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Příloha č. 1 

Ukázky z analyzovaných učebnic 

 Martínková a kol. Literatura 4 – obrazový materiál: 

 obr. 1: Martínková, V.: Literatura 4. 2. vyd. Praha: 

Tripolia, 2000, s. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sochrová – Literatura v kostce 
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Obr. 2: Sochrová, M.: Literatura v kostce. 2. vyd. Praha: Fragment, 2009, s. 152. 

Andree a kol. - Literatura pro 4. ročník středních škol – Pracovní sešit 

 

Obr. 3: Andreé L., Fránek M., Kulhavá M. a kol.: Literatura pro 4. ročník středních škol – Pracovní sešit. Brno: 

Didaktis, 2010, s. 20, 104. 

Příloha č. 2 

Srovnání obsahové stránky učebnic – autoři: 

Učebnice Díla 

Vývoj 

literatury 

holocaustu 

Filmy Úlohy 

Martínková a kol. 

Literatura 4 

45-48 

 Hostovský 

48-50.léta 

 Weil 

 Otčenášek 

 Frýd 

50.-60. léta 

 (Aškenazy) 

 Lustig 

 (Sidon) 

70.-80. léta 

 Fuks 

 (Pavel) 

 Škvorecký 

nereflektuje neuvedeny ne 

Polášková a kol. 

Literatura – přehled 

tematicky 

 Weil 

nereflektuje reflektuje 

jen některé 

ne 



 

III 

 

středoškolského učiva  Lustig 

 Fuks 

 + okrajově 

Otčenášek, Frýd, 

Škvorecký, Pavel 

(Spalovač 

mrtvol) 

Prokop 

Přehled české 

literatury 20. století 

1. pol. 20. st. 

 Weil 

 

Oficiální próza po r. 45 

 Otčenášek 

 Frýd 

 Fuks 

 Pavel 

 Grosman 

Samizdatová a exilová lit. 

 Lustig 

 Škvorecký 

nereflektuje reflektuje ne 

Sochrová 

Literatura v kostce 

45-68 

 Weil 

 Lustig 

 Frýd 

 Fuks 

 Otčenášek 

 Pavel 

70.-80. léta 

 Škvorecký 

naznačeno 

(Bondy) 

nereflektuje ne 

Soldán a kol. 

Přehledné dějiny 

literatury III 

45-48 

 Kulka, Kraus 

 Weil 

48-56 

 Aškenazy 

 Otčenášek 

58-69 – Nová vlna 

literatury s okupační 

tematikou 

 Lustig 

 Fuks 

 Frýd 

 Škvorecký 

 Grosman 

 Kalábová 

 (Otčenášek) 

70-89 

částečně 

reflektuje 

reflektuje 

jen 

částečně 

(Ochod na 

korze) 

ne 



 

IV 

 

 Pavel 

Blažke 

Kouzelné zrcadlo 

literatury 

tematicky 

 Lustig 

 (Škvorecký) 

nereflektuje pouze 

adaptace 

Lustiga 

ne 

Andree a kol. 

Literatura pro 4. 

ročník středních škol 

45-48 

 Weil 

48-58 

 Otčenášek 

 Frýd 

58-68 

 Fuks 

 Lustig 

 Pavel 

reflektuje reflektuje částečně 

Příloha č. 3 

Srovnání obsahové stránky učebnic – díla 

Učebnice 

 

Díla: 

Martínková 

Čítanka 4 

 Život s hvězdou, Na střeše je Mendelssohn 

 Romeo, Julie a tma 

 Krabice živých 

 Pan Theodor Mundstock, Mí černovlasí bratři, Spalovač mrtvol 

 Noc a naděje, Démanty noci, Ulice ztracených bratří, Nikoho 

neponížíš, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Nemilovaná (Z 

deníku sedmnáctileté Perly. Sch.), Dita Saxová 

 Sedmiramenný svícen 

 Smrt krásných srnců 

Polášková 

Literatura – přehled 

středoškolského učiva 

 Život s hvězdou 

 Noc a Naděje, Démanty noci , Ulice ztracených bratří, Dita 

Saxová, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

 Pan Theodor Mundstock, Mí černovlasí bratři, Spalovač mrtvol, 

Smrt morčete 

 Romeo, Julie a tma 

 Krabice živých 

 Sedmiramenný svícen 

 Smrt krásných srnců 

 Psí život, Vajíčko 

Prokop 

Přehled české 

literatury 20. století 

 Život s hvězdou,  

 Romeo, Julie a tma 

 Krabice živých 

 Pan Theodor Mundstock, Mí černovlasí bratři, Spalovač mrtvol 

 Smrt krásných srnců, Zlatí úhoři 

 Obchod na korze 

 Noc a Naděje, Démanty noci, Dita Saxová, Modlitba pro 



 

V 

 

Kateřinu Horovitzovou, Hořká vůně madlí, Nemilovaná (Z 

deníku sedmnáctileté Perly. Sch.) 

