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Příloha č. 1 – Pracovní list Všehokniha 

Guus Kuijer: Všehokniha 

Devítiletý Tomáš neprožívá právě klidné dětství. Často je svědkem situací, ve kterých jeho 

tatínek uhodí maminku. Bití jeho samotného není výjimkou. Tatínek je velmi zásadový 

člověk. Zásady, které prosazuje, plynou především z jeho silné náboženské víry. Víra, kterou 

zastává, není špatná, to tatínkova povaha je zdrojem jeho chování. Někdy se Tomášovi 

zjevuje postava Ježíše, se kterou si povídá. Maminka velmi miluje Tomáše a Markétu – svoje 

děti. Když se tatínkova zloba obrátí proti Tomášovi, brání ho. V Tomášově životě se 

vyskytuje několik dalších lidí – Eliška, do které je zamilovaný a paní Terezínská – sousedka, 

se kterou si často povídá. 

 

Uvedení do situace: Tomášovi velmi vadí, že tatínek maminku bije. Proto se s tím občas 

rozhodně něco udělat. Jednoho večera se dokonce pokusí zinscenovat jednu z ran egyptských
1
 

– nalije do akvária malinovku
2
. Tím chce dát tatínkovi najevo, že se chová špatně a bude 

potrestán. Přestože jí to tatínek zakáže, maminka chce malinovku z akvária vylít, aby 

Tomášovy rybičky nezemřely. 

Text pro práci s podvojným deníkem 

 

Tatínek skočil dopředu, jednou rukou vytáhl hadici z akvária a druhou udeřil maminku do 

obličeje. Maminka zaječela. A pak se stalo něco neuvěřitelného: začala ho taky bít. Ječela a 

bušila a bušila a bušila, ale do obličeje ho trefila jen jednou. Ty ostatní rány mu dopadly na 

                                                           
1 Bůh seslal na Egypt deset ran (katastrof). Ty měly donutit faraona k tomu, aby propustil izraelský lid. Panovník 

odmítal uznat neomezenou moc jediného boha a nechtěl vyvolený lid propustit. Teprve po desátém zásahu, 
poté, co jeho národ prožil velké utrpení, faraon ustoupil. K vyvedení izraelského lidu z Egypta byl pověřen 
Mojžíš. (Deset ran egyptských [online] [cit. 12. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.starovekyegypt.net/faraoni-
nove-rise/deset-ran-egyptskych.php)   
2 První ráda egyptská – Mojžíšův bratr Áron před očima faraona a jeho služebníků udeřil holí do vody v Nilu, ta 
se ihned proměnila v krev. Vlivem toho lekly ryby, řeka začala páchnout a voda se nedala pít. Voda nebyla pitná 
několik dnů, ryby lekly. Faraon ovšem svůj názor nezměnil, přestože pohroma zasáhla i potoky a stojaté vody. 
(Deset ran egyptských [online] [cit. 12. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.starovekyegypt.net/faraoni-nove-
rise/deset-ran-egyptskych.php)   
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paže. Muž ji začal vztekle mlátit pěstí, hlava nehlava. Byl mnohem silnější než ona. Schoulila 

se a s pláčem se zhroutila na zem. V tu chvíli se na celém světě spustil déšť.                                                               

„Taťko!“ křičela Markéta. „Bibli napsali lidi. Lidi!“                                                                                      

Vtom někdo zazvonil. 

Hodiny sice tikaly, ale ručičkám se vůbec nechtělo dál. Tatínek poslouchal s nachýlenou 

hlavou ticho. Maminka tiše vzlykala. Markéta stála zpříma jak svíčka u stolu v předním 

pokoji. Tomáš by nejradši přestal dýchat. 

Zvonek se ozval znovu, dlouze a naléhavě. 

„Kdo to může být?“ zašeptal tatínek. 

„Pán Ježíš,“ pomyslel si Tomáš. 

Tatínek si přidřepl k mamince na zem. „Ať už jsi nahoře,“ řekl. Zacloumal jí za rameno. 

Vyškrábala se na nohy. Z nosu jí tekla krev. „Tady máš kapesník,“ řekl tatínek. „Tak hybaj, 

nahoru!“ 

Maminka vyklopýtala z pokoje a po schodech nahoru. Tatínek došel ke schodům, které vedly 

k domovním dveřím, a podíval se dolů. 

Zvonek se ozval znovu. 

Zatáhl za provaz u zábradlí a domovní dveře se otevřely. 

Někdo vešel dovnitř. „Paní Klepáčová?“ zavolal ženský hlas. „Půjčila byste mi koflík cukru?“ 

Tomáš se vyplížil za otcem na chodbu. Srdce mu divoce tlouklo, protože ten hlas poznal. 

Nebyl to Pán Ježíš, ale paní Terezínská. 

„Beze všeho, paní Terezínská,“ zavolal tatínek. „Hned vám ho přinesu.“ 

„Jo to jste vy,“ řekla paní Terezínská. Pustila se nahoru po schodech. 

„Já vám to přinesu, jen zůstaňte dole,“ volal tatínek. Vypadalo to, že mu paní Terezínská 

nerozuměla, protože nepřestala šlapat nahoru. 

Tatínek rychle došel do kuchyně, vzal cukr, ve spěchu nasypal celý koflík a běžel zpátky ke 

schodům. 

Jenže paní Terezínská už byla nahoře. Stála na chodbě s prázdným koflíkem v ruce. „To se 

ale najednou spustil liják, viďte,“ prohodila. 

„Jo tak,“ řekl tatínek. „Vy jste si přinesla svůj koflík.“ Přesypal cukr do jejího koflíku, ruka se 

mu třásla. 

„Děkuju pěkně. A paní tu nemáte?“ zeptala se paní Terezínská. 

