
Příloha č. 1 

 
 

ŠVP – GYMNÁZIUM JANA KEPLERA 
 
 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

2. ROČNÍK – LITERATURA  
3. ROČNÍK – LITERATURA  



 
2. ROČNÍK 

Literární komunikace 
výstupy RVP GV – žák: výstupy ŠVP – žák: Učivo RVP: Učivo ŠVP: Souvislosti: 

vystihne podstatné rysy základních period 
vývoje české i světové literatury, 
významných uměleckých směrů, uvede 
jejich představitele a charakterizuje a 
interpretuje jejich přínos pro vývoj 
literatury a literárního myšlení 
  
  
  
postihne  smysl textu, vysvětlí důvody a 
důsledky různých interpretací téhož textu, 
porovná je a zhodnotí 
  
  
rozliší a specifikuje  jednotky vyprávění 
(časoprostor, vypravěč, postavy) a 
zhodnotí jejich funkci a účinek na čtenáře 
  
  
rozezná typy promluv a vyprávěcí 
způsoby a posoudí jejich funkci 
v konkrétním textu   
  
na konkrétních příkladech popíše 
specifické prostředky básnického jazyka a 
objasní jejich funkci v textu 
  
  
tvořivě  využívá informací z odborné 
literatury,  tisku a dalších zdrojů, kriticky 
je třídí a vyhodnocuje 
  
  

 získané schopnosti a dovednosti tvořivě 
využívá v produktivních činnostech 
rozvíjejících jeho individuální styl 

vysvětlí důvody a důsledky 
různých interpretací téhož 
literárního období. 
Interpretace a 
dezinterpretace. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Základy literární vědy- literární teorie, literární 
historie, literární kritika, poetika; 
interdisciplinárnost literární vědy; literatura a její 
funkce 
 
Vývoj literatury v kontextu dobového myšlení, 
umění a kultury ;  vývoj kontextu české a světové 
literatury; tematický a výrazový přínos velkých 
autorských osobností; literární směry a hnutí; vývoj 
literárních druhů a žánrů s důrazem na moderní 
literaturu. 
 
Funkce periodizace literatury. 
 
Metoda interpretace textu interpretační postupy a 
konvence, význam a smysl, popis, analýza, výklad 
a vlastní interpretace textu; čtenářské kompetence; 
interpretace a přeinterpretování 
  
  
Jazykové, kompoziční a tematické prostředky 
výstavby literárního díla tropy; figury; rytmus, 
rým a zvukové prostředky poezie 

1) Hra, absurdita, nonsens 
  
2)  Alegorie, symbol 
 Literatura jako alegorické a 
symbolické vyjádření světa. 
Středověké a barokní pojetí 
symbolu. „Moderní“ symbol 
v kontextu symbolismu a 
dekadence. 
  
Experiment a hra v moderní 
poezii symbolismus, dekadence, 
moderní básnické směry, 
nonsensová poezie 
  
Absurdita, groteska 
Divadla malých forem, absurdní 
drama, existencialismus 
  
Středověká a barokní literatura 
Bible jako literární text. 
Charakteristika stěžejních  
středověkých a barokních 
žánrů(hrdinský epos, rytířský 
román, legenda, kronika, satira, 
alegorie, kázání..). 
Specifikum českého baroka. 
Barokní aluze v moderní literatuře. 
  
  
  
Interpretace básnického textu 
  

Rámcové téma: JAZYK, 
SYMBOL, ALEGOERIE 
  
  
Estetická výchova- 
umělecká avantgarda 
  
Důraz na všestrannou 
analýzu textu. 
  
Priorita žánrově-
tematického pohledu 
před chronologickým. 
  
Důraz na souvislosti. 
  
  
Konkretizace učiva 
(autoři,díla) 
v tematických plánech 
jednotlivých vyučujících. 
  
