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Abstrakt 
Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice recepce poezie (s důrazem na 

školní prostředí). Jejím cílem bylo prozkoumat způsoby adekvátní recepce poezie a 

metody, které se používají pro její výuku ve škole.  

V první části seznamuje čtenáře se zkoumanou problematikou v teoretické 

rovině. Zasazuje recepci do modelu literární komunikace a představuje přehled metod 

výuky poezie, které jsou prezentovány v didaktických příručkách. Dále vysvětluje teorii 

sémantického a sémiotického čtení a dvou typů čtenářů (modelový a empirický), jež 

formuluje Umberto Eco. 

Druhá část je věnována vlastnímu výzkumu. Představuje analýzu různých forem 

výuky poezie ve škole. Zaměřuje se na komparaci a adekvátnost použití metod její 

výuky. Data byla nasbírána na různých typech škol. 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis focuses on problematics of poetry reception (emphasizing the 

enviroment of school). Goal of this thesis is to explore ways of adequate poetry 

reception and methods that are used for teaching of poetry at school. 

The first part of thesis approaches the problem in theory. Reception is set into 

the model of literary communication and compendium of poetry teaching methodology  

(as described in didactic guides) is introduced. Both theory of semiotic and semantic 

reading and two types of readers (defined by Umberto Eco) are explained. 

Second part is research work itself. It brings analysis  of various forms of poetry 

teachings at schools. It concentrates at comparation and adequacy of methods used in 

classess. Data were collected at various types of schools. 
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1 Úvod 

Předkládaná bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat, jaké jsou způsoby pro 

adekvátní či hlubší  recepci poezie. Svou pozornost zaměří především na metody, které 

se používají během školní výuky poezie.  

Tato práce je rozdělená do dvou částí – teoretické a empirické. První je 

věnována teoretickému vymezení recepce, představení čtení jako komunikačního 

procesu a postavení čtenáře v tomto schématu. Čtenáři představí koncept čtenáře v díle 

Umberta Eca. Dále se bude věnovat analýze didaktických příruček, které jednotlivé 

možnosti přístupu k recepci básně doporučují. 

Empirická část se věnuje samotnému kvalitativnímu výzkumu na dvou středních 

a na jedné vysoké škole. Měli jsme možnost navštěvovat hodiny literární výchovy či 

literární semináře, které se věnovaly rozboru poezie. Zajímalo nás, jaký je postup 

jednotlivých učitelů k rozklíčování básní a jak samotná metoda může přispět k hlubší 

recepci poezie. 

Tato část bude rozdělena do několika kapitol podle zkoumané školy a učitele. 

Budeme v ní prezentovat záznamy jednotlivých pozorování, které budou dány do 

souvislosti se vzorovými didaktickými postupy. V některých případech upozorníme na 

desinterpretace a pokusíme se o vlastní interpretaci.  
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2 Recepce a interpretace 

V úvodní kapitole zaměříme pozornost na vymezení pojmů, které v naší práci 

používáme. Jedná se o základní pojmy recepce a interpretace. Jsou to termíny, které se 

používají napříč různými vědami a nepoužívají se vždy v jednotném významu. V 

následující kapitole se je pokusíme pojmout v jejich významové šíři. Neboť problém 

literární recepce se používá k označení řady rozdílných jevů, které se vztahují k 

problematice čtenářství. 

Problematika četby zahrnuje otázky recepce (někde též percepce či apercepce), 

interpretace a aplikace literárního díla. Percepce je typicky psychologický pojem, který 

znamená celkové vnímání předmětu. Slovo interpretace je odvozeno z latinského 

interpres, jehož původní význam je dohazovač (Haman, 1999, str. 136), a znamená 

významový výklad nějakého sdělení. 

V některé odborné literatuře jsme se setkali s použitím těchto pojmů (recepce, 

interpretace) jako synonym, s čímž se neztotožňujeme (Uher, 1994). 

V kontextu české literární vědy pracuje Hrabák (1987) s recepcí jako s jedním z 

faktorů, které se podílejí na vzniku díla a zároveň se uplatňuje jako podstatný faktor při 

interpretaci textu. Proto souhlasíme s tím, že Hrabák recepci zařazuje do podmínek 

geneze díla. Podoba recepce závisí na osobnosti čtenáře, stejně jako genezi díla, kterou 

určuje charakter autora. 

Mezi další faktory, které ovlivňují vznik díla, řadí: autora; společnost, kterou 

literatura reflektuje; uměleckou tradici, v níž dílo vzniká (literární i mimoliterární); 

základní ideje doby (filosofii, vědu, publicistiku); recepci a působení díla (to jak autor 

vědomě/nevědomě uvažuje nad otázkou, jak bude dílo přijato a co jím způsobí). 

Lesňák (1982) se jako literární vědec zabýval způsoby literární komunikace. V 

knize Literární dielo a čitateľ se blíže věnuje přesnému výkladu pojmu recepce. Ta v 

jeho teorii představuje poslední článek literárního komunikačního procesu (tvorba – 

šíření – recepce). Proto představuje završení procesu literární komunikace. Stejně jako 

jiní autoři definuje recepci v několika stupních. 
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Nejširším významem slova recepce je přijímání literární produkce v určitém 

historickém období. Odpovídá na otázku, jaké místo má literatura v kulturně 

společenském životě národa.  

Těžištěm recepce v užším slova smyslu je čtenářská recepce jako: „aktivní vztah 

individuálního příjemce a společenských skupin čtenářů (analogicky také posluchačů 

nebo diváků) ke konkrétnímu literárním dílům, skrz ně také k národní literatuře a 

literatuře vůbec, realizovaný čtením těchto děl“ (Lesňák, 1982, str. 18). S tímto pojetím 

se ztotožňujeme a považujeme ho za klíčové v naší práci. Všimněme si, že základním 

předpokladem tohoto pojetí recepce je čtenářský příjem jednotlivých literárních děl  

konkrétními osobami. To ovšem neomezuje zobecňování získaných poznatků, jejich 

kategorizaci a následnou systematizaci do obecně platných zjištění. Recepce literárního 

díla představuje završení procesu literární komunikace a díky tomu dává smysl autorské 

tvorbě, poslání díla. 

Co je výsledkem recepce? Vycházejme z předpokladu, že recepce má 

procesuální a kontinuální charakter a vždy vychází ze širokého kontextu literárních, 

společenských a osobních činitelů, směřujících k individualizovaným účinkům na 

příjemce. Nikdy to není aktivita samoúčelná, ale její úlohou je zprostředkování estetické 

informace čtenáři. Výsledným efektem je konkretizace literárního díla, kterou Ingarden 

(1989) charakterizuje jako: „celistvost, ve které vystupuje dílo v čtenářově doplnění a 

přetvoření“ (str. 93). Můžeme ji považovat za reálný individuální obsah literárního díla.  

Nyní obrátíme svou pozornost na termín interpretace.  

Souhlasíme s Kulkou (2008), že interpretační fáze estetického vnímání přidává k 

tomu, co umělecký text říká to, co všechno znamená. Kdo ovládá umění interpretace, 

ovládá umění výkladu. 

Řehulková (2010) zdůrazňuje její procesuální charakter. Díky interpretaci 

vytváříme na základě jednoho významu významy nové, bohatší, které mohou vést k 

hlubšímu porozumění poznání. Ale zároveň upozorňuje na chybnou interpretaci, která 

odkrývá kvalitativně odlišné významy, a je tudíž je zdrojem omylů. 
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Interpretace následuje recepci díla. Během recepce dochází ke krystalizaci 

literárního díla v mysli čtenáře, tím zakládá a dává prostor interpretaci. Kulka (2008) 

dodává, že interpretace je završení estetického zážitku z uměleckého díla. Vychází z 

toho, co vidíme a slyšíme. Zároveň se v ní projeví celkový prožitek a souhrn asociací, 

které recepce díla vyvolá.  

Při interpretaci každého sdělení (textu, básně) mohou nastat komplikace 

několikerého druhu. Buď čtenář nerozumí významům, které mluvčí/autor používá. 

Znamená to, že používá slova, která jsou mu nesrozumitelná. Nebo nechápe smysl 

promluvy. Neví, jak řečené mluvčí myslel, jaký vztah má k tomu, o čem hovořil 

(Haman, 1999). První překážka se snadno překoná s použitím slovníku. Ta druhá 

komplikace se váže na první. Logické je, že kdo zná méně slov, může produkovat menší 

množství asociací, tím se mu také snižuje možnost pochopit smysl.  

Další příčiny dezinterpretace mohou být jednostranné ideologické interpretace, 

naivní čtení, které blíže vysvětlíme v souvislosti s teorií Umberta Eca. Příčinou dalšího 

zmatení může být vyzdvižení jedné literární složky na úkor jiné (např. zdůraznění 

obsahové stránky nad formální). Khol (1989) nás seznamuje s teorií Popoviče. Ten 

upozorňuje na chyby, které vznikají pod vlivem interpretačního optimismu a 

interpretačního agnosticismu. Co to znamená? Na jedné straně si recipient myslí, že je 

schopen vysvětlit vše v textu. Druhý extrém vede ke zpochybnění interpretace jako 

takové. Další pojmy, které zavádí, jsou podinterpretace (výklad, který zůstává na 

povrchu) a nadinterpretace (výklad naplněný významy, které neodpovídají výchozímu 

textu). Oba případy patří pod kategorii desinterpretace.  
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3 Recepce – součást komunikačního procesu četby 

V této kapitole bychom chtěli upozornit na širší zakotvení recepce do procesu literární 

komunikace. 

Během konzultací této práce se objevila myšlenka, že literatura vytváří modely 

prožívání. Je základem utváření modelů, které formují lidské prožívání. Např. kdyby 

člověk nečetl o lásce, neuměl by ji určitým způsobem žít.   

Podobný názor jsme našli u Kulky (2008). Umělec nemá potřebu pomocí 

kognitivního vzorce něco vysvětlovat. On ho nabízí k prožití. Literární dílo představuje 

kondenzovaný zážitek v esteticky uspořádaném tvaru (Kulka, 2008).  

V literární teorii se čtením nerozumí aktivita zážitková, jež je příznačná pro 

empirického čtenáře (rekreační čtení), ale spíše čtení uvědomělé, vedoucí k správné 

interpretaci, což je aktivita čtenáře ideálního (Štochl, 2005). Podle tohoto modelu se řídí 

také čtení ve škole. Během něhož je literární dílo často podrobováno detailní analýze. 

To je v rozporu se čtením jako nekomplikovanou, nekoordinovanou, spontánní 

aktivitou. Můžeme se ptát, jestli analýza „kouzla“ (estetické zkušenosti), které proběhne 

po přečtení básně, vede k hlubšímu pochopení.  

U Kulky (2008) nacházíme podobný názor. Píše, že „sama estetická zkušenost 

efektivizuje proces dekódování uměleckého sdělení, přispívá k prohloubení estetického 

soudu a celkově rozšiřuje akční rádius estetické responze“ (str. 373). Je samozřejmé, že 

bohatství asociací v estetickém prožitku budou ovlivňovat také kulturní úroveň 

recipienta a jeho životní styl.  

Prostřednictvím četby se poznává nejenom to, co je v literatuře obsaženo, ale 

také literatura sama (specifický druh umění, jehož základním vyjadřovacím prostředkem 

je slovo). Čtenář získává literární komunikační zkušenost a rozvíjí dovednost číst 

umělecký text – „sdělení s estetickou funkcí, odlišný od jiných jazykových projevů“ 

(Lederbuchová, 2004, str. 9).  



 

12 

3.1 Model literární komunikace 

Literární komunikace představuje přenos literární estetické informace mezi autorem a 

příjemcem (adresátem) prostřednictvím literárního díla (text). Je to komplexní proces, 

jehož součástí jsou okolnosti vzniku literárního díla, jeho přenosu a působení na 

adresáty. Projevem působení je to, že na straně příjemce vzniká estetický zážitek. 

Podobu estetického zážitku ovlivňují individuální psychická a sociální dispozice 

recipienta. Znamená to tedy, že totéž dílo nemusí vyvolat totožný účinek na své 

příjemce. Štochl (2005) dokonce upozorňuje, že to samé se stává jednomu čtenáři 

během opakovaného čtení. Vzhledem k měnícímu se kontextu, nikdy „nevstoupí do téže 

řeky.“  

K vysvětlení pozice čtenáře v komunikačním procesu četby, budeme vycházet z 

dnešních receptivních teorií, které označujeme jako „pročtenářské.“ V nich je čtenář 

postaven na stejnou úroveň jako autor. Stává se jeho partnerem a podílí se na dotvoření 

díla. Eco (2010) nazývá čtenáře operátorem, protože jeho úkolem je rozklíčovat každé 

slovo a rozpoznat, jak jednotlivé termíny fungují v kontextu věty. Každé sdělení 

vyžaduje po svém čtenáři znalost gramatické kompetence použitého kódu. 

Literární komunikace představuje spojení tří základních složek: 

 

AUTOR   – TEXT – ČTENÁŘ 

(vysílač a kódovatel) – (komunikát, sdělení) – (přijímač a dekódovatel) 

 

Jako v každé komunikaci, tak i tady jde o spojení vysílače a přijímače. 

Prostředkem, který ho umožní je text – literární dílo. Kromě funkce prostředku 

společenské komunikace plní také funkce jejího předmětu a produktu (Lesňák, 1982, 

str. 12).  

Každá složka tohoto schématu může být zkoumána izolovaně, ve vzájemném 

propojení, nebo jako komplexní komunikační systém. Tento přístup požaduje Lesňák 

(1982). Takový výzkum znamená obsáhnout proces od vzniku literárního díla přes text, 
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jako výsledek tvorby, po přijetí díla až po jeho působení na recipienty, či celou 

společnost. Zdůrazňuje, že pro empirický výzkum literární komunikace jsou 

významnější aktivity, které během procesu komunikace probíhají, než její činitelé. Proto 

výše uvedený model mění do podoby: 

 

TVORBA – ŠÍŘENÍ – RECEPCE 

 

Recepce se týká druhých dvou složek komunikace. Mohlo by se zdát, že jediným 

aktivním je pouze autor tvořící text, který čtenář pasivně přijme. Je tomu naopak. Čtenář 

není v žádném případě v pasivní roli, aktivně přijímá informace, které jsou zakódované 

v textu. Samotný proces příjmu má, podle Lederbuchové (2004), několik fází. Můžeme 

v něm rozpoznat aktivity percepční (přímé vnímání a představování, jimiž čtenář 

dekóduje jazykový výraz textu a utváří si názornou představu o díle). Další fázi 

představují aktivity responzní (znovuprožívá vjemy a představy, fantazijně je přetváří, 

hodnotí jejich významy a dává jim určitý smysl). Haman (1988) říká, že proces recepce 

plynule přechází v responzivní aktivity v procesu interpretace a konkretizace textu. 

Bastl (1988) člení recepci také do dvou fází. První pojmenovává shodně s 

Lederbuchovou, tedy percepční. Druhou fázi označuje jako čtenářskou konkretizaci 

literárního díla. Percepční aktivity jsou totožné. Jedná se o vnímání významových 

vlastností textu (motivů, témat apod.) a výrazových vlastností textu (jazyk, verš, 

kompozice). Ovšem konkretizaci literárního díla chápe jako výslednou podobu účinku 

na příjemce. Je to souhrn estetického zážitku a změn v oblasti poznávací, estetické, 

emocionální. Součástí čtenářské konkretizace je také dotváření díla, jež provádí sám 

čtenář. V této fázi recepce Bastl (1988) upozorňuje na důležitost konfrontace názorů na 

umělecké dílo, což se přirozeně děje každému člověku. Pokud dočteme zajímavou 

knihu, chceme se o ten zážitek s někým podělit. Diskuse může pomoci ujasnit si názor 

na dílo. Tohoto by také měli využívat především učitelé během hodin literární výchovy. 

Z čtenářské perspektivy je významné začlenění literárního díla do životního 

kontextu. Vnímavý recipient je schopen dílo zapojit do svého osobního hodnotového 
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systému. To je završením osvojení uměleckého díla – jeho konkretizace. V tomto 

případě můžeme říct, že ho interiorizuje. Umělecké dílo nezasahuje jenom individuální 

personální kontexty, ale prostřednictvím právě personálních kontextů vypovídá o 

společenské situaci. Prověřuje se v něm platnost sociálních norem. Vypovídá o tom, 

jaká je přítomná situace člověka jako bytosti, která tvoří hodnoty, a jaký je jeho vztah k 

těmto hodnotám (Haman, 1999). 

Z hlediska účasti obou živých aktérů (žáka a učitele) v literárně komunikačním 

procesu je nutné si uvědomit, že oba se stávají účastníky estetické interakce. Každý z 

nich má však rozdílné předpoklady k recepci.  V esteticko-výchovném procesu se tedy, 

z hlediska aktérů, uplatňuje dvojí estetická interakce: učitel – umělecké dílo, žák – 

umělecké dílo. Pokud si rozdílné předpoklady učitel neuvědomí, může dojít ke 

ztotožnění své vlastní interakce s dílem s předpokládanými výsledky estetické interakce 

žáků (Plch, 1990). 

Můžeme to shrnout tak, že samotná recepce působí směrem dovnitř, ke čtenáři. 

Na ni nasedá vlastní hodnocení a interpretace, která jde od čtenáře směrem ven. 

Znamená to, že hloubku a kvalitu recepce poznáme až ve výsledné interpretaci, která 

má zaznamenatelnou podobu. 

Další kapitolu budeme tedy věnovat poslednímu článku komunikačního řetězce, 

čtenáři.  

3.1.1 Čtenář 

Čtenář je nezastupitelnou složkou modelu literární komunikace. Díky jeho aktivitě 

získává umělecké dílo smysl. Z textu se stává literární dílo. Čtení není pouhou 

rekonstrukcí tvorby autora, ale jedinečným tvůrčím aktem, při němž čtenář ve své 

konkretizaci dotváří dílo samotné. 