„Není jí dobře,“ řekl tatínek. 

„Ale, a copak je jí?“ zeptala se paní Terezínská. 

„Zlobí ji žaludek,“ řekl tatínek. 

Tomášovi se rozšumělo v uších. V hlavě mu zněla hudba, kterou už jednou slyšel, se spoustou 

houslí. „Tatínek se bojí,“ pomyslel si udiveně. 

„Možná bychom si někdy měli promluvit,“ navrhla paní Terezínská. 

„Promluvit?“ podivil se tatínek. 

„Nechte si to projít hlavou,“ řekla paní Terezínská. Podívala se na Tomáše za tatínkem. 

„Nazdar, Tome,“ řekla. „Dáš mamince ode mě pusinku?“ 

Pomalu scházela po schodech. „Děkuju za cukr,“ zavolala. Za chvíli za ní zaklaply dveře.  

Tatínek klesl na kolena. Z čela mu stékaly na nos krůpěje potu. Sepjal ruce a zvedl oči k nebi. 

„Pane Bože, odpusť mi, že jsem se nechal unést hněvem. Co jen mám dělat, abych tuhle 

rodinu přivedl k Tobě? Přispěj na pomoc svému služebníkovi, ó pane. Modlím se k Tobě, ve 

jménu našeho Pána Ježíše Krista, amen.“ 

Tomáš se díval na muže na zemi. Tatínek měl v očích slzy, ale Tomášovi ho nebylo ani trošku 

líto. „Jdu nahoru,“ oznámil. „Mám s sebou vzít vařečku?“ 

Muž se na něj podíval zvlhlýma očima. „Ne, chlapče,“ zachraptěl. Natáhl k Tomášovi ruce. 

„Pojď ke mně,“ řekl. 
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Jenže Tomáš o krok ustoupil a vyšel po schodech. Když byl nahoře, zaklepal na dveře 

ložnice. Maminka nic neřekla, ale slyšel ji vzlykat. Opatrně otevřel. Ležela přes postel 

obličejem k oknu. Šel k ní a dal jí pusu na zvlhlou tvář. Nevěděl, co říct, a tak nic neříkal. 

„Už to nedělej, Tome,“ vypravila ze sebe maminka mezi dvěma vzlyky. „Už žádné rány 

egyptské.“ 

„Tak dobře, mami,“ řekl Tomáš. Počkal, jestli chce ještě něco říct, ale nic dalšího se neozvalo. 

 

Když ležel v posteli, zkoušel se Tomáš modlit. Zrovna řekl: „Pane Bože, neodpouštěj mu to, 

nikdy mu to neodpusť…,“ když kde se vzal, tu se vzal, objevil se Pán Ježíš. Zase se tam 

třepetal v té bílé košili, v nějaké poušti či co. V každém případě tam byl samý písek a pořádný 

kus nebe. 

„Těbůh, Tome,“ povídá. „Tak jak ti dupou králíci?“ 

„Špatně, „ na to Tomáš. 

„A co to?“ zeptal se Pán. 

„Všechno možný,“ řekl Tomáš. „Já Ti to řeknu upřímně. Ty nám taky nejsi dvakrát platnej.“ 

Tomáš si všiml, že se Pán urazil, ale to mu náhodou bylo šumafuk. 

„Jak to?“ zeptal se Pán Ježíš. „No to jsou Mi věci! A že jsem spasil lidstvo, to nic?“ 

„Spasil?“ zeptal se Tomáš. „A od čeho, že jsem tak smělej?“ 

Pán zkrabatil čelo. „No dovol,“ ohradil se. „To víš moc dobře.“ 

„Já nic, já muzikant,“ řekl Tomáš. 

To Pána srdečně rozesmálo. Bylo vidět, že se nebojí zubaře. „Dobře, dobře,“ ustoupil Pán. 

„Až budeš větší, přijdeš na to.“ 

„Tak to je jiná,“ řekl Tomáš. 

Pán Ježíš se předklonil. Čáral ukazovákem do písku. Když dočáral, zase se napřímil. Bylo tam 

napsáno: Jsem rád, že jsi, Tome! 

Pán Ježíš se na Tomáše podíval a položil mu ruku na hlavu. „Máš sílu, Tome,“ řekl. „Máš 

sílu, protože jsi hodnej, zapamatuješ si to? My tady nahoře jsme na tebe pyšný. Věříš?“ 

„Věřím, Pane Ježíši,“ řekl Tomáš. 

„Můžeš Mi říkat Ježíš,“ usmál se Pán. „Jsi totiž můj oblíbenec. Možná si tě vezmu k sobě.“ 

Dvakrát platnej nám není, ale je fajn, že občas přijde na kus řeči. „To by bylo žůžo, Ježíši,“ 

řekl Tomáš. A pak usnul.
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Opiš část textu, která na tebe zapůsobila (Něco ti 

připomněla, vyvolala v tobě nějaké pocity, 

emoce – zděšení, lítost, smutek, radost,...) 

Napiš, prosím, svůj komentář k úryvku, který jsi 

opsal/a. Proč sis vybral/a právě tuto část, jak na 

tebe zapůsobila, jaké pocity v tobě vyvolala. 

  

  

Po zapsání podvojného deníku následuje metoda „poslední slovo patří mně“. Jednotliví žáci 

přečtou úryvek, který vybrali, ostatní žáci pak odhadují, proč si spolužák úryvek vybral. 

Poslední slovo ovšem patří žákovi, který úryvek vybral, tím ostatním svůj důvod osvětlí. Je to 

opravdu poslední slovo, důvod později nesmí být upravován.  
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Můžeme pochopit tatínkovo chování? Proč se tatínek takto chová? 

