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Anotace 

Předkládaná bakalářská práce přináší analýzu románu německého spisovatele 

Ericha Kästnera Létající třída, přičemž důraz je kladen na problematiku vztahů mezi 

dětmi a dospělými (osobami vedenými a vedoucími). Práce se zaměřuje především na 

vztahy mezi učitelem, popř. vychovatelem a žáky, o kterých příběh pojednává. 

Analyzuje a pozoruje rozvoj těchto vztahů, k čemuž využívá poznatky o životě a díle 

Ericha Kästnera, literárně historický kontext, do nějž dílo spadá, vymezení literárních 

žánrů a vnější i vnitřní kompozici románu. Na základě těchto faktů jsou popsány 

vzájemné vztahy mezi postavami dětí a dospělých. Závěr se soustřeďuje na ohlasy 

a recepci příběhu Létající třídy. Získané poznatky mohou být použity v pedagogické 

praxi, při vyučování nebo v pedagogicky a psychologicky zaměřených předmětech. 

Klíčová slova: Erich Kästner, Létající třída, komunikace, učitel, žák, literatura pro děti 

a mládež, dobrodružný román, školní román 

Abstract   

This bachelor thesis analyzes the novel by German author Erich Kästner The 

Flying Classroom, where the emphasis is put on the relations between children and 

adults (led persons and persons leading). The work focuses on the relationship between 

the teacher, or educator and students, of which the story is about. The work analyzes 

and observes the development of these relations and uses the knowledge about the life 

and work of Erich Kästner, the literary historical context in which the work belongs to, 

the definition of literary genres and external and internal composition of the novel. The 

relationships between the characters of children and adults are described on the basis of 

these facts. The conclusion focuses on the feedback and the reception the story of The 

Flying Classroom. This work can be used in the teaching practice, in teaching or in 

pedagogically and psychologically oriented subjects. 

Key words: Erich Kästner, The flying classroom, kommunikation, teacher, student, literature 

for children and jouth, adventure novel, school story 

 

 



 

Annotation 

 Diese Bachelorarbeit bringt die Analyse des Romans Das fliegende 

Klassenzimmer von dem deutschen Schriftsteller Erich Kästner. Die Betonung ist auf 

die Problematik der Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen (der geleiteten 

Personen und der leitenden Personen) gelegt. Hauptsächlich orientiert sich die Arbeit an 

die Beziehungen zwischen dem Lehrer, bzw. dem Erzieher und den Schülern, welche 

die Geschichte behandelt. Die Arbeit analysiert und betrachtet die Entwicklung der 

Beziehungen, zu der sie die Erkenntnisse über Erich Kästners Leben und Werk, den 

literarisch-historischen Kontext, dem wir das Werk zugeordnet sein kann, die 

Begrenzung der literarischen Gattung und die Analyse der Außen- und 

Innenkomposition verwendet. Aufgrund der Fakten werden die gegenseitigen 

Beziehungen zwischen der Kinder- und Erwachsenenfiguren beschrieben. Der 

Abschluss der Bachelorarbeit konzentriert sich auf die Anklänge und Rezeption der 

Geschichte Das fliegende Klassenzimmer. Diese Arbeit könnte in der pädagogischen 

Praxis, beim Unterricht oder in den pädagogischen und psychologischen orientierten 

Fächern benutzt.  

Schlüsselwörter: Erich Kästner, Das fliegende Klassenzimmer, die Kommunikation, 

der Lehrer, der Schüler, Kinder- und Jugendliteratur, Abenteuerroman, Schulroman 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je analýza románu pro děti a mládež Létající 

třída od Ericha Kästnera, přičemž hlavní pozornost je věnována vztahu mezi učiteli 

a žáky, resp. komunikaci mezi dětmi a dospělými. Erich Kästner se právě tématem 

vztahů mezi dětmi a dospělými v různých sociálních rolích v knize Létající třída 

zabývá, proto je tato kniha vhodným materiálem pro širší rozbor této, v dnešní době 

aktuální problematiky. 

Stejně jako Kästnerovy další romány pro děti vyšla i Létající třída na celém 

světě v mnoha jazycích. Na základě této knihy vzniklo několik filmových adaptací, 

rozhlasových her i audio knih. Čtenářům, divákům i posluchačům se příběh pěti chlapců 

velmi líbí a rádi se k němu vracejí. V doslovu českého vydání Létající třídy (1961) Jitka 

Bodláková
1,2

 zmiňuje, že se v příběhu střetává realita s pohádkou, což lidé ve 

skutečném životě nezažívají, takže jsou nadšeni, když jim tuto možnost prostřednictvím 

Létající třídy poskytuje alespoň Erich Kästner. Toto tvrzení mě velmi zaujalo. Stala se 

kniha Létající třída tak nadčasovou právě pro tento fakt, nebo se jedná pouze 

o spekulaci. Co vlastně dělá toto dílo tak nadčasovým? Cílem této bakalářské práce je 

odpovědět na tuto otázku. 

Při vypracování bakalářské práce je primárně využívaným zdrojem kniha 

Létající třída v českém překladu Jitky Fučíkové z roku 1961. Pro přesnější interpretaci 

a srovnání byla používána německá publikace Das fliegende Klassenzimmer, 2004, jejíž 

úryvky jsou vždy uvedeny pod čarou. Sekundární zdroje práce tvoří slovníky zabývající 

se tvorbou pro děti a mládež, bibliografie, diskografie, filmografie a webografie týkající 

se Ericha Kästnera a příručky určené k odbornému studiu problematiky literatury pro 

děti a mládež (dějiny, témata, žánry apod.). Při zmapování vztahů mezi dětmi 

a dospělými je využívána publikace Petera Gavora Učitel a žáci v komunikaci, stejně 

jako Komunikace mezi rodičem a dítětem Ilony Špaňhelové.  

Práce krátce představuje autora a následně je dílo zařazeno do literárního 

a historického kontextu doby a na konci této části je přesněji charakterizován žánr 

tohoto díla. Následně je provedena samotná analýza. Rozebírána je tematická, 

                                                           
1
 Překladatelka beletrií z němčiny, literární a divadelní kritička.; zdroj uveden v následující 

poznámce 
2
 Databáze českého uměleckého překladu [online]. 23.5.2012 [cit. 2013-05-08]. Dostupný z WWW: 

<http://www.databaze-prekladu.cz/prekladatel/Jitka%20Bodláková>. 
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kompoziční a jazyková komponenta. Na základě získaných informací jsou popisovány 

vztahy a komunikace mezi dětmi a dospělými, resp. osobami vedenými a vedoucími. 

Bakalářská práce je uzavřena kapitolou zabývající se ohlasy a recepcí na dílo Létající 

třída. Závěr mimo jiné přináší i odpověď na uvedenou otázku.  
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1 Základní informace o autorovi a románu 

1.1 Vybrané kapitoly ze života a díla Ericha Kästnera 

 Následující část je zaměřena na Kästnerův život a tvorbu z pohledu publikace 

Klasici literatury pro děti a mládež: internacionální lexikon (Klassiker der Kinder- und 

Jugendliteratur: ein internationales Lexikon) Bettiny Kümmerling-Meibauerové 

a Literatura pro děti a mládež, lexikon (Kinder- und Jugendliteratur, ein Lexikon) Kurta 

Franze, Güntera Langeho a Franze-Josefa Payrhutera, z pohledu Kästnerových 

vlastních děl a zároveň je doplněna o vlastní komentáře. Z autorových děl pro děti 

a mládež je zvláštní pozornost věnována knize Létající třída, s pomocí které se uvádějí 

ukázky zjištěných skutečností o postoji a názoru E. Kästnera na tehdejší systém 

a společnost. 

Spisovatel oblíbených a známých knih pro děti a dospělé, esejista, dramatik, 

fejetonista a prozaista Erich Kästner se narodil roku 1899 v Drážďanech. Vyrůstal 

pouze s matkou, která ho provázela celým životem a významně ovlivnila jeho literární 

tvorbu. Nejdříve navštěvoval učitelský seminář v Drážďanech. Povolání učitele mu bylo 

blízké, jelikož učitelé byli často nájemníky v jejich domě. v roce 1917 nastoupil do 

vojenské služby. Po maturitě začal studovat germanistiku, historii, filozofii a divadelní 

dějiny v Lipsku, Rostocku a Berlíně. Už jako student na univerzitě se Kästner zajímal 

o žurnalistiku. Tomuto povolání se naplno věnoval od roku 1922, kdy se jeho články 

objevovaly v deníku „Neue Leipziger Zeitung“. o tři roky později odpromoval na 

univerzitě v Lipsku, poté se odstěhoval do Berlína, kde pracoval pro řadu časopisů 

a novin jako divadelní kritik. Dva roky před nástupem fašismu vstoupil do 

mezinárodního klubu spisovatelů PEN a zároveň již naplno vydával a psal knihy pro 

děti i dospělé. 

V souvislosti s knihou Létající třída byl pro Ericha Kästnera zásadní rok 1933. 

Poté, co ostře vystoupil proti fašismu, bylo nacistickým režimem na území Německa 

zakázáno publikování a šíření veškeré Kästnerovy tvorby, většina jeho knih byla 

spálena, mimo díla Emil a detektivové, 1929 (Emil und die Detektive). i když byl Kästner 

několikrát vězněn a vyslýchán gestapem, zůstal v Německu a vydával své knihy pod 

pseudonymem Berthold Bürger. Jeho publikace vycházely hlavně ve Švýcarsku. Za 2. 
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světové války, v roce 1942 mu ovšem bylo upřeno i samotné psaní. Knihy Ericha 

Kästnera začaly být znovu publikovány až po roce 1945.
3
  

I přes veškerou snahu nacistického režimu Kästnerova díla zničit a potlačit tak 

jejich vliv na společnost, byly jeho romány stále tajně publikovány a vřele přijímány. 

v tomto těžkém období napsal roku 1933 právě školní román
4
 Létající třída. Jeho 

vydání se ukázalo jako velmi složité. Nakonec ho ještě roku 1933 vydalo stuttgartské 

nakladatelství Perthes a paralelně s ním i curyšské Atrium. Kästner se dlouho zabýval 

myšlenkou napsat školní román. Chtěl v něm uplatnit zkušenosti z let, kdy navštěvoval 

učitelský seminář. Výrazně se zajímal o vztahy mezi dítětem a dospělým. Nerozuměl 

tomu, jak dospělí mohou tak moc zapomenout na své dětství, že najednou nevědí, jak 

děti bývají často smutné a nešťastné.
5
 Žijí jen současností, a tudíž pak dětem vyčítají 

jejich neznalost, chyby a vyžadují na nich, aby se chovaly dospěle. Takovým příkladem 

byl i sám jeho učitel z raných školních let. Ten byl ke svým žákům přísný, krutý 

a nelidský. Kästner o něm tvrdil, že mu chyběla nejdůležitější ctnost vychovatele, 

trpělivost.
6
 Ve školních románech kritizuje hlavně chování učitele k jeho žákům a to 

z pohledu dospělého. Vše by mělo být zachycováno spíše pozitivně s tím, že pohled má 

zůstat vůči dětem i dospělým objektivní. Inspiraci nacházel ve školních románech 

anglické literatury. Dle mého názoru Kästner v Létající třídě vyjadřuje také politické 

názory – již na začátku knihy, když čtenáře vyzívá k tomu, aby nezapomínali, že, 

„odvaha bez chytrosti je darebáctví a chytrost bez odvahy je nesmysl.“
7,8

 v Létající 

třídě Kästner také poukázal, na fenomén rozdělení třídní společnosti. Publikace Bettiny 

Kümmerling-Meibauerové také uvádí příklad, kdy realisty ovládal jeden chlapec, 

reprezentant vůdčí osobnosti, kterou je třeba respektovat a poslouchat. Oproti tomu ve 

                                                           
3
 KÜMMERLING-MEIBAUER, B. Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur: ein internationales 

Lexikon. 2. Aufl. Stuttgart: Metzler, 1999. ISBN 34-760-1235-2. s. 511, 517, 518 

4
 LANGE, Hrsg. von Günter. Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur. 4. Aufl. Baltmannsweiler: 

Schneider Verlag Hohengehren, 2005. ISBN 38-967-6947-2. s. 706. Bližší určení termínu školní román 

bude popsáno v kapitole 1.3 Žánr školního románu v kontextu literatury Výmarské republiky a literatury 

pro děti 30. let 20. století 

5
 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 12; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 15 

6
 KÄSTNER, E. Příběhy z dětství i z dospělosti. 1. vyd. Praha: Odeon, 1979. s. 59 

7
 „Mut ohne Klugheit ist Unfug; und Klugheit ohne Mut ist Quatsch.“; zdroj uveden 

v následující poznámce 

8
 KÜMMERLING-MEIBAUER, B. Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur: ein internationales 

Lexikon. 2. Aufl. Stuttgart: Metzler, 1999. ISBN 34-760-1235-2. s. 518 
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skupině gymnasistů panovala rovnoprávnost a kolektivní spolupráce. Erich Kästner se 

v tomto díle snaží oslovit mladou generaci, aby si uvědomila chyby ve společnosti a 

v budoucnu je již neopakovala. 

Dílo zpočátku nezískalo významnější ohlas. Teprve po válce se stalo 

významným a oblíbeným jak v Německu, tak i ve světě. Roku 1954 bylo poprvé 

zfilmováno, přičemž jednu z vedlejších rolí ztvárnil přímo E. Kästner.  

Po válce začal opět pracovat jako žurnalista a spisovatel, stal se 

spoluzakladatelem kabaretů „Schaubude“ a „Die kleine Freiheit“ v Mnichově. Vydával 

časopis pro mládež „Pinguin“. v roce 1949 se Kästner poznal s o 30 let mladší Friedel 

Siebert, se kterou měl jednoho syna. Stále působil v PEN klubu, kde byl roku 1951 

jmenován prezidentem. Roku 1975, po Kästnerově smrti, vznikla Společnost Ericha 

Kästnera na podporu jeho děl. Ta později začala udílet i literární ceny E. Kästnera.
9
  

Mimo Létající třídy napsal ještě řadu dalších knih pro děti a mládež. Mezi 

nejúspěšnější dodnes patří Emil a detektivové, 1929 (Emil und die Detektive), Emil a tři 

trojčata, 1934 (Emil und die drei Zwillinge), Kulička a Toník, 1931 (Pünktchen und 

Anton), Luisa a Lotka, 1949 (Das doppelte Lottchen). 

Nabízí se otázka, proč je Kästner jako autor tak oblíbený. „Kästner stojí na 

straně dětí, chápe se jako jejich zástupce a povyšuje je na nositele naděje v lepší 

svět.“
10,11 

1.2 Anotace románu 

 V dětství každého člověka se odehraje rozsáhlé množství příběhů. Na některé se 

vzpomíná lépe, jiné se raději nezmiňují. Román s dobrodružnými a psychologickými 

rysy Létající třída (Das fliegende Klassenzimmer) je zasazen do prostředí internátní 

školy. Jeho autor, Erich Kästner vypráví osudy pěti mladých chlapců, kteří zažívají 

mnohdy těžké, ale i radostné chvíle dospívání. Jejich životy nejsou často nijak lehké, ale 

                                                           
9
 Tamtéž, str. 511 

10
 „Kästner nimmt eindeutig Partei für die Kinder, begreift sich als deren entschiedener 

Anwalt und erhebt sie zu Hoffnungsträgern einer besseren Welt.“; zdroj uveden 
v následující poznámce 
11

 FRANZ, K., LANGE. G., PAYRHUTER, F-J. Kinder- und Jugendliteratur: ein Lexikon; Autoren, 

Illustratoren, Verlage, Begriffe, kap. Autor. Meitingen: Corian-Verl, 1995-2012. ISBN 978-389-0481-

500. s. 2 
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úsměv na tváři se jim také nevytrácí. Jedno mají společné. Jsou upřímní k sobě a svým 

učitelům, mají se navzájem rádi a dokážou držet za jeden provaz. Příběh pobaví děti, ale 

i dospělé a zároveň jim ukáže, že učitel nemusí vždy zastávat funkci nezpochybnitelné 

a nesmyslné autority sloužící jako dozor, ale že i vlídností a přátelským přístupem lze 

docílit totéž jako příkazem, ba většinou dokonce mnohem více. Tato kniha je výjimečná 

hlavně tím, že v ní, „stejně jako v ostatních knihách Ericha Kästnera, je hodně 

„opravdické pravdy“, skutečného života, autorova vlastního dětství.“
12

 

1.3 Literárně historický kontext 

Kniha pro děti a mládež Létající třída vznikala ve 30. letech 20. století 

a historicky spadá do období tzv. Výmarské republiky (1918-1933) a počátku nástupu 

nacismu (1933). Po konci první světové války byla prvotní snaha německých politiků 

sjednotit stát v jeden celek a vytvořit parlamentní demokracii. Počátky republiky byly 

ovšem značně ekonomicky a společensky nestabilní. Společnost se brzy rozdělila na 

zastánce levice a pravice. Došlo k rozpolcení celé společnosti. Špatná ekonomická 

situace vyvrcholila v roce 1929, kdy ve světě propukla ekonomická krize. Ekonomiku 

Výmarské republiky zatíženou válečnými reparacemi, těžkou inflací, jejíž existence 

závisela na krátkodobých půjčkách ze zahraničí, krize hluboce zasáhla. Výrazně stoupla 

nezaměstnanost. Důsledkem těchto negativních skutečností byl pád Výmarské republiky 

a posílení vzestupu nacistické moci.  

Politicko-ekonomická situace ve 30. letech zasáhla všechny vrstvy společnosti, 

kulturní společnost nevyjímaje. Řada německých spisovatelů se pod vlivem politicko-

společenských událostí vymezila levicově. Pravicový světový názor přijala jen menší 

část z nich.  

Mezi nejvýznamnější levicové představitele literatury pro děti a mládež se řadili 

Carl Dantz, Lisa Tetznerová, nejvýznamnější sociálně demokraticky a socialisticky 

orientovaná dětská autorka Výmarské republiky a Alex Weddingová. Tito autoři ve 

svých dílech popisovali děti jako levnou pracovní sílu, jejichž život je plný strádání 

a utrpení. Jedním z hlavních cílů hrdinů tak má být třídní boj. v románu Ede a Unku, 

1931 (Ede und Unku) Alex Weddingové ukazuje na příběhu Ostrov hnijících ryb (Die 

Insel der faulenden Fische) na zákonitosti kapitalismu, který na základě analýzy těchto 

                                                           
12

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 147 
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principů odsuzuje. Příběh naopak vyzdvihuje soudržnost společnosti, kde se pracující 

stává člověkem.
13

 Deník Rudý prapor vytkl již roku 1932 dílu Ede a Unku, 1931 (Ede 

und Unku), že „1. velebí dětskou práci, 2. škola v něm nemá žádné místo a 3. popírá 

organizovanou solidaritu.“
14,15

 

V tomto období vznikaly rovněž válečné knihy pro dospělé, které si ale 

postupem času našly cestu i k dětskému čtenáři. Byly to jednak knihy s protiválečnou 

tématikou, např. „Na západní frontě klid“ Ericha M. Remarquea, 1928 (Im Westen 

nichts Neues) nebo „Císařovi Kuliové“ Theodora Pliviera, 1930 (Des Kaisers Kulis. 