Je jeden ze základních činitelů literární komunikace, kterou uskutečňuje ve 

vlastní individuální komunikační situaci. Jednou z nejvýraznějších determinant 

specifičnosti situace (kromě možných historických proměn sociálního kontextu 

komunikace a významových kvalit textu) jsou individuální čtenářské dispozice 
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osobnosti – čtenářská kompetence recipienta. Text v komunikaci s různými čtenáři je 

základem pro tvorbu řady obsahů. Obsahy četby různých čtenářů se budou shodovat a 

lišit ve svých významech a smyslu podle příslušnosti čtenářů k určité kulturní oblasti, 

historické době, podle jejich vzdělanosti, věku, pohlaví, osobnostních rysů, sociálního 

zařazení ve společnosti a konkrétní životní a čtenářské zkušenosti, především však 

podle jejich hodnotových preferencí a estetického vkusu (Lederbuchová, 2002). 

Psychologií čtenáře věnoval krátkou monografii Nakonečný (1965). Jádrem této 

problematiky označil proces četby. Jako důležité vidíme jeho odlišení četby od čtení. 

Pojem čtení popisuje jako proces vnímání,  uvědomování si významu textu, především 

psychofyziologickou složku tohoto jevu. Pojmem četba vyjadřujeme proces, v němž je 

čtenému přisuzován určitý smysl. Zdá se, že rozdíl je nepatrný. Ale odlišnost lze blíže 

ilustrovat pomocí pojmů význam a smysl. Pojem význam je definován jako lexikální 

obsazení pojmu, pojem „smysl“ jako subjektivní obsazení pojmu.  

Mezi tím může být značný rozdíl. Lexikální obsazení znamená jeho konvenční 

obsah. Pojmem smysl se vyjadřuje skutečnost, že čtenář zařazuje čtené v kontextu své 

životní zkušenosti. Na základě toho tvrdíme, že čtení nepředstavuje dešifrování 

symbolů, které mají určitý sémantický obsah, ale  vztah, v němž dochází k formování a 

současně promítání zkušenosti čtenáře ve vztahu k čtenému.  

3.1.1.1 Modelový a empirický čtenář 

Tento teoretický koncept čtenáře přinesl Umberto Eco. Je to zásadní termín pro 

pochopení jeho přístupu ke zkoumání uměleckého díla a jeho teorie interpretace. 

Zároveň představuje spojnici mezi autorem literárního díla a čtenářem. 

Abychom přiblížili čtenáře modelového, musíme nejprve představit jeho 

opozitum – čtenáře empirického. Jak sám termín napovídá, jedná se o čtenáře běžného. 

Každého člověka, který čte texty. Během čtení může k textu přistupovat různými 

způsoby. Nezná žádné doporučení, který způsob je ten správný a účinný. Proto se může 

stát také to, že zvolí špatnou strategii a text nepochopí. Ovšem správnou strategii čtení 
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nabízí pouze text sám. „Nemůžeš text užít, jak chceš, ale jenom tak, jak text chce, abys 

ho užil“ (Eco 1979, str. 9). 

Empirický čtenář není osoba, kterou si představoval autor textu. Jeho výsledný 

čtenářský zážitek je modifikován mnoha faktory, mezi něž patří osobnost, sociokulturní 

zařazení, aktuální stav. Proto se může stát, že empirický čtenář bude zcela mimo text a 

dojde k chybné interpretaci. Klasickým příkladem mylného dekódování je skutečnost, 

kdy čtenář vnímá prožitou fikci jako záznam reálné události. Přesto bychom připomněli 

„výchozí situaci“, která může mít fiktivní původ, ale její nalezení je podstatné pro 

pochopení textu (viz školní interpretace Kdo Vám tak zcuchal tmavé vlasy? – existence 

tří postav v textu). 

Modelový čtenář by se takového omylu nikdy nemohl dopustit. Představuje totiž 

„ideálního“ čtenáře, jemuž je dílo určeno. Takového čtenáře, pro něhož autor své dílo 

píše. 

„Modelový čtenář, tak jak jsem o něm hovořil později, je naopak množinou 

textových instrukcí, jež jsou realizovány lineární organizací textu přesně jako soustava 

vět či jiných znaků.“ (Eco, 1997, str. 26). 

Jednoduše to znamená, že modelový čtenář je v textu obsažen a zároveň je z 

něho odvoditelný. Autor si také svého čtenáře vychovává a vede ho pomocí textových 

strategií (např. volba stylistických a lexikálních prostředků, encyklopedických znalostí 

apod.) (Eco, 2010).  
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4 Práce s poezií ve škole 

Během školní výuky představují hodiny literární výchovy jediný prostor, kdy se žáci 

dostanou do kontaktu s poezií a mají možnost ji recipovat. Literární výchova spadá  do 

předmětu český jazyk. Chtěli bychom upozornit na rozdílné zaměření těchto předmětů. 

Český jazyk patří mezi naukové předměty, zatímco literární výchova do skupiny 

esteticko-výchovných. Ve školní praxi jsme ovšem svědky toho, že esteticko-výchovná 

funkce literární výchovy je potlačována ve prospěch naukového zaměření. V naukových 

předmětech jde o osvojování si nových poznatků, návyků a dovedností. Oproti tomu 

esteticko-výchovné předměty učí poznávání světa novými estetickými zážitky, 

dovednostmi a poznatky. Myslíme, že záměna těchto cílů se projevuje ve školní výuce 

poezie nedostatečnou a povrchní prací s textem během interpretace a zahlcením žáků 

literárněhistorickými poznatky. 

Podle Plcha (1990) se v esteticko-výchovném procesu uplatňují dvě podoby 

interakce. Tou první je interakce didaktická. Probíhá mezi učitelem a žákem. Druhou 

je interakce estetická (mezi dílem a žákem, dílem a učitelem). Hraje prioritní a 

nezastupitelnou roli. Představuje přímé působení literárního díla a nelze ji nahradit ani 

nejdokonalejším opisem (didaktickou interakcí, jejíž úlohou je přispět k hlubšímu 

pochopení díla). V samotném esteticko-výchovném procesu může docházet k jejich 

záměně. To se projevuje tak, že po seznámení s uměleckým dílem se o něm jenom 

hovoří, bez kontaktu a sepětím s vlastním textem. Toho si můžeme všimnout také v 

učebnicích literatury a čítankách, kdy je obsah díla schematicky popsán. 

Chceme upozornit na rozdílnost modelů literární a didaktické komunikace, který 

popisuje Lederbuchová (1993): 

 

• Model literární komunikace: AUTOR – TEXT – PŘÍJEMCE 

• Model didaktické komunikace: UČITEL – TEXT – ŽÁK 
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K jeho změnám dochází proto, že text je v hodinách literární výchovy 

didaktizován (předem vybrán, interpretován s výchovnými záměry apod.). Současně se 

ale, v komunikaci žáka a textu, text aktivizuje jako umění se svými kontexty 

uměleckými, ne didaktickými. 

Lesňák (1991) provedl na slovenských středních školách výzkum, kterým se 

odhaloval preferovaný způsob výuky literární výchovy. Tři čtvrtiny studentů a polovina 

učitelů slovenské literatury preferovala model, který popírá specifičnost literatury jako 

umění. Model izolovaných interpretačních metatextů o „obsahu“ textu a jeho smyslu. 

Přestože Lesňák neuvádí počet respondentů, považujeme tyto výsledky za zajímavé. To 

znamená, že místo interpretace vlastního textu dochází k pamětnímu učení  metatextu. 

Tento postup je obrácený, protože výsledkem školní interpretace by měl být metatext. 

Nejprve se má číst literatura, pak teprve o literatuře. 

Školní prostředí představuje místo, kde se žáci a studenti nevyhnou setkání s 

poezií. Práce s textem, školní interpretace, analýza básně je činnost, která by neměla 

chybět v hodinách literární výchovy. Tato kapitola se pokusí popsat způsoby, které by 

měly vést k hlubšímu pochopení básně. 

Frynta (1993) ke školní výuce poezie dodává jeden trefný paradox, že ve škole 

se často rozebírají básně mnohem důkladněji než próza. Zkoumá se jejich forma, 

veršový vzorec, obsah atd. Kdežto ostatní žánry (próza a drama) nejsou takovému 

rozboru vůbec podrobeny. Na školní půdě tak může vznikat přesvědčení, že báseň je 

utvořena nějakým zvláštním, obtížnějším uměním. Tvořit verše představuje 

exkluzivnost, výlučnou schopnost, dovednost, která je darovaná přímo Múzami. 

Veršovaný text vždy působí sugestivně, jeví se jako něco vyššího, mimořádného. To 

proto, že se v obecné řeči takového způsobu vyjadřování neužívá. Z tohoto 

„magického“ důvodu vnímáme už předem verše jako nositele významných obsahů. 

Proto se próza považuje za něco, co si musí čtenářův respekt zasloužit. A je vlastně 

druhořadá, protože je jazykově přístupnější. 

Podoba současné výuky by měla vycházet z Rámcového vzdělávacího programu 

a plnit očekávané výstupy, jež jsou v něm definovány. Ty představují soubor 



 

19 

dovedností, které by měl zvládat žák po absolvování daného vzdělávacího stupně. Toto 

je soubor očekávaných výstupů, které by měl ovládat absolvent gymnázia v oblasti 

literární komunikace. Vybrali jsme RVP pro gymnázia, protože pozorování probíhalo 

většinou na tomto typu škol. 

 

Očekávaný výstup pro žáka: 

•  rozliší umělecký text od neuměleckého, nalezne jevy, které činí text uměleckým 

•  objasní rozdíly mezi fikčním a reálným světem a vysvětlí, jakým způsobem se 

reálný svět promítá do literárního textu, jaký vliv může mít svět fikce na myšlení 

a jednání reálných lidí 

• na konkrétních příkladech popíše specifické prostředky básnického jazyka a 

objasní jejich funkci v textu 

• rozliší a specifikuje jednotky vyprávění (časoprostor, vypravěč, postavy) a 

zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře 

• rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a posoudí jejich funkci v konkrétním 

textu 

• při interpretaci literárního textu ve všech jeho kontextech uplatňuje prohloubené 

znalosti o struktuře literárního textu, literárních žánrech a literárněvědných 

termínech 

• identifikuje využití jednoho textu v textu jiném (intertextovost) a objasní jeho 

funkci a účinek na čtenáře 

• postihne smysl textu, vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož 

textu, porovná je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu 

• rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury vážné, středního proudu a 

literárního braku a svůj názor argumentačně zdůvodní 

• samostatně interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních 

děl 
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• vystihne podstatné rysy základních period vývoje české i světové literatury, 

významných uměleckých směrů, uvede jejich představitele a charakterizuje a 

interpretuje jejich přínos pro vývoj literatury a literárního myšlení 

• vysvětlí specifičnost vývoje české literatury a vyloží její postavení v kontextu 

literatury světové (vzájemná inspirace, příbuznost, odlišnosti a jejich příčiny) 

• tvořivě využívá informací z odborné literatury, internetu, tisku a z dalších 

zdrojů, kriticky je třídí a vyhodnocuje 

• získané schopnosti a dovednosti tvořivě využívá v produktivních činnostech 

rozvíjejících jeho individuální styl. 

 

Z tohoto výčtu je jasné, že by se učitelé konfrontaci sebe, žáků a poezie neměli vyhýbat. 

Na uplatnění interpretace ve výuce přímo odkazují čtyři body. A pokud budeme 

vycházet z předpokladu, že literární výchova je esteticko-výchovný předmět, její 

základní metodou a náplní by měla být interpretace uměleckých textů, ne metatextů. 

Na reálný problém ukazuje ve svém textu Kostečka (1992), který za největší obtíž v 

hodinách literární výchovy považuje vlastní estetickou interpretaci básně. Tato aktivita 

bývá postrachem také pro vysokoškolské studenty. Za předpokladu, že práce s textem 

by měla tvořit základ výuky v hodinách literatury, je to neradostné zjištění. Obtížnost 

vidí především v proniknutí do složitých vztahů mezi obsahem a formou díla, v 

motivaci žáků k interpretaci a především v překonání jejich přesvědčení, že je možné se 

skutečně dobrat ke skutečnému záměru autora. 

4.1 Školní výuka poezie podle didaktických příruček 

Tato kapitola vychází ze srovnání několika didaktických příruček, které mají být 

inspiračním zdrojem pro učitele literární výchovy. Každá z nich většinou nabízí obecný 

postup, jak vést interpretaci, poté následuje konkrétní ukázka práce s básní. 

Srovnáním jsme vytvořili obecnou podobu školní interpretace poezie, která by 

měla pozitivně působit na hloubku recepce literárního díla.  
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Tito autoři (Hoznauer, Bastl, Kostečka, Koubek, Kožmín, Lederbuchová) dávají 

přednost kvalitě před kvantitou. Tedy jedné komplexní hluboké analýze, před několika 

povrchními. Díky komplexní analýze je schopen dát učitel žákům souhrn možných 

postupů, které mohou aplikovat při svých dalších setkáních s poezií. 

Na interpretaci básně není možné použít jednotnou šablonu. Každý text je 

individuální, konkrétní, nese své jedinečné sdělení. Interpretovat báseň znamená jak 

respektovat její strukturní specifičnost, tak specifičnost jejího strukturního působení. 

Podle Mistríka (In: Kožmín, 1997) zahrnuje rozbor textu ve škole tři stupně. 

Jsou jimi: typologie, interpretace a výchovná funkce interpretace. 

 

1. Typologie 

Odráží se především ve formální podobě textu. Pojmenovává prvky, které dělají text 

textem. Jde o popis textu, o rozpoznání prvků, které jsou evidentní a na první pohled 

viditelné, tedy fakticky doložitelné. Jedná se o hledání použitých slov, frekvenci a 

distribuci slov v textu, umístění slov v textu, gramatické kategorie. Na tento přístup 

navazuje: 

 

2. Interpretace 

Vychází z typologického popisu, ale jde hlouběji. Jde o zasazení básně do širšího 

kontextu jeho vzniku. V typologii se hledají fakta, interpretace vysvětluje. 

Posledním stupeň představuje: 

 

3. Výchovná funkce interpretace 

Tato složka je nadstavbou oproti běžnému „domácímu“ čtení básně. Tuto fázi chápe 

Mistrík (In: Kožmín, 1997) jako: „text jako živé slovo, jako výpověď člověka“(str. 152). 

Ani jedna z těchto částí by se ve škole neměla vynechat. První dvě budou zbytečné, 

pokud se text nebude chápat jako aktuální výpověď, která je adresovaná čtenáři. 

Zároveň výchovnost bez analýzy textu je stejně neúčinná. 
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Jak je výše řečeno, literární výchova patří mezi estetické výchovné předměty, proto by 

měl být jejím základním stavebním kamenem estetický zážitek, ze kterého vychází a 

zároveň se k němu vrací další části hodiny. Estetický zážitek může podle Plcha (1990) 

navodit pouze přímý kontakt s uměleckým textem. Může mít jak vizuální, tak auditivní 

podobu. Pod vizuální patří vlastní samostatné přečtení textu. Pod auditivní podobou si 

můžeme představit recitaci básně. Nejlépe učitelem, protože ten by měl znát text jako 

celek. A bez této znalosti a zkušenosti nelze báseň recitovat dobře. 

Literární umění má, proti jiným druhům umění, tu výhodu, že jeho recepce je 

vázána na vícero receptorů. Vývojem písma, a zvláště knihtisku, a s nástupem 

gramotnosti společnosti je recepce slovesného díla zprostředkována jeho vizuální 

podobou, z hlediska fylogeneze i ontogeneze člověka je původní podobou auditivní 

podoba slovesného díla (Manquel, 2007). 

Po estetickém zážitku by se měl dát žákům čas na jeho zpracování. Je přirozené, 

že má své pokračování i po skončení. Běžná reakce na shlédnutí nebo vyslechnutí 

uměleckého díla (film, koncert, divadelní představení, kniha apod.) je silná potřeba 

vyjádření svého zážitku, hovořit o něm, pochválit ho, „strhat“ ho. Na tuto skutečnost je 

třeba myslet i během školní výuky literatury. Je nutno ponechat žákům chvíli na to, aby 

se ve svém estetickém zážitku zorientovali a teprve potom se k němu mohli vyjádřit. K 

výpovědi o vlastním estetickém zážitku může učitel žáky vyprovokovat otázkami typu: 

Jak se vám to líbilo? Co vás zaujalo? Čemu nerozumíte? Odpovědi na tyto otázky by 

mu měly dát vodítka, jakým směrem vést další interpretaci textu (Plch, 1990). Všechny 

odpovědi by měli studenti dokládat úryvky interpretovaného textu. 

Jiní autoři, např. Koubek (2011), tuto fázi označují jako pojmenování celkové 

nálady textu či výchozí situace. 

Za nejobtížnější fázi práce s textem ve škole patří jeho interpretace. Protože 

během ní dochází často k potlačení estetického zážitku, jako základu esteticko-

výchovného procesu, a zároveň se dostává do popředí rozumové zpracování textu. 

V části interpretační by se měly objevit tyto okruhy: literárněvědná analýza, 

zhodnocení textu po stránce zvukové, rytmické, formální, jazykové, a významové.  
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I když studenti používají v interpretaci vědomostní poznatky z různých 

literárních oblastí, neměla by se z literárního díla stát ilustrace nebo kopie skutečnosti, 

soubor jazykových prostředků, zásoba literárněvědných pojmů podrobovaná formálním 

rozborům, oslabující celostní kvalitu literárního díla. Z tohoto přístupu, podle Plcha 

(1990), pramení negativní vztah studentů k umělecké literatuře vůbec. 