  
D: středověk a baroko 
  
  
HS: tradiční a moderní 
společnosti, člověk a 
transcendence – víra, 
posvátno, rituál 
  
  



 
3. ROČNÍK 

Literární komunikace 
výstupy RVP GV – žák: výstupy ŠVP – 

žák: Učivo RVP: Učivo ŠVP: Souvislosti: 

vystihne podstatné rysy základních period 
vývoje české i světové literatury, významných 
uměleckých směrů, uvede jejich představitele a 
charakterizuje a interpretuje jejich přínos pro 
vývoj literatury a literárního myšlení 
  
rozliší texty spadající do oblasti tzv. literatury 
vážné, středního proudu a literárního braku a 
svůj názor argumentačně zdůvodní 
  
identifikuje využití jednoho textu v jiném 
(intertextovost) a objasní jeho funkci a účinek 
na čtenáře 
  
rozliší a specifikuje  jednotky vyprávění 
(časoprostor, vypravěč, postavy) a zhodnotí 
jejich funkci a účinek na čtenáře 
  
postihne  smysl textu, vysvětlí důvody a 
důsledky různých interpretací téhož textu, 
porovná je a zhodnotí 
  
rozezná typy promluv a vyprávěcí způsoby a 
posoudí jejich funkci v konkrétním textu    
  
tvořivě  využívá informací z odborné literatury, 
internetu, tisku a dalších zdrojů, kriticky je třídí 
a vyhodnocuje 
  
získané schopnosti a dovednosti tvořivě 
využívá v produktivních činnostech 
rozvíjejících jeho individuální styl 

  Základy literární vědy literární teorie, literární 
historie, literární kritika, poetika; 
Vývoj literatury v kontextu 
dobového myšlení, umění a kultury funkce 
periodizace literatury, vývoj kontextu české a světové 
literatury; tematický a výrazový přínos velkých 
autorských osobností; literární směry a hnutí; vývoj 
literárních druhů a žánrů s důrazem na moderní 
literaturu. 
Text a intertextovost - žánry založené na 
mezitextovém navazování (parodie, travestie,plagiát) 
Metoda interpretace textu interpretační postupy a 
konvence, význam a smysl, popis, analýza, výklad a 
vlastní interpretace textu; čtenářské kompetence; 
interpretace a přeinterpretování 
Jazykové, kompoziční a tematické prostředky 
výstavby literárního díla tropy; figury; rytmus, rým a 
zvukové prostředky poezie; monolog, dialog, přímá a 
nepřímá řeč; nevlastní přímá a polopřímá řeč; typy 
kompozice; motiv téma 

Mýtus (Bible) 
Mýtus jako literární žánr, autorský mýtus. 
Antropologická dimenze mýtu (vztah 
mythos x logos). 
Vztah mýtus/epos/pohádka/pověst 
Mýtus jako ideologizace a emblematizace 
světa. 
Lidová slovesnost. 
  
Mýtus a mytologie. 
  
Epos jako literární žánr . 
  
Antika důraz na epos, román, drama), vývoj 
eposu 
  
Shakespeare v souvislosti s řeckým 
dramatem a mýtem), typologie 
archetypálních divadelních postav (Oidipus, 
Hamlet, Faust, Don Juan) 
  
Iniciační román +autorský mýtus 
v moderní literatuře magický realismus 
  
Mýtus jako nástroj ideologizace literatury 
Literatura národního obrození,  socialistický 
realismus,  totalitní literatura 
  
Kýč, brak, triviální literatura Estetická 
norma, hodnota, funkce 
 
Triviální žánry 
Charakteristika a funkce těchto žánrů, 
souvislost s „vysokou“ literaturou,  
modernistické a postmoderní  využití těchto 
žánrů.  

Rámcové téma: MÝTUS 
A MÝTIZACE 
  
  
HS: počátky filosofie, 
mythos, kulturní kontext 
antiky 
 D: typologie starověkých 
civilizací 
  
HS: počátky filosofie, 
mythos, kulturní kontext 
antiky 
  
 D: revoluce, 
nacionalismus, modernita 
a tradice 
  
Četba sekundární 
literatury. 
  