Roman der deutschen Kriegsflotte), nebo naopak díla, která válku obhajovala, jako např. 

válečná kniha „Clonová palba kolem Německa“ Wernera Beumelburga, 1929 

(Sperrfeuer um Deutschland). 

S rostoucím nacionalismem se stále více prosazovali autoři oslavující válku pro 

její „hrdinské činy“, které srovnávali s hrdinskými činy známými z eposů Tristan 

a Isolda, 12. stol. (Tristan und Isolde), Pověst o Nibelunzích, 13. stol. (Nibelungensage) 

nebo Parzival, 13. stol. (Parzival). Významným vydavatelem a propagátorem děl 

oslavujících válku se v období nastupujícího fašismu stal Will Vesper. Jako redaktor 

nacionalistického časopisu „Die schöne Literatur“ (Krásná literatura), který byl později 

přejmenován na „Die Neue Literatur“ (Nová literatura), zpracovával témata oslavující 

lásku k rodné zemi a mateřství, které je třeba bránit všemi prostředky, třeba i násilím. 

Svou vydavatelskou činností pro děti a mládež (bajky, pohádky, obrázkové knihy pro 

děti) nenásilnou formou přispěl k utváření nacionalistického myšlení u mladých čtenářů. 

Literární díla z období Výmarské republiky a před nástupem fašismu tak výrazně 

přispěla k vypuknutí 2. světové války v Německu. Berlínský učitel Oskar Hübner se 

k této skutečnosti vyjádřil jednoznačně: „Všechny současné knihy obsahují mimo jiné 

články s tituly jako: o soudnictví Třetí Říše, o ústavě Třetí Říše, Péče státu o pracující 

třídu atd. Že smí být tyto kapitoly donekonečna, beze změny nově tištěny, je docela 

                                                           
13

 KAMINSKI, W. kap. Weimarer Republik, In: BRUNKEN, O. und Koll., Hrsg. von Reiner Wild. 

Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 2. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Metzler, 2002. ISBN 34-

760-1902-0. s. 251-265 

14
 „1. es verherrliche die Kinderarbeit, 2. beziehe es keine Stellung zur Schule, und 3. 

verneine es die organisatorische Solidarität..“; zdroj uveden v následující poznámce  

15
 KAMINSKI, W. kap. Linke Kinderliteratur, In: BRUNKEN, O. und Koll., Hrsg. von Reiner Wild. 

Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 2. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Metzler, 2002. ISBN 34-

760-1902-0. s. 259 



14 

jednoduše sabotáž na novou ústavu svobodné republiky a sabotáž její vnitřní přeměny 

s pomocí centrálních složek školního vedení.“
16,17

 

Na pozadí výše uvedených skutečností se v tomto období zformovala mladá 

generace literátů - radikalistů, kteří chtěli zabránit diskuzím, následovat instinkt 

a vyloučit rozumové vnímání světa. Chlapci by podle nich měli být tvrdí a schopní 

brannosti. Literární kritika prosazuje válečnou literaturu ve smyslu „muž proti muži“. 

Mezi představitele této válečné literatury řadíme Franze Schauweckera, Hanse Magnuse 

Wehnera, Wernera Beumelburga, Hanse Zöberleina a Edwina Ericha Dwingera. Pro 

mládež psali Georg Grabenhorst, Willi Buch a Uwe Lars Nobbe. Základní osnovu jejich 

díla tvoří: „estetizace válečných zážitků a každodenní heroismus vojáků na frontě. Válka 

se tímto stává základním, smysluplným a nezbytným předpokladem pro novou sociální 

skupinovou formu (Ulrich Nassen)
18

, která staví na rovnosti, konání povinností 

a obětavosti.“
19,20

 v knihách se rovněž objevuje tzv. křest ohněm, kdy chlapci vlivem 

války dospívají v muže a motiv obětování chlapců, kteří dobrovolně v bojích položí 

svůj život.  

Všechny výše jmenované rysy válečné literatury se objevují v románu Der 

Hitlerjunge Quex Karla A. Schenzingera, 1932 (Hitlerjunge Quex), který vytvořil základ 

pro vznik dalších děl pojednávajících o Třetí říši.  

Aby se literatura s válečnou tematikou mohla nadále rozvíjet, bylo zapotřebí 

zamezit vydávání děl autorů s pacifistickým smýšlením. Autorům byla znemožňována 

publikační činnost. Vyvrcholením snahy o potlačení mírových idejí v literární činnosti 
                                                           
16

 „Alle heutigen Lesebücher enthalten auch Abschnitte mit Titeln wie: Von der Rechtspflege 

des Deutschen Reiches, Von der Verfassung des Deutschen Reiches, Fürsorge des Staates 
für die arbeitenden Klassen usw. Dass auch diese Kapitel ad infinitum unverändert neu 
gedruckt werden dürfen und Sabotage seiner inneren Umwandlung mit Hilfe der 
Zentralstellen der Schulverwaltung.“; zdroj uveden v následující poznámce 

17
 KAMINSKI, W. kap. Nationalerzieherische Kinderliteratur, In: BRUNKEN, O. und Koll., Hrsg. von 

Reiner Wild. Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 2. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Metzler, 

2002. ISBN 34-760-1902-0. s. 263 

18
 Profesor přednášející na univerzitě v Lipsku. Zabývá se literaturou pro děti a mládež. 

19
 „die Ästhetisierung  des Kriegserlebnisses und der alltägliche Heroismus des 

Frontsoldaten. Krieg wird darin durchweg als „sinnvoll“ gestaltet, als die unabdingbare 
Voraussetzung „einer neuen sozialen Gruppenform“ (Ulrich Nassen), die auf Gleichheit, 
Pflichterfüllung und Opferbereitschaft aufbaut.“; zdroj uveden v následující poznámce 

20
 KAMINSKI, W. kap. Nationalerzieherische Kinderliteratur, In: BRUNKEN, O. und Koll., Hrsg. von 

Reiner Wild. Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 2. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Metzler, 

2002. ISBN 34-760-1902-0. s. 264 
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bylo veřejné pálení knih těchto autorů v roce 1933. Tím byl umožněn i rozvoj a šíření 

dětské literatury s nacionalistickým obsahem. 

Erich Kästner nezůstal v této době stranou dění. i když kritizoval hospodářský 

vývoj spíše zleva, jako přesvědčený pacifista se dokázal vyhnout marxistickým 

postojům, což je patrné i z jeho tvorby. 

V této době Kästner zaujal svým detektivním románem Emil a detektivové, 1929 

(Emil und die Detektive). Na rozdíl od románu Ede a Unku Alex Weddingové, 1931 (Ede 

und Unku), (ten se podbízel Komunistické straně Německa – KPD) nenabízel žádný 

příběh bojující třídy. Námět románu, v němž hrdinové budují své „malé vztahy“, působí 

„sociálně smířlivým dojmem“, což odsuzuje Walter Benjamin
2122

, kterému se Kästner 

jeví, že málo sympatizuje s levicovou stranou. Není proto divu, že byl levicí označen za 

spisovatele, který ničí literaturu, za „moralistu, racionalistu, pravnuka osvícenství 

a výmarské klasiky“
23,24

 Podle kritiků psal pornografické a mládeži nebezpečné spisy, 

které je nutno zničit. 

Kästner se ve své literární tvorbě určené dětskému čtenáři mimo jiné zaměřoval 

na líčení vztahů utvářených ve školním prostředí. Tehdejší škola fungovala jako 

zařízení se striktní poslušností a podřízeností, která od žáků vyžadovala disciplínu 

a respektování učitelů. Neakceptovala blízké vztahy žáků a učitelů. Naopak Kästner 

prosazoval názor, že vztah mezi žákem a učitelem, by měl být vřelý, založený na 

vzájemné odpovědnosti a důvěře
25

. v knihách Ericha Kästnera se dítě ukazuje rozumově 

                                                           
21

 Německý židovský kritik, filozof a překladatel (1892-1940). Publikoval v časopisech. Zajímal 

se o komunismus a marxismus. Po nástupu NSDAP k moci emigroval do Paříže. Během svého 

života se setkal s Bertoltem Brechtem, Hannah Arendtovou nebo Hermannem Hessem. Velmi 

intenzivně si snažil vybudovat akademickou kariéru. Napsal habilitační práci na téma „Původ 

německé truchlohry“, která ovšem byla univerzitou odmítnuta. Byl pronásledován gestapem. 

Získal americké vízum. Chtěl uprchnout přes Španělsko do Ameriky, ale při útěku onemocněl 

a na španělských hranicích zemřel (pravděpodobně spáchal sebevraždu).; zdroj uveden 

v následující poznámce  

22
 Deutsche historisme Museum. Walter Benjamin [online]. [cit. 2013-05-08]. Dostupné 

z WWW: <http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/BenjaminWalter/>. 

23
 „…als Moralisten, Rationalisten, als Urenkel der Aufklärung und der Weimarer Klassik.“; 

zdroj uveden v následující poznámce 

24
 KAMINSKI, W. kap.  Die große Stadt und die Kinderliteratur, In: BRUNKEN, O. und Koll., Hrsg. von 

Reiner Wild. Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 2. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Metzler, 

2002. ISBN 34-760-1902-0. s. 253 

25
 KÄSTNER, E. Létající tříd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 63, 64 
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vyspělejší než dospělý, například, když v páté kapitole Létající třídy, kde Martin Thaler 

vysvětluje doktoru Bökhovi, proč odešli z internátu bez dovolení tím, že doktora 

v podstatě chtěli uchránit před nepříjemnostmi.  

Kästner odmítal byrokracii a její snahu vybudovat ve státě vojenskou sílu. 

Kritizoval náboženství a arogantní politickou moc. Není náhodou, že tyto myšlenky 

vkládal do svých knih jak pro dospělé, tak i pro děti. Dobře věděl, že jakákoliv křivda 

a násilí prožité v dětství provází člověka celým životem. Prosazení vlastního názoru 

nebylo však ve Výmarské republice tolerováno. Vlastní pohled člověka na svět nebyl 

žádoucí, a to Kästner neschvaloval. Věřil, že svobodné myšlení člověka vytvoří etické 

a estetické principy, které nakonec povedou k občanské svobodě, rovnosti a demokracii. 

Kästner na čtenáře apeluje a promlouvá k nim: „Abychom si rozuměli, vážení přátelé! 

Nebuďme zbytečně citliví! Chci jenom říci, že máme být poctiví, i když to bolí.“
26,27

  

I přes veškerou snahu o pozitivní pohled Kästnera stále trápily úzkostné sny, 

vize přicházející války, konce světa, sebevražd, nezaměstnanosti, vojenského útisku 

a nenávistné lásky. Také prosazoval myšlenku, že dítě musí následovat vzor. Kritici tuto 

myšlenku neuznávali. s blížícím se nástupem fašismu se z Kästnerových děl vytrácel 

pozitivní přístup.
28

 Nejvýraznějším dílem tohoto období je kniha Fabian. Příběh 

moralisty, 1932 (Fabian. Geschichte eines Moralisten). Příběh se odehrává v Berlíně 

během hospodářské krize. Kästner v knize popisuje neřesti velkoměsta, kde vládne 

nezaměstnanost a hluboký propad morálky místního obyvatelstva. 

Teprve po druhé světové válce se k tomuto tématu vrací a posouvá jej ještě dále: 

„…výchovný proces sám nemá co dočinění pouze s dětmi, ale i s vychovávajícími.“
29,30 

                                                           
26

 „Keine Missverständnisse, Herrschaften! Wir wollen uns nicht unnötig weich machen. Ich 

meine nur, dass man ehrlich sein soll, auch wenn´s wehtut.“; zdroj uveden v následující 
poznámce 
27

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 12; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 15 

28
 KAMINSKI, W. kap. Die große Stadt und die Kinderliteratur, In: BRUNKEN, O. und Koll., Hrsg. von 

Reiner Wild. Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 2. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Metzler, 

2002. ISBN 34-760-1902-0. s. 252-256 

29
 „…der Erziehungsprozess nicht allein mit den Kindern zu tun hat, sondern ebenso sehr 

mit den Erziehern.“; zdroj uveden v následující poznámce 
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1.4 Žánr školního románu v kontextu literatury Výmarské republiky 

a literatury pro děti 30. let 20. století 

 Již v první kapitole románu Kästner seznamuje čtenáře se žánrem, k němuž svou 

knihu on sám přiřazuje. Toto dílo označuje jako vánoční povídku. Z literárního hlediska 

se ovšem jedná o společenský román s rysy školního
31

, dobrodružného
32

 

a psychologického románu
33

. 

 Společenský román zachycuje soudobou společnost a kriticky posuzuje její 

morální stránku. 

Středobodem školního románu je škola a její prostředí. Školou se rozumí nejen 

místo, kde se vyučuje, ale i prostředí určené k výchově, vzdělávání a formování 

osobnosti mladého člověka, jak v oblasti sociální, tak i kulturní. Školská zařízení se 

výrazně podílí na formování osobnosti dětí a mládeže. Spisovatelé se touto 

problematickou začínají zabývat. Jejich příběhy jsou inspirovány právě školním 

prostředím. Na jedné straně stojí obecně dané principy, školních pravidel, řádů 

a nařízení, které si společnost vytvářela po desetiletí, na straně druhé je jedinečná, 

neopakovatelná lidská bytost, která má být začleněna do společnosti, aniž by byla 

potlačena její originalita. Tento proces, který probíhá v dětství a dospívání, což je právě 

období školní docházky, musí být veden velmi citlivě. Ve školních románech se 

objevuje zejména kritika zkostnatělého školního systému a zároveň se apeluje na 

možnost rozvoje žáka jako individuální osobnosti. Důkazem myšlenek školního románu 

je Přítel Hein, 1902 (Freund Hein) od Emila Strasse nebo významný román Heinricha 

Manna Profesor Neřád, 1905 (Professor Unrat). v Létající třídě se kritika školského 

systému také objevuje. Kästner v ní přímo nekritizuje chování tehdejších učitelů 

                                                                                                                                                                          
30

 KAMINSKI, W. kap. Die große Stadt und die Kinderliteratur, In: BRUNKEN, O. und Koll., Hrsg. von 

Reiner Wild. Geschichte der deutschen Kinder- und Jugendliteratur. 2. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Metzler, 

2002. ISBN 34-760-1902-0. s. 253 

31
 Ve školních románech se objevuje zejména kritika zkostnatělého školního systému a zároveň 

se apeluje na možnost rozvoje žáka jako individuální osobnosti. 

32
 Podle Kümmerling-Meibauerové „je dobrodružný román daný skrze odvahu, obětování 

bezpečí a domova. Skoro vždy je dobrodružství spojeno s cestou do neznáma.“ 
25 

33
 Rozumí se tím „specifická skupina textů moderně realistických dětských románů adresovaná 

dětem mezi osmi a dvanácti lety.“ 
32 
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a vychovatelů internátní školy, naopak se snaží ukázat, že školní prostředí může 

fungovat na základě tolerance a respektu, bez zbytečných trestů a bez nutnosti 

znerovnoprávnit vztah mezi dítětem a dospělým (více viz kapitola 2.1 Tematická, 

kompoziční a jazyková komponenta románu, podkapitola 2.1.2 Vnitřní komponenta). 

Školní román psaný v letech 1918-1933 by měl své čtenáře především pobavit 

a zobrazit prostředí školy jako humorné, bezkonfliktní, z pohledu Kästnera téměř 

idylické místo. Některé školní romány také odsuzují zneužívání pravomocí, se kterými 

učitelé disponují libovolně, ve svůj prospěch. Znázorňují mnoho případů, kdy špatné 

zacházení a nerespektování žáků vyústilo ve fyzické a psychické násilí.
34

 

Román Létající třída lze přiřadit rovněž k žánru dobrodružného románu. Podle 

Kümmerling-Meibauerové „je dobrodružný román daný skrze odvahu, obětování 

bezpečí a domova. Skoro vždy je dobrodružství spojeno s cestou do neznáma.“
35,36

 

Hrdinové na svých dobrodružných cestách prochází iniciačním procesem, který vytváří 

jejich osobnost a pozici v každodenním světě zkušeností. „Jde o člověka, který vědomě 

vstoupí do situace, ve které ho může potkat neočekávatelné, nebezpečí a napětí.“
37,38

 

Hlavním cílem hrdiny je úspěšně zvládnout životní zkoušky a vždy bojovat kvůli své 

cti.
39

  

Dobrodružný příběh musí splňovat důležité zásady. Ve struktuře vyprávění se 

neustále udržuje napětí. Napětí postupně stoupá, až dosáhne určitého nejvyššího bodu. 

Dostavují se nečekané změny - hrdina je ohrožen, projevuje se jeho odvaha nebo 

zbabělost, dramaticky spěje ke své záchraně či zkáze. Zásadní je také cizí prostředí, do 

kterého se hrdina vypraví a ve kterém se děj v převážné míře odehrává. v případě 

                                                           
34

 LANGE, Hrsg. von Günter. Taschenbuch der Kinder- und Jugendliteratur. 4. Aufl. Baltmannsweiler: 

Schneider Verlag Hohengehren, 2005. ISBN 38-967-6947-2. s. 706-709 

35
 „Der Begriff des Abenteuers ist bestimmt durch das Wagnis u. die Preisgabe des Sicheren 

u. Gewohnten; fast immer ist das Abenteuer mit einer Reise ins Unbekannte verbunden.“; 
zdroj uveden v následující poznámce 
36

 KÜMMERLING-MEIBAUER, B. Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur: ein internationales 

Lexikon. 2. Aufl. Stuttgart: Metzler, 1999. ISBN 34-760-1235-2. s. 13 

37
 „Ein Abenteurer ist demzufolge ein Mensch, der sich bewusst in Situationen begibt, in 

denen ihm das Unerwartete, Gefahrvolle, Anspannung…“; zdroj uveden v následující 
poznámce 
38

 FRANZ, K., LANGE. G., PAYRHUTER, F-J. Kinder- und Jugendliteratur: ein Lexikon; Autoren, 

Illustratoren, Verlage, Begriffe, kap. Das Abenteuerbuch. Meitingen: Corian-Verl, 1995-2012. ISBN 978-

389-0481-500. s. 1 

39
 KÜMMERLING-MEIBAUER, B. Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur: ein internationales 

Lexikon. 2. Aufl. Stuttgart: Metzler, 1999. ISBN 34-760-1235-2. s. 13 
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Létající třídy to je internát. Mohou to ale být i exotické země, či zajímavé přírodní 

scenérie (ostrovy, džungle, kaňony). Lze tedy říci, že hrdinu provází „zvláštní události, 

jimž musí čelit a prokazovat tak svou statečnost, odvážnost, výdrž, sebedisciplínu, 

duchapřítomnost, nápaditost a schopnost čelit riziku.“
40,41

  

Dalším charakteristickým rysem dobrodružného románu je, že „přes neustálé 

napětí, cizí prostředí a neobvyklý charakter událostí je obsah autorova příběhu 

potencionálně reálný a čtenářem adekvátně přijat.“
42,43

, což příběh Létající třídy beze 

zbytku splňuje. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že díky způsobu pojetí řešené 

problematiky je tento vánoční příběh stále aktuální a je vyhledáván i v současnosti nejen 

čtenáři, ale i filmovými tvůrci.    

