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ABSTRAKT 

Cílem magisterské diplomové práce Zobrazení existenciálně vypjatých životních 

situací ve vybraných dílech pro děti a mládež a jejich didaktická analýza je upozornit na 

dvě knihy pro děti a mládež s velmi citlivou tematikou (domácí násilí a úmrtí rodiče) a 

poukázat na možnost, jak s těmito literárními díly pracovat v hodinách literatury či 

občanské výchovy. První část práce je věnována tématu domácího násilí a jeho zobrazení 

v knize Všehokniha. Druhá část se věnuje úmrtí blízkého člověka a jeho znázornění 

v knize Volání netvora. Každá z částí je rozdělena do několika podkapitol. V první z nich 

se zabývám odbornými poznatky k příslušnému tématu, ve druhé pak projevy daného 

problému ve vybrané knize, v další části jsou analyzovány literární postavy, které se 

s danou existenciálně vypjatou situací vypořádávají. Poslední kapitola vždy patří 

didaktickému potenciálu vybrané ukázky. Výstupem práce jsou dva okomentované 

pracovní listy a shrnutí zkušeností z jejich realizace na základní škole. 
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ABSTRACT 

The aim of this postgraduate dissertation, entitled Depiction of Existentially Tense 

Life Situations in Selected Works of Children’s and Youth Literature and Their Didactic 

Analysis, is to draw attention to two books for children and youth containing subject matter 

of a very delicate variety (domestic violence and parents’ death) and to point out the 

possibility of using these literary works in literature or civics class. The first part of the 

dissertation is devoted to domestic violence and its portrayal in The Book of Everything. 

The second part deals with the death of a loved one and how it is portrayed in the book A 

Monster Calls. Chapters are further divided into several subchapters. In the first 

subchapter, the literature on the topic is reviewed. In the second one, the manifestations of 

the respective issues in the books are discussed, followed by a subchapter consisting of 

character analysis. Each final subchapter deals with the didactic potential of the selected 

extract. The product of the dissertation are two annotated handouts, as well as a summary 

of my experience with their realization in an elementary school setting. 
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1. Úvod 

 V průběhu života se každý člověk ocitne ve vypjaté situaci, kdy nebude tušit, jak by se 

měl zachovat, možná bude dokonce přemýšlet o smyslu života. Ocitne se v jakési krizi. 

Životní krize dokumentují také literární díla, která nevznikají jen pro čtenářský zážitek, 

vznikají jako podpora a opora čtenáři. Mohou být také didaktickou pomůckou, která 

recipientům nastiňuje nejrůznější události života, jež mohou každého z nich postihnout. 

Literatury pro děti a mládež se pak tato funkce týká mnohonásobně. Čtenář si může 

prostřednictvím příběhu uvědomit nejrůznější situace, které jsou běžnou součástí života, 

přestože si to recipient dosud neuvědomoval. Může si představit, jak by jednal na místě 

literárního hrdiny on, popřemýšlet o tom, co by hrdinovi v těžké situaci poradil. 

Cílem této diplomové práce je upozornit na dvě knihy pro děti a mládež s velmi 

citlivou tematikou (domácí násilí a úmrtí rodiče), analyzovat je a navrhnout možnost, jak s 

těmito literárními díly pracovat v hodinách literatury či občanské výchovy. Pro dosažení 

tohoto cíle je nutné provést analýzu těchto dvou vybraných děl. Té bude předcházet odborná 

analýza problematiky pro dané dílo typické. Snahou bude poskytnout pedagogům základní 

informace, které s tímto jevem souvisí, a také informace potřebné pro analýzu vybrané knihy. 

Stěžejní částí mojí diplomové práce jsou pracovní listy. Ty budou směřovány do 7. 

tříd základních škol, či do odpovídajících ročníků nižších gymnázií. Tento ročník byl zvolen 

na základě konzultace s psycholožkami Mgr. Jiřinou Majerovou a PhDr. Idou Viktorovou, 

Ph.D. Magistra Majerová výběr témat okomentovala jako velice vhodný a doporučila pro 

dvanáctileté až třináctileté žáky, protože právě v tomto věku děti podobná životní témata 

reflektují a často o nich přemýšlejí. Doktorka Viktorová pak tento názor potvrdila. Nutnosti 

hovořit s dětmi o smrti se věnuje mnoho dalších odborníků, například Milena Šubrtová
1
 či 

psycholožka a terapeutka Mgr. Kateřina Krtičková
2
. Tato témata tedy nelze ve škole opomíjet 

a literatura představuje prostředek, pomocí kterého lze tyto krizové situace žákům 

zprostředkovat. 

Domácí násilí, první téma diplomové práce, reprezentuje v této diplomové práci kniha 

nizozemského spisovatele Guuse Kuijera: Všehokniha. Daná problematika je v tomto díle 

znázorněna velice citlivě, s ohledem na dětského čtenáře, kterému je určena. Jak bude 

                                                           
1 Viz ŠUBRTOVÁ, Milena. Tematika smrti v české a světové próze pro děti a mládež. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2007. ISBN 978-80-210-4413-5. 
2 Viz KRTIČKOVÁ, Kateřina. O smrti a dětech [online] [cit. 11. 4. 2016]. Dostupné z: 
http://www.sancedetem.cz/srv/www/content/pub/cs/clanky/o-detech-smrti-a-truchleni-95.html. 
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ukázáno při analýze knihy, domácí násilí je zde úzce spjato s náboženstvím. Spojitost 

náboženství a domácího násilí není podle mého názoru v České republice příliš častá, což byl 

jeden z důvodů výběru této knihy. Vzdálenost záminky aktu domácího násilí totiž poskytuje 

odstup od tématu a činí ho pro žáky méně emocionálně náročným.   

Úmrtí rodiče, druhé téma diplomové práce, zde zastupuje kniha spisovatele Patrika 

Nesse: Volání netvora. Tato kniha nenastiňuje „pouze“ problém úmrtí rodiče, ale také další 

témata s ním související. Dítě, jehož rodič je smrtelně nemocný, prožívá v tomto období 

mnoho strastí, se kterými se musí vyrovnat. Některé z nich jsou v tomto díle velmi vhodnou 

formou otevřeny. Děti by jistě měly téma smrti reflektovat, přemýšlet o něm a mluvit o něm. 

Mnoho rodičů se podobným konverzacím vyhýbá (Šubrtová, 2007, 6). Důvodem tohoto 

chování rodičů je pravděpodobně skutečnost, že nevědí, jak o umírání a smrti s dětmi mluvit. 

Proto je podle mého názoru důležité, aby tento těžký „úkol“ zastal vyučující ve škole.   

Protože problematika domácího násilí a úmrtí rodiče není vhodná pouze pro hodiny 

literární výchovy, ale také občanské výchovy či osobnostní a sociální výchovy, mým dalším 

cílem je ukázat možné propojení těchto dvou výukových předmětů a závěrem poté zhodnotit 

jeho úspěšnost. 

Cílem mojí práce není poskytnout pedagogům natolik odborné znalosti, aby mohli 

zastávat pozici psychologa, který pomůže dítěti krizovou situaci vyřešit. Učitel by měl být ale 

schopný ukázat dětem, že násilí není normální. A naopak je vést k představě smrti jako 

něčeho přirozeného, s čím se musíme, nejlépe za pomoci blízkých, vypořádat. 

Obě témata, kterým se v diplomové práci věnuji, jsou velice citlivá a složitá, každý 

učitel by měl proto zvážit, zda se jim chce v hodinách literatury či občanské výchovy věnovat.  
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2. Charakteristika žáků a učitelů 
Jak bylo uvedeno v úvodu diplomové práce, pracovní listy, které budou jejím 

výstupem, budou směřovány žákům ve věku 12 – 13 let, tedy do 7. třídy základní školy. 

Tento věk potvrdily jako velmi vhodný výše zmíněné psycholožky. Mgr. Jiřina Majerová 

přímo uvedla, že žáci daného věku mají o těchto tématech přemýšlet, mají je reflektovat. 

V souvislosti s tématem domácího násilí potvrdila vhodnost daného věku také Doc. PhDr. 

Irena Smetáčková, Ph.D., která uvedla, že zapojení dané problematiky do různých předmětů 

může pomoci jejímu správnému uchopení. K tematice úmrtí se vyjádřila PhDr. Ida Viktorová, 

Ph.D., která potvrdila navržený věk a zmínila, že děti těžká témata zvládnou, přičemž jejich 

představení přes literaturu je pro ně velmi vhodné. Paní Majerová a paní Viktorová 

upozornily na citlivost daných témat a správný přístup učitele k nim. Paní psycholožka 

Majerová doporučila senzitivní přístup učitele a nutnost, aby žákům sdělil, že pokud téma 

v některých z nich vyvolalo hlubší pocity, se kterými by se chtěli svěřit, učitel tu pro ně bude 

a rád je vyslechne. V případě, že se žák učiteli svěří s kazuistikou domácího násilí, je nutné 

vzbudit v žákovi důvěru a nabídnout mu anonymní pomoc psychologa. Učitel by také neměl 

zapomínat na svoji oznamovací povinnost. Vyučující by tedy měl velmi pečlivě zvážit, zda 

bude v hodinách s danými motivy pracovat. Přestože je zařazení těchto témat do hodin 

literatury a občanské výchovy velice důležité, je to úkol velmi náročný. Neměl by se s ním 

pokoušet vypořádat vyučující, který danou třídu dostatečně nezná a třída nezná jeho, je 

důležité, aby k němu žáci měli důvěru. Pokud učitel tuší, že v rodině některého ze žáků je 

něco v nepořádku, je třeba s tématem pracovat obzvlášť citlivě. Důvěra žáků v učitele 

umožňuje větší otevřenost, upřímnost a také uvolněnou atmosféru ve třídě, která je při práci 

s podobnými tématy velice důležitá. Pokud se s daným tématem rozhodne pracovat učitel 

literatury, je podle mě velice důležité, aby měl náhled do psychologické oblasti tématu, musí 

znát kritická místa podobné práce. K tomuto účelu by měly posloužit odborné kapitoly této 

diplomové práce. Pro úspěšné zrealizování lekcí je velice důležité, aby je učil empatický a 

pozorný učitel, který se na ně pečlivě připraví. 

 Zvolený věk odpovídá fázi formálních operací podle Jeana Piageta. Toto období se 

vyznačuje řadou pokroků od fáze předchozí (fáze konkrétních operací). Jedinec je schopen 

pracovat s abstraktnějšími, vzdálenějšími pojmy, jako je právo či spravedlnost. Pro jedince je 

dále typické, že hledá alternativní řešení problémů, vytváří domněnky, které nemusí být 

podloženy reálnou zkušeností, mohou být až fantastické. Dospívající, jak bývá dítě v daném 

věku nazýváno, je schopný metakognice – umí přemýšlet o svém myšlení. Fáze formálních 
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operací umožňuje kritický postoj nejen k názorům druhých, ale také k myšlenkám vlastním. 

Dítě již dokáže rozlišit fakta od hypotéz. Dospívající si utvářejí představu jakéhosi ideálního 

světa – světa, jaký by mohl být. Tento ideální svět se pak nabízí jako srovnání ke světu 

reálnému, který je často zdrojem zklamání. V tomto období se také objevuje nový způsob 

morálního hodnocení, děti berou ohled na druhé, svoje jednání dokážou hodnotit kriticky a 

s odstupem. Důležité je uvědomit si, že ne každý žák se vyvíjí stejně, ne každý žák se chová 

stejně. Mezi jednotlivci lze najít velké rozdíly, které mají především dva zdroje: vrozené 

dispozice a zkušenosti s řešením různých problémů (Langmeier, Krejčíková, 149-152). 

 Pro toto období je dále typické hledání vlastní identity. „Mladý člověk v tomto období 

hledá odpověď na řadu základních otázek  - kým jsem a jaký jsem, kam patřím a kam směřuji, 

jaké hodnoty jsou v mém životě nejvýznamnější“ (Langmeier, Krejčíková, 160). 

 Tyto poznatky z vývojové psychologie nasvědčují tomu, že se jedná o období velice 

důležité a přemýšlivé. Období, ve kterém se stále utvářejí základní postoje ke světu. Do 

tohoto období života jedince tedy daná témata zapadají a neměla by být opomenuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

3. Analýza literárních postav a prostoru z teoretického hlediska 

3.1. Postavy 

Pro analýzu konkrétních postav je důležité stanovit si kategorie, na jejichž základě 

budou jednotlivé postavy rozkrývány. Kritéria, která jsem si stanovila, budou popsána v této 

kapitole.  

Tomáš Kubíček v kapitole pojednávající o postavě cituje E. M. Forstera, který říká: „V 

každodenním životě nikdy nerozumíme jeden druhému, nejsme ani dobří jasnovidci, ani se 

upřímně jeden druhému nesvěřujeme. Známe se jen přibližně, podle vnějších znaků, ty ostatně 

stačí pro společenské a dokonce i pro intimní vztahy. Ale lidem v románu může čtenář 

dokonale porozumět, jestliže si to spisovatel přeje; může přiblížit jejich vnitřní i vnější život. A 

tak se stává, že lidé v románu se zdají často skutečnější než postavy z historie, ba dokonce 

nežli naši přátelé…“ (Kubíček, 2013, s. 57). Důsledkem je, že postavy příběhů vnímáme jako 

postavy, které mají základ v realitě, jsou pro nás „skutečnější nežli skuteční lidé“ (Kubíček, 

2013, s. 57). Víme, co si myslí, co cítí, jak se cítí. Uvědomění si této skutečnosti postav pak 

může paradoxně vést k tomu, že vnímáme postavy jako konstrukty. Na základě tohoto zjištění 

je pak možné vydělit dva návrhy na literární analýzu postav. Je to návrh mimetický a 

sémiotický (strukturalistický). Pokud jsou literární postavy vnímány jako postavy reálné, jsou 

také dle reálného světa čtenáře posuzovány a leží jakoby mimo text, který k nim referuje, 

mluvíme o mimetickém postupu. V opačném případě, ve kterém jsou postavy fikčního světa 

chápány jako nereálné konstrukty, nereferují k ničemu mimo text a existují pouze v rámci 

narativního světa, mluvíme o strukturalistickém postupu (Kubíček, 2013, s. 58-60). Jak udává 

Tomáš Kubíček, tyto dvě dimenze se prostupují, nelze je oddělovat. Řešením pro „čtení“ 

postav se v této práci stává rétoricky zaměřená naratologie a návrh Jamese Phelana, který 

pojímá postavu jako propojení mimetické, syntetické a tematické dimenze. Syntetická 

dimenze znamená uvědomění si, že je fikční postava umělá konstrukce, mimetická dimenze 

pak znamená rozmýšlení o fikčních postavách jako o postavách reálných. Tematická dimenze 

vyjadřuje skutečnost, že postava má v textu nějaký úkol, není ve vyprávění náhodně 

(Kubíček, 2013, s. 62-64). Z hlediska tematické dimenze nemusí mít postava v textu jen jeden 

úkol, naopak jich může mít víc, Tomáš Kubíček píše: „V jejich případě pak funkční určení 

postavy směřuje k tomu, aby se postava stala nositelem více témat, která proti sobě mohou 

stát i ve vzájemném napětí či rozporu, která nejsou jednoduše rozhodnutelná a která 

ponoukají k novým interpretacím“ (Kubíček, 2013, s. 63).  
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Z těchto tří dimenzí není „vybraná“ jedna, která by byla „vložená“ do dané postavy. Postava 

tedy zahrnuje tyto tři dimenze, v závislosti na autorovi pak může být některá z nich 

zdůrazněna (Kubíček, 2013, s. 62-64). „Každá postava je složena z těchto tří dimenzí, ale 

autor může ve prospěch textového záměru některou z nich zvýraznit. Tím se současně 

ozřejmuje funkční určení postavy v narativním světě i celkový sjednocující význam tohoto 

světa“ (Kubíček, 2013, s. 62n.). 

V rámci analýzy literárních děl nelze opominout typologii literárních postav. Jak 

zmiňuje Tomáš Kubíček, těchto typologií existuje veliké množství (Kubíček, 2013, s. 66-68). 

V rámci analýz zvolených knih jsou důležité postavy ploché (založené na jedné vlastnosti, 

která se v průběhu čtení nemění) a kulaté (založené na více vlastnostech, které se mohou 

v průběhu čtení měnit). Samozřejmostí je rozdělení postav na kladné a záporné, které není 

vždy úplně jednoznačné (Peterka, 2006, s. 157-159). 

 V této práci nebude opominuta ani charakterizace postav, tedy způsob, „jak postava 

povstává do existence“ (Kubíček, 2013, s. 67), zde lze mluvit o přímé (vypravěč či jiná 

postava děje pojmenuje vlastnosti dané postavy) a nepřímé charakterizaci. Do nepřímé 

charakterizace dle Tomáše Kubíčka patří charakterizace jednáním, prostředím, promluvou, 

vnějším zjevem a sociálním zařazením (Kubíček, 2013, s. 68-70).  

Je samozřejmé, že podobných kritérií by se dalo určit mnohem více, pro účel této 

práce jsou však zmíněné oblasti vyčerpávající. 

3.2. Prostor 

Při analýze literárního díla hraje prostor velice důležitou roli. Jak píše Tomáš Kubíček, 

na prostor, ve kterém se postavy pohybují, nelze zapomínat. Je totiž důležitou součástí díla 

jako celku. „Na straně druhé stojí prostor příběhu, prostor, v němž se pohybují a jednají 

postavy. Naše pozornost při sledování sémantiky prostoru je pak ve vztahu k němu 

modelována otázkami po množství zobrazených prostorů, po jejich vzájemných vztazích i po 

jejich jedinečném významu.“ (Kubíček, 2013, s. 88) Pokud si čtenář při četbě díla prostoru 

všímá, neměl by pak zapomínat na hodnoty, které daný prostor vyjadřuje (Kubíček, 2013, s. 

89).  

Velmi často se stává, že vyprávění využívá perspektivu některé z postav příběhu. Vnější 

prostor pak tedy „specifikuje vnitřní svět postavy i atmosféru vyprávěného příběhu“ 

(Kubíček, 2013, s. 82). Zvolení vypravěčské perspektivy velmi ovlivňuje podobu vykreslení 
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prostoru. Na tento jev upozorňuje také Tomáš Kubíček: „Vyprávění pak může použít 

perspektivu některé z postav příběhu, což má vliv na způsob konstrukce prostorových vztahů, 

které jsou nyní spojeny s vnímajícím subjektem – zvolená perspektiva pak nese význam 

prostoru i hodnoty (ve smyslu zhodnocování atributů prostoru i prostoru jako celku, jenž 

prochází subjektivním vědomím)“ (Kubíček, 2013, s. 79). Pro analýzu Všehoknihy i Volání 

netvora je důležité zmínit tvrzení Tomáše Kubíčka, který píše: „Spojujeme-li reprezentaci 

prostoru se subjektem, znamená to rovněž, že prostor a zavedení prostoru je způsobem 

individualizace narativního aktu. Tato individualizace je manifestována například na rovině 

stylu užití metafor, které prostor ukazují už jako hodnotově předjednaný. Podobný význam 

mají ovšem i adjektiva, která objektům prostoru přiřazují nějakou vlastnost či nějaký rys a 

motivují tak emocionální či empatický postoj čtenáře“ (Kubíček, 2013, s. 82). I v případě, že 

nedochází k fokalizaci – k zúžení narativní perspektivy, můžeme hovořit o tom, že je prostor 

subjektivizován. Dochází totiž k výběru z různých druhů reprezentací prostoru. Tento výběr je 

nositelem narativního významu a odkazuje ke sjednocujícímu subjektu – zdroji narativní 

perspektivy (Kubíček, 2013, s. 79). 
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4. Problematika domácího násilí a Všehokniha 

Jak píše Kateřina Bláhová, dítě, které si prožije takto traumatickou událost, jako je 

týrání, si často nemá s kým promluvit, nemá nikoho, kdo by s ním situaci rozebral (Bednářová 

a kol., 2009, s. 77). Vzhledem k tomu, že ve škole tráví děti půlku svého dne, je možné, že 

žák naváže kontakt se svým učitelem a bude čekat pomoc, radu a přijetí, proto musíme být 

jako pedagogové na podobnou situaci alespoň teoreticky připraveni. Není možné, abychom 

dítěti poskytli odbornou pomoc, ale můžeme ho přijmout s otevřenou náručí, vyslechnout ho, 

šetrně s ním hovořit a postupně mu doporučit pomoc odborníka. 

4. 1. Domácí násilí 

O tématu domácího násilí bylo napsáno mnoho knih, jedná se o velmi závažné téma, 

které nesmí společnost opomíjet. Pro účely této práce bylo důležité velké množství informací 

zredukovat do vhodného rozsahu.  

Mgr. Petra Vitoušová definuje domácí násilí takto: „Domácí násilí je definováno jako 

fyzické, psychické anebo sexuální týrání mezi blízkými osobami, ke kterému dochází 

opakovaně v soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti“ (Čírtková a kol., 2007, s. 108). 

Toto násilí je třeba oddělit od sporů a hádek, které jsou ve vztazích běžné nebo od 

problematických vztahů, kterým se říká „italské domácnosti“. Z tohoto důvodu vymezuje 

Petra Vitoušová čtyři znaky, které domácí násilí charakterizují. Jsou jimi 1. opakování a 

dlouhodobost násilí, 2. tendence ke stupňování intenzity a četnosti násilí, 3. jasné a 

neměnitelné role aktérů, na jedné straně stojí násilná osoba, na druhé straně osoba ohrožená, 

4. místem, kde k násilí dochází, je společná domácnost – privát. K jednotlivým bodům není 

třeba uvádět vysvětlení. Pouze ke druhému bodu, stupňování intenzity násilí, je důležité uvést 

osnovu, podle které se domácí násilí nejčastěji vyvíjí. Počáteční kroky tohoto procesu jsou 

většinou útoky proti lidské důstojnosti, tzn. psychické násilí. To se pozvolna mění ve fyzické 

násilí, neboli v útoky proti lidskému zdraví. Psychické násilí, které se projevuje urážením, 

zesměšňováním, ponižováním, omezováním atd. je vykonáváno s cílem sociálně izolovat 

oběť a připravit ji o její sebeúctu a sebevědomí. Toto násilí je řadou psychologů považováno 

za závažnější než násilí fyzické, neboť je velmi složité jej dokázat a jeho oběť je mnohdy 

považována za lháře a podvodníka. Z toho důvodu je již v zárodku podezření na násilí u oběti 

hledající pomoc nutné tuto oběť vyslechnout a poskytnout jí pomoc a informace o tom, kde 

nalezne vhodnou podporu (Čírtková, 2007, s. 108-110). Při posuzování domácího násilí je 

důležité si uvědomit, že veškerý hrubý fyzický kontakt s obětí, je špatný. Není možné 

argumentovat tím, že to bylo poprvé, říct, že se jednalo „pouze“ o facku atd. Je důležité vědět, 
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že pod fyzické násilí spadá široký rozsah chování, „jehož cílem je ublížit, zastrašit, přivodit 

bolest, zranění či fyzické utrpení, např. fackováním, mlácením o zeď či o zem, udeřením pěstí, 

bytím rukou či předměty ...“ (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 48n.). Důležité je neustále myslet 

na to, že psychické týrání se objevuje ve všech případech domácího násilí. Oběť domácího 

násilí byla zrazena jednou ze svých nejbližších osob, již samotný tento aspekt naznačuje 

obrovský tlak na psychiku jedince, který může vést až k traumatizaci oběti (Čírtková, 2008, s. 

20). 

Vedle zmíněného psychického a fyzického násilí se vymezuje domácí násilí sociální, 

ekonomické a sexuální. Pro první z nich je typická snaha o sociální izolaci oběti, pro druhé 

pak nadměrná kontrola finančních prostředků oběti, případně upírání financí. Sexuální násilí 

zahrnuje širokou škálu činů od omezování svobody oběti až po znásilňování (Čírtková, 2008, 

s. 10). 