Co si tatínek myslel, že má za povinnosti? Jaké povinnosti doopravdy má?  

Proč je takové tatínkovo chování špatné? 

RODIČ:                                                               DÍTĚ: 

Povinnosti vzhledem k dítěti: Povinnosti vzhledem k rodičům: 

Práva dítěte  

 

Práce s textem: 

Jsou v následujícím úryvku porušována práva dětí? Jaká a čím? (15 min) 

Už je tady. Ve dveřích se objevil chlap jako hora. Přistoupil k Tomášovi a nastavil ruku. 

Tomáš mu podal vařečku. Pak se muž posadil na stoličku u Tomášovy postele. Nic neříkal. 

Nebylo to potřeba, protože Tomáš věděl přesně, co má dělat. Stáhl si kalhoty. Pak spodky. 

Položil se břichem otci přes kolena a vystrčil holý zadek. 

Výprask začal. Vařečka švihala vzduchem. 

Plesk! 

Bolest ho řezala do kůže jako nůž. 

Plesk! 

Ze začátku Tomáš nemyslel na nic, ale po třetí ráně mu v hlavě vyskočila slova. 

Plesk“ Bůh… 

Plesk! ho… 

Plesk! strašlivě… 

Plesk! vytrestá… 

Plesk! všemi… 

Plesk! ranami… 

Plesk! egyptskými… 

Plesk! protože… 

Plesk! uhodil… 

Plesk! maminku… 
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Věta skončila, ale bití pokračovalo. Na okamžik měl v hlavě prázdno.  

. 

. 

. 

„Ženo!“ ozval se tatínek. „Neodmlouvej mi!“ 

„Mami,“ žadonil Tomáš. „Nech mě jít.“ 

„Ne!“ rozhodla maminka. „Nezasloužíš si žádný trest.“ A držela ho pevně za ruku. 

„Tydlidá, tydli bom, nemůže za to on,“ notovala Markéta. 

Tatínek se zvedl. Hlava mu stoupala jako balon výš a výš. Strop klesl a pokoj byl čím dál 

menší. „Ženo!“ zaburácel. „Pusť to dítě.“ 

Maminka se taky zvedla a táhla Tomáše za sebou. „Ne,“ řekla. Její židle zavrávorala. 

Tatínek obešel stůl, chytil Tomáše za druhou ruku a tahal. 

„Ne!“ zaječela maminka. 

Tatínek na ni hrozivě pozvedl ruku. 

 

 

K zamyšlení: 

Tomášův tatínek maminku bije, a to navíc před dětmi – Tomášem a Markétou. Může se takto 

otec rodiny chovat? Zdůvodněte svoji odpověď.  

Tomáš je zamilovaný do Elišky, spolužačky svojí sestry. Dokonce se odhodlá a pošle jí dopis, 

ve kterém jí vyzná svoje city. Eliška je na Tomáše velmi hodná a říká mu, jak je skvělý, 

podporuje ho. Myslíte si, že její přístup Tomášovi pomáhá? 

 Je důležité mít někoho rád? 

Jak může přátelství pomoct? 

Chová se Eliška správně?  

Paní Terezínská se snaží svým sousedům pomoci. Když dochází k násilí, přichází pod 

záminkou potřeby cukru na návštěvu a díky tomu se násilí zastavuje. Tomášovi se snaží 

pomáhat tím, že ho bere k sobě do bytu. Pouští Tomášovi hudbu, která ho uklidňuje, půjčuje 

mu knihy, jejichž obsah mu může v životě pomoci – například k tomu, aby neměl strach atd.  

Jak toto její chování hodnotíte? 

Jaký vliv má asi chování paní Terezínské na Tomáše? 

Markéta, Tomášova sestra, která není tatínkem bita, nemůže tatínkovo chování vydržet a když 

chce jednoho večera tatínek opět Tomáše zbít, vezme Markéta do ruky nůž a maminku 

s bratrem chrání.  

Jak se asi Markéta cítí?  

Proč k tomuto chování došlo? 
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Tomášovo životní přání je, aby byl jednou šťastný. Tatínek mu za to nadává, říká mu, že 

šťastní jsou jen slabochové, že život je boj.  

Proč myslíte, že si přeje být v dospělosti šťastný? 

Může být Tomáš přes všechno špatné, co v dětství prožívá, někdy šťastný?  

Proč tatínek na Tomášovo přání reaguje tak, jak bylo popsáno? 

Na koho by se mohl Tomáš obrátit pro pomoc?  

Dopis hlavnímu hrdinovi: 

Napište dopis Tomášovi, můžete se ho na cokoli zeptat, sdělit mu, co uznáte za vhodné, 

okomentovat jeho chování atd. Můžete vzít v potaz také poznámky z brainstormingu na 

začátku hodiny. Tedy svoje (a spolužákovi) spontánní poznámky k pojmu násilí. 

 

 

Příloha č. 2 – Ukázka zpracování podvojného deníku (Všehokniha) 

 Téměř všechny vypracované podvojné deníky byly velmi zajímavé, proto bylo těžké 

vybrat dva, které budou vloženy do diplomové práce. Vybrala jsem ty, které mě nejvíce 

zaujaly. V prvním přiloženém podvojném deníku mě překvapila upřímnost žákyně a sdělení, 

že jí úryvek připomíná situaci z jejího dětství. Toto přiznání je důležité, proto jsem ho sdělila 

paní učitelce Bártové. Přestože nemohu s jistotou tvrdit, že byla daná dívka někdy vystavena 

domácímu násilí, její upřímnost mě utvrdila v tom, že je lekce vhodná také pro žáky, kteří 

podobnou situaci zažili. Výběr úryvu s tikajícími hodinami a zdůvodnění tohoto výběru 

potvrdilo můj názor zmíněný v didaktickém potenciálu úryvku. Zde tvrdím, že podobná 

„intermezza“ zintenzivňují čtenářský zážitek. Druhý podvojný deník jsem vybrala, protože 

jsem při jeho četbě měla pocit, že daného žáka Všehokniha velice zaujala. 
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Příloha č. 3 – Pracovní list Volání netvora 

Siobhan Dowdová, Patrick Ness: Volání netvora 

Přečtěte si následující informace o spisovatelce. Na jejich základě se snažte vysoudit 

informace o tom, jakým tématům se nejspíše mohla autorka věnovat a jak by mohla být její 

literatura laděna. Své poznatky si zapište, budete je konzultovat ve dvojici, vrátíme se k nim 

v reflexi hodiny. 

