, s. 59) .  

M. Zelinová (s. 92) povaţuje za základ rozvoje tvořivého 

myšlení úkoly v tvořivém vyučování, při kterých dítě můţe pouţít 

fantazii a imaginaci, podávat rozličné návrhy, uplatňovat nápady 

a nabízet nová neobvyklá řešení. 

 

K základním principům rozvoje tvořivosti ţáků v tvořivém 

vyučování patří tyto předpoklady (Lokšová, Lokša, s. 65): 

 tvořivost je vlastní všem psychicky zdravým jedincům. 

 má procesuální charakter 

 rozvíjí se činností 

 od tvůrčí činnosti ţáka není třeba očekávat bezprostřední 

sociální   

přínos, má však velký význam pro rozvoj jeho poznávacích  

a rozumových schopností a mnohostranný vývoj osobnosti 
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 změna úloh netvořivého typu na tvořivé a konvergentního 

typu na  

divergentní úlohy rozvíjející tvořivost je primární formou rozvoje 

tvořivosti ţáků 

 rozvoj tvořivosti ve vyučování musí vycházet z učebních cílů,  

obsahu učiva a probíhat v interakci s komplexem jiných učebních 

činností ţáků 

 

 Další shrnutí hlavních východisek rozvíjení tvořivosti ve 

vyučování nabízí např. Jurčová (in Lokšová, Lokša, s. 63): 

 Ve školní výuce se rozvoj tvořivosti chápe především jako 

formativní vliv na ţáka. 

 Tvořivý potenciál je moţné úmyslným působením ovlivnit, 

předpoklady jedince k tvůrčí činnosti je moţné posílit a rozvíjet. 

 Výchova k tvořivosti je moţná a potřebná na všech věkových 

úrovních, nevyuţití moţností mladších dětí vytváří bariéry v jejich 

tvořivém vývoji v pozdějším období. 

 Tvořivost se můţe rozvíjet ve všech vyučovacích 

předmětech, i kdyţ kaţdý z nich k tomu přispívá specifickým 

způsobem.  

 Stimulace rozvoje tvůrčího potenciálu ţáků vyţaduje 

odbornou přípravu učitelů, kteří by se měli seznámit se základy 

psychologie tvůrčí činnosti, se znaky tvořivých úloh, s principy jejich 

tvorby, s metodami jejich aplikace atd. 

 Náročnost tvořivého vyučování vyţaduje vytvořit učitelům 

potřebný prostor a časové moţnosti pro tvořivé činnosti se ţáky. 

Zredukovat obsah učiva, který neadekvátním rozsahem často 

znemoţňuje efektivněji vyuţívat tvořivé vyučovací metody.
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Ideálním konečným cílem tvořivého vyučování je tvořivá osobnost 

ţáka (Lokšová, Lokša, s. 69). 

Tvořivou osobnost charakterizuje Nakonečný (s. 92) tím, ţe: 

1. tvořivé myšlení je flexibilní myšlení 

2. vnímání a asociace tvořivé osoby směřují k menší 

všeobecnosti a k menší typičnosti 

3. tvořivý jedinec projevuje zájem o formu a eleganci, který ho 

vede k tomu, ţe není poután přesností a pečlivostí 

4. tvořivá osobnost je intuitivní a emfatická, je psychicky 

náladová, intraceptivní nebo má zájem o lidské jednání 

5. tvořivá osobnost je spíše otevřená neţ usuzující, více vnímá 

neţ usuzuje a nachází zalíbení v nových přístupech 

6. tvořivá osobnost je esteticky senzitivní 

7. tvořivá osobnost je emocionálně a sociálně senzitivní 

8. tvořivá osobnost je sloţitá osobnost 

 

V rovině vztaţené k tématu této práce jsou hlavními cíli 

tvořivého vyučování získání poznatků a dovedností v oblasti 

literatury, dále rozvoj ţáka v oblasti jeho hodnot, postojů, emocí 

a motivace.  

Tvořivost, jak vyplývá z předešlých charakteristik, lze v průběhu 

výuky procvičovat, zdokonalovat a rozvíjet, ale nelze ji naučit jinak 

neţ právě tvořivou činností a utvářením vhodných podmínek. 

Z psychologického hlediska jsou kreativizační metody činnosti, 

které je u ţáka třeba vyvolat, aby se dostavil kreativizační účinek.  
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Hlavsa (s. 83) rozděluje aktivitu ţáka v tvůrčích metodách do 

těchto oblastí: 

1) poznávací procesy uplatňované při tvůrčí činnosti 

2) heuristické procedury, myšlenkové operace při řešení 

problému 

3) projevy osobnosti tvůrčího charakteru a její sociálně kreativní 

aktivita 

4) pocitové, emocionální, proţitkové reakce, duševní stavy 

k tvorbě potřebné 

 

Role učitele v tvořivém vyučování 

Základem tvořivých a problémových metod ve výuce je 

připravení takových podmínek, které jsou vhodné pro uplatnění 

různých druhů tvořivých aktivit. Nejprve je nutné provést didaktickou 

analýzu obsahu učiva a metody výuky směřovat tak, aby mohli ţáci 

získat poznatky o uměleckém směru, autorovi či díle vlastními 

aktivitami a v ideálním případě ještě posílenými o osobní proţitek. 

V tomto procesu je stěţejní role učitele, který se stává 

iniciátorem a koordinátorem tvořivých aktivit a jehoţ vlastní tvořivost 

je základní podmínkou úspěchu tvořivého vyučování. Musí 

zajistit vhodné podmínky (časové a prostorové, atmosféru ve třídě 

a v kolektivu), brát zřetel na individuální úroveň tvořivých dovedností 

a různé zaměření tvořivosti u jednotlivých ţáků, zvolit vhodnou 

obtíţnost aktivit a postupně vést ţáky k jejich zdokonalování, aby 

předešel situaci, kdy příliš obtíţnou aktivitu ţáci nezvládnou, 

nepochopí její smysl a efekt aktivity je spíše demotivující. Pro 

skutečný rozvoj tvořivých dovedností je navíc důleţité, aby ţáci byli 

neustále uváděni do nových a neznámých situací. Tím se z ţáků 
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stávají aktivní jedinci řešící problémy a úlohy samostatně a tvořivým 

způsobem (Lokšová, Lokša, s. 61).  

Z tvořivých metod, které má učitel k dispozici (např. problémové 

metody, výzkumná metoda, inspirativní metody, demonstrativní 

a laboratorní metody, heuristické metody didaktické hry atd.) se 

k výuce o dramatu přímo nabízí především situační metoda, 

inscenační metoda, simulační metoda a postupy dramatické výchovy 

(Lokšová, Lokša s. 60).  

 

Dramatická výchova 

Dramatická výchova vyuţívá metody a postupy, které jsou běţně 

pouţívány ve výuce, např. diskuse, vyprávění, tvůrčí psaní atd. Vyšší 

úroveň dramatické výchovy tvoří „metody a postupy zaměřené na 

mapování tématu (myšlenka, názor, problém, vztahy, situace, postava, 

příběh apod.), na prověření vlastních postojů a postojů ostatních 

k tomuto tématu, na poznávání sebe sama a ostatních: dramatické hry 

a improvizace zaloţené na jednání v navozené a přijaté situaci 

a případně roli, provázené přímým proţitkem.“ (Beránková, s. 10) 

Dále jsou to „metody a postupy směřující ke sdělování tématu 

a postojů k němu: symbolizace, práce s metaforou, s různými 

vyjadřovacími prostředky, strukturování a fixování improvizovaného 

jednání, dramatizace, metody tvorby divadelního představení atd.“ 

(Beránková, s. 10) 

„Způsob práce s literárním textem, jaký nabízejí postupy tvořivé 

dramatiky, pomáhá ţákům objevovat v literatuře další hodnoty 

a pronikat hlouběji k jejímu smyslu. Umoţňuje rozšiřovat vlastní 

zkušenost částečnou identifikací s literárními postavami a vciťováním 

do nich, zkoumat motivy jednání a chování postav na základě 
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vlastního proţitku, rozvíjet vnímavost k okolí, citlivost k ostatním 

lidem, učí toleranci k jiným názorům a zároveň nenáslině rozvíjí 

dovednost vyjadřovat vlastní názory a přirozeným způsobem je 

obhajovat“(Beránková, s. 10) 

Metody tvořivé dramatiky jsou v mé práci vyuţity v aktivitě 

„Inscenace soudu“, naopak aktivity, jejichţ postupy jsou vyuţitelné 

při jiných úkolech týkajících se tvořivé dramatiky, dramatizace a ve 

vlastní dramatické tvorbě, jsou „Vyšetřování“, „Stereotypy a jejich 

odhalení“ a „Stereotyp v současnosti“. 

 

Výchova zážitkem 

Důleţitou součástí některých tvořivých aktivit je záţitek ţáka. 

Záţitková pedagogika vychází z bezprostřední zkušenosti, k níţ ţák 

dochází prostřednictvím vlastního proţitku (Hník, s. 26). Záţitek 

vyvolaný v navozené situaci setkání s textem obsahuje emotivní, 

postojovou a motivační sloţku. Takový záţitek pak můţe vést ţáka 

k vlastní tvůrčí činnosti. Záţitek lze vyvolat přímo tvůrčí prací 

s textem, ale i samotný text má svou záţitkovou dimenzi (záţitek 

z četby).  

V některých současných teoriích uţ je veškerá výchova 

povaţována za výchovu záţitkem, protoţe způsob uspořádání 

informací v naší paměti „záleţí na osobní zkušenosti, individuálních 

záţitcích a jejich zpracování. Výchova a sebevýchova je celoţivotním 

získáváním a tříděním informací, které je vţdy doprovázeno 

záţitkem.“(Císařová, in Hník, s.17) Záţitek navozený činností 

související s textem můţe mít vliv na ţáky i přesto, ţe si nějaký 

zvláštní proţitek sami neuvědomují, někdy k efektu záţitku dochází aţ 

zpětně, kdyţ se ţákům osvětlí spojitost mezi aktivitou a textem (viz 
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aktivita „Symbolika barev“). V mé práci je na efektu záţitku 

vystavěna aktivita „Inscenace soudu“, která přímo vyţaduje 

proniknutí do děje a jeho další utváření, částečnou identifikaci 

s postavou, nutnost improvizace v prostoru jasně vymezeném 

konkrétní divadelní hrou a scénou – tedy jasně danou situací, 

manipulaci s informacemi, které uţ ţák o hře získal, ale i schopnost 

návratu do reálného světa po skončení aktivity. 

 

Umělecký rozměr tvořivých aktivit v hodinách literatury by měl 

být zajištěn tím, ţe tyto aktivity nebudou pouze mechanické, nebude 

kladen důraz na praktický cíl těchto aktivit, budou akceptovat 

individualitu ţáků, jazyk nebude vyuţíván pouze jako prostředek, ale 

také jako nástroj s vlastní estetickou funkcí, výsledky aktivit budou 

předpokládat vlastní ţáţitek ţáků a budou povaţovány za svébytný 

produkt ţáků a jejich snaţení. (Hník, s. 5) 
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Praktická hlediska tvořivého vyučování 

Pokud se učitel rozhodne vyuţít v hodinách metody tvořivého 

vyučování, narazí také na problémy praktického rázu. (Kuţelová – 

Pavlovská, s. 10)   

1) Prostor a prostředí 

Tradiční uspořádání tříd vyhovuje především frontálnímu 

vyučování, výkladovým metodám výuky a úkolům, kdy kaţdý ţák 

pracuje samostatně. Přesunem ţáků lze takové uspořádání vyuţít 

k samostatné práci v menších skupinkách ţáků. Ale uţ ve chvíli, kdy 

chceme uspořádat např. diskusi, je takové uspořádání prostoru 

omezující. V podobných případech se musíme spokojit s přesunem 

lavic v rámci třídy tak, aby na sebe navzájem viděli všichni ţáci, aby 

se vytvořil prostor pro předvedení výstupu ţáků, aby skupiny mohly 

pracovat opravdu samostatně bez vyrušování ostatními apod. Jen ve 

výjimečných případech např. rozsáhlejších projektů lze vyuţít např. 

školní tělocvičnu. 

2) Časová náročnost 

Aktivity v duchu tvořivého vyučování mohou být v závislosti na 

typu úkolu také časově náročné. Nedostatek času je tedy dalším 

problémem, se kterým se učitel potýká. Časová jednotka 45 minut 

často neposkytuje dostatek času k motivaci ţáků, zadání úkolu, 

přípravě, vyřešení problému, prezentaci výsledků a závěrečnému 

zhodnocení. V lepším případě má učitel k dispozici dvě po sobě 

následující vyučovací hodiny, ovšem rozdělené přestávkou, která 

můţe přerušit nejen práci ţáků, ale i navozenou atmosféru. Pokud není 

jiná moţnost, neţ pokračovat v práci s ţáky další den, je dobré nejprve 

zopakovat dění v předešlé hodině. To můţe mít na ţáky uţ jiný efekt, 

neţ jaký byl původní, na druhu stranu můţe časový odstup přinést 
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určitý nadhled nebo nalezení nového řešení (Kuţelová – Pavlovská, s. 

10).  

Časový aspekt proto učitele můţe odradit od tvořivého 

vyučování, protoţe stejnou informaci lze pouhým výkladem předat 

v několika málo okamţicích. V praxi je tedy nutné zvaţovat, „kdy 

postačí výklad a kdy je cennější vlastní proţitek, i kdyţ bude takto 

pojatá práce časově náročnější.“(Beránková, s. 11) 

3) Nepřipravenost ţáků 

Na metody tvořivého vyučování je třeba ţáky připravit. Na 

základních školách se sice někteří z nich uţ s metodami tvořivého 

vyučování či dramatické výchovy setkali, není však moţné na tyto 

zkušenosti jednoduše navázat. Nejprve je nutné zjistit, jestli mají ţáci 

přicházející z různých základních škol s podo bným způsobem vůbec 

nějaké zkušenosti, případně na jaké úrovni. Poté je moţné začít 

s jednoduššími tvůrčími úkoly a postupně ţáky seznamovat se 

základními postupy tvořivého vyučování.  

Ţáci si potřebují na tento způsob práce zvyknout, aby dokázali 

skutečně proţívat a nenapodobovali pouze učitele nebo spolţáky, aby 

překonali ostych, aby se po čase mohli soustředit na samotné literární 

dílo a nebyli rušeni např. oraginizačními a technickými problémy 

(Beránková, s. 12). Zavedené postupy tvořivého vyučování také 

umoţní efektivnější vyuţití času, který má učitel v hodině k dispozici. 

4) Sloţení kolektivu 

U třídního kolektivu bohuţel nelze předpokládat stejný zájem 

o tvořivou práci u všech ţáků, v ideálním případě je však třeba 

všechny ţáky do aktivit zapojit. Dále je třeba brát v úvahu sociální 

vztahy v dané třídě. Je tedy dobré, aby učitel znal kolektiv, se kterým 

bude pracovat, dříve, neţ s ním začne tvořivé aktivity praktikovat.  
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Praktickým problémům spojeným s aktivitami zařazenými do 

této práce se podrobně věnuji v praktické části v popisu jednotlivých 

aktivit a jejich průběhu. 

 

Důleţitým úkolem učitele je také vhodně zvolená motivace, která 

navazuje na obsah učiva, posilňuje rozvoj tvořivosti a vede 

k preferenci nových a flexibilních činností oproti upřednostňování 

činností lehkých a jednoduchých.  

 

Výběrovost tvořivého vyučování 

Z předešlých poznatků jasně vyplývá, ţe není moţné předat 

ţákům prostřednictvím tvořivých aktivit stejnou kvantitu informací 

jako během čistě výkladových hodin. Učitel má tak na výběr, zda 

upřednostní znalost faktografických údajů, nebo rozvíjení názorů, citů 

a vnitřních proţitků ţáka prostřednictvím tvořivých aktivit. Pokud se 

rozhodne pro druhou moţnost, je nutná určitá výběrovost v mnoţství 

poznatků a témat, které je moţné ţákům předat. 

S tímto problémem souvisí jedno z jiţ zmíněných východisek 

tvořivého vyučování, tedy ţe „náročnost tvořivého vyučování 

vyţaduje vytvořit učitelům potřebný prostor a časové moţnosti pro 

tvořivé činnosti se ţáky. Zredukovat obsah učiva, který neadekvátním 

rozsahem často znemoţňuje efektivněji vyuţívat tvořivé vyučovací 

metody.“(Lokšová, Lokša, s. 63) 

Redukce a výběrovost učiva jsou tedy dalšími aspekty, kterými 

se musí učitel při aplikaci metod tvořivého vyučování zabývat. 

(Zdůvodnění výběru mnou vybraných literárních děl viz níţe). 
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Hodnocení tvořivých aktivit 

Teoretickým, ale i praktickým problémem tvořivého vyučování 

je hodnocení tvořivých aktivit a jejich výsledků. Tvořivost není vţdy 

moţné ohodnotit jasnou stupnicí, ani jako správný či špatný výsledek. 

V tvořivém procesu se uplatňuje mnoţství aspektů a je tedy obtíţné 

ohodnotit celek jednou známkou. Pouze negativní hodnocení navíc 

můţe negativně ovlivnit i motivaci ţáků v další práci a podpořit jejich 

vnitřní bariéry. Proto se domnívám, ţe zvláště u tvořivých aktivit je 

vhodné slovní hodnocení, jehoţ prostřednictvím lze pochválit 

a poradit zároveň. V některých případech můţe být řešením 

hodnocení, které umoţňuje posuzovat odděleně nápad a provedení 

úkolu. 