Jak již bylo zmíněno, není neobvyklé, že okolí oběti domácího násilí nevěří, že ji člen 

rodiny týrá, proto jí ani není nabídnuta pomoc. Tato skutečnost je způsobena množstvím 

faktorů, přičemž jedním z nich je profil násilníka. Velmi častý je fenomén dvojí tváře 

násilníka. Jedná se o osobu, která se na veřejnosti projevuje velmi slušně, je okolím oblíbená 

a násilné chování projevuje „pouze“ vůči osobám ve společném bydlení (Ševčík, Špatenková, 

2011, s. 71). Označování pachatele domácího násilí mužským rodem, by se mohlo zdát 

sporné. I to má své odůvodnění, kterým je fakt, že v níže analyzované Všehoknize je násilnou 

osobou tatínek, druhý důvod vyplývá ze statistik, které ukazují, že „v případě domácího násilí 

je muž typickou násilnou osobou a jeho partnerka je typickou osobou ohroženou. Rozhodně to 

však neznamená, že co muž, to agresor“ (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 70). Častěji se podle 

Naděždy Špatenkové dopouštějí násilí muži, kteří vyrostli v násilných domácnostech, jsou 

silně majetničtí a žárliví, vyznávají „tradiční“ hodnoty a rozdělení genderových rolí, mají 

násilnické sklony, vykazují problematické sexuální násilí, mají „dvojí tvář“, chovají se jako 

malé děti, nejsou schopní převzít odpovědnost (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 71n.). Bylo 

vytvořeno několik různých typologií násilných mužů. Pro tuto práci není podstatné věnovat se 

všem typům násilníků, kteří jsou nejčastěji v literatuře popisováni, jsou zde vybrány pouze 

takové typy násilníků, které podle popisu korespondují s násilníkem ve Všehoknize. Z typů 

násilných mužů, které popisuje Špatenková, se pro charakteristiku tatínka nabízí typ kontrolor 

a typ výhradně rodinného násilníka. Jednotlivé profily se mohou kombinovat, každý člověk je 

individualita, a proto ho nelze jen tak „zaškatulkovat“. Jednotlivé charakteristiky tedy 

nevystihují násilníka stoprocentně, je nutné brát je s nadhledem (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 
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72-74). Konkrétnější analýza násilnických typů bude zmíněna v kapitole věnované postavám 

Všehoknihy.  

Vzhledem k tomu, že v analyzované knize, a stejně tak v reálném životě, jsou oběťmi 

domácího násilí nejčastěji matky s dítětem, je důležité zmínit dva syndromy, které s danou 

problematikou souvisejí, a sice syndrom týrané ženy a syndrom týraného a zneužívaného 

dítěte. Mezi symptomy syndromu týrané ženy se řadí například manipulace s realitou, 

symptomy distresu a dysfunkce psychických procesů, jako je porucha spánku, pokles imunity, 

deprese atd. (Čírtková, 2008, s. 29n.), strach z reakcí násilné osoby, opakované návraty 

k agresorovi, iluze přetrvávajícího vztahu, obavy ze ztráty sociálně ekonomické úrovně, stud 

ze zveřejnění, obava o ztrátu dětí atd. (Čírtková, 2007, s. 39). Především tři poslední zmíněné 

symptomy a také strach z reakce násilníka jsou v kontextu analyzované knihy důležité. 

Neplatí ovšem, že každá oběť domácího násilí musí projevovat všechny symptomy, reakce 

obětí na násilí jsou velmi různé (Čírtková, 2008, s. 28). V souvislosti s daným syndromem je 

často zmiňována koncepce naučené bezmoci. Podle té je první reakcí na projevy násilí 

ze strany blízké osoby jejich neutralizace a omluva, kdy si oběť namlouvá, že se to určitě 

znovu nestane, v další fázi pak zjišťuje, že násilí partnera nelze kontrolovat a ovládat, proto 

přestává hledat řešení situace, ztrácí sebevědomí a projevuje se negativními emocemi 

(Čírtková, 2007, s. 39). 

Častou reakcí okolí na domácí násilí je, že žena může jednoduše od násilníka odejít, 

vzepřít se mu a tím ochránit děti. Z hlediska psychologie je ovšem takový názor nesprávný. 

Žena, která se stává obětí domácího násilí, je mnohdy závislá na partnerovi, a to materiálně i 

sociálně, často totiž žije kvůli partnerovu nátlaku v sociální izolaci. Tyto faktory a psychický 

nátlak partnera mohou vést až k tomu, že žena začne věřit iluzi, že partner je lepší než ona. 

Jako důvod jeho násilných projevů poté chápe svoje chování. Autoři publikace Domácí násilí 

píší: „Jen málokdo si dokáže uvědomit, že často bizarní a nepochopitelné (nenormální) 

reakce oběti, např. v podobě obhajoby chování násilníka či maskování stop po zranění, 

vznikají nikoli jako příčina, ale pouze jako obranný mechanismus v důsledku používaného 

násilí. Jde o naprosto ‘normální reakce na nenormální situaci‘, v níž žije osoba ohrožená 

domácím násilím (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 87). 

Náhled na syndrom týrané ženy se v různých letech měnil, od 90. let je pak považován 

za formu posttraumatické psychické poruchy. Co je to posttraumatická psychická porucha 

(dále PTSP) a jaké jsou její projevy, vysvětluje velmi srozumitelně Ludmila Čírtková. 
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„Termínem „posttraumatická psychická porucha“ se označuje soubor různých poruch 

chování a prožívání, včetně somatických reakcí (poruchy spánku, potivost, třes, nevolnost 

apod.), které vznikají jako důsledek extrémního stresového prožitku přesahujícího běžnou 

lidskou zkušenost“ (Čírtková, 2007, s. 31). Ludmila Čírtková v souvislosti s PTSP zdůrazňuje 

vždy na prvním místě to, že se jedná o „normální reakci normálního člověka na nenormální 

situaci“ (Čírtková, 2007, s. 34). Proto nelze označovat oběti s PTSP jako změkčilé, labilní či 

přehnaně náchylné, PTSP je reakce na události, které jsou natolik silné, že otřesou i pevnými 

a silnými jedinci. V kapitole číslo 4.2 bude znázorněno, jak na násilí ze strany manžela 

reaguje Tomášova maminka ve Všehoknize. 

Je nutné zmínit také syndrom týraného a zneužívaného dítěte (CAN). Jeho výstižnou 

definici přináší Zdeněk Matějček, který uvádí, že syndrom CAN je „jakékoliv nenáhodné, 

preventabilní, vědomé (případně i nevědomé) jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby 

vůči dítěti, jež je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jež poškozuje tělesný, 

duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje jeho smrt“ (Matějček, Dytrich, 

1995, s. 24). Tato definice je později rozšířena, když v té samé publikaci čteme, že „každé 

dítě, které není milováno, je týráno. Právě v nejútlejším věku života je odepření lásky dítěti 

vždy těžkým prohřeškem proti jeho potřebám a znásilněním jeho práv“ (Matějček, Dytrich, 

1995, s. 62). 

V souvislosti s analyzovanou knihou jsou důležité především psychické následky 

syndromu. Ty se projevují v několika oblastech. První dimenze se týká nápadností na úrovni 

sexuálního chování. Dále je samozřejmé, že se takováto situace projeví v oblasti emocí dětské 

oběti. Prvotním pocitem je pocit zrady, kdy osoba dítěti nejbližší – rodič – poskytuje dítěti 

místo ochrany pocit strachu a bolest. Po takovéto zkušenosti je typická neschopnost dítěte 

důvěřovat druhému, častým důsledkem je také až příliš nápadná odevzdanost druhému. 

Emoce oběti jsou poznamenány na celý život, „v dospělosti může dítě lhostejné ke svému 

nejbližšímu okolí, krutě a bezohledně využívat ty, kteří jsou mu blízcí“ (Čírtková, 2007, s. 39). 

V souvislosti s problematickými rodinami jsou časté útěky obětí násilí z domova, 

psychosomatické potíže, deprese a dissociativní poruchy dětí. Ty řadíme do třetí oblasti 

následků násilí v rodině a jsou nejčastěji důsledkem bezmocnosti spojené s neschopností 

postavit se násilníkovi na odpor. Čtvrtá oblast je Čírtkovou označena jako problém 

stigmatizace, projevuje se nízkým sebevědomím obětí, dítě si může vyčítat, že nebylo 

schopné postavit se na odpor násilníkovi, považuje se za „zkažené“ a uvědomuje si, že je jiné 
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než ostatní (Čírtková, 2007, s. 39n.). Nízké sebevědomí je typickou vlastností hlavní postavy 

Všehoknihy, což bude dokázáno v kapitole číslo 4.3.1. 

Dítě, které není přímo fyzicky týráno – není mu přímo ubližováno, není ani osobou, 

které by se násilí mezi rodiči nedotýkalo. Dětství prožité v takovémto prostředí nutně 

poznamená psychosociální vývoj jedince. Proto, jak píše Wünschová, považuje Světová 

zdravotnická organizace takové dítě za týrané. Prostředí, které je poznamenáno domácím 

násilím, ohrožuje vývoj dítěte v několika oblastech. Postiženo může být zdraví jedince, 

intelektuální vývoj a vzdělání, rodinné a sociální vztahy atd. Autorka cituje také Matějčka, 

podle kterého musí být, aby nedošlo k poškození vývoje dítěte, naplněny základní 

psychosociální potřeby, do kterých řadí potřebu přiměřené stimulace, smysluplného světa, 

jistoty, bezpečí, pevné vazby, osobní identity a potřebu otevřené budoucnosti (Bednářová, 

2009, s. 35n.). Již logickou úvahou je zřejmé, že mnohé z nich nejsou v problematické rodině 

uspokojovány. Jak bude ukázáno níže, tato poznámka je důležitá také v kontextu Všehoknihy 

a postavy Markéty.  

Co se týče vztahu dítěte k násilnému rodiči, ten může být různý. Je možné, že dítě 

naprosto odmítne komunikaci s násilníkem a drží s rodičem, který je obětí. Dítě s obětí 

soucítí, jak uvidíme ve Všehoknize, může se ji snažit bránit. Na druhou stranu jsou známy 

také případy, kdy je dítě loajální k násilníkovi (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 121). 

Dopady domácího násilí na dítě se samozřejmě liší od dopadů na dospělou osobu, liší 

se také v jednotlivých etapách života dítěte. Čírtková rozlišuje příznaky typické pro 

předškolní, školní a adolescentní věk. Zmiňuje ovšem, že nezávisle na věku dítěte může patřit 

mezi typ reakce jeho uzavření se do sebe a popření události, což může být reakce velmi 

nebezpečná. Příznaky PTSP dítěte jsou v této práci regulovány na věk od 6 do 12 let, tedy 

období, které zahrnuje věk hlavní postavy Všehoknihy – Tomáše. Ludmila Čírtková zahrnuje 

do následků násilí v rodině v tomto věku poruchy učení, problémy s chováním – typická je 

zde pasivita, uzavření se, útočnost. Velmi častý je pak útěk do fantazie, ve které se odehrává 

snaha o překonání bezmoci. Časté je také sebeobviňování, kdy dítě bere chování násilníka na 

sebe, chápe ho jako svoji vinu, což vede také ke snížení sebevědomí. Nechybí ani 

psychosomatické projevy, mezi které lze řadit například bolest břicha či hlavy (Čírtková, 



 

19 

2007, s. 53-55).
3
 V kapitole číslo 4.3.1 budou tyto projevy konkretizovány vzhledem 

k postavě malého Tomáše.  

4. 2. Projevy domácího násilí v knize Všehokniha 

Pro účel diplomové práce není nutné popisovat úplný děj knihy, důležité jsou 

především okamžiky, ve kterých se projevuje domácí násilí, a chvíle, kdy něco nebo někdo 

napomáhá hlavní postavě se s násilím vypořádat. Způsob, jakým je v této knize motiv 

domácího násilí znázorňován, je velice ojedinělý, což je zajisté způsobeno mimo jiné 

autobiografickými prvky v příběhu. 

 V této části práce nebude věnována pozornost analýze postav, pro tento účel slouží 

kapitola 4.3.1. 

Tomášův otec je velice přísný člověk. Je věřící a jeho víra je pro něj v životě 

nejdůležitější. Matku i Tomáše často bije. Důvodem je většinou to, že se chovají jinak, než si 

otec představuje. Konkrétněji můžeme říct, že otec trestá chování, které nekoresponduje 

s jeho výkladem křesťanství. Již na prvních stránkách knihy je čtenář svědkem jednoho 

z výprasků, na které je Tomáš, jak lze vyčíst z kontextu, zvyklý. Násilí se zde obrací také na 

matku, která se snaží bránit syna. Ani ona není potrestána poprvé: „‘Uhodil maminku a 

nebylo to poprvé‘“ (Kuijer, 2013, s. 22). 

 V Tomášově boji s tatínkovými projevy násilí mu jednoho dne začne pomáhat paní 

Terezínská – sousedka rodiny. Pomáhá velice rafinovaně – tak, že si to neuvědomuje ani 

samotný Tomáš. Paní Terezínská ví, jak s Tomášem „pracovat“. Zvyšuje mu nenápadně 

sebevědomí, pouští hudbu, která Tomášovi pomáhá, aby se uklidnil, odpočinul si, byl alespoň 

na chvíli šťastný. Půjčuje mu knihy, ve kterých Tomáš může čerpat inspiraci, ty mu pomáhají 

například při překonávání strachu. Paní Terezínská moc dobře ví, co se u Klepáčových doma 

děje. Čtenář je dokonce svědkem scény, kdy je Tomáš u ní doma a společně slyší, jak tatínek 

na maminku křičí a ona naříká. Jednoho dne se Tomáš snaží postrašit otce tím, že nalije do 

akvária malinovku, chce tak zinscenovat první ránu egyptskou. Maminka navzdory tatínkovu 

                                                           
3 Zdeněk Matějček označuje za dopady psychického týrání úzkostlivost dítěte, nízké sebevědomí, 

neschopnost vyjádřit své myšlenky a přání nebo naopak agresivní a razantní prosazování svého. To, co bývá 

dětem v rolích obětí domácího násilí společné, jsou překážky v komunikaci, problémy s navazováním 

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

68). 
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zákazu čistí akvárium, za což se ji tatínek rozhodne potrestat. Ve chvíli, kdy otec maminku 

bije nejvíce (maminka se totiž poprvé začala bránit), zazvoní paní Terezínská. Přestože 

přichází pod záminkou, že jí došel cukr, je čtenáři jasné, že slyšela projevy násilí a přišla na 

pomoc. Tatínek je na paní Terezínskou hodný a milý, dělá, jakoby se nic nestalo – nastavuje 

tedy druhu tvář, snaží se, aby se o tom, jak se k rodině chová, nikdo nedozvěděl. Zároveň 

chce, aby byla rodina navenek spořádaná a aby děti řádně plnily svoje povinnosti. Když se u 

večeře dozvídá, že musela Markéta ve škole za dveře, velmi ho to rozčílí. Část, ve které jde 

paní Terezínská rodině na pomoc, je pro čtenáře (tedy také pro žáky) velmi přínosná. Ukazuje 

se zde, že je špatné, když se sousedi a přátelé oběti nechtějí plést do domácího násilí svých 

známých. Z odborné literatury vyplývá, že dříve převládal, a doposud někde převládá, názor, 

že domácí násilí je záležitostí rodiny a nikdo jiný se do něj nemá plést. „V důsledku těchto 

představ a pověr prakticky až do sedmdesátých let 20. století převládal názor, že domácí 

násilí je „ryze soukromá věc a nikomu do toho nic není“, což značně komplikovalo jeho 

identifikaci a jakoukoli následnou intervenci“ (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 27). „Kromě toho 

vylíčení domácího násilí jako funkce rodinného systému komplikuje osobám ohroženým 

domácím násilím jejich vlastní iniciativu při řešení situace a vyhledávání formální či 

neformální pomoci, protože vytváří o domácím násilí v laické i odborné veřejnosti mylné 

představy.“ (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 26).  

Po domácím násilí vždy následuje Tomášova konverzace s Ježíšem - útěk  do fantazie. 

Ježíš Tomáše utěšuje a říká mu, že ho má rád, je na něj dokonce pyšný. To, že autor vybírá 

právě postavu Ježíše, může být způsobeno více faktory. Tomáš se stává obětí domácího násilí 

především kvůli náboženskému přesvědčení otce, proto se právě touto postavou utěšuje. 

Pomáhá mu to pochopit, že otcova agrese není Tomášova vina. Dalším faktorem může být 

absence lásky ze strany otce, Tomáš ve svém životě potřebuje postavu muže, který ho bude 

podporovat. „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?‘“ (Kuijer, 2013, s. 62) Autor volí postavu náboženskou, to znamená postavu z oblasti, 

která v podstatě zapříčiňuje Tomášovy útrapy. Důvody tohoto výběru mohou být různé. 

Možná chce autor ukázat, že přestože se u otce projevuje extrémní víra v negativním hledisku, 

může být také zdrojem pomoci a opory. Dále by bylo možné přemýšlet o paralele mezi 

osudem Tomáše a osudem Ježíše jako biblické postavy. Na tuto paralelu naráží při jedné 

z rozmluv postava Ježíše: „‘Já jsem to se svým otcem taky neměl jen tak, víš?‘ ‘Faktys? 

‘zeptal se Tomáš. ‘Faktys,‘ řekl Pán. ‘Ten ti byl přísnej. Nechal mě přibít na kříž, ať se mi to 

líbilo, nebo ne ‘“(Kuijer, 2013, s. 73). Podobně jako Tomáš i Ježíš snášel utrpení, pro které ho 
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otec obětoval, poté byl vykoupen a vynesen na nebesa. Tomáš trpí otcovým násilím, my ale 

z předmluvy víme, že v budoucnosti bude šťastný. Otec se podle všeho chová k rodině 

násilně, protože věří, že pokud se budou matka a děti chovat podle jeho představ, dojde rodina 

spasení. Tomáš tedy také snáší utrpení pro svého otce. Poté, co po zbití maminky zakročí paní 

Terezínská – pod výmluvou, že potřebuje cukr – otec padne na kolena a mluví k nebi: „‘Pane 

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

přivedl k Tobě? ‘“(Kuijer, 2013, s. 60) To ovšem neví, že něco takového je pro Tomáše již 

nemyslitelné, říká totiž, že z něj otec Boha doslova vymlátil, pro Tomáše Bůh není. Možná 

právě pro to, že je Tomášovi otcem ubližováno pro vidinu jakéhosi vyššího dobra, je zde 

použita postava Ježíše, který, jak můžeme velmi zjednodušeně říct, také kvůli otci trpěl pro 

vyšší dobro. Jistá spojitost by mohla být také mezi Tomem a biblickou postavou nevěřícího 

Tomáše. Ten nevěřil, že Ježíš vstal z mrtvých, chlapec zase nevěří v Boha. Toto tvrzení je ale 

mojí domněnkou. 

 Během jedné z večeří přiběhne ke Klepáčovým teta Petina, manželka tatínkova bratra, 

a my se dozvídáme více o otcově orientační
4
 rodině. Petina ohlašuje, že jí strejda dal facku, a 

to kvůli jejímu oblečení – dlouhým kalhotám. Chce od tatínka pomoc – má bratrovi domluvit. 

Ten jí ale vysvětluje, že podle božího přikázání nosí kalhoty muži a ženy nosí sukně a pokud 

žena neposlouchá, musí muž přísně zakročit. Když teta vytuší, že ani v této rodině není vše 

v pořádku, nařkne tatínka z domácího násilí. „Podívala se jedovatě na tatínka. ‘Najednou se 

mi rozbřesklo,‘ řekla. ‘Ty jsi přesně takovej bačkora jako ten tvůj brácha ‘“(Kuijer, 2013, s. 

78)., což maminka striktně odmítne. „‘To se pleteš…‘“ (Kuijer, 2013, s. 78). Petina ale 

mamince neuvěří.  

 Postupně začíná atmosféra v rodině čím dál více houstnout, když otec najde papírek se 

vzkazem od paní Terezínské, kde se píše, že: „Muž, který bije svoji ženu, sám sebe zneucťuje“ 

(Kuijer, 2013, s. 88), chce Tomáše potrestat, ten mu totiž nechce říct, kdo papírek napsal. 

Maminka trest nedovolí, postaví se za Tomáše a nechce ho otci vydat, říká, že si trest 

nezaslouží. Tomášova sestra Markéta nechce, aby bylo mamince a Tomášovi ubližováno, a 

brání matku a bratra ostrým nožem. Otec ani po této události nepřijímá vinu, prohlašuje, že je 

rodina otrávená, že za to může duch doby, vyvíjí psychické násilí a odchází spát do hotelu, 

odkud se po hodině vrací. Matka je zdrcená, protože neví, co s nimi teď bude. „‘Děvče, cos to 

udělala?‘ zašeptala maminka. Markéta nechala ruce klesnout. Byla bílá jak plátno. Z očí se jí 

                                                           
4
 Rodina, do které se člověk narodil, ve které vyrůstal a rozvíjel se (Familie orientační[online] [cit. 12. 5. 2016]. 

Dostupné z: http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/familie-orientacni). 
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nedalo nic vyčíst. ‘Prostě jsem to uťala,‘ řekla. Pak se rozbrečela. Maminka si sedla a zničeně 

potřásla hlavou. ‘Ohrožovala jsi tatínka nožem,‘ řekla. ‘Co s námi bude?‘ “ (Kuijer, 2013, s. 

96) Tento strach má několik důvodů. Především se maminka pravděpodobně bojí toho, jak se 

bude tatínek chovat po návratu domů. Vyhodí je z bytu? Zbije je? Maminka nepracuje, 

nedokáže tedy děti sama uživit, nemá žádné kamarádky, které by jí pomohly, co bude dělat? 

Když si čtenář uvědomí, co vše hrozí, pokud se maminka postaví tatínkovi, lépe pochopí její 

nečinnost z počátku knihy.  

 V závěru děje čeká čtenáře scéna z večírku předčítacího kroužku, který, za pomoci 

paní Terezínské, založil Tomáš. Večírek, který zorganizovali, se koná u Klepáčových doma. 

Paní Terezínská totiž tvrdí, že dvanáct žen a dětí pohromadě je horší než všechny rány 

morové. 

 Tatínek je zpočátku klidný. Jakmile ovšem zazní z Tomových úst něco, co se mu 

nelíbí – na otázku po tom, čím chce být v budoucnosti, odpoví: „‘Šťastný. Budu šťastný.‘ “ 

(Kuijer, 2013, s. 111), či zazní hudba Luise Armstronga, která je dle něho pohanská, začne se 

důrazněji projevovat vůči Tomášovi. „‘Šťastný je jen ten, kdo je budižkničemu a slaboch,‘ 

pronesl tatínek. ‘Život je boj‘ “ (Kuijer, 2013, s. 112). Zvláštním okamžikem večírku se pro 

čtenáře stává střetnutí pohledu otce s Markétou, ve kterém zjišťujeme, že se Markéta otce 

nebojí, její oči jsou pro tatínka jako zrcadla. Zde by bylo vhodné poukázat na vztah mezi 

otcem a Markétou, který je zcela odlišný od vztahu mezi otcem a Tomášem. Markéta během 

času, kdy je čtenář svědkem rodinných problémů, nedostane od otce žádný „výprask“, pokud 

se otec dozví, že udělala něco špatně, rozzlobí se, ale zloba ho velmi rychle přejde, nebo se 

obrátí vůči někomu jinému. Nic nenaznačuje, že by tomu někdy bylo jinak. V jednu chvíli 

poznamenává Markéta, že se otce nebojí, protože je stejná jako on. „Nemysli si, že si na to 

netroufám,“ vrčela. „Jsem po tobě. Já taky nejsem hodná“ (Kuijer, 2013, s. 95). Čtenář se 

jistě může ptát po důvodu, proč otec neprojevuje vůči Markétě své sklony k násilí. Přímými 

oběťmi domácího násilí jsou zde maminka a Tomáš, nikoli Markéta. Vzhledem k tomu, že 

otec bije maminku, není možné vysvětlení, že se mu příčí vztahovat ruku na ženy. 