Dobrodružná literatura nebyla vždy přímo určena dětem a mládeži. Zpočátku 

byla zaměřena na dospělé čtenáře. Spojení dobrodružné literatury a literatury pro děti 

a mládež se částečně rozvinulo za pomoci vydavatelů a vnější úpravy děl. Jejich 

proměna v čistou literaturu pro děti a mládež není však dodnes jednoznačná. 

Dobrodružné texty se proto rozdělují do tří kategorií. Zaprvé se jedná o texty, které jsou 

do literatury pro děti a mládež převzaty z literatury pro dospělé. Mezi taková díla se řadí 

Dobrodružný život kapitána Singletona, 1720 (Kapitän Singleton) Daniela Defoa, 

Mořský vlk, 1904 (Der Seewolf) Jacka Londona nebo Sandokan, cyklus z let 1895-1913 

(Sandokan) Emilia Salgari. Druhou skupinu tvoří tzv. adaptovaná literatura pro dospělé, 

kdy literární texty určené pro dospělé byly vhodně přepracovány do podoby literatury 

pro děti a mládež. U těchto knih bylo typické, že pod stejným titulem vycházely jak 

originály pro děti a mládež, tak i zjednodušené a zkrácené verze příběhů. Nejznámější 

přepracovanou knihou je Robinson Crusoe, 1719 (Robinson Crusoe) Daniela Defoea 

nebo pentalogie Příběhy Kožené punčochy, 1823-1841 (Lederstrumpf) Jamese Fenimora 

                                                           
40

 „…- nur mit außergewöhnlichen Ereignissen zu rechnen, die vor allem dem Helden Mut, 

Härte, Entschlossenheit und Einsatz abverlangen.“; zdroj uveden v následující poznámce 
41

 FRANZ, K., LANGE. G., PAYRHUTER, F-J. Kinder- und Jugendliteratur: ein Lexikon; Autoren, 

Illustratoren, Verlage, Begriffe, kap. Das Abenteuerbuch. Meitingen: Corian-Verl, 1995-2012. ISBN 978-

389-0481-500. s. 1. 

42
 „Trotz der unablässigen Folge von Spannung und Lösung, trotz der Fremdartigkeit des 

Milieus und des außergewöhnlichen Charakters der Ereignisse wird der Inhlat der 
Geschichte vom Autor als potentiell real dargestellt und vom Leser entsprechend 
aufgenommen.“; zdroj uveden v následující poznámce 
43

 FRANZ, K., LANGE. G., PAYRHUTER, F-J. Kinder- und Jugendliteratur: ein Lexikon; Autoren, 

Illustratoren, Verlage, Begriffe, kap. Das Abenteuerbuch. Meitingen: Corian-Verl, 1995-2012. ISBN 978-

389-0481-500. s. 1-2. 
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Coopera. Zároveň se vydávaly takové knihy a texty, které byly přímo zaměřeny pro děti 

a mládež, tzv. intencionální knihy. Mezi ně patří i Létající třída. Mezi nejčastější typy 

dobrodružných románů se zařazují např. robinsonády, indiánské a válečné příběhy, 

lovecké a námořní dobrodružství, technicky-utopistické romány, dobrodružné knihy 

o zvířatech apod.
44

 Kästnerova tvorba je zpravidla nejčastěji zařazována k tzv. 

detektivnímu příběhu, do nějž patří jeho román Emil a detektivové, 1929 (Emil und die 

Detektive).  

Erich Kästner dokázal dětské hrdiny knihy Emil a detektivové ukázat v akční 

situaci, přičemž chlapci umí zároveň navazovat přátelství a pomáhat si. Tato kniha 

nemá rysy klasické detektivky, kde se pátrá po neznámém zločinci. Kriminální motiv, 

krádež peněž, když Emil cestuje vlakem, je obsažen, ale chlapec ví, kdo mu peníze 

ukradl a s pomocí přátel zločince dopadne a usvědčí.
45

  

Jak se tedy ve struktuře díla Létající třída odráží výše uvedená specifika 

dobrodružného románu? Chlapci internátní školy vedou neustálý boj proti žákům reálné 

školy. Odvahu prokáže více či méně každý z dětských hrdinů. Jedná se nejen o odvahu 

na základě fyzické zdatnosti, ale také silnou psychickou vyrovnanost. Cíl jejich boje je 

jednoznačný. Vždy bojují za dosažení spravedlnosti. Chlapci tak zároveň objevují své já 

a učí se ovládání sebe sama. Každý zvlášť prožívá své vlastní dobrodružství, kterážto 

vytváří jedno společné dobrodružství. 

Próza obsahuje prvky psychologického románu. Rozumí se tím „specifická 

skupina textů moderně realistických dětských románů adresovaná dětem mezi osmi 

a dvanácti lety.“
46,47

 Autor se v tomto typu románu zaměřuje na vnitřní, duševní pocity 

člověka a méně sleduje vnější okolnosti, jimiž je hrdina determinován. v případě knihy 

Létající třída se Kästner zabývá pocity hlavních hrdinů v souvislosti se školním 

prostředím a vztahy, které hrdiny determinují. Charakteristický prvek této tvorby tvoří 

technika vnitřního monologu (např. kapitola devátá, v níž Martin Thaler přemýšlí, nad 

                                                           
44

 Tamtéž, s. 14-15. 

45
 GENČIOVÁ, M. Literatura pro děti a mládež ve srovnávacím žánrovém pohledu. 1. Vyd. Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, n. p., s. 104 

46
 „…eine spezifische Textgruppe des modernen realistischen Kinderromans für etwa acht- 

bis zwölfjährige Adressaten.; zdroj uveden v následující poznámce 
47

 FRANZ, K., LANGE. G., PAYRHUTER, F-J. Kinder- und Jugendliteratur: ein Lexikon; Autoren, 

Illustratoren, Verlage, Begriffe, kap. Der psychologischen Kinderroman. Meitingen: Corian-Verl, 1995-

2012. ISBN 978-389-0481-500. s. 1. 
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spravedlností osudu, proč zrovna on musí zůstat na internátu). Psychologický román 

sice ukazuje svět, jaký je, ale zároveň se tak snaží dětskému čtenáři pomoci tento svět 

pochopit. Dělí se do několika kategorií. 

- problematicky orientovaný dětský román se zřetelem na sociální realismus; 

- psychologický dětský román s dominancí psychologického realismu; 

- komický rodinný román pro děti, kde je důležitým bodem humor, veselé 

a nezatížené uvolnění zásadních problémů v sociálním a osobním kontextu.
48

 

Hlavní úlohou psychologického románu je sledovat vnitřní pocity člověka, kdy 

se projevuje také postupné vyhasínání jeho duše. Vyznačuje se rozdílnou a náročnou 

narativní formou struktury neboli vysokou úrovní literárnosti.
49

 Psychologické prvky 

dodávají románu niternější pojetí příběhu a samotného čtenáře osloví více. 

Kniha Létající třída E. Kästnera vykazuje silné rysy psychologického románu. 

Osudy hlavních představitelů doprovází nebo náhle odhalí osobní příběh. Jejich jednání 

a vnitřní rozpoložení autor pečlivě popisuje tak, aby čtenáře zaujaly a vše s nimi 

prožíval. Hrdinové mluví otevřeně o jim prospěšných vnitřních pocitech, které posílí 

jejich osobnosti, jako např. jak vnímat strach a zacházet s ním. O vnějších slabostech 

(např. pláč) se raději nezmiňují. Chápou je jako osobní prohru, která nesmí být 

vyzrazena společnosti. Pokud se ovšem jejich city projeví, zapříčiní jen další přínosy.  

                                                           
48

 FRANZ, K., LANGE. G., PAYRHUTER, F-J. Kinder- und Jugendliteratur: ein Lexikon; Autoren, 

Illustratoren, Verlage, Begriffe, kap. Der psychologischen Kinderroman. Meitingen: Corian-Verl, 1995-

2012. ISBN 978-389-0481-500. s. 1. 

49
 FRANZ, K., LANGE. G., PAYRHUTER, F-J. Kinder- und Jugendliteratur: ein Lexikon; Autoren, 

Illustratoren, Verlage, Begriffe, kap. Der psychologischen Kinderroman. Meitingen: Corian-Verl, 1995-

2012. ISBN 978-389-0481-500. s. 10-15. 
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2 Analýza románu Létající třída 

2.1 Tematická, kompoziční a jazyková komponenta románu 

 Následující kapitola se zabývá analýzou neboli rozborem románu Létající třída. 

Každá kniha obsahuje logickou strukturu, kterou vytváří jazykově a tematicky 

(literárně-esteticky) významná komponenta textu. Tyto složky utváří také tzv. vnější 

a vnitřní kompozice textu, přičemž obě jsou chápány na stejné úrovni. Vnější kompozicí 

textu neboli architektonikou se rozumí „zjevné uspořádání výstavby textu.“
50

 Vnitřní 

kompozice se zabývá zejména propojením jazykových a tematických složek literárního 

textu v jeden celek. Právě na základě těchto komponent bude román Létající třída 

analyzován. 

 2.1.1 Vnější kompozice díla 

 Kniha Létající třída je rozdělena na dvě předmluvy, dvanáct kapitol a doslov. 

v českém vydání (1961)
51

 je kniha doplněna o doslov překladatelky Jitky Fučíkové. Obě 

předmluvy a každá kapitola jsou označeny číslovkou. Specificky pojal Erich Kästner 

úvod k oběma předmluvám, každé kapitole i doslovu, když heslovitě popsal obsah 

následujícího vyprávění, např. pro osmou kapitolu: „Spousta koláčů; další zkouška 

„Létající třídy“; proč si Uli přinesl deštník; strašlivé rozčilení na cvičení a ve škole; 

úděsná slova doktora Bökha a klavírní pokoj č. III.“
52,53

. Čtenář tak dostává prvotní 

informaci, co bude dějem následující kapitoly a vytvoří si tak o obsahu vlastní 

představu. Ta se během čtení buď potvrdí, nebo vyvrátí. Žádný z popisů není 

jednoznačný. Pouze nastíní důležité momenty, a tím udržuje čtenáře v napětí. Tento 

způsob komunikace mezi autorem a čtenářem je jedním z prvků autorského stylu, který 

se promítá do kompozice knihy. Následuje krátký příběh o rozsahu maximálně dvanácti 

                                                           
50

 LEDERBUCHOVÁ, L. Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární 

teorie. 1. vyd. Jinočany: Nakl. H & H, 2002. ISBN 80-731-9020-6. s. 22 

51
 Kniha Létající třída byla v češtině vydána celkem dvakrát. Prvně vyšla roku 1935 

v nakladatelství Karel Synek v Praze. Přeložila ji Marta Třísková. Druhého vydání se ujalo 

nakladatelství SNDK v Praze roku 1961. Toto vydání přeložila Jitka Fučíková (více viz kapitola 

4 Ohlas románu a jeho přijetí). 

52 „Das achte Kapitel enthält sehr viel Kuchen; die nächste Probe des „Fliegenden 

Klassenzimmers“; des Grund; warum Uli einen Schirm mitbrachte; eine ungeheure 
Aufregung auf dem Turnplatz und im Schulgebäude; Doktor Bökhs Trostsprüche und das 
Klavierzimmer III.“ ; zdroj uveden v následující poznámce 

53
 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 89; 

  KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 110 
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stránek. Zadní strana obálky jak českého, tak i německého vydání knihy zachycuje 

krátkou anotaci díla.  

Celou knihu doprovází černobílé ilustrace Waltera Triera, ilustrátora knih Ericha 

Kästnera. Jeho jednoduché kresby se vždy vztahují k dané kapitole. v knize jich 

najdeme celkem deset černobílých a jedinou barevnou na titulní obálce. Černobílé 

ilustrace byly používány ve většině publikacích pro děti a mládež 30. let 20. století. 

Jejich záměr byl zejména pedagogický, kdy podněcovaly a rozvíjely dětskou fantazii 

(jak by mohla být ilustrace barevná apod.). Pod černě orámovaným obrázkem je vždy 

uveden popis, který se objevuje rovněž v textu dané kapitoly. Ilustrátor tak předkládá 

čtenáři svou představu o situaci, což může, ale nemusí působit vždy pozitivně. Na jedné 

straně čtenáři dodává konkrétní, jasně danou představu o situacích, ale na straně druhé 

neponechává prostor pro vlastní fantazii nebo ji zásadním způsobem ovlivní. Z hlediska 

literatury pro děti a mládež je ovšem tento způsob zobrazení korektní, jelikož pro děti je 

vizualizace příběhu více podnětná než pro dospělé. Jak tedy ilustrace vlastně v souladu 

s textem působí? Pomocí následujícího srovnání jedné z ilustrací a k ní příslušícího 

textu se pokusím tento fenomén vysvětlit. 

Obr. č. 1 Doktor Bökh promlouvá k chlapcům 
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Popis ilustrace (viz kapitola pátá
54

): Vysoký, statný, pěkně upravený muž 

v padnoucím, slušivém saku, s motýlkem u krku hledí na pětici chlapců. Stojí 

vzpřímeně, hledí na chlapce smířlivě, ale vyzařuje z něj autorita. Pět chlapců, každý 

jinak ostříhaný, v krátkých kalhotách a podkolenkách, hledí upřeně na vysokého pána. 

Stojí rovně, někteří drží za zády čepici. Tuto ilustraci doprovází text „Doktor Bökh vstal 

a přistoupil těsně k nim“. Pro čtenáře je na první pohled zřejmé, že situace, ve které se 

chlapci ocitli, nebude příliš pozitivní. Nejspíš se jedná o řešení problému nebo 

udělování trestu. Z textu následně skutečně vyplývá, že doktor Bökh rozebírá s hochy 

nedovolený útěk z internátu:  

„Doktor Bökh vstal a přistoupil těsně k nim. „Jak zní příslušný odstavec 

domácího řádu, Uli?“ „Mimo dobu vycházek je žákům internátu zakázáno opouštět 

školní budovu,“ odpověděl malý Uli bojácně. „Jsou z toho nějaké výjimky?“ ptal se 

Bökh. „Matesi!“„Ano, pane doktore,“ vysvětloval Matyáš. „Když některý člen 

profesorského sboru nařídí nebo dovolí ze školy odejít.“ „Který z pánů profesorů vám 

dovolil odejít do města?“ ptal se vychovatel. „Žádný,“ odpověděl Johny…“
55,56

 

Ilustrace podle mého názoru tvoří další součást příběhu a zprostředkovává tak čtenáři 

silnější zážitek z knihy. 

2.1.2 Vnitřní kompozice díla 

Základ každého literárního textu tvoří tzv. fabule, čímž se rozumí konkrétní 

příběh nebo skupina příběhů, o nichž autor vypráví, přičemž fabule zcela vyzní až 

po přečtení celého románu. Vedle fabule dílo obsahuje tzv. syžet, neboli určení, kdo 

bude vypravěčem, jak bude děj postupovat, kde se bude příběh odehrávat apod. 

Kompozice syžetu určuje, zda kniha bude pojednávat více o postavě (např. její 

psychologii), o prostředí (např. romány z druhé světové války) nebo se zaměří na sled 

                                                           
54

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 61; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 74 

55
 „Doktor Bökh erhob sich und trat dicht vor die Angeklagten. „Wie heißt der einschlägige 

Artikel der Hausordnung, Uli?“ „Den Schülern des Internats ist es verboten, das 
Schulgebäude außer während der Ausgehzeiten zu verlassen“, antwortete der Kleine 
ängstlich. „Gibt es irgendwelche Ausnahmefälle?“, fragte Bökh. „Mathias!“ „Jawohl, Herr 
Doktor“, berichtete Matz. „Wenn ein Mitglied des Lehrkörpers das Verlassen der Schule 
anordnet oder gestattet.“ „Welcher der Herren hat euch in die Stadt beurlaubt?“, fragte der 
Hauslehrer. „Keiner,“ entgegnete Johny…“; zdroj uveden v následující poznámce 
56

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 60; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 75 
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událostí. Z výše uvedeného vyplývá, že „literární čas a děj syžetu se liší od času a děje 

fabule.“
57

  Z hlediska vnitřní kompozice díla kniha obsahuje kompoziční postupy 

a principy. Hlavní kompoziční postup tvoří tzv. kauzální neboli příčinná motivace, tzn. 

že „tematická složka předcházející je důvodem pro tvorbu významů složky 

následující.“
58

 Tento motiv je použit i v Létající třídě. v knize se objevuje hlavní téma 

a několik navzájem se prolínajících motivů, které samotný děj posunují vpřed. Hlavní 

téma příběhu Létající třída zachycuje vztahy a komunikaci probíhající na internátní 

škole. Zabývá se vztahy mezi dětmi a dospělými, mezi dětmi navzájem a mezi 

dospělými navzájem. Vedlejší motivy pojednávají o nácviku a představení hry Létající 

třída, odcizení diktátů, konfliktu s realisty, chrabrém činu žáka Uliho, seznámení 

doktora Bökha s Nekuřákem, o Martinovi, který píše rodičům dopis, o spolužácích, 

kteří odjíždí na svátky domů a nakonec i o Martinově šťastném setkání se s rodiči. 

Uspořádání kompozice je chronologické. To znamená, že témata v kompozici jsou 

uspořádána posloupně dle svého dějového vývoje. Zároveň se občas objeví také 

řetězová kompozice, např. když doktor Bökh vzpomíná na svůj pobyt na internátě. Řeší 

se také jednotlivé charaktery postav, jejich postoj k sobě samým a ke světu. 

Obsah předmluv 

Ještě před samotným vyprávěním příběhu sám Erich Kästner popisuje jeho 

vznik. Kästner odjíždí k nejvyšší hoře Německa Zugspitze, kde píše tuto vánoční 

povídku, jak román
59

 sám nazývá. Společnost mu dělá motýl Gottfried, telátko Eda 

a černobílá strakatá kočka. v jednu chvíli, když má málo podnětů k psaní, otevře si 

knihu jiného autora, aby se inspiroval. Z četby však usoudí, že její autor vůbec nechápe, 

že dětský život není jen o radostech a veselí, ale také o smutku a řešení nejrůznějších 

problémů. v tuto chvíli důrazně apeluje na dospělé: „Nezapomeňte nikdy na své dětství! 

Slibujete mi to? Na čestné slovo?“
60,61

, což opět dokazuje, jak velkou váhu kladl na 
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 LEDERBUCHOVÁ, L. Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární 

teorie. 1. vyd. Jinočany: Nakl. H & H, 2002. ISBN 80-731-9020-6. s. 324 

58
Tamtéž, s. 152 

59
 Povídka, může být překladateli i autory chápána např. také jako vyprávění, román s různými 

rysy a dalšími drobnými i většími žánry epiky. 