 

Interpretace literárních děl pomocí tvořivých aktivit  

Interpretací rozumíme výklad, objasňování významů uměleckého 

textu ve významových vazbách ke kontextu literárnímu, uměleckému 

a kulturně společenskému (Lederbuchová, s. 125). Jde o proces 

komunikace s literárním textem, který má čtenáře přivést 

k porozumění dílu a jeho smyslu. V tomto procesu lze při práci 

s textem díla vyuţít metody tvořivého vyučování. 

Kreativní neboli tvořivá interpretace není jakákoli tvořivá práce 

v literární výchově, ale vzhledem k tomu, ţe se tvořivé aktivity 

zahrnuté do mé práce zabývají konkrétními literárními díly, jsou tyto 

aktivity prostředkem interpretace literárního díla, resp. některých jeho 

aspektů, jejichţ pochopení dále napomáhá k pochopení celého díla. 

Tvořivou interpretací rozumíme takové aktivity, které se nespokojují 

s přímým výkladem smyslu textu ze strany učitele, ale zapojují do 
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procesu poznávání díla ţáka, který je v tomto procesu aktivní a jehoţ 

činnost je spojena s vlastním proţitkem. 

 

Shrnutí  

Hlavní pozitiva tvořivého vyučování výstiţně formuluje 

následující citace: 

„Tvořivé vyučování rozvíjí především schopnosti tvořivého 

myšlení, motivaci k tvořivé činnosti a k učení se, imaginaci a fantazii, 

zájmy o tvořivé aktivity, tvořivé dovednosti a poskytuje ţákům 

moţnost proţívat pocity sebeuspokojení, seberealizace a sociálního 

ocenění vlastní tvořivé produkce.“ (Lokšová, Lokša, s .9)  
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3) PRAKTICKÁ ČÁST 

 

ZDŮVODNĚNÍ VÝBĚRU DĚL 

Volba literární látky a témat pro vyuţití v tvořivém vyučování je 

proces, který by se měl řídit řadou různých kritérií a faktorů. Patří 

mezi ně především ţáci, které budeme do aktivit zapojovat, jejich věk, 

úroveň znalostí a dovedností, jejich zájmy. Z tohoto základu se 

odvozuje stanovení cílů, tedy toho, co chceme aktivitami dosáhnout, 

jaký efekt mají na ţáky mít, jaké poznatky chceme předat, jakým 

dovednostem naučit, jaký záţitek zprostředkovat. Pokud naopak na 

začátku procesu stojí uţ určité dílo, je třeba ověřit, zda cílů, které 

chceme aktivitami splnit, můţeme prostřednictvím tohoto díla 

skutečně dosáhnout.  

Podobně je třeba postupovat při hledání vhodných témat. Je 

nutné nejen vědět, „o čem dílo je“, ale i „o co v něm jde“, jaké otázky 

lze v textu díla objektivně nalézt, jakým způsobem můţe téma ţáky 

oslovit a z jakých důvodů by i mělo. Při výběru látky je nutné se ptát, 

jestli je pro ţáky srozumitelná a zajímavá, co se jejím prostřednictvím 

můţou ţáci naučit, čím je můţe obohatit a jestli poskytuje dostatečný 

prostor pro vlastní tvůrčí činnost ţáků. 

 

Proč drama? 

Drama je jedním ze tří základních literárních druhů a jako takové 

by mělo tvořit nedílnou součást obsahu literární výchovy na 

základních i středních školách.  

Pokud hovoříme o literatuře a umění v Anglii 16. a 17. století, 

není zcela moţné drama vynechat, naopak divadelní hry doby 

alţbětinské Anglie jsou výmluvným svědkem své doby a výraznou 
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etapou ve vývoji světového dramatu. Má-li být drama ve výuce 

literatury rovnocennou sloţkou vedle děl epických a lyrických, 

prozaických a poetických, nelze ţáky o kapitolu alţbětinského 

dramatu ochudit.  

Drama, jakoţto text předurčující inscenaci (Mocná – Peterka 

a kol., s. 123), je literárním druhem, který přímo vybízí k vyuţití 

postupů tvořivé dramatiky a podobných alternativních aktivit jako 

vyučovacích metod nejen v hodinách literatury. Drama je zaloţeno na 

akci postav, na jejich vzájemné interakci, na dialozích, coţ ţákům při 

vlastní dramatizaci umoţňuje vyzkoušet si různé role a situace 

v imaginárním světě, identifikaci s postavou a prostředím, vcítění se 

do jiné doby a jiného prostředí. Kontakt herců s diváky je zde 

zastoupen kontaktem ţáků s textem hry. Tyto moţnosti mají společný 

a základní přínos pro ţáka – přímý kontakt s literárním dílem 

a zkušenost vlastního proţitku. 

Výrazným specifikem dramatu je také jeho vizuální sloţka, tedy 

další prostor pro interpretaci díla. Vedle roviny textové – verbální, 

předpokládá drama i interpretaci v rovině neverbální a tím umoţňuje 

ţákům další rozměr proţitku a získání dalších zkušeností, které je 

moţné přenést do jejich vlastního ţivota. 

 Cílem dramatu je „vyvolat v adresátech silný cit směřující ke 

katarzi: k rozhodnému momentu v závěru, kdy estetický proţitek 

kulminuje v novém, zušlechťujícím, očistném poznání, osvobozujícím 

duši od záporných vášní a afektů.“(Mocná – Peterka a kol., s. 124) 

I cíl dramatu je tedy moţné vztahovat k vlastnímu ţivotu ţáků.  

 Jednota děje, místa a času typická pro antické, renesanční 

a klasicistní divadlo můţe usnadnit uchopení a tvůrčí zpracování díla 
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nebo jeho aspektů, naopak porušení této jednoty její význam 

zdůrazňuje a dává prostor k sloţitějším úkolům (viz „Vyšetřování“).  

 Schéma dramatu skládající se z expozice, kolize, krize, 

peripetie a katastrofy ústící v katarzi podporuje u ţáků efekt vlastního 

záţitku. 

 

Proč Shakespeare? 

Začněme charakteristikou Williama Shakespeara vyplývající 

z citátů jiných významných literárních osobností.  

„Shakespeare – to je plodnost, síla, nadbytek, nalitý prs, zpěněný 

pohár, sud plný aţ po okraj, prýštící míza, valící se láva, mraky semen 

hnaných vichřicí, nekonečný déšť ţivota, vše v tisících, vše 

v milionech, bez zámlky, bez mezí, bez četření sil, zběsilá, ale 

i rozváţná marnotratnost tvůrcova.“ (Stříbrný, s. 159) Victor Hugo 

 „Je to povaha krásná, ale hodně divoká: bez řádu, bez vkusu, bez 

umění, směšující nízkost s velkolepostí, šaškovství s hrůzou. Je to 

chaos v tragédii, jímţ proniká sto paprsků světla.“ (Stříbrný, s. 158) 

Voltaire  

„Shakespearovo dílo musíme proţívat jako sám ţivot. Kdbychom 

je mohli proţít úplně, nepotřebovali bychom k němu ţádné kritické 

vysvětlování; takto však je samo naše vysvětlování kusem našeho 

ţití.“ ( Stříbrný, s. 162) T. S. Elliot 

„Shakespearova síla spočívá v jeho úţasném zvládnutí hudby 

slov, která neplňuje fascinujícím kouzlem i jeho nejšpinavější vtípky 

a povznáší i jeho nejprázdnější fráze.“ ( Stříbrný, s. 160) G. B. Shaw 

„Nic v tvém dramatě není účelem samo o sobě – všecko souţí 

celku. Všecko tryská ze situace, vypadá u ní jako její zralý plod; 

a všecko vytváří situaci novou, jako semeno nese v sobě novou 
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rostlinu. Význam a hodnota jednotlivcovy jsou u tebe nejrelativnější: 

čím více vztahů má k ostatním, čím více vlivu na ostatní, čím více 

ozvěny nebo rezonance v ostatních, tím cennější jest ti...“( Stříbrný, s.  

161) F. X. Šalda 

„Nepoznáme jej podle nějaké podobizny, nýbrţ podle jeho 

vlastní tvorby.“ (Hendriks – Hulpach, s. 404) Ben Johnson  

 

Nepovaţuji za moţné, ani za nutné v rámci této práce objasňovat 

důvody, proč je William Shakespeare významným a pravděpodobně 

nejznámějším světovým dramatikem. Vzhledem k tomu, ţe věhlas 

a uznání, které se jeho dílům dodnes dostává, je pouze jedním a nikoli 

jediným kritériem výběru děl pro mou práci, dovolím si toto tvrzení 

pouze konstatovat a počítat s ním jako s jedním z důvodů volby 

W. Shakespeara.   

Z výše uvedených citátů vyplývá, ţe W. Shakespeare byl a je 

autorem, který vzbuzuje pozornost, láká čtenáře i literární vědce, je 

často vnímán v protikladech a provokuje k dalším a dalším otázkám, 

rozborům i zpracováním. 

W. Shakespeare není postavou jednoznačnou a snadno 

uchopitelnou (stačí vzpomenout dodnes vášnivé dohady o pravé 

totoţnosti autora dramat) a i jeho díla stále přináší nové otázky, nové 

spekulace, nové souvislosti.  

Dramata W. Shakespeara jsou překládána, inscenována, 

adaptována, variována a zpracovávána v různých podobách a jazycích 

témeř čtyři sta let. A intenzita zájmu neklesá. Z divadelních prken se 

dostávají do filmů, muzikálů, televize, animovaných seriálů, komiksů, 

na internetové stránky. Jeho jméno je dnes vnímáno jako „pojem“, ale 

toto postavení si musel Shakespeare nejprve vydobýt.  
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Nemoţnost jednoduchého a jednoznačného výkladu 

Shakespearových dramat otevírá obrovský prostor a moţnosti pro 

reţiséry, herce, diváky i čtenáře. Stejné důvody tak vytváří prostor 

i pro učitele a jejich ţáky v moţnostech práce se Shakespearovými 

texty v hodinách literatury.  

Shakespearova dramata poskytovala uţ svým prvním divákům 

dva rozměry záţitku. Na jednu stranu je přenášela do velkých příběhů, 

do starých romantických a hrdinských dob, do exotických 

a nadpřirozených zemí a prostorů, předváděla osudy plné vášní, 

lidských dramat, fatálních okamţiků i šťastných a rozverných náhod, 

stavěla před ně postavy králů se stejným důrazem a péčí jako postavy 

bláznů, zkrátka navozovala pocit, ţe na světě nic není nemoţné. Na 

druhou stranu přinášela divákům příběhy, které jim umoţnovaly 

identifikaci s postavami, jejich pocity a problémy a odpovídaly na 

otázky, které se týkaly i jejich vlastních ţivotů. 

Nadčasovost a dvojrozměrnost Shakespearových dramat se 

projevuje i dnes. Umoţňují nám nahlédnout do Shakespearovy 

současnosti a z vzájemných vztahů a souvislostí mezi kontextem doby 

a dílem odhalovat další poznatky o době i o dílech. Zároveň nabízí 

moţnost přenesení témat, postav i motivů do současnosti a jejich 

aktualizaci v nových souvislostech. Do svých aktivit jsem se pokusila 

zahrnout všechny tři rozměry a umoţnit tak ţákům záţitek jednak ze 

hry samotné (při poslechu nahrávky, práci s textem hry, „Inscenaci 

soudu“), dále z odhalení hlubších souvislostí a získání poznatků o díle 

(„Symbolika barev“, „Vyšetřování“, „Stereotypy a jejich odhalení“) 

a v neposlední řadě i z moţnosti uchopit některé aspekty hry po svém 

v kontextu současného světa („Inscenace soudu“, „Stereotyp 

v současnosti“). 
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V kaţdé době mají hry své aktualizované významy a to, jakým 

způsobem doba a společnost tyto hry pochopí a ujme se jich, vypovídá 

i o době a společnosti samé (příkladem můţe být např. Shakespeare 

v období českého národního obrození a v druhé polovině 19. století, či 

Shakespeare v Německu v době 2. světové války a v celosvětové 

reakci na ni). „Tak je tomu u Shakespeara vţdycky – naše doba, naše 

vlastní historie, my sami propůjčujeme jeho hrám významy, které 

v nich Shakespeare sám a jeho současníci vidět nemohli.“(Hilský, in 

Kupec benátský, s. 9)   

Jednotlivé aspekty dramat mají odlišný význam pro různé doby, 

ale i pro různé čtenáře a diváky. Nejen kaţdá doba, ale i kaţdý člověk 

si můţe v Shakespearových dramatech najít své, coţ je další důvod, 

proč si myslím, ţe by se ţáci měli setkat s texty W. Shakespeara. 

Z mnoţství adaptací a druhů zpracování je patrné, ţe 

Shakespeare dokázal inspirovat obrovské mnoţství umělců, aniţ by je 

nějak omezoval v jejich pohledu na dramata, naopak umoţnil 

rozvinutí jejich fantazie a tvořivosti. Tento prostor pro tvořivost je 

dalším důvodem volby W. Shakespeara. 

W. Shakespeara jsem tedy zvolila jako významného představitele 

dramatu alţbětinské doby, dramatu obecně, autora nadčasových her, 

které se dotýkají stále ţivých nebo aktualizovaných otázek, 

vnímavého a citlivého pozorovatele lidí a svého okolí, jako autora, 

jehoţ díla stále vzbuzují zájem čtenářů i vědců, jehoţ postavy i díla 

v mnoha ohledech zobecněla a stala se součástí příměrů a stereotypů, 

jako umělce, který ovlivnil své současníky a dodnes ovlivňuje 

a inspiruje další umělce všech oborů.   
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Proč Kupec benátský? 

Mým původním záměrem bylo vybrat pro tuto práci jednu 

tragédii a jednu komedii a mimo jiné vyuţít jejich srovnání 

k pochopení základních rozdílů mezi těmito ţánry. Zároveň jsem 

chtěla zvolit alespoň jednu hru, která nepatří k nejznámějším 

Shakepearovým dramatům a to z toho důvodu, abych zachovala více 

prostoru a moţností pro práci s textem. Nakonec jsem se rozhodla pro 

dramata Kupec benátský a Othello. 

Drama Kupec benátský (dále KB) bývá řazeno 

k Shakespearovým komediím (jiţ od zařazení mezi komedie ve 

foliovém vydání roku 1623 (Hilský, in Kupec benátský, s. 35), ale 

zároveň je povaţováno za tzv. hru problémovou, tedy hru na rozmezí 

komedie a tragédie. Synkretismus tragického a komického rozměru, 

který je podstatným rysem této hry, je pro anglické renesanční drama 

typický. Na dramatu KB je tak moţné demonstrovat jednak typický 

prvek daného období, jednak ukázat rozdíly mezi komedií a tragédií 

v rámci jedné hry.   

Přestoţe jde podle tradiční klasifikace Shakespearových dramat 

o komedii, na povrch jasně vystupují rysy typické pro tzv. tragédii 

vášně a tragédii pomsty.  

Shakespeare ostatně nikdy nebyl otrokem ţánru. I v těch 

nejveselejších komediích jsou váţné prvky a jeho tragédie šokovaly 

klasické kritiky, protoţe nebyly váţné od začátku do konce (Wells, s. 

142).  

Komedie W. Shakespeara se „vyznačují komplikovanými 

zápletkami s motivy milostných vztahů, záměnami jednovaječných 

dvojčat, intrikami sebestředných prospěchářů, postavami moudrých 

šašků, atmosférou karnevalového veselí atd. (…) Zvláštností je 
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vyváţenost jednotlivých textových sloţek, díky níţ nelze 

Shakespearovy komedie zařadit s určitostí ani k jednomu ze čtyř typů. 

Tvoří tak samostatný komediální typ označovaný jako komedie 

komplexní.“(Mocná – Peterka a kol., s. 310) 

Komedie (z řec. kómóidia = zpěv veselého průvodu, zpěv 

průvodu maškar) je tradičně označována jako ţánr dramatu 

vyznačující se šťastným koncem, v němţ je dějový konflikt pojat 

komicky. Toto základní vymezení se však ukazuje jako nedostačující 

(Lederbuchová s.147; Mocná – Peterka a kol., s. 308) a důkazem je 

i drama KB. Zatímco část děje odehrávající se v prostoru Belmontu 

tuto charakteristiku splňuje, část hry zasazená do Benátek se z ní 

vymyká. Poţadavek šťastného konce je zde sice splněn, ale velmi 

jednostranně a nejednoznačně. Konflikt je v komedii nadsazený, pro 

diváky řešitelný, bývá ukončen smírem a na rozdíl od tragédie nejde 

o konflikt morální (Mocná – Peterka a kol., s. 308). V případě KB je 

splnění těchto kritérií opět problematické, přinejmenším v současném 

chápání jde o konflikt mimo jiné morální. Rozdíly mezi komediálním 

vyzněním děje v Belmontu a tragickým děním kolem Shylocka 

v Benátkách pak zpětně pomáhají uvědomit si a rozeznat dvě dějové 

linie hry a zásadní časovou nesourodost mezi nimi. 