Pravděpodobným vysvětlením je, že se otec v Markétě vidí – je mu vnitřně podobná, má 

stejný přístup ke světu, jak nasvědčuje také zmíněná scéna se zrcadly. 

V kapitole číslo 4.1 byly vymezeny 4 znaky, které charakterizují domácí násilí. Ve 

Všehoknize lze vidět postupně všechny. Velmi zřetelně vidíme, že násilí se zde opakuje, že je 

tedy dlouhodobé. Navíc se také stupňuje. U první večeře tatínek projevuje psychický nátlak 



 

23 

na maminku, u druhé již maminka dostává facku a je bit také Tomáš, později je maminka bita 

téměř denně. Postupně se začíná bránit, což tatínkovu agresi ještě zvyšuje. Intenzita násilí 

tedy zřetelně stoupá. Také role aktérů jsou jasně rozděleny. Tatínek má roli agresora, 

maminka je spolu s Tomášem obětí otcova násilného chování. Splněn je také poslední ze 

znaků domácího násilí, a sice skutečnost, že k násilným projevům dochází ve společné 

domácnosti. Tatínek chce, aby rodina působila spokojeně a bezproblémově, o domácím násilí 

se nesmí nikdo dozvědět. Ani sousedi, ani kolegové v práci. Má zůstat utajeno. V příběhu 

Tomáše a jeho rodiny lze pozorovat také ekonomickou a sociální izolaci oběti. Maminka musí 

zapisovat všechny výdaje, tatínkovi pak zápisy ukazovat a vysvětlovat. Z poslední scény, kdy 

mají přijít maminčiny kamarádky a přijdou kamarádky tety Petiny a paní Terezínské, lze 

usoudit, že maminka kamarádky nemá.  Je tedy izolována sociálně i ekonomicky – je na 

tatínkovi velice závislá. Vidíme, že se ve Všehoknize lze setkat s různými druhy domácího 

násilí – fyzickým, psychickým, sociálním a ekonomickým. 

 Jak Tomášův život plynul dál, čtenář neví. V předmluvě, kterou autor nazývá Než 

příběh začne, se čtenář seznamuje s dospělým Tomášem Klepáčem, který o sobě říká, že je 

neuctivý, protože takoví lidé s nešťastným dětstvím bývají. Zároveň ovšem sděluje jednu 

důležitou věc. Je šťastný. Toto je vzhledem k dětskému čtenáři velmi vstřícný krok. Přestože 

se stává svědkem krutého zacházení s Tomášem i s maminkou, ví, že nakonec příběh skončí 

dobře. To je v případě této knihy velice důležité, takové zjištění činí čtenáře silnějším a 

otrlejším, napomáhá mu, aby knihu přečetl a neodložil ji kvůli násilným scénám. Také 

napomáhá tomu, aby nebyl recipient zcela emocionálně rozhozen. Zároveň slouží jako 

podpora obětem domácího násilí, ukázka toho, že i přes obrovské trápení může člověk 

dosáhnout v životě štěstí. 
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4.3. Literární postavy a prostor ve Všehoknize 

4.3.1. Postavy 

Kapitola Analýza literárních postav a prostoru byla věnována postavám a prostoru 

literárně teoreticky. Tato kapitola bude na obecnou odkazovat a obecné informace v ní 

obsažené budou vztaženy na knihu Guuse Kuijera: Všehokniha. 

V návaznosti na danou kapitolu je důležitá otázka, jak má čtenář nahlížet na postavy, o 

kterých čte. Pokud budeme Všehoknihu číst jako didaktický materiál, se kterým můžeme 

pracovat v hodině, je možné pohlížet téměř na všechny postavy jako na postavy se 

zdůrazněnou tematickou dimenzí. Tomáš jakožto oběť domácího násilí, maminka představuje 

taktéž znázornění tématu oběti domácího násilí, vyvstává zde ale také téma matky, která 

chrání svoje dítě. Markéta je znázorněna především jako jakýsi ochránce maminky a bratra, 

paní Terezínská jako pomocník, rádce a ochránce. Zdá se tedy, že paní Terezínská zastává 

více funkcí, ale je to klamné zdání, neboť všechny tyto funkce mají stejnou náplň – pomoc 

Tomášovi. U otce není určení tématu tolik jednoznačné, v první řadě zde vystupuje funkce 

násilníka, postupně ovšem vyvstává také role oběti souvislostí, které ho k násilí vedou. 

S oběma těmito tématy je nutné pracovat.  Vedou totiž k rozporu – jedna postava představuje 

zároveň násilníka i oběť, k jakému tématu se tedy jakožto čtenáři máme přiklonit? Jak bylo 

výše ukázáno, tento spor je podle Tomáše Kubíčka zcela relevantní.  

Pokud o knize nepřemýšlíme primárně jako o didaktickém materiálu pro práci 

s tématem domácího násilí ve škole, není možné si nevšimnout zdůraznění dimenze 

mimetické, což je dáno především její alespoň částečnou inspirací autorovým životem
5
, na 

kterou může odkazovat předmluva, ve které je naznačeno, že je to příběh postavený na 

reálných zkušenostech. Přestože i předmluva je fikcí, zanechává v nás pocit, že se jedná o 

skutečný příběh. Zdůraznění této dimenze si uvědomujeme především u hlavní postavy 

příběhu – Tomáše. Vzhledem k tomu, že je čtenář díky zvolené vypravěčské perspektivě 

svědkem Tomášových myšlenek, pocitů a emocí, je takřka nemožné nepřemýšlet o něm jako 

o postavě reálné. Právě to, že nás styl, kterým je Tomáš vykreslený, nutí vžít se do jeho 

situace, přemýšlet o tom, jak se cítí, co by mu pomohlo, aby se měl lépe, co bychom pro něho 

udělali my, kdybychom ho znali, nebo dokonce co bychom dělali, kdybychom se ocitli v jeho 

situaci, činí knihu zajímavou a originální.  

                                                           
5
 Rozhovor s Guusem Kuijerem [online] [cit. 12. 5. 2016]. Dostupné z: 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/32395/kuijer-guus. 
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Při analýze postav Všehoknihy je dále důležité mluvit o kulatých postavách. Tou je 

v první řadě Tomáš, devítiletý chlapec, který vyrůstá v úplné rodině tvořené otcem, matkou a 

sestrou Markétou. Již na začátku knihy se čtenář dozvídá, že Tomáš není obyčejný chlapec. 

Neběhá s kamarády po hřišti, raději leží sám v trávě a utíká do své fantazie. Vidí věci, které 

ostatní nevidí. Je jiný než ostatní lidé a sám si to uvědomuje. Tomáš je velice citlivý, všímavý 

a hodný, maminku miluje a umí jí udělat radost, utěšit ji. Jeho povaha se projevuje například 

při výprasku, jak otcovy projevy násilí nazývá. „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“ (Kuijer, 2013, s. 21n.). Ve chvíli bolesti nemyslí na svoje utrpení, 

myslí celou dobu pouze na maminku a na to, že ji tatínek bije. Stejná situace nastává, když se 

paní Terezínská zeptá Tomáše, zda ho doma bijí. Tomáš to popře, ale myslí na to, že nebijí 

jeho, ale maminku, on dostává pouze výprask. „‘Tomáši, bijou tě někdy doma?‘ Tomáš ucítil 

leknutí jako ránu do břicha. ‘Mě?‘ zvolal. ‘Kdepak!‘ pomyslel si: ‘Já někdy dostávám 

výprask, ale bijou maminku.‘ ‘Maminku!‘ chtěl říct. ‘Tu bijou!‘ Jenže krk se mu sevřel, jako 

by ho zašrouboval víčkem“ (Kuijer, 2013, 51n.). V rámci kapitoly s odbornými poznatky o 

domácím násilí byly zmíněny následky syndromu týraného dítěte, z nichž je pro Tomáše 

nejtypičtější nízké sebevědomí. Vzhledem k tomu, že otec většinou naprosto shodí všechny 

jeho myšlenky a vymlouvá mu je, Tomášovo sebevědomí je na nule. Toho si lze všimnou už 

na začátku knihy, kdy se snaží uzvednout tašku paní Terezínské. To se mu podaří až ve chvíli, 

kdy ho paní Terezínská pochválí a Tomášovo sebevědomí alespoň na chvíli vzroste. „‘Ty ji 

uneseš,‘ volala, když vcházela do domu. ‘Takový velký kluk.‘ Jen to řekla, v uších se mu zase 

rozšumělo a taška se obřadně zvedla z chodníku. Pořád ještě byla těžká, ale míň než na 

začátku“ (Kuijer, 2013, s. 28). Podobných okamžiků lze v knize najít více, vždy jsou nějakým 

způsobem spojeny s paní Terezínskou – buď dodává sebevědomí Tomášovi ona, nebo 

hrdinové z knihy, kterou mu půjčila. V odborné kapitole byly také zmíněny konkrétní projevy 

chování dětí Tomášova věku, v jejichž rodině dochází k domácímu násilí. Jak vidíme, 

projevy, které zmiňuje psycholožka Ludmila Čírtková, se vyskytují také u malého Tomáše. 

Jeho útěky do fantazie tvoří velmi podstatnou část knihy, Tomáš v nich hledá útěchu, klid, 

pomoc a částečně je také nalézá, pomáhají mu usnout a občas se také usmát, na okamžik utéct 

od strašné reality. U Tomáše lze vypozorovat také psychosomatické potíže. Pokaždé, když cítí 

nějaký projev stresu, například strach, cítí se Tomáš, jako by spolknul hrocha. „‘Měl jsem 

v břiše neklid,‘ psal ve Všehoknize, ‘jako bych spolknul hrocha‘“ (Kuijer, 2013, s. 99). 

Typické je také popření události. Tomáš nepopírá událost sám sobě, moc dobře ví, co se doma 
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děje a že to není v pořádku. Na veřejnosti to ovšem nepřizná. Když se ho paní Terezínská ptá, 

zda ho doma někdy bijí, odmítne to. Když zjistí, že paní Terezínská ví, že otec bije maminku, 

nechce, aby se o tom tatínek dozvěděl. Dle tohoto chování lze dojít k závěru, že Tomáš 

nepopírá událost, protože by si ji nechtěl připustit, či se bál ostudy. Popírá násilí, protože se 

bojí, co by udělal tatínek, kdyby se dozvěděl, že o jeho agresi někdo ví.  

Ač Tomáš po násilných výstupech otce nenávidí, na konci příběhu s ním soucítí. Jak je to 

možné? Tomáš je velmi hodný, nadaný, je jiný než ostatní děti. Možná proto věří, že otcovo 

chování je způsobeno tím, že se bojí. „A tatínek tam stál jak kůl v plotě. Bezmocně se díval 

Markétě do očí. Tomáš viděl, že ji má tatínek rád. A jeho taky. A maminku. Viděl, že tatínek by 

rád v pokoji zůstal, ale současně chce pryč. Tatínek se veselosti bál. A hlavně se bál rouhání. 

Bál se, že někdo řekne, že člověk pochází z opice. Nebo že Země je mnohem starší než čtyři 

tisíce let. Nebo že se někdo zeptá, kde sebral Noe lední medvědy. Nebo že někdo zakleje. 

Tatínek strachy umíral“ (Kuijer, 2013, s. 114). Zvolená fokalizace velice ovlivňuje 

recipientovo vnímání postav a vztahů mezi nimi. Vzhledem k tomu, že je Tomáš devítiletý 

chlapec, může mnoha věcem a projevům chování rozumět jinak, než jsou myšleny, proto je 

důležité, aby si čtenář během čtení uvědomoval výraznou subjektivnost vyprávění. Čtenáři 

Všehoknihy vědí jen to, co ví Tomáš, informace jsou ovlivněny jeho pocity a názory. To si 

uvědomuje také postava Ježíše: „To si Ježíš musel nechat projít hlavou. Načež přikývl a 

smutně se pousmál. No jistě, tak to bylo. Bez Tomáše neexistuje nic“ (Kuijer, 2013, s. 91). 

Tomášova perspektiva v knize dominuje a významně ovlivňuje čtenářův pohled na ostatní 

postavy. Vlivem subjektivizované er-formy je tedy čtenářovo chápání postav výrazně 

ovlivněno Tomášovým vnímáním. Tomáš je zcela jistě kulatou postavou. Postupem času se 

s pomocí paní Terezínské stává statečnějším a rozhodnějším. Příběhy, které nalézá v knihách 

zapůjčených paní Terezínskou, mu ukazují odvážné chování chlapců v kritických situacích a 

naznačují mu, že také on může být odvážný. Tomáš tuto výzvu chápe a rozhodne se malými 

krůčky čelit svému strachu, a to například když strčí do tatínkovy Bible papírek se vzkazem 

od paní Terezínské, že „Muž, který bije svou ženu, sám sebe zneucťuje“ (Kuijer, 2013, s. 

87n.). Postupně nabytá odvaha mu pomáhá také v jiných oblastech života, ne „pouze“ ve 

vypořádání se s otcem, ale například v oblastech první lásky, když se odhodlá napsat dopis 

Elišce, která se mu líbí. Změnu zaznamenáváme také u maminky, ta se postupně rozhodne se 

situací rodiny něco dělat a prvním krokem ke změně se stane recitační večírek. K této změně 

opět dochází za pomoci paní Terezínské. 
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Další kulatou postavou je Markéta. U té hraje, stejně jako ve zbytku knihy, velkou roli 

fakt, že na postavy nahlížíme Tomášovou perspektivou. Zpočátku se Tomáš o Markétě 

vyjadřuje spíše negativně, říká o ní, že je hloupá. „‘Hihihi,‘ hihňala se Markéta, protože to 

byla husa hloupá“ (Kuijer, 2013, s. 54). Čtenář nabývá pocitu, že je tatínkovým oblíbencem a 

že usiluje o získání tatínkovy přízně. „‘Vstávej,‘ řekl otec. ‘Proč?‘ zneklidněla maminka. 

‘Protože to říkám,‘ odsekl otec. ‘Jo tak proto,‘ poznamenala Markéta. Tomáš odložil vidličku 

na talíř a postavil se. ‘Hihihi,‘ hihňala se Markéta, protože je blbá jak bluma. Jak ta může mít 

na gymnáziu samý jedničky“ (Kuijer, 2013, s. 19). V průběhu děje se ale v Tomášových očích 

mění na jakéhosi „anděla“, který Tomášovi i mamince pomáhá a ochraňuje je, Tomáš si ji 

zamiluje a spolu s ním také čtenář. Tomášův vztah k sestře se tedy v průběhu děje mění. 

Markéta je znázorněna jako postava, která prochází vývojem. Od sebestředné Markéty, až po 

Markétu, která je ochotná vlastním tělem bránit matku a bratra. Není však odvážná a 

odhodlaná vystoupit proti otci již od začátku? Tomáš ji tak prozatím nevidí, je malý a nechápe 

správně Markétino chování, jež to naznačuje. „‘Ten nůž je pěkně ostrý, viď, tati?‘ 

Poznamenala Markéta. ‘Je,‘ potvrdil tatínek pyšně. ‘Brousím ho každý týden.‘ ‘Ten přefikne 

všecko,‘ řekla Markéta. ‘I kdyby to bylo sebevíc tuhý.‘ ‘Přesně tak,‘ přisvědčil tatínek. ‘Dala 

by se s ním stáhnout z kůže i stará kráva.‘ ‘Šmik, šmik, skrz kůži,‘ nadchla se Markéta. Oči jí 

zazářily“ (Kuijer, 2013, s. 40n.). Zde vidíme, že i když to Tomáš nechápe a nevnímá, myslí 

již od začátku příběhu Markéta na to, jak otce zastavit. Význam této scény ocení čtenář až po 

přečtení části, ve které Markéta brání Tomáše a maminku nožem. Dokud toto čtenář neví, 

stejně jako Tomáš netuší, jaká Markéta skutečně je. Dokonce by mohl nabýt pocitu, že má 

násilnické sklony. Markéta tedy s otcem zpočátku klidně komunikuje, později si všímáme, že 

otce provokuje. Pokud dochází k domácímu násilí, snaží se jen tiše naznačit svůj údiv 

z chování otce a tím ho od aktu násilí odradit („‘Taťko,‘ zašeptala Markéta“ (Kuijer, 2013, s. 

20), popřípadě podotkne něco, co má otce naštvat a přesunout pozornost k ní („‘Taťko!‘ 

křičela Markéta. ‘Bibli napsali lidi. Lidi!‘“). Její chování se vystupňuje do okamžiku, kdy 

otec ohrožuje matku a Markéta se ji rozhodne bránit nožem. Vrcholem Markétina vývoje je 

scéna se zrcadly v očích nastíněné výše. Jedná se o pochopení toho, že se otce nebojí a že je 

schopná stejné zloby jako on. Je mu totiž z celé rodiny nejvíce podobná.  V takové podobě se 

tedy projevuje její „kulatost“. Je důležité připomenout informaci, která byla zmíněna 

v kapitole číslo 4. 1. Nejen fyzicky ohrožované dítě je týrané. Markéta, stejně jako Tomáš, 

jistě neprožívá pocit bezpečí, ví totiž, že je neustále přítomna hrozba tatínkových projevů 

násilí. Stejně tak si nemůže k tatínkovi vybudovat pevnou vazbu, ani budovat svoji osobní 

identitu.   
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Ani paní Terezínská není v žádném případě postavou plochou, během děje zjišťujeme, že 

je to žena mnoha tváří, jejíž hlavní charakterovou vlastností je odvaha a touha pomoct. Její 

vývoj je ovšem opět způsoben tím, že ji Tomáš lépe poznává, čímž se mění jeho názor na ni. 

Tomáš o paní Terezínské nejprve tvrdí, že je to ježibaba. Pak se ale ocitne u ní doma a zjistí, 

že je mu zde velmi dobře a že je paní Terezínská moc hodná, proto už se mu nelíbí, když o ní 

někdo mluví jako o ježibabě. „Potkal Markétu na chodbě. ‘Jaký to tam bylo?‘ Zeptala se. 

‘Kde?‘ zeptal se Tomáš. ‘U tý ježibaby,‘ řekla Markéta. Tomášovi slovo ježibaba najednou 

vadilo“ (Kuijer, 2013, s. 38). Paní Terezínská zpočátku do života Klepáčových nezasahuje, 

když ale poznává Tomáše, začne být v tomto směru více aktivní, dokonce zasáhne přímo do 

situace, kdy je matka bita (viz úryvek), poté se podílí na organizaci předčítacího kroužku atd. 

Čtenář se spolu s Tomášem od maminky dozvídá o minulosti paní Terezínské a zjišťuje, že 

ona i její muž se aktivně zapojovali do odboje, ve kterém manžel paní Terezínské zemřel. 

„‘Manžel paní Terezínský dal život, abysme byli svobodní. Ona taky za války zachránila 

lidi‘“ (Kuijer, 2013, s. 41). Je tedy zřetelné, že paní Terezínská je velmi odvážná žena 

schopná bojovat s bezprávím.       

Také u postavy tatínka má čtenář pocit vývoje. V průběhu celého děje se o něm 

dozvídáme nové informace, které dotvářejí jeho obraz a způsobují, že ho nelze vidět pouze 

jako postavu zápornou. Najednou vidíme, že tatínkův bratr rovněž bije svoji ženu kvůli tomu, 

že se její chování neshoduje s jeho náboženským přesvědčením. Je tedy velmi 

pravděpodobné, že v tatínkově orientační rodině – tedy té, ze které pochází – byla typická 

výchova k nějaké podobě náboženského extremismu, případně se zde vyskytovalo násilné 

chování, které bratry poznamenalo. Výše byla také naznačena tatínkova víra v to, že může 

rodinu dovést k bohu. Navíc je Tomášovi osvětleno, že se tatínek velmi bojí. „‘On to asi 

myslí dobře,‘ řekl Ježíš ‘Ale bojí se. Vlastně je to srab, jestli chceš něco vědět.‘ (Kuijer, 2013, 

s. 90) „Tatínek se veselosti bál. A hlavně se bál rouhání. Bál se, že někdo řekne, že člověk 

pochází z opice. Nebo že Země je mnohem starší než čtyři tisíce let. Nebo že se někdo zeptá, 

kde se sebral Noe lední medvědy. Nebo že někdo strachy zakleje. Tatínek strachy umíral“ 

(Kuijer, 2013, s. 114). Čtenář tedy postupně může začít cítit namísto nenávisti soucit, což je 

opět ovlivněno především Tomášovou perspektivou – Tomášovými pocity, které prostupují 

ke čtenáři. Proto ve chvíli, kdy čtenář čte, že „Tomášovi bylo divně kolem žaludku. Nejdřív si 

myslel, že spolknul hrocha, ale pak mu došlo, že je to soucit“ (Kuijer, 2013, s. 114n.), 

pociťuje nad tatínkem také soucit, dalo by se říct, že ho bere na milost. Na skutečnost, že 

čtenář hodnotí často postavy podle toho, jak je hodnotí hlavní postava, upozorňuje také 
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Tomáš Kubíček (Kubíček, 2013, s. 75): „Aniž bychom o tom jako čtenáři přemýšleli, 

identifikujeme se v důsledku zvoleného úhlu pohledu s vnímáním hlavní postavy a začínáme 

sympatizovat s ní i s jejím způsobem hodnocení. Jsme postavou angažováni a ve vztahu k ní 

budeme vnímat a hodnotit další postavy, s nimiž vstoupí do interakce.“                                                                                                                                                                                                                                       

Tatínek v knize zastává roli násilníka, a proto ho lze charakterizovat také po 

psychologické stránce. Část kapitoly číslo 4.1 byla věnována typologii násilníků, kterou 

můžeme aplikovat právě na tuto postavu. Typ kontrolora spojuje s postavou otce fakt, že u 

těchto osob se „násilí objevuje zpravidla tehdy, pokud cítí, že ztrácí nad ohroženou osobou 

moc a kontrolu… Autonomie (nezávislost ohrožené osoby – ať už je to jeho partnerka či někdo 

jiný - je pro něho naprosto nepřijatelná.)“ (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 72). Tyto projevy 

naprosto vystihují chování tatínka, které bylo již několikrát výše popsáno. Pokud něco není 

tak, jak si tatínek představoval, rychle se rozčílí. Stačí jen, aby Tomáš veřejně řekl, že chce 

být šťastný nebo aby otci odmítl říct, kdo napsal lístek ukrytý v Bibli. Tatínek ovšem 

nekontroluje pouze syna. Soustředí se také na maminku, ta si musí zapisovat, co přesně 

koupila, a tatínek pak kontroluje výdaje domácnosti, a pokud peníze nevycházejí, je na 

maminku zlý. Druhý typ, který připomíná násilníka ve Všehoknize, je typ výhradně 

rodinného násilníka. Podle Špatenkové projevuje tato osoba nižší úroveň agresivity, tyto 

osoby bývají výše sociálně postavené a násilně se projevují pouze vůči členům rodiny. Mimo 

domácnost pro ně není násilí typické (Ševčík, Špatenková, 2011, s. 74). O tomto čtenář sice 

nenajde v knize přímé důkazy, ale mnoho tomu naznačuje. Například chvíle, kdy Markéta otci 

o jeho násilném chování říká: „‘Hlavně aby se to nedozvěděli sousedi. Hlavně aby se to 

nedozvěděli příbuzný. Hlavně aby se to nedozvěděli u tebe v úřadě! Mám pravdu, nebo ne?‘“ 

(Kuijer, 2013, s. 96). Pro tatínka je také velmi charakteristická teorie dvojí tváře popsaná 

v kapitole číslo 4.1. 

Tatínkovy projevy chování v podobě fenoménu dvojí tváře, vyznávání tradičních 

hodnot a genderových rolí, kontroly financí a násilnických sklonů zcela korespondují 

s názorem Naděždy Špatenkové, zmíněným rovněž v 3.1, na to, jací muži se nejčastěji 

dopouštějí domácího násilí.  

V kontextu knihy je důležité vrátit se k postavě maminky a „obhájit“ její chování. 