Důraz na všestrannou 
analýzu textu. 
  
Priorita žánrově-
tematického pohledu před 
chronologickým. 
  
Důraz na souvislosti. 
  
Konkretizace učiva 
(autoři,díla) v tematických 
plánech jednotlivých 
vyučujících. 
  
Komparativní esej 

 
 



Příloha č. 2 

 
 

ŠVP – GYMNÁZIUM PRAHA 5 – NA ZATLANCE 
 
 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

3. ROČNÍK – LITERATURA 
 



 
 



Příloha č. 3 

 
 

ŠVP – GYMNÁZIUM KLADNO 
 
 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 
 

1. ROČNÍK – LITERATURA  
 
 

 
 







Příloha č. 4 

 
 

ELEKTRONICKÁ PODOBA DOTAZNÍKU PRO UČITELE 
 



Edit  this  form

Bible  ve  výuce  literatury  na
gymnáziích

Vážené paní profesorky, vážení páni profesoři, 

ráda bych Vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku. Vaše odpovědi jsou pro mne cennými 

informacemi při psaní diplomové práce, která se věnuje bibli ve výuce literatury na gymnáziích. 

Dotazníky jsou anonymní a budou použity pouze pro účely diplomové práce. 

Velmi si vážím času, který vyplnění věnujete. 

Děkuji Vám za ochotu a přeji Vám příjemné jarní dny. 

Kateřina Přibylová

studentka Pedf UK

                                                                                                                                                                                               

                                   

Vysvětlivky:

other = jiný

continue = pokračovat

back = zpět

submit = odeslat (tlačítkem submit odešlete dotazník s vyplněnými informacemi)

 

1. Pohlaví

 žena

 muž

2. Věk

 20 -‐ 30 let

 31 -‐ 35 let

 36 -‐ 40 let

 41 -‐ 50 let

 51 -‐ 60 let

 61 let a více

3. Jakým způsobem literaturu vyučujete?

 Podle žánrů

 Chronologicky

 Other: 

4. Jaký je Váš osobní vztah k bibli?

5. Učíte o bibli?

 Ano

 Ne
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Edit  this  form

Bible  ve  výuce  literatury  na
gymnáziích

Podrobnosti  o  výuce
6. V kterém ročníku učíte o bibli?

V případě víceletého gymnázia prosím ročník přepočítejte na ročníky střední školy.

 1. ročník

 2. ročník

 3. ročník

 4. ročník

7. V rámci které kapitoly bibli probíráte?

 Starověká literatura

 Žánr mýtus

 Other: 

8. Kolik vyučovacích hodin tématu věnujete?

 Méně než 1

 1

 2

 3

 4 a více

9. Proč by se žáci měli o bibli v hodinách literatury učit?

10. Jaké cíle si při výuce o bibli stanovujete?

11. Které materiály používáte při výuce o bibli?

Je možno zvolit více odpovědí. Níže prosím specifikujte, které konkrétní učebnice, čítanky atd.

https://docs.google.com/forms/d/1IYjJ2wwKH5qeo2uBy939D2PRFx4H9TWFs2w6RpyW2DM/edit


 Učebnici

 Čítanku

 Vlastnoručně vybrané texty

 Audio nahrávku

 Video nahrávku

 Other: 

Vypište prosím konkrétní materiály:

(Která učebnice? Čítanka? Audio nahrávka? atd.)

12. Vyhovuje Vám, jak mají učebnice zpracovány látku o bibli?

Níže prosím specifikujte proč ano, ne, částečně.

 Ano

 Ne

 Částečně 

 Učebnice nepoužívám

Vysvětlete prosím proč ano, ne, částečně.

13. Vyhovuje Vám, jaké ukázky z bible čítanky poskytují?

Níže prosím specifikujte proč ano, ne, částečně.

 Ano

 Ne

 Čatečně

 Čítanky nepoužívám

Vysvětlete prosím proč ano, ne, částečně.