Dalším důvodem k volbě KB je postava Shylocka jako jedné 

z největších Shakespearových postav. Shylock je sice pouze jednou 

z hlavních postav KB, soudě alespoň podle názvu, ale je postavou 

natolik výraznou a strhující pozornost sama na sebe, ţe bývá dokonce 

mylně s postavou benátského kupce ztotoţňován namísto Antonia. 

Navíc je postava Shylocka tragickou postavou zasazenou do komedie, 

čímţ narušuje vyznění hry, které by jako komedie měla mít. 
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Shylock je mistrovskou ukázkou Shakespearova 

charakterizačního umění a zároveň se stal kulturním archetypem, 

postavou, bez níţ si nelze představit kulturní kánon západní civilizace. 

(Hilský, in Kupec benátský, s. 9). Shylock patří k nejvíce 

aktualizovaným postavám a zejména v kontextu 2. světové války 

a holocaustu nutí čtenáře a diváky k zamyšlení nad tragickým 

významem této postavy, který Shakespeare nemohl vzít v úvahu, ani 

ho předpokládat. „Význam Kupce benátského není něco jednou 

provţdy daného, ale něco znovu a znovu vytvářeného.“ (Hilský, in 

Kupec benátský, s. 9) 

KB je hra, která se týká základních morálních hodnot a pokládá 

otázky směřované přímo lidskému svědomí. Otázky spravedlnosti 

a křivdy, práva a zákona, slitování a soucitu. V ţádné jiné hře se 

Shakespeare nedotýká rasové a náboţenské nesnášenlivosti tak 

bezprostředně, jako v KB. Ani na další otázky týkající se křesťanství 

a ţidovství však Shakespeare nedává jednoznačné odpovědi. Ani se 

o to nesnaţí, protoţe KB je především divadelní metaforou. 

Shakespeare vyuţíval ciceronskou techniku dialektiky, která 

předpokládala dosaţení pravdy pomocí hájení obou stran dané otázky 

(Wells, s. 155). Tak nechává Shakespeare problém otevřený a prostor 

pro různou interpretaci. Shakespeare neidealizuje postavu Shylocka, 

ale ani postavy křesťanů v této hře. Shylock se nakonec „proviní“ 

svou touhou po pomstě, ale kritika křesťanů zaznívá z jeho úst 

v průběhu celé hry. Pro tuto práci je podstatné, ţe je tak dán prostor 

učiteli k vyuţití problému a ţákům ke skutečnému zamyšlení. Jejich 

sympatie tak nakonec mohou získat jak křesťané, tak i Ţidé.  

Kromě dialektické techniky je KB vhodný také k vysvětlení 

pojmu stereotyp v divadelní praxi a osvětlení jeho funkce ve hře. 
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Shakespeare dramatické stereotypy hojně vyuţíval, ale vţdy je 

proměňoval a přizpůsoboval vlastním potřebám, narozdíl od téměř 

sedmdesátky her, které vznikly v Shakespearově době a v kterých se 

objevuje postava Ţida. Z tohoto aspektu hry přímo vychází dvě 

z aktivit zpracovaných v této práci. 

KB nastiňuje také problémy a souvislosti historické, např. vztah 

většinové křesťanské společnosti k Ţidům (vypovídající je uţ 

ztotoţnění postavy lichváře s postavou Ţida v alţbětinském divadle 

i další stereotypy jevištního Ţida – viz aktivita „Stereotypy a jejich 

odhalení“) ve středověku a renesanci, otázku peněz, lichvy a lichvářů 

v renesanční době nebo sílu a převahu mýtů o Ţidech a ţidovství nad 

skutečností. Významná pro genezi postavy Shylocka je také 

skutečnost, ţe z Anglie byli Ţidé roku 1290 vyhnáni a návrat jim 

umoţnil aţ Oliver Cromwell roku 1655.  Shakespearova zkušenost 

s Ţidy byla tím pádem převáţně zprostředkovaná, coţ ovšem 

neomezovalo jeho tvůrčí záměry.  

Dalším historickým faktem je velký soudní proces s ţidovským 

lékařem královny Alţběty I., který byl obviněn z pokusu o její zabití 

a veřejně popraven. V tuto chvíli vloţil Shakespeare do romantického 

příběhu o krásné Portii a třech skříňkách tragickou postavu Ţida 

Shylocka i s jeho věhlasným monologem obhajujícím vlastní 

existenci. Jiným způsobem nemohl v dané chvíli Shakespeare vyjádřit 

svůj názor, i kdyby chtěl. 

Na dramatu KB je moţné také seznámit ţáky s rysy 

intertextovosti poukázáním na spojitost mezi KB a dílem 

Shakespearova současníka a do jisté míry i vzoru Christophera 

Marlowa, kterým je Maltský Ţid. 
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V neposlední řadě jsem se rozhodla pro KB také proto, ţe podle 

mého názoru nepatří k nejznámějším a nejcitovanějším 

Shakespearovým dílům, proto bylo moţné pouţít i aktivitu, která 

vyţadovala, aby ţáci neznali vyústění děje hry, nebo alespoň jeho 

podrobnosti. 

Hlavní důvody výběru Kupce benátského však vyplývají přímo 

ze zvolených aktivit. Zaprvé je to moţnost vysvětlení pojmu a funkce 

jevištního stereotypu (viz „Stereotypy a jejich odhalení“), který se 

bohatě uplatňuje nejen u Shakespeara, ale v dramatické tvorbě obecně, 

pro Shakespeara a alţbětinské drama je však charakteristický.  

Zadruhé jde právě o ty základní morální otázky spravedlnosti, viny, 

rovnoprávnosti a soucitu, které z KB zcela zřetelně a moţná 

i nepříjemně vystupují, a dále o moţnost a do jisté míry i nutnost 

aktualizace těchto základních otázek v dnešní době. KB je jedním 

z dramat W. Shakespeara, u kterých nelze aktualizaci ani částečně 

ignorovat. V praxi hodin literatury pak tento aspekt nabízí ţákům 

moţnost vstoupit do děje, identifikovat se s postavami a pokusit se 

pohnout dějem podle jejich přesvědčení („Inscenace soudu“). 

Přesnou strukturu a smysl aktivit podrobněji rozebírám v části 

práce věnující se popisu jednotlivých aktivit. 

 

Proč Othello?  

 Drama Othello v této práci zastupuje ţánr tragédie. Tragédie 

(Mocná – Peterka a kol. s. 652; Lederbuchová, s. 30) (z řeckého 

tragóidiá = zpěv kozlů) je dramatický ţánr váţného obsahu se 

závěrečnou katarzí. Tématem tragédie jsou obecně mravní konflikty, 

neřešitelné v mezích individuálního lidského ţivota. Tragický hrdina 

budí obdiv i soucit, ale není postavou jednoznačně kladnou, či 
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zápornou. Podle Aristotela je hlavní funkcí tragédie katarze, nikoli 

zábava nebo rozptýlení. 

  Renesanční tragédie alţbětinské Anglie má široký 

časoprostorový záběr, připouští kombinaci vysokého a nízkého, verše 

a prózy. Hrdina bývá ovládán negativními vášněmi, nebo podléhá ve 

střetech s pravidly morálky či rodinných zvyklostí. 

Othello se ve vnitřním třídění Shakespearových tragédií označuje 

jako tragédie vášně a s ohledem na postavu Jaga také jako tragédie 

moci. Konflikt této tragédie je pozemštější a reálnější neţ v jiných 

Shakespearových tragédiích, jeho nositeli nejsou králové ani princové. 

V Othellovi jde o závist, touhu po moci, prospěchářství, parazitování 

na ţivotech jiných a machiavelistické nazírání světa, ale i o silnou, 

upřímnou a nepředpokládanou lásku.  

Shakespeare se i ve hře Othello inspiroval cizí látkou, ale 

narozdíl od předlohy, která se omezovala na vyústění v morální 

ponaučení o nevhodnosti uzavírání sňatků mezi běloškami a Maury, 

pouţil předsudek jako nástroj jeho vlastního popření ve vylíčení 

upřímné lásky mezi Othellem a Desdemonou.  

U tragédie Othello, stejně jako u Kupce benátského, je moţné 

vyuţít aktualizaci některých aspektů hry. V Othellovi je to především 

konflikt, jehoţ motivace je přenosná do jakékoli doby, ale také 

aktualizace postav, zejména postavy Jaga. 

Jago je opět ohlasem stereotypu, tentokrát stereotypu 

(machiavelistického) padoucha, ale opět je tento stereotyp 

proměňován. Jago je nejaktivnější postavou hry a v některých 

momentech dokonce jakoby supluje roli autora, kdyţ se stává 

iniciátorem zápletek a svou manipulací řídí jednání ostatních postav. 

Zároveň je postava Jaga velice blízká postavě Othellově, dá se říci, ţe 
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je na ní v podstatě závislá. Kaţdý počin Jaga v celé hře se nějakým 

způsobem, přímo či nepřímo, dotýká Othella. Jago je bez Othella 

vnitřně prázdný, potřebuje ho ke své existenci, a proto, kdyţ se mu 

v závěru hry skutečně podaří zničit Othella, zničí tím pádem i sám 

sebe.  

Nicméně postava Othella má své vlastní podstatné významy 

bezohledu na Jaga. Othello je Benátčan, ale je i Maur. Othello je 

křesťan, ale je i Maur. Othello je úspěšným a ctěným generálem, ale je 

i Maurem. Jiná barva pleti vyvaţuje všechny jeho ostatní vlastnosti 

a je v promluvách ostatních postav neustále připomínána. Shakespeare 

tu pracuje se stereotypem černocha, s kontrastem černé a bílé jako 

symbolických barev, s provokující představou spojení černé 

(negativní) a bílé (pozitivní) barvy v podobě spojení Othella 

s Desdemonou. Stereotyp černocha vzbuzuje stejně jako Shylock 

v Kupci benátském rasové otázky, ale jeho opodstatnění má v této hře 

odlišný rozměr. Z. Stříbrný (s. 46) při rozboru postavy Othella 

a aspektu jeho černé pleti zdůrazňuje Shakespearův humanistiký 

postoj, M. Hilský (in Othello, benátský mouřenín, s. 20) vysvětluje 

výběr postavy Maura Shakespearovým záměrem vyuţít pocity 

fascinace i strachu a kalkulací s reakcemi diváků podmíněnými 

kulturním stereotypem alţbětinské a jakubovské doby. Promluvy 

jiných postav o Othellovi před jeho příchodem na scénu sice 

předznamenávají tradiční stereotyp černocha, avšak hned první výstup 

Othella na scénu tento stereotyp popírá.  

Proměněný stereotyp se objevuje i v postavě Desdemony. 

Dialogy mezi ostatními postavami o Desdemoně nabízí sice hned 

několik variant ţenských stereotypů, svým jednáním však Desdemona 

nakonec všechny vyvrací. 
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Historický kontext této hry souvisí s umístěním děje hry do Itálie 

a na Kypr. Celá jedna třetina her napsaných v renesanční Anglii se 

v Itálii odehrává, nebo v ní nalézá své zdroje. Pro situování Othella do 

Itálie měl Shakespeare své důvody. Jednak estetické (pro anglické 

diváky šlo o prostředí vzdálené a exotické), jednak pragmatické. 

Odsunul tím zlo v podobě Jaga a nebezpečí v podobě Turků do 

dostatečné vzdálenosti („Padouši jsou nejkrásnější daleko.“ Hilský), 

zároveň spojil toto zlo s katolickou (tedy protestantské Anglii nijak 

zvlášť přátelskou) zemí, zároveň tím zamezil případnému 

nepříjemnému spojování negativních postav a vlastností s Anglií 

a Angličany.  

Shakespeare dával přednost minulosti a zeměpisné vzdálenosti, 

protoţe to osvobozovalo jeho imaginaci od aktuálních poţadavků 

a dovolilo mu, aby se pohyboval ve světě mýtů a symbolů. (Wells, s. 

144) 

Kypr zde představuje hranici mezi křesťany a Turky – muslimy 

a přeneseně i hranici mezi dobrem a zlem, na níţ se ve vnímání 

ostatních postav pohybuje i Othello, zatímco Jago, ač křesťan, je zcela 

zřetelně stejně jako Turci na straně zla.  

Historický kontext tu připomíná také námořní bitvu u Lepanta 

v roce 1571 a tím zároveň posiluje význam postavy Othella, neboť on, 

Maur, dokázal porazit Turky, tedy vypořádat se s nebezpečím, které 

Evropě a tudíţ i Anglii v této době reálně a bezprostedně hrozilo. 

Othello je také hra o moci slova, které má v této hře výjimečnou 

důleţitost. Ať uţ je slovo vyřčeno (Jago), nebo nevyřčeno 

(Desdemoně odepřená moţnost se obhájit). Na promluvách postav je 

zaloţeno i výše zmíněné navozování stereotypů a jejich vyvracení. 
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Slovem si Othello získal lásku Desdemony a slovem Jago ovládl 

Othella.  

Jazyk v této hře má mnoho symbolických rozměrů. Od líčení 

Othella, nebo Othella a Desdemony pomocí různých, především 

zvířecích metafor, aţ po jazyk Othella a jeho přeměny jako symbolu 

přeměny jeho osobnosti v závěru hry.  

Váţná slovní hříčka se stala nejúspěšnějším Shakespearovým 

originálním prostředkem, s jehoţ pomocí mohl vytvořit 

několikavrstevný význam a v postavách naznačit spletitost odpovědi, 

která jim dodává psychologickou důvěryhodnost. (Wells, s. 171) 

Stejně jako slovo je v této hře výmluvné a důleţité i mlčení. 

Násilím vynucené mlčení Desdemony, která neumoţněním vlastní 

obhajoby ztrácí moţnost zachránit si ţivot, a Jagovo překvapivé 

mlčení v závěru hry, kdy se v nastalém tichu ozývají dozvuky tragické 

lásky Othella a Desdemony. 

Všechny výše zmíněné aspekty dramatu Othello jsou důleţité 

a pro moţnosti práce s dramatem ve výuce jistě zajímavé. Aktivity 

zahrnuté do této práce ale nemohou postihnout kaţdou z nich. 

Zaměřila jsem se na postavu Othella a její aspekty související se 

symbolikou barev, dobovým vnímáním této postavy a proměnami 

jejího vnímání v současnosti. Pokusila jsem se zdůraznit vliv konvencí 

a asociací na lidské vnímání okolního světa a podnítit ţáky 

k zamyšlení nad touto rovinou hry. 

Další aktivita se zaměřuje na Shakespearovu práci s kompozicí, 

na dvojí čas ve hře a efekty, kterých díky němu Shakespeare dosahuje, 

ale dotýká se také logiky děje, motivovanosti událostí a aspektů 

jednotlivých postav. 
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Konkrétní cíle a smysl těchto aktivit jsou podrobně popsány 

v následující části práce. 
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

Následující aktivity jsem aplikovala ve výuce druhého a třetího 

ročníku na Střední škole kniţní kultury, o.p.s. v Praze s laskavým 

svolením ředitelky školy PhDr. Alice Krýţové, PhD. 

 

AKTIVITY A JEJICH REFLEXE 

 

Společným cílem všech následujích aktivit je poutavé a pro ţáky 

přínosné zprostředkování dramat W. Shakespeara v hodinách 

literatury. Zvolené aktivity si kladou za cíl umoţnit ţákům získání 

poznatků o daných dílech jiným způsobem neţ výkladovou metodou 

a byly ve výuce aplikovány před teoretickým výkladem o dramatech 

W. Shakespeara. Nevyuţila jsem tedy metody výkladu o textu 

a odkazování k textu, ale metody, během kterých sami ţáci přímo 

pracují s konkrétním textem a jeho estetickou funkcí. Domnívám se, 

ţe výuka literatury nevyţaduje jen odborníky zformulované informace 

o autorovi, o díle a o době, tedy obsahy čistě literární historie, ale ţe 

obsahem literatury by měly být vlastní texty literárních děl a tvůrčí 

práce s nimi.   

Pokusila jsem se tedy volit takové aktivity, které předpokládají 

a vyţadují bezprostřední kontakt ţáků s textem, ponoření do textu 

a jeho struktury. Aktivity, které umoţní aktualizaci témat 

a identifikaci s postavamy a tím přiblíţí text ţákům. Aktivity, které 

mohou ţákům přinést skutečný záţitek z textu a v neposlední řadě je 

motivovat k vlastní literární činnosti. 
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KUPEC BENÁTSKÝ: 

STEREOTYPY A JEJICH ODHALENÍ 

 

Cíl: 

Ţáci měli za úkol nalézt v textu hry odkazy na stereotypy 

jevištního Ţida. 

Touto aktivitou jsem chtěla dosáhnout několika cílů: 

Ţáci si uvědomí důvod existence stereotypů a jejich funkce 

v literatuře a tím, ţe je v této hře odhalí, naučí se je odhalovat 

a hodnotit i v jiných literárních dílech, případně je dovedou vyuţít i ve 

vlastní literární činnosti (viz aktivita „Současný stereotyp“). 

„Setkání“ s literární postavou – Shylockem prostřednictvím její 

vnější charakteristiky v podobě stereotypu a zpětně srovnáním 

obecného stereotypu s jeho konkrétní realizací v postavě Shylocka. 