 Sedmiramenný svícen 

Sochrová 

Literatura v kostce 

 Život s hvězdou, Žalozpěv na 77 297 obětí , Na střeše je 

Mendelssohn 

 Démanty noci, Noc a naděje, Dita Saxová, Modlitba pro 

Kateřinu Horovitzovou, Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté 

Perly. Sch.) 

 Krabice živých 

 Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol 

 Romeo, Julie a tma 

 Smrt krásných srnců 

 Sedmiramenný svícen 

Soldán 

Přehledné dějiny 

literatury III 

 Továrna na smrt 

 Život s hvězdou, Na střeše je Mendelssohn 

 Psí život, Vajíčko 

 Romeo, Julie a tma 

 Pan Theodor Mundstock, Smrt morčete,  Mí černovlasí bratři, 

Variace na temnou strunu, Spalovač mrtvol 

 Krabice živých 

 Sedmiramenný svícen 

 Obchod na korze 

 Ve městě jsou bratři Steinové 

Blažke 

Kouzelné zrcadlo 

literatury 

 Démanty noci, Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté Perly Sch.), 

Dům vrácené odměn, Dita Saxová, Modlitba pro Kateřinu 

Horovitzovou 

 Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol 

 Život s hvězdou 

Andree 

Literatura pro 4. 

ročník středních škol 

 Život s hvězdou, Na střeše je Mendelssohn 

 Romeo, Julie a tma 

 Krabice živých 

 Pan Theodor Mundstock, Mí černovlasí bratři, Spalovač mrtvol 

 Noc a naděje, Démanty noci , Dita Saxová, Modlitba pro 

Kateřinu Horovitzovou, Nemilovaná (Z deníku sedmnáctileté 

Perly. Sch.) 

 Smrt krásných srnců 

 Obchod na korze 

 

Příloha č. 4 

Souhrnná analýza učebnic 

Analýza vychází z návrhu hodnoticích kritérií Zuzany Sikorové
1
. U některých otázek 

navrhuje Sikorová pouze odpovědi ano a ne. Pro účel naší práce jsme si ponechali ve všech 

otázkách i možnost částečně, protože zkoumáme pouze učebnice literatury. Každá kategorie 

                                                 
1
 Sikorová, Z.: Návrh seznamu hodnoticích kritérií pro učebnice základních a středních škol In Maňák, J.; 

Knecht, P. (eds.): Hodnocení učebnic, Brno: Paido, 2007. 



 

VI 

 

se následně zapíše do tabulky, sečte a porovná s maximem a doporučeným minimem. Celkem 

může učebnice získat maximálně 112 bodů a doporučené minimum je 72. 

Martínková a kol. – Literatura 4 

KATEGORIE 

BODY 

MAXIMUM 
DOPORUČENÉ 

MINIMUM 

VLASTNÍ 

HODNOCENÍ 

I. Přehlednost 12 12 12 

II. Přiměřená obtížnost a rozsah učiva 12 12 7 

III. Odborná správnost 12 12 3 

IV. Motivační charakteristiky 10 5 8 

V. Řízení učení 10 5 3,5 

VI. Obrazový materiál 10 5 4 

VII. Shoda s kurikulárními 

dokumenty 
8 4 5,5 

VIII. Cena (dostupnost učebnice) 8 4 8 

IX. Ergonomické a typografické 

vlastnosti 
8 4 6,5 

X. Doplňkové texty a materiály 6 3 4 

XI. Diferenciace učiva a úloh 6 3 0 

XII. Hodnoty a postoje 6 3 3 

XIII. Zpracování učiva 4 - 1 

CELKEM 112 72 65,5 

 

 



 

VII 

 

Polášková a kol. – Literatura – přehled středoškolského učiva 

KATEGORIE 

BODY 

MAXIMUM 
DOPORUČENÉ 

MINIMUM 

VLASTNÍ 

HODNOCENÍ 

I. Přehlednost 12 12 12 

II. Přiměřená obtížnost a rozsah učiva 12 12 7 

III. Odborná správnost 12 12 12 

IV. Motivační charakteristiky 10 5 10 

V. Řízení učení 10 5 2,5 

VI. Obrazový materiál 10 5 10 

VII. Shoda s kurikulárními 

dokumenty 
8 4 8 

VIII. Cena (dostupnost učebnice) 8 4 8 

IX. Ergonomické a typografické 

vlastnosti 
8 4 6,5 

X. Doplňkové texty a materiály 6 3 2 

XI. Diferenciace učiva a úloh 6 3 1,5 

XII. Hodnoty a postoje 6 3 3 

XIII. Zpracování učiva 4 - 2 

CELKEM 112 72 84,5 

Prokop – Přehled české literatury 20. století 

KATEGORIE 

BODY 

MAXIMUM DOPORUČENÉ VLASTNÍ 



 