60„Ich bitte euch bei dieser Gelegenheit von ganzem Herzen: Vergesst eure Kindheit nie! 

Versprecht ihr mir das? Ehrenwort?“ ; zdroj uveden v následující poznámce 
61

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 12; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 15 
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vztah dospělého s dítětem a to i v oblasti čtenářství. Je to důkaz o všesměrné adresnosti 

románu, který má oslovit nejen dětské čtenáře, ale v jistém slova smyslu by se mohl stát 

i vodítkem pro dospělé. Kästner touto myšlenkou směřuje k jediné věci. „Máme být 

poctiví, i když to bolí. Poctiví až do morku kostí.“
62,63

. Toto je další způsob apelu na 

dospělé při jejich výchově dětí. Tyto myšlenky demonstruje na Jonathanu Trotzovi, 

jednom z pěti hrdinů příběhu, který je rodiči poslán z Ameriky do Německa, kde se ho 

jako opuštěného ujme lodní kapitán. 

Příběhy Ericha Kästnera přináší dětem a dospělým určité ponaučení a odhalují 

morální hodnoty života. Pro dospívající děti z příběhu Johnyho Trotze plyne hned 

několik ponaučení – „Naučte se hledět nepříznivému osudu pevně do očí a naučte se 

přijímat rány a snášet je.“
64,65

 Pokud obstojí, získají dvě nejdůležitější vlastnosti: 

odvahu a chytrost. Pochopí zásadní pravidlo, že „odvaha bez chytrosti je neplecha 

a chytrost bez odvahy je žvást.“
66,67

 Jen tehdy, budou-li tyto zásady dodržovány, může 

být učiněn pokrok. Z toho vyplývá, že pokud je někdo odvážný, ale schází mu chytrost, 

mnoho skutků z těch, které vykoná, nemusí být morálních. Naopak pokud je chytrý, ale 

chybí mu dostatek kuráže svou chytrost uplatnit, nikdy se mu jeho chytrost nepodaří 

zúročit. Ideální by tedy bylo, pokud by chytrost a odvaha stály v rovnováze.  

Dále zde vysvětluje pojem internát. Tento pojem označuje školu, ve které žáci 

dlouhodobě bydlí, jí a spí. Internátní školu ale navštěvují i externisté, což jsou žáci, 

kteří pocházejí z téhož města, kam chodí na gymnázium. Ti pak samozřejmě nemusí 

bydlet na internátě, ale bydlí doma a do školy každý den dochází. 

  Prostředí internátu je mi velmi blízké, jelikož jsem v tomto zařízení od svých 

patnácti let bydlela. Žít v takovém prostředí není zrovna jednoduché. Dospívající dítě se 

potká s mnoha úskalími, které je nuceno zvládnout. Největší psychickou zátěží je zajisté 

odloučení od rodiny. Většina dětí se s touto skutečností vyrovná celkem brzy, za 
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 „Ich meine nur, dass man ehrlich sein soll, auch wenn´s wehtut. Ehrlich bis auf die 

Knochen.“ ; zdroj uveden v následující poznámce 

63
 Tamtéž, s. 12; tamtéž, s. 15 

64
 „Lernt es, dem Missgeschick fest ins Auge zu blicken und ihr sollt lernen, Schläge 

einzustecken und zu verdauern.“ ; zdroj uveden v následující poznámce 

65
 Tamtéž, s. 14; tamtéž, s. 18 

66
 „Mut ohne Klugheit ist Unfung; und Klugheit ohne Mut ist Quatsch.“; zdroj uveden 

v následující poznámce 

67
 Tamtéž, s. 15; tamtéž, s. 19 
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několik dní nebo týdnů. Někteří odloučení od rodiny nepřijmou. Ti pak internát často 

opouští a raději do školy dojíždí desítky kilometrů. Život na internátě přináší mnoho 

pozitiv, ale také negativ. Dítě se musí naučit tolerovat druhé, starat se samo o sebe, 

dodržovat řád, řešit konflikty se spolubydlícími i s vychovateli. Na druhé straně pozná 

nové přátele, je součástí kolektivu a prožívá krásné dětství. v internátě prožívá svůj 

vlastní, osobitý život. 

Kästner se od vysvětlení pojmu internát vrací zpět k samotnému popisu, jak 

pokračuje psaní nového románu. Úvodní předmluvy zakončuje zmínkou o telátku Edovi 

a příslibem, že začne již konečně psát. 

Děj příběhu 

Celou knihu lze kompozičně rozdělit na dva navzájem sice propojené, ale 

tematicky na sobě nezávislé příběhy. První příběh pojednává o roztržce mezi 

gymnasisty a realisty
68,69

, druhý se zabývá odjezdem gymnasistů na vánoční svátky do 

svých domovů. 

V expozici příběhu se čtenáři představuje pět dospívajících studentů internátní 

školy – Martin Thaler, Johnathan Trotz, Mathias Selbmann, Sebastian Frank a Uli 

Simmern, kteří zažívají různá dobrodružství. Jejich příběh začíná v tělocvičně, kde 

nacvičují na vánoční slavnost novou hru Johnyho Trotze Létající třída. Tato hra 

znázorňuje představu, jak by mohlo v budoucnu vypadat školní vyučování. Představa 

chlapců je taková, že obletí celý svět a na základě názorné výuky se budou učit. 

Následuje dějová zápletka, tzv. kolize. Zkoušku přeruší mladší spolužák 

Fridolín, který chlapcům zděšeně oznamuje, že jejich nepřátelé, realisté, v čele 

s vůdcem Egerlandem přepadli a zajali Rudiho Kreuzkamma, který svému otci, 

profesorovi Krezkammovi nesl domů diktáty. Realisté se tak gymnasistům chtějí 

pomstít za ukradenou a zničenou vlajku. Chlapci si jdou okamžitě pro radu ke svému 

nejlepšímu příteli Nekuřákovi. Po poradě pověřují Fridolína, aby zjistil, jestli není 

Kreuzkamm náhodou doma. Tam ale Rudi Kreuzkamm není. Gymnasisté musí tedy 

                                                           
68

 Reálná škola versus gymnázium – jsou typy navazujících škol po čtyřleté docházce na 

základní školu. Reálná škola, jejíž žáci jsou nazýváni realisté, představuje v německém 

školském systému střední stupeň vzdělání, je zakončena závěrečnou zkouškou a po jejím 

absolvování je umožněno studovat dále na gymnáziu. Gymnázium, jehož žáci jsou označováni 

jako gymnasisté, je ukončeno maturitou, na základě které je možné studium na univerzitě.  

69
 HINTEREDER, P. Fakta o Německu. Frankfurt nad Mohanem: Societäts-Verlag, 2006. s. 112 
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vyjednávat s realisty. Zvolili si diplomatickou cestu. Jednáváním s Egerlandem pověřují 

svého parlamentáře Sebastiana Franka. U Egerlanda doma se pak Sebastian snaží 

vyjednat podmínky předání sešitů a propuštění Kreuzkamma. Hlavní podmínkou 

vedoucího realistů pro propuštění Kreuzkamma je omluva gymnasistů za roztrhanou 

vlajku a žádost o propuštění zajatce a vydání sešitů. Pokud gymnasisté na podmínky 

nepřistoupí, realisté sešity spálí a Kreuzkamma si nechají v zajetí. Frank s podmínkami 

nesouhlasí. Poté se hned vrací ke svým spolužákům a sděluje jim podmínky a také jeho 

domněnku, že Kreuzkamma vězní ve sklepě Egerlandova domu.  

Následuje vyvrcholení děje, tzv. krize, kdy se obě skupiny chystají na společný 

boj. Nekuřák ale zasáhne a navrhne, aby zápasili jen dva zástupci z každé skupiny. 

Gymnasisté souhlasí. Návrh předloží realistům a ti s ním souhlasí. Do souboje posílají 

Wawerku. Gymnasisté si vybírají boxera Matyáše. Podmínky jsou dány jasně. Pokud 

zástupce gymnasistů vyhraje, realisté propustí Kreuzkamma a vrátí diktáty, pokud 

vyhrají realisté, zajatec i sešity zůstanou u nich, gymnasisté se jim omluví za zničenou 

vlajku a boj mezi školami bude uzavřen. Mates Wawerku porazí, ale realisté nechtějí 

podmínku splnit. i vedoucí Egerland je proti rozhodnutí své skupiny. Chce se obětovat 

a nechat se zajmout. Gymnasisté s tím ale nesouhlasí. Vymyslí plán. Matyáš, Johny 

Trotz a Martin Thaler tajně zachrání Kreuzkamma, mezitím co Sebastian, Uli a ostatní 

chlapci napadnou na cvičišti realisty. Když Johny, Martin a Matyáš přijdou ke sklepu, 

najdou Kreuzkamma svázaného pod dozorem dvou realistů. Ti mu každých deset minut 

vrazí šest facek. Vedle v rohu leží hromádka popela ze spálených diktátů. Matyáš, 

Johny Trotz a Martin Thaler se vrhají na realisty, Kreuzkamma osvobodí a realisty za 

trest svážou. Matyáš pak každému z nich vrazí jednu silnou facku. Mezitím Martin 

smete ze země popel ze sešitů do kapesníku a spolu s Johnym a Rudim rychle vyběhnou 

ze sklepa. Mezi gymnasisty a realisty na cvičišti zatím propuká pravý boj. Realisté se 

nakonec zděšeně vzdávají. Egerland realistům nakáže pustit vězně, ale narazí na odpor. 

v tuto chvíli se svými přáteli nesouhlasí, takže se raději vzdá své funkce vůdce. Realisté 

si zlost z porážky chtějí vybít na Rudi Kreuzkammovi, ale zjistí, že ve sklepě již není. 

Po bitvě se chlapci vracejí na internát. Jelikož bez dovolení a mimo dobu 

vycházek opustili budovu, odchytne je krásný Theodor a zavede je rovnou k vychovateli 

Bökhovi. Ten vyslechne odůvodnění nedovoleného opuštění budovy internátu. Chlapci 

mu celou situaci vysvětlí. Povinností doktora Bökha je uložit jim trest, což učiní – 

zakáže jim první odpolední vycházku po prázdninách s tím, že se všichni sejdou u něj 
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a uspořádají si čajový dýchánek. Proti takovému trestu nikdo nic nenamítá. Doktor 

Bökh jim začne vyprávět příběh, ze svého pobytu na internátu. Pojednává o něm a jeho 

tehdejším příteli. Chlapci si snadno domyslí, že jde o Nekuřáka. Po večeři začne Martin 

sepisovat známky spolužáků, aby tak nahradil spálené diktáty. Když přijde za Johny 

Trotzem, dostane nápad, že doktor a Nekuřák by se měli znovu setkat. Johny souhlasí. 

Martin se vrátí do svého pokoje. Podívá se na obraz, který chce věnovat rodičům 

k Vánocům. Celé gymnázium mluví jen o Vánocích a dárcích. Řeč přijde i na místního 

ředitele. Ten každý rok vypráví ten samý vtip, takže se mu už nikdo nesměje. Chlapci 

ho upozorní, že oni čekají spíše něco nového. Profesor přece nemůže prosazovat názory, 

které nejsou pro dobu aktuální. Jeho zásadním úkolem je vyvíjet se spolu s dobou. 

Jestliže hájí názory doby minulé, nikdy nebude schopen komunikovat s žáky. Měl by se 

přizpůsobovat požadavkům moderní doby tak, aby stále působil morálně a autoritativně.  

Večer všichni uléhají do ložnic, když najednou vběhnou dovnitř převlečení oktaváni. 

Mladší chlapci se bojí, někteří se strachy rozpláčou. Uli utěšuje chlapce, který leží na 

posteli vedle něho. Všichni nakonec usínají, jen Johny Trotz sedí na okenním rámu 

a přemýšlí o svém životě. Příběh o rozporu mezi realisty a gymnasisty směřuje 

k závěru.  

Další den ráno vysvětlí Martin učiteli Kreuzkammovi příběh o ztracených 

diktátech a zajatém Rudim, přičemž učiteli předá seznam známek. Profesor Kreuzkamm 

má ale svůj vlastní seznam známek. Tím je spor mezi dvěma školami ukončen. Poté 

začne žáky zkoušet. Už předtím si všimne koše na papír, který visí u stropu, ale 

nevěnuje mu žádnou pozornost. Když chce vyzkoušet Uliho, odpověď se ozývá právě 

z koše, kam Uliho násilím posadili spolužáci a zavěsili ho ke stropu. Pochopí situaci, 

a zeptá se Matyáše, proč situaci nezabránil. Matyáš tvrdí, že byl v menšině. Následně 

profesor pronese větu: „Každou neplechou, ke které dojde, nejsou vinni jenom ti, kteří ji 

provedou, nýbrž i ti, kdož jí nezabránili.“
70,71

. Tuto větu musí každý několikrát opsat. 

Poté začne profesor diktovat diktát. o přestávce se přihodí hned několik věcí. Uli bez 

udání důvodu, poprosí spolužáky, aby se další den všichni shromáždili na cvičišti. 

                                                           
70

 „An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern au die, 

die ihn nicht verhindern,…“; zdroj uveden v následující poznámce 

71 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 84; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 104 
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Martin si vyzvedne poštu od maminky. Zatím jí neotevře a běží do tělocvičny na nácvik 

hry.  

Autor pokračuje první peripetií, tzn. zvratem v ději. Po nácviku se Martin 

a Johny Trotz vydají za vychovatelem Bökhem, aby společně navštívili jeho ztraceného 

kamaráda – Nekuřáka. Nekuřák i Bökh jsou ze setkání nadšeni. Koná se předposlední 

zkouška hry Létající třída. Všechno vychází skvěle. Po zkoušce se všichni přesouvají na 

cvičiště, kde na tělocvičném žebříku s deštníkem v ruce balancuje Uli. Najednou skočí, 

deštník se otočí a Uli prudce spadne na zem. Naštěstí si zlomí jen nohu. Chlapci ho 

chodí navštěvovat na pokoj. Zde se děj pozvolna začíná přesouvat k příběhu Martina 

Thalera.  

Druhý zvrat v ději nastane, jakmile Martin otevře matčin dopis, kde se dozví, že 

díky nedostatku peněz na cestu nemůže na Vánoce přijet domů. Tato zpráva ho zasáhne 

tak silně, až se rozpláče. Ve škole se zatím nemluví o ničem jiném, než o odvážném 

činu Uliho von Simmerna. Někomu jeho čin připadá hrdinský, jiní ho považují za 

naivní. Matyáš chce zůstat přes svátky ve škole s Ulim, což Martin Thaler nechápe. 

Proč Matyáš nechce jet dobrovolně domů a on, který by jel hned, musí zůstat na 

internátu. Má pocit nespravedlnosti. Je z toho velice smutný, ale kamarádům se nechce 

svěřit. Raději se otázce týkající se cesty domů vyhýbá. Mezi tím Matyáš dál navštěvuje 

Uliho. Vychovatel Bökh nabízí Nekuřákovi práci zdravotníka ve škole. Martin píše 

mamince odpověď na její dopis, ve kterém maminku ujišťuje, že nebude plakat a že 

svátky bez rodičů vydrží. Zdůrazňuje v něm, že v internátu nebude sám, bude tam 

s Ulim a Johnym. Při psaní dopisu si neustále zdůrazňuje, že nejdůležitější pro něj je, 

aby neplakal a situaci dokázal přijmout. Poslední den před Štědrým dnem pořádá škola 

vánoční slavnost. Gymnazisté zde představí také svoji hru Létající třída. v hledišti sedí 

i Nekuřák, kterému chlapci předají vánoční dárek – punčochy, cigarety, tabák a svetr. 

Druhý den ráno ve škole vládne chaos, jelikož chlapci odjíždějí domů. Všichni jsou 

veselý a nadšení, že brzo uvidí své rodiny. Jediný Martin je nešťastný. Chce být sám, 

a tak se vydá do parku. Když škola utichá, rozhodne se také vychovatel Bökh, že si 

udělá krátkou procházku do parku. Tam potká Martina a hned se začne vyptávat, kdy 

pojede domů. Martin nejdříve nechce přiznat, že domů na svátky vůbec nejede. 

Spořádaně odpovídá na otázky. Až když se vychovatel zeptá, jestli nejede domů kvůli 

tomu, že nemá peníze, Martin se rozpláče. Zde se celý příběh uzavírá, děj přechází 

v tzv. katastrofu. 
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Vychovatel mu půjčí dvacet marek a šťastný Martin se vypraví za rodiči. 

Překvapení rodiče radostně doma objímají svého syna. Celá rodina zažívá nejkrásnější 

Vánoce. 

Příběh je zakončen společnou procházkou šťastné rodiny večerním zasněženým 

Hermsdorfem. Při té příležitosti vhodí Martin do schránky dopis, který obsahuje 

obrázek muže s andělskými křídly, pod kterým je napsáno „Vánoční anděl Bökh.“
72,73

 

Doslov 

V doslovu se Kästner vzpomíná na období, kdy pobýval na Zugspitze. Také se 

mu přihodila zvláštní příhoda. Po svém návratu potkal v Berlíně Johnyho Trotze 

s kapitánem. Kästner se ho vyptával na přátele, na doktora Bökha a Nekuřáka. Když se 

s Johnym a s kapitánem rozloučil, nastoupil Kästner do autobusu a vydal se na cestu k 

domovu, aniž by příběh jednoznačně ukončil. Pro čtenáře je těžké odhadnout, jestli 

setkání s Johnym bylo pravdivé nebo smyšlené. Celé vyprávění se tak ale smysluplně 

uzavírá. 

2.1.3 Prostorová a časová rovina díla 

V širším pojetí se děj odehrává v malém městě Kirchberg na gymnáziu Johanna 

Sigismunda těsně před obdobím vánočních svátků. Domnívám se, že autor si tuto dobu 

vybral záměrně, aby příběh více zapůsobil na city čtenáře. Vánoční čas je časem plným 

nostalgie a emocí, kdy je snazší upevňovat mezilidské vtahy, neboť člověka nutí 

k zamyšlení nejen nad světem okolo něj, nýbrž i nad sebou samotným. Autor také 

zmiňuje nejvyšší horu Německa - Zugspitze, kam se vydal, aby zde román napsal. 