Může být sporné, zda je dobře, když s tatínkem stále zůstává ve společné domácnosti. Nebylo 

by vhodné, aby maminka s dětmi od otce odešla a zabránila tak projevům domácího násilí? 

Tento odchod se může zdát z pohledu nezúčastněné osoby jako jednoduchý krok, který by 
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měl udělat každý. Čtenář si ale uvědomuje materiální závislost maminky na tatínkovi a 

především její sociální izolovanost. Maminka nemá nikoho, komu by se mohla svěřit, nikoho, 

kdo by jí pomohl, kdyby od manžela odešla. Nemůže jít ani k tetě Petině, manželce otcova 

taktéž násilného bratra, tedy zde není jasné řešení. Vzhledem k tomu, že je maminka nejspíš 

nezaměstnaná, je pro ni velice těžké odejít od muže, který živí ji i její děti. Kam by odešla, 

když nemá žádné peníze? Problém tkví také v tom, že příběh Tomášovy maminky se 

odehrává v roce 1951, tedy v naprosto odlišné době, kdy ještě neexistovaly instituce 

zabývající se pomocí obětem domácího násilí a pohled na tento jev byl naprosto odlišný. 

(„Tomáš šel k sobě do pokoje a vytáhl sešit, do kterého psal knihu. Jmenovala se Všehokniha. 

Vzal pero a psal. ‘Padaly takové kroupy, že sestřelovaly listy ze stromů. Opravdu se to stalo, 

ve Van Eyckově ulici, když mi bylo devět, v létě 1951‘“ (Kuijer, 2013, s. 14).) V dané době se 

jím lidé přímo nezabývali, spíše odsuzovali týrané ženy, že si za svoji situaci mohou samy 

(Ševčík, Špatenková, 2011, s. 26-28). Velkou roli zde hraje také strach z reakce násilné osoby 

– tatínka. Maminka se bojí udělat záchranný krok, má strach, jak by tatínek zareagoval, zda 

by se situace naopak nezhoršila. Poté, co Markéta ohrožuje otce nožem, jí to maminka ze 

stejného důvodu vyčítá. „Maminka si sedla a zničeně potřásla hlavou. ‘Ohrožovala jsi tatínka 

nožem,‘ řekla. ‘Co s námi bude?‘“ (Kuijer, 2013, s. 96). Výraznou roli zde může také hrát 

syndrom naučené bezmoci, což ovšem nemůže čtenář posoudit, nezná totiž celý příběh. Neví 

tedy, co vše si maminka prožila a jaké bylo dřívější chování otce. 

Vzhledem k plastičnosti postav může být zpočátku pro čtenáře, zvláště pak dětského, 

těžké jednoznačně určit, zda se jedná o postavy kladné, či záporné (Peterka, 2006, s. 157-

159). Mezi zřetelně kladné postavy můžeme zařadit Tomáše, maminku, Elišku, paní 

Terezínskou, tetu Petinu a Markétu. Jedinou postavou, kterou by mohl čtenář vnímat jako 

zřetelně zápornou, je tatínek. To, co čtenáře vede k negativnímu pohledu na tatínka, není 

„pouze“ samotný akt násilí. Důležitou roli zde hraje také již zmíněný fenomén tzv. dvojí 

tváře. Tatínkova postava není postavou čistě zápornou, její zobrazení Tomášovou 

perspektivou a také informace, které se v průběhu děje čtenář dozvídá o jejím životě, vedou 

ke zjemnění těchto záporných rysů, k jejímu zlidšťování.  

Pozitivní hodnocení postav je umocněno Tomášovými evokacemi a přirovnáními. Některé 

z postav přirovnává Tomáš k postavám modelovým (Peterka, 2006, s. 157). Jsou to postavy 

jako anděl, Ježíš, ježibaba, princezna. Ježíš má v obličeji podobu maminky. Maminka je tedy 

pro Tomáše někým posvátným, někým, koho Tomáš nejvíce miluje a chce ochraňovat. Když 

překonává svůj strach, nedělá to pro sebe, ale pro maminku. Sestra Markéta je v jedné 



 

31 

kapitole označována jako anděl. Tedy jako někdo, kdo Tomáše ochrání a bude mu pomáhat: 

„‘Vypadala jako anděl,‘ psal Tomáš ve Všehoknize. ‘Nejnebezpečnější anděl na nebi. Anděl 

s ohnivým mečem‘“ (Kuijer, 2013, s. 95). Když Markéta vzala vařečku, kterou otec bil 

Tomáše, zlomila ji a vyhodila z okna, muselo to pro Tomáše znamenat opravdu hodně. 

Elišku, která se mu líbí, vidí Tomáš jako princeznu a doufá, že na něj počká, je totiž o sedm 

let starší. Teta Petina je jako slunce, paní Terezínská má „přezdívku“ Ježibaba. Říkají jí tak 

všechny děti z okolí, věří totiž, že si doma vaří lektvary. Tomáš byl dokonce svědkem 

okamžiku, kdy paní Terezínská zaříkala psa. Označení Ježibaba ale postupně získává jiný 

smysl, později ji začne nazývat čarodějnicí, což se zdá být méně pejorativní. Označení mocná 

čarodějnice by mohlo znamenat také jakési předznamenání důležité role, kterou paní 

Terezínská v příběhu sehraje. Možná Tomášovi pomůže od jeho problémů. Tomáš je nadšený 

z toho, jak mu rozumí, chápe jeho útěky do fantazie. Tatínek je pro chlapce jednoduše „jen“ 

tatínek, který se ovšem v některých zvláště vyhraněných okamžicích mění v muže či chlapa. 

Tímto výrazem jsou zdůvodněny pocity, které Tomáš cítí, a to především odcizenost a strach, 

navíc tento výraz zvyšuje napětí, které čtenář při četbě pociťuje.  

V knize převládá nepřímá charakterizace postav. Nejčastěji pak jednáním postav, 

promluvou a prostředím. Jako příklad charakterizace jednáním lze uvést jednu z charakteristik 

maminky a tatínka: „Jenže maminka odtáhla Tomáše ještě dál od stolu a objala ho kolem 

ramen. Vtom se otcova ruka vymrštila a pleskla maminku do tváře. Zavrávorala a Tomáše 

pustila“ (Kuijer, 2013, s. 20). Charakterizace promluvou je zřetelná například ve větě 

vystihující nejen postavu Tomáše, ale také celý příběh, který se čtenáři odehrává před očima: 

„‘Šťastný,‘ řekl Tomáš. ‘Až vyrostu, budu šťastný‘“ (Kuijer, 2013, s. 32). Tomášovo 

vyjadřování je charakteristické pro jeho věk i pro jeho „snivou“ povahu. Často nerozumí 

různým slovům a ptá se po jejich významu, což dílo více přibližuje dětskému čtenáři. 

Tomášovo „dětské“ vyjadřování pak často odlehčuje tíživou atmosféru a také přibližuje 

příběh čtenáři nízkého věku: „Teď si troufal zase se na ni podívat. Nedělá si z něj 

šprťouchlata?“ (Kuijer, 2013, s. 46). Ve Všehoknize se recipient setká také s charakterizací 

prostředím. Jak bude více znázorněno v kapitole číslo 4.3.2 věnované prostoru, pro byt paní 

Terezínské je typický velký nepořádek, do kterého se nestydí pozvat návštěvu. To může 

znamenat, že paní Terezínské nezáleží na zevnějšku, na tom, jak navenek na lidi působí svým 

zjevem a podobou svého bytu. Jak dokazuje svým chováním, je pro ni důležitější charakter 

člověka. Přestože má paní Terezínská doma obrovský nepořádek, je to osoba velice hodná, 

odvážná a ochotná pomoct ostatním. Podoba jejího bytu také odpovídá její přezdívce 
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čarodějnice či ježibaby. Nepořádek v bytě je ovšem opět viděný očima Tomáše, ten stav 

sousedčina bytu srovnává s bytem svojí rodiny. 

4.3.2. Prostor 

V teoretické kapitole o literárním prostoru byla zmíněna možnost využít pro vyprávění 

perspektivu některé z postav. Jak bylo již několikrát řečeno, toto je typické také pro 

Všehoknihu. S odkazem na poznatky o subjektivizované er-formě v díle (v kapitole o 

postavách) je třeba zdůraznit, že tento způsob vyprávění ovlivňuje také vykreslení prostoru. 

Čtenářův pohled na fikční svět je tak ovlivněn pohledem Tomášovým. Prostor je 

subjektivizován a proměňuje se spolu s rozpoložením postavy. Tato subjektivizace je ve 

Všehoknize velmi častá. Vysokou mírou se podílí na působivosti a autentičnosti díla. Je 

typické, že pokud je Tomáš smutný, je venku velmi ošklivé počasí a lidé jsou nabručení: „Byl 

větrný den se spoustou deště. Den, který otřese světem. Od toho dne tramvaje v zatáčce 

skřípějí. Muži chodí po ulici nasupení a nemají se rádi“ (Kuijer, 2013, s. 85). V citovaném 

úryvku si můžeme povšimnout toho, že nasupení chodí pouze muži, o ženách či dětech se 

Tomáš nezmiňuje. Důvodem toho může být Tomášova negativní zkušenost s muži - s otcem. 

Ten se často jeví jako nasupený, nepříjemný, agresivní. Maminka je naopak vždy pokorná, 

hodná, shovívavá. Tyto zkušenosti utvářejí Tomášovy představy o projevech chování mužů a 

žen. Pokud dojde k aktu domácího násilí na Tomášovi či na mamince, mnohdy se venku 

spustí déšť. „Jenže paní Terezínská už byla nahoře. Stála na chodbě s prázdným koflíkem 

v ruce. ‘To se ale najednou spustil liják, viďte,‘ prohodila“ (Kuijer, 2013, s. 59). To je 

vysvětleno tím, že andělé pláčou. „Bůh mlčel jako hrob. Andělé si chtěli utřít slzy, ale měli 

tak promáčené kapesníky, že se dokonce i na poušti spustil déšť“ (Kuijer, 2013, s. 23). Dalším 

příkladem nám může být tato část: „Země se zachvěla a nebe zadrželo dech. Ptáci na 

stromech oněměli a vítr se utišil. Zvony na kostelích začaly samy od sebe vyzvánět a tramvaje 

se skřípěním zastavily. Strejda Benno dal tetě Petině facku! Nastalo národní ohromení“ 

(Kuijer, 2013, s. 76). Tento styl vykreslení prostředí je velmi působivý, i méně vnímavý 

čtenář se na podobných místech v knize pozastaví a obdivuje vynikající „prokreslení“ 

souvislosti mezi Tomášovým vnímáním situace a prostorem. Podobná vykreslení prostoru 

jsou pro čtenáře velmi dobrým spouštěčem emocí, jsou tak barvitá, že má recipient pocit, jako 

by příběh prožíval spolu s Tomášem. Například při čtení ukázky, kdy si chtěli andělé utřít 

slzy, cítí čtenář smutek, lítost nad Tomášovým osudem, zlobu na tatínka atd. Úryvek 

v kontextu knihy následuje po scéně, kdy otec syna bije, lze tedy předpokládat, že smutek a 
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zlobu cítí také Tomáš. Tyto popisy tedy slouží k přiblížení Tomášových pocitů a 

zintenzivnění čtenářského prožitku.  

Je nutné zmínit, že se celý příběh odehrává dohromady na třech místech. Jedno z nich 

je v příběhu zastoupeno nejméně – to je prostor před domem, kde si Tomáš hraje. Další dvě 

místa jsou pro děj typická. Je to byt Klepáčových – byt, ve kterém Tomáš bydlí, a dále byt 

paní Terezínské. Tyto dva prostory tvoří kontrast. První rozdíl, kterého si Tomáš všimne, je, 

že u paní Terezínské je nepořádek, ten u nich doma nikdy není. „Napadlo ho: ‘Toho 

nepořádku si nevšímejte,‘ protože to vždycky říká maminka, když mají návštěvu. U nich doma 

nepořádek nikdy není, za to tady je“ (Kuijer, 2013, s. 28). Tento nepořádek působí na Tomáše 

až tajemně a posiluje představu, že je paní Terezínská čarodějnice: „Teď Tomáš věděl jistě, že 

je to tak. Toto je dům ježibaby. Jen nevěděl jistě, jestli je to strašidelný dům strašidelné 

ježibaby. To se teprv ukáže“ (Kuijer, 2013, s. 29). Dalších rozdílů si pak čtenář všímá skrze 

Tomášovy pocity. U paní Terezínské se Tomáš cítí velmi dobře, když je u ní na první 

návštěvě, poslouchají společně Beethovena z jejího gramofonového kufříku: „Glóbus se začal 

i s kočkou otáčet kolem osy. Když to chtěl Tomáš říct paní Terezínské, všiml si, že se její těžká 

židle vznáší jako nízký oblak nad podlahou. A jen to zahlédl, ucítil, jak se jeho židle na lvích 

tlapách důstojně vznesla, jako by ji pozvedly silné ruce. Nejradši by zavýskal blahem, ale pak 

uviděl pozorný výraz ve tváři paní Terezínské a pochopil, že není nic neobvyklého, když se při 

téhle hudbě židle vznesou“ (Kuijer, 2013, s. 31). Vidíme tedy, že se Tomáš cítí u paní 

Terezínské velice dobře, má pocit, že se vznáší. Čtenář má dojem, že je zde Tomáš šťastný.  

To je způsobeno několika faktory. Na jeho kladné pocity má vliv především chování paní 

Terezínské k němu. Ta se ho snaží zbavit strachu a poskytuje mu něco, co je pro život takto 

vnímavého dítěte velice důležité – umění. Pouští mu hudbu a půjčuje mu knihy. Jak sám 

Tomáš podotýká, s takovouto hudbou se ještě nikdy nesetkal a z chování otce poznáme, že 

nikdy dřív nejspíš neměl přístup ke knihám, které by byly podobné těm, které mu půjčuje paní 

Terezínská – knihám o odvaze dětských hrdinů. Tatínkův přístup k podobným knihám lze 

vyčíst z několika momentů: „‘V těch knihách, co máš jako povinnou četbu, jsou názory lidí. 

V Bibli nejsou názory, ale pravdy. Protože Bible je Slovo Boží‘“ (Kuijer, 2013, s. 71). 

V tomto kontextu je důležité také to, že podle otce jsou všechny podstatné knihy o Bohu: 

„Ale tatínek řekl: ‘Všechny důležité knihy jsou o Bohu‘“ (Kuijer, 2013, s. 14). U paní 

Terezínské Tomáš prožívá hezké chvíle. Doma - tedy v bytě jeho rodičů - tomu tak není. 

Doma nemá pocit, že by se vznášel, nefantazíruje. Jeho fantazie se rozvíjí především u paní 

Terezínské nebo venku, doma ne. Doma se mu zjevuje „pouze“ Ježíš, který zde má funkci 

úniku od reality. Možná má na jeho kladné pocity vliv také nepořádek, který paní Terezínská 



 

34 

v bytě má. Možná se mu líbí, že tu věci nemají své striktně určené místo – knihy jsou 

položené všude možně, kočky spí na glóbusu, to všechno mu může poskytovat pocit jakési 

svobody. Čtenář rozdíl mezi těmito dvěma místy cítí velmi zřetelně. Tomáš ho v jednom 

okamžiku dokonce naznačuje.  A sice při rozhovoru se sestrou Markétou. Když se ho ptá, jaké 

to u paní Terezínské je, odpovídá Tomáš: „‘Bylo to tam… tak jakó… jiný,‘ řekl. Markéta 

s ním za krk zacloumala. ‘Jiný než co?‘ zeptala se. ‘Jiný než u nás,‘ řekl Tomáš“ (Kuijer, 

2013, s. 39). 

Prostor Všehoknihy tedy dokresluje vyjádření Tomášových pocitů, dokresluje 

atmosféru situací, ke kterým v knize dochází, a především umocňuje čtenářský zážitek. 

4.4. Didaktický potenciál textu 

4.4.1. Smysl textu a autorský záměr: o co důležitého v textu jde 

Poselství textu: Autor prostřednictvím textu sděluje, že i v životní situaci, kdy se 

člověk cítí bezradný, může najít „únik“ od svých problémů. Autor také říká, že v těchto 

situacích je velmi důležité přestat se bát, vždy je možné potkat člověka, který se nám bude 

snažit pomoct, nabízenou pomoc máme, pokud bude vhodná, přijmout. 

Velká myšlenka: Nehledě na to, co vše špatné člověk prožije, může být šťastný. 

4.4.2. Čtenář a text 

Hlavní postavě – Tomášovi je devět let, text ale doporučuji směřovat čtenáři staršímu, 

nejlépe od 12 let. Mohl by zapůsobit také na čtenáře mnohem staršího. Dospělý čtenář na něj 

dokáže pohlížet s jakýmsi odstupem, je schopen více ovládat svoje emoce a soustředit se na 

literární hodnotu díla. Dokáže ocenit propracovanost vypravěčského postupu a díla jako 

celku, je také schopný více ocenit konverzaci Tomáše s Ježíšem.  

Text je psán z pohledu devítiletého dítěte. Dětskému pohledu odpovídá jazyková stránka díla i 

stránka osobnostní. Tomáš se snaží naučit se nebát a velmi často se oddává snění. Vlivem 

toho se čtenář snáze do textu „ponoří“, snáze se do něj začte. Je ovšem nutné, aby si recipient 

uvědomoval výraznou subjektivnost, na kterou bylo poukázáno v kapitole číslo 4.3.1. 

Vyprávěcí perspektivu lze doložit například v těchto úryvcích: „Tomášovi se rozšumělo 

v uších. V hlavě mu zněla hudba, kterou už jednou slyšel, se spoustou houslí. ‘Tatínek se bojí,‘ 

pomyslel si udiveně.“ (Kuijer, 2013, s. 59). Zde se na nás – čtenáře – přenáší Tomášovo 

vnímání situace, tedy tatínek se bojí, přijímáme ho za své a o tomto tvrzení vůbec 

nepochybujeme. „Už je tady. Ve dveřích se objevil chlap jako hora. Přistoupil k Tomášovi a 



 

35 

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“ (Kuijer, 2013, s. 21). Tento 

úryvek je příkladem obou důsledků vyprávěcí perspektivy, které byly popsány. Čtenář při 

jeho čtení doslova ani nedýchá, je četbou zcela pohlcen. Na druhou stranu zde vidíme 

charakteristiku otce ve chvíli, kdy se ho Tomáš obzvlášť bojí – otec ho jde zbít, proto je pro 

něj v tu chvíli chlapem jako hora. Přestože takový ve skutečnosti vůbec nemusí být, čtenář 

Tomášův popis zcela přijímá. 

Celý vybraný úryvek může souviset se životem žáka. Některý ze žáků může vycházet 

z vlastní zkušenosti, jiný žák ze zkušenosti svého kamaráda. Také žák, který podobnou 

rodinnou situaci nezažívá, může porovnat svoje starosti se starostmi hlavního hrdiny a nechat 

se zasáhnout tím, že jiné děti možná musí žít zcela odlišným životem. Zároveň je čtenářům 

sdělováno, že mají právo rozhodovat o svém životě a postavit se lidem, kteří se k nim chovají 

nespravedlivě (viz maminka, která se brání). Text má tedy obecnější platnost. Přestože se zde 

odehrává unikátní příběh se specifickými postavami, má text natolik široký přesah, že zasáhne 

každého citlivého čtenáře a umožní mu vcítit se do pocitů hlavní postavy – pochopit je. 

Čtenáři se zkušeností s domácím násilím pak může připomenout jeho vlastní situaci a 

poskytnout mu obraz toho, že je možné situaci zlepšit, pokud přijme pomoc ostatních. Ve 

vybraném úryvku vidíme tuto pomoc zcela konkrétně. Je to část, ve které paní Terezínská 

přichází na pomoc mamince, Tomášovi a Markétě, když je otec týrá – matku brutálně bije. 

Vzhledem k převládajícímu ateismu v české společnosti, by se mohl pro českého dětského 

čtenáře zdát nedůvěryhodný náboženský podtext díla, který ovšem není tak výrazný, aby 

bránil v porozumění. Tento podtext je v ukázce umocňován postavou Ježíše, ranami 

egyptskými, výrazy Bible, Bůh, modlitba, amen atp. 

4.4.3. Žánr textu a způsob autorova podání 

Jedná se o dětský příběh, ve kterém autor často využívá dětské perspektivy, dětského 

způsobu vyjadřování, přímé řeči a krátkých vět, které zesilují pocit, že se jedná o příběh, který 

byl prožit. Námět příběhu není pro dětské knihy častý a mohl by se zdát velmi krutý, ale autor 

jej podává s jakousi lehkostí a mnohdy ho obohacuje ironií a vtipem (především při dialogu 

Tomáše a Pána Ježíše), takže je pro děti velmi vhodný.  

Některé scény jsou velmi drsné (výprask), některé jsou ovšem naopak úsměvné (dialog 

s Ježíšem). Ve čtenáři se tedy mísí pocit smutku s pocitem jakéhosi příjemného tepla. 
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Vyprávění působí velmi intenzivně a problém domácího násilí si uvědomíme v celé jeho šíři. 

Úryvek nám nabízí vhled do nitra týraného dítěte. Ne ovšem vhled „obyčejný“, nýbrž reálný 

obraz jeho pocitů a myšlenek. 

Jaká je příčina reálnosti dojmů, které ve čtenáři text zanechává? Velmi důležitým 

faktorem je, že dílo obsahuje autobiografické prvky, které zajisté velmi ovlivňují autenticitu 

textu. K takovému výsledku je dále třeba využití mnohých literárních prostředků. Významnou 

roli zde hraje již několikrát zmiňovaná vypravěčská perspektiva. Vyprávění z pohledu 

Tomáše vyvolává mnohdy ve čtenáři velmi intenzivní zážitek a velmi silné emoce. I vlivem 

tohoto je kniha velice autentická. Čtenář je svědkem Tomášových myšlenek při výprasku, je 

tedy také svědkem toho, že Tomáš myslí víc na maminku než na sebe. Již v 9 letech ji chce 

chránit. Chvíle, které Tomáš nazývá jako výprask, jsou velice živé. Je zde přesně popisováno, 

co se Tomášovi honí hlavou. Ve chvílích strachu se před očima hlavního hrdiny i čtenáře 

mění tatínek v chlapa jako horu. „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.“ (Kuijer, 2013, s. 21). Tyto popisy zvyšují napětí 

a děj dramatizují. Čím je toto způsobeno? Velkou roli zde hraje styl, kterým je vše 

popisováno, je to styl velice strohý. Autor používá především jednoduché věty, vyjadřuje se 

jasně a výstižně. Nepíše se zde nic navíc, nic, co by zde nemuselo nutně být. V ukázce vidíme 

také vliv zmíněné vypravěčské perspektivy. Otec je v danou chvíli viděn Tomášovýma očima 

jako obrovský člověk. Nejdůležitější je ale samozřejmě obsah daných vět, ze kterého čtenář 

jasně vysuzuje, že se výprasky pravidelně opakují. Tomáš ví, co má dělat. Sám si musí přinést 

vařečku, kterou bude bit, sám si svléknout oblečení a zaujmout polohu, ve které bude trest 

probíhat. Tomáš v daném úryvku neodporuje, nejspíše ví, že by odpor neměl význam a 

výprasku by neunikl. Souhrn všech těchto faktorů vyvolá ve čtenáři velmi silné emoce. 

Útěky do fantazie mají podobu dialogů s Ježíšem. Ježíš Tomáše podporuje, zvyšuje mu 

sebevědomí, je vtipný - uvolňuje atmosféru. Tyto úniky pomáhají Tomášovi usnout, jsou pro 

něj podporou. Když se nachází v nepříjemné situaci, pomýšlí na Ježíše. V úryvku si můžeme 

všimnout dvou takových situací. Večer poté, co tatínek zbije maminku, zjeví se Tomášovi 

opět Ježíš. Přestože je Tomáš z předcházejících událostí velice rozrušený, po „konverzaci“ 

s Ježíšem se uklidní: „‘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 
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bylo žůžo, Ježíši,‘ řekl Tomáš. A pak usnul.“ (Kuijer, 2013, s. 62).  Ve chvíli samotného 

konání násilí tatínkem, zazvoní paní Terezínská a přichází, ač nenápadně, násilí zastavit. 