VIII 

 

MINIMUM HODNOCENÍ 

I. Přehlednost 12 12 12 

II. Přiměřená obtížnost a rozsah učiva 12 12 5 

III. Odborná správnost 12 12 9 

IV. Motivační charakteristiky 10 5 8,5 

V. Řízení učení 10 5 3 

VI. Obrazový materiál 10 5 2 

VII. Shoda s kurikulárními 

dokumenty 
8 4 8 

VIII. Cena (dostupnost učebnice) 8 4 8 

IX. Ergonomické a typografické 

vlastnosti 
8 4 4 

X. Doplňkové texty a materiály 6 3 2 

XI. Diferenciace učiva a úloh 6 3 0 

XII. Hodnoty a postoje 6 3 3 

XIII. Zpracování učiva 4 - 3 

CELKEM 112 72 67,5 

Sochrová – Literatura v kostce 

KATEGORIE 

BODY 

MAXIMUM 
DOPORUČENÉ 

MINIMUM 

VLASTNÍ 

HODNOCENÍ 

I. Přehlednost 12 12 12 

II. Přiměřená obtížnost a rozsah učiva 12 12 7 
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III. Odborná správnost 12 12 11 

IV. Motivační charakteristiky 10 5 10 

V. Řízení učení 10 5 5 

VI. Obrazový materiál 10 5 8,5 

VII. Shoda s kurikulárními 

dokumenty 
8 4 8 

VIII. Cena (dostupnost učebnice) 8 4 8 

IX. Ergonomické a typografické 

vlastnosti 
8 4 4 

X. Doplňkové texty a materiály 6 3 3 

XI. Diferenciace učiva a úloh 6 3 1,5 

XII. Hodnoty a postoje 6 3 4,5 

XIII. Zpracování učiva 4 - 2 

CELKEM 112 72 84 

Soldán a kol. – Přehledné dějiny literatury III 

KATEGORIE 

BODY 

MAXIMUM 
DOPORUČENÉ 

MINIMUM 

VLASTNÍ 

HODNOCENÍ 

I. Přehlednost 12 12 12 

II. Přiměřená obtížnost a rozsah učiva 12 12 5 

III. Odborná správnost 12 12 9 

IV. Motivační charakteristiky 10 5 8,5 

V. Řízení učení 10 5 4 



 

X 

 

VI. Obrazový materiál 10 5 8,5 

VII. Shoda s kurikulárními 

dokumenty 
8 4 8 

VIII. Cena (dostupnost učebnice) 8 4 8 

IX. Ergonomické a typografické 

vlastnosti 
8 4 4 

X. Doplňkové texty a materiály 6 3 2 

XI. Diferenciace učiva a úloh 6 3 1,5 

XII. Hodnoty a postoje 6 3 6 

XIII. Zpracování učiva 4 - 2 

CELKEM 112 72 78,5 

Blažke – Kouzelné zrcadlo literatury 

KATEGORIE 

BODY 

MAXIMUM 
DOPORUČENÉ 

MINIMUM 

VLASTNÍ 

HODNOCENÍ 

I. Přehlednost 12 12 12 

II. Přiměřená obtížnost a rozsah učiva 12 12 12 

III. Odborná správnost 12 12 12 

IV. Motivační charakteristiky 10 5 10 

V. Řízení učení 10 5 9 

VI. Obrazový materiál 10 5 10 

VII. Shoda s kurikulárními 

dokumenty 
8 4 8 



 

XI 

 

VIII. Cena (dostupnost učebnice) 8 4 5,5 

IX. Ergonomické a typografické 

vlastnosti 
8 4 6,5 

X. Doplňkové texty a materiály 6 3 2 

XI. Diferenciace učiva a úloh 6 3 1,5 

XII. Hodnoty a postoje 6 3 4,5 

XIII. Zpracování učiva 4 - 4 

CELKEM 112 72 97 

 

Andree a kol. - Literatura pro 4. ročník středních škol 

KATEGORIE 

BODY 

MAXIMUM 
DOPORUČENÉ 

MINIMUM 

VLASTNÍ 

HODNOCENÍ 

I. Přehlednost 12 12 12 

II. Přiměřená obtížnost a rozsah učiva 12 12 12 

III. Odborná správnost 12 12 12 

IV. Motivační charakteristiky 10 5 10 

V. Řízení učení 10 5 10 

VI. Obrazový materiál 10 5 8 

VII. Shoda s kurikulárními 

dokumenty 
8 4 8 

VIII. Cena (dostupnost učebnice) 8 4 4 

IX. Ergonomické a typografické 

vlastnosti 
8 4 4 



 