Siobhan Dowdová 

Během roku 2004 autorka sloužila jako zástupce komisaře pro práva dítěte v Oxfordshire, 

pracovala ve spolupráci s místní vládou. Jejich cílem bylo zajistit, aby statutární orgány 

ovlivňovaly dětské životy v souladu s protokoly OSN. V roce 2007 byla jmenována jedním z 25 

autorů budoucnosti, které vyhlásilo knihkupectví Waterstones Books v rámci 25. Výročí své 

existence. Siobhan se během svého celého života zajímala o lidská práva a rovnoprávnost. 

Zajímala se také o práva dětí, kterým věnovala svoje knihy – psala romány pro děti a mládež. 

Siobhan zemřela v srpnu roku 2007, bylo jí 47 let. 3 roky se léčila s rakovinou, které ovšem 

podlehla. Také v období své nemoci myslela na druhé, založila organizaci Trust (Důvěra), 

která podporuje četbu mezi znevýhodněnými mladými lidmi. 

„Se Siobhan Dowdovou jsem se osobně nikdy nesetkal. Znám ji, patrně jako většina z vás, 

pouze prostřednictvím jejích báječných knih. Pro mládež napsala celkem čtyři romány, 

z nichž dva vyšly ještě za jejího života a dva zamířily na knižní pulty po autorčině smrti. 

Pokud jste žádné její vyprávění dosud nečetli, doporučuji vám to rychle napravit. Knížka, 

kterou držíte v ruce, by byla v celkovém  pořadí její pátá. Když Siobhan ještě žila, stihla 

načrtnout postavy, vykreslila dějovou linii a pustila se do psaní. Jediné, co postrádala, byl 

čas.“… Jestliže jsem dostal od Siobhan darem její literární námět, předala mi spolu s ním i 

pomyslnou štafetu, která velí: „Nes mě dál. Utíkej. Snaž se, jak nejlíp dovedeš.“ A o to mi 

také šlo. Dal jsem si za cíl napsat knížku, která by se Siobhan líbila. To bylo pro mě tím 

nejdůležitějším kritériem.“ (Ness, 2011) 

 

Conor je třináctiletý chlapec, který zažívá velmi těžké období. Jeho maminka je vážně 

nemocná – má rakovinu. Tatínek s Conorem a maminkou nežije, má novou rodinu daleko od 

místa, kde bydlí Conor. Jednoho večera začne chlapce navštěvovat netvor v podobě tisu – 

stromu, který roste nedaleko domu, ve kterém Conor žije. 

Asi před rokem prozradila Lily svým kamarádkám tajemství o nemoci Conorovy 

maminky, aniž by se Conora nejdřív zeptala, jestli může. Lilyiny kamarádky roztroubily 

novinu spolužákům, až se o tom během jednoho dne dozvěděla polovina školy. Jako by se 

Conor najednou ocitl uprostřed minového pole, kterým si nikdo netroufl projít. Ti, které 

považoval za své kamarády, přestávali okamžitě mluvit, kdykoli se k nim Conor přiblížil. Lily 

to sice neřekla všem, ale i tak… Na chodbách nebo v jídelně si vždycky začali šeptat, když šel 

Conor kolem. I učitelé se na něj dívali jinak, když se při hodinách hlásil. 
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A tak pomalu přestal vyhledávat kamarády, přestal se ohlížet po špitajících dětech a 

přestal se hlásit. 

. 

. 

. 

Conor si za celý den nenapsal do sešitu jediné slovo a vlastně vůbec nevnímal, ale 

učitelé mu jeho nepozornost nevytýkali. Když dětem pokládali dotazy, Conora ohleduplně 

vynechávali. Nezastavila se u něj ani paní učitelka Marlová, když vybírala splněný domácí 

úkol – slohovou práci na téma vlastních zážitků. Conor nedokázal napsat jedinou větu. 

Zjevně to nevadilo. 

I spolužáci si drželi od Conora odstup, jako kdyby jim nevoněl. Přemýšlel, jestli se 

s někým od rána vůbec bavil. Nebavil. Dnes kromě táty ještě s nikým neprohodil jediné 

slovo.“ 

Je to vůbec možné? 

 

Zdálo se, že si Conorovy proměny nikdo nevšiml, jako by byl neviditelný. 

 

 

 

 Ale jak to, že ten lék nezabral? Zeptal se Conor, skoro jako by ani nemluvil k mámě. 

„Já vím,“ zašeptala a pořád se slabě usmívala. „Taky jsem měla pocit, že když se 

dívám na ten tis u nás za domem na kopci, je to jak dívat se na starého kamaráda, který mi 

pomůže v nejhorším.“ 

Conor seděl bez pohnutí. „Ale nepomohl ti.“ 

Maminka zavrtěla hlavou. Vypadala ustaraně. Conor pochopil, že se bojí víc o něj než 

o sebe. 