Tomáš ale po zaznění zvonku pomyslí na někoho jiného: „Zvonek se ozval znovu, dlouze a 

naléhavě. ‘Kdo to může být?‘ zašeptal tatínek. ‘Pán Ježíš,‘ pomyslel si Tomáš“ (Kuijer, 2013, 

s. 59). Tomáš si pomoc paní Terezínské plně neuvědomuje, ví ale, že promluvy s Ježíšem jsou 

pro něj často záchranou, možná proto si v dané chvíli představí právě jeho. Je možné, že je 

tato představa podvědomě spojena také s Ježíšovým spasením lidstva. 

Děj knihy je na mnoha místech doplňován jakýmisi intermezzi, která zdůrazňují sílu 

okamžiku. Tato místa děj pozastaví, nechají čtenáře, aby v daném okamžiku na chvíli 

posečkal a uvědomil vážnost celé situace („Tomášovi se rozšumělo v uších. V hlavě mu zněla 

hudba, kterou už jednou slyšel, se spoustou houslí. ‘Tatínek se bojí,‘ pomyslel si udiveně“ 

(Kuijer, 2013, s. 59).) a pocity hlavní postavy, které jsou naznačovány například změnami 

počasí („Byl mnohem silnější než ona. Schoulila se a s pláčem se zhroutila na zem. V tu chvíli 

se na celém světě spustil déšť“ (Kuijer, 2013, s. 58).), které zde hraje obrovskou roli spolu s 

hudbou. Tyto prvky čtenáři pomáhají vcítit se do postavy a prožít s ní danou situaci.  

Podobné části textu se výrazně podílejí na konečném dojmu, který vyprávění ve 

čtenáři zanechává.  

4.4.4. Forma a jazykové prostředky 

Vzhledem k tomu, že se jedná o dílo, které je napsáno z pohledu dítěte, je tomu 

přizpůsobena i jazyková rovina. Pokud se v textu objeví slovo, které je pro dětského čtenáře 

těžko pochopitelné, je těžko pochopitelné také pro Tomáše, který se své sestry nebo rodičů 

ptá na vysvětlení. „‘Co je to rozumbrada?‘ zeptal se Tomáš. ‘To je ten, kdo si myslí, že ví 

všechno líp,‘ vysvětloval tatínek. ‘A to je moc protivné‘“ (Kuijer, 2013, s. 70). Tento fakt 

velmi podporuje čtivost textu a usnadňuje dětskému čtenáři porozumění. I tak by žákům 

mohla dělat některá slova problém: „nácek“, „kolaborovat“, „kejklíř“, „šejdíř“, „koflík. 

Z hlediska náboženství se zde vyskytují některé pojmy, které by děti v daném věku nemusely 

znát – např. rána egyptská. Proto by bylo vhodné, aby tato kniha následovala až po tématu 

náboženství. Tento postup by mohl pozitivně ovlivnit nejen doslovné porozumění textu, ale 

také porozumění celkovému smyslu díla. 

4.4.5. Vybrané úryvky a zdůvodnění výběru 

Dané úryvky byly vybrány z toho důvodu, že zcela vystihují podstatu díla a je v nich 

obsaženo vše důležité. První úryvek přímo zobrazuje scénu domácího násilí na Tomášovi, ze 
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které navíc vyplývá, že se nejedná o ojedinělý jev, Tomáš už přesně ví, kdy otci podat 

vařečku, sundat si kalhoty a jak se připravit na „výprask“. 

Druhý úryvek znázorňuje násilí vykonávané na matce, také se zde projevuje důležitá 

role útěků do fantazie, které Tomášovi pomáhají vyrovnat se s těžkou realitou. Zároveň je zde 

znázorněná pomoc paní Terezínské, která velmi vhodným způsobem zasáhla do situace a 

donutila tatínka k tomu, aby si alespoň na okamžik uvědomil, jak hloupě se zachoval. 

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… 

Věta skončila, ale bití pokračovalo. Na okamžik měl v hlavě prázdno.  

. 

. 

. 
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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 

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. 
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„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. 

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. 
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„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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5.  Úmrtí blízkého a Volání netvora 

5.1. Problematika umírání z teoretického hlediska 

Tématu smrti jako takovému je věnováno mnoho publikací a diplomových prací. Pro 

tuto práci bylo vybráno téma, které se zdá podobné, ale přesto se mu v českém prostředí zatím 

nevěnuje příliš pozornosti, je to problematika umírání. Období, kdy se dítě ocitne v pozici 

přihlížejícího smrtelné nemoci svého rodiče. Každé setkání s umíráním a se smrtí je pro dítě 

velice obtížné. Přestože v žádném případě nelze zbavit takového „přihlížejícího“ bolesti, 

kterou pociťuje, když ví, že jeho rodič (či jiný blízký člověk) zemře, je nutné, aby člověk 

chápal, co je to smrt a dokázal se s procesem truchlení vypořádat. Mít představu o smrti a 

umírání je důležité pro každé dítě. Nemusí se jednat o žáka, který se již se smrtí setkal, 

povědomí o umírání je důležité pro všechny. Názor o nutnosti hovorů o smrti a umírání sdílí 

také doktorka Kübler-Rossová, když píše: „Jsem přesvědčena, že by se pro nás občasné 

přemítání o smrti a umírání mělo stát pravidlem, obyčejem, běžnou věcí, a to pokud možno 

dříve, nežli smrt nějak zasáhne náš vlastní život“ (Kübler-Rossová, 2003, s. 26). 

 Současné děti se setkávají ve svém životě se smrtí a umíráním často v podobě 

virtuálních her, médií, filmů atp. Vedou tato setkání se smrtí k jejich smíření s ní? Chápou 

díky této virtuální realitě, co to znamená zemřít? Připouští si při tomto častém kontaktu se 

smrtí, že by se s ní mohly setkat i ve skutečném životě? Usnadňují jim tyto prostředky 

budoucí setkání s úmrtím blízkého člověka? Odpovědi na tyto otázky poskytuje Milena 

Šubrtová (Šubrtová, 2007) a Zdeněk Matějček (Matějček, 1997). Podle Mileny Šubrtové děti 

„nevztahují tyto podoby smrti k sobě a svým blízkým, ale vnímají je jako odosobnělé 

hyperbolizované obrazy – podobně jako se kdysi vyrovnávaly s motivy krutosti a zla ve 

folklorní pohádce. Rozměr smrti bývá bagatelizován multimediálními hrami, v nichž hráč a 

zároveň protagonista hry disponuje hned několika životy, či elektronickými hračkami 

stylizovanými do podoby domácích mazlíčků, jejichž život lze jednoduše donekonečna 

obnovovat a řetězit v sérii úmrtí a nových zrození“ (Šubrtová, 2007, s. 9). Psycholog Zdeněk 

Matějček pak považuje za nejhorší skutečnost, že umírání v seriálech, filmech, hrách se často 

děje bez slz, smutku a truchlení. Matějček tento jev nazývá „inflace smrti v decentní, 

zábavné, odpočinkové televizní podobě“ (Matějček, 1997, s. 130). Vidíme tedy, že záliby, 

které mnoho současných dětí má, je rozhodně nepřipravují na realitu smrti. Ba naopak jejich 

povědomí o ní ještě více zkreslují. Od doby, kdy Matějček napsal citovanou knihu, se navíc 

filmy a počítačové hry staly krutější a drsnější, což tedy paradoxně nevede k usnadnění 



 

43 

truchlení dětí a lepšímu zvládání úmrtí blízkého, naopak to činí tento proces pro děti ještě 

složitější.  

Nejen medializace smrti její přijímání ztěžuje, velký vliv má také jakýsi obecný 

přístup ke smrti, který se v průběhu let velice změnil, na což naráží ve své práci mnoho 

odborníků. Podle Šubrtové bylo do poloviny minulého století běžné, že se umírání, smrt i 

smuteční rituály odehrávaly v rodinném a sousedském kruhu. Nechyběly zde ani děti. 

Samotný proces umírání byl veřejnou záležitostí, měl umírajícímu pomoci, aby se vyrovnal se 

smrtí a rozloučil se s pozůstalými. Děti byly svědky celého rituálu, někdy se dokonce o 

umírající staraly. Vlivem úspěchů lékařské vědy se neustále prodlužuje průměrná délka života 

a tak dochází k tabuizaci smrti (Šubrtová, 2007, s. 10n.), s čímž se musí vyrovnávat mnoho 

disciplín včetně pedagogiky. „V neposlední řadě je však diskurs o smrti též problémem 

pedagogickým, neboť dítě nesmí zůstat nepřipraveno řešit tyto otázky“ (Šubrtová, 2007, s. 

11). 

Philippe Ariés (Ariés, 2000) ve dvojdílné knize Dějiny smrti vymezuje, jak shrnuje 

Šubrtová, středověkou smrt jako smrt ochočenou – přijímanou a doprovázenou řadou rituálů. 

Současná smrt je pak spíše smrtí převrácenou, umírající i jeho blízcí si ji odmítají připustit 

(Šubrtová, 2007, s. 11). Podle Ariése je v současnosti v západní Evropě pravidlem 

nevystavovat svůj smutek na veřejnosti. Ve 20. století se podle něj staly projevy smutku na 

veřejnosti i jeho dlouhé prožívání v soukromí něčím velmi zvláštním až morbidním. Autor 

zmiňuje zkušenost jiného autora - Geoffreyho Gorera, který po smrti svého bratra několikrát 

odmítl pozvání do baru s omluvou na smutek, který cítí. Přátelé v daný okamžik nevěděli, jak 

se k němu chovat, raději se s ním proto rychle rozloučili, nevěděli totiž, co říct (Ariés, 2000, 

s. 338-341). Ariés upozorňuje na odborný názor na tuto reakci, která není ojedinělá „… 

jakmile se tento postoj objevil, psychologové jej okamžitě označili za krajně nebezpečný a 

nenormální. Dodnes poukazují na nutnost vyplakat se ze smutku a na nebezpečí plynoucí 

z jeho potlačování v podobě, jaká se začala vyžadovat“ (Ariés, 2000, s. 340). 

Na citlivost témat umírání a smrti poukazuje také Naděžda Špatenková (Čírtková a 

kol., 2007), která píše o tom, že ani lékaři či pracovníci pomáhajících profesí nemají často 

dostatečné pochopení pro truchlící – pozůstalé. Toto zjištění má podle ní více důvodu. Tím 

nejpodstatnějším je, že „smrt děsí“ (Čírtková a kol., 2007, s. 71). Připomíná lidem, že nejsou 

nesmrtelní. V některých případech mohou děsit také okolnosti, za kterých ke smrti došlo. 

Hovory s truchlícími děsí také z toho důvodu, protože nám připomínají, že bychom se 
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v podobné situaci mohli ocitnout i my sami. Poslední, ale jistě ne nejméně důležitý důvod, 

který psycholožka uvádí, je nedostatečná zkušenost s takovými tématy a prací s nimi 

(Čírtková a kol., 2007, s. 71).     

Literatura je přirozeným prostředkem pro setkávání se s podobnými krizovými 

situacemi. Milena Šubrtová chápe literaturu jako prostředek pro osobní rozvoj žáků, 

umožňuje jim totiž získat emoční zralost, socializovat se, je prostředkem pro autoregulaci. 

Literatura s tematikou smrti může zprostředkovat zkušenost, kterou prozatím žáci nemusí mít, 

a připravit je na budoucnost, ve které se jistě s úmrtím setkají. Podle Šubrtové může čtením 

takových děl dojít dokonce k „přeskupení životních hodnot“ (Šubrtová, 2007, s. 108). 

Autorka považuje tuto literaturu za vhodnou také pro žáky, kteří již zkušenost se smrtí mají, 

literatura jim podle ní může přinést zklidnění, ukázat jim, že reakce na smrt mohou být různé 

a žáci se nemusí obávat, že by reagovali abnormálně. Autorka uvádí různé podoby 

přeskupování životních hodnot. V souvislosti s analýzou Volání netvora je vhodné zmínit, že 

vlivem prožitku této literatury mohou žáci změnit své životní hodnoty tak, že budou 

eliminovat nepodstatné záležitosti. Kniha může také přispět ke zkvalitnění komunikace a 

sebeuvědomění žáků (Šubrtová, 2007, s. 108n.). Pokud tedy s podobnými tématy pracujeme 

v hodinách citlivě, mohou být pro žáky velkým přínosem.  

Kniha Volání netvora je pro tuto problematiku velice vhodná. Je totiž velmi poučná 

jak pro žáka, kterému v rodině někdo umírá, tak pro čtenáře – dospělého či dětského – který 

je v přítomnosti truchlícího člověka. Příběh znázorňuje, jak se k takovému člověku nechovat a 

naznačuje, jaký přístup je správný. Je to kniha vhodná také pro běžného čtenáře, který se 

nenachází v obdobné kritické situaci. Ukazuje nám nejen fakt, že lidé umírají, ale také jakou 

škodu může napáchat, nemluvíme-li o smrti. Učí nás také empatii, nabízí totiž pohled do duše 

dítěte, které se ocitá v jedné z nejkrizovějších situací, které ho mohou v životě potkat. 

Hlavní postava analyzované knihy prochází velmi těžkým obdobím, umírá mu 

maminka. Pro úplnou analýzu díla je důležité pochopit, co pravděpodobně prožívá ve svém 

nitru. Podobně jako umírající člověk, prochází také jeho blízcí několika fázemi vyrovnávání 

se se smrtí. Fáze, kterými prochází blízký nemocného, jsou velmi podobné těm, které prožívá 

sám nemocný člověk (Kübler-Rossová, 1992, s. 148). 

První fází je fáze popírání. Příbuzní popírají možnost, že jejich blízkého zasáhla takto 

závažná nemoc. Často nedůvěřují přidělenému lékaři a vyhledávají lékaře další, aby původní 

diagnózu vyvrátili. Tak jako pacient v této fázi často zaujímá postoj, kterým dává najevo, že 
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„tohle“ se určitě netýká jeho (viz. Kübler-Rossová, 1992, s. 35), tak blízcí zastávají postoj, že 

„toto“ se jistě netýká jejich rodiny. Již v této počáteční fázi je velice důležitá komunikace. 

Pokud jsou všichni členové rodiny otevření komunikaci a sdílení, vede to samozřejmě 

k lepšímu zvládnutí důležitých záležitostí, vše je pak možno zvládnout s menším emočním 

tlakem. „Jestliže se někdo snaží něco před ostatními tajit nebo skrývat, vybudují mezi sebou 

umělé bariéry, které budou bránit přirozenému a potřebnému „přípravnému zármutku“ 

nemocného i členů jeho rodiny, a konečný výsledek pro ně bude mnohem dramatičtější než 

pro ty, kdo spolu o všem mluví a někdy si i společně popláčí“ (Kübler-Rossová, 1992, s. 148). 

Vidíme tedy, že komunikace a sdílení jsou v takto krizových situacích základem. 

Následuje fáze zlosti. Častá je zlost na lékaře, na nemocniční personál atd. Kübler-

Rossová zmiňuje, že v této fázi nastupuje u blízkých pocit viny, často pak mají tendence 

vynahradit nemocnému různé události z minulosti. Také v této fázi je na prvním místě 

komunikace, je velmi důležité, aby příbuzní vyjádřili ještě před smrtí blízkého své pocity a 

myšlenky (Kübler-Rossová, 1992, s. 148n.). 

Třetí fázi nazývá Kübler-Rossová fází přípravného smutku. Jedná se o smutek, který 

blízcí vyjádří ještě před smrtí osoby. Je to zármutek z toho, že ztratí milovanou osobu. 

Autorka zastává názor, že čím větší díl takového smutku blízcí vyjádří, tím snazší pro ně 

v budoucnosti bude vyrovnat se s úmrtím daného člověka. Pro umírajícího ani pro 

pozůstalého tedy není vhodné lhát si a předstírat, že je vše v pořádku, mnohem lepší je 

vyjádřit upřímně své pocity. Zároveň je velice důležité, aby mohli členové rodiny – blízké 

osoby umírajícího, sdílet své pocity mezi sebou, jedině tak „… se postaví k realitě 

nevyhnutelného rozloučení čelem a společně dojdou ke smíření s ní“ (Kübler-Rossová, 1992, 

s. 149). 

Za nejbolestivější označuje Kübler-Rossová období konečné fáze, ve kterém je 

nemocný smířen se smrtí, a proto se musí pomalu vzdálit od těch, které miluje, a od všeho 

okolního světa. Začíná se postupně se všemi loučit, což může být pro blízké velmi šokující, 

někteří mohou toto loučení chápat jako odmítnutí ze strany umírajícího. Ten je v tuto chvíli se 

svým stavem smířen a zdá se, že potřebuje mnohem méně podpory než jeho blízcí, kteří 

dosud nejsou schopni skutečnost úmrtí přijmout. Doktorka Rossová zmiňuje důležitost 

okamžiku, kdy dají blízcí lidé umírajícímu najevo, že chápou, co se děje, a tuto skutečnost 

akceptují. Pro psychiku nemocného je tedy důležité, aby věděl, že jeho příbuzní rozumí riziku 

smrti a jsou schopni nechat ho „odejít“ (Kübler-Rossová, 1992, s. 149-155). „Bez takového 
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vědomí se každá chvíle bdění stává „hrozným utrpením“, řečeno slovy pana P.“ (Kübler-

Rossová, 1992, s. 154). 

 Další období, které přichází, je samozřejmě doba po smrti blízkého člověka. 

Ve chvíli, kdy skončí shon kolem zařizování pohřbu a dalších záležitostí spojených s úmrtím, 

ocitne se blízká osoba najednou sama se svým smutkem. Konverzace s blízkými lidmi a 

osobami, které zesnulého znaly, může zásadně pomoct k tomu, aby se dotyční připravili na 

smíření. Někteří lidé naopak reagují na smrt blízkého naprostou izolací a neschopností smířit 

se se smrtí (Küblerová-Rossová, 1992, s. 155n.).  I v této chvíli je důležité s takovými lidmi 

mluvit a snažit se je „vyvádět z jejich izolace“ (Küblerová-Rossová, 1992, s. 156). V tomto 

období je důležité nezapomínat na děti, se kterými dospělí často mají problém o smrti mluvit. 

Je důležité si uvědomit, že děti mají na smrt zcela jiný pohled než dospělí. Ten se mění spolu 

s věkem dítěte. Do tří let chápe dítě smrt jakožto nepřítomnost člověka, který se může kdykoli 

vrátit, ve věku od tří do pěti let znamená smrt především zohavení, to je spojené s vídáním 

mrtvolek zvířat v přírodě, i zde je smrt něčím dočasným. Po uplynutí tohoto věku považuje 

dítě smrt za bytost. Až kolem devíti let pak začínají děti smrt chápat jako trvalý jev. Reakce 

na smrt blízkého jsou velmi různé, některé děti pociťují výčitky a vinu za smrt rodiče, některé 

se stáhnou do svého nitra a jiné zase projevují svůj smutek velmi hlasitě (Küblerová-Rossová, 

1992, s. 156n.). 

Pro dosažení rozplynutí zármutku a zlosti je pro truchlící nejdůležitější mít kolem sebe 

přítele, člověka, který se mu bude snažit pomáhat a podporovat ho. Ten s ním sdílí pocity, 

podá mu pomocnou ruku, toleruje jeho zlost a neodsuzuje ho (Küblerová-Rossová, 1992, s. 

157n.). 

Fáze vyrovnávání se se smrtí umírajícího a blízkého nemocnému člověku jsou si 

velice podobné, ne však shodné. U nemocného přibývá fáze smlouvání (viz. Küblerová-

Rossová, 1992, s. 74-76) a chybí zde logicky fáze po smrti. Vzhledem k charakteru knihy, ve 

které čtenář není svědkem maminčina vyrovnávání se se smrtí, nýbrž „prožívá“ Conorův 

příběh, není důležité rozepisovat jednotlivé fáze tak, jak je prožívá nemocný.   

Základem zvládnutí procesu umírání je komunikace, ve všech fázích, kterými si 

členové rodiny procházejí, je důležitá. Jedinci musí být sdílní a upřímní, jedině tak mohou 

toto velice těžké období překonat bez dalších problémů. Vážně nemocný člověk většinou cítí, 

že se blíží jeho smrt. Je důležité, aby o tom mluvil se svými blízkými, kterým většinou lékaři 

sdělí podobnou informaci. Otevřenost je v takových situacích to nejdůležitější. „Když jsme se 
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našich pacientů ptali, jak se o povaze své nemoci dozvěděli, zjistili jsme, že všichni tak jako 

tak věděli o tom, že jejich onemocnění je terminální, ať už jim to někdo výslovně řekl, nebo 

ne“ (Kübler-Rossová, 1992, s. 28). 

Význam komunikace a sdělování pravdivých informací zmiňuje také Linda 

Goldmanová (Goldman, 2015). Goldmanová píše, že v případě smrtelného onemocnění je 

velmi dobré připravit dítě na budoucnost a dát mu tím možnost sdílet s nemocným své pocity 

a ptát se na to, co ho zajímá. Na případové studii ukazuje hodnotu sdělení o možnosti úmrtí 

v blízké budoucnosti. Maminka řekla své dceři, že je pravděpodobné, že v blízké době zemře, 

protože je velmi vážně nemocná, obě pak měly mnoho času, aby se na smrt připravily. Dívka 

si sepsala všechny otázky, které ji zajímaly, a nahrála si maminku ve chvíli, kdy na ně 

odpovídala. Maminka napsala dceři dopisy k narozeninám na několik let dopředu, ve kterých 

jí dávala rady a sdílela s ní své zkušenosti a vzpomínky. Tyto kroky jistě umožnily rozloučení 

matky a dcery a usnadnily zvládnutí nemoci i bolestí, jistě ulehčily také proces truchlení 

(Goldman, 2015, s. 34n). Komunikace je zásadní také z důvodu vzájemné důvěry. Pokud dítě 

zjistí, že mu rodiče lžou, bude se ptát, jak jim může ještě někdy věřit (Goldman, 2015, s. 21n).  

Ariés (Ariés, 2000), podobně jako Rossová, upozorňuje na skutečnost, že umírající o 

své nadcházející smrti ví, jen nechce rozbít představu, že chce na světě strávit ještě několik 

okamžiků. Pokud by přiznal, že umírá, pohlíželo by se na něj jako na umírajícího, to nikdo, 

kdo umírá, nechce. Proto se rodí lež, na které se podílí jak umírající, tak jeho blízcí. Podle 

autora je v současnosti typický názor, že jsou příbuzní a blízcí povinni tajit před nemocným 

fakt, že umírá. Na příkladu povídky L. N. Tolstého ukazuje Ariés, jak je důležité, aby 

nemocnému blízcí nelhali, neboť on pravdu zná a pak dochází k všeobecné přetvářce, kdy 

k sobě nejsou lidé upřímní a roste mezi nimi barikáda. Je důležité sdílet s umírajícím pravdu, 

ale nedojímat se, nýbrž udržovat každodenní všednost, ve které neztratí nemocný odvahu, 

kterou potřebuje (Ariés, 2000, s. 319-325). Nemocní rodiče nemohou potlačovat svoje pocity. 

Mají strach, jsou rozzuření a zažívají spoustu dalších emocí. V tomto případě je velmi 

důležité tyto emoce dítěti ukázat. Tím se prohlubuje vztah mezi dcerou či synem a rodičem a 

navíc je dítěti ukázáno, že je naprosto normální cítit zmíněné emoce.  