XII 

 

X. Doplňkové texty a materiály 6 3 6 

XI. Diferenciace učiva a úloh 6 3 1,5 

XII. Hodnoty a postoje 6 3 6 

XIII. Zpracování učiva 4 - 2 

CELKEM 112 72 105,5 

Příloha č. 5 

Souhrnná analýza čítanek 

Čítanka 

 

Díla: 

Hoffmann 

Literatura IV – 

Výbor textů 

 Interpretace 

Literární teorie 

 Život s hvězdou 

 Pan Theodor Mundstock 

 Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

Martínková 

Čítanka 4 

 Romeo, Julie a tma 

 Krabice živých 

 Sen o mém otci 

 Spalovač mrtvol 

 Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

Pech 

Čítanka z české literatury 

pro středoškoláky 

 Romeo, Julie a tma 

 Vajíčko 

 Spalovač mrtvol 

 Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 
 Hrdý Budžes 

 Habermannův mlýn 

Krausová, Foldyna 

Čítanka 4 (k Literatuře – 

přehledu SŠ učiva) 

 Život s hvězdou 

 Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

 Spalovač mrtvol 

 Romeo, Julie a tma 

 Krabice živých 

 Smrt krásných srnců 

 Vajíčko 

Prokop 

Čítanka k Přehledu dějin 

české literatury 20. století 

 Romeo, Julie a tma 

 Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol 

 Smrt krásných srnců 

 Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 



 

XIII 

 

Sochrová 

Čítanka IV. k Literatuře v 

kostce 

2004: 

 Krabice živých 

 Život s hvězdou 

 Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol 

 Romeo, Julie a tma 

 Smrt krásných srnců 

2007: 

 Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

 Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol 

 Romeo, Julie a tma 

 Smrt krásných srnců 

Andree a kol. 

Literatura pro 4. ročník 

středních školy – Pracovní 

sešit 

 Život s hvězdou, Na střeše je Mendelossohn 

 Romeo, Julie a tma 

 Krabice živých 

 Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol 

 Dita Saxová, Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou, Dům 

vrácené ozvěny 

 Smrt krásných srnců 

Příloha č. 6 

Metodický list – Předsudky v literatuře 19. století (Naši nebo cizí?) 

Předsudky v literatuře 

konce 19. století 

 
 
KLÍČOVÉ OTÁZKY 

» Co jsou předsudky? 
» V čem mohou být nebezpečné? 
» Proč jsou pro většinovou společnost důležité? 
» Vypovídají též o většině a pomáhají ji stmelit či upevnit její 
identitu? 

 
ÚVODNÍ TEXT 

Vymezování se vůči odlišným skupinám patří k běžným mechanismům, 
kterými třídíme komplikovaný svět kolem nás. Jako bychom ani bez obrazu 
těch jiných či cizích,na něž promítáme negativní představy, snad ani nevěděli, 
kým jsme my sami. Následující metodika zkoumá použití předsudků 
na příkladu českých populárních a málo známých povídek z konce 19. století. 
Pro úvod do problematiky předsudků můžete použít: 

 
i Velké a malé dějiny > Antisemitismus > Od předsudku k antisemitismu, s. 
132 
      Ukázky použité v této metodice jsou vybrány z krátkých povídek, které 
vycházely převážně na pokračování v českojazyčných novinách a časopisech 
v poslední třetině 19. století. Měly za cíl čtenáře nejen pobavit, ale současně 
jej i varovat a vychovávat. Příkladem je povídka Moric Perl a kumpanije, která 
postupně vycházela v časopise 
Sekretář, jehož cílem mělo být šíření národohospodářských znalostí a zásad 



 

XIV 

 

obecní samosprávy, a který osvětové články doplňoval poučnými 
beletristickými příběhy pro prostý lid1, nebo povídka Doubovský mlýn z 
olomouckého listu Pozor!. 

 
 

1
Michal FRANKL: „Emancipace od židů“. Český antisemitismus na konci 19. století, Praha 2007, s. 102. 

 
PRACOVNÍ MATERIÁLY Č. 1 

Texty 

i Velké a malé dějiny > Antisemitismus > Od předsudku k antisemitismu > 
  Příklad: protižidovské předsudky v české populární publicistice, s. 133–136 
» Jozef SKULTÉTY: „Doubovský mlýn, Obrázek ze slovenských dějin“ 
» V. B. Š.: „Moric Perl a kumpanije, Obrázek brněnský“ (dvě části) 
» Vlad. SKÁLA: „Prušák na vsi. Obrázek lichvářský“ 
» František PRAVDA: „Třicet let v Rážové“ (dvě části) 
» Al. DOSTÁL: „Vychovatelovy věci“ 
» J. V. DOSTÁL: „Feuilleton. Jak ty mně, tak já tobě“ 

 
PRACOVNÍ MATERIÁLY Č. 2 
 

Karikatury 

i Velké a malé dějiny > Antisemitismus > Od předsudku k antisemitismu > 
  Příklad: protižidovské předsudky v české populární publicistice, s. 137–139 
» „Miláčkové Moravanů“ 
» „Na výstavě koní“ 
» „Novověký vykupitel“ 
» „Odvod“ 

Všechny karikatury najdete ke stažení na internetové stránce www.nasinebocizi.cz 
v sekci Dokumenty. 