„Tak co bude dál?“ zeptal se. „Jak bude léčba pokračovat?“ 

Máma mlčela. I to byla odpověď. 

Conor slova, která neřekla, stejně vyslovil nahlas: „Už nebude pokračovat nijak.“ 

„Je mi to moc líto, synku,“ řekla máma a z očí jí vytryskly slzy, i když se pořád 

usmívala. „Tak moc líto mi ještě nikdy nic nebylo.“ 

Conor zabodl pohled zpátky do země. Docházel mu dech. To je snad zlý sen, tahle 

příšerná noční můra ho úplně vysála. „Tvrdila jsi, že lék zabere,“ řekl a hlas mu přitom 

selhával. 

„Já vím.“ 

„Říkala jsi to. Věřila jsi tomu.“ 

„Máš pravdu.“ 

„Lhala jsi mi,“ řekl a podíval se mámě do očí. „Celou dobu jsi mi jenom lhala.“ 

 

 

„Přemýšlel jsem o tom hrozně dlouho,“ vydechl Conor a slova mu jaksi podivně vázla 

v hrdle. Skoro úplně od začátku jsem věděl, že se z toho máma nedostane. Pořád mě 
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přesvědčovala, že je jí líp, protože to jsem chtěl slyšet. A já jí to věřil. Teda až na to, že jsem 

jí to nevěřil vůbec…“ 

Právě, přitakal netvor. 

Conor polkl a ochraptěle mluvil dál. „A pak jsem si uvědomil, že bych byl vlastně 

radši, aby už bylo po všem. Abych na to mohl přestat myslet. Abych už nemusel pořád jen 

čekat. Už jsem nemohl vydržet, jak se kvůli tomu cítil pořád jen sám.“ 

Konečně se doopravdy rozbrečel. Snad víc, než kdy v životě, dokonce víc, než když se 

tenkrát dozvěděl, že máma onemocněla. 

A část tebe samého si přála, aby už byl tomu utrpení konec. I za cenu, že mámu ztratíš, 

pravil netvor. 

Conor přikývl a bezmocně brečel dál. 

Pak se ti začala zdát ta noční můra. Ta, co vždycky končí tak, že – 

„Že ji pustím,“ dopověděl přidušeným hlasem Conor. „Pustím ji, i když bych ji mohl 

udržet.“ 

A tohle je ta pravda, pokýval netvor hlavou. 

„Ale já jsem to tak nechtěl!“ vzlykal přerývaně Conor. „Nechtěl jsem ji pustit a teď se 

to děje doopravdy! Teď kvůli mně umře i ve skutečnosti!“ 

A tohle pravda naopak vůbec není, řekl netvor. 

 

„Ale co s tím mám dělat?“ otočil se zoufalý Conor na netvora. „Jak mám s tímhle 

divným vnitřním zmatkem bojovat?“ 

Je to jednoduché. Vyslov pravdu, řekl netvor. Jako jsi ji vyslovil před chvílí. 

Conorovi se vybavily maminčiny ruce. Pevně se ho držely, ale on je pustil… 

Přestaň s tím už konečně, Conore O´Malley, řekl měkce netvor. Přišel jsem, abych ti 

řekl něco, co ti pomůže uzdravit se ze smutku. Musíš mě teď poslouchat. 

„Tak povídej,“ ztěžka polkl Conor. 

Knihu našeho života nepíšeme slovy, řekl netvor. Píšeme ji činy. Není důležité, co si 

myslíš. Záleží pouze na tom, co děláš. 

Conor dlouho mlčel. 

„Co mám dělat?“ zeptal se nakonec. 

To, co jsi udělal před chvílí, pravil netvor. Vyslov pravdu. 

„Nic jiného?“ podivil se Conor. 

Myslíš, že je to snadné? Netvor nadzvedl mohutné obočí. Sám jsi chtěl raději položit 

život, než abys vyslovil pravdu. 

Conor upřel pohled na své ruce. „Protože to, co jsem si myslel, bylo tak strašně 

špatné“ 

Nebylo to špatné, opáčil netvor. Byla to jen myšlenka, jedna z miliónu, co ti 

myslí11dennodenně proběhnou. Nebyl to čin. 

 

 

 „Nechci, abys odešla.“ Jakmile vyřkl tahle slova, vhrkly mu do očí slzy. Nejdřív jich 

skanulo pár, potom tekly proudem.  
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„Já vím, miláčku,“ zašeptala s námahou maminka. „Já vím.“ Conor si uvědomoval, jak 

ho netvor podpírá a pomáhá mu dál stát na nohou.  

„Nechci, abys mi odešla,“ řekl znovu.  

Víc už říkat nemusel.  

Naklonil se nad postel a objal ji.  

Pevně ji sevřel v náruči.  

Věděl, že to, co má přijít, přijde brzy. Možná už za chvíli, kdy hodiny ukáží sedm 

minut po půlnoci. Kdy máminy ruce vyklouznou z Conorových dlaní, přestože se je snaží 

držet co nejpevněji.  

Ta chvíle ještě nepřišla, zašeptal netvor. Teď ještě ne. 

 Conor držel svoji maminku pevně.  

 

A tím ji konečně mohl nechat odejít. 

 

  

 

Souhlasí vaše soudy o tvorbě autorky z počátku hodiny s vaším součastným názorem? Jak se 

váš názor změnil? Napište o tom: 

 

 

 

Pětilístek: Vyplňte pětilístek. Na první řádek námět – SMRT, na druhý řádek napište 

dvouslovný popis námětu – jaký je. Na třetí linku napište, co námět dělá – tři slovesa, která 

popisují dějovou složku tématu. Čtvrtý řádek bude tvořit věta o čtyřech slovech, která se 

vztahuje k tématu, pátý řádek bude obsahovat synonymum k námětu. 