V praxi to znamená, že se text rozkouskuje na elementy, které se ovšem nespojí 

do celku. Což jde zcela proti celostnímu přístupu k textu. 

Přesto tvrdíme, ve shodě s Hamanem (1999), že znalost literární vědy usnadňuje 

hlubší přístup k literárnímu dílu. Proto by bylo hloupé ji zatracovat s odůvodněním, že 

utlumuje estetický zážitek. Adekvátní znalost a dovednost použít poznatky literární 

teorie naopak estetický zážitek posunuje do vyššího stupně poznání. Zároveň prohlubuje 

kvalitu recepce literárního díla. 

Zhodnocení literárního díla po stránce zvukové představuje informace, které se 

dají vyčíst z fonémů. Tato aktivita by měla být spojena s hlasitým čtením, protože ji 

usnadňuje. 

V případě interpretovaného Sovova textu např.: opakované použití dvojhlásky 

ou (louky, mou, jsou, hrou apod.) navozuje houpavý rytmus. Implicitně připravuje 

čtenáře na plavbu, kterou podnikne lyrický mluvčí. 

Rytmický rozbor by se měl orientovat na pravidelnost rytmu, ale také jeho 

odchylky a především jejich funkčnost. Učitel by měl ve svém rozboru upozorňovat na 

hudební prvky v básni např. refrénu. Ptát se, jestli má nějaký vztah k obsahu. Dále 

každé porušení pravidelného rytmu bývá předvoj obsahově významné části textu. To 

samé platí o refrénu, který bývá nositelem významově důležité informace. 

Další složku, na kterou by se měl učitel se studenty zaměřit, jsou jazykové 

zvláštnosti a zvláštnosti ve výrazu. Hodnotí se jazykové prostředky, které volí autor, 

aby dokreslil svůj záměr. Vhodné je se ptát, jestli studenti vidí jazykové prostředky, 

které jsou použity jinak, než v běžné komunikaci (spojení, výběr slov, tvar slova, 

slovosled apod.). 
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Poslední oblast zájmu tvoří figury a jiné významové ozdoby. Žádná školní 

interpretace se neobejde bez hledání figur a tropů. Ačkoliv to většinou odradí každého 

potencionálního čtenáře od toho, aby otevíral básnický text. 

Teprve poslední informace by měly vést ke kontextu vzniku básně (autor, jeho 

život, dobové ovlivnění). Tato část většinou zcela převáží ostatní složky a stává se 

nejdůležitější také během opakování. Také fáze opakování a upevňování si výsledků 

výchovy slovesným uměním má vycházet z jejích specifických rysů a zákonitostí. Často 

jsme svědky toho, že se opakují literárněvědní a literárněhistorické poznatky jako: 

narodil se…, žil…, napsal…, zemřel… Plch (1990) tedy navrhuje, aby i opakování 

vycházelo ze čtenářského zážitku a opakování by mělo upevňovat jejich čtenářskou 

zkušenost. Závěrečná fáze by tedy měla mít rozmanitou podobu, např. recitace několika 

veršů, dramatizace, četba úryvku.  

4.2 Francouzská škola školní interpretace 

S touto propracovanou metodou české čtenáře seznamuje Zdeněk Kožmín v knize 

Interpretace básní (1997). Autor vychází z publikace F. Germaina L'art de commenter 

un poeme lyrique, která je míněna jako základní příručka pro učitele. Veškerá 

interpretace je podmíněna lyrismem textu, této hodnotě jsou podřízeny všechny 

postupy, které se během rozboru básně používají. 

Základem tohoto přístupu je dialog o básni. Velkou roli hrají zároveň otázky, 

které učitel operativně v průběhu rozhovoru formuluje. 

První okruh otázek patří problému inspirace. Inspiroval básníka milostný 

zážitek, politický problém, sociální nespravedlnost? Čte student osobní příběh, nebo 

zamyšlení nad obecnou otázkou? Jak básník zachycenou událost transformuje?  

Chápeme, že tento přístup báseň objektivně vymezuje, ale nezdá se nám možné 

inspirační zdroj jednoznačně vymezit. Někdy může výpověď osobního příběhu být 

zároveň zamyšlení nad obecnou otázkou. 



 

25 

Druhý okruh otázek se věnuje emocím a vřelosti autorova přístupu k objektu. 

Ptáme se, jestli je básníkova senzibilita jemná – robustní, iracionální – rozumově 

uchopitelná. Zachycuje básník svět reálný – imaginární? 

Třetí okruh otázek vidí Germain (In: Kožmín, 1997) v umělecké stavbě básně. 

Do této skupiny patří otázky typu: Jaký je kompoziční plán? Je hrou obrazů a myšlenek, 

přirozeným rozvíjením emoce? Co drží báseň vcelku? 

Čtvrtou skupinou otázek vstupujeme do světa autorovy individuality. Jakou dává 

básník hodnotu předmětům? Odkazuje se na mytologii? Jaká láska ho zajímá a dojímá? 

Co pro něj představuje štěstí? 

Tato metoda má určitě své místo a výhody. Přesto působí jako kontrolní otázky, 

jestli student pochopil text. Dialog nad básní by měl vycházet z „promyšlené 

interpretace a ne z předem připravených otázek“ (Kožmín, 1997, str. 156). Dialog je 

spojen s kladením otázek (ať přímých či nepřímých), které budou vycházet ze strany 

studentů.  

4.3 Podoby školní interpretace 

Mikulášek (2009) popisuje několik druhů interpretací, o nichž můžeme do jisté míry 

říct, že mají své opodstatnění, ale zároveň mají také zužující charakter. 

Interpretace biografická: dílo odráží život svého autora. Základní metodou 

tohoto přístupu je hledání paralel mezi světem autorovým a textovým. Za pozitivum této 

metody, kterou Mikulášek (2009) označuje, je v motivaci o další autorovo dílo. My 

bychom to ovšem doplnili, že je to možné jenom v tom případě, pokud má autor 

„zajímavý“ život. Problematická je ve chvíli, kdy je hledání paralel zavádějící a mylné. 

Během pozorování jsme se s touto formou interpretace setkali. Došlo při ní k 

„násilnému“ spojení života autora a smyslu básně. 

Paul Ricoeur (In: Kožmín, 1990) rozvíjí myšlenku, že pro pochopení či pro 

interpretaci textu vůbec nepotřebujeme pátrat v hloubce básníkovy osobnosti, z níž vše 

tryská, ale že naopak text má svou vlastní nosnost, svou samoreferenci, jak tomu 

Ricoeur přesně říká. Text odkazuje sám k sobě, je zcela plnoprávný, nepotřebuje, aby se 
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vždycky odkazovalo na jeho původce. Respektujme tedy celistvost a uzavřenost každé 

básně do svého vlastního významového smysluplného kouzlení. 

Interpretace sociologická: hledáme projevy autorova názoru na společnost. 

Tento přístup se, možná nadbytečně, objevuje u básnických textů, jejichž autor měl 

silné politické myšlení. Nebo tvořil v době, pro niž byl charakteristický 

politický/společenský útlak. Tento typ interpretace se v našem výzkumu objevil u textů 

od Petra Bezruče, S. K. Neumanna, Ivana Wernische a Jiřího Žáčka. 

Interpretace jazyková: text představuje pouze jazykový útvar. Na kterém lze 

doložit jazykové odchylky, zvláštnosti, postupy (syntax, morfologie, lexikologie). S 

touto podobou interpretace jsem se, během svého pozorování ve školách, nesetkala. 

Přesto má svoje místo v komplexním rozboru. 

Interpretace strukturně – poetologická: text je projev probíraného jevu (např. 

žánru). 

Interpretace emocionální: akcentuje čtenářský zážitek a dojem. Čtenářský 

zážitek, který není třeba dál analyzovat. Naopak, jak se lze dočíst v didaktických 

příručkách, prvotní čtenářský zážitek je základem pro interpretaci poezie. Analýza z něj 

vychází a zpětně by k němu měla opět vracet. 

Interpretace tematická: hledá odpověď na otázku: O čem je dílo? Co chtěl autor 

říci? Tento přístup je, podle Mikuláška, nejtypičtější pro školní výuku. Z našeho 

výzkumu toto tvrzení nemůžeme potvrdit, protože jsme se většinou setkali s kombinací 

těchto přístupů. 

Každá podoba interpretace má ve školní praxi své místo a opodstatnění. 

Za ideální klíč k rozkrytí textu považuje Mikulášek interpretaci sémiotickou: 

dílo je celistvý znak svého druhu. Je výzvou, provokuje, nárokuje si odemknutí.  

4.3.1 Ecovy podoby interpretace  

S teorií sémiotické interpretace se můžeme setkat také v knize Meze interpretace (2004) 

od Umberta Eca. Představuje v ní dvě možnosti přístupu k textu, kterým odpovídají dva 

typy čtenářů. 
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Eco rozlišuje interpretaci sémantickou a sémiotickou (také kritickou či 

sémiozickou). 

Sémantickou interpretaci používá čtenář naivní. Vyznačuje se tím, že ho zajímá 

příběh, chce vědět, jak to dopadne, těší se na závěr. Snadno se chytá do textových 

nástrah, které mu připraví autor. Čte logickým způsobem a zaměřuje se na denotáty 

textu. Tento druh čtenáře dělá přesně to, co mu diktuje text. 

Naproti tomu sémiotická interpretace „je metajazykovou aktivitou, sémiotickým 

přístupem, který si klade za cíl popsat a vysvětlit, z jakých formálních důvodů určitý text 

produkuje danou reakci (a v tomto smyslu může rovněž nabývat podobu estetické 

analýzy)“ (Eco, 2004, str. 64). Tuto skupinu uživatelů můžeme označit jako čtenáře 

druhého stupně či kritického čtenáře. Na rozdíl od sémantického čtenáře, který je 

zaměřen na obsah, tohoto zajímá forma. 

Eco také připouští to, že jeden fyzický čtenář může jedno literární dílo číst 

oběma způsoby. Např. při čtení detektivky bude jako naivní čtenář rád padat do pastí 

vypravěče, ale současně, jako kritický čtenář, bude schopen zpětně rozpoznat narativní 

strategie, které ho vrhly do naivní roviny. 

Abychom toto dělení ještě trochu přiblížili, použijeme příklad, který uvádí sám 

Eco. Použijeme větu typu Létají s letadly. Naivní (sémantický) čtenář bude přemýšlet, 

jakou možnost významu má zvolit. Nechá se vést textovým okolím či okolnostem 

promluvy. Zatímco sémiotický čtenář bude schopen jednoznačně a formálně určit 

syntaktické důvody, které dělají toto slovní spojení nejednoznačné. 

Můžeme tvrdit, že sémantický čtenář se nechává vést verbální (povrchovou) 

strategií textu. Kritický čtenář je takový pouze na základě svého interpretačního 

rozhodnutí. Všechny explicitní prvky nepřitahují čtení na druhé úrovni. Naopak 

přitažlivé jsou všechny prvky, které jakýmkoli způsobem porušují normu.  
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5 Historie výzkumu 

Pro naši práci, která se věnuje recepci poezie, jsme vybrali tři školy. Dvě z toho jsou 

všeobecná gymnázia, jedna je vysoká škola. Měli jsme možnost navštívit tři typy hodin: 

klasické hodiny literární výchovy (45 minut), literární seminář (90 minut) a seminář 

věnovaný tvůrčímu psaní (180 minut). 

Vysoká škola a jedno gymnázium se nacházejí v Praze. Druhé gymnázium v 

menším městě na Vysočině. 

První kontakt se školami nám zprostředkovali učitelé, kteří na nich učí, a osobně 

je známe. osobně znám. Poskytli nám na své kolegy mailové adresy. V ani jednom 

případě jsem se nesetkali s odmítnutím. Po prvním dopise jsem se s každým učitelem 

osobně setkali a domluvili se s nimi na termínu pozorování. Nebylo to úplně 

jednoduché, protože jsem měli požadavek, aby se pracovalo s poezií. 

Data, ze kterých ve své práci vycházíme, jsou záznamy z pozorovaných hodin, 

rozhovory s učitelkami a texty, se kterými se během hodin pracovalo. 

Školy jsme navštěvovali v průběhu listopadu a prosince 2011. Na vysoké škole 

jsme celkem odpozorovali třináct hodin semináře tvůrčího psaní. Na gymnáziu v Praze 

celkem pět hodin u dvou učitelů (dvě hodiny literární seminář, tři hodiny literární 

výchovy). Na gymnáziu na Vysočině celkem dvě vyučovací hodiny literární výchovy. 
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6 Pasportizace škol 

Vysoká škola, na které jsme navštěvovali seminář tvůrčího psaní, se nachází v Praze. 

Sídlí v budově bývalé základní školy v poměrně rušné pražské čtvrti. Jedná se o 

umělecky zaměřenou vysokou školu, její absolventi se mohou uplatnit v redakční práci, 

kulturních zařízeních, médiích apod. Bakalářský stupeň nabízí dva obory, navazující 

magisterský, pak čtyři studijní obory. Jako nadstandardní označuje škola možnost 

výuky jednotlivých předmětů lidmi, kteří pracují v daném uměleckém oboru 

(spisovatelé, scénáristi, dramatici, novináři apod.). Pozorování jsme provedli v semináři 

praktikujícího básníka a vydavatele. Protože se jedná o školu soukromou, studenti platí 

školné. 

Pražské gymnázium, na kterém probíhalo další pozorování, se nachází v centru 

Prahy. Celkem má dvě budovy. V první sídlí osmileté gymnázium, ve druhé čtyřleté. V 

každém ročníku je jedna třída s průměrně pětadvaceti studenty. Výzkum probíhal na 

gymnáziu osmiletém. Tato škola je humanitně zaměřená. 

Škola má celkem tři patra, nachází se ve starším domě s vnitřním dvorem, který 

studenti využívají během přestávek. Každá třída má svou kmenovou místnost, dále má 

škola specializované učebny (chemie, fyzika, počítače, biologie). Během pozorování 

jsme viděli, že se v nich učí takové předměty, které neodpovídají jejímu zařízení 

(literární výchova v učebně chemie). 

Třetí škola, kde výzkum probíhal je všeobecné gymnázium na Vysočině. Tato 

škola patří mezi větší, navštěvuje ji celkem 420 žáků. V jedné budově spolu sídlí 

čtyřleté a osmileté gymnázium. Také tady je v každém ročníku jedna třída s průměrným 

počtem pětadvaceti studentů. Kromě toho, že má každá třída svou kmenovou místnost, 

využívají se také specializované učebny. Zajímavostí na tomto gymnáziu je i to, že má 

svou učebnu pro výuku literatury a literárního semináře. Tato učebna je spojena se 

školní knihovnou. Studenti v ní nesedí v lavicích, ale na dvou pohovkách a proutěných 

křeslech. Celá místnost působí velmi příjemně a útulně – sama učitelka říká: „… chtěla 
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jsem, aby to tu vypadalo jako něco mezi obývákem a kavárnou. Každopádně se tu moc 

pěkně učí.“ 
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7 Pasportizace tříd 

Během vlastního výzkumu na školách jsme měli možnost navštívit pět různých tříd, 

v kterých učili čtyři různí učitelé. 

7.1 Septima z Vysočiny 

Tuto třídu navštěvuje celkem šestadvacet studentů, z toho je čtrnáct dívek a dvanáct 

chlapců. Během našeho pozorování chyběli tři studenti. 

Tuto třídu bychom označili jako hovornou a živou, je to poznat na první pohled. 

Toto tvrzení můžeme opřít také o slova jejich učitelky Podzimkové: … Oni prostě 

někdy nezavřou pusu, mluví zbytečně moc, ale když je to k věci, tak mi to nevadí, spíš 

naopak. Nutí mě se neopakovat a to mě s nima baví.“ To, co u nich tato učitelka 

považuje za pozitivum, ostatní vidí jako negativum. Během toho, co jsme si s 

češtinářkou povídali, přidala se do hovoru jiná učitelka, která učí v septimě dějepis. 

Když slyšela, jak Podzimková vyjadřuje třídě sympatie, začala je zpochybňovat. Říkala, 

že má třída velmi problematické chování a neustále se v ní řeší problémy s kázní. 

Češtinářka na ni nijak nereagovala a pokračovala dál. 

Pozorování probíhalo na hodině literárního semináře, ten si studenti vybírají z 

několika možností na začátku školního roku. 

Výuka se uskutečnila v místnosti školní knihovny, bylo vidět, že studenti jsou na 

tento prostor zvyklí. Každý tam měl své místo. Na koho nezbylo místo na pohovce nebo 

křeslo, seděl/pololežel na polštáři na zemi. Toto rozmístění učitelka zcela tolerovala. 

Studenti bez problémů plnili zadané úkoly, během hodiny působili hlučněji, ale učitelce 

to nevadilo, nijak se je nesnažila utišit. Celková atmosféra byla velmi příjemná, což 

mohlo být ovlivněno tím, že Podzimková s touto třídou velmi přátelsky komunikovala. 
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7.2 Oktáva z Vysočiny 

Další pozorování proběhlo na hodině literární výchovy v oktávě stejného gymnázia na 

Vysočině. Na hodině bylo přítomno osmnáct studentů (deset dívek, osm chlapců) z 

celkového počtu dvacet tři studenti. 

Vyučování probíhalo opět ve školní knihovně. Tentokrát se všichni vešli na 

pohovky nebo do křesel. Na rozdíl od předchozího pozorování, je hodina více nabitá 

teoretickými poznatky. Studenti si dělají samostatně zápisky, učitelka jim to nemusí 

připomínat. 