 
METODICKÁ ČÁST 

» Časová dotace: 45 minut, doporučujeme vyučujícím upravit citlivě délku pracov- 
ních textů podle schopností jejich žáků, stejně tak volit a měnit učební strategie 
a metody podle svých pedagogických zkušeností 
» Způsob práce: skupinová práce, práce s prameny, vytváření schémat 
» Klíčová slova: předsudky, karikatury, literatura druhé poloviny 19. století, média 

1. Uveďte hodinu prvními dvěma klíčovými otázkami: Co jsou předsudky? V čem mohou 
   být nebezpečné? Rozdělte žáky na malé pracovní skupiny (2–3 žáci). Vyzvěte je, aby 
   v těchto skupinách definovali význam výrazu „předsudek“. Ať své definice napíší 
   fixem na papír A4 a vyvěsí je na zeď nebo na tabuli a pročtou si definice ostatních. 
   se jednotlivé definice liší, zda si odporují, nebo se naopak doplňují. 

2. Přečtěte studentům definici předsudku z textu Od předsudku k antisemitismu. Zdů- 
   razněte, že se nejedná o jedinou správnou definici pojmu. Diskutujte o tom, v čem 
   se jednotlivé definice liší, zda si odporují, nebo se naopak doplňují. 

3. Představte studentům úryvky z  povídek, se kterými budou pracovat (viz úvodní 
   text). Každé pracovní skupině přidělte všechny pracovní texty. Dejte jim za  úkol 
   důkladně je pročíst a přepsat na papír či vystřihnout přesné citace, které vnímají 
   jako protižidovské předsudky. Následně by se měli pokusit pojmenovat, o  jaký 
   předsudek se podle nich jedná. 

4. Rozdělte studentům antisemitské karikatury (všechny do všech skupin). Vyzvěte 
   je, aby se pokusili k  jednotlivým nalezeným předsudkům přiřadit obrázek, který 
   mu nejvíce odpovídá. Obrázky mohou nalepit na papíry a k nim vlepit nebo přepsat 



 

XV 

 

   nalezené citace. K  jednotlivým textovým ukázkám je možné opakovaně přiřadit 
   více než jednu karikaturu. 
         Nechte studenty prezentovat výsledek jejich práce a  zdůvodnit, jak podle 
   nich texty souvisí s vybranými karikaturami. 

5. Položte studentům zbylé dvě klíčové otázky: Proč jsou předsudky pro většinovou spo- 
   lečnost důležité? Vypovídají též o většině a pomáhají ji stmelit či upevnit její identitu? 
   Přečtěte jim následující odstavce a společně se pokuste odpovědět. 
          Nepředpojaté vnímání událostí, věcí, které nás obklopují, stejně jako osob 
   a celých skupin, se kterými se setkáváme, je velice obtížné. Nové informace zpracová- 
   váme na základě našich hodnot, porovnáváme je s našimi zkušenostmi a vědomostmi 
   a řadíme je často podle předem připravených vzorců. 
          „Předsudky patří k běžným mechanismům, kterými lidé organizují a kategorizují 
   svět kolem sebe, a které usnadňují orientaci ve společnosti. Přirozená je i kategorizace 
   lidí na ty, kteří náležejí k vlastní skupině (in-group), a ty, kteří jsou naopak cizí (out- 
   group).“2 

2 
FRANKL: „Emancipace od židů“, s. 12. 
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Příloha č. 7 

PROTEST FEDERACE ŽIDOVSKÝCH OBCÍ
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Příloha č. 8 

Ilustrační pracovní listy k ústní části maturitní zkoušky 

SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY  

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA – ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI 
 

PRACOVNÍ LIST 

Ladislav Fuks 

Spalovač mrtvol 

Výňatek 

Umělecký text 

V polovici května 1945 – po válce – viděl pan Kopfrkingl okénkem sanitního vlaku na 

jakémsi nádražíčku malého německého města zástupy vyhublých lidí, vracejících se domů. 