Román zde ale nedopsal a vrátil se zpět do Berlína. Z hlediska užšího pojetí děj probíhá 

zejména v internátní škole
74

 a v jejím okolí. Kromě těchto míst chlapci navštěvují také 

Nekuřákův železniční vagon. Na konci románu se objevuje také domov Martina 

Thalera. 
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 Ein Weihnachtsengel namens Bökh.; zdroj uveden v následující poznámce 
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2.1.4 Jazyková komponenta 

Z jazykového hlediska autor používá srozumitelný, jednoduchý, převážně 

spisovný jazyk. Občas použije i nespisovný, studentský jazyk. Ze spisovné slovní 

zásoby v díle najdeme slova neutrální (otec, str. 83; chlapci, str. 38); (Vater, sei. 100 

Junge, sei. 47), hovorová (chlapík, str. 32); (Kerl, sei. 40), knižní (paní matka, str. 125, 

plavé copy, str. 114); (Ihre Mutter, sei. 156, blonde Perücke, sei. 144) a básnická (hnout 

údem, str. 51); (Glied rühren, sei. 64). Občas použije i nespisovný jazyk, jako slangové 

výrazy (Hrom do toho!, str. 62 (Teufel, Teufel!, sei. 77), Beton!, str. 38 (Eisern!, sei. 48)), 

obecnou češtinu (facka, str. 51); (Backpfeife, sei. 64) a argotická slova (rozsekám 

Egerlanda na maděru, str. 38; řvá, str. 46); (Egerland in Atome zertrümmern, sei. 48; 

brüllen, sei. 57). Jelikož kniha pojednává o vztazích, slova jsou citově zabarveny – 

maminka, str. 96; Matýsek, str. 54; maličký, str. 92  apod.; (Muttchen, sei. 119, 

Mätzchen, sei. 69, der Kleine, sei. 69). v českém překladu knihy jsou pod čarou 

vysvětlena cizí nebo čtenáři neznámá slova jako fricassée
75

. v díle se objevují také 

zvukové prostředky jako tautologie, tzn. opakování toho, co už bylo řečeno jinými slovy 

(např. „Hurá!“ zakřičeli realisté. „Hurá“ řvali gymnasisté.; str. 46); („Ahoi!“, schreien 

die Realisten. „Eisern!“, brüllten die Gymnastiker.; sei. 57). Vedle zvukových prostředků 

lze v této knize najít také syntaktické prostředky. v textu se setkáme jak s větami 

jednoduchými a holými, tak i se souvětími. Typově se jedná o věty oznamovací 

(Tatínek tě také pozdravuje.; str. 96); (Der Vater lässt grüßen.; sei. 119), tázací (Poslyš, 

je ti něco?; str. 100); (Du, fehlt dir was?; sei. 124), rozkazovací (Nedělej to!; str. 92); 

(Tu´s nicht!; sei. 113) a zvolací (To jsou přece pašáci!; str. 104); (Es sind doch 

Prachtkerle!; sei. 130). Autor používá přirovnání (úředník vrčel sice jako lev, str. 110); 

(Der Mann knurrte zwar wie ein Löwe, sei. 137), polysyndeton (A to dítě zemřelo. 

a umřela i ta žena. a den po pohřbu muž zmizel.; str. 66); (Und das Kind starb. Und die 

Frau starb. Und am Tage nach dem Begräbnis war der Mann verschwunden.; sei. 83) 

a epiforu (Maminko! Ty hodná, zlatá maminko!; str. 96); (Muttchen! Gutes, gutes 

Muttchen!; sei. 119). Mezi používané výrazové prostředky můžeme zařadit metonymii, 

(nepřenesl to přes srdce, str. 112); (Er brachte es nicht übers Herz, sei. 141), hyperbolu 

(tisíce pozdravů, str. 106); (Viele, viele, viele Grüße, sei. 133) oxymóron (zoufalá 

odvaha, str. 98); (Der Mut der Verzweiflung, sei. 120) a ironii (Co stojí ta legrace?; str. 

124); (Was kostet denn der Spaß?; sei. 154). 

                                                           
75

 Fricassée (franc.) = sekaná. 
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Rozvoj témat je narativní (vyprávěcí) i deskriptivní (popisný). Zkombinována je 

tedy forma popisu, např. „Nekuřák – tak říkali člověku, jehož pravé jméno vůbec 

neznali. a Nekuřák mu říkali proto, že v jeho malé zahrádce stál vyřazený železniční 

vagón, v němž on v zimě v létě bydlil; a v tom vagóně byla samá nekuřácká oddělení 

druhé třídy.“
76,77

, dialogů v přímé řeči např. „Jak dlouho jsi v tom sklepě byl?“ „Asi do 

čtyř.“ „Zpozorovali tvoji rodiče něco?“
78,79

, i v nepřímé řeči, viz dovětky za přímou 

řečí.  

Autor píše v er-formě, např. „Profesor Kreuzkamm byl zvláštní člověk. Kluci se 

ho vždycky trochu báli. Neuměl se totiž smát. Možná ovšem, že se jenom smát 

nechtěl!“
80,81

, kterou používá zejména v jednotlivých příbězích, zatímco ich-formu 

autor využívá, když sám promlouvá ke čtenáři, např. v obou předmluvách a doslovu - 

např. „Chtěl jsem vlastně včera večer, když jsem se najedl a seděl líně v hostinském 

pokoji, psát hned zase dál“
82,83

. 

 

 

                                                           
76

 „Den Nichtraucher – so nannten sie einen Mann, dessen wirklichen Namen sie gar nicht 

kannten. Und sie nannten ihn den Nichtraucher, weil in seinem Schrebergarten ein 
ausrangierter Eisenbahnwaggon stand, in dem er Sommer und Winter wohnte; und dieser 
Waggon enthielt lauter Nichtraucherabteile zweiter Klasse.“; zdroj uveden v následující 
poznámce 

77
 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 30; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 37 

78
 „Wie lange warst du denn in dem Keller?“ „Bis gegen vier Uhr.“ „Haben deine Eltern 

etwas bemerkt?“; zdroj uveden v následující poznámce 

79
 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 83; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 100 

80
 „Dieser Herr Kreuzkamm war ein seltsamer Mann. Sie hatten immer ein bisschen Angst 

vor ihm. Er konnte nämlich nicht lachen. Es ist allerdings ebenso gut möglich, dass er nur 
nicht lachen wollte!“; zdroj uveden v následující poznámce 

81
 KÄSTNER, E Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 80; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 98 

82 Eigentlich wollte ich gestern Abend, als ich gegessen hatten und faul in der Gaststube 

saß, gleich weiterschreiben.; zdroj uveden v následující poznámce 
83

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 12; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 14 
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2.2 Charakteristika postav 

 V románu vystupuje více hlavních postav a několik postav vedlejších. Hrdinové 

zastávají různé názory na svět, školu, své kamarády i nepřátele. Skupinku vede Martin 

Thaler, primus třídy a malíř, který nesnese nespravedlnost. Pochází z chudé, milující 

rodiny. v kruhu svých kamarádů vystupuje jako tvrdý bojovník, který nikdy nedává 

najevo svou slabost. Není tomu docela tak. Projevuje i svou citlivost. Svých přátel se 

vždy zastane. Postava Martina Thalera bývá často ztotožňována se samotným 

autorem Erichem Kästnerem. Př.: „Své rodiče mám velice rád, oni mají rádi mne, 

a přesto nesmíme být na Štědrý večer spolu.“ „Vězí to v nespravedlnosti, kterou trpí 

tolik lidí. Jsou sice hodní lidé, kteří to chtějí změnit, jenže Štědrý večer je už pozítří. Do 

té doby se jim to nepodaří.“
84,85

 

 Jiné hodnoty zastává Matthias Selbmann. Silák, jedlík a budoucí boxer. Vše 

vyřeší po svém – roztržkou. Vždy se postaví za správnou věc a je ochoten ji obhájit 

silou – př.: Najednou se Matyášovi podařilo chytit Wawerku za pravou paži a začal ji 

zvolna a neúprosně kroutit.“
86,87

 Často bývá na ostatní chlapce drzý, aby v nich vzbudil 

zdravou sebedůvěru. Jako svůj hlavní úkol, chápe ochranu Uliho von Simmerna. Př.: 

„A potom budoucí světový mistr v boxu ronil dětské slzy.“
88,89

 Plachého, tichého, 

introvertního, ustrašeného a slabého Uliho, který se všeho obává a  často se stává 

terčem zlomyslných spolužáků. Uli neustále přemýšlí, jak prokázat svou odvahu. To se 

mu nakonec podaří, když za pomoci deštníku seskočí z tělocvičného žebříku. Podstatné 

nejsou ale jeho vlastní pocity, on sám totiž mladším spolužákům dodává odvahu 

                                                           
84

 „Ich habe meine Eltern sehr lieb, und sie lieben mich, und trotzdem dürfen wir am 

Heiligen Abend nicht zusammen sein.“ „Es liegt an der Ungerechtigkeit, unter der so viele 
leiden. Es gibt zwar nette Leute, die das ändern wollen. Aber der Heilige Abend ist schon 
übermorgen. Bis dahin wird es ihnen nicht gelingen.“; zdroj uveden v následující poznámce 
85

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 100; 

  KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 123  

86
 „Plötzlich kriegte Matthias den rechten Arm von Wawerka zu packen und drehte ihn 

langsam und unerbittlich herum.“; zdroj uveden v následující poznámce 
87

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 47; 

  KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 58 

88
 „Und dann weinte der zukünftige Boxweltmeister große Kindertränen.“; zdroj uveden 

v následující poznámce 
89

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 92; 

  KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 115 
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a zbavuje je strachu. Tak se stává hrdinou. Př.: Uli mluví k Matyášovi - „Nedělám sice 

tolik chyb v diktátu a v počtech taky ne, ale dal bych za to nevím co, kdybych měl tvé 

špatné známky, ale taky tvou kuráž.“
90,91

 

 Výrazně pohnutý osud má Jonathan Trotz. Vyrůstal v Americe. Jeho otec je 

Němec, matka Američanka a netvoří příliš harmonickou rodinu. Do Německa je poslán 

otcem ve svých čtyřech letech. Plaví se na zaoceánské lodi. Po zakotvení lodi 

v Hamburgu ho má kapitán Jonathana předat prarodičům. Ti se však neukáží, a tak 

chlapec zůstane u kapitána. Ten ho posílá na internátní školu. Zde se Trotz projevuje 

jako nadaný básník. Pro školu píše vánoční hru Létající třída. Johny působí jako 

rozumný chlapec, který v životě zažil již mnoho útrap. Nepotřebuje nijak silně 

prezentovat své názory, jako ostatní chlapci. Žije tak, jak jeho život plyne. Ukázka - 

„Zkouška může začít.“ „Ano,“ řekl Johny. „Dnes si ještě jednou zopakujeme poslední 

obraz. Ten nám ještě dobře nejde. Matesi, svou roli umíš pod psa.“
92,93

 

 Posledním z pěti hochů je Sebastian Frank. Rozumný, přemýšlivý, chytrý 

a vědecky zaměřený hrdina. Za jeho velkou přednost se může považovat umění jednat 

s lidmi a vyjadřování objektivních názorů. „To je úloha pro mne,“ řekl Sebastian Frank 

a měl pravdu. „Půjdu tam jako parlamentář. Možná že se nám ta věc podaří cestou 

vyjednávání.“; „Žádáme vás, abyste vydali gymnasistu Kreuzkamma a naše sešity 

s diktáty.“
94,95

 

                                                           
90

 „Ich mache zwar nicht so viele Fehler im Diktat. Und im Rechnen auch nicht. Aber ich 

hätte furchtbar gern deine schlechten Zensuren, wenn ich außerdem deine Courage 
hätte.“; zdroj uveden v následující poznámce 
91

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 33; 

  KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 41  

92
 „Die Probe kann anfangen.“ „Jawohl,“ sagte Johnny. „Also heute kommt das letzte Bild 

noch einmal dran. Das sitzt noch gar nicht. Matz, du kannst deine Rolle schwenemäßig.“; 
zdroj uveden v následující poznámce 
93

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 22; 

  KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 28 

94„Das ist eine Aufgabe für mich,“ meinte Sebastian Frank, und damit hatte er Recht. „Ich 

geh als Parlamentär hin. Vielleicht  gelingt die sache auf dem Verhandlungswege.“ „Wir 
ersuchen euch um die Herausgabe des Gymnasiasten Kreuzkamm und der Diktathefte.“; 
zdroj uveden v následující poznámce 
95

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 39,41; 

  KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 48, 51 
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 Mimo hlavních postav vystupují v románu i vedlejší protagonisté. Chlapci 

milovaný, přátelský a spravedlivý vychovatel doktor Bökh zvaný též Justus, Nekuřák, 

krásný Theodor, Fridolín, Kreuzkamm ml., jeho přísný a zároveň zábavný otec a učitel 

na internátní škole Kreuzkamm a skupina realistů v čele s Egerlandem. 

  Vychovatel Bökh se vždy snaží jednání chlapců pochopit, jeho tresty nejsou 

příliš přísné. Často vzpomíná na své dětství, takže nepůsobí nechápavě ve vztahu 

k pocitům dospívajících dětí. Ti mu jeho porozumění oplácí srdečným přátelstvím 

a důvěrou. Jejich vzájemný vztah je založen na kompromisu, spravedlnosti a úctě. Takto 

si Kästner představuje ideálního učitele, jehož nejdůležitější vlastností má být trpělivost. 

„Doktor Bökh měl přezdívku Justus. To znamená spravedlivý. Doktor Bökh spravedlivý 

byl. Právě proto ho tak zbožňovali.“
96,97

 

 Nejlepší přítel pětice hrdinů dostal přezdívku Nekuřák. Říkají mu tak, jelikož 

sám bydlí v odstaveném nekuřáckém vagoně. Okolo má zahrádku, kde pěstuje květiny. 

Chlapci o něm vlastně nic nevědí. Domnívají se, že hraje na klavír, je to správný, chytrý 

chlap a že ho v životě muselo potkat nějaké neštěstí. Rádi si od něj vždy nechají poradit. 

„Jisté bylo jen tolik, že Nekuřák je správný, chytrý chlapík a že ho v životě 

pravděpodobně potkalo dost neštěstí.“
98,99

 

 Učitel Kreuzkamm je přísný učitel němčiny. Žáci ho respektují, někteří se ho 

i bojí. Jeho ironické poznámky je často rozesmějí. Vystupuje pouze v sedmé kapitole. 

„Profesor Kreuzkamm byl zvláštní člověk. Kluci se ho vždycky trochu báli. Neuměl se 

totiž smát. Možná ovšem, že se jenom smát nechtěl!“
100,101  
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 „Doktor Bökh hieß mit seinem Spitznamen Justus. Das heft auf Deutsche: der Gerechte! 

Denn Doktor Bökh war gerecht. Gerade deswegen verehrten sie ihn so.“; zdroj uveden 
v následující poznámce 
97

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 32; 

  KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 40 

98
 „Fest stand nur, dass er ein feiner, kluger Kerl war und wahrscheinlich viel Unglück im 

Leben gehabt hatte.“; zdroj uveden v následující poznámce 
99

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 32; 

  KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 40 

100
 „Dieser Herr Kreuzkamm war ein seltsamer Mann. Sie hatten immer ein bisschen Angst 

vor ihm. Er konnte nämlich nicht lachen. Es ist allerdings ebenso gut möglich, dass er nur 
nicht lachen wollte!“; zdroj uveden v následující poznámce 
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3 Vztah mezi dítětem a dospělým (osobou vedenou a osobou vedoucí) 

Důležitým tématem, které kniha Létající třída řeší, jsou vztahy mezi dětmi 

a dospělými (v roli osoby vedené a osoby vedoucí) a jejich vzájemná komunikace. 

Následující kapitola se bude těmito vztahy zabývat, řešit obsah jednotlivých uvedených 

vztahů, styl jejich komunikace a zásadní rozdíly v komunikaci učitele a vychovatele 

s dětmi.  

V příběhu se problematika vztahů a komunikace objevuje ve: 

 1. vzájemném vztahu rodiče a dítěte; 

 2. vzájemném vztahu mezi učitelem a dítětem; 

 3. vzájemném vztahu vychovatele a dítěte. 

Z uvedených vztahových skupin je patrné, že vztah mezi dítětem a jeho rodičem 

se zákonitě musí utvářet jinak, než mezi dítětem a učitelem nebo vychovatelem. Tyto tři 

modely chování dítěte vůči dospělému se od sebe skutečně zásadně liší. 

Nejvýznamnějším rozdílem, který ovlivňuje chování a komunikaci dítěte, je prostředí 

(v tomto případě domov, škola a internát), v jakém se dítě nachází. Toto prostředí, 

popřípadě zařízení, zpravidla určuje pravidla chování, které by dítě mělo dodržovat. 

Normy a pravidla chování mohou být buď psaná (např. v podobě školního řádu) nebo 

nepsaná (např. na základě domluvy). Striktně vedená pravidla tedy popisují určitou 

situaci a postup, jak se má osoba zachovat pokud daná situace nastane. Život není ale 

jen o dodržování pravidel. v populaci se musí vytvářet vztahy, které jsou postavené na 

vzájemné komunikaci. Výrazem komunikace se nemyslí jen sdělování si informací nebo 

dorozumívání, ale také schopnost, vcítit se do druhého člověka. 

Vzájemný vtah mezi rodičem a dítětem 

 Pro fungující komunikaci mezi rodičem a dítětem je zásadním pravidlem to, aby 

jejich vztah neustále rostl.
102

 Proto, i když jsou žáci gymnázia Johanna Sigismunda 

                                                                                                                                                                          
101

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 80; 

  KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 98 

102
 ŠPAŇHELOVÁ, I. Komunikace mezi rodičem a dítětem: styly a techniky komunikace, komunikace 

rodiče ve vztahu k dítěti, vývojová období dítěte, komunikace v náročných situacích. 1. vyd. Praha: Grada, 

2009. ISBN 978-802-4726-984. s. 10 
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vzdáleni od rodičů, posilují své vztahy dopisy, kde líčí, co se v jejich životě právě děje. 

Rodiče i chlapci si tedy vymezí čas, kdy v klidu popíší události poslední doby. Často 

v dopisech projevují svou náklonnost, pocity, mluví otevřeně a snaží se navzájem 

pochopit (např. v kapitole osmé a deváté, v níž čtenář nalezne dopis maminky pro 

Martina Thalera a dopis Martina Thalera pro maminku
103

). Největší emoční zážitek 

knihy zobrazuje odjezd chlapců do svých domovů (viz kapitola jedenáctá), z čehož jsou 

chlapci nadšení a dávají to důrazně najevo. Na cestu domů se na Štědrý den vydá 

i Martin Thaler, jehož rodiče sedí smutně doma, bez sebemenšího náznaku štěstí 

a radosti z vánočních svátků. Původně totiž Martin neměl domů vůbec přijet, jelikož 

neměl na cestu peníze. Ty mu nakonec půjčil doktor Bökh. Obsah komunikace rodiče 

a dítěte se vztahuje k situaci, která právě probíhá, bude v blízké době řešena nebo se již 

uskutečnila. v dopisech píše Martin Thaler a jeho matka zejména o nedávných 

událostech a o událostech vztahujících se k blížícím se svátkům. Maminka se zmiňuje 

o tom, jak se snažila pro Martina sehnat peníze na cestu, a že ji velice mrzí, že vánoční 

svátky nebudou trávit všichni společně. Martin matku ujišťuje, že bude statečný, 

přidává příhodu o nešťastném Ulim, popisuje svůj obrázek „Za deset let“ a přidává ho 

k dopisu. Dopisy jsou napsány stručně, ale výstižně a věcně. Zde lze sledovat další 

z autorových fenoménů. Zvláštností Kästnerova stylu je právě ojedinělá kombinace 

věcnosti a emocionality, které jsou všeobecně stavěny spíše proti sobě, než 

propojovány. Obsahují fakta a pocity, které chce pisatel adresátovi vyjádřit a předat. 