 

                                                                 SMRT 
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Příloha č. 4 – ukázka pětilístku (Volání netvora) 

 Následující ukázky byly vybrány především z toho důvodu, že dokazují naplnění 

jednoho z cílů lekce (Žák si prostřednictvím literárního díla uvědomí reálnost smrti.). 
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Příloha č. 5 - Pomoc žákům, kteří se stali oběťmi domácího násilí: 

Vzhledem k závažnosti daného tématu jsme se rozhodli zařadit do diplomové práce 

kapitolu, která bude poskytovat učitelům rady, jak se zachovat, pokud zjistí, že se některý 

z jejich žáků stal obětí (svědkem) domácího násilí. 

Ludmila Čírtková poskytuje svým čtenářům rady a zásady pro psychologickou pomoc 

v prvním kontaktu s obětí, tedy v kontaktu bezprostředně po násilí. Tyto rady se nám líbí a 

vzhledem k jejich povaze je hodnotíme jako velmi vhodné do prostředí školy a to nejen 

v akutním případě při prvním kontaktu po útoku (v takové situaci učitel zřejmě s žákem 

nebude), ale jsou podle nás vhodné pro práci s ohroženým dítětem celkově.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o oběť, která naprosto ztrácí půdu pod nohama a není si 

ničím jistá, je velmi důležité poskytnou jí pocit bezpečí (Čírtková, 2007, s. 131). To pro nás, 

učitele, podle nás znamená ukázat, že alespoň na školní půdě ji nic neohrožuje a může být 

sama sebou, vyslovovat svůj názor.  

Pro oběť domácího násilí jsou dále důležité informace. V tomto ohledu je pro žáky 

důležitá zejména znalost možnosti, kam se obrátit s žádostí o pomoc. Uvedení potřebných 

informací považujeme za velmi důležitý aspekt výuky, která se tímto tématem zabývá. 

Důležitá je komunikace s obětí násilného činu založená na solidaritě vůči oběti. Čírtková 

mluví o tzv. nehodnotící akceptaci. Osoba, která pomáhá oběti, by měla vyvážit vedení a 

akceptování oběti.  Je důležité, aby pomáhající dbal na křehké city oběti, respektoval její 

potřeby, choval se empaticky, zároveň je ale nutné vnést do komunikace s obětí pevné body – 

pevnou strukturu, například uvádět informace o situaci oběti. Toto zmiňujeme z toho důvodu, 

že také na žáka, a zejména na něj vzhledem k jeho věku, musíme pohlížet se solidaritou a 

s citem, zároveň je ale nutné vést ho k nějakému cíli. Pro pedagoga je důležité vědět, že podle 

psychologů je dítě jednou z rizikových osob, u kterých je větší pravděpodobnost vzniku 

tělesných, psychických či sociálních potíží vlivem násilí (Čírtková, 2007, s. 130-135). 

To, že dobrý přístup učitele může hrát pro žáka a jeho vývoj, zvláště v takto 

problémové situaci, velmi podstatnou roli, zmiňuje také přední dětský psycholog Zdeněk 

Matějček. Píše o výzkumu anglického psychiatra, který z rozhovorů se ženami pocházejícími 

z násilnických rodin zjistil, že životní dráhu těchto žen ovlivnila nejvíce škola. I když ženy ve 

škole nijak nevynikaly, ještě několik let po jejím absolvování vzpomínají na pomocnou ruku, 
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kterou jim podal učitel v nějakém předmětu či v mimoškolní činnosti. To nejdůležitější pro ně 

bylo, že měly příležitost v něčem vyniknout a získat si uznání před spolužáky. Matějček píše: 

„Jak můžeme, snažíme se tento poznatek předávat dál našim paním učitelkám a pánům 

učitelům. Mají totiž mimořádně důležitou ochrannou (ba i záchrannou) funkci, které si 

většinou nejsou sami ani dobře vědomi“ (Matějček, Dytrich, 2002, s. 108-109). Důležití jsou 

pro dítě samozřejmě také samotní spolužáci, sourozenci a jiné blízké osoby (Matějček, 

Dytrich, 2002, s. 108-109). 

Na proces vyrovnání se dítěte s traumatem v dětství nemají vliv pouze vnější 

okolnosti, nýbrž především síla dítěte samotného. Je zvláštní, že život sourozenců, ke kterým 

bylo v rodině přistupováno stejným způsobem, bývá v dospělosti naprosto odlišný, jeden vede 

spokojený život, druhý může mít život velice problematický. Na základě výzkumů byla 

stanovená tzv. BIG-FIVE – Velká pětka vlastností, které rozhodují o tom, jak se jedinec 

s traumatem vyrovná. Patří sem inteligence, svědomitost, extroverze, přívětivost a citová 

stabilita. Jen krátce se zmíníme o každé z nich. Matějček zdůrazňuje, že inteligence se 

nerovná vyznamenání ve škole, mnozí školní jedničkáři jsou v životě předstihnuti 

inteligentními jedinci, kteří jsou otevření všemu novému. Inteligence je zde chápána jako: 

„aktivní zvídavost či otevřenost vůči novým poznatkům a zkušenostem, schopnost vydávat se 

na dobrodružné výpravy za poznáním světa, schopnost to nové tvořivě (třeba i originálně) 

zpracovat apod.“ (Matějček, Dytrich, 2002, s. 112). Svědomitost je chápána jako jakási 

aktivita, píle, vytrvalost či cílevědomost. Extraverzi lze chápat jako otevřenost „ven“, ke 

společnosti. Je to touha navazovat vztahy, uplatňovat se ve společnosti. Přívětivost můžeme 

chápat jako poctivost, tolerantnost, zdvořilost. Citově stabilní člověk je člověk vnitřně 

vyrovnaný, odolný, nenechá se snadno vykolejit. Pro jeho povahu je typický klid, pohoda, 

vnitřní jistota, uvolněnost (Matějček, Dytrich, 2002, s. 111-115). 