14. S kterými konkrétními ukázkami pracujete při výuce bible?



15. S kterými literárními adaptacemi bible pracujete?

16. Čtou žáci část bible jako povinnou četbu?

Pokud ano, prosím upřesněte, které části.

 Ano

 Ne

Které části?

17. Pracujete v hodinách jazyka nebo literatury s biblickými frazémy?

 Ne

 Ano -‐ v hodinách jazyka

 Ano -‐ v hodinách literatury při výkladu o bibli

 Ano -‐ v hodinách literatury, ale ne při výkladu o bibli

 Ano -‐ v hodinách slohu a komunikace

18. Jak žáci k látce o bibli přistupují?

 S nadšením

 Odmítavě

 Neutrálně

 Other: 

19. S jakými problémy se při výuce této látky setkáváte?



20. Co by Vám mohlo při výuce o bibli pomoci, co byste uvítal(a)?
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Příloha č. 5 

 
 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU PRO UČITELE 
 
 



  



 



Příloha č. 6 

 
 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY 
 
 



Dotazník - bible v literatuře 
 
Vážený studente, vážená studentko,   
 
ráda bych Vás poprosila o zodpovězení několika otázek. Vaše odpovědi jsou pro mne cennými 
informacemi při psaní diplomové práce na téma - bible v hodinách literatury na gymnáziích. 
Cílem dotazníku je zjistit, jak se ve škole o bibli učí, s kterými texty pracujete, jaký postoj 
k této látce zaujímáte, co si z hodin odnášíte. Vaše odpovědi jsou zcela anonymní, budu je 
vyhodnocovat pouze já a budou použity jen pro účely diplomové práce. 
 
Děkuji Vám za ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku.  
 

Kateřina Přibylová      
Pohlaví: 

a) žena     
b) muž 

 
 
Věk: …………………………………….. 
 
 
Ročník studia:…………………………… 
 
 
1. Učil/a jste se v hodinách literatury na gymnáziu o bibli?  

a) Ano 
b) Ne 
c) Nepamatuji si 

 
 
2. V kterém ročníku?  
 

a) 1. ročník b) 2. ročník c) 3. ročník  d) 4. ročník e) Nepamatuji si   
 
V případě víceletého gymnázia prosím ročník přepočítejte na ročníky střední školy.  
 
 

 

3. Výuka o bibli Vám přišla:  
a) zábavná - proč?………………………………………………………………………….. 
 
b) nudná – proč?……………………………………………………………………………. 
 
c) ani zábavná, ani nudná – proč?………………………………………………………….. 
 
d) jak která část - která Vás bavila a proč?............................................................................  

 
           - která naopak ne a proč?............................................................................  

 
 
 
 
 
 



4. Myslíte si, že je bible stále aktuální dílo? 
 

a) Ano – proč?……………………………………………………………………………. 
 

b) Ne – proč?.....................................................………………………………................... 
 

c) Nemohu se rozhodnout – proč?…………………………………..…………………….. 
 

d) Nevím 
5. Jaký je Váš názor na bibli? ................................................................................................ 
 
 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

6. Četl/a jste bibli?  
a) Ano – celou 

 
b) Ano – úryvky - které?....................................................................................................... 

 
c) Ne 

 
7. Na jaké části se bible dělí?  

 
………………………………………………………………………………………………. 
 

8. Jaký je vztah Židů k bibli?  
 

………………………………………………………………………………………………. 
 

9. Kde byste hledali původ těchto rčení a jaký je jejich význam? 
 

a) Vyčistit Augiášův chlév – původ……………………… 
 

 význam………………………………………………………………………………… 
 

b) Házet perly sviním – původ……………………………. 
 
 význam………………………………………………………………………………… 
 

c) Začít od Adama – původ……………………………….. 
 
 význam………………………………………………………………………………… 
 

d) Sysifovská práce – původ ……………………………… 
  
 význam………………………………………………………………………………… 
 

e) Starý jako Metuzalém – původ ………………………… 
 
význam………………………………………………………………………………….. 