 Jakmile se Martin objeví doma, z Thalerových se stávají nejšťastnější rodiče, 

což svou vřelostí a upřímným projevem lásky dávají Martinovi najevo. 

Dospívání, které prožívají hrdinové Létající třídy, je často chápáno jako období, 

kdy si rodiče a děti příliš nerozumí. Děti obviňují rodiče, že je nechápou, a proto jim 

raději nic nesdělují. Rodiče jejich chování sice tolerují, ale zároveň děti obviňují, že si 

od nich nenechají poradit. Vztah mezi dítětem a rodičem se tak často rozdělí na dvě 

navzájem nekomunikující jednotky. Tato situace nemusí nastat, pokud se rodič vcítí do 

situace dítěte a pokusí se s ním komunikovat bez předsudků. Musí si uvědomit, že dítě 

prochází složitým obdobím, ve kterém se snaží najít sebe sama. Rodič mu může 

pomoci, pokud vztah ke svému dospívajícímu dítěti začne utvářet správně, tzn., přestane 

                                                           
103

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 95-96, s. 105-106; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 118 – 119, s. 132 – 133 
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mu věci zakazovat a nařizovat, ale naopak se s ním podělí o své zkušenosti a názory. 

Zároveň by se měl také aktivně zajímat, jaká témata právě probírají ve škole, jaké má 

kamarády a o čem s nimi mluví. Rozhodně by se také neměl vyhýbat rozhovorům 

o partnerských vztazích. v období puberty dítěte platí pro rodiče jednoduché pravidlo. 

Své dítě mají vždy podpořit, nikdy ho neshazovat, neponižovat a nenařizovat mu, jak se 

má zachovat. 

Každé dítě preferuje jiný styl komunikace, což ovlivňují nejvíce jeho rodiče 

a prostředí, ve kterém se nachází. Některé děti, jako např. Uli Simmern, se bojí projevit, 

každému chtějí vyhovět, obávají se neúspěchu, jsou nerozhodné, neřeší konflikty, 

předem vše vzdávají. Nejčastěji se toto stává, pokud sám rodič není schopen navazovat 

spontánní vztahy, nevyjadřuje své pocity, názory a přání, v podstatě nekomunikuje 

s okolím. Na základě výše uvedených specifik se můžeme domnívat, že Uli Simmern 

patří do této skupiny. Z knihy však nelze bezpečně určit, zda je k takovému chování 

veden skrze rodinu, neboť ho momentálně ovlivňuje školní prostředí, např. Matyáš: 

„Budu mistrem boxu a k tomu nepotřebuji pravopis. Ale to, že ty jsi strašpytel, můžeš 

přece změnit, jen když budeš chtít!“ Uli: „Tobě se to mluví. Co já už všechno udělal, 

abych si tu zbabělost odvykl – to se ani nedá vypovědět. Pokaždé si umiňuji, že neuteču 

a že si nedám nic líbit. Skálopevně si to umíním. Ale když k něčemu dojde, uteču.“ 

Matyáš: „No, to bys musel udělat něco, co by jim nahnalo respekt,…“
104,105

 Můžeme se 

tedy pouze domnívat, jak by rodiče Ulimu mohli s jeho komunikačními problémy 

pomoci. 

Ostatní čtyři hrdinové, Martin Thaler, Sebastian Frank a Matyáš Selbmann, ale 

i Johny Trotz, který s rodiči nežije, byli vychováni tzv. asertivním způsobem 

komunikace, což je styl výchovy, kdy rodiče své dítě učí, jak být upřímný, odpovědný, 

naslouchat a respektovat své okolí.  Dítě s asertivním stylem komunikace má mít rádo 

                                                           
104 Mathias: „Ich werde später mal Boxweltmeister, und da brauche ich keine Orthographie. 

Aber dass du ein Angsthase bist, das kannst du doch, wenn du willst, ändern!“ Uli: „Hast 
du ´ne Ahnung. Was ich schon alles angestellt habe, um mir die Freiheit abzugewöhnen – 
das geht auf keine Kuhhaut. Jedes Mal nehm ich mir vor, nicht davonzulaufen und mir 
nichts bieten zu lassen. Felsenfest nehm ich mir´s vor! Aber kaum ist es sos weit, dann 
reiß ich auch schon aus.“ Mathias: „Na, du müsstest eben einmal irgendwas tun, was ihnen 
Respekt einjagt,…“; zdroj uveden v následující poznámce 
105

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 33; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder, Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 42 
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nejen ostatní, ale také samo sebe. Takové dítě je vstřícné, s každým mluví přímo, dává 

prostor druhému pro vyjádření jeho vlastního názoru.
106

 Nikdy se nevyhýbá 

problémům, naopak se je snaží vyřešit. Chlapcům nedělá tento druh komunikace žádný 

problém. Stejně se chovají ke spolužákům jako k učiteli a vychovateli, neboť ví, že 

důvěra a upřímnost posiluje a upevňuje vzájemné vztahy. Když jim tedy realisté spálí 

sešity s diktáty, nejen že profesoru Kreuzkammovi po pravdě vysvětlí, jak se vše 

odehrálo, ale přinesou mu také náhradní, jimi sepsaný přehled známek z diktátů. Tato 

situace je pro ně sice nepříjemná, ale chlapci nechtějí učiteli lhát. Věří, že pokud se 

budou chovat upřímně, dostanou přiměřený trest, což se jim potvrdí. Profesor jim 

pohrozí těžkým diktátem. 

Úryvky ze sedmé kapitoly:  

Profesor Kreuzkamm k Martinu Thalerovi: „ Něco nového?“ zeptal se přísně. 

„Ano, pane profesore,“ řekl Martin nesměle. „Realisté nám včera odpoledne spálili 

naše sešity s diktáty.“Profesor se zastavil. „Požádali jste je o to?“ zeptal se. Martin zas 

jednou nevěděl, má-li se dát do smíchu. Potom zavrtěl hlavou, honem vypověděl, co 

bylo třeba, a podal profesorovi seznam. 

Profesor Kreuzkamm si prohlíží popel: „Co to má být?“ zeptal se.  

„To jsou naše sešity s diktáty,“ odpověděl rozpačitě Martin.  

„Aha,“ řekl profesor. „Skoro bych je nepoznal. Mimochodem, komu jsem je včera 

v poledne svěřil?“ Rudi Kreuzkamm, profesorův syn, vstal.  

„Nemohls je lépe bránit?“ „Bohužel ne,“ řekl Rudi. 

Profesor Kreuzkamm: „Mimochodem, Martinův seznam nepotřebuji. Mám 

všechny známky ještě jednou zaznamenány v notýsku. Ale srovnám si oba záznamy. 

Doufejme, že nikdo nešvindloval. No, to se ukáže. Mimoto bych vám chtěl říci toto: Při 

příští nepleše, kterou provedete, vám napařím diktát, že vás přejde zrak i sluch!“
107,108
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 ŠPAŇHELOVÁ, I. Komunikace mezi rodičem a dítětem: styly a techniky komunikace, komunikace 

rodiče ve vztahu k dítěti, vývojová období dítěte, komunikace v náročných situacích. 1. vyd. Praha: Grada, 

2009. ISBN 978-802-4726-984. s. 48 

107
 „Professor Kreuzkamm zu Martin Thaler: „Neuigkeiten?, fragte er streng. „Jawohl, Herr 

Professor,“ sagte Martin kleinlaut. „Die Realschüler haben gestern Nachmittag unsere 
Diktathefte verbrannt.“ Der Lehrer blieb stehen. „Habt ihr sie darum gebeten?“, fragte er. 
Martin wusste wieder einmal nicht, ob er lachen sollte. Dann schüttelte er den Kopf, 
erzählte rasch das Notwendigste und händigte dem Professor die Liste aus. 
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Asertivní styl komunikace u dítěte je tedy nejlepším způsobem, jak naučit dítě 

komunikovat. Samozřejmě, rodiče musí tento způsob komunikace ovládat, aby byli 

schopni naučit ho své dítě. Není také vyloučeno, že si ho dítě osvojí až v průběhu svého 

života. 

Rodina tedy u dítěte zabezpečuje jak výchovu, tak podporuje i navazování 

sociálních a emočních vazeb. Ve školním prostředí se vztah a komunikace mezi žákem 

a učitelem tvoří poněkud odlišně než je tomu v rodině. 

Vztah a komunikace mezi žákem a učitelem 

Již samotný školní jazyk má svá specifika – „je spisovný, gramaticky korektní, 

abstraktní a oproštěný od kontextu, avšak zároveň velmi explicitní“ (mluvčí musí vše 

dokonale sdělit).
109

 Dítě musí jazyk pochopit a správně ho interpretovat, aby dokázalo 

požadavkům školy vyhovět. 

Z pedagogického pohledu je komunikace ve školním prostředí „základním 

prostředkem realizace výchovy a vzdělávání prostřednictvím verbálních 

a nonverbálních projevů učitele a žáků.“
110

 Bez komunikace by nemohlo probíhat 

vyučování. Učitel má za úkol pomocí výukových metod předat žákům informace. Jeho 

cílem je, aby žáci ve škole získali nejen vědomosti a dovednosti, ale také širokou škálu 

postojů a schopností, které mohou využít v životě. 

                                                                                                                                                                          
Professor Kreuzkamm betrachtet die Asche: „Was soll das darstellen?“, fragte er. „Das sind 
unsere Diktathefte,“ antwortete Martin betreten. „Aha,“ sagte der Professor. „Kaum zum 
Wiedererkennen. – Wem wurden übrigens gestern Mittag die Hefte anvertraut?“ Rudi 
Kreuzkamm, der Sohn des Professors, stand auf. „Könntest du die Hefte nicht besser 
verteidigen?“ „Leider nein,“ meinte Rudi. 

Professor Kreuzkamm: „Martins Liste brauch ich übrigens nicht. Ich habe sämtliche 
Zensuren noch einmal in meinem Notizenheft stehen. Aber ich werde die beiden Listen 
miteinander vergleichen. Hoffentlich hat niemand gemogelt. Na, das wird sich ja 
herausstellen. Außerdem möchte ich euch schon jetzt Folgendes mitteilen: Bei dem 
nächsten Unfug, den ihr anstellt, brumme ich euch ein Diktat auf, dass euch Hören und 
Sehen vergeht.“; zdroj uveden v následující poznámce 
108

 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961, s. 82, 83;  

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 99 - 102 
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 ŠEĎOVÁ, K., ŠVAŘÍČEK, R., ŠALAMOUNOVÁ, Z. Komunikace ve školní třídě. 1. Vyd. Praha: 

Portál, 2012. ISBN 978-802-6200-857. s. 41 
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 GAVORA, P. Učitel a žáci v komunikaci. Brno: Paido, 2005. ISBN 80-731-5104-9. s. 25 
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Vyučování učí dítě používat odbornou terminologii a vysvětluje mu všeobecně 

dané, univerzální poznatky, pravidla a pojmy společnosti. Během své školní docházky 

pozná dítě širokou škálu termínů, definic a výrazů z různých oborů (např. dějepis, 

matematika, cizí jazyky apod.). Vedle toho se žák musí naučit správně ovládat jazyk 

a umět se koncentrovat na zadané téma. 

Komunikační proces začíná u učitele, kdy učitel přednese žákům učivo, které si 

žák určitým způsobem zpracuje. Následně žák využije zpětnou vazbu (písemnou nebo 

ústní), v rámci které má učiteli ukázat, co se naučil. Stejný komunikační proces probíhá 

i mezi žáky a učitelem Kreuzkammem, když profesor chlapce zkouší z hláskování slov 

– „Dříve než přistoupíme dál,“ řekl, „zopakujeme si ještě v rychlosti několik slov 

z včerejšího diktátu. Jak se píše vertikálně, Sebastiane?“ Sebastian Frank zasunul svou 

knížku o dědičnosti pod lavici a hláskoval dotyčné slovo. Hláskoval správně.“
111,112

 

Komunikace ve školní třídě probíhá formou dialogu, kdy učitel klade otázky 

a žák mu na tyto otázky odpovídá. v Létající třídě tímto způsobem probíhá rozhovor 

mezi učitelem a žákem, např. v sedmé kapitole, kde profesor Kreuzkamm vede 

rozhovor se svým synem, kdy a jakým způsobem byl uvězněn ve sklepě u realisty 

Egerlanda. Nejedná se sice o typickou konverzaci (o probrané látce nebo tématu) mezi 

učitelem a žákem, ale dialog obsahuje stejné zákonitost. Učitel položí otázku, např.: 

„Jak dlouho jsi v tom sklepě byl?“
113,114

 a žák mu na ni odpoví (poskytuje zpětnou 

vazbu), např.: „Asi do čtyř.“
115,116

 

                                                           
111„Wir wollen,“ sagte er, „ehe wir fortfahren, nur noch rasch ein paar Wörter aus dem 

gestrigen Diktat durchgehen. Wie schreibt man Vertiko? Sebastian!“ Sebastian Frank schob 
sein Buch über die Vererbungslehre unter die Bank und buchstabierte das Wort. Er 
buchstabierte es richtig.“; zdroj uveden v následující poznámce 
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 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 83, 84;  

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 102 
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 „Wie lange warst du denn in dem Keller?“; zdroj uveden v následující poznámce 

114
 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 83; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 100 
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 „Bis gegen vier Uhr.“; zdroj uveden v následující poznámce 
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Vztah učitele a žáka opravdu nemá stejný charakter jako vztah dětí k rodičům. 

Citová a emoční stránka učitele se může projevit, ale není příliš žádoucí, jako je tomu 

u rodiče. Učitelé se domnívají, že pokud žákovi nebo třídě projeví city nebo sympatie, 

ztrácí svou autoritu, slábne jejich moc a ve třídě nastává chaos. Typ takového učitele 

popisuje Erich Kästner opět na postavě profesora Kreuzkamma. Ten působí velmi 

přísně, až z něj mají chlapci strach. Nikdy se nesměje a nedává na sobě znát emoce. 

Jeho ironické poznámky ale chlapce často přivádějí do rozpaků. Neví, jestli se jim 

mohou smát, anebo mají raději mlčet. Profesor Kreuzkamm se tváří vždy vážně 

a nenechá se vyvést z rovnováhy nenadálou situací.  Jeho postoj vůči žákům zůstává 

vždy profesionální, bez projevu hlubší citové vazby. 

Chování profesora Kreuzkamma vykazuje klasické rysy direktivního stylu 

komunikace ve třídě – komunikaci zahajuje vždy pomocí formulace otázky s tím, že žák 

může mluvit, až když je vyvolán nebo osloven (např. zkoušení Sebastiana Franka 

z hláskování, viz výše). Délku rozhovoru určuje profesor a často ho nevyruší žádná 

situace (viz kapitola sedmá, u stropu visí koš na papír). Učitel může mluvit 

z kteréhokoli místa v učebně a v jakékoli poloze, zatímco žák musí respektovat pokyny 

nebo pravidla určená profesorem, např. aby vždy, když ho profesor osloví, vstal (viz 

kapitola sedmá). Direktivní komunikace vyjadřuje hierarchicky odlišný vztah mezi 

učitelem a žákem. 

Vztahy na internátu a jejich odlišnost od vztahů ve škole 

Co se týče vztahů mezi dětmi a dospělými, v knize Létající třída se objevuje 

ještě jeden fenomén. Je jím Doktor Bökh, vychovatel v internátu, který propojuje 

rodinné zázemí se školním prostředím a pohybuje se tak ve středu mezi rodinou 

a školou. Jeho práce spočívá ve výchově, dozoru a zajišťování volnočasových aktivit 

dospívajících dětí, které bydlí v internátu
117

 (dnešní domov mládeže). Vychovatel 

částečně plní náročnou úlohu rodiny nebo rodiče, jelikož je často jedinou dospělou 

osobou, která s dítětem tráví dobu v internátním zařízení. Stejně jako jiná zařízení, také 

internát má stanovené určité předpisy a pravidla, kterým se děti musí přizpůsobit, 

respektovat je a vychovatelé musí podle nich řešit vzniklé problémy. Dítě od 

                                                           
117 Pojem internát vysvětlen v kapitole 2.1 Tematická, kompoziční a jazyková komponenta 

románu. 
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vychovatele tedy očekává, že mu pomůže řešit jeho problémy (např. stesk po rodině), 

pokud nebudou v rozporu s pravidly a řádem internátu. Pokud takový problém nastane, 

měl by se vychovatel vcítit do problému dítěte a pomoci mu. Pokud by se stalo, že by se 

objevil problém, který by porušoval pravidla nebo nařízení internátu, (např. pozdní 

příchod nebo nedovolené opuštění internátu, poničení majetku nebo budovy internátu 

apod.), řeší se tato situace buď na základě domluvy (pokárání, výhružka) nebo pomocí 

trestu (zákaz vycházek, uhrazení škody apod.). Záleží na povaze vychovatele, jeho 

vztahu k dítěti, závažnosti provinění a přístupu dítěte k dané situaci. 

Vychovatelé by tedy měli dokázat spojit profesionální přístup se schopností 

empatie a projevením pocitů. Příkladnou ukázkou takového jednání je situace páté 

kapitoly, když hrdinové bez dovolení opustí internát, aby zachránili ukradené sešity 

a uvězněného Rudiho Kreuzkamma. 

Úryvek z páté kapitoly 

Doktor Bökh: „ Proč jste se mne nezeptali? Máte ke mně tak málo důvěry?“ 

Obrátil se. „Zasloužím tedy sám potrestání! Pak totiž jsem vaší chybou vinen já!“ Ale 

ne, milý pane Justusi!“ zvolal Matyáš všecek bez sebe, ale honem se opravil a řekl 

rozpačitě: „Ne, kdepak, milý pane doktore. Snad víte, jak vás máme…“ Ale nedostal to 

ze sebe. Styděl se přiznat, jak velice mají toho muže u okna rádi.
118,119

  

Vychovatel musí mít na paměti, že mu dítě často bezmezně důvěřuje, a tudíž se 

mu svěřuje se svými starostmi. Vychovatel nesmí jeho důvěru zklamat. Musí vztah 

k dítěti neustále posilovat, dítěti naslouchat a umět se vcítit do jeho situace. Tato situace 

bývá pro vychovatele velmi náročná. Ani doktor Bökh si není zcela jistý, zda mu 

chlapci naprosto důvěřují (viz úryvek výše). Jejich důvěru si tedy chce ještě více získat. 