Zdálo se mu, že mezi nimi poznává nějaké známé tváře, tvář jakéhosi pana Strausse a 

Rubinsteina a starou tvář doktora Bettelheima a nějakého mládence, snad jeho Jana, a také 

nějakou ženu, která mu přišla známá. Usmíval se, byl by jim rád zamával, ale právě měl ruku 

v kapse a právě v té kapse něco nahmatal. Byl to kousek nějakého provázku a kostka cukru. A 

tak se jen obrátil do kupé a řekl bezrukým a beznohým: 

„Šťastné lidstvo. Spasil jsem je. Jistě už nikdy nebude na světě pronásledování, 

nespravedlnost a utrpení, jistě už ne, ani koně… Pánové, teď nastává ten nový řád.“ 

Z komína pražského krematoria šel žlutavý dýmek, v té chvíli tam právě spalovali 

morfinistu. 

Výňatek 

Neumělecký text 

Spalovač mrtvol je umělý výtvor a dává to o sobě vědět. Jazyk pana Kopfrkingla je 

přestylizován, vlastnosti překresleny, chování si nečiní nárok být doslovně věrohodné. 

Stavebnice má omezený počet kostek různě opakovaných a znovu sestavovaných. Rozloha 

fikce se tím ovšem citelně zužuje a na prvcích i na soustavě, do které se skládají, spočívá 

několikanásobně větší zátěž a snadněji se opotřebují. Obratem, tak jak je proveden, převrací 

se celé umění stylu v politickou satiru o maloměšťáčkovi, který se povolným konformismem 
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stal ze zapřisáhlého humanisty přesvědčenou stvůrou nacismu. Tento vývoj není 

nevěrohodný a zkratka a nadsázka mu na reálnosti neubírají. Slabost díla je v tom, že úděs z 

reálnosti toho, co se událo, co se mohlo a může udát, nepřichází. Úděs z mechanismu a 

automatismu v dějinách je zahnán mírou mechanizace a automatizace slovesného výrobního 

postupu. Kdopak by se hororu bál, víme-li, že jsme na exkurzi v podniku, který ho produkuje, 

který je na to zařízen. 

 (M. Suchomel, Literatura z času krize) 

STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla 

a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu) 

- charakterizovat text z hlediska času a prostoru 

- charakterizovat jednání postavy 

- zasadit tvorbu L. Fukse do kontextu české literatury 

2. charakteristika neuměleckého textu 

- posoudit souvislost výňatků 

- určit jazykový styl a útvar textu a charakterizovat typické stylotvorné prostředky užité 

v textu  

- postihnout hlavní myšlenku/myšlenky textu 

PRACOVNÍ LIST 

Arnošt Lustig 

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou 

Výňatek 

Umělecký text 

Poručík Schillinger se nezmohl ani na údiv ani na odpor. Nebyl na tento úder zdaleka 

připraven; oslepenýma očima plnýma slz, vzdáleně pocítil, jak Kateřina Horovitzová vytrhla z 

jeho otevřeného pouzdra pistoli. Když sem dohmátl rukama, byla už zbraň venku a vystřelila 

mu do břicha; svalil se  

k zemi s vlčím zavytím. Jeho zástupce, kterého prve nazval holobrádkem, sem 

duchapřítomně skočil. Neboť němečtí vojáci byli vždy vedeni v duchu těsného kamarádství a 

tuto mravní vlastnost v nich nikdo nezdeptal. Téměř v téže chvíli z ústí pistole v ruce Kateřiny 

Horovitzové vyšlehl nový plamen. Byl to plamínek proti mnoha dýmajícím komínům 

krematorií všude kolem dokola, a na rozdíl od nich také brzy ustal. Ale rovněž tělo 
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holobrádka se skácelo. Cítila své srdce – nic neslyšela, suchý praskot ran vyčpěl, jen věděla a 

zabíjela. A nebylo to tak nemožné, jak se jí zdálo celý život a celou tuto chví- li, kdy stiskla 

kohoutek. Nyní vytahovali zprudka pistole z pouzder ostatní němečtí muži; ale někteří to ani 

nestačili a jiní je ztratili ve zmatku, který nastal přesunem mnoha nohou; obojí, aniž vystřelili, 

ustupovali k prvním dveřím, aby nezranili své lidi a měli krytá záda a aby dav nahých mužů, 

kterým to ani nepřišlo na mysl, nemohl svým přešlapováním uniknout ze svlékárny na 

vzduch. Jen dva mladíci v°uniformách drželi tento bezbranný houf v šachu, aby další dva 

mohli vytáhnout z podzemí své zraněné druhy. Asi jen proto, že se jim zdálo, jako by Kateřina 

Horovitzová mohla ještě střílet, odplazili se ven za ostatními. 