Sdělit dětem přesné informace je důležité také kvůli jejich fantazii. Mohou 

zaslechnout různé rozmluvy dospělých, nebo můžou mít své vlastní představy a názory, což 

vede k tomu, že si ve fantazii sestavují vlastní příběh o nemoci, tyto příběhy pak bývají 

mnohem horší než realita (Children, victims of shocking event, 4). Tento poznatek lze převést 
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na Volání netvora, ve kterém si, jak bude podrobně popsáno v následující kapitole, Conor 

vytváří ve své představivosti vlastní názory na důvody maminčiny smrti. Toto úzce souvisí 

s pocity viny, o kterých rovněž autoři příručky píší. Pocity viny mohou být oprávněné, či 

neoprávněné. V případě neoprávněných je častá úzká souvislost s dětským magickým 

myšlením. Děti si myslí, že svými myšlenkami způsobily něčí bolest či smrt. Zde je pak 

důležité jim vysvětlit, že není možné přivodit někomu bolest nebo smrt pomyšlením 

(Children, victims of shocking event, s. 6). Také toto magické myšlení čtenář „nalezne“ ve 

Volání netvora. Magické myšlení způsobuje hlavní postavě velké problémy. Projevuje se zde 

prostřednictvím snu, což je pravděpodobně časté, píše o tom například Trevor Romain 

(Romain, 1999). Autor dětem vysvětluje, že sen nemůže způsobit něčí smrt (Romain, 1999, s. 

26).  

Nejen pro učitele je důležité znát charakteristiku dobrého posluchače, kterým by 

zajisté měl dospělý dítěti být. Někdy míjíme zprávy dětí o tom, co by jim pomohlo, nebo co 

potřebují. To je ale špatně, je třeba jim naslouchat. Rady, které nám k tomu mohou pomoci, 

jsou následující. Máme naslouchat, nikoli hned radit nebo děti soudit. Důležité je také 

opakovat a parafrázovat slova, která dítě řeklo, poskytovat mu zpětnou reakci a pokládat mu 

objasňující otázky (35 Ways to Help a Grieving Child, 2004, s. 2). Je tedy podstatné jedinci 

opravdu naslouchat, zajímat se o něj, nebrat jeho myšlenky na lehkou váhu. Děti ve svém 

životě potřebují místo, kde mohou hovořit o smrti a osoby, na které se mohou obrátit a kterým 

důvěřují (35 Ways to Help a Grieving Child, 2004, s. 11). Přestože autoři publikace zmiňují 

tyto potřeby v situaci po smrti blízkého člověka, lze je podle mého názoru považovat za 

důležité také pro jedince, kterému někdo blízký umírá.  

 Typické je dále to, že se dítě zasažené šokující událostí stará o ostatní. Často není 

vážně nemocný dospělý schopný zastávat určité úkoly, které dříve běžně plnil. V takovém 

případě se často stává, že dítě jeho odpovědnost převezme a stará se o domácnost. V takových 

situacích je velmi důležité, aby se mu dostalo uznání za jeho péči a aby vědělo, proč to dělá. 

Podstatné je také to, aby mělo prostor zůstat dítětem, mohlo si hrát s kamarády atd. (Children, 

victims of shocking event, s. 4). V jedné z dalších kapitol, kde bude poukázáno na skutečnost, 

že hlavní postava knihy zastává domácí práce bez toho, aby do toho byla nucena. Maminka 

toto často oceňuje a také tuší, že to není pro Conora normální, také z toho důvodu zavolá na 

pomoc Conorovu babičku, která se snaží, aby se Conor tolik nezabýval starostmi o 

domácnost. Prostor na přátele a „běžné“ dětské radosti zde ovšem chybí.  
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Další typickou reakcí je, že děti nechtějí být zvláštní. Potřebují být součástí skupiny, 

nechtějí se od svých vrstevníků lišit. Z toho důvodu pak na veřejnosti neprojevují svoje 

emoce, bojí se, že budou zamítnuty (Children, victims of shocking event, s. 5). Ani Conor 

nechce být zvláštní, vadí mu, že se k němu učitelé chovají jinak než ke spolužákům. 

Prozrazení o nemoci jeho maminky je pro něj velká rána, spolužáci se k němu chovají jinak, 

kamarádi se s ním nebaví – nejspíše protože neví jak. Zde se opět projevuje důležitost 

hovoření se žáky o smrti a nemoci. Někteří autorové (Cancer research UK, ©2014) zastávají 

názor, že, pokud jsou děti starší, mají rodiče nechat na nich, zda se o nemoci v rodině dozví 

škola. Podle autorů je velice důležité vědět, že takové děti nevyžadují ve škole zvláštní péči, 

naopak si přejí, aby se k nim učitelé a spolužáci chovali zcela normálně. Toto je důležitá 

informace, o které by se měli učitelé dozvědět. Ze zkušeností vyplývá, že se snaží učitelé 

chovat k takovému žákovi jinak – dávat mu výhody. To mu ale spíše uškodí, než pomůže.  

Učitelé by měli vědět o tom, co se v rodině dítěte děje, měli by se ovšem sejít se 

žákem a jeho rodičem a společně vymyslet, jak na tuto situaci budou v hodinách reagovat (35 

Ways to Help a Grieving Child, 2004, s. 26). Může být těžké posílat děti do školy, když jim 

umírá blízká osoba, ale udržení nějakého stereotypu v jejich životě jim umožní cítit se 

bezpečněji. Pro takové děti je důležité jít do školy a vidět, že běžný život se s nemocí rodiče 

nezastavil (Cancer research UK, ©2014).  

Faktorů, které doprovázejí prožívání krizové situace v životě dítěte, či rad, jak 

podpořit takového jedince, je samozřejmě mnohem více, zde byly vybrány ty, které souvisí 

s analyzovanou knihou a se životem hlavní postavy. 

Potřeby dítěte po úmrtí rodiče se odvíjejí od mnoha faktorů. Od věku jedince, 

rodinného prostředí (vztah rodičů – např. rozvod, vztah rodičů a dětí atd.), vztahů (vztah mezi 

zemřelým rodičem a dítětem), způsobu úmrtí (smrt po dlouhé nemoci či náhle) a ostatních 

okolnostech (finanční okolnosti, podpora okolí, nový partner rodiče) (Jinej svět, ©2012-

2014). Podle mého názoru hrají přesně tyto okolnosti roli také při umírání rodiče, ne „až“ po 

jeho smrti.  

Obzvláště věk je z tohoto hlediska velice důležitý. Vzhledem k věku hlavní postavy 

Volání netvora, třináctiletému Conorovi, zde bude popsáno období osmi až dvanácti let. 

Následuje totiž období pubertální, jehož charakteristika na Conora „nepasuje“. Ne každý 

reaguje stejně, obecnou charakteristiku, která bude vhodná pro každého jedince, jednoduše 

určit nelze. Z toho důvodu byl vybrán o rok nižší věk, jehož charakteristika je pro Conora 
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vhodnější. Autoři zmiňují, že pro děti v tomto věku jsou v krizové situaci typické pocity jako 

vztek, strach, vina, smutek atd. Je důležité komunikovat s dítětem citlivě, ale důrazně, protože 

pokud je člověk příliš jemný, nemusí dítě pochopit, co se mu snažíme říct. Typické podle 

autorů je, že děti cítí pocity viny za smrt rodiče, což jsme zmiňovali výše. Klasickou reakcí je 

také vztek. Až rodič umře, nechá dítě samotné, dítě má vztek, že od něj rodič odejde 

(American cancer society, ©2016). Na ostatní faktory bude poukázáno u analýzy knihy, aby 

mohly být spojeny s příběhem jejího hlavního hrdiny. 

V knize Volání netvora jsme svědky velmi citlivého chování syna k matce. Psycholog 

Zdeněk Matějček a psychiatr Zdeněk Dytrych ovšem podotýkají, že toto není pro dítě 

přirozená reakce, je to postoj, ke kterému se musí dopracovat. Dítě je totiž přirozeně 

egocentrické, jeho potřeby jsou pro něj na prvním místě a vyžaduje podobné smýšlení také od 

svých blízkých – i pro ně by měly být jeho potřeby prvotní. Když pak vidí, že se pozornost 

věnuje spíše zdraví jednoho z rodičů, je zaskočené. Prvotní reakci poté pomalu vystřídá 

reakce zcela opačná – altruismus. Ten autoři charakterizují takto: „Dítě se postupně naučí 

neuplatňovat tolik své potřeby a zájmy, ale pomalu se v jeho hierarchii hodnot dostává na 

první místo vážně onemocnělý člen rodiny i fungování rodiny jako celku“ (Dytrych, Matějček, 

2002, s. 73). To podle autorů znamená, že jedinec dává přednost času strávenému s rodinou a 

domácím povinnostem před časem stráveným s vrstevníky. Pokud tento stav trvá delší dobu, 

postupně se začíná měnit psychika jedince a jeho postoje ke světu. „Je pojednou v relativně 

mladém věku, v době her, kdy se ostatní děti radují a věnují se pouze svým potřebám, zatíženo 

povinností péče o někoho z rodiny. Je často vyřazováno z dětského kolektivu, stává se 

vážnějším a jakoby přeskakuje určité období ve svém zrání – stává se psychicky starším“ 

(Dytrych, Matějček, 2002, s. 73).  

5.2. Téma umírání v knize Volání netvora 

Conorovi je 13 let, ve svém životě má ovšem podstatně větší starosti než většina stejně 

starých chlapců. Conorova maminka je vážně nemocná, má rakovinu, tatínek s Conorem a 

maminkou již 6 let nežije, má novou rodinu, proto je Conor na hodně věcí sám. Maminka 

vlivem chemoterapie prožívá stavy veliké bolesti, při kterých není schopná postarat se sama o 

sebe, natož o Connora. Proto se o matku i domácnost stará samotný chlapec. Maminka ví, že 

chlapec by takové starosti mít neměl, měl by si hrát s kamarády a užívat si dětství. Jednoho 

dne se proto rozhodne zavolat na pomoc svoji maminku – Conorovu babičku: „‘Neboj 

se,‘konejšila ho,‘ aspoň si odteď nebudeš muset dělat snídani sám‘“(Ness, 2012, s. 26). Tento 

nápad se Conorovi vůbec nezamlouvá, stále má pocit, že s matkou všechno zvládají. 



 

51 

S babičkou si navíc vůbec nerozumí. „Připadá si vedle ní jako její peskovaný zaměstnanec. 

Ten nejhorší na světě. A navíc spolu zatím všechno zvládli jen sami dva, ať se máma cítila po 

léčebných terapiích jakkoli… Tak proč?“ (Ness, 2012, s. 27n.). Paradoxně je to právě 

babička, která s ním chce jednat narovinu a povědět mu pravdu o povaze maminčině nemoci – 

připravit ho na nejhorší. Conor to ale zatím nechápe. 

 Velmi špatné pro Conora je, že se nemá se svými starostmi komu svěřit. Maminku 

nechce zatěžovat, otec bydlí velmi daleko a jen občas si telefonují a s babičkou si nerozumí. 

Když se po škole rozneslo, že je Conorova maminka nemocná, ztratil Conor přátelé, lidé ho 

začali ignorovat, někteří si o něm špitají, někteří ho přehlíží, učitelé mu odpouštějí veškeré 

prohřešky, kterých se dopustí. Takovou situaci nese Conor velmi špatně, zdá se, že by více 

ocenil, kdyby se k němu všichni chovali jako dřív. Nejvíce ho ovšem mrzí ztráta přátelství 

s nejlepší kamarádkou Lily. Vidí ji jako zodpovědnou za problémy, které ve škole má. „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 netroufal 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. A tak pomalu přestal vyhledávat 

kamarády, přestal se ohlížet po špitajících dětech a přestal se hlásit. Zdálo se, že si Conorovy 

proměny nikdo nevšiml, jako by byl neviditelný“ (Ness, 2012, s. 78). Z odborných poznatků 

uvedených v kapitole 5.1 vyplývá, že popisované chování je špatné, dítě nechce být „jiné“.  

Nesmíme se divit, že Conor oceňuje, když ho jeho spolužák Harry a jeho dva „kumpáni“ 

šikanují. Alespoň v tu chvíli se necítí neviditelný. Čtenáři se zdá zpočátku zvláštní, že Conor 

na šikanu nijak nereaguje, později si začne všímat, že se Conor na Harryho útoky těší. 

„Konečně přichází Harry. Aspoň tohle se nezměnilo“ (Ness, 2012, s. 135). Autor čtenáři 

ukazuje, že chlapec s nemocným rodičem neřeší „pouze“ nemoc svého blízkého. Vlivem toho, 

že lidé neumí a nechtějí o nemoci a smrti mluvit, nevědí, jak se k takovému klukovi chovat a 

tím mu způsobují další starosti. Lidé pak místo toho, aby pomáhali, ještě více ubližují. Je tedy 

nutné, aby se jejich přístup k člověku v krizové situaci změnil. Tomu mohou pomoct právě 

vyučovací hodiny věnované podobným tématům.  

 Jak brzy zjišťuje čtenář i Harry, Conor touží být potrestán. „‘Ty mě, tati, ani 

nepotrestáš?‘“(Ness, 2012, s. 134). Proto se nechává šikanovat. Když se něčím prohřeší, 
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nikdo ho nepotrestá, šikanující Harry mu pak dává trest, který Conor tolik potřebuje. 

„‘Conora O´Malleyho, co si říká o trest?‘ mluvil dál Harry. Vpíjel se pohledem do Conora a 

pořád couval. ‘Conora O´Malleyho, který touží, aby ho někdo potrestal? Ale proč, Conore? 

Jaký příšerný tajemství asi skrýváš?‘“ (Ness, 2012, s. 162). Potřebuje ho však ne kvůli 

něčemu, co udělal, nýbrž kvůli svým myšlenkám, které způsobují jeho noční můru, ve které 

matku strhává netvor do propasti. Conor ji chytí, ale dlouho ji neudrží a pustí ji. Chlapec se 

domnívá, že tímto zapříčinil smrt maminky. Téměř v závěru knihy se dozvídáme, co je 

spouštěčem noční můry. Je to myšlenka, kterou Conor má. „‘Nemůžu to vydržet, když vím, že 

nakonec stejně umře! Já jenom chci, aby to už skončilo! Aby bylo po všem!‘“ (Ness, 2012, s. 

198). V odborné části byla několikrát zdůrazněna potřeba komunikace mezi blízkými lidmi a 

nemocným člověkem, zde vidíme, jaké může mít následky, když umírající rodič s dítětem o 

průběhu nemoci a možnosti úmrtí nemluví. Nedostatek upřímnosti mezi členy rodiny přinesl 

Coorovi trápení. „‘Skoro úplně od začátku jsem věděl, že se z toho máma nedostane. Pořád 

mě přesvědčovala, že je jí líp, protože jsem to chtěl slyšet. A já jí to věřil. Teda až na to, že 

jsem jí to nevěřil vůbec…‘“ (Ness, 2012, s. 199). 

Vidíme tedy, že v knize nalezneme konkrétní příklad jevu magického myšlení, který 

byl popsán v kapitole číslo 5.1 Conor v sobě velmi dlouho držel myšlenku toho, že už dál 

nemůže vydržet všechen nápor, který je na něj vlivem maminčiny nemoci kladen. „‘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 jsem se kvůli tomu 

cítil pořád sám‘“ (Ness, 2012, s. 199). Tyto myšlenky způsobily noční můru, ve které Conor 

neudrží maminku a pustí ji do propasti. Conor má pocit, že tím, že ve snu několikrát maminku 

pustil do propasti, zapříčinil její smrt. „‘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!‘“ 

(Ness, 2012, s. 200). Tato domněnka ho ničí, nenávidí se pro ni a má pocit, že potřebuje být 

potrestán. 

 O pocitu viny, který hlavní postava má, se čtenář dozvídá až na konci knihy. Do té 

doby se totiž nemá Conor komu svěřit. V průběhu děje si ovšem začne povídat, vždy sedm 

minut po půlnoci, se zvláštním netvorem. Ten má podobu velkého tisu, který ve dne poklidně 

roste poblíž domu, kde Conor bydlí. Jak časem netvor objasní, není „pouhým“ tisem, je 

obsažený v celé přírodě, rád na sebe ale bere jeho podobu. Kdo to tedy je? „Dali mi tolik 

jmen, kolik jen uběhlo na zemi let! zaduněl netvor. Jsem divoký lovec Herne! Bůh lesů 
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Cernunnos! Věčný Zelený muž
6
“ (Ness, 2012, s. 44). Dále dodává: „Jsem páteří, po níž běží 

hřebeny hor! Jsem slzami, co řeky roní do svých koryt! Jsem plícemi, v nichž se honí vítr 

s vichřicí! Jsem vlkem dávícím jelena, jestřábem rdousícím myš a pavoukem vysávajícím 

mouchu! Jsem i tím jelenem, myší a mouchou, co se stali potravou! Jsem hadem, co požírá 

svůj vlastní ocas! Jsem nezkrocený a nezkrotný!“ (Ness, 2012, s. 44). Proč Conorovi přichází 

na pomoc právě netvor a ne nějaká jiná bytost? Velmi pravděpodobně zde existuje spojení 

s netvorem z noční můry, který stáhne maminku do propasti. Vzniká protiklad – jeden netvor 

je zlý, druhý je hodný. Hlavní postava má při prvním příchodu netvora – tisu s příšerami samé 

špatné zkušenosti, proto nevěří, že přichází, aby s ním promlouval. „‘Aha, no jasně,‘ brblal 

potichu Conor. „‘Přesně tohle mají příšery rády. Jenom si povídat‘“ (Ness, 2011, s. 39). Tis 

nechápe, proč se ho Conor nebojí. Chlapec tvrdí, že už viděl horší, později čtenář pochopí, že 

tím myslí netvora z noční můry. Je zde tedy jasně vymezeno, který netvor je hodný a který 

zlý.  Podoba tisu je zvolena nejspíše proto, že má maminka tento strom velice ráda, u snídaně 

s ním promlouvá, Conorovi nakazuje, ať ho v její nepřítomnosti opatruje, když je jí nejhůř, 

ulehá do Conorovy postele, ze které je na tis vidět. Když není ona schopná Conorovy 

problémy vyřešit, přichází na pomoc její milovaný strom, aby jí i chlapci pomohl. 

 Hned při prvním rozhovoru oznamuje netvor Conorovi, že za ním bude pravidelně 

chodit. „Budu ti vyprávět tři příběhy. Historky, z jejichž světů jsem sem za tebou přišel“(Ness, 

2012, s. 45). Když chlapec tento plán zpochybňuje a nechápe, proč by měl poslouchat nějaké 

příběhy, upozorní ho netvor, že příběhy jsou velice důležité. „Příběhy jsou nejdivočejší ze 

všech šelem, zaburácel netvor. Příběhy vyslídí svou kořist, doženou ji a nakonec zadáví“ 

(Ness, 2012, s. 46). Význam příběhů zmiňuje v průběhu děje několikrát: „Příběhy jsou velice 

důležité, podotkl netvor. Někdy jsou důležitější než cokoli jiného. Bývá to tehdy, sdělují-li 

pravdu“ (Ness, 2012, s. 151). Příběhy mají tedy neskutečnou sílu. Příběh může člověka velice 

ovlivnit a zasáhnout tak, že ho bude pronásledovat, nedokáže na něj totiž přestat myslet. 

Nejdůležitější jsou ty, které sdělují pravdu. 

Netvor tedy postupně vypráví Conorovi tři příběhy, jejichž poselství chlapec zprvu 

nechápe, myslí si totiž, že netvor přišel zachránit jeho maminku. Příběhy nebyly vybrány jen 

tak nahodile, naopak zcela korespondují se životem Conora a se starostmi, které má. První 

příběh mu má ukázat, že lidé nejsou takoví, jak se může na první pohled zdát, že mnohdy 

                                                           
6
 „Je dnes chápán jako symbol propojenosti člověka s přírodou, jako prostředník při hledání přirozené, 

prapůvodní podstaty v člověku, a také jako průvodce na cestě k nalezení harmonie s přírodním světem“ 
(Němcová, 2008, s. 2). 
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v našem životě umírají lidé, kteří si to nezaslouží, kteří jsou hodní, chytří a mají spoustu 

dobrých vlastností, i přes tyto své dobré vlastnosti zemřou, ne vždy je život spravedlivý. 

„Skutečnost nám často připadá zcela pomýlená. Království dostanou prince, jakého si 

zaslouží, dcery sedláků bezdůvodně umírají a čarodějnice se občas dočkají spásy. Vlastně 

docela často. To by ses divil, jak často“ (Ness, 2012, s. 74). Druhý netvorův příběh je o sobci, 

o člověku, který myslí pouze na svoje dobro. I tento příběh je pro Conora velice vhodný, ve 

svém smutku totiž nemyslí na nikoho kromě sebe. Právě z toho důvodu mu netvor vypráví 

příběh o sobectví. „Říkal jsem, že ti popovídám příběh o sobci, který byl za své sobectví 

potrestán. A to jsem splnil“ (Ness, 2012, s. 119). Sobcem byl v tomto příběhu farář, který pro 

uzdravení jiných nechtěl povolit apatykáři praktikovat léčbu a pokácet farní tis, který by 

vyléčil mnoho lidí. Když ovšem onemocněly jeho dcery, vše zlé o apatykáři slíbil odvolat a 

tis pokácet, jen aby byly uzdraveny. Tím zradil všechny svoje ideály a svoji víru. „Víra je 

celá polovina zdraví. Víra v léčbu, víra v budoucnost, která nás čeká. A tady jsi viděl muže, 

jehož živobytím byla víra, ale při prvních potížích, kdy z ní měl čerpat sílu, se své víry vzdal. 

Věřil sobecky a bázlivě, a proto přišel o své dcery“ (Ness, 2012, s. 119). Trestem pro faráře 

nebyla „pouze“ ztráta dcer, ale také zničení fary. Netvor tento čin ukáže Conorovi ve svých 

vzpomínkách a dovolí mu přidat se k ničení. „‘Přidat?‘ Zíral překvapeně Conor. Radím ti 

dobře, náramně tě to uspokojí“ (Ness, 2012, s. 120). Conor se nechá netvorem strhnout, 

přikazuje mu, co všechno má být zničeno. Chlapci se to líbí, úplně jako by zapomněl na svět 

kolem. „Conor křičel, až ochraptěl, přitom demoloval, na co přišel, ruce ho bolely, a k tomu 

se divoce smál na celé kolo, dokud vyčerpáním nepadl. Když se konečně zastavil, všiml si, že 

netvor sedí opodál na troskách a v klidu sleduje to divadlo“ (Ness, 2012, s. 121). Po tomto 

činu se Conor ocitne v obývacím pokoji, který babička tolik miluje. Je celý zničený, z jejího 

milovaného nábytku jsou pouze trosky. Co to znamená? Je to trest pro Conora za jeho 

sobectví? Pravděpodobně je to trest a zároveň jakýsi prostředek procitnutí, když totiž po této 

scéně Conor vidí babičku, konečně si všímá, jak je vyčerpaná, uvědomuje si, jak je pro ni toto 

období obtížné. „Za chviličku se objevila ve dveřích obývacího pokoje, hledala něco 

v kabelce a dřív, než si uvědomila, že se tu dělo něco zvláštního a Conor je pořád ještě 

vzhůru, všiml si Conor, jak je její tvář, ve které se nezračily ani dobré ani špatné zprávy, 

ztrhaná. Zůstala v nemocnici zase dlouho do noci – noci, která všechny tak moc vyčerpává“ 

(Ness, 2012, s. 127). Velmi pravděpodobné je, že netvor tímto činem dává Conorovi prostor 

pro průchod negativních emocí, které v sobě chlapec drží. Čin může souviset také 

s Conorovou touhou po trestu, který po zničení obývacího pokoje ovšem opět očekává marně.  

Tato zkáza má význam i pro babičku, která má konečně možnost křičet, vzlykat a plakat, 
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dostat ze sebe všechen vztek a bolest, který v sobě má a který před tím nechtěla dávat před 

vnukem najevo. „Místností se neslo babiččino přerývané úpění, které se postupně spojilo do 

jednoho táhlého nářku. Upustila kabelku, jakoby se snažila zadržet to strašné úpění, sténání a 

kvílení, které se dralo ven, zakryla si rukama ústa. ‘Babičko…‘ oslovil ji Conor a zajíkl se 

hrůzou. A pak začala ječet“ (Ness, 2012, s. 127). I druhý příběh je tedy pro Conora velmi 

poučný. 