Podzimková o této třídě říká, že je dost výkonově zaměřeni, bohužel ne v jejím 

oboru. Podle jejích slov by si s nimi ráda více povídala, ale studenti to příliš 

nevyhledávají. „Zapsat si pár vět. A to je konec.“ Tohle nastavení jí, podle jejich slov, 

výuku značně ztěžuje. Také dodává, že je dost tlačí maturita, takže i tomu je nucena 

přizpůsobit v obsahu. Sama také přiznává, že měla problém si k nim najít cestu: „Já s 

nima vlastně pořád tak trochu bojuju. Vždycky očekávám nějakou živost, ale ta nikdy 

moc nepřichází.“ 

7.3 Sexta v Praze 

V této třídě jsme opět absolvovali výběrový literární seminář, znamená to, že si ho 

všichni mohli vybrat. Celkem se ho zúčastnilo třináct studentů (šest chlapců, sedm 

dívek). Učitelka mě upozorňovala, že příliš nemluví a měla pravdu. Jenže jelikož 

začínal ve dvě hodiny odpoledne, zdálo se, že už jsou unavení. 

Seminář se učil v jejich kmenové třídě. S jednou výjimkou seděli všichni 

studenti ve dvojicích. Během výuky si povídali, ale když je na to učitelka upozornila, 

zase se utišili. Překvapila mě její tolerance k používání notebooků. Sama mi o přestávce 

říkal, že jí to hrozně vadí, ale nic s tím nedělala. 

I když učitelka Letničková říkala, že moc nemluví, plnili, jí zadané úkoly, bez 

zbytečných poznámek a připomínek.  
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7.4 Septima v Praze 

Literární výchovu v této třídě vedl učitel Jaroš. Tuto třídu navštěvují dvacet dva 

studenti. V den náhledu v ní sedělo jedenadvacet studentů, z toho převažovaly dívky – 

celkem devatenáct. Jelikož hodina probíhala v učebně chemie, tak studenti seděli v 

dlouhých řadách po osmi. Obsadili poslední dvě řady, takže byli nejdál od učitele. 

Dvojice chlapců seděla na předních místech. 

Třída působila během vyučování velmi pasivně, do práce s textem se zapojila jen 

na vyzvání. Působila také poměrně hlučně, učitel několikrát použil větu: „Tak už buďte 

ticho.“ Tato věta měla většinou krátkodobý, ale pozitivní účinek. Také v této třídě 

používali studenti notebooky, ale neobjevovalo se to v takové míře, jako v sextě. 

Protože většina studentů byla ženského pohlaví, učitel musel z jejich strany 

několikrát čelit poznámkám s erotickým podtextem. Např.: „Jak se jmenují autoři, kteří 

obdivují přírodu? – Naturisti.“ Překvapilo nás, že to zvládal a nenechal se vyvést z míry. 

Řešil je tak, že na ně nereagoval zbytečným vysvětlováním, což se zdálo jako nejlepší 

řešení.  

7.5 Seminář na vysoké škole 

Do tohoto semináře mělo chodit celkem šestnáct studentů. Tento počet jsme ovšem 

nikdy neviděli. Učitel Zimek říkal, že nevyžaduje docházku, proto se mu všichni snad 

nikdy nesešli. Přesto, podle našeho pozorování, na semináři převažovaly vždy 

studentky. Na volitelný seminář se mohli hlásit studenti z každého ročníku, proto mezi 

nimi nebyly téměř žádné vazby. Pokud se nesešel větší počet, tak seděl každý sám. 

Během přestávek si spolu téměř nikdo nepovídal, většinou opustili učebnu nebo si četli. 

Další zvláštností bylo, že studenti nebyli ve stejném věku. Většině bylo kolem dvaceti, 

ale semináře navštěvoval také muž okolo třiceti let a žena ve věku kolem padesáti let. 

Všichni studenti, se kterými jsme mluvili, říkali, že mají nějaké literární ambice, i když 

ne všichni v oblasti psaní poezie. Za velkou motivaci považují osobnost učitele, který je 
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současně básník a vydavatel. Dalším lákadlem bylo podle nich to, že se seznámí s texty, 

které neznali: „… prostě bych na ně normálně ani nenarazil.“ 

Na rozdíl od ostatních učitelů si Zimek nemusel získávat pozornost, ani zájem 

studentů. Zřejmě to bylo dáno právě dobrovolností jejich účasti a zájmem o obor. 

Předmět patřil mezi povinně volitelné (ostatní předměty byly: tvůrčí psaní próza, tvůrčí 

psaní drama). Každý student musí během studia absolvovat aspoň jeden seminář z 

nabídky. I když se jednalo o seminář tvůrčího psaní, jeho obsahem byly především 

interpretace poetických textů. Jejich výběr a zaměření pojilo téma, které učitel zveřejnil 

v sylabu předmětu (viz příloha). Dále se věnovali psaní vlastních textů, které mezi 

sebou posléze konfrontovali.  
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8 Výklad a rozbor hodin 

Během návštěv jednotlivých škol jsme měli možnost vidět při práci čtyři učitele, dvě 

ženy a dva muže. Přihlíželi jsme tomu, jak vedou své hodiny, jak dokáží získat 

pozornost svých studentů, jak ovlivňují interpretaci básní. 

Jelikož je naše práce zaměřená na recepci poezie, v každé z hodin se pracovalo s 

poezií, což byl náš jediný požadavek. Svůj rozbor zaměřujeme na způsob, jakým se 

pracuje s textem, jak učitel provází své studenty textem. Proto jsme se snažili přesně 

zachytit jejich pokyny během výkladů textu.  

8.1 Gymnázium na Vysočině 

Obě pozorování proběhla v jeden den. Vedla nás učitelka Podzimková, která na toto 

gymnázium nastoupila hned po absolvování pedagogické fakulty. 

V jeden den jsme viděli dvouhodinový literární seminář v septimě a hodinu 

literární výchovu v oktávě. 

Podzimkové je jedenatřicet, učí sedm let a sama říká, že ji to pořád baví. 

Vystudovala český jazyk v kombinaci s hudební výchovou. Oba předměty na škole učí. 

Studenty v septimě vede už od prvního ročníku. „Mám je ráda, protože je znám jako 

děcka. Někdo na ně nadává, ale jsou fajn.“ Tuto obhajobu několikrát sama opakovala. 

O studentech v septimě sama říká, že čtou a jsou poměrně vnímaví, někteří žáci 

se věnují uměleckému přednesu, v němž je podporuje tím, že je připravuje a jezdí s nimi 

na soutěžní přehlídky v recitaci. Říká, že dva žáci chtějí dále pokračovat ve studiu 

českého jazyka na vysoké škole. Říká: „Snad je to i trochu moje zásluha.“ 

U Podzimkové jsme si všimli jedné zvláštnosti a tou je, že zásadně nepoužívá 

během svých hodin čítanky ani učebnice literatury. Říká, že jí nevyhovují, tak jim raději 

texty a učební materiál vytváří sama. 
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8.2 Septima 

Literární seminář je věnován Antonínu Sovovi (připomínáme, že šlo o dvě spojené 

hodiny). Cílem bylo seznámit se životem Antonína Sovy prostřednictvím textu „Kdo 

Vám tak zcuchal tmavé vlasy?“ 
 

Když ona přišla na můj sad, vše právě odkvétalo. 

Tak nevrle a tulácky v obzoru slunce spalo. 

           

Ó proč tak pozdě? řek' jsem k ní. Poslední slunce na sítí,  

zvony mi v mlhách umlkly, jsou ptáci v travách ukrytí, 

 

mé louky teskní vůní mdlou a vody sešeřeny jsou,  

a přes přívozy stíny jdou a všecko planou už je hrou, – 

 

že do daleka odplout chci kams na zelené ostrovy 

a zdvíhám vlajky na stožár a bílé plachty, lanoví. 

 

Vás tenkrát z jara čekal jsem… V obzoru modrý zvučel jas. 

Já napjal struny z paprsků, by echem chyt' se v nich váš hlas. 

 

Nuž rcete, kde jste tenkrát byla? A pod jakými zeměpásy? 

Nuž rcete, čí jste jaro žila? Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy? 

 

Kde horké noci zpívaly vám v okna otevřená? 

Má duše marně toužila tím tichem uděšená. 

 

A teď! kdy nevzpomněl jsem snad, vše se tu chystám zanechat,  

na plavbu bych se vydal rád, proč jdete vadnout na můj sad?  

 

Pro nás tu slunce nehoří a nevýskají pohoří. 

Nám nikde louky nevoní, zpěv nezní v našem pomoří, 
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chci odplout sám a poslouchám podzimu pohádkové hlasy, 

jdu hledat Nové království. 

 

Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy? 

            
 

Studenti minulou hodinu probírali umělecké směry, které Sovu ovlivňovaly. Znali 

základní sbírky, které Sova napsal. Učitelka jim sama vytváří jakési přehledy, aby se 

nad tím „nezdržovali během hodiny.“ Studenti je během hodiny mají u sebe a využívají 

je.  

Učitelka nás seznámila s cílem hodiny. Ten byl formulován takto: Poznat, skrz 

text, život autora. 

Takto vyjádřený cíl je zavádějící. Už od začátku můžeme usuzovat, že půjde o 

biograficky zaměřenou školní interpretaci (Mikulášek, 2009). Její výhodou může být 

zvýšení motivace a zájem o další autorovo dílo. Myslíme, že toto platí pouze tehdy, 

pokud má spisovatel dostatečně „zajímavý“ život. Nevýhodou může být její zavádějící 

výsledek a odklon od interpretovaného textu, což se potvrdilo na tomto semináři. 

Učitelka hledá paralely mezi interpretovanou básní a autorovým životem, což je velmi 

často neadekvátní postup se zavádějícím výsledkem. 

Během hodiny panuje příjemná atmosféra, Podzimková je schopna na žáky 

flexibilně reagovat. Je vidět, že jsou schopni s ní vést dialog. Nemusí je často vyzývat k 

odpovědím, což ve srovnání s jinými hodinami, které jsme viděli, není časté. 

Poté, co Podzimková zapsala do třídní knihy a pozdravila se se studenty, stoupla 

si na místo mimo studenty a recitovala báseň Kdo Vám tak zcuchal tmavé vlasy?. 

Jelikož je to dobrá recitátorka, reagovali studenti značným zklidněním a koncentrací. 

Sama říká, že jim recituje ráda, protože: …“když text slyší, získá to pro ně úplně jinou 

podobu, a kdyby nic jiného, tak si aspoň uvědomí rytmus a verš vůbec… .“ Překvapilo 

nás, že studenti z toho nebyli nijak vyvedeni z míry, zřejmě byli na tuto metodu a 

způsob práce zvyklí. Takový úvod hodiny doporučují také didaktické příručky, protože 
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tato podoba básně zakládá estetický zážitek. Navíc s auditivní podobou básně se 

studenti nemají moc možnost se setkat, takže to byl rozhodně velmi poutavý začátek. 

Po přečtení se učitelka ptala po prvních emocích a asociacích, které v nich text 

přirozeně vyvolal. „Zkuste říct první slovo, které ve vás tento text vyvolal. Co jste v tom 

slyšeli?“ Padaly odpovědi jako smutek, deprese, smíření, naštvání se. Podzimková se 

zatím neptá, proč si to tak myslí. Nechce, aby to dokladovali úryvkem z textu. Tady 

vychází z prvního auditivního zážitku, který zatím není nijak „opracovaný“. Chce po 

studentech, aby zážitek (první čtenářský dojem) reflektovali. 

V další fázi jim rozdá kopie textu a řekne jim zadání úkolu: „Minule jsme četli 

báseň U řek. Je v něčem tenhle text jiný? U řek byl text impresionistický. Vzpomeňte si, 

jaké jsou znaky impresionismu, klidně se podívejte do sešitu jak na znaky 

impresionismu, tak i na báseň U řek.“ V této chvíli si všichni, kdo ty další texty měli, 

připravili, pokud je někdo zapomněl, přisedl si ke spolužákovi a pracoval s ním. 

Učitelka jim zadala zcela komparační práci. Myslím, že by byla úspěšnější až ve chvíli, 

kdy by společně interpretovali také báseň dnešní. Měli srovnávat text, který už 

interpretovali, s textem, se kterým měli první čtenářský dojem. Dále měli pracovat s 

metatextem, který jim učitelka předem připravila (typické znaky Sovova impresionismu 

měli hledat v básni Kdo Vám tak zcuchal tmavé vlasy?). V této fázi jdou „proti 

proudu“, hledají doklady k předem stanoveným závěrům. 

Komparace dvou textů je jednou z cest, jak se dostat hlouběji do textu. 

Podzimková využila srovnávání dvou textů jednoho autora. 

Další zadání bylo: „Teď si ještě jednou přečtěte text sami a zkuste najít barvy, 

které v něm vidíte.“ Odpovědi studentů jsou: je to celý na podzim, takže spíš takový 

šedý, zastřený barvy. Zelená, tady chce odplout na ostrov. A černý vlasy. Podzimková: 

„Dobře a pro jaký směr je právě typické zdůraznění barevného vnímání? – 

Impresionismus.“ Tady učitelka studenty upozorňuje na typický prvek v autorově tvorbě 

– vizuální představy. 

V další části hodiny se Podzimková během rozboru odklonila od textu 

samotného k autorovi. Stalo se to, že lyrického mluvčího ztotožnila s autorem. A nijak 
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neupozornila na to, že se to nemusí překrývat. Učitelka se ptá: „Kdo Vám ten příběh 

říká? Kolik mu může být let? Jak vypadá? Jak se obléká?“ Všechny odpovědi zapisuje 

na tabuli. Snaží se o hrubý popis a charakteristiku mluvčího. Žáci musí vycházet spíše z 

asociací, než z toho, co jim říká text. Jediná otázka, jejíž odpověď můžeme hledat v 

textu, je otázka týkající se jeho věku. V jednu chvíli odpoví student, že jde o krizi 

středního věku. V tu chvíli vrátí učitelka rozbor zpátky k textu. Zeptá se, z jakého verše 

tak usuzuje. Student odpoví, že se mu zdá, že: „… ten, co vypráví je prostě už starý a 

nemůže dál, ale chtěl by.“ Tenhle dvojsmysl vyvolá salvu smíchu. Podzimková to úplně 

přejde a studenti se sami zklidní. Potom se do diskuse zapojí dvě studentky, které mají 

pocit, že se ten hrdina spíš bojí lásky, ženy. Další oponuje, že se spíš bojí nemoci, asi už 

je v takovém věku, že se blíží smrt. Dodává: „… prostě už nemůže, nemá dost energie, 

ale rozhodně to nemyslim, že v posteli.“ 

V dalším výkladu se učitelka zaměří na hrdinku básně a pokusí se ji stejným 

způsobem popsat: „Jak vypadá ta žena, proč se jí bojí? Jak vypadá, jaké má vlasy, jak 

se obléká?“ Opět všechny návrhy píše na tabuli. Souhrnně bych napsala, že v očích 

studentů šlo o mladou, krásnou ženu v sexuálním rozkvětu. Tato interpretace se 

objevuje několikrát. 

Podzimková posune debatu: „ Můžu říct, že podle vás je ten text o lásce. Ale 

proč se tam hovoří hodně o sadu, který odkvétá, o posledním slunci, o loukách, které 

nevoní, o nějaké cestě. Vždyť to je text, kde se objevují přírodní motivy, jak jste přišli na 

to, že je to o lásce, citu?“ Na tuto otázku nikdo neodpovídá. Učitelka: „ Tomuto směru 

se říká symbolismus. Symbol vždycky zastupuje něco, co má jiný význam.“ Tady pracuje 

s definicí, spíše se odvrací od interpretovaného textu. Další otázkou opakuje informaci, 

kterou řekla před chvílí (o čem je báseň): „Je to spíš lyrická báseň. Jedná se o přírodní 

lyriku nebo milostnou lyriku?“ Studenti samozřejmě odpovídají, že se jedná o milostnou 

lyriku. 

Pak učitelka pracuje se slovníkem literární teorie, který dá dvojici, jež se příliš 

nezapojuje. Poprosí je, aby našli pojem symbol, pak ho přečetli ostatním. Opět opakuje 

informace, které jsou v metatextu. Opakování definice může těžko prohloubit poznání. 
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Potom zadá nový úkol: „Zkuste najít symboly v této básni. Co podle vás mohou 

znamenat?“ Tady studenty vede opět ze slovníkové definice k vlastnímu materiálu 

rozboru. Objevují se odpovědi: „je to jeho cesta životem, chce spáchat sebevraždu – to 

je to Nové království, chystá se do ráje, kde to je lepší, než tady. Strom je teda symbol 

života“ apod. 

V této fázi se rozbor ukončí a učitelka pokládá poslední otázku: „Myslíte, že 

báseň může být aktuální pořád? Může být stále zdrojem inspirace, třeba pro současné 

umělce? Jak by zněla hudba, která by doprovodila tento text?“ Odpovědi studentů byly 

kladné, jelikož se blížil konec hodiny, byli značně unavení, takže jejich aktivita prudce 

klesala. Přesto říkali, že by ten text doprovodila nějaká vážná hudba. Myslím, že 

učitelka tuto odpověď očekávala, protože jim pustila tuto báseň zhudebněnou skupinou 

Hm…. Během ukázky jim pošle portrét Antonína Sovy a jeho ženy. Poté to doplní 

komentářem, že se v interpretaci můžeme velmi plést. Podle jejich představ to psal starý 

muž, ale v době vzniku bylo autorovi třicet pět let, takže tak úplně před smrtí nebyl. Na 

druhém obrázku je Sovova žena s nádhernými tmavými vlasy, které bylo v době sňatku 

šestnáct. 

Tato interpretace byla vedena zajímavým způsobem, vycházela z textu. Učitelka 

se mohla vyvarovat akcentace reálného času, kdy Sova báseň napsal. Z textu vyplývá, 

že ji psal muž, který se cítí být starším, unaveným, znuděným. Proto biografické údaje 

považujeme za nadbytečné.  