Výňatek 

Neumělecký text 

Stlačený vzduch – drahé, ale nenahraditelné médium  

S postupem průmyslové automatizace, která stále vyžaduje pneumatické prvky, vzrůstají 

i nároky na prvopočátek cesty pracovního média, stlačeného vzduchu, kompresorů. Proto 

opět nabízíme  

v této příloze TT co nejlépe sestavený přehled výrobců těchto komplikovaných zařízení s 

vysokými nároky na spolehlivost, úspornost, ale i efektivitu. Všechny moderní prvky, které se 

dnes do systémů výroby a rozvodu stlačeného vzduchu montují, se vyznačují vysokou 

spolehlivostí, která je počítána na leta. Přesto je dnes diagnostika systémů stlačeného 

vzduchu jednou z nejvíce sledovaných, neboť šetří náklady při výrobě i údržbě. Což v tomto 

případě představuje nemalé částky. Není proto divu, že údržbou systémů se zabývají i další 

firmy, které razantně vstoupily na náš trh. Naši výrobci a uživatelé pneumatických systémů si 

dnes mohou bez těžkostí vybrat jak dodavatele stlačeného vzduchu, tak i diagnostiku celého 

systému, a to z dostatečně široké nabídky. Zdá se, že údržbě pneumatických systémů je 

věnována stále větší pozornost, což souvisí se stále se zvyšující cenou energií.  

 (Technický týdeník 8/2008) 

STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla 

a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu) 

- určit dobu, v níž se odehrává děj výňatku; tvrzení doložit konkrétními textovými pasážemi 

- charakterizovat postavy vystupující ve výňatku 

- charakterizovat vypravěče textu 

- charakterizovat výstavbu výňatku 

- zasadit tvorbu A. Lustiga do kontextu české literatury 

2. charakteristika neuměleckého textu 

- přiřadit text k funkčnímu stylu, přiřazení zdůvodnit 
- shrnout hlavní myšlenky textu 
- charakterizovat slovní zásobu textu 
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PRACOVNÍ LIST 

Ota Pavel 

Smrt krásných srnců 

Výňatek 

Umělecký text 

Moje maminka strašně toužila jet před válkou do Itálie. Nechtěla ani tak vidět 

Michelangelovy sochy a obrazy Leonarda da Vinci, jako si přála vykoupat se v teplém moři. 

Protože maminka pocházela ze Dříně u Kladna, kde byl jen ubohý kachní rybníček, pokrytý 

hustým zeleným žabincem, a nikdy toho koupání jako malá holka neužila. A tak se vždycky 

zjara ptávala tatínka: 

„Leoušku, pojedeme letos?“ 

Můj tatínek Leo obvykle odvětil, že právě letos nemáme dost peněz, a dokazoval, že 

podle jeho názoru je to na Berounce u Křivoklátu o moc lepší. Můj tatínek měl totiž daleko 

jinačí starosti. V popředí jeho zájmu stál obchod a ryby. V obojím neuvěřitelně vynikal, 

rybám však dával přednost, a to byla věčná škoda pro naši rodinu a také pro švédskou firmu 

Elektrolux, kde dělal obchodního cestujícího s ledničkami a vysavači. Častokrát se přímo 

vytratil z obchodní cesty a našli ho obvykle na Berounce, jak chytá se svým nejlepším 

přítelem převozníkem Karlem Proškem štiky na okouny. Ta jeho láska k rybám vyvrcholila 

rozhodnutím, že zakoupí pro naši rodinu rybník i s kapry. Budeme mít nejen vlastní kapry, ale 

ještě na nich při výlovu vyděláme spousty peněz.  

Výňatek 

Neumělecký text 

Pietního setkání pochodu Oty Pavla se zúčastnila celá jeho rodina 

Rakovnicko /FOTOGALERIE/ - Pietního setkání se zúčastnilo plno významných osobností. Oba 

bratři spisovatele Hugo i Jiří se synem Oty Pavla Jiřím Pavlem. Své slovu tu měla i několikanásobná 

olympijská vítězka Věra Čáslavská. 

,,Letos absolvovalo pochod o něco více lidí než v minulých letech. Zapsáno na pochod bylo i 

pětadvacet psů,“ řekl Václav Šípek místostarosta obce Branov. Pietního setkání se zúčastnili také 

příbuzní Oty Pavla. Nechyběli tady oba bratři Hugo Pavel a Jiří Pavel. A také syn spisovatele Jiří Pavel.  

„Vzpomínáme na Otu, letos by oslavil osmdesáté narozeniny. Ale vzpomínáme také na sportovce 

blízké Otovi, kteří už také nejsou mezi námi,“ podotkl Hugo Pavel. 
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Jeho bratr Jiří se kvůli nemoci, nemohl po dlouhá léta pietního setkání účastnit. Nyní se jeho 

zdravotní stav zlepšil a tak se mohl do Branova opět podívat a s rodinou a přáteli tu na svého 

slavného bratra zavzpomínat. 