Je zřetelné, že jen v málo případech charakterizují člověka všechny tyto vlastnosti. Pro 

nás, učitele, je důležité, abychom jedince pochopili jako individualitu, pokusili se mu 

porozumět a poté ho vést na jeho cestě životem. Toto je ovšem podle psychologů možné 

pouze v případě, že jsme smířeni sami se sebou a víme, kam sami směřujeme (Matějček, 

Dytrich, 2002, s. 115). Své děti a své žáky, máme vést k tomu, aby prožívaly tzv. aktivní 

štěstí, které je vysvětleno jako pomoc někomu, aby jednaly ku prospěchu druhého. Autoři 

publikace Krizové situace v rodině očima dítěte nám dokonce poskytují návod, jak tohoto 

dosáhnout. Na první pohled je jednoduchý – jít příkladem. Jak autoři píší: „Kdo chce, aby se 

jeho děti naučily pomáhat – což jistě i on sám jako rodič uvítá, až to bude ve stáří potřebovat 



 

16 

- , musí zkrátka pomáhat i on sám. Musí ven ze zajetí svého egoismu“ (Matějček, Dytrich, 

2002, s. 124). Pokud nemá dítě takovýto vzor doma – ve své rodině – je podle nás třeba, aby 

ho nalezlo někde jinde. A kde jinde by to mělo být než ve škole, kde může dítě nalézt vzor 

v osobnosti učitele. 

Pozornost bychom měli jako pedagogové danému tématu věnovat také z důvodu toho, 

abychom dětem ukázali, že násilné chování není normální. Je totiž dokázáno, že pokud je 

násilí v orientační rodině dítěte časté a je chápáno jako „normální“, dítě, které v této rodině 

nabývá svoje sociální zkušenosti, jej začne také vnímat jako normální a zcela běžné 

(Bednářová, 2006, s. 28). 

Jak píše Petra Wünschová: „Domácím násilím je pobořen základní ostrov jistoty 

dítěte, nemá kam ustoupit do bezpečí, o co se opřít. Vyrůstá v atmosféře strachu a napětí, je 

v situaci, které nerozumí, adekvátního vysvětlením se mu nedostává, často neumí celou situaci 

samo pojmenovat. Svět nemá svou bezpečnou logiku. Pocity, které zůstávají, jsou strach, 

úzkost a zmatek“(Bednářová, 2006, s. 28). Proto se nesmíme divit, že dítě nachází východisko 

ze situace v tom, že pochopí situaci jako normální. Druhou možností je, že si začne smýšlet 

svůj příběh o tom, proč k násilí v rodině dochází, čímž se snaží také porozumět celé situaci 

(Bednářová, 2006, s. 28). Je nutné si uvědomit, že aby si dítě osvojilo sociální role, je pro něj 

postava otce nezastupitelná. Proto je důležité při práci s domácím násilím v rodině odsuzovat 

a odmítat právě jev domácího násilí, nikoli otce samotného (Bednářová, 2006, s. 34).  

Při kontaktu s dítětem, které je obětí domácího násilí, a tedy samozřejmě i při práci 

s daným tématem v hodinách, ve kterých se takový žák pravděpodobně najde, musíme mít na 

vědomí, že dítě ohrožené násilím ze strany rodiče přemýšlí jinak, ohled musíme brát 

především na tyto faktory: dítě má pocit viny za situaci v rodině, má pocit, že za násilné 

projevy rodiče může ono. Dítě nedůvěřuje okolnímu světu a to zvláště světu dospělých. 

Typický je strach dítěte z rodiče, který je všemocný a všechno ví. Zmatené pocity 

k jednotlivým členům rodiny. Snaha vyhovět očekávání dospělých, říct jim to, co si přejí 

slyšet. Strach projevovat city k otci a to negativní i pozitivní (Bednářová, 2006, s. 65). 

Zdeněk Matějček ve své knize Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě píše o tom, že 

je třeba osvěta společnosti a mezi činitele této osvěty řadí mimo jiné školství. Matějček přímo 

píše: „Před námi pak stojí úkol působit na tuto společnost tak, aby bylo citovější a citlivější, 

aby byla vnímavější vůči zájmům a potřebám dítěte, aby dítě v ní mělo tu hodnotu, kterou mu 

přisuzuje J. A. Komenský, tj. vyšší než hmotné statky a požitky“ (Matějček, Dytrich, 2002, s. 
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104). Pro nás učitele to znamená zdůrazňovat žákům, že jakákoli podoba násilí je nepřijatelná 

a to především násilí prováděné na dětech. To by mělo vést nejen k tomu, že si děti uvědomí, 

že v jejich rodinách je něco v nepořádku a že to tak dál být nemůže, ale také k tomu, že se 

jednou také stanou rodiči, že budou mít zodpovědnost za své dítě a že by ho měli přijmout 

bezpodmínečně takové, jaké bude. Je důležité učit děti solidaritě a lásce, neboť jak píše 

Matějček, nejohroženější skupinou dětí, jsou takové děti, které jsou nějak „zvláštní“. A právě 

vlivem této zvláštnosti je pro lidi těžké jim porozumět. Dále jsou ohrožené děti s poruchou, 

děti mentálně retardované, nešikovné, neklidné, zlostné atd. (Matějček, Dytrich, 2002, s. 108). 

Proto hraje velký vliv, jestli učíme jedince již od dětství shovívavosti, tolerantnosti, solidaritě 

a pochopení. 