8.2.1 Způsoby jak otvírat text – Podzimková 

Učitelka formulací cíle hodiny předznamenala, že studenty bude čekat tzv. biograficky 

zaměřená interpretace. Nebylo tomu tak. V záznamu hodiny jsme objevili několik 

rozdílných způsobů, jak pracovala na rozboru textu. 

Tím prvním byla recitace. Implicitní způsob recepce textu. Posluchači vnímají již 

interpretovaný text. Jelikož kvalitní recitace předpokládá poznání a pochopení textu 

recitátorem. Na jeho základě se usměrňuje pochopení textu posluchači (Zámečníková, 

2009). 
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Po recitaci přichází metoda komparační. Tato metoda má podobu srovnání 

dvou textů stejného autora. Škoda, že učitelka nevěnovala tomuto úkolu dostatečný čas, 

protože by se z něj mohl odvodit např. autorský styl.  

Podzimková ovšem zvolila metodu tzv. stylovou. Chtěla po studentech, aby v 

textu hledali znaky impresionismu. Tento přístup považujeme adekvátní ve chvíli, kdy 

učitel připustí např. také prolínání stylů a směrů. Báseň vystupuje sama za sebe, a proto 

se neomezuje charakteristikou jednoho směru, skupiny či autora. Tento přístup 

podporuje také schematizovaný výklad zaměřený na osobnost, směr, dílo. Takto viděný 

literární vývoj zabraňuje uvědomění si plurality kulturního dění dané doby. V Sovově 

textu se např. objevují zřetelné prvky impresionismu (akcent na smyslové vnímání, 

vizualitu), ale také symbolismu (symboly sadu, plavby, Nového království apod.). 

Čtvrtým přístupem k textu, který jsme rozpoznali během hodiny, je již 

zmiňovaná biografická metoda. Podzimková využívala reálné informace z básníkova 

života a ztotožňovala je s lyrickým mluvčím v textu. Tuto metodu bychom 

nezavrhovali, ale nestavěli bychom na ní interpretaci. To, co autor prožívá, se nemusí 

explicitně projevit v jeho tvorbě. Pokud se tedy nejedná o autobiografický text. 

8.3 Oktáva 

Druhou hodinu, kterou jsme viděli pod vedením učitelky Podzimkové, byla literární 

výchova v oktávě, téhož gymnázia na Vysočině. Ten den bylo přítomno osmnáct 

studentů (deset dívek, osm chlapců). Učitelka o nich říká, že pracují jen proto, že jim 

„hrozí“ maturitou. 

Cílem bylo seznámit studenty s generací mladých autorů. Prostřednictvím textů 

si uvědomit dobový kontext. Dále chtěla, aby byli schopni interpretovat text a zároveň 

si uvědomit emoce, které v nich daná báseň vyvolá. 

Pokud bych měla tuto hodinu zařadit podle Mikuláškova (2009) dělení školních 

interpretací, jedná se o interpretaci emocionální a sociologickou. Myslíme si to proto, že 

akcentovala čtenářský zážitek a poté v textu společně hledali projevy autorova názoru 

na společnost.   
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Hodina opět probíhala v knihovně. Mnohem lépe se v ní vytvořila jakási 

přívětivější atmosféra. 

Vyučování učitelka začala zápisem do třídní knihy a pokračovala výkladem, kdy 

přibližovala studentům kulturní a politickou situaci na přelomu 70. a 80. let 20. století. 

Což je doba, kdy vznikly básně, se kterými se bude později pracovat. 

Potom dala každému kopii textů, které se během hodiny interpretovaly. Chtěla, 

aby si je každý přečetl. Ani tady neměla problém s kázní, většina studentů úkoly plnila. 

Ti, kteří se nezapojili, aspoň nerušili.  
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Jiří Žáček: Sonet o loutkách Ivan Wernisch: Loutky 

 

Člověk hraje řadu různých rolí: 

ze Shakespeara, z Tyla, z Orwella; 

dokud věří, že si je sám volí, 

hraje s elánem a zvesela. 

 

Principál nás diriguje holí, 

bouří potlesk, břinká kapela, 

než tě osud jednou provždy skolí 

přesnou ranou přímo do čela. 

 

Ani staří znalci zákulisí, 

zablešení, rozklížení, lysí, 

nevědí, kdo tahá za drátky. 

 

Všichni jsme jen loutky, staří, noví – 

ale ať nám, ksakru, někdo poví, 

z které pokurvené pohádky? 

 

Podrž nitku, bude mřínek. 

I tu je mřínek. 

I sesednou se loutky okolo mřínka 

a tu je bída. 

Tak jdu a přijdu 

a ony ještě u stolu. 

Najedí se a 

„dej mi napít“. 

Jdu pro vodu 

a přinesu víno. 

Ale ony už leží v mošně 

a skuhrají, že spí. 

A spí a probudí se. 

A mošna je zašitá. 

Režnou nití, aby umřely. 

Prší, a když se podívám, 

tak prší z louže nahoru 

tam ve světě, kam 

jdu o rybí kosti 

„Inu, Bože,“ začalo říkadlo 

a nešť je vzal. 

A kde se vzaly, tu se vzaly, 

vzaly se loutky 

a chodí po deštích. 

Tak podrž nitku, bude mřínek 

a zase se sesednou. 

Však ou, 

Okolo stolu se sesednou 

a tu je ta bída, které říkám 

Ejhle. 
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Poté, co texty přečetli, Podzimková se zeptala: „Jsou tam nějaká slova, kterým 

nerozumíte?“ Dalo se předpokládat, že se objeví odpovědi jako mřínek a nešť. Sama 

učitelka vysvětluje význam, tedy malá rybka a čert. 

Tuto třídu jsme si pracovně rozdělili na spolupracující a nespolupracující 

skupinu. Ta první učitelce vycházela vstříc, nemusela je nijak aktivizovat, upozorňovat, 

aby si zapisovali do sešitů, dělali to přirozeně sami. 

Učitelka: „Teď jste si ty texty přečetli, zkuste se do nich ještě jednou podívat a 

řekněte mi, v čem jsou si podobné, v čem jsou stejné?“ Studenti odpovídají, že obě jsou 

o loutkách, o nějakém způsobu manipulace, o hlouposti, nemožnosti být svobodný a 

rozhodovat se. Touto otázkou vedla učitelka studenty ke komparaci textů. V obecné 

rovině se ptala na základní motivy a téma, což doporučují i obecné didaktiky. Téměř 

každou odpověď měla tendenci chválit. 

Učitelka: „Teď mi zkuste jednoduše zformulovat, v čem se ty básně liší?“ – ta 

Žáčkova je srozumitelnější, než Wernischova, používají se tam jasnější věty. Uč: 

„Dobře, ale zkuste se podívat spíš na stavbu.“ – ta první má rým, ta druhá ne. Touto 

otázkou se Podzimková upozorňovala na formu a rytmus. Ten zdůraznila tím, že obě 

básně sama přečetla. Nakonec to znamenalo to, že rytmus byl až polopaticky slyšet. 

Tady přechází od formulace tématu básně k její formální stavbě, vychází ze základních 

znaků poezie (verš, rým, rytmus). 

V další fázi interpretace se zaměří na každý text zvlášť. Uč: „Podívejte se na 

báseň Jiřího Žáčka, přečtěte si ji a řekněte mi, co Vás napadne?“ – je to melodický, 

ještě jak tam vystupuje ta kapela; mně se to zdá až tragikomický; mně to přijde 

beznadějný a až paradoxní, je tu jasná souvislost s dobou, ve který to bylo napsaný. 

Učitelka: „Co si myslíte o Wernischových Loutkách?“ – nevím, je to mnohem 

depresivnější a bezvýchodnější. 

Báseň je interpretačně náročnější, proto většina studentů mlčí, když se mluví o 

Wernischově textu. 
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Podzimková jde během vedení interpretace cestou prvního čtenářského dojmu. 

Učitelce stačí pojmenování emoce, první asociace. Ani se neptá, jaká část textu to 

vyvolala. Nesnaží se blíže analyzovat významovou výstavbu textů. 

Dalším bodem je opět komparace základního motivu – loutky. Uč: „Jsou loutky 

v obou básních stejné?“ – Studenti: u Žáčka jsou to lidé, kteří jsou něčím ovládáni, 

nejdřív to vůbec nevědí, ale když se to dozví, tak už s tím nemůžou nic dělat. U 

Wernische vůbec nepůsobí jako lidi. Protivný loutky, kterých se chce člověk zbavit, ale 

vůbec nemůže. 

Zřejmě chtěla popsat rozdíl v charakteristikách „loutek“, ale více se tomu 

nevěnovala. 

Učitelka: „Proč si básníci vybrali právě téma loutek?“ – Studenti: „Měla to být 

kritika režimu a jejich situace v něm; cítili se tak; ukazujou dobu, ve který žijou, 

normalizaci a tak.“ 

Podzimková: „Dnes už tu totalita nevládne, dokážete říct, v čem může být ta 

báseň aktuální ještě dneska?“ „když se mluví o manipulaci, tak ta je přece vždycky, vy 

nás taky přece nějak manipulujete…“ Tato odpověď všechny „probudila“. Do toho 

ještě zazvonilo. Podzimková se stačila rozloučit a říct, že sama žije v „totalitě školního 

zvonění.“ 

8.3.1 Interpretační postup Loutek –Podzimková 

Podzimková v této hodině opět používá metodu komparace. Zvolila odlišnou podobu. 

Nejedná se o srovnání textů stejného autora, jak jsem viděla v předchozím příspěvku, 

ale srovnání dvou básní, které by mělo spojovat téma. Tento předpoklad nám potvrdila 

sama učitelka během rozhovoru. Pokud se učitel rozhodne použít komparaci, tak by si 

měl být jist, že v textech souvislost je. 

Tyto dvě básně nejsou ke komparaci vhodně zvolené. Na první pohled je pojí 

slovo loutka, které se objevuje v názvu. Obáváme se, že toto spojení je pouze formální a 

obsahově spolu příliš nesouvisí (něco jako souvislost slov umělecký akt a pietní akt). 

Když už se učitelka rozhodla s nimi pracovat, měla by zaznít informace, že podobnost je 
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pouze prvoplánová. Pokud tohle nezazní, učí se žáci číst v rovině empirických čtenářů 

(viz Eco). 

Myslíme si, že Žáčkovy Loutky opravdu mohou být kritické vůči politickému 

uspořádání doby, ve které vznikly. Označují osoby, které s sebou nechají manipulovat, 

aniž by o tom věděli. V tomto případě souhlasím s interpretací, na které se shodli během 

hodiny. Wernishovy Loutky jsou jiné. Rozhodně jsou v jiném postavení, než Loutky v 

předchozí básni. Nejsou nijak manipulovány, je to spíš naopak. Ony jsou těmi, kdo řídí 

svoje okolí. Nelze se jich zbavit. Z péče o ně nelze vystoupit. Tyto Loutky možná 

mohou být dětmi a tento text je výpovědí unaveného rodiče. 

Další metodu, jak učitelka pracovala s textem, bych pojmenovala tematickou. 

Ptala se, o čem báseň je. Pojmenování výchozí situace, považuji za základní. Z ní by 

měla interpretace vycházet a čerpat. 

Poslední přístup označuji jako interpretaci formální. Popisuje formu, aspekty, 

které dělají báseň básní – verš, rým rytmus. Tato interpretace by měla být v kombinaci s 

analýzou obsahovou, protože formální podoba básně má velmi blízko k jejímu obsahu. 

Např. veršový přesah přitahuje pozornost k podstatné myšlence. 

8.4 Gymnázium v Praze 

Na tomto pražském gymnáziu jsme viděli při práci dva učitele (muže a ženu).  

8.4.1 Sexta 

Učitelce Letničkové je okolo pětapadesáti let. Učí téměř třicet let. Působí jako velmi 

pečlivá učitelka. Usuzujeme z toho, že na naše setkání byla výborně připravená. Na 

jejím pracovním stole ležela příprava na hodinu, čítanky, učebnice, které používá ve 

výuce. Se vším nás ochotně seznámila. Zajímala se o téma naší práce. Během rozhovoru 

nám stačila říct, že tuto hodinu si zkusila i s jinou třídou a ta hodina vyšla. Před 

samotným začátkem hodiny nás ještě upozornila, že třída není příliš komunikativní, ale 

bude se je snažit nějak vyprovokovat. 
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Učitelka: „Je nás tady málo, pojďte se posunout dopředu.“ Hned na začátku se s 

nimi snažila navázat kontakt, s minimem slov odporu se přesunuli do předních lavic. Co 

mě překvapilo, bylo používání notebooků. Ve třídě ho měli na lavici čtyři dvojice 

studentů. Na první pohled ho nepoužívali na psaní zápisků a učitelce to značně 

narušovalo výuku. Několikrát zadní dvojici oslovila, aby ho zavřeli, což se nestalo. 

Poté rozdá do dvojice kopie textů a otázky k nim (viz příloha 2). Zajímavé je, že 

k textům nebyli uvedeni autoři. Všechno to byly ukázky poezie, které vznikly v různých 

obdobích. V příloze je naskenovaná podoba pracovního listu, během pozorování se 

nepracovalo s každým textem, který ho obsahuje. 

Letničková: „Podívejte se na otázku číslo jedna a pokuste se na ni odpovědět.“  

 

Otázky: 

• Jaké jsou znaky literárního druhu poezie? 

• Pokus se seřadit jednotlivé ukázky podle toho, do jaké míry jsou potlačeny 

atributy tradičního verše. Jedna z ukázek je mnohem starší, než ostatní (pro 

porovnání). Která to je? 

 

Studentka: „Forma je ve sloupcích.“ Učitelka: „Termín, prosím.“ Studentka: „Verš.“ 

Další otázky směřuje na rým a rytmus. Snaží se jim přiblížit, že i když jsou to základní 

znaky poezie, nemusí to být platné obecně (chce slyšet termíny volný verš). V této fázi 

jí jde o znalost základní terminologie, není zcela poznat, jestli znají obsah těchto slov: 

„…ptám se jen na to, co budou muset vědět u maturity.“ 

Poté, co si zopakují základní znaky, vrací pozornost žáků zpátky k ukázkám. 

Učitelka: „Teď se podívejte na otázky, čím je to nepravidelnější, je to novější. Tak a teď 

zkuste z těchto tří hledisek ocenit ty texty.“ 

Žáci snadno označí nejstarší text. „Nejstarší je dvojka, protože to je určitě 

Shakespeare.“ „Dobře a jak se říká té formě?“ – Sonet. Potom se ještě doptá na formu 

a typy sonetu. Studenti to jsou schopni bez problému odhalit i v textu. 
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V další části Letničková směřuje studenty na texty pět a šest. „Podívejte se na 

ně, proč to není právě Shakespeare? Vždyť to má taky pravidelnou formu.“ – „Má to 

úplně jinou slovní zásobu. A takhle to prostě cejtim.“ 

Poté, co zopakují základní znaky poezie, zaměří se na vlastní interpretaci. 

Učitelka k tomu vybrala báseň číslo jedna. Jeden student ji po vyzvání přečte nahlas. 

První otázky, které učitelka klade studentům, jdou po jménu autora. Nikdo to neví, ale 

jedna studentka zkusí odpovědět, že jde o někoho z beatniků. Podzimková ji pochválí za 

dobrý odhad. Jde o Václava Hraběte. Ovšem samotná znalost autora nemusí ovlivnit 

samotnou recepci a kvalitu estetického zážitku, vyvolanou vlastní četbou.  

 
Václav Hrabě 

 

Nebe jde 

přes město houpavým krokem pouťových husarů 

Tajně jako filmová hvězda 

stárne 

den 

 

Neboj se 

to není válka 

to jenom tramvaj pod Klárovem 

přepadená záduchou a nemohoucností 

vykřikuje 

že nikomu není dvacet  

věčně 

 

Spíš 

tiše jako rozmarýn 

do potoka hozený 

za nevěrnou láskou  Ještě nám zbývá 

pět cigaret a spousta milování 

Na stole černý chléb laciné víno 

Za oknem nebe – husárek malý 

v děravých botách  Jak je krásné 
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aspoň občas se probouzet  

odpoledne!  Pravá ruka tvoje pod hlavou mou 

a levicí objímáš mě  

Potichu s nožem v zubech  

se kolem nás plíží stesk 

 

To v rádiu za tvými zády 

se miluje divoce a smutně 

muž jménem Hulan s macatou basou 

 

Spíš  

kolébána křikem  

lásky ještě bláznivější 

než je naše 

 

V tuto chvíli jistě aspoň někteří pánové 

seriózní počestní a usedlí 

(za každého režimu a roční i denní doby) 

se zvedli od svých zaručeně spolehlivých aut 

manželek nebo televizorů 

aby burácivým hlasem tragédů 

vznesli obžalobu proti cynismu a amorálnosti 

nejmladší generace  Ale ty spíš 

(pravou rukou pod mojí hlavou a levicí mě objímáš) 

jako rozmarýn do potoka hozený 

a já se dívám jak kýčařský soumrak 

otrhává zapadající slunce kousek po kousku 

jako lístky kopretiny 

(Má mě ráda? Nemá mě ráda?) 

A zbývá nám ještě pět cigaret a spousta 

milování 

 

Učitelka: „Popište mi o čem je?“ – Popisuje atmosféru, je s dívkou, je odpoledne a 

popisuje, o čem přemýšlí. A touto jednoduchou otázkou končila vlastní interpretace, 

protože dále už se zaměřila pouze na odhalování metafor a metonymií. Učitelka chtěla, 
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aby studenti poznali rozdíl. Chtěla, aby je vysvětlili, ale opět nešli do hlubších struktur 

textu, kdy by se snažili odhalit, proč se metafory používají, jaký mají účinek na čtenáře 

a proč je básník používá. Vypadalo to jako interpretace pro interpretaci. 