Začne jim vyprávět vlastní příběh z internátu, kdy raději od vychovatele přijímal tresty 

                                                           
118 Doktor Bökh: „Warum habr ihr mich denn nicht gefragt? Habt ihr so wenig Vertrauen zu 

mir?“ Er drehte sich um. „Dann verdiente ich ja selber die Strafe! Denn dann wäre ich an 
eurem Fehler schuld!“ 

„Nicht doch, lieber Herr Justus!“, rief Matthias außer sich, verbesserte sich rasch und 
meinte verlegen: „Nicht doch, lieber Herr Doktor. Sie wissen doch hoffentlich, wie sehr wir 
Sie…“ Er brachte es aber nicht heraus. Er schämte sich, zu bekennen, wie sehr sie den 
Mann am Fenster liebten.“; zdroj uveden v následující poznámce 

119
 KÄSTNER, E. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 63; 

KÄSTNER, E. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie Dressler      

Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 78 
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za nedovolené opuštění budovy, než aby se mu svěřil, že v nemocnici navštěvuje 

nemocnou matku. Jeho postoj vyplýval z nedůvěry k vychovateli. Na základě této 

negativní zkušenosti se Bökh rozhodl pro povolání vychovatele a slíbil si, že jeho 

přístup k dětem bude chápavější a více empatický, než ten, který sám zažil. Tento 

příběh chlapce přesvědčí, že zamlčováním skutečností a problémů situaci nevyřeší, 

naopak se můžou dostat do zbytečných potíží. 

Vychovatel Bökh zastává oproti profesorovi Kreuzkammovi demokratická 

komunikační pravidla. Tento přístup se vyznačuje větší tolerancí a vstřícností, než 

direktivní způsob komunikace. Podporuje vyšší iniciativu a aktivitu dítěte než 

dospělého. Zároveň ale klade vyšší nároky na schopnost organizace práce a důvěru 

dospělého v děti. Demokratická pravidla vycházejí z vnitřního zájmu vychovatele 

o dítě, z jeho demokratických zásad a cítění. Dítě odpovídá a ptá se vychovatele, je mu 

dán prostor vyjádřit se a vysvětlit svůj záměr v chování. Může se obrátit na vychovatele, 

pokud nastane problém, aniž by byl předem odsuzován nebo nebyl vyslechnut. 

Jak vyplynulo z výše uvedených tvrzení, dění ve škole a na internátu není určeno 

jen pravidly, osnovami a nařízeními. Zejména ve škole funguje tzv. skryté kurikulum. 

Zahrnuje prvky sociálního chování dítěte společně s učitelem nebo vychovatelem. 

Zpravidla obsahuje např. tyto prvky: kdy a jak se žák přihlásí o slovo (dítě musí zvážit 

situaci), jaká je atmosféra ve třídě (rozpory, kamarádství apod.), jaký postoj uplatňuje 

učitel k jednotlivým žákům apod. (podle rasy, sympatií, úrovně vzdělání rodičů apod.). 

Skryté kurikulum odhaluje skryté vlastnosti dětí i dospělých (resp. učitelů, vychovatelů 

a jejich žáků). Děti ani učitelé (vychovatelé) si ho často ani neuvědomují. Představuje 

hlavně uvědomění si rozvrstvení moci mezi dítě a dospělého (učitele, vychovatele). 

Skryté kurikulum označuje, jak se dítě a dospělý v daném prostředí cítí a jak dokáže 

reagovat na vzniklé situace. Dítě i učitele (vychovatele) denně obklopuje mnoho situací 

a záleží vždy na nich, jak se zachovají. Proto se může stát, že na jednu a tutéž situaci 

budou reagovat odlišně. Např. situace, když se žák popere se spolužákem. Záleží na 

mnoho okolnostech, které ho k tomu vedly – spolužák ho vyprovokoval, on se rozzuřil 

a napadl ho, nebo se naopak žák zastal slabšího kamaráda jako Matyáš Uliho, když ho 

spolužáci posadili do koše na papíry a zavěsili ke stropu. Matyáš pak byl potrestán. 

Každá z těchto dvou situací vznikla na základě jiné skutečnosti. v první vyšel konflikt 

přímo ze žáka, ve druhé pouze bránil kamaráda. Každá situace by proto měla být 
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posuzována jinak. Nejprve se musí vyřešit hlavní otázky, kdo koho napadl a z jakého 

důvodu. Na základě těchto poznatků se může konflikt spravedlivě vyřešit. 

Na základě faktů o skrytém kurikulu a postojů učitele nebo vychovatele k dětem 

lze zjistit, proč se vychovatel Bökh chová k chlapcům jinak než profesor Kreuzkamm. 

v první řadě se rozdíl mezi těmito dvěma vztahy ukazuje v empatii. Profesor Bökh 

působí rozhodně více přátelsky než přísný profesor Kreuzkamm. Kreuzkamm cítí 

odpovědnost za žáky ve smyslu vzdělat je a částečně také vychovat. Doktoru Bökhovi 

záleží hlavně na naplnění vzájemné důvěry a celkové spokojenosti obou stran. Profesor 

Kreuzkamm řeší problémy vztahující se pouze ke škole, zatím co doktor Bökh musí 

svůj okruh zájmů rozšířit také o problematiku týkající se rodiny. Na druhou stranu 

Kreuzkamm používá ke snadnější komunikaci s chlapci ironii nebo dvojsmyslnost, čímž 

se mu daří vážnou situaci odlehčit. Oba dva usilují o to, aby chlapci dostali dobrý 

základ do života a byli připraveni na překážky, které jim přinese.  
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4 Ohlas románu a jeho přijetí 

 Román Létající třída dosáhl jak ve Spolkové republice Německo, tak i ve světě 

mnoha ohlasů. Několikrát byl v německy mluvících zemí, i v jiných státech publikován. 

Na jeho téma vznikly rozhlasové hry, audio knihy a filmy. Následující kapitola přináší 

stručný přehled různých vydání i zpracování románů včetně jejich čtenářského, 

diváckého i posluchačského ohlasu vzniklého ve Spolkové republice Německo. 

Pozornost je zároveň věnována místu Ericha Kästnera a jeho tvorbě pro děti a mládež 

v české kultuře. 

 Německá knižní vydání a jejich ohlasy 

 Poprvé byla Létající třída kvůli vzrůstající moci nacionálně socialistické strany 

s obtížemi vydána roku 1933 v stuttgartském nakladatelství Perthes-Verlag. Kvůli 

zákazu publikování a vydávání Kästnerových knih byla i tato publikace dále vydávána 

jen ve Švýcarsku v nakladatelství Atrium-Verlag. Ve Spolkové republice Německa byla 

roku 1933 také vydána v Deutsche Verlags-Anstalt (DVA) ve Stuttgartu. Roku 1967 

příběh vyšela v nakladatelství Eulenspiegelverlag v Berlíně (DDR-Verlag), poté až roku 

1985 v Curychu nakladatelstvím Atrium-Verlag, které jí opětovně vydalo ještě roku 

2004. Knihu vydalo v souboru knih E. Kästnera nakladatelství Dressler-Verlag roku 

2006 a 2012 jako samostatnou publikaci.
120

 

Ze čtenářských internetových komentářů a ohlasů je jasné, že kniha je stále 

vyhledávaná a mezi čtenáři všech generací oblíbená, např. čtenářka uvedená jako 

Christin o knize napsala: "Jedna z nejlepších dětských knih, kterou jsem kdy četla. Velmi 

vnímavá a humorná. Učitel je zobrazen jako velmi realistický člověk, který nikdy 

nezapomněl na své dětství. Tak by to také mělo být: Dospělí by si vždy měli vzpomenout 

na své dětství a začátky.“
121,122

 Čtenářku Elisabeth zase zaujala nadčasovost Kästnerova 

díla: " Starý klasik, kterého má rád i můj třináctiletý syn, ačkoliv už zhltl všechny knihy 

                                                           
120

 Tyto informace poskytli pracovníci Muzea Ericha Kästnera v Drážďanech. 

121„Eins der besten Kinderbücher, die ich gelesen haben. Sehr einfühlsam und humorvoll. 

Der Lehrer wird als sehr realitätsbezogene Person dargestellt, die seine Kindheit niemals 
vergessen hat. So sollte es auch sein: Erwachsene sollten sich immer an ihre Kindheit und 
ihre Anfänge erinnern.“ Christin, 17.4.2013; zdroj uveden v následující poznámce 

122
 Amazon.de: Kundenrezension, Das fliegende Klassenzimmer: Ein Roman für Kinder [online]. 2013 

[cit. 2013-05-01]. Dostupný z WWW: <http://www.amazon.de/product-

reviews/3791530151/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmission

DateDescending>.  
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o Harrym Potterovi. Také klasici mají šarm."
123,124

 Někomu zaimponoval vztah mezi 

chlapci a Nekuřákem: „… Mně se kniha líbila. Přál bych si, aby každé dítě mělo svého 

"Nekuřáka", za kterým by mohlo zajít, když by potřebovalo radu. Tato kniha je klasika, 

ale lidé by jí neměli číst jen proto, ale také protože pojednává o skutečně napínavém 

příběhu."
125,126

, jiným připomněla minulou dobu: " Kniha je dobrá. Obsahuje něco 

staroněmeckého: platí se tam markami, mluví v dialektu a příběh se odehrává před 

obdobím 50. let. Výborné!!!"
127, 128

. Myslím si, že knihu Létající třída budou číst děti 

i dospělí na celém světě neustále, jelikož osudy chlapců, učitelů i vychovatelů jsou jim 

velice blízké a kniha sama o sobě velmi napínavá. 

Česká knižní vydání 

Od roku 1933 do současnosti vyšly v České republice, popř. v Československé 

republice celkem čtyři překlady německého románu pro děti a mládež Das fliegende 

Klassenzimmer. Již roku 1934 byl příběh pod názvem Lietajúca trieda poprvé vydán 

v Žilině slovenským nakladatelstvím Učitel´ské nakladatel´stvo. Přeložil ho František 

Dražil. o rok později (1935) byla Létající třída poprvé přeložena do češtiny Martou 

Třískovou. Následní jí vydalo nakladatelství Karel Synek sídlící v Praze. Další, opět 

slovenské vydání vyšlo roku 1957 v Bratislavě, vydalo ho nakladatelství Mladé letá 

                                                           
123 „Ein alter Klassiker , der meinen Sohn trotz 13 Jahren noch gefiel, obwohl er schon alle 

Harry Potter verschlungen hat. Auch Klassiker haben Charme.“ Elisabeth, 22.2.2013; zdroj 

uveden v následující poznámce 

124
 Amazon.de: Kundenrezension, Das fliegende Klassenzimmer: Ein Roman für Kinder [online]. 2013 

[cit. 2013-05-01]. Dostupný z WWW: <http://www.amazon.de/product-

reviews/3791530151/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmission

DateDescending>. 

125
„...Mir hat das Buch gut gefallen. Ich wünschte, jedes Kind hätte einen 'Nichtraucher', zu 

dem es gehen kann, wenn es Rat braucht. Das Buch ist ein Klassiker, aber man sollte es 
nicht nur deshalb lesen, sondern auch, weil es wirklich spannende Geschichten erzählt.“ 
Bewertung von 9a aus Heidelberg, 18.05.2010; zdroj uveden v následující poznámce 

126
 Buecher.de: Kundenbewertungen zu Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner [online]. [cit. 

2013-05-01].  Dostupný z WWW: <http://www.buecher.de/shop/abenteuer/das-fliegende-

klassenzimmer/kaestner-erich/products_products/detail/prod_id/00308518/#rating>. 

127
 „Das Buch ist gut. Es enthält etwas altdeutsches: Es wird mit Mark bezahlt, man spricht 

einen leichten Dialekt und die Geschichte findet vor etwa 50 Jahten statt. Toll!!“ Bewertung 
von highway aus Groß-Zimmern, 13.05.2011; zdroj uveden v následující poznámce 

128
 Buecher.de: Kundenbewertungen zu Das fliegende Klassenzimmer von Erich Kästner [online]. [cit. 

2013-05-01].  Dostupný z WWW: <http://www.buecher.de/shop/abenteuer/das-fliegende-

klassenzimmer/kaestner-erich/products_products/detail/prod_id/00308518/#rating>. 

http://www.buecher.de/shop/abenteuer/das-fliegende-klassenzimmer/kaestner-erich/products_products/detail/prod_id/00308518/#rating
http://www.buecher.de/shop/abenteuer/das-fliegende-klassenzimmer/kaestner-erich/products_products/detail/prod_id/00308518/#rating
http://www.buecher.de/shop/abenteuer/das-fliegende-klassenzimmer/kaestner-erich/products_products/detail/prod_id/00308518/#rating
http://www.buecher.de/shop/abenteuer/das-fliegende-klassenzimmer/kaestner-erich/products_products/detail/prod_id/00308518/#rating
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a přeložila Viktória Hornáková.
129

 Toto vydání neobsahuje ilustrace Waltera Triera, 

nýbrž barevné a černobílé obrázky slovenského grafika a ilustrátora L´ubomíra 

Kellenbergera. Zatím poslední český překlad prózy Létající třída vydalo pražské 

nakladatelství SNDK roku 1961. Z němčiny ji přeložila Jitka Fučíková. 

 Audioknihy 

 Roku 1998 a 2006 vyšlo v nakladatelství Oetinger audio CD Létající třída. 

Rozhlasovou hru z roku 1998 vypráví Heinz Schimmelpfennig (německý herec, režisér, 

rozhlasový vypravěč a dabér). Ve verzi z roku 2006 účinkují Heinz Schimmelpfennig, 

Wolfgang Reinsch nebo Ludwig Thiesen. Tato varianta je skvělá pro děti předškolního 

věku, které ještě neumějí číst, popř. k jejich zabevení, když delší dobu cestují, což 

potvrdil recenzista Mike, když audioknihu koupil svému vnukovi: "Je to prastarý 

příběh, já jsem ho slyšel a četl už jako dítě. Koupil jsem ho i svému vnukovi, aby příběh 

mohl poslouchat při dlouhé cestě autem. Koupil jsem ho, pustil a byl jsem velice mile 

překvapen, jak vřele ho vnuk přijal a chtěl ho slyšet ještě jednou. Takové dobré příběhy 

jsou pořád in.“ 
130,131

 v roce 2003 vznikla audio kniha na základě filmu natočeném 

v témže roce. Tu namluvili herci tohoto filmu. 

 Filmová zpracování 

Létající třída byla ve Spolkové republice Německo zfilmována celkem třikrát: 

• první černobílý film s názvem Das fliegende Klassenzimmer z roku 1954; 

• druhý, již barevný film také s názvem Das fliegende Klassenzimmer z roku 

1973; 

• třetí zfilmování tohoto románu z roku 2003. 

                                                           
129

 JEŘÁBKOVÁ, K. K české recepci děl Ericha Kästnera. Praha, 2004. Diplomová práce (Mgr.). 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra germanistiky, 2013-05-08. 

130„Es ist eine uralte Geschichte, ich habe sie schon als Kind gehört und gelesen. Jetzt 

dachte ich, kauf sie mal und auf einer langen Autofahrt kann sie der Enkel hören. Gesagt, 
getan und was mich dann sehr überraschte, sie ist sehr, sehr gut angekommen und wurde 
schon mehrmals gehört. Solch gute Geschichten sind immer in.“ Mike, 20.2.2013; zdroj 
uveden v následující poznámce 

131
 Amazon.de: Kundenrezension, Das fliegende Klassenzimmer: Ein Roman für Kinder [online]. 2013 

[cit. 2013-05-01]. Dostupný z WWW: <http://www.amazon.de/product-

reviews/3791530151/ref=cm_cr_dp_see_all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=bySubmission

DateDescending>. 
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Každý z těchto filmů, více či méně odpovídá svou strukturou vyprávění knize 

Létající třída. Nekopírují obsah románu, jelikož filmové zpracování je založeno na jiné 

výstavbě děje, než je tomu v knihách. Filmy jsou tedy zpracovávány na základě 

scénářů, které se inspirují knihou Létající třída. 

 Poprvé zfilmoval knihu Létající třída Kurt Hoffmann. Bylo to roku 1954, 

přičemž scénář k filmu napsal sám Erich Kästner, který následně ve filmu (stejně jako 

v knize) vystupuje jako vypravěč. Ze všech uvedených filmů právě tato verze nejvíce 

odpovídá literární předloze. Zřejmě k tomu přispěl i sám Erich Kästner, jelikož je 

poznat, že příběh dokonale zná a ví, co v něm má vyzdvihnout a co se má naopak 

potlačit. Pro diváka může film být o to cennější, když v něm hraje sám autor románu. 

Film se stejně jako knižní příběh odehrává v zimě před Vánoci. Až na pár, z hlediska 

návaznosti příběhu nutných změn, se od knižní předlohy neliší. Jako v jediné ze všech 

filmových verzí románu je zde do příběhu zakomponována také první a druhá 

předmluva knihy (viz kap. 2.1 Tematická, kompoziční a jazyková komponenta). Velmi 

osobitý a výstižný je i závěr filmu, který je pojatý stejně jako doslov knihy. Erich 

Kästner se zde setkává s Johnym Trotzem a kapitánem v zahradní kavárně. Když 

Kästner od stolu odejde, požádá číšníka, aby předal knihu Létající třída s Kästnerovým 

podpisem Johnymu. Touto scénou film končí a stává se tak z něj uzavřený celek. 

 Vztah dítěte k dospělému se zakládá na vzájemném porozumění. Doktor Bökh 

i profesor Kreuzkamm vychází s chlapci velmi dobře. Profesor Kreuzkamm se 

k chlapcům nechová vůbec odměřeně. Na druhou stranu je třídou respektován.  

Filmové postavy jsou identické s postavami literárními, výjimkou je doktor 

Bökh. Ten zde již nevystupuje jako pouhý vychovatel v internátní škole, nýbrž také jako 

učitel zeměpisu. Ve filmu také vystupuje zdravotní sestra Beata, která se líbí krásnému 

Theodorovi.  

Podle mého názoru tento film nejvíce odpovídá knižní předloze. Odráží se v něm 

myšlenky, které autor do románu vložil, a které tudíž považoval za důležité. Příběh je 

prostý a veškerou stylizací (mluvou, kostýmy apod.) odpovídá době, ve které byl 

natočen. Pokud si divák přečetl knihu dříve, než zhlédl film, určitě nebude zklamán. 

Další, již barevné filmové zpracování Létající třídy vzniklo roku 1973, těsně 

před smrtí Ericha Kästnera. Kästner scénář k filmu režiséra Wernera Jacobse tedy již 

nenapsal. 
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Děj je kombinací předešlé filmové adaptace a původního románu. Lze 

předpokládat, že se scénáristé nechali ovlivnit technickým pokrokem, ke kterému došlo 

a který se stal standardem. Johny Trotz tedy nepřiplouvá do Německa lodí, ale přilétá 

letadlem. Chlapci nosí „kalhoty do zvonu“ a mají delší vlasy.      

Hned první zvláštností, která diváka jistě překvapí, je, že se původně vánoční 

povídka Ericha Kästnera odehrává v létě. Zde chybí jak obě předmluvy, tak i doslov. 

Zachycen je střet s realisty, Uliho odvážný seskok s deštníkem i hra Létající třída, jejíž 

ztvárnění se mi nejvíce líbilo právě v tomto filmu. Jen setkání doktora Bökha, učitele na 

internátní škole s Nekuřákem proběhne ne přímo u Nekuřáka v železničním vagonu, 

nýbrž ve škole při zkoušce hry, kam si chlapci Nekuřáka přizvou, aby je doprovázel na 

klavír. Dokonce, i když se celý film odehrává v létě, i Martin Thaler dostává dopis od 

rodičů, kteří ovšem pracují v Africe a nemohou za Martinem na prázdniny z finančních 

důvodů letět a Martinovi nemohou koupit letenky na cestu do Afriky. O setkání Martina 

Thalera s rodiči se zaslouží Uli, který si přeje, aby celá třída odletěla do Keni, kde 

rodiče Martina Thalera pracují. Příběh se tak poeticky uzavírá, tentokrát v duchu svého 

titulu, takže Létající třída skutečně podniká výlet do ciziny. 