Tyto kroky primární prevence, tedy prevence toho, jak se nestát obětí násilného činu, 

lze doplnit o snahu učitele rodinné výchovy předat žákům informaci o tom, že je nutné si 

řádně vybírat partnera. To, že si nezvolí za partnera rizikovou osobu, je může uchránit před 

životem oběti domácího násilí. Dále je třeba v hodinách poukázat na situace, které se 

vyskytují běžně a jsou tedy chápány jako normální a naopak situace, které normální nejsou, 

způsobují bolest (fyzickou či psychickou) některému členu rodiny (např. ponižování, bití) 

(Ševčík, Špatenková, 2011, s. 151n.). Autoři publikace o vývojové psychologii upozorňují, že 

je třeba, aby škola poskytovala více času výuce, která vede k tomu, že si žáci uvědomí 

důležitost respektování obecně mravních hodnot. Ve shodě s Ludmilou Čírtkovou 

poznamenávají, že by pro školu měla být jednou z priorit také výchova k občanství, 

rodičovství a partnerství. Zde by se měli žáci dozvědět mimo jiné informace o tom, jak se 

chovat v rizikových situacích, tedy by jim měly být poskytnuty znalosti o linkách bezpečí a 

institucích, které se zabývají danou problematikou. Vzhledem k tomu, že by se tato 

problematika měla ve škole objevit v době, kdy se věk žáků pohybuje kolem pubertálního 

věku, je potřeba k ní zvolit správný přístup, pokud chceme, aby si děti z hodiny něco odnesly 

(Langmaier, Krejčířová, 2006, s. 299).  Zároveň je tento věk jeden z nejrizikovějších a je 

třeba dávat pozor, aby žáci nepřimknuli k rizikové skupině „vrstevníků s delikventními 

tendencemi“ (Langmaier, Krejčířová, 2006, s. 299). Vedení škol by si mělo uvědomit, že 

výchovy nejsou okrajovými předměty, ale naopak jsou pro zdravý rozvoj osobnosti jedince 

velice podstatné. Zdravý vývoj osobnosti žáka je velmi důležitý, potvrzují to také 

psychologové, když píší: „Čím více dosáhnou jednotlivci osobní zralosti, tím méně budou 

pociťovat potřebu externalizovat své slabosti a chyby do vnějších „nepřátel“, a tím budou 

lépe schopni rozumět sobě i vmyslit se a vcítit se do prožívání druhých“ (Langmaier, 
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Krejčířová, 2006, s. 308). To povede ke snížení agrese a tím pádem ke snížení domácího 

násilí, proto je tento projev prevence, který by měl být podporován v rodině a ve škole, velice 

důležitý. 

Se správným výchovným přístupem k žákům souvisí dále skutečnost, že každý člověk 

je jedinečný, jsou pro něj typické znaky, které ho budou charakterizovat až do dospělosti. Pro 

učitele je důležité si uvědomit, že rozdíly mezi dětmi jsou samozřejmé a normální. Že každý 

žák je individualita, nelze najít nějaké obecné zákonitosti ve vztahu k žákům. Je nutné tyto 

rozdíly mezi jedinci pochopit, jinak nepochopíme ani různost následků deprivace dětí a 

nutnost rozdílných přístupů k jednotlivcům (Langmeier, Matějček, 2011, s. 211). 

Pokud se zde zmiňujeme o primární prevenci, je nejspíš na místě krátce informovat o 

tom, co je to prevence sekundární. Jak uvádí Zdeněk Matějček, patří sem identifikace 

rizikových skupin a situací, ve kterých je pravděpodobný výskyt syndromu CAN a následující 

působení na tyto skupiny, které má vést ke snížení a postupnému vymizení jeho projevů 

(Matějček, Dytrich, 2002, s. 107). 

Jak by se měl učitel zachovat, pokud má podezření na domácí násilí v rodině žáka? 

Neexistuje návod, jak bezpečně zjistit, že v rodině žáka probíhá domácí násilí. Jistě jsou však 

v takovém případě přítomné příznaky, které nám mohou být vodítkem k tomu, že v rodině 

není něco v pořádku. Mezi příznaky fyzického násilí lze zařadit viditelné projevy agrese na 

těle oběti. Patří sem například pohmožděniny, zlomeniny, vnitřní zranění a zranění na hlavě a 

popáleniny. Ne každá odřenina znamená domácí násilí, pokud jsou však tato zranění častá, je 

nutné si jich všímat a případně zakročit. Mezi projevy emocionálního násilí se řadí například 

nedostatek sebevědomí, děti mají pocit, že nejsou milovány, nejsou chtěny. Reakce na 

emociální chování mívají dvě podoby. Buďto začínají být děti agresivní a nepřátelské a mají 

mnoho problémů s chováním, nebo směřují svůj vztek dovnitř a trpí depresemi. Tyto reakce 

mohou být pro učitele vodítky pro odhalení domácího násilí (Counselling for caregivers: 

Dealing with Child Abuse Issues, s. 9-12). Podle Matějčka sem lze zařadit úzkostlivost dítěte, 

neschopnost vyjádřit své myšlenky, překážky v komunikaci, problémy s navazováním 

mezilidských vztahů, psychosomatické potíže a poruchy chování (Matějček, Dytrich, 1995, s. 

68). Učitel by měl znát organizace, které se zabývají pomocí osobám ohrožených domácím 

násilím, patří sem například Bílý kruh bezpečí, Dětské krizové centrum či Linka bezpečí. 

Důležitá je komunikace učitele se školním poradenským pracovištěm a znalost oznamovací 
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povinnosti – v případě zjištění, je dítě týráno, je učitel povinen oznámit tuto skutečnost 

orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo policii (Šance dětem, ©2011-2016). 

 