 



Příloha č. 7 

 
PRACOVNÍ LIST – JAZYK BIBLE A ČEŠTINA 



Pracovní list – Jazyk bible a čeština

1) Doplňte správně ustálená spojení (všechna mají svůj původ v bibli)

Po bouři______________________________

Ráno při snídani mi manžel, povoláním lékař, sdělil novinku,  přímo Jobovu 
_________________.  Odjíždí na vojenskou operaci do Sýrie. Přihlásil se jako 
dobrovolník. Odjíždí pryč, nechá mne tu samotnou, jen s obavami o něj. Musí snad mít 
srdce __________________! Nebo je to jen hokus _______________, kolik toho vydržím?
Ludmila: „Tak Františku, začni pěkně od__________________________. Jak ses k tomu 
dostal?“
František: „Liduško, však víš, že to bylo moje přání, takhle vycestovat. Nemusíš se 
ničeho bát, poručík Ovsík mě vezme pod __________________________________“    
Ludmila: „Jo, takže Ovsík, už je mi jasné to jeho uhlazené chování při minulé návštěvě, 
to už jste spolu kuli plány. A jeho rozloučení to byl Jidášův____________________. 
František: „Ale houby s___________________. Nesuď ho tak přísně. Zítra má narozeniny, 
taky už pamatuje _______________. Jsme zvaní na oslavu, můžeš si tam s ním o tom 
promluvit, aby ses uklidnila, doopravdy ta vojenská operace nebude nebezpečná.“ 
Ludmila: „Nebude nebezpečná, nebude nebezpečná… každá válka je nebezpečná, já 
tu budu sedět a potit ______________________. A Ovsík už je taky starý jako 
_________________, nevím, proč se ve svém věku žene do války.“ 
František: „Lidulinko drahá, už se nezlob, uvidíš, že všechno bude dobré. Pojď sem a 
dej mi pusu sladkou jako __________________________.“
Ludmila: „Ještě dodej, že láska je silnější ____________________________ a nikam tě 
nepustím.
Ale tu pusu jsem mu dala…. 

2) Vysvětlete spojení, která jsou v předchozím cvičení označená tučně. 

3) Na osu  Čeština – Bible napište nejméně pět pojmů, které považujete za 
podstatné v tomto vztahu. Pokud vám nevyhovuje vyjadřování v pojmech, 
pojednejte ve větách o vztahu češtiny a bible (využít můžete zadní stanu pracovního 
listu). 

Čeština Bible 

Jobova

Začni od

Houby s

Pamatuje

Starý jako



Příloha č. 8 

 
 

OSVĚTLENÍ PŮVODU USTÁLENÝCH SPOJENÍ 
 

PATRIK OUŘEDNÍK – ANIŽ JEST CO NOVÉHO POD SLUNCEM 
 



 
 
 

 
 



 

 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 



 



Příloha č. 9 

 
 

KOMIKS ABRAHAM A SÁRA1 
 

                                                 
1 Abrahám. Víra dětem [online]. [cit. 2013-11-10]. Dostupné z: 
http://deti.vira.cz/_d/abraham%20a%20sara.jpg 





Příloha č. 10 

 
PRACOVNÍ LIST – NOVÝ ZÁKON 



Pracovní list – Nový zákon

1. Láska nejvyšším darem – list Korintským 13, 1-13 (ekumenický 
překlad)

1Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící 
kov a zvučící zvon. 2Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl 
všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku 
bych neměl, nic nejsem. 3A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám 
sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. 4Láska je trpělivá, laskavá, 
nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. 5Láska nejedná nečestně, nehledá 
svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. 6Nemá radost ze špatnosti, ale 
vždycky se raduje z pravdy. 7Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, 
láska vytrvá. 8Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; 
poznání – to bude překonáno. 9Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování 
je jen částečné; 10až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. 11Dokud 
jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když 
jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. 12Nyní vidíme jako v zrcadle, jen 
v hádance, potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom 
poznám plně, jako Bůh zná mne. 13A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té 
trojice je láska.