„Nebyl jsem tady hrozně dlouho. V Branově je to moc hezké. Je tady spousta přátel a za to jsem 

moc rád,“ řekl bratr Oty Pavla Jiří Pavel. 

Setkání se také zúčastnila několikanásobná olympijská vítězka Věra Čáslavská. Ta vzpomínala na 

to, jak ji Ota Pavel pomáhal se psaním její první knihy.  
R.KRÁLOVÁ 

(http://rakovnicky.denik.cz/zpravy_region/pochodkrajemotypavla.html) 

OBECNÁ STRUKTURA ÚSTNÍ ZKOUŠKY 

1. charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a 

s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu); 

 

2. charakteristika neuměleckého textu 

Příloha č. 9 

Dotazník pro učitele SŠ na Rakovnicku 

 

Dotazník pro učitele k diplomové práci 

 Vážený pane učiteli, vážená paní učitelko, 

žádám Vás o vyplnění dotazníku, jehož cílem je reflektovat výuku tématu holocaustu 

v hodinách literatury na středních školách na Rakovnicku. Získaná data budou uvedena pouze 

v diplomové práci na téma Výuka holocaustu v hodinách literatury na středních školách. 

Děkuji Alice Pazderová 

NÁZEV ŠKOLY: 

DÉLKA VAŠÍ PRAXE: 

1. Zvolte z možností, jaký postup využíváte při výuce literatury: 

 chronologicky                                              tematicky 

 

2. Materiály k výuce literatury získáváte z: 

(zaškrtněte všechny možnosti, které využíváte) 

 internetu 
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 vlastních poznámek a materiálů 

 učebnic 

 jinde:………………………………. 

3. Které učebnice používáte k výuce literatury? 

 

 

 

 

4. Jak reflektujete tvorbu zabývající se židovskou tematikou před 2. sv. válkou? 

(Př. Zmiňujete se o tom ve výuce díla Golet v údolí od Ivana Olbrachta nebo díla 

Mastičkář ve středověké literatuře apod.?) 

 

5. V jakém ročníku se věnujete literatuře 2. světové války a holocaustu a kolik 

vyučovacích hodin? 

Ročník Počet hodin 

1. ročník  

2. ročník  

3. ročník  

4. ročník  

 

6. Které autory české literatury zmiňujete v souvislosti s holocaustem? 

 

 

 

7. Které autory světové literatury zmiňujete v souvislosti s holocaustem? 
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8. Které filmy a dokumenty s tematikou holocaustu a 2. světové války zařazujete do 

výuky? 

 

 

 

 

9. Doplňujete výuku o nahrávky s přeživšími 2. světové války? 

 ne 

 ano, čerpám z:      

10.  Jak ve výuce reflektujete historické souvislosti s Rakovnickem či rakovnickou 

židovskou částí města? 

(Navštívil/a jste se studenty rakovnickou synagogu? Zaměřujete se na autory, kteří mají 

blízko k rakovnickému okresu a věnovali se tomuto tématu, např. Ota Pavel?) 

 

 

11. Upozorňujete na 27. leden jako Den památky obětí holocaustu? 

 ano                      nepravidelně (když vzpomenu)               ne 

12. Probíhal někdy na škole projekt zaměřující se na toto téma? 

Pokud ano, vyplňte údaje do následující tabulky: 

Název projektu / téma:  

Cíl projektu: 
 

Forma projektu:  individuální projekt 

 skupinový projekt 

 třídní projekt 

školní projekt 
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Popište projekt 

zadání 

zpracování 

průběh 

 

Hodnocení projektu: 
 

 

Velmi vám děkuji za ochotu a Váš čas 

 

Příloha č. 10 

Zadání slohové práce pro žáky na SPŠEK Rakovník 

Slohová práce 

Předstíráme, že opět sbíráme naději, jak obraz ustupuje do minulosti, jako kdybychom byli 

vyléčeni jednou a provždy z táborových ran. 

Předstíráme, že to vše se přihodilo jen jednou, v daný čas a na daném místě. Otáčíme slepé 

oko k tomu, co nás obklopuje a hluché ucho k nekonečnému křiku lidstva. 

(dokument Noc a mlha) 

Budoucí generace ten příběh neuslyší od lidí, kteří mohou říci: „To se stalo mně. To je můj 

příběh.“ Bude to pro ně patřit do vzdálené minulosti, a proto ho bude snazší upravovat i 

popírat. 

(Lipstadtová, E. D.: Popírání holocaustu. Sílící útok na pravdu a paměť) 

Zadání: 

Zamyšlení nad tématem holocaustu, jeho popírání, antisemitismu 

ročník:________________ 