Konfrontace názorů a postojů zakódovaných ve stereotypu 

s názory a postoji dnešní společnosti i s vlastními názory ţáků (např. 

jak se změnily od doby, kdy Shakespeare hru psal? Jaké okolnosti 

stály na pozadí těchto změn?).  

Aby mohli ţáci odhalit skutečně všechny ohlasy stereotypů, 

museli se ponořit hlouběji do textu hry, číst mezi řádky, přemýšlet nad 

naráţkami v textu a zhodnotit, zda se jedná o znak stereotypu, či 

nikoli. Tím si procvičili pozorné čtení a v neposlední řadě uloţili do 

paměti více detailů hry neţ při běţném čtení. 

 

Postup: 

Přípravná fáze: 

     Ţáci nejprve zhlédli filmovou adaptaci hry Kupec benátský 

(kvůli aktivitě „Inscenace soudu“ bez závěrečné části odehrávající se 
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u soudu) a v průběhu filmu si zaznamenávali jednotlivé poznatky do 

připravených pracovních listů (příloha č. 1), které obsahovaly otázky 

volené takovým způsobem, aby odpovědi na ně byly vyuţitelné ve 

všech následujících aktivitách.  

       Vlastní aktivita: 

     Ţáci se rozdělili do malých skupin a dostali k dispozici 

okopírované pasáţe textu hry, ve kterých vystupuje Shylock, nebo kde 

o něm mluví ostatní postavy. Dále měli při ruce seznam jednotlivých 

stereotypů, které jsme si společně vysvětlili, a doplnění k pojmu 

a funkci stereotypů. Do pracovních listů k této aktivitě (příloha č. 4) 

potom celá skupina zaznamenávala číslo stereotypu, ukázku z textu, 

ve které se objevil, a případně další poznámky. Po skončení práce 

jsme porovnali výsledky jednotlivých skupin a ţáky jsem poţádala 

o reflexi úkolu. 

 

Reflexe aktivity: 

Nejprve bych ráda shrnula, jaké přínosy této aktivity pociťovali 

sami ţáci a uvedli je ve svých reflexích (níţe a u dalších aktivit 

uvádím citace z písemných odpovědí ţáků, případné pravopisné chyby 

jsou opraveny). 

Velice často se jako pozitivní dopad úkolu objevovala obecně 

práce ve skupinách a nutnost spolupráce na nějakém úkolu 

(„Zlepšujeme se, co se týče společné práce.“, „Přínos byl v tom, že 

jsme zase dělali něco společně.“, „Měli jsme možnost diskutovat.“ 

atd.).  

Dále ţáci reflektovali jednotlivé sloţky úkolu: 

- samotné téma úkolu – stereotypy („Už vím, co znamená pojem   

  stereotyp.“, „Osvětlila jsem si pojem stereotyp.“) 
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- práce s konkrétním textem („Měli jsme možnost si přečíst alespoň  

  úryvek ze Shakespearových her.“, „Mohli jsme si přečíst kus díla od  

  Shakespeara“, „Práce s textem není nikdy k zahození.“, „Četli jsme  

  Shakespeara, to nám rozšiřuje obzor.“, „Alespoň trochu vím, o čem     

  to je.“) 

- orientace v textu („Učení se hledat v textu určitou věc.“, „Trénovali  

  jsme hledání v textu.“, „Zřejmě mi to pomůže nalézat symboly.“) 

- pochopení smyslu díla („Zvýšil jsem své schopnosti vyložit si správně    

   text.“, „Porozumění a rozebrání textu.“, „Porozumění postavám.“,  

  „Nutilo nás to lépe uchopit text a zkoumat podrobněji jeho detaily  

  a meziřádkové nuance.“)  

- ţidovská tématika a dobový kontext („Některé stereotypy o Židech  

  byly zajímavé.“, „Dozvěděli jsme se nové věci o Židech“, „Dozvíme  

  se z toho spoustu věcí ze života lidí v té době.“) 

- jiné, tvůrčí pojetí hodiny („Změna hodiny byla vcelku příjemná.“,  

  „Byla to zábava.“, „Tímto „tajenkovým“ způsobem to byla větší  

  zábava.“, „Hodina utekla.“) 

- zkušenost pro budoucnost („Asi se budu více zamýšlet, až budu číst  

  nějakou prózu, jestli autor také používá stereotypy a jaké. Tím pádem  

  se budu zaměřovat i na to, co tím autor myslel.“) 

- na závěr ţáci mohli uvést i organizační připomínky („Už jsme byli  

  docela unavení a nebylo lehké se plně soustředit.“, „Mužská a  

  ženská část skupiny byla různě naladěná.“, „Lepší označení textu by  

   práci usnadnilo.“) 

Vzhledem k tomu, ţe ţáky poměrně výtazně zaujal film Kupec 

benátský, nebylo pro mě těţké motivovat je k této aktivitě. Zadání 

pochopili bez problému a projevila se i soutěţivost mezi jednotlivými 

skupinami. Většinou postupovali tak, ţe si rozdělili text na části 
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a kaţdý pak přednesl své návrhy k odsouhlasení, nebo společně četli 

text a vstupovali do něj podle potřeby. Odhalovat stereotypy v textu se 

jim dařilo aţ překvapivě velmi dobře (moţná jsem ţáky podcěnila), 

i kdyţ samozřejmě ne všechny skupiny odhalily všechny zastoupené 

stereotypy. I z poznámek v pracovním listě bylo vidět, ţe se snaţili 

hledat i jen náznaky stereotypů a svá tvrzení se snaţili obhajovat. 

Abych zabránila tomu, ţe se budou snaţit najít stereotyp za kaţdou 

cenu, hned na začátku jsem je upozornila, ţe se v textu nemusí 

nacházet zdaleka všechny.  

 Problém nastal u stereotypu č. 13 (viz příloha č. 3), který 

často pochopili v obráceném smyslu, takţe při hodnocení jsme se 

k tomuto bodu vrátili a vysvětlili, proč se nechali zmást. Protoţe ţáci 

neměli k dispozici celý text (vynechala jsem konec kvůli aktivitě 

„Inscenace soudu“), byla jsem zvědavá, jakým způsobem vyřeší 

otázku stereotypu č. 10, podle kterého Ţid vţdycky špatně skončí. 

Nicméně někteří nalezli náznaky i tohoto prvku, například ve ztrátě 

dcery a důkátů. 

 Ukázky vyplněných pracovních listů viz příloha č. 6. 

 Co se týče praktických hledisek, dospěla jsem k názoru, ţe 

její efekt u ţáků svým významem rozhodně převyšuje náročnost její 

přípravy. Tuto aktivitu je moţné zvládnout v rámci jedné vyučovací 

hodiny (samozřejmě nepočítám čas věnovaný promítání filmu), i kdyţ 

více času by bylo moţné vyuţít především k hodnocení po jejím 

skončení. Prostorové nároky nejsou nijak výjimečné, stačí, kdyţ 

mohou ţáci vytvořit skupinky kolem jedné lavice.   

 Při výuce jsem se přesvědčila, ţe ţáci na konci aktivit 

vyţadují konkrétní hodnocení, chtějí být oceněni a porovnáni 

s ostatními. Problém nastane, pokud konkrétní hodnocení není 
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z nějakého důvodu zcela moţné. Ţáci mají stále ještě problém s úkoly, 

jejichţ výsledky nejsou zcela jednoznačně prokazatelné, kvantitativní, 

nebo je nejde hodnotit způsobem „správně“ – „špatně“. V případě této 

aktivity bylo konkrétní hodnocení částečně moţné – porovnáním 

počtu nalezených stereotypů a samozřejmě i ověřením, ţe daný 

stereotyp pochopili a identifikovali správně. 
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KUPEC BENÁTSKÝ:  

STEREOTYP V SOUČASNOSTI 

 

Cíl: 

Tato aktivita navazovala na předešlou aktivitu – „Odhalení 

stereotypů“. Úkolem ţáků bylo nechat se inspirovat stereotypem, 

který uţ poznali, a vytvořit stereotyp nový, vycházející ze současnosti 

a pouţitelný v literatuře vdnešní době.  

Cílem této aktivity bylo inspirovat a motivovat ţáky k vlastní 

tvůrčí činnosti, ve které by vyuţili nově nabyté vědomosti 

a zkušenosti. Aby byli schopni vytvořit skutečný stereotyp, museli si 

znovu připomenout, na jaké aspekty postavy se stereotyp jevištního 

Ţida zaměřoval a uvědomit si, ţe stereotyp je do jisté míry fiktivní, 

zobecňující a nadsazující prostředek. Dále se museli zamyslet nad tím, 

jaké „postavy“ současné společnosti by bylo moţné podobným 

způsobem zobecnit a zvýraznit jejich určité rysy. Jaké stereotypy dnes 

kolem sebe „potkáváme“? Jak je vnímáme?  

Do tohoto úkolu jsem se tedy pokusila zapojit vlastní tvůrčí 

činnost ţáků, aplikaci jiţ známého do praxe, aktualizaci pojmu 

a námětu, zobecnění a vystiţení výrazných a zásadních rysů určitého 

jevu.  

 

Postup: 

Zadáním této aktivity bylo vytvořit literární stereotyp nějaké 

„postavy“, která se vyskytuje v naší současné společnosti. Připoměli 

jsme si nejprve stereotyp jevištního Ţida a ţákům jsem poté poloţila 

otázky typu: „Existují v dnešní době nějaké společenské stereotypy? 

Jaké stereotypy kolem sebe vnímáte? Objevili jste nějaké stereotypy 
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v literatuře současných autorů?“ atd. Následně měli ţáci čas na 

rozmyšlení a zvolení postavy vhodné k zachycení a případně 

dotvoření jejích stereotypů. Ţáci si měli nejprve zapsat jednotlivé 

body stereotypu tak, jak je napadnou, podobně jako to viděli 

u stereotypu jevištního Ţida, a poté napsat souvislý text, který by tyto 

prvky zřetelně obsahoval. 

 

Reflexe aktivity: 

Všichni ţáci si poměrně záhy vybrali postavu vhodnou pro 

vytvoření stereotypu, jen někteří našli dokonce hned několik moţností 

a chvíli se nemohli rozhodnout pro jedinou z nich. Pro zajímavost zde 

uvádím výčet vybraných postav v přesném znění, jak je uvedli ţáci: 

světoznámý zpěvák, umělec, typický bezdomovec, narkomani, 

krasobruslařky, modelky, sériový vrah, „celebrita“, metrosexuál, 

rockový hudebník v 70. letech minulého století, prezident, neonacista 

– bouchač, typická mamina po porodu, hokejový fanoušek, politik, 

důchodce.   

Je tedy evidentní, ţe ve vnímání ţáků poskytuje dnešní 

společnost stereotypů dostatek. 

Zadání neurčovalo slohový útvar, který mají ţáci pro souvislý 

text pouţít. Většina ţáků intuitivně sáhla po charakteristice, případně 

charakteristice s prvky vyprávění, jen jeden ţák zvolil jako slohový 

útvar přímo vyprávění a jeden charakteristiku „ţivotopisnou“. Většina 

ţáků se také snaţila rozdělit body na vnitřní a vnější charakteristiku, 

případně na vzhled a charakter a podobné základní kategorie, coţ 

svědčí buď o snaze stereotyp nějakým způsobem systematizovat, nebo 

o zaţitém schématu slohového útvaru charakteristiky.  
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Někteří ţáci svým postavám přisuzovali dokonce jména („David 

Dubnikov“ – sériový vrah. „GAGA MAN vl. jménem Boby Brown“ – 

zpěvák, „Josef“ – důchodce) nebo i národnost, datum a místo narození 

(„Nar. 15. 6. 1964 – Petrohrad, Rus“), coţ mělo zřejmě pomoci 

konkretizovat jejich i čtenářovy představy. V některých případech to 

však vyloučilo zobecnění jako důleţitý aspekt stereotypu.  

V jednotlivých bodech stereotypů se ţákům dařilo vyuţít 

zobecnění („rád a často pije“ – rockový hudebník 70. let, „odsuzuje 

všechno nečeské a neněmecké“ – neonacista, „většinou sportovci typu 

fotbalistů“ - metrosexuál), zveličení („rozpláclý nos“ – neonacista, 

„namyšlený, přijímá pouze část lidí“ – umělec, „mohou mít za sebou 

pár plastických operací“ - modelky) i vypíchnout některé vizuální 

prvky („vyholená hlava, nosí značky oblečení Everlast, Lonsdale“ – 

neonacista, „má dlouhé vlasy a nosí výstřední oblečení“ - rockový 

hudebník 70. let, „nosí dres a šálu“ – hokejový fanoušek, „výrazné 

líčení“ - krasobruslařky).  

Tato aktivita měla u ţáků úspěch, okamţitě poţadovali přečtení 

stereotypů svých spoluţáků a skutečně pro ně nebylo obtíţné poznat, 

o jaké postavy se v nich jedná. 

I tuto aktivitu je moţné stihnout během jedné vyučovací hodiny, 

ale na prezentaci jednotlivých stereotypů je třeba vyčlenit čas v další 

hodině. Hodnocení v této aktivitě můţe částečně zastoupit hodnocení 

ostatních spoluţáků po prezentaci, ale je i moţné souvislý text 

stereotypu hodnotit jako slohovou práci.  

Základní cíle této aktivity, tedy motivovat k vlastní tvůrčí práci, 

zapojit do ní získané poznatky a vybrat postavy vhodné k vytvoření 

stereotypu, byly naplněny. 
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KUPEC BENÁTSKÝ: 

INSCENACE SOUDU 

 

Cíl: 

V této aktivitě se měli ţáci pokusit obhájit stanoviska jedné ze 

stran při inscenaci soudu v závěru hry. 

Inscenace soudu propojuje několik cílů. Zejména jde o záţitek 

z aktivního vstupu do děje a moţnost jeho ovlivnění. Tento záţitek má 

pozitivní motivační efekt, umoţní ţákům dopracovat se hlouběji 

k smyslu hry a lépe si zapamatovat atmosféru hry. Dále jde 

o částečnou identifikaci s postavou, jejíţ zájmy ţáci v soudním líčení 

obhajují a tím ji i lépe pochopí. Idnetifikace umoţňuje zkoumat 

motivaci jednání postav a navodit pocity blízké hrdinovi. Empatií 

k postavě se ţáci učí empatii k lidem ve svém okolí. Zároveň ţáci 

vstupují do svých vlastních rolí v této hře – rolí obhájců/ţalobců. 

Vciťováním nejen do postav, ale i do situací a problémů se ţáci učí 

empatii i v běţném ţivotě.  

Cílem je také vyuţití jiţ známých detailů hry při argumentaci, 

schopnost vyjádřit svůj postoj a názor a reagovat na argumentaci 

druhé strany. V neposlední řadě jde o zamyšlení nad otázkou 

spravedlnosti, práva, milosrdenství a znovu i náboţenské a rasové 

tolerance. 

Tato aktivita vyţaduje převedení textu do reálné situace, jeho 

aktualizaci a vyuţití v rámci improvizace. Ţáci pociťují zodpovědnost 

za postavy, které obhajují, stávají se součástí hry. V rolích obhájců 

a ţalobců si musí ţáci ujasnit své postoje a názory, konfrontovat je 

s ostatními a pokusit se ovlivnit nezúčastněnou osobu („soudkyni“). 

Vstupem do role obháje či ţalobce si navíc ţáci vyzkouší přejímání 
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i takových rolí, se kterými nemusí vnitřně souhlasti, a to v případě, ţe 

obhajují stranu, s jejímiţ nároky osobně nesouhlasí, přesto musí udělat 

všechno proto, aby ji co nejlépe obhájili. 

 Ţáci musí reagovat okamţitě na podněty a bezprostředně 

formulovat své myšlenky. Zároveň musí ţáci spolupracovat s dalšími 

spoluţáky na stejné soudní straně, společně připravit argumenty na 

obhajobu postavy, dohodnout se na strategii a případně podpořit své 

kolegy během soudního líčení.  

Učitel má moţnost upozornit na otázky rasové a náboţenské 

tolerance, které jsou i v dnešní době stále aktuální, a pokusit se s ţáky 

o těchto problémech diskutovat: Kam jsme se za čtyři sta let v tomto 

směru posunuli? Je to snad krátká doba na morální vývoj lidstva? 

Můţe to být vůbec jinak, nebo je netolerance součást lidské 

přirozenosti? Kam se za čtyři sta let posunula věda a technika a kam 

morálka? Jsou předsudky lidí dnes stejné jako v době, kdy ještě věřili, 

ţe slunce obíhá kolem země?  

Improvizace navíc nabízí prostor k nečekanému vývoji 

a zvratům. Stává se tak ţivou a zajímavou zkušeností nejen pro ţáky, 

ale i pro učitele, který můţe poznat své ţáky v nových situacích. 

 

Postup:  

Ţáci nejprve zhlédli film Kupec benátský bez závěrečné části 

filmu, kde se odehrává soud s Antoniem, takţe nevěděli, jakým 

způsobem hra končí. Poté se rozdělili do dvou skupin podle toho, 

kterou z postav chtěli u soudu zastupovat. Ţákyně, která znala konec 

hry, byla dosazena do role soudce, aby nemohla pouţít stejné 

argumenty jako postava Portie ve hře a ovlivňovat tak průběh 

improvizovaného soudu. Jako soudce mohla klást otázky nebo 
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usměrnit vystupování ostatních a nahradila tak v této funkci učitele. 