1) Přečtěte si text, který jste právě slyšeli, a podtrhněte v něm pasáže, jež se vám 
nejvíce líbí. 

2) Líbila se vám ukázka? (Proč ano? Proč ne?)

3) Jaká je její hlavní myšlenka?

4) Porozuměli jste všemu nebo vám některá část činila problém? Která?
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2. Tříska v oku – Mt 7, 1-6 (ekumenický překlad)

1Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete 
souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3Jak to, že vidíš třísku 
v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? 4Anebo jak to, že říkáš 
svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku! 
5Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl 
vyjmout třísku z oka svého bratra. 6Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly 
před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

1) Vyjádřete myšlenku veršů 3 – 5 jednou větou. 

2) Vysvětlete svými slovy, co chtěl autor říci poslední větou úryvku – veršem 6.  

3) Představte si, že by 6. verš (poslední věta v textu) chyběl. Jak by se změnilo vyznění 
celého úryvku? Jak byste se dívali na autora textu? (Pokud si nevíte s odpovědí rady, 
zkuste to obráceně – představte si, že byste četli pouze poslední větu: Nedávejte 
psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se 
a roztrhají vás.) 
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3. Podobenství o marnotratném synu – Lukáš 15, 11-32 (Bible21)

O ztraceném synu

11Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny. 12Ten mladší řekl otci: 'Otče, 
dej mi díl majetku, který mi náleží.' A tak jim rozdělil své jmění. 
13Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj 
majetek promrhal rozmařilým životem.14Když všechno utratil, nastal v té zemi 
veliký hlad a on začal trpět nouzi. 15Později se uchytil u jednoho občana té 
země a ten ho poslal na pole pást prasata. 16Toužil se najíst aspoň lusků, které 
žrala ta prasata, ale nedostával ani to.
17Nakonec přišel k sobě. Řekl si: 'Kolik nádeníků má u mého otce jídla nazbyt, 
a já tu umírám hlady!' 18Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem 
proti nebi i proti tobě! 19Už si nezasloužím být považován za tvého syna. 
Udělej mě jedním ze svých nádeníků.' 20A tak vstal a vydal se ke svému otci. 
Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku 
a zasypal ho polibky. 21'Otče,' řekl syn, 'zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už 
si nezasloužím být považován za tvého syna!'
22Otec však nařídil svým služebníkům: 'Přineste nejlepší šaty a oblečte ho. 
Navlékněte mu prsten a obujte ho. 23Přiveđte vykrmené tele a porazte je. 
Jezme a oslavujme, 24nebot' tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je 
nalezen!' A tak začali oslavovat. 
25Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. 
26Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to má být. 27Ten mu řekl: 'Přišel 
tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého.'
28Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a 
prosil ho, 29odpověděl mu: 'Podívej se, kolik let ti sloužím! Nikdy jsem 
nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale tys mi nikdy nedal ani kůzle, abych se 
poveselil s přáteli. 30Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek 
s děvkami, porazil jsi pro něj vykrmené tele!' 
31'Synku,' řekl otec, 'ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. 32Ale 
oslavovat a radovat se bylo namístě, nebot' tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl 
ztracen a je nalezen.“
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3) Z ukázek si vyberte jednu myšlenku, která Vás oslovila – napište ji a zamyslete se nad 
její aktuálností v dnešní době. 

2) Úryvek je podobenství (= forma alegorie, spočívá ve vyjádření obecné myšlenky, 
životní moudrosti, mravního ponaučení apod. na základě podobného výjevu či příběhu.) 
Zkuste přenést příběh do obecné – v tomto případě náboženské roviny. Koho 
představuje otec a koho ztracený syn? 

4

1) Tento text je převážně znám jako podobenství o marnotratném synu, překladatel 
Bible21 však použil výraz ztracený syn. Cítíte rozdíl mezi těmito názvy? Popište ho. 
Který název se vám více líbí a proč? 