Následoval úkol, kdy měli ve dvojicích podtrhnout všechny, metafory a 

metonymie, které najdou. Poté se snaží postupně odkrýt význam každé z nalezených. 

Např. den stárne jako filmová hvězda – dělá to tajně apod. 

Učitelka: „Teď se podívejte na oba písňové texty. Jaký evidentní básnický 

prostředek z něho křičí? Kdo jste ji už slyšel?“ – „Používá zvukomalbu“. Uč: „Dobře, 

jedna zvukomalba se nám líbí a druhá ne. Jak se jí říká?“ Tady je interpretace opět 

zhuštěna do jednoho termínu, který se chce učitelka pouze definovat. A omezuje se 

pouze na něj. Naprosto se odklání od primárního textu. 

Tento seminář se omezuje na silně racionální interpretaci, která nevychází z 

čtenářského zážitku. Ukázky textů slouží pouze jako reprezentanti termínů z literární 

teorie. 

Poté poslouchají oba zhudebněné texty. Letničková se ptá, jestli je studentům 

tento druh humoru blízký, ale v tuto chvíli už s ní téměř nikdo nekomunikuje. Do konce 

semináře zbývá deset minut, takže v rychlosti se vrací ke zbylým textům (označení tři a 

dva). Opět chce jenom vědět, jaký ze základních znaků poezie byl porušen. 

Po skončení hodiny si ještě povídám s učitelkou v kabinetě. Opět nás několikrát 

vyzvala, abychom ji kriticky zhodnotili. Sama říkala, že tahle třída není příliš na poezii, 

ale několik lidí ji příjemně překvapilo. Rozbory vede takto především proto, že takhle to 

bude vypadat u maturity a tam musí bezpečně poznat právě prostředky, proto to do nich 

tolik „tlačí“, jak sama říká.  

8.4.2 Metody použité k interpretaci textů – Letničková 

První metodu, kterou Letničková použije, je komparace. Nabízí se to, protože používá 

pracovní list, na kterém je šest podob několika básní. Studenti vlastní použijí induktivní 

postup, protože srovnáním ukázek mají určit znaky poezie jako literárního druhu. 

Vzhledem k cíli, je použití této metody úspěšné. Myslíme si, že to také souvisí s vhodně 
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zvolenými básněmi, proto nedošlo ke zužujícím odpovědím, jako je např. to, že báseň 

musí mít pravidelnou veršovou podobu. 

Když po studentech chtěla, aby z hlediska znaků poezie zhodnotili každou 

ukázku, použili deduktivní metodu. Obecná pravidla srovnávali s konkrétní ukázkou. V 

této části hodiny se jednalo o formální interpretaci. Opět ale nebyla dána do 

souvislosti s obsahem. 

Po komparačním úvodu se zaměří na interpretaci jedné básně od Václava 

Hraběte. Ta měla podobu hledání metafor a metonymií, což jsou dva základní 

principy přenosu významu v rovině jazykové (metafora) a v rovině významové 

(metonymie). V tomto případě se interpretovaný text stává zásobníkem literárních figur. 

Studenti je měli najít, roztřídit a pojmenovat. Dařilo se jim to, ale umělecký text působí 

vždy jako celek. Preparace zaměřená na jednu jeho složku nemusí vést k poznání celku.  

8.5 Septima 

Další část výzkumu jsme absolvovali na stejném pražském gymnáziu, jenom u pana 

učitele Jaroše. Jednalo se o mladšího muže, který na gymnáziu učí dva roky. Přestože se 

sám ozval na mou výzvu, nebyl tak sdělný. 

Pozorovaná hodina literární výchovy se konala v učebně chemie. Takže učitel 

stál na vyvýšené katedře za „pohořím“ chemického skla. Většina žáků seděla v zadních 

lavicích, učitel nechtěl, aby se přesunuli. Přítomno bylo jedenadvacet studentů (19 

dívek, 2 chlapci). Jednalo se o třetí ročník navazujícího gymnázia. 

Materiál k rozboru představují texty S. K. Neumanna a Petra Bezruče. 

Neumanna probírali už v minulé hodině, takže základní znalosti o něm mají. 

 
Stanislav Kostka Neumann: Vstupní modlitba 

 

Ve jménu života i radosti i krásy. 

 

Hle, země naše, ty, jež ležíš pod nebesy 

jak žena kvetoucí pod zrádným závojem, 
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buď svato jméno tvé všem lidem po vše časy, 

přijď nám tvé království se všemi svými plesy, 

nás ponoř v příval svůj a zajmi sladkým snem. 

 

Buď vůle tvá nám vším, jak ptáku je a hmyzu, 

pokorné bylině i zpívající vodě, 

jež z drobných pramenů chce míti veleproud, 

tvá vůle prostup nás jak uhel žíla kyzu, 

abychom žili s ní ve světlé, moudré shodě 

a s jasnou hrdostí tvým rodem chtěli slout.  

 

Vezdejší chléb svůj si již dobudeme sami, 

když máme času dost na paláce a básně, 

na lesklé sítě drah, sny, věže, kabely: 

však síly třeba nám, jež zrušila by klamy 

a hlucha k skuhrání klad žití zdvihla jasně 

i naše synovství nad zápor zbabělý. 

 

A viny odpusť nám, jež nevědomost plodí, 

již dračí semeno do prostných srdcí sejí 

sluhové fantómů a blasfemických věr. 

Jsme děti svedené, jen bludičky nás vodí 

do bahen ohavných, že ve své beznaději 

ti, matko, klnem pak pro jih i pro sever. 

 

Však do pokušení nás uveď v každé chvíli, 

vše chceme okusit, čím tělo tvé nám kyne, 

kypící, milostné a šoré tělo tvé! 

My žádostivost svou z tvých mocných ňader pili, 

tví míza v poskoku se cévami nám řine 

a lačným útrob tvým jsme květy žíznivé. 

 
Jen silné učiň nás ve víře, v lásce k tobě, 

a jak hvozd na jaře se obrodí náš rod, 

v temnosti života se pohrouží jak robě 

pro sladkou zralostí již pukající plod. 
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Tak zlého zbavíš nás jak černé sněti klasy…     

Ve jménu života i radosti i krásy. 

 

 
Petr Bezruč: Ostrava 

 
Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem 

sto roků kopal jsem uhlí, 

za sto let v rameni bezmasém 

svaly mi v železo ztuhly. 

 

Uhelný prach sed mi do očí, 

rubíny ze rtů mi uhly, 

ze vlasů, z vousů a z obočí 

visí mi rampouchy uhlí. 

 

Chléb s uhlím beru si do práce, 

z roboty jdu na robotu, 

při Dunaji strmí paláce, 

z krve mé a z mého potu. 

 

Sto roků v kopalně mlčel jsem, 

kdo mi těch sto roků vrátí? 

Když jsem jim pohrozil kladivem, 

kdekdo se začal mi smáti. 

 

Abych měl rozum, šel v kopalnu zas, 

pro pány dřel se jak prve – 

máchl jsem kladivem – teklo to v ráz 

na Polské Ostravě krve! 

 

Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím, 

nech je vám Petr neb Pavel, 

mějž prs kryt krunýřem ocelovým, 

tisícům k útoku zavel, 



 

54 

 

Všichni vy na Slezské, všichni vy, dím, 

hlubokých páni vy dolů, 

přijde den, z dolů jde plamen a dým, 

přijde den, zúčtujem spolu! 

  

Bez jakéhokoli úvodu se učitel pustil do interpretace Neumannovy Vstupní modlitby. 

Jaroše považujeme za učitele, který maximálně využívá racionální analýzy. Během 

školní interpretace se téměř zcela obejde bez reakcí studentů. Základem této hodiny 

není diskuze, učitel Jaroš nevytváří situace, které by je podněcovaly. 

Během výuky nebyl věnován čas tomu, aby si studenti aspoň interpretovaný text 

sami přečetli v celém znění. Jarošova práce měla takovou podobu, že vyvolával po 

lavici a každý měl přečíst jeden verš nebo dvojverší. Poté upozornil u každého verše co 

je tam, podle něho, podstatné. Popřípadě jen instruoval, jaké slovo si mají podtrhnout. 

Oceňoval každou odpověď studentů. Používal systém hodnocení, kdy za každou 

správnou odpověď dostal student plus. Pokud dosáhl pěti plusů, dostal jedničku. 

Nyní se budeme blíže věnovat pokynům během rozboru. Učitel: „Co vám 

připomíná první sloka?“ – Modlitbu. „V čem se liší od modlitby Otče náš?“ – Mluví o 

zemi. „Jak se jmenuje člověk, který neuznává duchovní hodnoty?„ – Materialista. 

„Výborně, tak si k první sloce napište, že Neumann se v téhle sbírce označuje za 

materialistu, protože oslavuje hmotu.“ 

U druhé sloky se ptá: „Někdo mi zkuste vysvětlit, jaký má být vztah člověka a 

přírody.“ – Že ji nemá ničit. Uč: „Vzpomenete si na jinou báseň, která je o vztahu 

člověka a přírody?“ – Máj. Jaroš: „ Dobře a jak teda funguje příroda v romantismu X 

civilismu.“ Na tuto otázku nikdo netušil odpověď. Nejsem si jistá, jestli také učitel, 

protože tuto otázku nakonec sám elegantně přešel. 

Jaroš: „Tahle sloka je důležitá ze strany ideologie. Zkuste shrnout tenhle verš do 

jednoho slova.“ Nikdo nic neříká, takže jim učitel řekne, ať vytvoří podstatné jméno ze 

slova „dobudem“. Někdo řekl boj. To si měli potom dopsat do textů. Uč: „Teď si ještě 

podtrhněte slovo paláce. To je důležitý symbol něčeho negativního. Palác je přebytek.“ 
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Potom se ozve studentka, která se ptá, proč je to civilismus, když mluví jenom o 

přírodě. Jaroš odpovídá, že tady prostě spojuje obdiv k přírodě a městu. Studentce tahle 

odpověď nestačila, ale učitel už dál neodpovídal. To byla škoda, protože tím zastavil 

jediný projev samostatného myšlení, který jsem během hodiny zaznamenala. 

Posledním úkolem bylo, aby raději v další sloce našli znaky civilismu. Tím 

končil rozbor a pozornost věnoval dalším dvěma textů. 

Petra Bezruče ještě neprobírali, takže učitel chtěl, aby si studenti opsali základní 

informace o jeho tvorbě a životě z učebnice (zásadní tvorba, básník regionu, historické 

kontexty doby, ve které Bezruč žil, povolání). 

Interpretace básně Ostrava probíhal stejně jako u předchozího textu. Během 

rozboru báseň opět kouskoval a upozorňoval na podstatné aspekty. Dával velmi 

návodné otázky: „Proč je důležitá číslovka spojení sto roků? Mohl někdo pracovat sto 

roků? Jak se tomu říká termínem? Apod.“ – Zvláštní bylo, že studentka odpověděla 

„hyperbola“, ale Jaroš odpověděl, že tento termín nechce. Chtěl slyšet termín stylizace. 

Hyperbolu považujeme v tomto případě za přesnější. 

Dále opět opakuje to, že upozorňuje na jedno slovo, které je z nějakého důvodu 

podstatné. V tomto případě to bylo slovo palác. Upozorňuje, že tento motiv se objevil 

také u Neumanna. 

Jedinou aktivitu, kterou během interpretace přenechává studentům, je čtení 

veršů. Možná protože už mu nezbývá příliš času, ale text komentuje pouze sám. Uč: 

„Tady se postupně dochází ke gradaci. Je odlidštěn – nemůže za to – rozhoduje se pro 

vzpouru. Ve čtvrté sloce dochází k malé nevýznamné vzpouře? Jaké?“ 

Po studentech chce jednoznačné odpovědi, pokud možno, co nejkratší. Nejlepší 

je jedno slovo, které potom chce, aby si zapsali k textům. Jaroš: „Adélo, jak je tady 

pojmenovaný nepřítel? Adélo, jaké slovo? – Páni – „Perfektní, tak si to napište a jdem 

na druhou báseň.“ Její rozbor se nese ve zcela totožném duchu. 

Tato interpretace byla zcela otupující. Měli jsme takový pocit, že studenti 

dostávají tak jednoduché otázky, že ani nemohou mít chuť odpovídat. Učiteli nejlépe 



 

56 

vyhovoval výklad bez interakce se studenty. K tomu se ještě dopouštěl formálních chyb, 

protože některé literárně teoretické termíny nepoužíval správně. 

Základem výchovy slovesným uměním, je interakce s literárním dílem, která 

není ničím zastupitelná. Ta vyžaduje, aby proces vycházel z vlastní četby žáků. Pokud 

se tak neděje, jsme svědky formálností, kdy je vlastní četba nahrazována popisem 

obsahů děl, memorování literárně vědních poznatků bez hlubšího vztahu k dílu. Za 

takových podmínek není možné, aby se založil estetický zážitek. 

8.5.1 Metody použité v interpretaci – Jaroš 

Tento učitel dával přednost explicitní racionální interpretaci. Nevycházel z žádného 

čtenářského zážitku. 

Využíval metodu klíčových slov, které diktoval studentům jako poznámky. Ta 

slova ovšem nebyla vhodně zvolená. Např. učitelovo označení básně jako 

materialistické, s odůvodněním, že oslavuje hmotu. Myslíme, že Vstupní modlitba je 

spíše oslavou krásy a bohatosti Země. Takže pokud bych měla použít stylové zařazení, 

bude se jednat spíše o vitalismus. 

Stejný problém se opakoval při srovnání použití slova palác u Bezruče a 

Neumanna. Formálně znamenají to samé, ale v obou textech je v jiném kontextu a má 

odlišné konotace (u Bezruče to může být symbol něčeho nenáviděného, u Neumanna je 

to nadstandard, kterého můžeme dosáhnout a zpříjemnit si život). 

 

8.5.2 Jak by to šlo jinak? 

Učitel Jaroš sám v úvodu hodiny upozornil na podobnost Neumannovy Vstupní 

modlitby s modlitbou Otče náš. Metoda komparace by v tomto případě byla účinná, 

protože Vstupní modlitba je napsána s jasným odkazem na Otče náš. Obě modlitby se 

přitom obrací k jiným hodnotám. 

Rádi bychom to dokladovali. V Neumannově textu se dá najít inspirace každým veršem 

Otčenáše. Podobnosti jsme objevili ve verších 1, 2, 4, 5, 7, 13, 19, 25 
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Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. 

Otče náš, jenž jsi v (nebo: na) nebesích, 

posvěť se jméno tvé, 

přijď království tvé, 

buď vůle tvá 

jako v nebi, tak i na zemi. 

Chléb náš vezdejší dej(ž) nám dnes 

a odpusť nám naše viny, 

jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům 

a neuveď nás v pokušení, 

ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého. 

[Neboť tvé je království i moc i sláva navěky.] 

Amen 

 

Ve jménu života i radosti i krásy. – Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. (první 

modlitba se odkazuje k hodnotám života na zemi, druhá k hodnotám duchovním, 

křesťansky orientovaným). 

 

Hle, země naše, ty, jež ležíš pod nebesi – Otče náš, jenž jsi na nebesích, (první se obrací 

na zemi, která je silnou oporou a jistotou, druhá k Bohu. Navíc nebesa mohou 

představovat nebesa postele, ve které může ležet krásná žena. Ve verši je silný erotický 

podtext). 

Buď svato jméno tvé všem lidem po vše časy – posvěť se jméno tvé (obsah je zcela 

totožný, jenom se oslavuje jiná hodnota) 

 

přijď nám tvé království se všemi svými plesy – přijď království tvé (Neumann chce 

přijímat všechny krásy, které mu země nabízí. Odmítá askezi, vyhledává rozkošnické 

zábavy, které mu mohou nabízet právě plesy). 
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Buď vůle tvá nám vším, jak ptáku je a hmyzu – buď vůle tvá jak v nebi, tak i na zemi 

(pravidla země a přírody má ctít každý stejně. Člověk je na stejné úrovni jako každé jiné 

zvíře). 

 

Vezdejší chléb svůj si již dobudeme sami – chléb ve zdejší dej nám dnes (člověk se 

stává samostatnou jednotkou, která si základní potřebu obstará sama, nepotřebuje o ni 

nikoho žádat). 

 

A viny odpusť nám, jež nevědomost plodí – Odpusť nám naše viny 

 

Však do pokušení nás uveď v každé chvíli – A neuveď nás v pokušení (Neumann chce 

být vystaven pokušení země, chce jí podléhat. Okusit všechno, co je mu nabízeno. Celá 

tato strofa je naplněná sexualitou. Země jako krásná, kyprá, plodná žena, které každý 

nevyhnutelně a rád podlehne). 

 

I školní interpretace by mohla odkrýt tuto podobu textu. Představit ho jako provokaci, 

jejíž základem je až živočišný obdiv k „matce/milence“ Zemi. Velmi hravě a chytře 

pracuje s formální podobou modlitby Otčenáš a přetváří ji do ironické aktualizace, která 

se nebojí oslavit lidský chtíč, marnivost apod.  

8.6 Vysoká škola – seminář tvůrčího psaní 

Na této škole jsme viděli tři čtyřhodinové semináře Tvůrčí psaní – poezie, jehož náplní 

je především práce s texty. Jednalo se o povinně volitelný předmět, který musí zvolit 

každý student této školy. Na výběr mají z tvůrčího psaní, jež je orientované na poezii, 

prózu či drama. 

Tento seminář vede učitel Zimek. Jeho primární povolání není učitelské, ale 

působí jako básník, překladatel a publicista. Na této vysoké škole učí třetím rokem. 