Vztahy mezi dětmi a dospělými zůstaly zachovány podle knižní předlohy. 

Doktor Bökh a Nekuřák jsou přátelští a chlapci jim mohou důvěřovat, profesor 

Kreuzkamm zůstává přísný, ale nechybí mu jeho ironický smysl pro humor. 

Ve filmu vystupují stejné postavy jako v knize, až na zdravotní sestru Beatu, 

která se sblíží s Nekuřákem a rodinu Kreuzkammových. Divák jen krátce nahlédne do 

života rodiny profesora Kreuzkamma. Jeho dcera se totiž schází s krásným Theodorem. 

Podle mého názoru může tento film ze všech třech filmů nejvíce zaujmout různé 

generace. Má charakter rodinného filmu – je nejen vtipný, nadčasový ale i poučný. 

Působí na mě více bezprostředně, než předchozí zpracování z roku 1954, přestože oba 

sdělují ty samé myšlenky. Bohužel se mi film místy nezdá propracovaný podle 

původního záměru Ericha Kästnera. Myslím si, že scénáristé filmu občas pouze 

převyprávěli děj, aniž by do něj vložili podstatu Kästnerových myšlenek. Jádro ale 

zůstalo zachováno. 

Zatím k poslednímu zfilmování byl román Ericha Kästnera opět použit v roce 

2003 v režii německého režiséra Tomyho Wiganda. Ten pojal zpracování tohoto tématu 
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poněkud netypicky. Toto zpracování bylo jako jediné ze všech nadabováno 

a promítnuto v české televizi.  

Prostředí internátní školy i období před vánočními svátky zachoval. Divák se 

setkává jen se čtyřmi z pěti hrdinů – Martinem Thalerem, Uli Simmernem, Mathiasem 

Selbmannem a místo Sebastiana Franka nahradí Sebastian Kreuzkamm, syn ředitele 

školy. Do internátu přijíždí Johny Trotz. Příběh částečně pojednává o jeho začlenění se 

do kolektivu. Chlapci žijí na internátní škole, ke které patří také pěvecký sbor. v tomto 

filmu se vůbec nesetkáme s realisty. Největšími nepřáteli gymnasistů internistů jsou zde 

externisté (tzn., že se společně setkávají ve třídě). Externisté internistům před 

vystoupením odcizí namísto diktátů noty. Vůdcem externistů je dívka Mona. s ní se 

později spřátelí Johny. 

I Nekuřáka chlapci nejprve neznají. Spřátelí se s nimi později, když je zastihne 

v železničním vagonu, kde mají své útočiště. Přátelství doktora Bökha a Nekuřáka je 

také založeno na jiné historce než je tomu v knize. Nekuřák s Bökhem totiž kdysi 

nacvičovali hru Létající třída. Nekuřák se ale těsně před přestavením rozhodl opustit 

školu. Doktora Bökha jeho rozhodnutí velmi zklamalo. Sám pak musel na udání za 

šíření rockové muziky školu opustit. Od té doby Nekuřáka nikdy neviděl. Na základě 

této zkušenosti doktor Bökh zakáže chlapcům hrát hru Létající třída, přičemž Johny ze 

zlosti na doktorův zákaz převrhne rekvizitu sopky, a tím nechtěně založí požár. 

K tomuto činu se později sám přizná. Hru sice chlapci nezahrají, ale alespoň uvedou 

jednu z nacvičených rapových písní. 

A jak režisér ztvárnil příběh Martina Thalera? Použil téma pro tuto dobu 

aktuální – rozvod. Martinův otec se chce nechat rozvést, na základě čehož se Martin 

rozhodne, že by měl internát raději opustit a zůstat doma se svou matkou. Ta mu ale 

jeho nápad rozmluví. 

Vztahy mezi dětmi a dospělými zůstávají opět ve svém základu zachovány tak, 

jak je Kästner popisuje v knize. v jedné scéně ovšem doktor Bökh zakazuje chlapcům 

hrát divadelní kus Létající třída, což rozčílí Johnyho Trotze natolik, že je mu schopný 

do očí říct, že ho nenávidí. v tento okamžik se doktor Bökh chlapcům odcizí a ztrácí 

jejich důvěru. Profesor Kreuzkamm svými gesty ve filmu působí komicky. Nezískává 

takový respekt, jakým na čtenáře působí v knize a ostatních filmových zpracováních.  
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Důležitou postavou filmu zůstává doktor Bökh, sbormistr pěveckého sboru sv. 

Tomáše a manžel Katrin, učitelky tance na gymnáziu. Jak již bylo uvedeno výše, 

vůdcem, v tomto případě externistů je dívka Mona. v příběhu se objeví také pes. 

Názory na tento film se značně liší. Toto zfilmování má jak své zastánce, tak své 

odpůrce. Odpůrci nejčastěji kritizují vysokou absenci faktů, které jsou napsány v knize. 

Charaktery postav, samotné postavy a větší část dějové linky vyprávění je natolik 

pozměněno, že příběh ztrácí svůj původní smysl. Zastánci filmu upřednostňují hlavně 

jeho aktuální zpracování, čímž se chtěl režisér přiblížit dnešní mladé generaci. Dílo 

Ericha Kästnera přece nemůže být zpracováno stejně v roce 1954 i v roce 2003.  

Osobně se více ztotožňuji s názorem odpůrců. Vždyť Létající třída Ericha 

Kästnera nemusí být modernizována, aby jí diváci porozuměli. Myslím si, že pokud 

chtějí režiséři zfilmovat příběh na základě knihy, měli by to udělat vždy co nejpřesněji 

podle originálu, aby vystihly podstatu a stěžejní myšlenky vyprávění. Jejich posláním 

by mělo být přenést autorovy myšlenky na plátno. 

Fenomén Ericha Kästnera očima současníků 

Příznivci díla Ericha Kästnera mají možnost v Drážďanech, jeho rodném městě, 

navštívit muzeum věnované právě Erichu Kästnerovi. Muzeum je koncipováno jako 

mobilní interaktivní mikromuseum, tzn., že v místnosti se nachází třináct skříní se 

zásuvkami a poličkami, kde jsou volně k dispozici exempláře z Kästnerovy tvorby 

i jeho osobní věci, takže si je zde návštěvník může prohlédnout, poslechnout si 

audioknihu nebo shlédnout film. Každoročně pořádá muzeum pro děti i dospělé několik 

akcí, např. Rallye Ericha Kästnera, kdy skupiny dětí spolu s dospělými simulují situaci 

z knihy Emil a detektivové a pomáhají Emilovi vypátrat zloděje jeho peněz. Jedná se 

o pochod Drážďanami, kdy soutěžící musí splnit různé úkoly.  

V Mnichově má také sídlo společnost Ericha Kästnera, která se stará 

o zachování jeho děl a pamětí. Dále podporuje a organizuje výstavy, autorská čtení, 

vydávání publikací a přednášky, které se nesou v duchu Kästnerových myšlenek 

(zabývat se mládeží a být nadčasový). Tato společnost také nepravidelně uděluje 

literární cenu Ericha Kästnera a to autorům, dbajícím na Kästnerovo zásadu a píší tedy 

sociálně kritická díla. Podobná cena (Cena Ericha Kästnera) je udělována každoročně 

Pressclubem v Drážďanech. Přebírají ji osobnosti, např. z oblasti politiky, ekonomiky 

a kultury, které se významně zasloužily o podporu tolerance, vzájemného porozumění 



54 

a pěstování humanity v německé společnosti. Od roku 2000 je udělována také Televizní 

cena Ericha Kästnera. Na základě všech těchto cen jsou vítězům udělovány finanční 

dotace pro jejich další tvorbu. 

Na internetu je také dostupný internetový portál
132

 věnovaný Kästnerově tvorbě 

pro děti a mládež. Obsahuje jak krátký popis Kästnerova života, tak i stručné obsahy děl 

pro děti a mládež, výkladový slovník pojmů vyskytujících se v tvorbě Ericha Kästnera, 

odkazy na webové stránky prodávající knihy, CD a DVD, znalostní kvíz týkající se 

dětských knih E. Kästnera a mnoho dalších zajímavostí.  

Z rozsáhlého výčtu ohlasů a recepcí je jasné, že Erich Kästner byl a zůstává 

důležitou osobností ovlivňující dnešní literární, filmovou i další tvorbu.  

                                                           
132

 UNKELBACH, C und A. Erich Kästner für Kinder [online]. 2001-2013 [2013-05-01]. Dostupný 

z WWW: < http://www.kaestnerfuerkinder.net/>. 
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Závěr 

 Předkládaná bakalářská práce se věnuje analýze románu. Sledovaným problém 

je kniha pro děti a mládež Létající třída. Práce je rozčleněna do následujících kapitol - 

Příběh Ericha Kästnera Létající třída je analyzován pomocí představení jeho autora 

E. Kästnera, historického, literárního a žánrového zařazení díla a jeho struktury, 

přičemž pozornost je zaměřena na vztahy mezi dětmi a dospělými, které se v knize 

objevují. Následně práce přináší ohlasy a recepce tohoto románu. 

 V úvodu práce se uvádí výrok Jitky Bodlákové, pro nějž tato bakalářská práce 

hledá širší zdůvodnění. Překladatelka tvrdí, že v románu Létající třída se spojuje 

skutečný život s pohádkou. 

 Erich Kästner skutečný život v knize popisuje skrze prostředí, kde se příběh 

odehrává. Autor román píše u nejvyšší hory Německa Zugspitze, poté popisuje, jak se 

vrátil do Berlína. Tento příběh je přesně zasazen do specifického prostředí gymnázia 

a konkrétního města – Kirchbergu. Jakékoliv přesné určení místa v člověku evokuje 

základ skutečné události, jelikož si může ověřit existenci tohoto místa. „Skutečný život“ 

představují také všichni hrdinové knihy – dospělí i děti. Důležité jsou v tomto ohledu 

jejich rozdílné charaktery. Kästner tak dává najevo, že neexistuje jen jeden typ člověka, 

ale že se společnost skládá z mnoha individuálních osobností s různými vlastnostmi. 

Dává tak prostor každému čtenáři, aby si našel toho hrdinu, který je mu svými 

povahovými rysy nejblíže. Někdo se tedy více ztotožní se smyslem pro spravedlnost 

Martina Thalera, jiný se cítí nebojácný jako Matyáš.  

Lidé ve skutečném životě, stejně jako postavy v Létající třídě zažívají radosti, 

trápení, starosti, přátelství, nenávist, řeší problémy, což příběh činí pravdivým a zároveň 

zajímavým a přínosným. Svět potřebuje příběhy, které se budou podobat obyčejnému, 

každodennímu životu. 

Stejně jako realitu, používá Erich Kästner v Létající třídě také principy 

postavené na pohádkových motivech. Nejedná se o skutečné prvky pohádky, ale mohou 

je připomínat. Realita se v těchto chvílích upozadí a nahrazuje jí autorova nebo ideální 

představa o průběhu událostí, např. Martin Thaler nemá peníze na cestu domů, a tak se 

objeví dobrosrdečný vychovatel Bökh a peníze mu půjčí. Ne náhodou ho Martin Thaler 

následně nazve andělem. Nebo situace, kdy realisté vězní Kreuzkamma a gymnasistům 

z pomsty spálí sešity s diktáty. V reálném světě taková rivalita mezi školami jistě 
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existuje, ale nebude tak silná, aby děti vzali rukojmí, svázali ho a ještě ho pohlavkovali. 

Na těchto příkladech je zároveň zřejmé, že se realita náhle začíná propojovat s fikcí.  

Kästner totiž dokonale zmate čtenáře, když v závěru tvrdí, že v Berlíně potkal 

Johnatana s kapitánem. Následně je pro čtenáře obtížné odlišit fikci od skutečnosti. 

Čtenář je nucen přemýšlet, zda se jedná o skutečný příběh nebo pouhou smyšlenou 

iluzi. Příběh se tedy neuzavírá.  

Pro děti se tento příběh stal pohádkou hlavně proto, že znázorňuje život jaký ve 

skutečnosti je. Zároveň jim ale dává určitou naději, že na své problémy nejsou sami. 

Erich Kästner se snaží ukázat, že i když dítě nemá z důvodu hádek v rodině, rozvodu 

rodičů, špatné finanční situace v rodině apod. příliš šťastné dětství, mělo by najít oporu 

ve svém učiteli, popř. vychovateli. Dobří učitelé a vychovatelé totiž vnímají děti jako 

jedinečné osobnosti s různými životními osudy. Správní učitelé a vychovatelé jsou si 

také vědomi, že právě oni mohou do jisté míry ovlivnit určité události v životě svých 

žáků a svěřenců. Pokud děti chápou, naslouchají a snaží se jim pomoci, často se 

setkávají s kladnou odezvou. S takovými pedagogy se pak děti rády setkávají i ve své 

dospělosti. Pomoc poskytnutá ještě neznalým, často i bezradným dětem totiž může 

v jejich životě znamenat více, než si kdokoliv myslí. 

Z hlediska těchto dvou navzájem propojených částí lze příběh Létající třída 

považovat za nadčasový, jelikož vypráví o životě stejných lidí, jakými je většina z nás.  
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Resümee 

 In der Einführung stelle ich das Thema und das Ziel meiner Bachelorarbeit vor. 

Dann folgt eine Hypothese, die sich vom dem Nachwort von Jitka Bodláková im 

Roman Das fliegende Klassenzimmer inspirieren ließ. Die Übersetzerin behauptet, dass 

Erich Kästner ein reales Leben mit einem Märchen mischt. Diese Hypothese überprüfe 

ich mithilfe der Fachliteratur und anderer Materialien. 

 Im ersten Kapitel sammle ich mit dem Roman Das fliegende Klassenzimmer die 

zusammenhängenden wichtigen Informationen. Sie beschäftigt sich mit dem Autor des 

Romans, literarisch-historischem Kontext des Werkes und der Gattung. Aufgrund dieser 

Erkenntnisse wird die Analyse aufgebaut. Man stellt so fest, auf welchem Hintergrund 

das Werk gegründet wird. 

 Im zweiten Kapitel analysiere ich den Roman. Im Text werden drei verschiedene 

Komponente unterscheidet: thematische, kompositorische und sprachliche Komponente. 

Die Komposition der Geschichte besteht aus der Außer- und Innerkomposition, die in 

der Arbeit beschrieben sind. Die thematische Komponente stellt den Inhalt des Buches 

dar. Sie zeigt auch die Hauptthema des Werkes. Die letzte Komponente behandeln um 

die sprachliche Seite des Textes.  Zur Analyse gehört auch die Charakteristik der 

einzelnen Haupt- und Nebenfiguren der Geschichte. Jede Charakteristik wird durch ein 

kurzes Beispiel ergänzt. Dann widme ich mich den Beziehungen zwischen Kindern und 

Erwachsenen. Ich beschäftige mich am häufigsten mit der Beziehung und 

Kommunikation zwischen den Schülern und den Lehrern, bzw. Erziehern und teilweise 

auch mit der Beziehung zwischen Kindern und Eltern. 

 Im letzten Kapitel widme ich mich den unterschiedlichen Buch-, Herausgabe-, 

Film- und Audioversionen des Romans in Deutschland an und ergänze sie von 

Kommentaren. Ich erwähne auch die Institutionen, die sich mit dem Erich Kästners 

Leben und Werk beschäftigen. Am Rande lasse ich die tschechischen Anklänge und die 

Rezeption. 

Im Abschluss meiner Bachelorarbeit bewerte ich die am Anfang angeführte 

Hypothese, dass der Autor die Realenwelt mit dem Märchen mischt. Diese Hypothese 

wurde bestätigt. Ich habe auch das andere Ziel der Arbeit erreicht – die Antwort nach 
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der Frage über die überzeitliche Gültigkeit des Romans bekommen. Diese Antwort 

ergibt sich aus der Analyse der Beziehungen und meinen Erkenntnissen. 

 Ich habe darauf gezeigt, dass das Besondere und Außergewöhnliche des Romans 

Das fliegende Klassenzimmer genau in dem Aspekt der Kommunikation zwischen den 

Kindern und Erwachsenen beruht. Der Autor steht ganz eindeutig auf der Seite der 

Kinder, aber trotzdem bleibt er auf seiner Position als die Kinder führenden literarischen 

Erziehers.  
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Přílohy 

Příloha A - Fotografie Ericha Kästnera s rodiči 

 

Zdroj: HANUSCHEK, Sven. Erich Kastner. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 

Taschenbuch Verlag, 2004. ISBN 34-995-0640-8. s. 92 

Příloha B - Fotografie ilustrátora Waltera Triera 

 

Zdroj: HANUSCHEK, Sven. Erich Kastner. Originalausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 

Taschenbuch Verlag, 2004. ISBN 34-995-0640-8. s. 50 
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 Příloha C – Titulní strany románu Das fliegende Klassenzimmer z let 1933, 1961 

a 2004 

1. Rok 1933     2. Rok 1961 

  

3. Rok 2004 

 

Zdroje:  

1. KÄSTNER, Erich. Das fliegende Klassenzimmer. Stuttgart: Friedrich Andreas Perthes, 1933. 

208 s. 

2. KÄSTNER, Erich. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. 148 s. 

3. KÄSTNER, Erich. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie 

Dressler Verlag, 2004. 175 s. ISBN 37-915-3015-1.  
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Příloha D -  Srovnání jedné ukázky z knih Das fliegende Klassenzimmer, popř. 

Létající třída z let 1933 (psáno švabachem), 1961 a 2004 

4. Rok 1933

 

5. Rok 1961 
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6. Rok 2004

 

Zdroje: 

4. KÄSTNER, Erich. Das fliegende Klassenzimmer. Stuttgart: Friedrich Andreas Perthes, 1933. 

s.128, 129 

5. KÄSTNER, Erich. Létající třída. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1961. s. 80, 81 

6. KÄSTNER, Erich. Das fliegende Klassenzimmer: ein Roman für Kinder. Hamburg: Cecilie 

Dressler Verlag, 2004. ISBN 37-915-3015-1. s. 100, 101  
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Příloha E - Titulní obálka nosiče filmů Das fliegende Klassenzimmer z let 1954 a 1973 

 

Zdroj: Das fliegende Klassenzimmer 1954 & 1973 (Paul Dahlke, Werner Jacobs; 1954, 1973) 

Příloha F – Titulní obálka nosiče filmu Das fliegende Klassenzimmer z roku 2003 

 

Zdroj: Česko-Slovenská filmová databáze. Létající třída. 2001-2013 [online] [cit. 2013-05-08] 

Dostupné z WWW:< http://www.csfd.cz/film/89710-letajici-trida/>. 