Následoval čas na přípravu argumentů pro obě strany. Při přípravě 

mohli ţáci vyuţít své pracovní listy a text hry bez scény soudu.  

Na začátku improvizace jsme zopakovali dosavadní průběh děje 

důleţitý pro soudní líčení a za postavu Shylocka jsme vznesli jeho 

poţadavek. Poté uţ se slova ujali zástupci jednotlivých stran.  

Na závěr jsem vyzvala „soudkyni“, aby zhodnotila, jak na ni 

zapůsobily jednotlivé argumenty obou stran, a tím poskytla 

spoluţákům zpětnou vazbu. 

 

Reflexe aktivity: 

Po skončení improvizovaného soudu jsem ţáky poţádala 

o reflexi aktivity zodpovězením následujících otázek: 

1) Proč jste se rozhodli obhajovat Shylocka/Antonia? 

2) Jakým způsobem jste se připravovali na soudní líčení? Vyuţili    

     jste k přípravě text hry? 

3) Myslíte si, ţe bylo teţší obhajovat Shylocka nebo Antonia?  

    Proč? 

Většina ţáků se přiklonila na stranu Shylocka a v odpovědích na 

první otázku se objevovaly různé důvody: 

„Přišlo mi zajímavé obhajovat něco, co je sice právně korektní, 

ale morálně zavženíhodné.“ 

 „Protože mám rád negativní postavy, které nejsou tak úplně 

v právu.“ 

 „Nakonec jsem si vybral Shylocka, protože mi připadal 

nešťastný a utlačovaný v tom křesťanském světě.“ 

„K Shylockovi jsem se připojila proto, že Antonio měl předem 

počítat s jakýmkoli trestem za to, že nezaplatí.“ 
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„Protože je Shylock v právu. Je to chudák a všemi nenáviděný 

Žid. (...) Antonio je hnusný a podlý křesťan, který Shylocka ponižuje 

a šikanuje. (...) Antonio podepsal, tečka.“ 

Obecně by se daly tyto důvody rozdělit na pragmatické a věcné 

(Shylock je v právu), emocionální (soucítění s Shylockem za předešlá 

příkoří ze strany křesťanů a konkrétně Antonia) a ostatní (obliba 

negativních postav, kontrast práva a morálky). 

Ţáci, kteří se připojili na stranu Antonia, uváděli např. tyto 

důvody: 

„Neboť jeho obhajoba byla od začátku těžší (...). Jeho úmyslem 

bylo pomoct příteli.“ 

„Antoniovi obhájci byli v menšině a bylo těžší pro něj vymýšlet 

argumenty.“ 

„Antonio byl podle mě v morálním právu. Ano, neměl smlouvu 

podepisovat, ale stále je tu dost místa pro soucit s člověkem, jenž má 

být zabit.“ 

„Postavila jsem se na stranu Antonia, protože Shylock se 

evidentně snažil najít způsob, jak legalizovat vraždu.“ 

Ţáci na straně Antonia uznávali Shylockův nárok podle smlouvy, 

jejich důvody tedy byly subjektivní – výzva v podobě zdánlivě teţšího 

úkolu, dále Antoniova dobrosrdečnost (riskoval kvůli příteli svůj 

ţivot) a soucit s člověkem, který má zemřít. 

Někteří ţáci v průběhu aktivity svůj názor změnili („Připojila 

jsem se k Shylockovi, jelikož mi nejdřív přišlo, že to musí vyhrát, že je 

to tak spravedlivé. Postupem času jsem ale zjišťovala, že je to opravdu 

nelidské (...), tudíž jsem se pak potichu přiklonila k Antoniovi.“) 

a někteří se sami nerozhodli, nechali se strhnout ostatními nebo se 

přidali k menšině. 
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Druhá otázka reflexe se týkala způsobu přípravy na obhajobu 

postav. Ţáci většinou uvedli, ţe se předem ve skupině pokusili 

vymyslet co nejvíce argumentů a ty sepsali. Asi polovina ţáků 

napsala, ţe vyuţili k přípravě text hry, většinou se v textu pokoušeli 

najít nějaký argument, který by se dal vyloţit v jejich prospěch (např. 

nápad dokázat z textu, ţe Shylockova matka nebyla Ţidovka, tím 

pádem není Ţid ani on a nesmí provozovat lichvu), ale v podstatě 

marně. Někteří uvedli, ţe text nepouţili, protoţe si uţ vše podstatné 

pamatovali. Výjimečně ţáci uváděli, ţe se snaţili předem připravit 

i na moţné argumenty druhé strany a jeden ţák si dokonce připravil 

způsob, jak působit na psychiku členů druhé skupiny (např. zvýšit na 

někoho hlas, někoho zesměšnit atd.). 

Třetí otázka ţáky nepřímo vybízela k hodnocení argumentace 

a její účinnosti. Více neţ polovina ţáků nakonec povaţovala za 

obtíţnější obhajovat Shylocka, důvody cituji z reflexí ţáků: „Protože 

se jednalo o líčení u křesťanského soudu.“, „Protože porotu (soudce) 

vždy ovlivní špíš emoce.“, „Protože Shylockův požadavek je 

kontroverzní a společností zavrženíhodný.“, „Protože Antoniovi šlo 

o život a Shylockovi o pomstu.“, „Protože Shylock je Žid.“  

Nejčastěji se objevil argument náboţenský a soucit s Antoniem. 

Nutno však podotknout, ţe obhájci Shylocka tyto důvody uváděli, ale 

sami s nimi většinou hrubě nesouhlasili. Přijali postavu Shylocka 

bezvýhradně jako postavu trpící a utlačovanou a nebyli ochotni 

přijmout kritiku jeho chování ani jakýkoli kompromis.  

Pro mě jako učitele byl průběh této aktivity velice zajímavý 

mimo jiné z hlediska poznávání ţáků a musím přiznat, ţe se 

v mnohých aspektech vyvíjel jinak, neţ jsem předpokládala. 

Překvapilo mě zejména to, jak snadno se většina ţáků rozhodla pro 
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obhajobu Shylocka, tedy člověka, který chce z těla jiného člověka 

vyříznout kus masa. Příjemně mě překvapilo, s jakou energií se ţáci 

úkolu obhájit svou postavu zhostili, ale bylo jasně patrné, ţe více se 

do děje ponořili obhájci Shylocka. Jejich zapálení vyvrcholilo 

rozčílením a protestem po aktivitě, kdyţ ze závěru filmu zjistili, jak 

situaci vyřešil Shakespeare.  

Výchozí argumenty, které při obhajobě pouţili zastánci 

Shylocka, byly spíš pragmatické a týkaly se čistě práva. Prohlašovali, 

ţe Shylock má notářsky ověřenou smlouvu podepsanou Antoniem a ta 

je platná. Teprve na protiargumenty reagovali zdůrazněním, ţe 

Antonio smlouvu podepsal dobrovolně, ba co víc, Antonio Shylocka 

prosil, aby mu peníze půjčil. Snaţili se úplně ignorovat argumenty 

o dobrosrdečnosti Antonia s tím, ţe obchod je risk a Antonio si mohl 

půjčit peníze od někoho jiného. Teprve kdyţ se tyto argumenty 

ukazovaly jako nedostačující, reagovali připomenutím toho, jak se 

Antonio k Shylockovi dříve choval a ţe alespoň před soudem by si 

měli být všichni lidé rovni. Při přípravě aktivity jsem předpokládala, 

ţe se pokusí mnohem více a mnohem dříve argumentovat tím, jaká 

příkoří musel Shylock od Antonia snášet, a pokusí se tak představit 

negativní tvář Antonia. Očekávala jsem, ţe by mohli pouţít pasáţe ze 

slavného a i ve filmu působivého Shylockova monologu dokazujícího 

rovnost Ţidů a křesťanů. Ve skutečnosti ale podstatně více spoléhali 

na věcné ergumenty – podepsaný úpis. Pravděpodobně s ohledem na 

současnou právní praxi je nenapadlo, ţe by mohli nebo měli vyuţít 

argumenty působící na city a postoje zúčastněných.  

Naopak obhájci Antonia si byli dobře vědomi právně nepříznivé 

situace, nepopírali Shylockův nárok, tím více se snaţili nalézt 

argumenty emocionální povahy, kterými by přiměli soud rozhodnout 
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v Antoniův prospěch. Snaţili se zdůraznit jeho pozitivní vlastnosti, 

především pomoc příteli a tím riskování vlastního ţivota, coţ byl 

podle Antoniových obhájců jeho jediný zločin. Naopak chtěli dokázat, 

ţe Shylock je pomstychtivý a kvelačný a ţe předem věděl, z jaké části 

těla bude chtít libru masa vyříznout, tedy ţe od samého počátku 

usiloval o Antoniův ţivot. Zajímavým nápadem byl argument, ţe 

tímto způsobem by mohl Shylock v budoucnu ohrozit i další lidi. 

Ţáci se pokoušeli vyuţít i argumenty, které by Shakespeare 

a jeho postavy vyuţít nemohli (např. se odvolávali na Všeobecnou 

deklaraci lidských práv), ale v takových případech jsem nechtěla do 

průběhu zasahovat, abych ţáky nepřerušila (šlo přeci jen i o částečnou 

aktualizaci tématu), a k historickým nepřesnostem jsme se vrátili po 

skončení aktivity. Přesto jsem musela nakonec do průběhu soudu 

vstoupit ve chvíli, kdy obě strany uvízly v „přebíjení se“ stále dokola 

stejnými argumenty.  

Vzhledem ke zkušenostem s provedením této aktivity se 

domnívám, ţe ţáci by měli mít jasný výchozí bod aktivity, v tomto 

případě shrnutí poţadavku Shylocka. Pro improvizaci je také přínosné 

upozornit na základní historická fakta (Benátky byly křesťanským 

městem, Ţidé měli specifické postavení ve společnosti a podle toho se 

k nim lidé chovali). Je dobré ţáky upozornit na to, aby se připravili 

i na moţné argumenty druhé strany a aby se drţeli rámce hry, tzn. aby 

nevymýšleli nová fakta, která by tento rámec porušila a tím i smysl 

hry. Věcné argumenty obhájců v tomto případě nestačí, je tedy moţné, 

ţe bude třeba, aby učitel upozornil i na moţnost argumentace 

zaměřené na emoce a postoje zúčastněných. Pokud by se průběh 

soudního líčení přestal vyvíjet, můţe učitel navrhnout oběma stranám, 

aby se pokusili najít kompromis akceptovatelný všemi. 
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Ţádné výrazné praktické problémy se v průběhu této aktivity 

i přes její náročnost neprojevily. Do aktivity se zapojili všichni ţáci, 

i kdyţ někteří z nich, kteří i v jiných situacích působí jako přirození 

vůdci ve třídě, se projevovali výrazněji neţ ostatní. Roli soudce 

případně poroty bych ze zkušenosti nabídla těm, kteří se skutečně 

nebudou schopni z jakéhokoli důvodu rozhodnout pro jednu ze stran. 

Také v případě, ţe se ve třídě vyskytne někdo, kdo bude znát děj hry 

a způsob vyřešení zápletky, je nejlepším řešením navrhnout, aby se 

ujal role soudce či porotce.  

Někteří ţáci v reflexích uváděli, ţe jim při inscenaci soudu 

chyběly postavy Antonia a Shylocka, které například mohli 

představovat vybraní ţáci. V danou chvíli jsem se jim pokusila 

vysvětlit, ţe jejich fyzická přítomnost nebyla nutná, protoţe za ně 

mohli mluvit oni sami – jejich obhájci. Pokud by ale ţáci skutečně 

přítomnost svých „klientů“ u soudu ocenili (například kvůli lepší 

názornosti), navrhuji, aby ţáci představující tyto postavy byli „němí“, 

tzn. aby se sami nemohli obhajovat a nekomplikovala se tím strategie 

aktivity.  

Prostor ve třídě je pro tuto aktivitu vhodné zvolit tak, aby mohli 

zástupci obou stran sedět proti sobě a soudce nebo porota zaujímala 

neutrální prostor.  

 Z časového hlediska je tato aktivita jiţ náročnější, skládá se 

z motivační fáze (ţáci byli zvědaví, jak Shakespeare zápletku vyřešil, 

proto uvítali moţnost pokusit se najít řešení sami a podle svých 

představ), úvodních instrukcí, rozdělení rolí, času na přípravu 

argumentů, vlastního soudního líčení, seznámení s vyřešením zápletky 

(promítnutí poslední části filmu) a závěrečného hodnocení (bez něj by 

aktivita postrádala smysl). Aby mohla aktivita naplnit poţadovaný 
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efekt, vyţaduje nejméně dvě vyučovací hodiny, v ideálním případě 

dvě hodiny za sebou nepřerušené přestávkou.  

Hodnocení této aktivity je také poměrně sloţité, na druhou stranu 

nabízí více moţností. 

Nejprve zřejmě u kaţdého z ţáků proběhlo sebehodnocení uţ 

v průběhu soudu, protoţe ţáci sami cítili, který argument jak 

zapůsobil a kdy měla která strana ve sporu„navrch“. 

Prvním vnějším hodnotícím subjektem byla v našem případě 

„soudkyně“ (případně porota), která na závěr soudu zhodnotila, jak na 

ni které argumenty zapůsobily. Ţáci si tedy vyslechli první hodnocení 

od někoho jiného neţ od učitele. V tomto ohledu je však nutné, aby 

učitel znal ţáky a vztahy ve třídě a hodnocení svěřil někomu, kdo 

dokáţe hodnotit své spoluţáky objektivně. Dalším faktorem 

hodnocení by mohlo být porovnání způsobu argumentace ţáků 

s řešením, které pouţil Shakespeare. Toto hodnocení na základě 

srovnání proběhlo u ţáků naprosto spontánně při sledování scény 

soudu ve filmu, nebylo třeba je na tento aspekt upozorňovat a podle 

mého názoru mělo i největší efekt, protoţe po zhlédnutí filmu uţ ţáci 

nevyţadovali hodnocení z mé strany, coţ není úplně obvyklé.  

Domnívám se, ţe není důleţité, ţe u některých aktivit ţáci nejsou 

schopní najít „správné“ řešení, u některých aktivit včetně této to ani 

není moţné. Důleţité je, ţe si ţáci uvědomí smysl problému, přemýšlí 

nad ním, kladou si otázky a aktivita pro ně má nakonec význam 

přesahující z literatury do jejich ţivota. Jde především o pochopení 

textu prostřednictvím proţitku v průběhu vlastního jednání a nové, 

ţáky navrhnuté řešení nemusí plně odpovídat literární předloze. 

V případě této aktivity bych tedy nebránila jinému vyústění hry, neţ 

jaké je v předloze, pokud by k němu ţáci sami dospěli. 
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Vzhledem k faktu, ţe se ţáci k této aktivitě sami vraceli ještě 

v dalších společných hodinách, předpokládám, ţe je inscenace soudu 

skutečně zaujala a přinejmenším záţitková část cíle této aktivity byla 

splněna. 
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OTHELLO: 

VYŠETŘOVÁNÍ 

 

Cíl: 

Základním úkolem ţáků v této aktivitě bylo zjistit, kdy a jestli 

vůbec mohla být Desdemona Othellovi nevěrná.  

Mým cílem bylo zprostředkovat ţákům „hrou na detektivy“ 

poznatky o kompozici tohoto dramatu, logice děje, časové 

posloupnosti, návaznosti a kauzalitě děje. Při vytváření časové osy 

měli ţáci lépe proniknout do textu, odhalit ve hře čas zdánlivý a čas 

skutečný a zamyslet se nad jejich funkcí.  

Sledování kompoziční stavby příběhu a vytčení stěţejních 

momentů v kompozici (pro toto zadání byly stěţejní momenty, kdy 

mohla být Desdemona na scéně nebo za scénou sama s Cassiem) má 

význam pro schopnost logicky vystavět text při vlastní literární 

činnosti ţáků.  

Při této aktivitě ţáci také vstupují do hry, stávají se její součástí, 

avšak nikoli prostřednictvím identifikace s postavou, ale 

prostřednictvím nově vytvořených rolí „detektivů“, kteří mají moţnost 

do hry zasáhnout a dokázat, ţe se Desdemona ţádným způsobem 

neprovinila. Přejímají tak zodpovědnost za konkrétní postavu, jejíţ 

jméno mohou očistit a dokázat, ţe se skutečně stala pouhou obětí 

Jagových intrik. Othello se ve hře opakovaně doţaduje důkazu 

Desdemoniny viny, ţáci mu tak můţou poskytnout důkaz její neviny.  
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Postup: 

Přípravná fáze: 

Ţáci nejprve vyslechli audionahrávku se záznamem divadelní hry 

Othello. Při poslechu si dělali poznámky do pracovního listu (příloha 

č. 2).  

Vlastní aktivita: 

Ţáci se uţ předem rozdělili do skupin a měli za úkol obstarat si 

do kaţdé skupiny alespoň jeden text hry Othello. Ode mě obdrţeli 

„protokol vyšetřování“ (příloha č. 5). Zároveň mohli vyuţít své 

pracovní listy (příloha č. 2), které obsahovaly i časovou osu, na kterou 

si mohli zaznamenávat důleţité body z děje při poslechu záznamu hry. 