V následném rozboru se budu věnovat každému pozorování zvlášť.  
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Josif Brodskij 

 
Přeložil Jiří Kovtun 

(Velká elegie, 1968) 

 

Když jsem tě v tomto domě obejmul, 

díval jsem se ti přes ramena. 

Viděl jsem židli, která nemá stůl, 

slévala se s ní osvětlená stěna. 

Svítila lampa. Starý inventář 

by raději chtěl býti poukrýván 

a v koutě vracel příliš velkou zář 

skořicový, zežloutlý divan. 

Krajinku studil zaprášený rám, 

na lesklých parketách stál osiřele 

zbytečný stůl. Snad, jak si vzpomínám, 

jen příborníku zněla duše v těle. 

Vtom po pokoji motýl zakroužil 

a sňal můj pohled z nehybného tkvění. 

Jestliže přízrak v tomto domě žil, 

uprchnul, už tu není. Není. 

 

 

 

Přeložil Václav Daněk 

(Konec krásné epochy, 1997) 

 
I objal jsem ta ramínka a zhléd, 

co za zády už bylo rozestřeno,  

viděl jsem židli vysunutou vpřed 

a splývající s osvětlenou stěnou. 

Lampičku zmáhal rozpálený žár, 

k zašlému nábytku až krutý. 

A proto divan v koutě oprýskal 

z kožené skořicové žluti. 

Prázdný stůl. Blikající parkety. 
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Tmavnoucí kamna. V rámu zaprášeném 

krajinka ztuhla. Z toho zásvětí 

jen příborník se zdál oduševněn. 

 

Pokojem náhle motýl zakroužil 

a rozhýbal mi v očích ztuhlou svízel. 

Jestli tu někdy strašidelník žil, 

určitě zmizel z toho domu. Zmizel. 

 

8.6.1 Překlad versus originál 

První návštěva proběhla v polovině listopadu, protože bylo před volným dnem, tušili 

jsme, že přijde málo studentů – stalo se tak. Nakonec se sešlo pět studentů, čtyři ženy a 

jeden muž (jedna žena byla ve věku cca pětapadesát let, ostatním bylo okolo dvaceti). 

Třída se nachází v podkroví budovy, je v ní patnáct míst, lavice jsou uspořádány 

do obráceného U. Proti studentům je učitelův stůl a tabule. 

Předpokládám, že studenti se příliš neznají, protože spolu téměř vůbec nemluví, 

nesedí vedle sebe. Nejaktivnější byla nejstarší studentka Olga. Ve svých odpovědích 

byla velmi nejistá, každý svůj postřeh uvedla slovy: „…možná je to nesmysl. Možná to 

tak není…“ apod.. Další ve třídě byla rodilá Ruska – Máša. Její interpretace patřily k 

zajímavějším. Třetí byla Irina, která mluvila jenom po vyzvání nebo po přímé otázce. 

Seminář začal přesně v 16 hodin. Učitel s sebou přinesl nakopírované texty, 

česko-polské a česko-ruské slovníky, dvě knihy, které souvisí s interpretovaným textem. 

Studenti dostávají pouze české překlady. Už v úvodu je učitel seznamuje s tím, 

že je to jeho záměr: „…. je důležité podívat se na báseň někdy od konce. Jdeme zpětnou 

cestou, když nemáme originál. Hledejte rozdíly v překladech.“ Nechává studenty texty 

přečíst, ptá se, co v nich vyvolávají, co z nich mohou přečíst. Po pěti minutách básně 

recituje. Využívá první čtenářský zážitek. Kromě vizuálního kontaktu, během 

individuálního čtení, jim umožňuje auditivní kontakt s textem, čímž ještě umocňuje 

estetický zážitek. „Co si o tom myslíte, chci první pocity.“ 
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Zimek se postaví k tabuli, rozdělí ji na dvě poloviny. První nadepíše O BÁSNI, 

druhou O PŘEKLADU. Oslovuje jednotlivé studenty, ať řeknou svůj názor. Objevují se 

odpovědi: „Kovtunova verze se mi líbí víc, je to takový normálnější jazyk.“ Zimek se 

doptává: „Proč vás dráždí ten Daňkův jazyk? Dráždí vás to, protože vám přijde příliš 

básnický?“ (na tabuli píše básnický X dráždivý). Další odpovědí je: „U Kovtuna se mi 

líbí kontrast, který tam je. U Daňka se mi také nelíbí některá slova, třeba strašidelník. 

(na tabuli píše kontrast živý X neživý). V první části interpretace se zaměřil na jazyk 

obou překladů. Dochází ke komparaci. 

Další oblast, kterou probírá je metrum. Snaží se zjisti, který text 

je:„…architektonicky pevnější.“ Aby to ještě zdůraznil, čte opět oba texty nahlas. 

Studenti nejsou schopni metrum identifikovat, proto se u toho zastavuje a vysvětluje 

způsob výstavby a použití pětistopého jambu. 

V další fázi se zaměřuje na konfrontaci obou překladů. Chce, aby studenti našli 

části, které se jím zdají lepší u Daňkova překladu (ten je zatím hodnocen jako horší). 

Vždy chce, aby své tvrzení doložili citací z básně. 

Poté, co dojde k základnímu srovnání obou překladů, Zimek čte originál a jeho 

doslovný překlad (doslovným překladem ztratí báseň vše). Říká, že se snažil melodii 

svojí řeči co nejvíce přiblížit autorovi. Brodskij často svoje texty sám recitoval, existuje 

mnoho záznamů z těchto večerů. V tuto chvíli seznámí Zimek své studenty se životem 

Brodskiho – pobytem v Rusku, nucenou emigrací, Nobelovou cenou, knihou jeho esejů, 

které vyšly v češtině. 

Zase studenty upozorňuje na význam pětistopého jambu v ruštině. Zdůrazňuje 

především jeho přirozenost v tomto jazyce. Ruština nemá pevný přízvuk na první 

slabice. Opak je u češtiny, která tam přirozený těžký přízvuk má. V jambu je přízvuk na 

druhé slabice (a na dalších sudých). Neznamená to, že jambický verš nelze v češtině 

napsat. Pro jeho vytvoření je nutné na začátek verše vložit jednoslabičné slovo 

nepřízvučné či tříslabičné slovo a na konec verše vložit jednoslabičné slovo přízvučné 

(např. I objal jsem ta ramínka a zhléd). Jamb v češtině zní zvláštně a slavnostně. 
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Po formálním rozboru se vrací k obsahové stránce básní. Všímá si, že text nemá 

název, což je vždy významotvorné. Ptá se, o čem to vlastně je. Chce slyšet příběh. Celá 

báseň v sobě skrývá trik, který ze začátku vypadá nevinně. Zdá se, že jde o milostnou 

báseň, ale nastane zvrat. Učitel se snaží zjistit, co je to za svět „za rameny“. Proč ho 

autor líčí s takovou detailností. Proč se nevrací zpět do objetí. 

Studentka Olga navrhuje, že jde o popis konce vztahu, nemožnosti být s druhým 

člověkem. Od této interpretace se učitel odchyluje k popisu prostoru, zajímá ho, proč je 

ten prostor tak zašlý. Přesto se studentky opět rozvíjí interpretace o konci vztahu a zašlý 

prostor je pro ně vidina života bez partnera. Zimek je od těchto příběhů opět stahuje k 

textu básní. Především do popisovaného prostoru, který se mu zdá podstatný. 

Podle mého čtení je v tomto textu zajímavý způsob, jak ho autor staví. Čtenář si 

na začátku myslí, že bude číst milostnou báseň, ale najednou přijde střih a jeho 

pozornost se přesouvá do prostoru, který je popisován až exekutorskou optikou. 

Další motiv, na který Zimek svoje studenty upozorňuje je světlo. Osvětlená 

stěna. Lampa, která zašlý pokoj odhaluje. 

Potom obrací pozornost na formální rozbor. Chce po studentech, aby spočítali 

slovesa v minulém čase. Ta končí na hlásku „l“. Stejně tak na velké množství slov 

obsahující l. Podle něj to není náhodné, naopak minulost se objevuje i tady. Považuje 

celý text za metaforu nějaké reality. 

Pro Zimkův způsob výuky je typické, že se neustále vrací k významotvorným 

motivům básní a upozorňuje na ně. 

Potom se diskuse opět týká srovnání obou překladů a originálu. Studenti sami 

mluví o odlišnostech (např. použití slova lampa X lampička, židle, která nemá stůl X 

židli vysunutou vpřed apod.). To pro učitele znamená to, že se zamyslí nad prací 

překladatele: „ Překladatel musí mít na báseň názor. Musí vybrat z několika čtení. Musí 

vybírat a dodržet rovnováhu, neprozrazovat víc, než má.“ 

Po dvacetiminutové přestávce se věnují motivu motýla. Učitel se ptá, proč autor 

zvolil pro vytržení ze zahloubání právě toto zvíře. Jaké jsou významové konotace. Co je 
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na něm tak zajímavého, když tento drobný motiv překoná detailní líčení z předešlých 

osmi veršů? 

Tady bych chtěla upozornit na to, jak je báseň dobře vybraná vzhledem k 

základnímu tématu semináře – zvíře. Motýl je zvíře, které je silně literárně zatíženo. 

Motýl má v literatuře různé podoby: něco bezstarostného, lehkost, noční motýl, 

smrtihlav, sbírka motýlů, motýl jako posel ze světa mrtvých (asijská mytologie), motýl 

jako umění. 

Posledním úkolem tohoto semináře bylo přepsání posledního čtyřverší podle 

vlastních představ. Kdo chtěl, mohl se pokusit o jamb. Studenti měli k dispozici 

originální text i překlady. Po patnáctiminutové samostatné práci si verše vzájemně 

přečetli. Učitel je přepsal na tabuli a snažil se je opravit alespoň formální a rytmické 

chyby. Do dalšího semináře měli studenti nedostatky odstranit.  

8.6.2 Metody vedoucí k hlubšímu poznání – Zimek 

Během práce s texty Josifa Brodského použil Zimek několik způsobů, jak „otevřít“ text 

a tím také prohloubit jeho recepci. 

Vycházel z komparace dvou překladů téhož textu. Srovnáním více překladů se 

čtenář může odkrýt významové rozdílnosti textů. Studenti dostali možnost vidět také 

ruský originál. Pokud rozumí básni i v originálu, lépe pochopí práci překladatele. 

Převést básnické dílo z originálního jazyka do jiné řeči v celé jeho jedinečnosti, je věc 

nemožná. Ovšem kvalitní překladatel může původní báseň posunout o několik 

kvalitativních stupňů výš. 

V této skupině byla studentka z Ruska, ostatní nevládli tak dobrou ruštinou, aby 

byli schopni překlady porovnávat s originálem. Ale za překladu jazykové vyspělosti by 

to byla jedna z možných podob hlubší recepce básně.  

Další metodou, kterou neustále opakuje, je recitace. Implicitní způsob, jak se 

dostat do struktury textu. Od ní odvíjel také poznání pravidelné veršové struktury 

(jamb). 
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Několikrát se objevily také otázky, jež byly zaměřené na jazykovou analýzu. 

Zaměření pozornosti na výběr slov. Proč čtenáři „vadí“ přílišná básnickost.  

Během interpretace nezapomíná na téma básně. Několikrát se ptá na téma básně 

(O čem to vlastně je?) a důležité motivy (světlo, zašlost, motýl apod.). Pokud na ně 

odpovídá, tak jsou to spíš návrhy, jak by to mohlo být. Jeho typickou větou je: „Já 

vlastně nevím, ale mohlo by to být třeba takhle…“ 

Zabývá se také použitím jazykových prostředků. Např. použitím tvaru sloves a 

jeho souvislost a vliv na obsah. Týká se to také použití neologismů, např. strašidelník. 

Poslední metodou, která měla vést k hlubší recepci, bylo psaní vlastní básně na 

motivy originálu a překladu.  

 

8.6.3 Zvuk jako zdroj inspirace 

Další seminář, kterého jsem se účastnila, se nesl ve zcela odlišném duchu. Především na 

něm byla větší účast, což se projevilo v následné diskusi. Další odlišnost byla v náplni 

semináře. Tento byl zaplněn psaním samotných posluchačů. 

Opět trval čtyři hodiny, z čehož hodinu studenti věnovali samostatnému psaní 

básně na zadané téma. 

Úvod semináře věnuje představení nějaké nově vydané knihy. Všimla jsem si, že 

tento začátek je tradiční. 

Studenty oslovuje, se špetkou ironie, jako budoucí básníky. 

První úkol, který jim zadá je slovní zaznamenání zvuku, který jim pustí. 

„Zaznamenejte zvuk perem, abyste si ho potom nějak vybavili.“ Záznamy byly poměrně 

krátké, takže je několikrát opakoval. 

Chtěla bych upozornit, jak těžký úkol to je. Sama jsem to zkoušela, ale nedařilo 

se mi to. Není takový problém zachytit myšlenku, asociaci, kterou v nás zvuk vyvolává. 

Opravdu obtížné je to u zvuku, který nenese jasně sdělitelnou myšlenku. 
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Všechny tři nahrávky byly soví houkání, které se výrazně lišilo. Teprve na konci 

semináře prozradil, že to byl výr, sýček a puštík. Tímto tématem opět rozvijí téma 

zvířete, které je základní linkou celého semináře (viz příloha, anotace předmětu). 

Studentům dostanou asi patnáct minut na psaní svých záznamů zvuků. Všichni 

to jsou schopni splnit, jsou během hodiny zvyklí psát. Potom je čtou nahlas, Zimek je 

zapisuje na tabuli. Téměř každého se ptá, proč to tak napsal. Zajímavý okamžik byla 

učitelova reakce na toto zachycení zvuku: „Jako když se moje máma snaží zacouvat 

svým Volvem na těsné parkovací místo.“ 

Student vysvětluje, že mu to houkání zní, jako senzory proti srážce, na tom by 

nebylo nic moc tak zajímavého. Ale učitel se ho zeptal, jestli by to poznal jeho otec a 

ptá se, jestli taky myslel na čtenáře, jsou pro autora při psaní důležití? Celé cvičení 

shrne tím, že všichni se pokoušeli o interpretaci zvuku v metafoře. Ale mnohem 

zajímavější je : „…zvuk uchopit a kultivovat.“ 

Potom zadá studentům úkol, aby za hodinu napsali báseň, která bude inspirována 

hlasy sov. Potom je Zimek každému vytiskne a společně je interpretují, opravují. Snaží 

se upozornit na jejich formu, rytmus, stavbu verše. Vždy se ptá autorů básní, jestli 

souhlasí s interpretací, kterou formuloval s ostatními studenty. Bohužel toho nebyli 

všichni schopni. 

8.6.4 „Zatracená“ Vlastivěda 

Na třetím semináři bylo přítomno osm studentů (šest žen, dva muži). Tato hodina měla 

opět trochu jinou podobu než dvě předchozí. Součástí semináře je také prezentace 

básnických sbírek od současných českých autorů. Prezentaci si připraví každý student. 

V zadání bylo, aby se pokusil přiblížit sbírku jako celek a poté vybral jednu báseň, 

kterou by chtěl představit blíže. 

V další části se vrací k textům z minulého semináře – houkání sov. Vrací se k 

básni studenta, který zrovna chybí.  

 

 



 

66 

Básník přírody 

 
Brával mě do lesa. 

Chtěl, abych slyšela, jak šumí. 

Říkával, poslouchej, 

to zpívá puštík, 

slyšíš, jak překrásně to umí? 

Brával mě do lesa, 

s baterkou básničky mi psával: 

„Tvé srdce bije, 

jako by sýček k lásce nás zval.“ 

Brával nás do lesa 

na dece k smrti mě tam nudil, 

polibků vzal si pár, 

o naší lásce jsi jenom mluvil. 

 

Brával mě do lesa, 

chtěl, abych slyšela, jak šumí. 

Brával mě do lesa, 

kde slova neproměnil v činy. 

 

Opět ji přečte a řekne svým studentům, že to nechápe. Považuje ji za vytáčku od 

samotného zadání. Není zcela jasné, jestli jde o parodii, nebo je to zcela vážně míněno 

(navíc to není dobrá parodie). Zajímavě vybízí studenty k aktivitě: „Já tomu 

nerozumím, třeba byste mi to mohli vysvětlit.“ Tento obrat používá několikrát, nechce 

se mi věřit, že nezáměrně. Nikdy není učitel – expert, ale spíš někdo, kdo si nikdy není 

ničím jistý. Neustále se ptá. Jednu studentku to vyprovokovalo k reakci – shrnula obsah 

básně: „Je to o bezhlavém romantikovi, který vezme svoji holku do lesa.“ Učitel: „Víte 

co je hrozný, ono tam nic jinýho není. Vy jste to převyprávěla a dobrá báseň by přece 

neměla jít převyprávět tak snadno.“ V téhle větě se mu povedlo pojmenovat poznávací 

znamení každé kvalitní básně. 

Po tomto příspěvku následoval hlavní téma tohoto semináře: student se svou 

prezentací sbírky Vlastivěda od Jonáše Hájka. Představuje ji s rozporuplnými pocity. 
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Říká, že se mu na první čtení líbila, na druhé už tento pocit ztrácel. Učitel chce, aby 

pojmenoval všechno, co se mu nelíbí. 

Ani učitel, ani student téměř vůbec nemluví o autorovi. Výklad se týká pouze 

prezentované sbírky – Zimek vyžaduje přiblížení motivů, tématu, rytmu, jazyka. 