Třetí příběh nejvíce souvisí s Conorovým životem. Již dříve bylo zmíněno, že si 

připadá, jako by byl neviditelný. Třetí příběh se příhodně jmenuje Neviditelný. Ten začne 

netvor vyprávět ve chvíli, kdy si Harry, který chlapce šikanuje, uvědomí, že to nejhorší, co 

může Conorovi udělat, je přestat si ho všímat. „Žil jednou jeden neviditelný muž, který už 

začal mít toho věčného přehlížení dost…“ (Ness, 2012, s. 156). Netvor v tomto příběhu příliš 

nevypráví, spíše pokládá Conorovi otázky „Když tě nikdo nevidí, šeptal netvor a pohyboval se 

čím dál rychleji, když tě všichni ignorují, myslíš, že ve skutečnosti ještě existuješ?“ (Ness, 

2012, s. 156). Příběh je velice krátký. „Jednou se neviditelný muž rozhodl, že všechny kolem 

donutí, aby jej konečně zase viděli.“ … „Zavolal si netvora“ (Ness, 2012, s. 157). Conor 

v domnění, že tak činí netvor, Harryho surově zbije. Příběh končí větou: „Jsou ale horší věci 

než být neviditelný“ (Ness, 2012, s. 165). Její pravdivost si ověří sám Conor „Jak řekl netvor: 

Jsou i horší věci než být neviditelný, a měl pravdu. Teď už Conor není neviditelný. Teď už ho 

nikdo nepřehlíží. Ale vzdálil se všem víc než kdy předtím“ (Ness, 2012, s. 168). Třetí příběh 

pomohl Conorovi projevit vztek, který v sobě držel, a který měl zdroj v pocitu osamění. 

Zároveň vyprávění ukázalo, že někdy je lepší být neviditelný, že projevy vzteku nejsou lékem 

na osamělost, naopak jsou prostředkem k jejímu zdůraznění. Zajímavé pro čtenáře je, že ani 

za tento čin, přestože Harrymu způsobil vážná zranění, nebyl Conor řádně potrestán, což těžce 

nese. „Ulevilo se mu, až se málem rozbrečel přímo v ředitelně. Potrestají ho. Konečně. 

Všechno zase začne dávat smysl. Bude vyloučen ze školy. Dostane trest. Díky bohu. Díky 

bohu… „Ale jako bych mohla něco takového dopustit?“ hořekovala paní ředitelka. Conor stál 

jako přimražený“ (Ness, 2012, s. 166n.).  

Přestože si Conor do poslední chvíle myslí, že se mu netvor zjevil, aby pomohl jeho 

mamince („Ještě stále nevíš, proč sis mě zavolal, že? zeptal se netvor. Pořád netušíš, proč 

jsem za tebou přišel. Já nechodívám každou chvíli, Conore O´Malley. ‘Ale já si tě nezavolal,‘ 

namítl Conor. ‘Leda, že by to bylo ve snu, nebo tak něco. A kdybych to přece jen udělal, tak 

především kvůli mámě.‘ Opravdu?“ (Ness, 2012, s. 150)), čtenář si během vyprávění příběhů 

uvědomí, že jeho úkol je jiný. Má pomoci Conorovi připravit se na přicházející maminčinu 
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smrt. Chlapec nemá nikoho, s kým by si o těchto věcech popovídal. Maminka mu neustále 

dává naději, že se vyléčí. A to do poslední chvíle. O sdělení pravdy se pokouší babička a 

později také otec, ale vzhledem k tomu, že chlapec dosud nebyl na možnost maminčina úmrtí 

připraven, nehodlá ji nyní přijmout. „‘Conore,‘ začal táta, ‘nový lék, který doktoři mámě 

nasadí – ‘‘Jí pomůže,‘ dořekl odhodlaně Conor. Tatínek chvíli mlčel. ‘Nepomůže, Conore,‘ 

vzchopil se nakonec. ‘Nejspíš už ne.‘ ‘Ale ano,‘ bránil se Conor. ‘Je to jen poslední zoufalý 

pokus synku. Je mi to líto, že nemoc nabrala tak rychlý spád.‘ ‘Uzdraví se. Uvidíš.‘ ‘Conore,‘ 

namítl táta. ‘Babička se na mě zlobí také proto, že podle ní k tobě nejsme s mámou dost 

upřímní. Ohledně toho, co se teď děje‘ (Ness, 2012, s. 143n.). Vidíme, že není vhodné nabízet 

dítěti pouze naděje, vyrovnání se se smrtí je pro něj poté mnohem obtížnější. V tom naštěstí 

Conorovi pomáhá netvor. Zpočátku promluvy s obrem neplní svůj účel, je to „běh na dlouhou 

trať“. S Conorem předtím nikdo takto nehovořil, proto to pro něj není jednoduché. Je pro něj 

problém porozumět smyslu příběhů a ještě větší překážkou se zdá být netvorova upřímnost, 

na kterou chlapec není zvyklý. 

Později je pro Conora velice těžké slyšet od maminky, že léčba nezabrala a ona brzy 

zemře. „‘Tvrdila jsi, že lék zabere,‘ řekl a hlas mu při tom 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.‘ ‘Opravdu jsem věřila, že mi pomůže,‘ řekla měkce. ‘Možná proto s tím 

bojuju tak dlouho, Conore. Abys tomu uvěřil i ty.‘ Máma ho chtěla vzít za ruku, ale Conor 

popuzeně ucukl. ‘Lhala jsi mi,‘ opakoval“ (Ness, 2012, s. 166n.). Přes všechen vztek, který 

v Conorovi tato konverzace vzbudila, byl velmi rád, že proběhla. Dlouho na ni čekal. 

„Konečně si promluvili. Už nebylo co dodat“ (Ness, 2012, s. 178). Vztek, který v sobě má, si 

vylévá na tisu – netvorovi. Viní ho z toho, že mámu nevyléčil. „Já sem nepřišel uzdravit tvoji 

mámu, pravil netvor. Přišel jsem uzdravit tebe“ (Ness, 2012, s. 182). Uzdravit z čeho? 

Pravděpodobně z myšlenky, která chlapci jednou proběhla hlavou a nyní ho trápí a způsobuje 

jeho nejhorší noční můru – z myšlenky na to, že by se mu ulevilo, kdyby maminka zemřela. 

Kvůli této myšlence žije Conor s pocitem viny, kterého ho chce netvor zbavit. 

Existuje paralela mezi snem a matčinou nemocí. Stejně jako ve skutečnosti, kdy ho 

ujišťuje, že se nemusí bát její smrti, říká matka ve snu Conorovi, který ji varuje před netvorem 

z propasti, že se není čeho obávat. V realitě pomyslel Conor na to, že by si přál, aby to už 

všechno skončilo, ve snu matku pustil, přestože by ji udržel déle. V obou světech se také 

setkáváme s netvory. Netvor v noční můře je ovšem spíše paralelou k maminčině nemoci – 

rakovině. Dlouho nechce chlapec přiznat, že ve snu maminku pustil, říká, že kdyby vyslovil 
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pravdu, zabilo by ho to. Netvor ho ovšem donutí, je důležité, aby svoje trápení sdílel, jedině 

tak mu může netvor pomoct. Conor si myslí, že za maminčinu neodvratitelnou smrt může on. 

„‘Je to moje chyba,‘ řekl Conor. ‘Pustil jsem ji. Je to moje chyba.‘ Není to tvoje chyba, 

zašeptal netvor hlasem, který se ozvěnou nesl ve větvích. ‘Ale je.‘ Pouze jsi chtěl zmírnit 

nesnesitelnou bolest, která tě trápila, pravil netvor. Tišil jsi bolest svého vlastního nitra. Tu, 

co tě uvrhla do bezútěšné samoty. To je naprosto lidské. ‘Já nechtěl, aby to tak dopadlo,‘ 

litoval Conor. Ty jsi chtěl i nechtěl, upřesnil jeho slova netvor“ (Ness, 2012, s. 200n.). 

Netvorovy příběhy mají další poslání, chlapec si má uvědomit, že lidé jsou složití, 

rozporuplní. Farář měl dobré srdce a zároveň byl málo zásadový. Dobrá královna byla 

zároveň čarodějnicí. Netvorova závěrečná myšlenka je pro recipienty velice důležitá. Pro ty, 

kteří procházejí krizovou situací i pro ty, kteří vedou život plný běžných starostí. Říká, že 

nezáleží na tom, co si Conor myslí, protože mysl si protiřečí velice často. Conor pomyslel na 

možnost, že by maminka umřela a on by už nemusel snášet neustálý stres, ale zároveň prosil 

netvora, aby maminku vyléčil – jeho myšlenky byly tedy protikladné. To je ale v našem 

životě zcela běžné. Je důležité, aby si Conor i čtenář – dětský či dospělý – uvědomili, že: 

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

Záleží pouze na tom, co děláš“ (Ness, 2012, s. 202). Každému v hlavě denně prolétne milion 

myšlenek, to ale neznamená, že jsou všichni špatní. Každý člověk v sobě nosí dvě stránky – 

dobrou a špatnou (silnou a slabou), v životě je důležité, kterou z nich projevíme v podobě 

činu. Důležité také je přiznat si pravdu a najít sílu sdělit ji. „‘Jak mám s tímhle divným 

vnitřním zmatkem bojovat?‘ Je to jednoduché. Vyslov pravdu, řekl netvor. Jako jsi ji vyslovil 

před chvílí“ (Ness, 2012, s. 201n.). 

Po této konverzaci je Conor uklidněný. Poprvé od počátku maminčiny nemoci měl 

možnost s někým si popovídat, prozradit svoje pocity: strach a pocit viny. Nyní chápe, že je 

důležité říkat pravdu, chápe, že bude žít s babičkou a nemá to nikomu za zlé. „‘My dva asi 

nebudeme nejlepší dvojka, co říkáš?‘ ‘To ne,‘ přitakal. ‘Taky si myslím, že ne.‘ Projeli 

zatáčkou tak rychle, že se musel Conor chytit madla na dveřích. ‘Ale budeme se to muset 

naučit,‘ dodala. Conor polkl. ‘Já vím.‘ Babička si povzdechla. ‘Ty tomu rozumíš, že ano?‘ 

řekla. ‘Jistěže tomu rozumíš‘“ (Ness, 2012, s. 209). Naopak si poprvé uvědomuje, že mají 

s babičkou něco společného – jeho maminku, babiččinu dceru. „Dobře věděl, co tím babička 

myslí. Jeho maminka je její dcera. A pro ně oba je tím nejdůležitějším člověkem na světě. Mají 

toho společného víc než dost. Od toho by se mohli odpíchnout“ (Ness, 2012, s. 210). 
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Ve chvíli, kdy Conor porozumí tomu, že maminka zemře a zná i přesný čas její smrti – 

sedm minut po půlnoci – totožný čas s příchody netvora, jde se rozloučit. S tím mu pomáhá 

netvor. „Když vyslovíš pravdu, šeptal mu do ucha netvor, budeš schopný čelit všemu, co 

přijde“(Ness, 2012, s. 213). Konečně tak Conor říká mamince, že nechce, aby zemřela. 

Konečně dává také najevo své city – pláče. Takového jednání je schopný pouze díky 

netvorovi. Všichni kolem na něj brali ohled, ale nikdo ho skutečně nevyslechl, nepromluvil si 

s ním. Nedali mu tedy to jediné, co potřeboval – promluvit si, srovnat se sám se sebou, tuto 

možnost mu poskytl až netvor a ve chvíli, kdy se Conor loučí s maminkou, si to sám 

uvědomuje. „Pochopil, že už je to tady. Tušil, že není cesta zpátky. Stane se to, co si ve skrytu 

duše přál a co nyní pomalu přichází. Teď už věděl, že to celé zvládne. Bude to hrozné. 

Nepředstavitelně hrozné. Ale přežije to. Kvůli tomuhle za ním netvor přece přišel. Je to tak. 

Conor ho potřeboval a tím si ho přivolal. A netvor přišel právě kvůli této chvíli“ (Ness, 2012, 

s. 213n.). Je důležité, aby děti podobné knihy četly a uvědomovaly si, že smrt je běžný jevem, 

který k životu patří. Přestože toto povědomí nezabrání bolesti, kterou smrt blízkého způsobí, 

přijmutí reality pro ně bude snazší. Podobné knihy jim mohou pomoct k uvědomění si, jak je 

důležité s rodiči a blízkými lidmi na dané téma mluvit, nedržet své pocity v sobě. Tato kniha 

je důležitá také pro ony blízké osoby, které si díky ní mohou uvědomit, že ochrana dětí před 

realitou, není to nejlepší, co mohou udělat. Je důležité znát fakta o umírání, smrti a o tom, jak 

se může cítit člověk, kterému někdo blízký umírá. Bez pochyb je tato kniha důležitá také pro 

učitele – budoucí či současné. Analýza knihy totiž naznačila mnoho okamžiků, ve kterých se 

učitel zachoval zcela špatně. Kniha je vhodná také pro práci v hodinách učitele, který chce, 

aby z jeho žáků vyrostli vyspělí a vyrovnaní lidé.  
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5.3. Literární postavy a prostor ve Volání netvora 

5.3.1. Postavy 

Vnímáme-li postavu jako propojení mimetické, syntetické a tematické dimenze, 

uvědomíme si, že u postav tohoto románu jsou výrazné všechny tři. Převažuje ovšem dimenze 

mimetická. Čtenář má pocit, že by Conor mohl být jeho kamarádem, spolužákem – je to 

obyčejný kluk, který chodí každý den do školy a má své problémy. Jeho starosti sice velkou 

mírou přesahují starosti „běžného“ třináctiletého chlapce, přesto jsou ale reálné. Jsou to 

problémy, které mohou potkat každého z nás. Takové vykreslení Conorovy postavy je velice 

důležité. Napomáhá tomu, aby si žáci uvědomili, že umírání je jevem, který se v realitě děje 

každý den a je velmi pravděpodobné, že i jim během života někdo blízký zemře. Proto by 

měla hlavní postava působit, jako by měla reálnou předlohu či sama někdy existovala. Stejně 

reálně působí všechny postavy kromě netvora. V díle je výrazná také tematická dimenze 

postav. Netvor má v příběhu funkci rádce a pomocníka, má připravit Conora na maminčinu 

smrt. U této postavy její tematičnost velice vyniká. Syntetická dimenze je v knize nejméně 

zřetelná. Je samozřejmě součástí všech postav knihy, ale prostor pro její uvědomění si 

poskytuje především netvor, tedy fantazijní postava. Zde čtenář pochopí, že se jedná o 

autorův konstrukt, nikoli o reálnou postavu. 

Jsou pro román typické postavy kulaté, či ploché? Hlavní postava románu – Conor 

O´Malley, třináctiletý chlapec, který prožívá zatím nejtěžší období svého života, je postavou 

kulatou. Přestože čtenář neví, jaký byl Conor před tím, než jeho maminka onemocněla, všímá 

si, že i v průběhu nemoci se Connor značně proměňuje. Protože je matka vlivem léčení 

neustále vyčerpaná, o celou domácnost se stará sám chlapec. „Kuchyň je prázdná, máma asi 

ještě spí. Nezbývá, než si udělat snídani sám. Dobrá, stejně si na to už zvykl a zrovna dnes 

ráno se mu moc dobře hodí, že s ním v kuchyni nikdo není“ (Ness, 2012, s. 20). Zdá se, že 

Connorovi domácí práce nevadí, má pocit, že všechno zvládá i bez pomoci někoho dalšího. 

Proto mu je nepříjemné, když jim začne pomáhat babička. S tou má z počátku velmi špatný 

vztah. Má pocit, že ho babička nedoceňuje, že se k němu chová, jak kdyby byl její podřízený. 

„Připadá si vedle ní jako její peskovaný zaměstnanec. Ten nejhorší na světě. A navíc spolu 

zatím všechno zvládli jen sami dva, ať se máma cítila po léčebných terapiích jakkoli… Tak 

proč?“ (Ness, 2012, s. 27n.). Má pocit, že ho babička stále napomíná a dává mu úkoly, které 

by splnil i bez jejího připomínání. Nechápe důvody babiččiny návštěvy, ani její chování. Má 

pocit, že si babička myslí, že on se o maminku nedokáže postarat. Několikrát babičce říká, ať 

odjede, že ji s maminkou nepotřebují. Pro Conora je převážnou část děje charakteristický 
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vztek způsobený výčitkami svědomí. Je také trochu sobecký. Nemyslí na to, že jeho babičce 

umírá před očima dcera, ani na to, jak se babička cítí. Neuvědomí si, že se mu všichni 

příbuzní snaží pomoci. Babičku vyhání, nenapadne ho, že chce svojí dceři pomoci a být s ní, 

nebo na to, že maminka u sebe v takové chvíli svoji matku potřebuje. Je zlý na otce, který za 

ním přiletí z Ameriky od svojí nové rodiny. Conor si s ním už ale nerozumí, vyčítá mu 

návraty za novou rodinou, neuvědomuje si tíhu, kterou musí tatínek nést, když se má postarat 

o manželku a novorozeně v Americe, o Conora zde a ještě přihlížet tomu, jak matka jeho syna 

umírá.  Zároveň je to chlapec velice osamělý, vzdálený snad všem okolo sebe kromě 

maminky. Již z tohoto popisu je zřejmé, že se nejedná o postavu jednoduchou, plochou. Tyto 

charakteristiky se navíc ke konci děje mění. Poté, co vyslechne tři příběhy a s netvorovou 

pomocí se mu svěří s noční můrou, zloba se zmenšuje. Najednou chápe babiččin příjezd, vidí, 

že svoji dceru miluje a Conora má také velmi ráda. Dokonce je připraven na to, že bude 

s babičkou bydlet. Již není nevrlý a protivný. Stále nechce, aby matka zemřela, stále cítí 

bolest, ale příběhy mu pomohly uvědomit si řadu věcí. Všechny splnily svůj účel a Conor se 

stal vyrovnanějším.  

Pro lepší pochopení Conorova chování je důležité analyzovat jeho vývoj z hlediska 

čtyř fází vyrovnávání se s umíráním blízkého člověka, které byly popsány v kapitole číslo 5.1. 

Konkretizace těchto fází je důležitá také pro pedagogy, kteří mají ve třídě žáka s podobnou 

situací, může jim přiblížit jeho pocity a důvody jeho jednání. U Conora převládá značnou část 

děje fáze první – popírání. Popírá, že by maminka mohla na svoji nemoc zemřít. Je maminkou 

neustále ubezpečován, že bude všechno dobré, že to nejhorší nehrozí. Zpočátku ho o tom 

samém přesvědčuje také tatínek, nejspíš zastrašen představou, že by měl synovi sdělit tak 

špatnou zprávu. „‘Jsem v pohodě,‘ ucedil Conor. ‘Doktoři mámě nasadili nějaký nový lék. 

Vypadá fakt špatně, ale to už vypadala několikrát. Proč se všichni chovají, jako kdyby…‘ 

Zarazil se a upil koly. ‘Máš pravdu synku,‘ řekl táta. ‘Máš naprostou pravdu‘“ (Ness, 2011, s. 

97). Je jisté, že po takovémto prvotním ubezpečení bude později pro Conora mnohem 

složitější přiznat, že maminka skutečně umírá. „Táta vzal Conora kolem ramen. ‘Pochop 

Conore, maminka - ‘‘Se uzdraví,‘ dopověděl větu Conor, setřásl tátovu ruku z ramen a vstal“ 

(Ness, 2011, s. 144). Fázi popírání se mu snaží pomoci překonat babička, kterou ovšem vnuk 

neposlouchá. Pomoc nabízí také netvor se svými příběhy, Conor je ovšem zatím nechápe – je 

velmi ovlivněn představou, že matka nezemře. Období popírání překlene až chvíli před smrtí 

maminky, kdy pravdu o své nemoci konečně sama vysloví. S ohledem na odborné poznatky 
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by bylo jistě vhodné mluvit o možnosti úmrtí již dříve. Nemocný by nejspíš neměl hned 

blízkým oznámit, že zemře, jen před nimi připustit, že tu tato možnost je.  

Druhá fáze – fáze zlosti netrvá u Conora příliš dlouho. Conor projevuje zlost a vztek 

již v první fází, což může být způsobeno tím, že každý prožívá toto období odlišně, proto jej 

nelze zcela zobecnit. Další možné vysvětlení je, že Connor, jak na konci díla říká, o 

maminčině smrti vždy tak nějak věděl. Možná proto projevoval zlost již dříve, než dospěl do 

stejnojmenné fáze. V té si pak vylévá hněv především na netvorovi, protože si dosud myslí, že 

přišel maminku zachránit. „‘Tvůj zázračný lék nezabral!‘ zařval na něj Conor a vstával ze 

země. ‘Tvrdil jsi, že tis mámu vyléčí, ale nevyléčil.!‘ Řekl jsem, že pokud se má tvoje máma 

uzdravit, tak jí lék z tisu pomůže, pravil netvor. Obávám se však, že jí to není osudem dáno“ 

(Ness, 2011, s. 181). Druhou fázi pomáhá Conorovi překonat netvor pomocí prožití noční 

můry. Chlapec pak přiznává výčitky svědomí a dojem, že způsobil matčinu smrt. Tím se 

přechází do fáze přípravného smutku, kdy chlapec konečně projeví svůj smutek a pláče. 

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

dozvěděl, že máma onemocněla“ (Ness, 2011, s. 199). Tato upřímnost vůči netvorovi a vůči 

sobě samému pomáhá Conorovi vyjádřit city i před maminkou, což za celou dobu neudělal. 

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

pár, potom tekly proudem“ (Ness, 2011, s. 214).  

Konečná fáze, ve které je umírající smířen se svojí smrtí a loučí se s blízkými, zde 

není znázorněna. Můžeme ji vytušit v poslední scéně, kdy Conor projevuje svůj smutek a říká 

mamince, že nechce, aby odešla, přestože je již smířen s tím, že odejít musí. V nemocničním 

pokoji je v tu chvíli přítomna také babička. Oba drží maminku za ruce a recipient tuší, že toto 

je okamžik loučení se s maminkou.  

 Také babička je postavou kulatou. Velmi se liší od běžných babiček. Barví si 

vlasy, posílá emaily, stále chodí do práce, najímá si uklízečku. Tak si její vnuk „pravou“ 

babičku nepředstavuje, ta by se měla usmívat, mít vrásky a šediny a také vařit. Přestože Conor 

babičku nerad vidí, čtenář již po několika okamžicích cítí, že se babička snaží svým chováním 

vnukovi pomoct. Snaží se ho připravit na to, že maminka možná zemře. „‘Chápu, že tě máma 

chrání a neříká ti úplnou pravdu. Měl bys však vědět, že až to celé skončí, o domov určitě 

nepřijdeš. Já tě mám ráda a postarám se o tebe ‘“ (Ness, 2012, s. 52n.). Navíc se pokouší dát 

mu alespoň pocit „normálního“ dětství: „Babička k němu přišla a hadřík mu sebrala. 

„‘Přijela jsem, protože třináctiletý kluk nemá co utírat kuchyňskou linku, když mu to nikdo 
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nepřikázal‘“(Ness, 2012, s. 51). Není totiž běžné, aby takto mladý kluk sám od sebe uklízel. 

Babičce umírá dcera a přesto, že jistě cítí velkou bolest, je schopná být oporou mamince i 

Conorovi, kterému se snaží, přestože si to chlapec neuvědomuje, pomoci ze všech blízkých 

nejvíce. Babičce vadí, že rodiče nejednají s Conorem upřímně: „‘Conore,‘ namítl táta. 