Zadání úkolu znělo takto: 

 Pokuste se z textu hry zjistit, jestli (a případně kdy) mohla být 

Desdemona Othellovi nevěrná s Cassiem. Do protokolu napište 

výsledek vašeho šetření a uveďte důkazy, které vás k tomuto tvrzení 

dovedly. 

Jednotlivé skupiny poté pracovaly samostatně a způsobem, na 

kterém se jejich členové dohodli. V závěru aktivity jsme porovnali  

výsledky vyšetřování všech skupin i „důkazy“, které skupiny uváděly. 

 

Reflexe aktivity: 

Všechny „vyšetřovací“ skupiny dospěly k názoru, ţe Desdemona 

nemohla být Othellovi nevěrná s Cassiem. Ve všech protokolech se  

jako důkaz objevila skutečnost, ţe Desdemona neměla od svatby 

s Othellem aţ do své smrti příleţitost, kdy by k nevěře mohlo dojít. 

„Desdemona nemohla být nevěrná, protože nikdy nebyla 

s Cassiem sama (vždycky s nimi byla Emílie nebo někdo jiný).“ 

„Pokaždé s Cassiem a Desdemonou někdo byl.“ 
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„Nikdy nebyli sami, takže je to možné, ale nepravděpodobné.“ 

„Je zjevné, že k nevěře Desdemony s Cassiem v průběhu 

reálného času hry nebyla příležitost. Ve hře totiž Desdemona stále 

vstupovala do děje s někým a to samé Cassio. Ovšem co se dělo mimo 

scénu, když Cassio ani Desdemona nevystupovali, nemůžeme zjistit.“  

Vedle těchto důvodů (které ovšem byly vţdy na prvním místě 

jako nejdůleţitejší) se v protokolech objevovaly i argumenty, které by 

sice nemohly mít ve skutečnosti váhu důkazů, ale pro ţáky byly 

pravděpodobně také natolik důleţité a prokazatelné, ţe měli potřebu je 

k hlavním důkazům připsat: 

„Desdemona připlouvá spolu s Jagen ke Kypru. Tam na ně čeká 

Cassio, Othello je v tu chvíli na moři. Cassio si všímá Desdemony, 

skládá jí poklony a chytí ji za ruku. Přítomni jsou Jago a Emílie. (...) 

Cassio je pak s Desdemonou za účasti Emílie, která setkání 

zorganizuje. Takto se setkají ještě jednou. Je nepravděpodobné, že by 

spolu něco měli, neboť nikdy nebyli sami, a také neexistuje motiv, 

který by jejich vztah odůvodňoval.“ 

 „Desdemona neměla důvod být nevěrná, jelikož milovala 

Othella.“  

„Cassio neměl důvod začínat si s Desdemonou, protože chodil 

s Biancou.“ 

(Ukázky některých protokolů viz příloha č. 6.) 

V písemné reflexi ţáci odpovídali na tyto otázky: 

1) Jakým způsobem jste postupovali, abyste zjistili, zda mohla  

být  Desdemona s Cassiem nevěrná? 

   „Společně jsme četli úryvky a pak vše prokonzultovali.“ 

   „Vypsali jsme si postavy a pak zběžně přečetli text.“ 
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 2) Jaký byl váš konkrétní podíl na činnosti? 

  Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, ţe většina skupin zvolila 

„čtenáře“, kteří hledali v textu, a „zapisovatele“, který zapisoval 

sdělované poznatky do protokolu.  Samozřejmě se našli i tací, kteří 

přiznali, ţe své skupině v práci příliš nepomohli. 

 

3) Na co jste se v textu zaměřili? 

„Hledali jsme v textu místa, kde vystupovala Desdemona 

společně s Cassiem.“  

„Hledali jsme pasáže, kde se spolu jakkoli bavily sledované 

osoby.“ 

„Zaměřili jsme se na jména Desdemony a Cassia, abychom našli 

scény, kde vystupují spolu.“ 

„Na Desdemonu a Cassia, části s někým jiným jsme 

vynechávali.“ 

Výjimečně se objevilo i zaměření na další postavy či aspekty hry: 

„Zaměřila jsem se na jména Desdemony a Cassia, ale i na Jaga, 

 který několikrát mluvil sám pro sebe. Hledala jsem zmínku o 

možné nevěře.“       

„Zaměřovala jsem se na věty v závorkách, které oznamují  

 příchody a odchody ze scény.“ 

„Zaměřovali jsme se na to, kdy se Desdemona s Cassiem 

vzájemně vychvalují.“ 

        

 4) Jaké důkazy jste objevili? 

     V reflexi uţ ţáci uváděli výhradně argument, ţe 

Desdemona a Cassio nebyli nikdy sami.  

 „Desdemona nebyla nikdy s Cassiem sama a už vůbec ne  
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takovou dobu, aby mohlo k nevěře dojít.“ 

„Nenašli jsme nic, co by naznačovalo něco jako nevěru.“ 

„Nebyli nikdy úplně sami, vyjádřili si několikrát náklonnost, ale  

pouze slovně a jako přátelé.“ 

        

Tato aktivita vyţadovala od ţáků pozorné čtení a schopnost 

orientace v textu, kterou si tímto úkolem mohli ţáci zároveň procvičit.  

K prvnímu poţadovanému závěru (Desdemona nemohla být 

nevěrná) došly všechny skupiny, ale nesrovnalostí mezi skutečným 

časem ve hře a časem zdánlivým, který se snaţil ve svých promluvách 

navodit Jago, si nikdo nevšiml, nebo je alespoň nezapsal (kromě 

zmínky o „reálném čase hry“-  viz citace z protokolů výše). Obě 

vysvětlení však dokazují totéţ – ţe aspekt zdánlivého času nebyl pro 

výsledek této aktivity důleţitý natolik, aby se bez něj ţáci neobešli. 

Jak uţ jsem zmiňovala výše, mezi důkazy o Desdemonině nevině 

ţáci uváděli i informace, které by jako nezvratné důvody nemohly 

obstát (milovala Othella, byla vyčerpaná po cestě na Kypr, Cassio 

chodil za Biancou atd.). Vysvětluji si to dvěma způsoby. V zadání 

jsem nijak nespecifikovala, jaký typ důkazů mají ţáci hledat, 

a uvádění podobných informací svědčí o tom, ţe se ţáci v úkolu 

nezaměřili jen na jeden aspekt hry, ale vnímali ho a promýšleli 

v kontextu celé hry. 

Jako praktická a přínosná se ukázala metoda časové osy, ze které 

mohli ţáci vydedukovat, na jaké pasáţe hry se mají ve svém 

vyšetřování zaměřit. (Musím zde ovšem podotknout, ţe způsob 

přenášení děje a jeho hlavních momentů na časovou osu jsme s ţáky 

procvičovali jiţ v dřívějších hodinách a nejprve na krátkých 

a jednoduchých příbězích, aby pochopili princip této metody a její 



61 

 

funkci.) Při vyšetřování si pak ţáci do svých časových os 

zaznamenávali další momenty a zjistili, ţe stěţejní momenty děje 

mohou být proměnné v závislosti na aspektu děje, který právě sledují.  

Zároveň si uvědomili, ţe při vyšetřování si všimli mnoha detailů  

a vztahů, které jim unikly při poslechu i při rekapitulaci děje v hodině.  

Zdůraznění kauzality děje se ukázalo jako dobrý prostředek 

k lepšímu zapamatování děje hry. I v literatuře platí, ţe se ţákům lépe 

pamtují fakta, pokud znají souvislosti a kdyţ umí si odpovědět na 

otázku „proč?“. 

  V reflexích ţáci přiznávali, ţe vyhledávali informace v textu 

hlavně pomocí jmen hlavních postav. Mohlo by se zdát, ţe si tím 

usnadnili práci, ale tímto postupem se naopak více zaměřili na další 

sloţku hry – postavy – a to jim umoţnilo odhalit motivovanost jednání 

těchto postav. 

Smysl pro časovou posloupnost děje mohou ţáci uplatnit buď ve 

své školní praxi, kdy např. v referátu o knize nevynechají důleţité 

momenty děje a další aspekty hry, nebo při vlastní tvůrčí práci, kde 

jim pomůţe při kompozici a logické návaznosti děje.  

Z praktického hlediska patří tato aktivita k náročnějším, 

především proto, ţe je nutné zajistit, aby kaţdá skupina měla 

k dispozici alespoň jeden text hry. Učitel tedy musí buď sám obstarat 

dostatečné mnoţství výtisků, nebo zajistit, aby si texty obstarali sami 

ţáci a v daný den si je přinesli do školy.  

Dále jsem se přesvědčila, ţe poměr tří ţáků a jednoho textu je 

pro tuto aktivitu nevyhovující, pokud chceme zapojit stejným 

způsobem všechny ţáky. Je tedy lepší zvolit variantu dvojic s jedním 

textem, nebo alespoň dvou textů hry pro trojici ţáků. Druhou variantu 
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ovšem komplikuje opět problém obstarávání potřebného mnoţství 

textů. 

Protoţe tato aktivita nenásledovala bezprostředně po poslechu 

záznamu hry, řešila jsem otázku motivace k vyřešení úkolu. Zkusila 

jsem ţáky motivovat pomocí otázek: Myslíte si, ţe by Desdemona 

našla způsob, jak dokázat svou nevinu, kdyby jí k tomu dal Othello 

příleţitost? A kdyby měl Othello nějaký důkaz o její nevině, podlehl 

by stejně Jagovi a jeho manipulaci? Po krátké diskusi na toto téma 

jsem tedy ţáky vyzvala, aby se prostřednictvím úkolu pokusili důkaz 

neviny pro Desdemonu najít. 

Tato aktivita není náročná na prostor a uspořádání třídy a lze ji 

zvládnout během jedné vyučovací hodiny (nepočítám poslech 

záznamu hry). 

Hodnotit výsledky úkolu je moţné nejprve tím, ţe ověříme, zda 

všichni dospěli k poznatku, ţe Desdemona se skutečně nemohla 

provinit tak, jak to Jago tvrdil Othellovi. Poté je moţné porovnat 

jednotlivé důkazy, ke kterým se skupiny dopracovaly. Při závěrečném 

hodnocení má učitel i příleţitost společně s ţáky vybrat pouze ty 

důkazy, které jsou pro vyšetřování dostatečně objektivní. 

Vzhledem k poměru času potřebného k provedení aktivity a jejím 

výsledkům, povaţuji tuto aktivitu za přínosnou a efektivní. 
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OTHELLO – SYMBOLIKA BAREV A ZAMYŠLENÍ 

 

Cíl: 

Ţáci se v této aktivitě zúčastnili jednoduchého průzkumu asociací 

vyvolaných různými barvami a výsledky průzkumu mohli vyuţít 

k zamyšlní nad dobovým vnímáním postavy Othella. 

Cílem aktivity bylo na základě asociací přiblíţit ţákům způsob 

vnímání postavy Othella Shakespearovými současníky a upozornit tak 

na interpretační rámec doby, jeho specifika a rozdíly mezi tehdejším 

a dnešním vnímáním lidí odlišné barvy pleti.  

Představy vyvolané asociacemi mají pro čtenáře literárního díla 

mimořádný význam a vnímání děl je na asociacích do jisté míry 

zaloţeno. Bohatství představ ovlivňuje kvalitu čtenářova proţívání 

a chápání díla (Beránková, s. 14), jejich rozvíjením zvyšujeme 

hloubku proniknutí do díla, pochopení smyslu a vcítění se do děje.  

Podobnými činnostmi, jako je průzkum asociací vyvolaných 

barvami, lze nejen motivovat k práci v hodině, ale také navodit pocity 

a představy blízké hrdinovi a prostředí díla. 

 Zamyšlení nad souvislostmi mezi barvou pleti a lidskými 

asociacemi pomáhá přiblíţit se literární postavě, umoţňuje fiktivní 

konfrontaci vlastních názorů a postojů se společností a jejími 

předsudky a také srovnání vlivu symbolických a zástupných znaků na 

vnímání lidí na přelomu 16. a 17. století a dnes.  

 

Postup:  

Nejprve jsem ţákům rozdala listy se seznamem různých barev. 

K jednotlivým barvám měli napsat několik slov, která je při představě 

dané barvy napadla jako první. Po vypršení času ţáci poloţili tuţky a 



64 

 

v diskusi jsme zjistili, co ke kterým barvám zapisovali, a zaměřili 

jsme se na to, jaké asociace a pocity (pozitivní/negativní) které barvy 

u ţáků vyvolávají. Podle předpokladu se asociace u některých barev 

opakovaly u většiny ţáků, přičemţ u černé barvy se ve větší míře 

vyskytovaly asociace negativní. Teprve poté jsem se ţáků zeptala, 

jestli tuší, z jakého důvodu jsme se asociacemi a symbolikou barev 

zabývali. Přestoţe tento průzkum byl naší první činností po poslechu 

nahrávky hry Othello, nikoho nenapadla moţná souvislost s postavou 

Othella. Na souvislost mezi černou barvou a Othellovou pletí jsem 

tedy ţáky upozornila sama a vyzvala je k zamyšlení nad tímto 

spojením. Následovala písemná reflexe. 

 

        Reflexe aktivity: 

Reflexi této aktivity psali ţáci formou zamyšlení, pro inspiraci 

jsem jim zadala dva okruhy otázek: 

1) Proč si myslíte, ţe Shakespeare zvolil pro svou hru postavu 

Maura? Jaký to podle vás mělo pro hru význam? 

 2) Jak vám pomohl průzkum barev v tomto zamyšlení? Myslíte 

si, ţe v dnešní době vnímají lidé barvy (i barvy pleti) jinak neţ na 

přelomu 16. a 17. století? 

Pro ilustraci uvádím některé z postřehů ţáků: 

1) „Shakespeare dobře věděl, co se lidem líbí a jak je zaujmout. 

Myslím si, že dobře věděl, co to s lidmi udělá, když spatří hlavní 

postavu. Kdyby byl Othello běloch, nikdy by tato hra nebyla tím, čím 

se stala. (…) Bylo to něco jiného než upjaté dodržování konvencí.“ 

„Shakespeare to udělal chytře. Kdyby se Othello odehrával 

v Anglii, neměl by, podle mě, takový úspěch. Takto si lidé říkali, že 

v Benátkách to asi možné je. Zatímco kdyby byl Othello Angličan, lidé 
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by Williama pravděpodobně vypískali.(…) Angličanům by prostě 

vadilo, že černoch si vzal urozenou Angličanku, ale v Benátkách? To 

je možná překvapilo, ale asi jim to tolik nevadilo.“  

„Možná prostě jen chtěl napsat něco jiného, nového, dokonce 

pobuřujícího.“ 

„Shakespeare byl provokatér své doby. Nebál se ukázat to, co 

bylo možné (…) černoch je nejen hlavní postava, ale také celkem 

kladná postava, tedy do doby, než zabije Desdemonu. 

„Lze předpokládat, že obecenstvo nebylo schopno uvědomit si 

podstatu: asi jen málokdo nalezl sympatie pro to, že i černoch má mít 

právo na svobodu, na šťastný život.“ 

„Kdyby byl Othello běloch, hra by nijak nevybočovala a nikdo by 

se nepozastavoval nad tím, že se stal generálem.“ 

„Othello, jakkoli ctnostný a hrdý v úctyhodném postavení 

generála, přeci jen je vnímán i postavami hry za cizí element divocha. 

On sám potvrzuje i určitá očekávání, váží si svého bývalého 

nespoutaného života dobrodruha a je horkokrevný, jak se od jižana 

jen předpokládá. Pro Jaga je tedy mnohem jednodušší manipulovat 

s míněním dalších postav, nahrávají mu předsudky a obraz vitálního 

maurského válečníka střídá ďábelský hřebec špinící prostřený čistý 

ubrus.“ 

„Fakt, že Othello byl stvořen jako Maur, má význam 

pravděpodobně v tom, že lidé se rádi dívají na podivnosti 

a zvrácenosti.“ 

„Pan autor dosadil do hlavní role černocha právě kvůli 

kontroverzi, kterou věděl, že tím vyvolá.“ 
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2)  „Myslím, že se nedá srovnávat život tehdy a dnes.“  

„Díky průzkumu barev jsem si uvědomila, jaký rozdíl panoval 

tehdy mezi lidmi a jaký v dnešní populaci. Černá barva je dnes brána 

úplně z jiného pohledu.“ 

„Myslím si, že černoši jsou dnes již plně respektováni. Dostávají 

se do politiky, reprezentují své státy ve sportech a patří mezi přední 

celebrity.“ 

„Řekl bych, že vnímání barev je dlouhodobě hodně podobné. 

Barvy v lidech vzbuzují emoce a je těžko představitelné, že by světlé 

barvy někdy vzbuzovaly v lidech chmury a černá naopak radost. 

Určitá barva se však může stát zcela novým symbolem, kterým 

v minulosti nebyla. To je zřejmé třeba u dvou totalitních ideologií 20. 

století – rudého komunismu a hnědého nacismu. V posledních 

desetileích získala nový náboj zelená barva, která se stala symbolem 

šetrného přístupu a lásky k naší přírodě.“ 

„Vzhledem k tomu, že společnost 16. století nebyla zdaleka tak 

zasycena audiovizuálními vjemy jako my dnes, předpokládám citlivější 

vnímání a vyhraněnější postoj odvislý od pevnější kulturní tradice.(...) 