Studentovi se celá sbírka zdála příliš vykonstruovaná. Autor jde zbytečně po zvuku, 

aniž by pro něj byl podstatný obsah. „Celé je to jako báseň pro báseň.“ Učitel: „Vadí 

Vám tedy, že chodí po povrchu, ale není to náhodou tragikomická rovina? – Ne, zdá se 

mi to pocitově vyprázdněné. Celá sbírka je jako umělá hmota. Lehkovážnosti je tam 

přílišná. Ale všeho moc škodí, nezúčastněnost je na místech, kde není.“ 

Zimek ho pochválí a dává prostor ostatním, aby se vyjádřili. Ostatní spíše rozvíjí 

názor studenta, který prezentoval. 

Po obecném úvodu pracují se dvěma texty: Nemocnice a Neschopnost. Oba 

texty vybral prezentující student. 

 

 
Jonáš Hájek: Nemocnice 

 
Vystoupíš z tramvaje, kde se stal atentát,  

zamíříš ke vchodu, jdeš za jinany. 

Zlomený obratel z třinácti je ten tam, 

v čekárně čteš, že břitva má dvě hrany. 

 

Přišels tu na světlo. A klesnul na oční. 

Překrásná doktorka ukáže k uchu. 

Dívejte se mi sem… Kontrasty laloční 

střídají obrázky. Kupka je v suchu. 

 

Přečteš, co nepoznáš, poznáš, co nepřečteš  

a na co žehrají spolupacienti. 

Cukrovkář za zády sester se hrozně cpe. 

Zelený zákal slintá zpoza plenty. 
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Kanylku do žíly, injekci do svalu, 

na programu nic, nadívané ničím. 

Když za pár opouštíš stav slabých, znenáhlu 

sbíráš čas do dlaně, aby ses jím líčil.  

 

Učitel během rozboru Nemocnice několikrát studenty upozorňuje na to, jak autor 

pracuje s místem a časem. „Kde se ta báseň odehrává? Jak dobře zná to místo?“ Jedné 

studentce se zdá, že se to celé stalo přímo v tramvaji. Nato učitel doplňuje: „Já si spíš 

myslím, že to myslí spíš místně. Ale je možné, že to byla plná tramvaj, infarkt řidiče, 

přejeli holku… Ale všimněte si, že je to vlastně jeho povrchní historie. Tady se stal 

atentát, tady měl zlomený obratel ve třinácti letech. „Přišel jsem na světlo“ dá se 

vykládat mnoha způsoby – třeba je tam porodnice. Nevím.“ 

Tady se nabízelo říct studentům, že by to mohla být nemocnice Na Bulovce. 

Zimek to neudělal, dal jim indicie, ale konkrétní místo z jeho strany nepadlo. 

Dále se interpretuje verš s třináctým obratlem. Studentka si myslí, že si zlomil 

třináctý obratel. Jiná říká, že si ho zlomil spíš ve třinácti letech. Učitel se přiklání spíš k 

druhému pohledu. Zkouší vymyslet způsob, jak by autor napsal, že byl v nemocnici ve 

třinácti letech. 

Poté obrací pozornost studentů na poslední verš. Je podstatný především pro 

vnímání času. Časem se tady líčí, ale dělá se něco povrchově. Hrozivou banalitu autor 

přibližuje povrchním vnímáním světa. 

Potom zase mluví prezentující student, který se pozastavuje nad výběrem slov. 

Tvrdí, že jsou to všechno patetické klišé (např. stav slabých). Učitel: „Já s Vámi nemůžu 

souhlasit, uvědomte si, že klišé je něco, co slyšíte pořád.“ Své závěry Zimek racionálně 

vysvětluje, ale nesnaží se nijak zpochybňovat interpretace studentů. 

Umění a literatura zvlášť je specifické tím, že se varuje opakování. V běžném 

životě můžeme jeden vtip opakovat třikrát a vždycky můžeme vyvolat smích. Pokud se 

tohle stane v literatuře, dopouštíme se „klišé“ (Brodskij, 1998). 

Opět přečte poslední dva verše, chce od studentů, aby se opět zamysleli nad 

významem času. Student: “Mně se to zdá celý obyčejný.“ Učitel: „Ano, obyčejná je ta 
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situace, ale to provedení se vám zdá taky obyčejné?“ Student si opět stojí za svým 

názorem, že se mu báseň zdá vyprázdněná. Celou ji považuje za psanou na efekt. 

Dokonce si myslí, že nechápe, jak to někdo mohl vydat. Zimek chce po ostatních, aby 

řekli také svůj názor, nevěří, že se spolužákem všichni souhlasí. Máša: „Já s tím 

souhlasím, ta sbírka vyšla dost brzy po té první. Využívá stejný triky, co mu vyšly 

předtím a celé je to hrozně nedopracovaný. Svezl se na tom, co bylo dobrý. Jenom 

poslední dvouverší je to jediný, co mě na tom zajímá. To ostatní mě zoufale nudí. Stydím 

se za ty příšerný personifikace. Pro mě je to plácání a vrstvení beze smyslu. Nemá to 

spád, zvrat. Zachrání to posledním dvouverším. Zbytek mě rozčiluje.“ 

Interpretace básně Neschopnost s sebou nenesla takové množství negativních 

emocí.  

 
Jonáš Hájek: Neschopnost 

 

Stojíš u mne. Máš hluboký hlas. 

Tolik návštěv jsem ještě neměl. 

Ty vzácné odvádíš na střelnici. 

Paneláky jen přihlíží popravám. 

 

Pár týdnů zakázaného uvolnění. 

Nepotřebuješ se ládovat fakty. 

V dočasné euforii z kortikoidů 

přebíráš svět jak zrnka pepře. 

 

Večer myslíš na smrt. Neboj se, 

poslední okamžik rychle přejde. 

Nic ti není. Anička spí u tebe. 

Kéž by ti předepsali tajemství. 

 

Na rozdíl od Nemocnice mají studenti k dispozici kopii textů. Referující student ji 

vybral ke společné interpretaci. Učitel po něm chce, aby spolustudentům vysvětlil, proč 

ji vybral a chce, aby o ni řekl něco více. 
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Zimek přečte celou báseň nahlas. Vždy, když v semináři pracuje s básní, čte ji 

nahlas. Nejenom na začátku interpretace, jak to doporučují literární didaktiky, ale také v 

jejím průběhu. Nahlas ji čte ve chvílích, kdy chce upozornit na formálně i obsahově 

složité pasáže. 

Potom student shrnuje celou báseň do tvrzení: „Jsou tam dost hrozný věci, ale 

obecně z toho cítím trochu života a postoje.“ Učitel odpovídá, že chápe, co jsou ty 

postoje, ale neví, co znamená ta trocha života. – „Není to už tolik umělý, není tam 

patos.“ Dále od referujícího studenta Zimek chce, aby nemluvil o básni celku, ale zkusil 

se vyjádřit ke každému verši jednotlivě. Pokud se mu to nebude dařit, ať jde aspoň po 

strofách. Chce po něm, aby vysvětlil důvod, proč právě tuto báseň vybral k interpretaci 

na semináři. 

V této chvíli jsem si všimla shody v názoru autora a studenta. Oběma se zdá tato 

báseň v kontextu celé sbírky podstatná a výjimečná. 

Podzimek chce po studentech, aby interpretovali první verš: Stojíš u mne. Máš 

hluboký hlas. Chce především, aby si představili situaci, která se za ním skrývá. Chce, 

aby detailně popsali její podobu. Vyzývá je, aby zapojili fantazii a zkusili sestavit 

příběh. 

Padají návrhy jako: někdo z rodiny je těžce nemocný, bere léky, které ho drží při 

životě. Jako téma vidí poslední rozloučení. Další interpretace navrhuje, že jde vlastně o 

rozhovor mezi autorem a jeho přítelkyní či manželkou. Učitel se ptá: „Kdo leží v té 

posteli?“ – Ona – A proč se teda píše „Stojíš u mne?“ (Pokud jdou studenti proti smyslu 

textu, citlivě je na tu nelogičnost upozorňuje). 

Nakonec Zimek vysloví svou interpretaci: „ Víte, já si myslím, že autor nebo ta 

postava, která to vyslovuje je tou, co leží. Když se snažím si tu situaci představit, tak 

mluví ten, kdo je nemocen. (čte jednotlivé verše). Víte já myslím, že ten člověk není v 

ohrožení života. Není terminálním stádiu nemoci, ale velmi citlivě popisuje stav nemoci, 

který ho ochromuje.“ 

Takto zakončuje seminář, rozloučí se a odchází.  
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9 Diskuze 

Během pozorování v hodinách literárního semináře jsme viděli při práci čtyři učitele. 

Zjistili jsme, že používají tyto metody interpretace básnických textů: přímý estetický 

zážitek (samostatné tiché přečtení, recitace), literárně vědní analýza, zhodnocení stránky 

zvukové, rytmické, formální, jazykové a významové. To odpovídá Plchově (1990) 

dělení metod v didaktické příručce pro učitele. Všechny se v hodinách objevily, ovšem 

v různé míře zastoupení. Dále citujeme dělení školních interpretací podle Mikuláška 

(2009): biografická, sociologická, strukturně – poetologická, emocionální, jazyková a 

tematická. Obě uvedená dělení se svým obsahem téměř kryjí, neboť literárně vědní 

analýza v sobě obsahuje také přístup biografický a sociologický. 

Podzimková využívala metodu recitace, která byla v jejím případě úspěšná. 

Studentům auditivní cestou poskytla již interpretovaný text. Vlastním procesem 

interpretace se liší recitace od čtení. Tak jim značně pomáhá během rozklíčování textu. 

Pokud budeme hledat paralelu ze světa zvířat, našli bychom ji v případě, kdy samice 

předžvýkává potravu svému mláděti.  

Další metodu jsme označili jako komparační. Překvapilo nás, že jsme ji nenašli 

popsanou v žádné z prostudovaných didaktických příruček. Ve své práci ji používal 

každý z učitelů. Komparace má několik podob, Podzimková použila srovnání dvou 

textů od stejného autora. Chtěla, aby studenti odvodili autorský styl a příslušnost básně 

k uměleckému stylu. Tento přístup může být problematický, protože téměř žádná báseň 

není představitele pouze jednoho stylu. Toto tvrzení opíráme o Mikuláška (2009). 

Poslední identifikovanou metodou, byl biografický přístup. Znamená to, že učitelka 

dávala text do souvislosti s reálným životem autora. Myslíme se, že základem každé 

interpretace je vlastní text. Biografická informace nemusí mít vliv na hloubku recepce a 

podobu čtenářského zážitku. I když Mikulášek (2009) vyzdvihuje informace o životě 

autora jako silně motivující, učitel by měl dobře volit, kdy je studentům poskytne, aby 

nezpůsobil desinterpretaci. 
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V druhé hodině učitelky Podzimkové jsme opět viděli metodu komparace. 

Tentokrát však měla odlišnou podobu. Studenti porovnávali dva texty, které spojoval 

název – Loutky. Myslíme si, že to nebyla nejšťastnější volba, protože podoba dvou 

textů je formální, ale ne obsahová či tematická. V této chvíli se odvoláváme na teorii 

Eca (2004), která se týká dvou typů čtenářů – empirického a kritického. Podzimková 

zde reaguje jako čtenář empirický, protože formální souvislost považuje i za obsahovou. 

Na začátku našeho výzkumu jsme očekávali, že učitelé budou patřit, díky svým 

předpokládaným čtenářským zkušenostem, mezi čtenáře kritické. Tento předpoklad se 

v případě učitelky Podzimkové nepotvrdil. 

Druhá učitelka – Letničková – použila opět metodu komparace. Měla jinou 

podobu, než předchozí dvě. Studenti srovnávali básně z několika vývojových období, z 

nich měli určovat znaky poezie jako žánru. Vzhledem k cíli hodiny (pojmenovat znaky 

poezie), to byla dobře zvolená metoda. Učitelka k dosažení cíle také přispěla tím, že 

zvolila reprezentativní příklady. Dále se v hodině věnovala formální interpretaci a 

hledání básnických figur. Během tohoto pozorování jsme se utvrdili v tom, že je 

důležité zachovávat Mistríkův (In: Kožmín, 1997) „didaktický oblouk“ složený z 

typologie, interpretace a výchovného přesahu. Autor zdůrazňuje, že každá složka by se 

v interpretaci textu měla objevit, jinak celá ztrácí svůj smysl. Letničková dala přednost 

kvantitě nad kvalitou. Texty používala jako zásobníky literárních figur, které je třeba 

roztřídit a správně pojmenovat. I když je studenti správně pojmenovali, neodpovídali na 

otázku, jakou funkci v textu plní. Zajímavé je, že učitelka nijak nepracuje s čtenářskou 

emocí, tato analýza patřila mezi racionálně orientované. 

U učitele Jaroše jsme identifikovali metodu klíčových slov. Upozorňujeme, že je 

to náš pracovní název, jelikož jsme ji nemohli někam zařadit. Předem bychom chtěli 

upozornit, že jsme v naší práci nechtěli hanit výuku učitelů, ale v tomto případě to nešlo 

jinak. Proto jsme pouze u výkladu hodin tohoto učitele navrhli vlastní způsob 

interpretace. Zdálo se nám, že zcela porušil model literární výchovy jako esteticko-

výchovného předmětu. Estetická funkce byla v básni zcela potlačena. Během výkladu 

upozorňoval studenty na slova, která se mu zdála, vzhledem ke smyslu básně, podstatná. 
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Tato slova byla ovšem vykládána zcela mimo kontext (např. „Teď si ještě podtrhněte 

slovo paláce. To je důležitý symbol něčeho negativního. Palác je přebytek.“). V případě 

této básně se nabízela metoda komparace s modlitbou Otče náš. Jaroš tento fakt v úvodu 

hodiny zmínil, dále s ním ale vůbec nepracoval. Kdyby z komparace s tímto textem 

pracoval, nemohlo by dojít k tak výrazné desinterpretaci. 

Posledním učitelem, kterého jsme viděli při práci, byl Zimek. Toto pozorování 

se lišilo od ostatních především dobou trvání seminářů. Jednalo se o semináře tvůrčího 

psaní, které trvaly čtyři hodiny. Takže v tomto případě měl učitel opravdu čas na 

hloubkovou práci s textem. 

Během interpretace prvního textu použil Zimek komparaci, která se lišila od 

výše uvedených. Studenti komparovali dva překlady. Tato metoda byla zajímavá proto, 

že mohli snadno rozpoznat sebemenší významové odchylky textů. Pro Zimka byla 

typická recitace. Vždycky, když studenti nemluvili, tak báseň přečetl nahlas. Díky 

zvládnuté recitaci vedl interpretaci od rytmické stavby, veršové struktury, přes 

jazykovou analýzu. Teprve poté se ptal po struktuře tematické a motivické. Podařilo se 

mu završit Mistríkův didaktický oblouk. Poslední metodou, kterou použil, bylo psaní 

vlastního textu na motivy překladů. U tohoto učitele pozitivně hodnotíme provázanost 

jednotlivých přístupů v interpretacích. Pokud se mluvilo o rytmu, ptal se proč má tuhle 

podobu a jaký má účinek na čtenáře (viz jamb v češtině). Jemně upozorňoval na úseky 

textu, které byly podstatné. Během výuky neplnil roli experta, ale někoho, kdo pokládá 

řečnické otázky. Dále nás zaujalo také to, že téměř vůbec nemluví o autorech 

interpretovaných textů, pokud ano, tak až na konci semináře. 

Během pozorování jsme se utvrdili v názoru, že pro hlubší recepci je nutná 

provázanost jednotlivých metod, které se používají během analýzy. A také nezapomínat 

na to, že základem je vždy interpretovaný text, od něho by mělo všechno vycházet.
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10 Závěr 

V závěru bychom se rádi vrátili ke dvěma rovinám interpretace pohledem Umberta Eca. 

Ten v ní přibližuje rozdílnou strategii čtení u čtenáře sémantického (naivního) a 

kritického. Rozdíl mezi nimi je jasný. Sémantický dokáže ohodnotit kvalitu díla na 

rovině líbí – nelíbí. Zatímco kritický si je vědom, proč tuto emoci zažívá, následkem 

čeho vzniká. Dokáže ho pobavit implicitní složka díla. 

Očekávané výstupy, formulované v Rámcovém vzdělávacím programu pro 

gymnázia, vedou k výchově kritického čtenáře. I když si nebudu naivně myslet, že je to 

možné. Zvláště tehdy, pokud sám učitel tuto dovednost nezískal. 

Samotné čtení poezie lze přirovnat k pití vína. Nestačí poznat, jestli je červené či 

bílé, jestli vám chutná či nechutná, jestli vás po něm bolí nebo nebolí hlava. Na druhé 

straně dobré víno nepoznáte ani tak, že si dáte jednu skleničku za měsíc, ale budete se 

účastnit hovorů o víně. Ideální je kombinace obojího. Na jedné straně je nutné ho v 

dostatečné míře chuťově poznávat – pilovat svou chuť, na druhé straně o něm číst. 

Ideální je, když máme ještě někoho, kdo nás během konzumace upozorní na jiskru vína, 

na komponenty jeho vůně a chuti, harmoničnost během polknutí apod.  Díky praktické 

zkušenosti a odbornému vedení, které s vámi povede dialog o ochutnávaném, lze získat 

vlastní dovednost, díky níž prostě rozeznáme víno s přívlastkem od vína z krabice. 

Naprosto stejné je to s poezií. Škola je jedním z mála míst, kde se s ní mohou 

potkat, „ochutnat“ ji, strhnout se její chutí. To všechno v lepším případě. Samozřejmě 

může být její chuť pro studenta tak neuchopitelná, že se jí bude vyhýbat obloukem. 

Učitel, by měl představovat průvodce, facilitátora. Někoho, kdo je čtenářem 

kritickým, jež je bude cíleně upozorňovat na klíčová místa v textu. Vlastní školní 

interpretace je tréninkové pole, kde si dovednost čtení student osvojí. Kde si nabytou 

„skill“ procvičí. 
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