Je nasnadě,že lidé z většiny nemohli neznámému, jenž kolem sebe má 

aureolu, připomínající jim negativní emoce, být nakloněni.“ 

„Barvy jsou silná zbraň a vždy silnou zbraní zůstanou. (...) 

Nejvíce by tuto zbraň měli používat sociální pracovníci, pracovníci 

s dětmi apod.“ 

 

Moje předpoklady se u této aktivity splnily jen částečně. 

Průzkum asociací barev skutečně prokázal, ţe i v dnešní době mají 

barvy symbolický význam společný většině lidí. V úvahách ţáků se 

také objevilo několik velmi zajímavých a bystrých postřehů, které 
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obsahovaly hlubší souvislosti, někteří ţáci však zřejmě úplně 

nepochopili význam průzkumu asociací barev. V reflexích uváděli, ţe 

jim průzkum v zamyšlení nijak nepomohl, buď proto, ţe nejsou vůči 

barvám osobně nijak zaujatí, nebo proto, ţe se jejich vnímání barev 

nelišilo od ostatních. Signálem tohoto problému mohlo být uţ 

nepochopení souvislosti mezi poslechem hry a průzkumem asociací, 

o kterém jsem se zmínila výše (je moţné, ţe kdyby měli ţáci zapsat 

své asociace pouze k barvě černé a bílé, spojitost s hrou by byla 

jasnější, ale na druhou stranu by mohli prohlédnout záměr průzkumu 

a nechat se jím ve výběru asociací ovlivnit).   

Mým cílem bylo prostřednictvím průzkumu asociací upozornit 

ţáky na to, ţe i v dnešní moderní, technické a díky audiovizuálním 

prostředkům barevně pestré době si některé barvy zachovávají svůj 

symbolický význam a o to intenzivnější muselo být vnímání této 

symboliky v 16. a 17. století. Cílem naopak nemělo být zjištění nějaké 

nové a překvapivé informace, coţ někteří ţáci evidentně očekávali. 

Poloţila jsem si tedy následující otázky: 

Je moţné, ţe ţáci uţ nevnímali barvu Othellovy pleti natolik 

výrazně, aby spojili barvy obecně s Othellovou pletí?  Tato souvislost 

byla obsaţena přímo v zadání k zamyšlení, navíc jsem na ni 

upozornila po vyhodnocení průzkumu, takţe o hlavní příčinu 

neúspěchu pravděpodobně nešlo. 

Je moţné, ţe můj výše zmíněný cíl byl pro ţáky příliš obtíţný 

a ţe bylo tedy třeba ţákům vysvětlit, co přesně z průzkumu vyplývá, 

a neočekávat, ţe tuto souvislost odhalí sami? Tato příčina je podle 

mého názoru pravděpodobnější.  
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Je také moţné, ţe byli někteří ţáci prostě jen nepozorní, a proto 

jim základní souvislosti unikly? Moţné to samozřejmě je, ale záleţí na 

tom, kolik nepozorných ţáků by takové vysvětlení předpokládalo.  

Pokud k nějakému neúspěchu z důvodu přílišné náročnosti úkolu 

dojde, je podle mého názoru nutné problém řádně vysvětlit, zaprvé 

proto, ţe v opačném případě bude aktivita pro ţáky úplně postrádat 

smysl a odradí je od dalších úkolů, zadruhé proto, ţe i tímto 

vysvětlením se ţáci něco naučí a hlavně poučí pro příští úkol.  

 

V zamyšlení nad tím, proč Shakespeare zvolil pro svou hru 

postavu Maura a jaký to mělo na hru vliv, vyvozovali ţáci logické 

závěry z poznatků, ke kterým uţ předem došli, ale překvapilo mě, ţe 

někteří se také pouštěli do „odborných“ výkladů o Shakespearovi 

obecně a jeho přínosu pro literaturu a pro svět. Svoje myšlenky 

předkládali nikoli jako své domněnky nebo své názory, ale jako 

obecně platná fakta a tím v některých případech došlo 

k dezinterpretaci díla: 

„Dokonce sám velký Shakespeare se bál barev, ovšem jiným 

způsobem. Měl k nim spíše úctu. Chtěl zbortit konvence, a proto sepsal 

hru Othello.“ 

„I Shakespeare měl určité rasistické sklony, a proto se z jeho 

hlavního hrdiny nakonec stane pološílený vrah.“ 

Projevy dezinterpretace je třeba zachytit a ţákům osvětlit, aby se 

nestaly původcem mylného dojmu z díla i autora. 

V části zamyšlení věnující se otázce proměn ve vnímání barev se 

objevoval nejčastěji názor, ţe se sice postoj k lidem odlišné barvy 

pleti od doby Shekapearovy podstatně změnil k lepšímu (poukazovali 
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na politiky a slavné osobnosti), ale ţe stále existují a budou existovat 

lidé, kteří jsou k jakýmkoli odlišnostem netolerantní. 

Tato aktivita je náročná na organizaci struktury hodiny (je 

důleţitá návaznost jednotlivých fází), ale lze ji zvládnout během jedné 

vyučovaví hodiny. 

Hodnoceny mohou být individuálně výjimečné postřehy, které se 

objeví v úvahách ţáků, nebo můţe být hodnoceno zamyšlení jako 

celek takovým způsobem, jakým učitel běţně hodnotí slohové práce. 

V celkovém shrnutí se tedy tato aktivita jeví jako náročnější, 

nikoli však neproveditelná.  
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OBECNÉ ZÁVĚRY Z REFLEXÍ: 

 

1) Zkušenosti ţáků s tvořivým vyučováním a jejich přístup 

k tvořivým aktivitám: 

Vzhledem k tomu, ţe jsem při ověřování aktivit učila dané ţáky 

první rok, nevěděla jsem, co mohu od ţáků očekávat. Chtěla jsem 

nejprve zjistit, jak jsou ţáci zvyklí a schopní pracovat sami, ve 

skupinách, bez vedení učitele. Zajímalo mě, jestli uţ mají s tvořivými 

metodami nějaké zkušenosti a jak budou případně na jiný způsob 

práce reagovat.  

Proto jsem se rozhodla nejprve vybrat některé z jednodušších 

tvořivých aktivit a vyuţít je jako „zkušební“ úkoly před samotným 

výzkumem. Tato zkušební fáze se ukázala jako prospěšná pro ţáky 

i pro mě. Jen u několika málo ţáků se viditelně projevily zkušenosti 

s tvořivými metodami. Někteří dokonce projevili nechuť jakkoli se 

aktivně zapojit, vnímali tvořivé aktivity jako pouhé „hraní si“ a ztrátu 

času. Povaţovali za přínosnější diktování zápisků, protoţe tím se 

podle jejich slov alespoň něco naučí. Mohlo jít pouze o pohodlnost 

(radši si budou zapisovat, neţ aby museli sami projevit nějakou 

aktivitu), nebo o nezvyk a neschopnost bez pomoci učitele odhalit 

skutečný smysl akivity a ocenit ho jako přínosný (o učiteli a jeho roli 

viz níţe). Uvědomila jsem si, ţe je bezpodmínečně nutné, aby byl 

učitel připraven srozumitelně ţákům vysvětlit a dokázat, v čem pro ně 

můţe být daná aktivita zajímavá a přínosná, co se při ní mohou naučit 

a co získat. Ne vţdy jsou ţáci schopni přínos odhalit sami a ne vţdy 

jsou ochotni cíl jako prospěšný akceptovat, proto je lepší mít 

„v záloze“ i praktický příklad vyuţití.  
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Během aplikace „zkušebních“ aktivit jsem tedy dospěla k názoru, 

ţe je nutné, má-li mít práce smysl, aby byli ţáci na tento typ výuky 

soustavně připravováni, v ideálním případě uţ na základní škole. 

Pokud ţákům připravíme náročnější aktivitu bez předešlého 

seznámení s jednoduššími metodami tvořivého vyučování, můţe se 

pro ně taková práce stát nepochopenou a příliš obtíţnou. Tím se zkazí 

veškerý efekt, ţáky činnost nebaví, protoţe neví, co po nich učitel 

vlastně chce a proč.  

Pokud jsou ţáci zvyklí na zaběhnutý systém výuky, který je 

pohodlný, nenutí je přemýšlet, zapojit vlastní vůli, znalosti, fantazii 

a smysly, alternativní práce je můţe obtěţovat. Ţáci mají také 

tendenci i v tvořivých činnostech aplikovat postupy, na které jsou 

zvyklí (coţ samo o sobě odporuje teorii tvořivosti a jejího rozvíjení), 

a předpokládají, ţe se od nich očekávají pouze fakta a jediné správné 

řešení. 

S problémem návyků v učení ţáků se musí vypořádat kaţdý 

tvořivý učitel prvního ročníku střední školy. Vţdy záleţí na 

jednotlivých základních školách, nebo spíš na jednotlivých učitelích 

základních škol, jaký vklad si s sebou ţáci nesou.  

Tvořivý učitel musí ţáky na tvořivý způsob výuky připravit, 

naučit je pracovat alternativně, netradičně.  

Další problém, se kterým jsem se při výzkumu setkala, byl 

poţadavek reflexe aktivit ze strany ţáků. Ti většinou nevěděli, co 

reflexe znamená a co se od nich poţaduje. Díky návodným otázkám, 

na které v reflexích odpovídali, jsme problém překonali a po 

posledních aktivitách uţ ţáci reflektovali předešlou činnost bez 

větších problémů. 
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Vzhledem k tomu, ţe reflexe je uţitečnou informací pro učitele, 

ale i prostředkem hodnocení a sebehodnocení ţáků, který jim po 

činnosti umoţní zamyslet se nad jejím smyslem a jejich pokrokem, 

povaţuji za přínosné seznámit ţáky s reflexí a její funkcí co nejdříve 

a vyuţívat ji nejen v hodinách literatury.  

 

Domnívám se, ţe výsledky mého výzkumu by se velmi lišily, 

kdyby se ţáci tvořivými činnostmi pravidelně zabývali, protoţe 

znatelný posun jsem u ţáků sama pozorovala uţ mezi první a třetí 

sledovanou aktivitou. Ţáky postupně přestala překvapovat netradiční 

zadání úkolů, věděli, ţe kaţdá aktivita má své logické vyústění, ţe 

nemusí vţdy odpovídat pouze „správně“, ale ţe mohou projevit i svůj 

názor, ţe se od nich dokonce někdy očekává. 

Sledování ţáků během tvořivých aktivit mě přesvědčilo, ţe 

pokud si na tvořivý způsob práce zvyknou, znají jeho smysl, je pro ně 

i snazší odhadnout cíl a účel aktivity, sami uţ přemýšlí, v čem jim 

můţe být daná práce prospěšná. Nevnímají tvořivou činnost jen jako 

zpestření hodiny, ale jako prostředek dosaţení vědomostí, dovedností 

či záţitků.  

 

2) Nároky tvořivého vyučování na učitele  

   Role učitele je v tvořivém vyučování nenahraditelná. Učitel je 

tvůrcem celého procesu, který zahrnuje stanovení cílů, výběr látky 

a tématu, teoretickou i praktickou přípravu aktivit, řízení jejich 

průběhu v hodině a závěrečné hodnocení jejich efektu a splění cílů. 

Domnívám se, ţe vlastní tvořivost učitele je podmínkou úspěšné 

realizace tvořivých metod ve výuce. 
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 Funkci učitele v tvořivém vyučování bych na základě 

vlastních zkušeností přirovnala k funkci „reţiséra“, který musí být na 

aktivitu dokonale připravený, musí být schopen improvizovat 

v nečekaných situacích, musí umět odhadnout, kdy do průběhu 

aktivity zasáhnout a kdy naopak nechat ţáky pracovat samostatně i za 

cenu, ţe dojdou sice k jinému, ale rovněţ zajímavému výsledku.  

 Součástí role učitele je i zajištění vnějších podmínek 

vhodných k provedení aktivit (zejména prostor a čas) a zohlednění 

podmínek, které nelze přizpůsobit (např. schopnost ţáků soustředit se 

7. vyučovací hodinu, psychické rozpoloţení ţáků po náročnější 

písemné práci v předešlé hodině apod.).  

 Učitel musí být schopen odhadnout dosaţenou úroveň ţáků 

v tvořivých činnostech a měl by dokázat připravit aktivity, v kterých 

se budou moci alespoň částečně realizovat silnější i slabší ţáci. 

   Za důleţitou povaţuji vzhledem ke zkušenostem schopnost 

učitele navodit v hodině příjemnou a tvůrčí atmosféru, ve které jsou 

ţáci schopni se uvolnit, osmělit a získat jistotu, nebát se vyjádřit 

vlastní názor. Uvolněná atmosféra můţe pomoci při odstraňování 

vnitřních bariér ţáků. Při aplikaci tvořivých aktivit mě překvapil u 

některých ţáků ostych, u některých neochota prezentovat výsledky 

své práce. Proto povaţuji za důleţité během tvořivých akivit 

zdůrazňovat, ţe tvůrčí práce je subjektivní a kaţdý ţák má právo 

chopit se úkolu osobitým způsobem a projevit v něm své emoce, 

názory a postoje. Uvolnění ţáků je důleţité nejen pro vlastní literární 

činnost, ale i pro snazší přijímání nových poznatků. 

  S problémem atmosféry v hodině souvisí i otázka vztahů mezi 

ţáky ve skupině a celkové klima třídy. Z tohoto důvodu se domnívám, 

ţe by měl učitel ţáky a jejich fungování v kolektivu nejprve poznat, 
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neţ přistoupí k aplikaci aktivity vyţadující spolupráci s ostatními. Při 

některých ověřovaných aktivitách (zejména u „Inscenace soudu“) měli 

ţáci tendence během činnosti ventilovat i skutečné sympatie 

a antipatie vůči svým spoluţákům. Domnívám se, ţe tomuto jevu 

nelze zcela zabránit a je nutné počítat s tím, ţe se do aktivit mohou 

promítat pozitivní i negativní vztahy mezi ţáky. 

  Z vlastních reflexí usuzuji, ţe nejobtíţnějším úkolem učitele při 

aplikaci tvořivých metod je vzbudit u ţáků zájem o tvořivé činnosti. 

Toho lze podle mých zkušeností dosáhnout vlastním tvůrčím 

zapálením učitele, výběrem vhodných literárních děl a témat 

k interpretaci, volbou adekvátní obtíţnosti s ohledem na schopnosti 

ţáků a především tím, ţe skutečně dokáţeme ţákům objasnit smysl 

aktivity, který sami ţáci přijmou jako přínosný a uţitečný.  

  Z hlediska organizačního a praktického vidím jako největší 

problém nároky na učitele spojené s mnoţstvím času potřebného pro 

přípravu aktivit. Tvořivé vyučování vyţaduje obecně náročnější 

přípravu učitele neţ tradiční pojetí výuky. To je pravděpodobně jeden 

z aspektů, které mohou učitele od aplikace tvořivých činností ve 

výuce odradit. 

  Další nároky na učitele spojené s tvořivým vyučováním se 

týkají problému hodnocení a efektivity tvořivých metod a popisuji je 

v dalších bodech. 

Dosavadní zkušenosti s tvořivým vyučováním mě přesvědčily, ţe 

efekt tvořivých aktivit předčí náročnost jejich příprav, a přestoţe se 

jejich příprava a průběh neobejde vţdy bez problémů, nejde rozhodně 

o problémy, které by nebylo moţné v zájmu dosaţení cíle překonat. 
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3) Moţnosti hodnocení a sebehodnocení v tvořivém vyučování: 

   Problém způsobu a kritérií hodnocení aktivit se v mé praxi 

ukázal jako jeden z nejzásadnějších. Důvodem byly podle mého 

názoru jen malé zkušenosti ţáků s tvořivými činnostmi jako regulérní 

součástí výuky. Získala jsem dojem, ţe tvořivé aktivity vnímají ţáci 

jen jako činnosti vhodné k zpestření hodin, u kterých vcelku nezáleţí 

na dosaţených závěrech a výsledcích. Hodnocení je obecně vnímáno 

jako problematická sloţka tvořivého vyučování (viz s. 19 této práce) 

a je úkolem učitele zajistit, aby bylo hodnocení skutečně funkční a ne 

jen doplňkovou součástí tvořivých činností.  

     Otázku hodnocení komplikuje i přístup velké části ţáků, kteří 

vyţadují konkrétní ohodnocení (nejlépe známkou) všeho, co 

v hodinách dělají. Někteří ţáci naopak při hodnocení alternativních 

úkolů ani neočekávají jinou známku neţ jedničku, protoţe úkol 

jednoduše splnili, a někteří za pouhé splnění úkolu jedničku vyţadují, 

protoţe mají pocit, ţe v udělali něco navíc.  

      Pokud bychom i chtěli ţákům vyhovět a činnosti hodnotit 

známkou, dojdeme k závěru, ţe u některých aktivit to prostě není 

moţné. Buď si vystačíme s jedničkou za splnění úkolu a podpoříme 

tím výše zmíněné očekávání ţáků, nebo budeme hodnotit stupnicí od 

jedné do pěti, čímţ se vystavíme riziku demotivace a odrazení ţáků od 

další činnosti.  

       V některých případech je moţné hodnotit výsledek činnosti 

jako „správný“ nebo „špatný“, v této práce jdi o aktivitu 

„Vyšetřování“, kde by ţáci měli dojít k jednoznačné odpovědi. 

V tomto případě je tedy moţné správný úsudek ocenit známkou, avšak 

případný nesprávný úsudek bych osobně hodnotila pouze ústně 

pokusem o odhalení příčin nesprávného řešení. 
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     Částečně lze stejným způsobem hodnotit i aktivitu „Stereotypy 

a jejich odhalení“, kde je moţné posoudit, jestli ţáci našli v textu 

skutečně ohlasy stereotypu (tzn. nedošlo k dezinterpretaci) a jestli 

odhalili mnoţství odpovídající jejich výskytu v textu.  

   Některé aktivity však nelze objektivně hodnotit známkou ani 

formulací „správně“ – „špatně“. Příkladem takové aktivity v mé práci 

je „Inscenace soudu“. Jaké řešení lze u této aktivity povaţovat za 

správné? Pokud ţáci dojdou ke stejnému závěru jako sám 

Shakespeare? Pokud jedna skupina jednoznačně „přebije“ druhou 

svými argumenty? Pokud ţáci vyuţijí argumenty tak, jak to učitel 

předem předpokládal? Myslím si, ţe ani jedno z těchto kritérií 

nevystihuje podstatu aktivity a ohodnocení známkou je popřením 

jejího smyslu.  

Proto jsem došla k názoru, ţe jedním z cílů tvořivého vyučování 

by měla být i změna převaţující orientace ţáků na výkon a na 

dosaţení dobré známky jako hlavní formy motivace a posun k jiným 

hodnotám a motivacím.  

 Navrhuji tedy pojmout hodnocení tvořivých aktivit především 

jako prostředek motivace ţáků a vyuţívat k tomu moţnosti slovního 

hodnocení. To by podle mého názoru přispělo i k lepší atmosféře 

během výuky a k uvolnění ţáků díky překonání strachu ze „špatné“ 

odpovědi. Proto i při ověřovaní mnou navţených aktivit jsem se 

zaměřila na podrobné slovní hodnocení při prezentaci výsledků ţáků 

prostřednictvím diskuse, výstupy aktivit „Symbolika barev 

a zamyšlení“ a „Stereotyp v současnosti“ jsem hodnotila jako slohové 

práce. 

Dále se domnívám, ţe přinejmenším rovnocennou šloţkou 

hodnocení by mělo být i sebehodnocení ţáků. Pokud je ţák schopen 
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objektivně zhodnotit průběh i výsledek své práce, má pro něj takové 

hodnocení větší přínos neţ ohodnocení známkou. Díky sebehodnocení 

si i snáze uvědomí, ţe důleţitý je nejen výsledek činnosti, ale také to, 

co se činností naučili. 

 Jako prostředek hodnocení a sebehodnocení se v mé práci 

osvědčily reflexe aktivit, kterým se věnuji výše.  

Nemoţnost hodnotit  

některé procesy ve výuce známkou nepovaţuji za negativní jev, 

protoţe jsem se ve své praxi přesvědčila, ţe existuje dostatečné 

mnoţství prostředků zaměřených na kvantitativní hodnocení ţáků.  

 

4) Efektivita zvolených metod tvořivého vyučování a naplnění     

cílů:  

Při ověřování navrţených aktivit jsem sledovala, jestli mají 

aktivity na ţáky takový efekt, jaký jsem předpokládala, a jestli je 

moţné jejich prostřednictvím splnit cíle, kterých jsem chtěla 

dosáhnout.  

Vycházela jsem mimo jiné z faktu, ţe drama jako literání ţánr je 

určeno k realizaci na jevišti a nedílnou sloţkou dramatu je reakce 

publika na jeho provedení. Tato sloţka je v tradičním pojetí výkladu 

o díle v hodině literatury nerealizovatelná, ale lze ji nahradit tvořivou 

prácí s textem dramatu. Drama předpokládá aktivitu diváků, 

v hodinách literatury je proto třeba pokusit se zprostředkovávat vjemy 

spojené s dramatem aktivním způsobem. Pro tento účel se jako 

vhodné ukázaly metody tvořivé dramatiky, která nejen ţe učí ţáky 

poznávat a vyjadřovat své city, myšlenky, názory a postoje, rozvíjí 

a obohacuje jejich výrazové prostředky v sociální komunikaci, ale 

vyuţívá také prvky typické pro drama, které tradiční výklad nemůţe 
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postihnout. Kromě toho umoţňuje ještě další rozměr záţitku, kterým 

je vstup do rolí, situací nebo přímo děje hry.  

  Zaměřila jsem se také na ověření svých předpokladů 

v souvislosti s výběrem dramat Kupec benátský a Othello, benátský 

mouřenín i s výběrem konkrétních aspektů hry jako zástupných znaků 

pro celé dílo. V případě dramatu Kupec benátský se skutečně potvrdil 

můj předpoklad, ţe valná většina ţáků nebude znát vyústění zápletky 

u soudu, a aktivita „Inscenace soudu“ tím pádem dosáhla ţádoucího 

efektu. Osvědčily se také další důvody výběru těchto děl, jako 

moţnost srovnání prvků komedie a tragédie, převedení některých 

aspektů do současnosti (např. stereotypy), aktualizace témat (otázky 

náboţenské a rasové tolerance),  vyuţití dominantních postav 

Shylocka, Othella a Jaga, nadčasová témata her (spravedlnost, soucit, 

touha po moci atd.), historický kontext (postavení Ţidů ve společnosti, 

turecké nebezpečí v Evropě, vnímání Itálie a Italů Angličany apod.), 

protoţe všech těchto aspektů her jsme se díky jednotlivým aktivitám 

v jejich průběhu nebo hodnocení dotkly. 

Přestoţe jsem se ve svých aktivitách zaměřila pouze na některé 

aspekty hry, z pozorování průběhu aktivit vyplývá, ţe vhodně zvolený 

dílčí klíč (např. konlikt mezi Antoniem a Shylockem nebo sledování 

časové osy v dramatu Othello) můţe ţákům zprostředkovat smysl celé 

hry a výrazně dopomoci k jeho pochopení. Výběrovost je tedy 

efektivní nejen na úrovni výběru zástupců reprezentujících celé dílo 

autora, ale i v rámci konkrétního literárního díla. Zaměření aktivity na 

jeden aspekt hry nemusí (a také by nemělo) nutně znamenat rezignaci 

na kontext celého díla. Právě naopak, vhodně koncipovaná aktivita 

předpokládá, ţe se v jejím průběhu, při plnění úkolu, kontext díla jako 

„vedlejší efekt“ projeví.   
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Důleţitou součástí ověřovaných aktivit byl i záţitek spojený 

s provedením aktivity a jeho vliv na ţáky. Z diskusí a reflexí ţáků po 

skončení aktivit vyplývá, ţe jako pozitivní záţitek vnímali uţ samotné 

setkání s konkrétním textem literárního díla. Projevy většiny ţáků 

a jejich způsob práce při plnění úkolů dokazovaly zaujetí, snahu 

dosáhnout co nejlepšího výsledku i přirozenou soutěţivost (pokud šlo 

o práci ve skupinách, projevovala se soutěţivost ještě výrazněji).  

Reflexe ţáků také potvrdily, ţe jsou na základě vlastních proţitků 

schopni lépe formulovat své myšlenky, uvědomit si a vstřebat více 

detailů neţ při verbálním zprostředkování informace učitelem a ţe 

informace spojené se záţitkem přijímají přirozenějším způsobem. 

Co se týče časové efektivity, je logické, ţe poznatky získané 

prostřednitvím tvořivých činností by bylo moţné vyloţit tradičním 

způsobem v mnohem kratším čase. Avšak pokud jde především 

o kvalitu a nejen o kvantitu získaných poznatků, osvědčily se v mé 

praxi jako efektivnější metody tvořivé. V otázce poměru mezi 

mnoţstvím faktických informací a mnoţstvím zprostředkovaných 

záţitků hraje samozřejmě roli také zaměření střední školy, na které 

výuka literatury probíhá. V případě této práce jde o Střední školu 

kniţní kultury, tedy střední odbornou školu s humanitním zaměřením, 

jejíţ specializace předpokládá také faktografické znalosti v oblasti 

české i světové literatury. Z toho vyplývá, ţe je ve výuce literatury na 

této škole nutný větší podíl faktografických údajů neţ na jiných 

typech středních škol (např. s technickým zaměřením).  

Další poznatek, který bych zde ráda uvedla, se týká souvislosti 

mezi efektivitou aktivity a tím, do jaké míry chápou ţáci její smysl. 

Zjistila jsem, ţe pokud nejsou ţáci na tvořivé vyučování a jeho 

metody skutečně zvyklí (tzn. ţe od nich ještě automaticky neočekávají 
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nějaký přínos a nejsou schopni ho sami odhalit), má aktivita jen 

minimální efekt, pokud smysl činnosti předem ţákům ani 

nenaznačíme. Ţáci sice splní zadaný úkol, ale jejich práce je spíše 

mechanická a postrádá záţitkovou sloţku. Přesvědčila jsem se tedy, ţe 

je ţádoucí smysl aktivity předem naznačit nebo alespoň upozornit na 

to, ţe aktivita směřuje k nějakému cíli a její smysl se projeví, i kdyţ aţ 

v její závěrečné fázi. Jestliţe nechceme smysl aktivity předem 

prozradit (některé aktivity by tím ztratily význam, např. průzkum 

asociací barev u hry Othello), je dobré ţáky na nějaký cíl alespoň 

„nalákat“, protoţe, jak jsem se také přesvědčila, záţitkového efektu 

lze dosáhnout i zpětně (např. přo vysvětlení účelu průzkumu asociací). 
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4) ZÁVĚR  

 

Závěry vyplývající z ověřování navrhovaných aktivit ve výuce 

literatury na střední škole dokazují, ţe metody vycházející z koncepce 

tvořivého vyučování a zejména tvořivé dramatiky je nejen moţné, ale 

i vhodné k výuce literatury vyuţít.  

Na způsob práce vyuţívající tvořivé metody je nutné ţáky 

soustavně připravovat. Významnou je v tomto procesu role učitele, 

který musí ţákům poskytnout podněty a podmínky nutné k úspěšnému 

dosaţení stanovených cílů.  

 Tvořivé aktivity skýtají úskalí zejména v podobě časové 

náročnosti a problematice hodnocení výsledků tvořivých činností, tato 

úskalí však vyvaţují především záţitkovou sloţkou tvůrčí práce 

prostorem a podněty pro rozvoj tvůrčích dovedností ţáků. 

Jako efektivní se také ukázala metoda výběru zástupných znaků, 

které mohou v rámci tvořivých metod dovést ţáky k interpretaci 

smyslu celé hry.  

Tvořivými metodami výuky nelze obsáhnout stejné mnoţství 

faktografických informací jako metodou výkladovou, výkladová 

metoda naopak nemůţe poskytnout stejné mnoţství podnětů 

estetických, emocionálních, postojových a tvůrčích jako metody 

tvořivého vyučování.  

Dosavadní práce mě přesvědčila, ţe drama lze ve výuce literatury 

na střední škole pojmout nejen výukou o dramatu a jeho autorovi, ale 

také tvořivou činností ţáků, a ţe zprostředkování poznatků 

o konkrétním díle je moţné nejen výkladovou metodou, ale také 

metodami vyuţívajícími aktivní podíl ţáků na výuce a jejich vlastní 

tvůrčí činnost.  
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RESUMÉ: 

 

Diplomová práce se zabývá moţnostmi práce s dílem Williama 

Shakespeara ve výuce literatury na střední škole. Její podstatou je 

ověření navrţených aktivit v praxi a reflexe dosaţených výsledků. 

Metody, které v této práci navrhuji, vychází z koncepce 

tvořivého vyučování a inspirují se tvořivými metodami. Výchozími 

díly pro navrţené aktivity jsou komedie Kupec benátský a Othello, 

benátský mouřenín.  

Práce obsahuje shrnutí pojmu tvořivost, základních východisek 

koncepce tvořivého vyučování a jejích cílů. Zabývám se moţnostmi 

a úskalími uplatnění této koncepce ve výuce literatury. 

Společným cílem aktivit je umoţnit ţákům přímý kontakt 

s literárním dílem a jeho interpretace přitaţlivým a pochopitelným 

způsobem. Navrţené aktivity zdůvodňuji dílčími cíli, které jimi chci 

naplnit, uvádím popis aktivit a návod k jejich provedení. V reflexích 

hodnotím jejich průběh, naplnění cílů, moţnosti hodnocení a případné 

organizační problémy. Závěry práce jsou odvozeny z výsledků 

činností, pozorování a reflexí ţáků. 

Přínos práce spatřuji v získání zkušeností a poznatků pro svou 

další praxi.
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RESUME:  
 
 

Graduation thesis conserns possibilites of working with William 

Shakesperes work in teaching literature at high school. Its essence is 

veryfiing proposed activities in praxis and reflexion of results 

achieved. 

Methods that I propose in this thesis results from creative 

teaching conception and are inspired by creative methods. Source 

publications for proposed activities are The Merchant of Venice and 

Othello, the Moore of Venice. 

In the thesis I summarize term of creativity, conception of 

creative teaching and its goals. I attend to possibilities and difficulties 

of application of this conception in teaching literature. 

Common goal of those activities is to get pupils in direct contact 

with literature and its interpretation by attractive and understandable 

way. I give reason for proposed activities by partial goals that I want 

to forfill with them, I introduce description and instructions for use. In 

reflections I evaluate the process, reaching goals, possibilities of 

evaluating and possible organization troubles. Conclusions of the 

thesis are derivated from results of activities, observation and pupils 

reflections. 

I see benefit of my work in gaining experience and findings for 

my further praxis. 



 

 

PŘÍLOHY 

 

1)Pracovní list – Kupec benátský 

2)Pracovní list – Othello 

3) Seznam stereotypů 

4) Stereotypy a jejich odhalení – ukázka práce ţáků 

5) Vyšetřování – ukázka práce ţáků 

6) Další ukázky prací ţáků



 

 

KUPEC BENÁTSKÝ – pracovní list                    jméno, třída: 

 

1) Ve kterém roce a v kterém městě začíná děj hry? 

2) Jaký znak musí nosit ţidé mimo ghetto? 

3) Co Ţidé nesměli? 

 

 

 

 

 

4) Co Shylock odmítá dělat s křesťany? 

 

 

5) K jakému zvířeti Antonio přirovnává Shylocka? 

6) Kdo můţe získat Portii? 

 

 

 

7) Na jak dlouho je stanoven úvěr a jaká je pokuta při jeho nesplacení? 

 

 

 

8) Kolik dní asi uplynulo od odjzedu Bassania do Belmontu k jeho 

volbě skříňky? 

 

 

9) Jaké číslo se ve hře opakuje? 

 

10) Jaký je Shylock? (zaznamenávejte si průběţně jeho charakteristické 

rysy) 

 

 

 

               Časová osa příběhu: 

 

     _________________________________________________________ 

       



 

 

OTHELLO – pracovní list                                           jméno, třída: 

 

1) Jakou událostí začíná děj hry? 

 

2) Co říká Jago o sobě? 

 

3) Co Desdemona obdivuje na Othellovi (Maurovi)? 

 

 

4) K jakým zvířatům je kdo přirovnáván? 

 

 

 

5) Proti komu a kde bojují Benátčané? 

 

6) Jaká je Jagův plán na zničení Othella? 

 

 

 

7) Jaké „důkazy“ o nevěře předloţí Jago Othellovi? 

 

 

 

8) Kdo usvědči Jaga z jeho skutků? 

 

 

          Othello                                     Jago                           Desdemona 

 

 

 

 

 

           časová osa: 

 

          _______________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

           STEREOTYPY JEVIŠTNÍHO ŢIDA V ALŢBĚTINSKÉM DIVADLE 

 
1)Typický alţbětinský lichvář je stařec. 2) Namlouvá si mnohem mladší ţenu. 3) Je ohyzdný, 

odporný a hnusný, navíc trpí nějakou ošklivou nemocí, nejčastěji dnou. 4) Má obrovský nos. 

5) Nosí brýle. 6) Doma hladoví a je špatný a lakomý hostitel. 7)Se sluhy zachází velmi krutě, drţí 

je o hladu a dává jim jíst jen to, co neseţrali jeho psi. 8) Chodí mizerně oblečený a šaty má většinou 

od kata, který je svlékl z mrtvol. 9)Nosí hábit lemovaný koţešinou. 10) Vţdycky špatně skončí, 

nejčastěji na šibenici, někdy se zblázní, jindy vypije jed, spadne do vařícího kotle či ho seţerou 

krysy. 

 

11) Ţid = ďábel nebo Ţid = starozákonní prorok 

12) Ţidé otravují studně 

13) Křesťané Ţidy nenávidí, ale zároveň je potřebují 

14) Ţidé vykonávají rituální vraţdy 

15) Ţid přehnaně gestikuluje nebo opakuje různé „řečové manýry“ 

 

 

Literární stereotyp 

- jsou vţdy aktem lidské představivosti a vyjadřují sdílenou, do značné míry 

rituální či ritualizovanou zkušenost 

- stereotypy lze pokládat za velmi reprezentativní kulturní znaky kaţdé doby 

- v divadelní hře, která na sdílené, ritualizované zkušenosti přímo závisí, hrají 

stereotypy výjimečnou roli  

(B. Grebanier, M. Hilský) 



 

 

    



 

 

       



 

 

       



 

 

         



 

 

     



 

 

      