‘Babička se na mě zlobí také proto, že podle ní k tobě nejsme s mámou dost upřímní. Ohledně 

toho, co se teď děje‘ (Ness, 2012, s. 144). Svoji dceru velmi miluje: „Z obývacího pokoje se 

náhle ozvalo: ‘Mami? Maminko!‘ Babička vyběhla z kuchyně tak rychle, až sebou Conor 

překvapeně trhl“ (Ness, 2012, s. 53). Stejně jako Conor, nosí všechnu bolest v sobě, nepláče, 

stále má, jak nám sděluje Conor, neproniknutelnou a přísnou tvář. Již v den babiččina 

příjezdu, ve chvíli, kdy k ní Conor cítí samé negativní pocity, si na okamžik uvědomuje, že je 

s ní „něco špatně“. „Babička obrátila oči v sloup a povzdechla si. Promnula si čelo a Conor 

se v duchu divil, proč je tak naštvaná, tak opravdicky naštvaná. Možná není naštvaná na něj“ 

(Ness, 2012, s. 52). Conor si všímá, že časem začíná babička vypadat velice vyčerpaně a 

utrápeně. Veškerý čas tráví v nemocnici s maminkou, bývá zde často do noci a ráno se opět 

vrací. Ve chvíli, kdy zjistí, že jí Conor zničil oblíbený obývací pokoj i se starožitnými 

hodinami, je to pro ni poslední kapka a také spouštěč emocí, které do této doby držela v sobě. 

Přestože jí tím Conor jistě velmi ublížil, možná jí zároveň pomohl. Babička ze sebe může 

konečně dostat vztek a smutek. „Sevřela ruce v pěst a křičela ze všech sil. Bolestný nářek 

donutil Conora zacpat si uši. Na vnuka se nedívala, neviděla vůbec nic a nikoho, jenom řvala 

do prázdna“ (Ness, 2012, s. 128). Citovaný úryvek nasvědčuje tomu, že její křik a vzlyky 

nepramení tolik ze vzteku na vnuka jako spíš z vědomí, že její dcera umírá. V obývacím 

pokoji zbyla ze starožitného nábytku jedna skříň, tu se rozhodne babička ve vzteku zničit. 

„Chránil si rukou obličej v domnění, že schytá přinejmenším pár facek. Babička ale nemířila 

k němu. Minula ho, tvář celou od slz, a naříkala si sama pro sebe. Zastavila se u prosklené 

skříně, která jediná ze všech věcí v místnosti ještě stála. Z boku ji popadla… Zatáhla… Víc… 

Ještě víc… A nechala ji s třeskotem spadnout na zem“ (Ness, 2012, s. 128). Maminčina 

nemoc z babičky postupně vysává všechnu energii.  

Z daného popisu je zřetelné, že babička není plochou postavou, je postavou plnou 

různých citů, které v různé míře projevuje. Jednou se zdá přísná, jednou ustaraná. Její 

charakteristika je ovlivněna Conorovým názorem na ni. Vypravěč tedy dává největší prostor 

právě Conorově perspektivě.  

Tvrzení, že jsou tyto dvě postavy kulaté, dokazuje také vývoj vztahu mezi nimi. 

Zpočátku je spíše negativní, babička se snaží Conorovi pomoct, ale nevolí ta správná slova a 
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správný postup, jde na Conora moc rychle, což ještě násobí jeho negativní názory na ni. 

Postupně spolu sdílejí vztek na maminčinu nemoc a poté, co Conor najde cestu sám k sobě, 

vysvitne také cesta mezi ním a babičkou, oba si uvědomují, že mají na této cestě jeden 

společný bod – maminku. 

Důležitou postavou je samozřejmě maminka. Ta vlivem chemoterapie prožívá stavy 

veliké bolesti, při kterých není schopná postarat se sama o sebe, natož o Connora. Maminku 

velmi trápí, že domácí práce musí zastat Conor:„ ‘Ty jsi můj hodný chlapeček,‘ ocenila 

synkovo úsilí, ‘kéž bys nemusel být zas až tak hodný…‘“ (Ness, 2012, s. 27). Velmi těžce se 

s tím vyrovnává: „‘Jsi moc hodný,‘ pochválila ho. Usmála se, ale v hlase jí byl znát smutek. 

‘Spala jsem moc dlouho. Promiň, že jsem nevstala dřív‘ (Ness, 2012, s. 25). Po terapiích je jí 

vždy velmi špatně, celé dny pak jenom zvrací a spí.  

Otázka, kterou si čtenář při četbě pokládá, je, zda maminka ví, že zemře, že jí léčba 

nezabírá a její uzdravení není příliš reálné, nebo zda si to vůbec nepřipouští a tím dává naději 

také Conorovi. V odborné části bylo na základě poznatků doktorky Kübler-Rossové a Áriése 

dokázáno, že nemocný pozná, že umírá. To naznačuje také otec, když říká, že: „‘Babička se 

na mě zlobí také proto, že podle ní k tobě nejsme s mámou dost upřímní. Ohledně toho, co se 

teď děje‘“ (Ness, 2012, s. 143n.). Už pouhé pozvání otce, kterému se diví i Conor, značí, že 

maminka v jádru duše cítí, že její uzdravení není reálné, ale nechce tím Conora zatěžovat, 

chce mu nechat naději, že se uzdraví. „‘Ta nová léčba mi nezabrala. Alespoň ne tak, jak se 

čekalo,‘ řekla. ‘Znamená to jenom, že se bude muset upravit, nebo se vyzkouší něco jiného.‘ 

‘A to je všechno?‘ Zeptal se Conor. Přikývla. ‘Jasně. Můžou toho vyzkoušet ještě spoustu, tak 

to chodí. Nemusíš se bát.‘ ‘Seš si jistá?‘ ‘Samozřejmě.‘ ‘Kdyby ne…‘ Conor zaváhal a 

bezradně sklopil zrak. ‘Kdyby ne, tak mi to musíš říct, víš…‘“ (Ness, 2012, s. 87n.). V tomto 

úryvku nastolil Conor mamince velmi vhodnou situaci k tomu, aby si s ním promluvila o tom, 

že je možné, že léčba nezabere a ona zemře, mohla by mu říct, že lidé na tak vážnou nemoc 

umírají, ale že to nemusí být její případ, ona se bude snažit nad nemocí vyhrát. Mohla by se 

zeptat Conora na to, jak situaci zvládá on, povědět mu, že je normální, když si v jednu chvíli 

přál, aby toto trápení již skončilo. Tato konverzace by byla velice potřebná a důležitá, 

maminka ji ale s Conorem nevede. Nejspíš nechce Conora zatěžovat, chce mu nechat naději. 

Maminka na konci knihy Conorovi tvrdí, že svému vyléčení opravdu celou dobu věřila: 

„‘Opravdu jsem věřila, že mi pomůže,‘ řekla měkce. ‘Možná proto s tím bojuju tak dlouho, 

Conore. Abys tomu věřil i ty‘“ (Ness, 2012, s. 176). Ovšem k tomuto tvrzení dodá: „‘Já 

myslím, že někde hluboko jsi věděl, že to takhle dopadne,‘ řekla máma. ‘Od začátku jsi to 
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věděl, že?‘“ (Ness, 2012, s. 177), což vyvolává silný dojem, že o neúspěšnosti léčby ve skrytu 

duše věděla. Tuto domněnku potvrzuje také chování otce a babičky.  

Pokud by si maminka promluvila s Conorem upřímně a alespoň nastínila možnost, že 

by mohla zemřít, byla by odstraněna bariéra mezi nimi. Vyrovnání se s maminčinou nemocí 

by pro Conora bylo jednodušší. 

Ani netvor není postavou plochou. V průběhu děje o sobě odkrývá mnoho informací – 

o tom, kdo je a svědkem kterých událostí za svůj život byl. Do kulatých postav dále patří 

kamarádka Lily, která se dozvěděla o nemoci Conorovy maminky a pověděla o ní svým 

kamarádkám (bez Conorova svolení). Chlapec se jí od té chvíle vyhýbá, ona se mu i přesto 

snaží přiblížit, dokonce ho jednou brání před Harrym. Conor toto její snažení však neoceňuje. 

Téměř na konci knihy, poté co Conor zbije Harryho a nikdo s ním nemluví, pošle Lily 

Conorovi lístek, ve kterém se mu omlouvá, píše mu, že se jí po něm stýská a především to, že 

ona ho v žádném případě nepřehlíží. „Já tě nepřehlížím, bylo na čtvrtém“ (Ness, 2012, s. 

172). Znamená to tedy, že přestože se k němu všichni kamarádi postavili zády, ona tady pro 

něho stále je. V tu chvíli jí Conor konečně dokáže odpustit. Také tatínek je kulatou postavou. 

Jeho vývoj tkví především v postoji ke Conorovi. Zprvu převládá postoj zdrženlivý a 

neupřímný, ten je pravděpodobně způsobený strachem z Conorovy reakce. Postupně se ale 

mění a otec se snaží o větší upřímnost, čímž z původní role jakéhosi kamaráda přechází do 

role otce. 

Jako ploché postavy lze vnímat chlapce, kteří Conora šikanují. O Harrym víme to, že 

se snaží zalíbit učitelům, je dobrý fotbalista a šikanuje Conora, vždy dokáže najít jeho 

slabinu. Další dva chlapci, kteří Conora šikanují, se jmenují Sully a Anton, o těch víme pouze 

to, že jsou to Harryho nohsledi, kteří ho všude doprovázejí a smějí se jeho „vtipům“. Tyto 

postavy se v průběhu děje nijak nevyvíjejí. 

Jedinými zřetelně zápornými postavami jsou netvor z noční můry, který maminku 

stáhne do propasti, a spolužáci, kteří Conora šikanují. Ostatní postavy se snaží mamince a 

především pak Conorovi pomoci, přestože ne všechny se při tom chovají správně. To je 

ovšem dáno neznalostí podobných situací a chování, které by v nich bylo vhodné (paní 

učitelka, paní ředitelka, tatínek). 

Ve Volání netvora převládá nepřímá charakterizace, a to především jednáním a 

promluvou. Charakterizace činy je typická například pro babičku: „Conorova babička nosí 
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dámské kalhotové kostýmy šité na míru, barví si vlasy, aby zakryla šediny, a plácá nesmysly 

typu ‘Padesátnice jsou pasé, teď frčí šedesátnice!‘… „Přání k narozeninám posílá mailem, 

hádá se s číšníky kvůli praobyčejnému vínu a pořád ještě pracuje. Její dům je na tom ještě 

hůř. Naplnila ho vzácnými starožitnostmi, kterých se nikdo nesmí ani dotknout. Například na 

hodinách má uklízečka doslova zakázáno utírat prach. To je další věc. Která babička má 

uklízečku?“ (Ness, 2012, s. 49).  Tímto chce Conor vyjádřit, že je jeho babička moderní, 

nerada se cítí stará, je velmi vitální a nerada se nudí – stále pracuje. Charakteristická mluva je 

typická především pro netvora, který o sobě říká, že je starý jako tento svět a z jeho mluvy je 

dlouhověkost zřetelná. Naznačují ji především knižní výrazy: „Žiji tak dlouho jako tato země 

a náleží mi úcta. Conor se zvedl a vydal se zpátky ke dveřím do kuchyně. Kam se domníváš, že 

kráčíš?“ (Ness, 2012, s. 58). Promluvu typickou pro třináctiletého kluka vidíme u Conora, 

tedy i on je charakterizován svojí mluvou: „‘Já to věděl,‘ reptal Conor. ‘Další pitomá 

pohádka o praštěném princi, co se zase jednou zamiloval.‘ Zamířil zpátky do domu. ‘Tušil 

jsem, že to bude nějaká blbost‘“ (Ness, 2012, s. 64). … ‘To je hnus!‘ řekl Conor stále 

bezmocně visící hlavou dolů‘“ (Ness, 2012, s. 65). Také pro tatínka je typická určitá mluva. 

Pro českého čtenáře to nejspíš nebude tolik zřetelné, ale je hodně americká, charakterizuje 

tedy tatínkovo bydliště. Český čtenář vidí, že na tatínkově mluvě je něco neobvyklého: „‘Jak 

si tu žiješ, šampione?‘ zeptal se Conora táta, když čekali, až jim servírka přinese objednanou 

pizzu“ (Ness, 2012, s. 96), stejný případ vidíme i v tomto úryvku: „Táta se pomalu opřel. 

‘Jasně brácho, klidně můžeme‘“ (Ness, 2012, s. 100). Conor se pokaždé při těchto 

tatínkových slovech diví, ten se mu pak omlouvá s tím, že žije v Americe dlouho. Vlivem 

Conorových pozastavení se nad tatínkovou mluvou si její zvláštnosti všimne také čtenář.  

5.3.2. Prostor 

Volání netvora se odehrává na několika místech: doma, ve škole, u babičky a 

v nemocnici. Nejlépe se Conor cítí u něj a u maminky doma. Bydlí v rodinném domku u 

kostela s výhledem na starý tis. Maminka i Conor tento dům milují, při rozvodu s tatínkem to 

byla jediná věc, kterou chtěla maminka pro sebe. „Další ulice, ještě jedna a Conor doběhl 

k jejich malému rodinnému domku. Ten byl jedinou věcí, na které maminka při rozvodu 

s tátou trvala“ (Ness, 2011, s. 37). Conor má velice rád svůj pokoj, mluví o něm velice 

hezky, používá deminutivum: „jakmile se ráno probudil, hned se podíval na okno ve svém 

pokojíčku. Samozřejmě, že bylo na svém místě, nezničené a úplně obyčejné. Dokonce ani na 

zahrádce nezela žádná díra v zemi, takže to je jasné“ (Ness, 2011, s. 21). Úplným opakem 

k jejich domku je pro Conora dům babičky: „‘Babiččin dům je dobrý leda tak pro starou 
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babku,“ přerušil ho Conor‘“ (Ness, 2011, s. 98). Když mu tatínek říká o tom, že babiččin 

dům se dá předělat, aby se v něm cítil Conor jako doma, chlapec to zásadně odmítá. A říká, že 

se chce vrátit domů, do svého pokoje. Ze všeho nejvíc Conor na babiččině domě nemá rád 

pokoj pro hosty, který v jeho přítomnosti plní funkci dětského pokoje. Chlapec se v něm 

necítí dobře. Pokoj je velmi čistý, stěny jsou bílé (visí na nich pouze tři fotografie plachetnic), 

stejně tak bílé je i povlečení a prostěradlo, úložný prostor představuje jedna skříň. Místnost 

tedy v žádném případě nesplňuje chlapcovy představy o klučičím pokoji. Je příliš čistá, není 

útulná, nejsou v ní žádné jeho oblíbené věci. Je možné, že chlapcovi připomíná nemocniční 

pokoj, přestože to sám explicitně nezmiňuje.  Součástí domu je samozřejmě babiččin 

milovaný obývací pokoj, který Conor zničí, jak bylo nastíněno v kapitole číslo 5.2. 

Dalším prostorem, kde se příběh odehrává, je škola. Ta je pro Conora místem, kam 

chodí nerad. Nikoli kvůli tomu, jak to tam vypadá, ale kvůli tomu, co tam prožívá, respektive 

neprožívá, což bylo v analýze několikrát popsáno, proto není důležité se o tom znovu 

zmiňovat. 

Poslední místo, kam Conor často přichází, je nemocnice. Ta je pro chlapce zvláštním 

místem. Chodí sem rád, protože navštěvuje maminku: „‘Do školy?‘ vyděsil se Conor. ‘Já 

nechci do školy, já chci za mámou!‘“ (Ness, 2011, s. 133). Zároveň je to pro něj místo, které 

nemá rád, které ho děsí. Chlapec ví, že když sem maminku převezou, nastaly komplikace 

jejího zdravotního stavu. „‘Maminka musí znovu do nemocnice,‘ řekla. ‘Budeš proto bydlet 

pár dní u mě. Teď běž a sbal si věci.‘ Conor zůstal stát jako opařený. ‘A co jí je?‘“ (Ness, 

2011, s. 84). Je to tedy místo, kterého se hrozí, pokud sem má ale za maminkou jít, půjde 

velmi rád.  

Příběh je vyprávěn z Conorovy perspektivy. To je znatelné například právě z popisu 

prostředí. Když se ve vyprávění mluví o Conorově pokoji, je použito deminutivum 

(pokojíček). Deminutiva jsou použita i v jiných případech, například když Conor mluví o 

máminých hubených pažích jako o hubeňoučkých rukách. Pohled hlavní postavy je zřetelný i 

v jiných situacích: „‘Dvě kostky cukru a bez mléka,‘ zavolala z obývacího pokoje na Conora, 

který mezitím připravoval čaj. Jako kdyby si to ani po třech tisících babiččiných návštěvách 

nepamatoval“ (Ness, 2011, s. 49). Z těchto drobných známek subjektivizace jsou znatelné 

Conorovy postoje. V souvislosti s pokojem a máminýma rukama volí deminutiva z důvodu 

kladného vztahu k nim. Další příklad – vaření čaje znázorňuje postoj opačný. 
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5.4. Didaktický potenciál textu 

5.4.1. Smysl textu a autorský záměr: o co důležitého v textu jde 

Poselství textu: V našem životě jsou velice důležité příběhy, ty ovšem nemusí vždy 

skončit dobře. Jsme lidé a lidé umírají. I ti, které milujeme. Autor znázorňuje důležitost 

komunikace mezi jedinci a obzvlášť mezi těmi, kteří jsou si blízcí. Také sděluje, že 

rozhodující jsou v našem životě činy, proto se nemáme trápit s tím, co jsme si pomysleli, ale 

zabývat se tím, jak jsme se zachovali a co jsme řekli. Říkat bychom totiž měli pravdu.  

Velká myšlenka: V těch nejtěžších chvílích života je nejdůležitější být upřímný k sobě 

i k druhým. 

5.4.2. Čtenář a text 

 Conorovi, hlavnímu hrdinovi tohoto díla, je čerstvě třináct let. Pracovní listy, které 

budou vyústěním této diplomové práce, budou směřovat do 7. třídy ZŠ. Jak bylo zmíněno 

v úvodních kapitolách diplomové práce, v tomto věku děti krizová témata často samy 

reflektují, potřebují je tedy nějak vysvětlit, znázornit – což vybraný text umožňuje velice 

dobře. Přestože text není primárně určen dospělému čtenáři, i na něj může výrazně zapůsobit. 

Jak bylo několikrát zmíněno v odborné části této práce, smrt lidi děsí – šokuje, uvědomujeme 

si díky ní svoji smrtelnost. Tato literatura může zapůsobit na sebepojetí dospělého čtenáře, 

který si díky ní uvědomí svůj postoj ke smrti. Může mu být také pomůckou v přístupu k dítěti, 

kterému umírá velmi blízký člověk. V úryvku je čtenář svědkem situace, kdy je Conorovi 

smutno z toho, že si s ním nikdo nepovídá, že si ho lidé kolem nevšímají. Nebo z toho, že ho 

tatínek nepotrestá a ani se s ním nepokouší hovořit o tom, co Conor provedl. Další ukázka je 

rozhovor s maminkou, ve kterém ji Conor obviňuje ze lži. Zde se vyjevuje čtenáři rada, že je 

lepší být k blízkému upřímný a připravit ho na možnost úmrtí. O potřebě komunikace a 

sdělování pravdy informuje také rozhovor s netvorem. 

 Tento text může souviset s životem žáka. Buď přímo – žák prožívá podobnou situaci, 

nebo zprostředkovaně, když se v podobné situaci ocitne kamarád žáka. Recipient pak může 

pochopit, co způsobilo propast mezi ním a kamarádem, může si uvědomit, že se nevědomky 

zachoval špatně. Tomu napomáhá část úryvku, ve které vidíme, že Conora trápí, když si ho 

nikdo ve škole nevšímá. Každopádně je text důležitý pro každého žáka, všichni by se měli 

seznámit s tématem umírání a jeho možným prožíváním. 
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5.4.3. Forma a jazykové prostředky 

 Vzhledem k tomu, že se jedná o román, jehož hlavním hrdinou je třináctiletý chlapec, 

je výběr jazykových prostředků ovlivněn právě jeho věkem. Pro pubescentního čtenáře je dílo 

naprosto srozumitelné. Mnohdy je použití výrazů ovlivněno charakteristikou mluvčího. 

V kapitole věnované postavám knihy byly zmíněny například knižní výrazy netvora či 

americké vyjadřování tatínka. Tato charakteristická mluva však nebrání porozumění textu. 

4.4.4. Žánr textu a způsob autorova podání 

Jedná se o dětský příběh, pro který je typické časté využití krátkých vět a přímé řeči. 

Tyto prostředky činí text dynamickým a zvyšují jeho dramatičnost: „‘Říkala jsi to. Věřila jsi 

tomu.‘ ‘Máš pravdu.‘ ‘Lhala jsi mi,‘ řekl a podíval se mámě do očí. ‘Celou dobu jsi mi jenom 

lhala.‘“  (Ness, 2011, s. 176). 

Autorovi se daří věrohodně přiblížit vnitřní svět chlapce, kterému umírá maminka na 

rakovinu. Co mu k věrohodnému podání příběhu napomáhá? Tato věrohodnost je jistě 

podpořena tím, že postavy a základní linii příběhu načrtla Siobhan Dowdová, autorka knih 

pro děti a mládež, která v daném čase umírala na rakovinu. Pocitů, které do postav promítla, 

byla nejspíše sama plná a také byly přítomny všude kolem ní. Právě v tom nejspíše tkví síla 

tohoto díla. Vychází ze skutečné události, ze skutečného života, který pozvolna končil. 

Příběh je napsán velmi čtivě a autenticky. Čtenář má při četbě pocit, jako by sám cítil 

Conorův vztek, smutek nebo bezradnost. Toho autor dosahuje především prokreslenými 

popisy chování a pocitů hlavní postavy. V následujícím úryvku se mísí smutek se zlostí kvůli 

maminčiným lžím: „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‘ “ (Ness, 2011, s. 176). V této ukázce 

vidíme i cítíme čirý smutek a bezradnost nad tím, že maminka umírá: „‘Nechci, abys odešla.‘ 

Jakmile vyřkl tahle slova, vhrkly mu do očí slzy. Nejdřív jich skanulo pár, potom tekly 

proudem. ‘Já vím, miláčku,‘ zašeptala s námahou maminka. ‘Já vím‘“ (Ness, 2011, s. 214). 

Autentičnost textu je podpořena také volbou velmi vhodných metafor, především pak 

personifikací. Ty z textu nijak nevyčnívají, naopak do něj skvěle zapadají a dotvářejí ho. 

„Teplý dech smrdící po kompostu prohrábl Conorovi vlasy na hlavě“ (Ness, 2011, s. 18). 

„Conor se zamračil a jako by potemněla i celá kuchyň. Dům se na moment zatřásl, až 

to vypadalo, že se zřítí a rozerve zem až na tmavou hlínu“ (Ness, 2011, s. 52). „Když se mu tis 

tenkrát zjevil poprvé, myslel si, Conor že za ním přichází tenhle přízrak z mračna černého 
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popela a šlehajících plamenů, co má svaly ze železa, přetahuje se, šlehá rudýma očima a cení 

obrovské tesáky, kterými sežere Conorovu mámu zaživa“ (Ness, 2011, s. 189).    

Velkou roli zde hrají také formální prostředky textu. Přímá řeč lidských postav je vždy 

označena uvozovkami, přímá řeč netvora je odlišena kurzívou bez použití uvozovek. Čtenář 

samozřejmě přemýšlí o významu tohoto rozdílu. Značí to, že ostatní postavy jsou lidské 

bytosti a netvor bytost fantazijní? Nebo je to znázornění faktu, že netvor je rádcem, který žije 

od počátku věků a jehož rady jsou velice důležité, proto musí být dostatečně zdůrazněny? 

Další zvláštností je zvýraznění slov, která jsou v dialogu podle autora důležitá, a čtenář by 

nad nimi měl popřemýšlet. Několik slov v průběhu celé knihy je zvýrazněno tučně, jsou to 

taková slova, která jsou v dialogu podstatná. Při rozmluvě Conora s netvorem jsou některá 

chlapcova slova zdůrazněna kurzívou, což má stejný důvod jako tučné písmo. 

V textu je naznačen přesah tématu umírání, čtenář zde vidí, že dítě, kterému umírá 

rodič, nečelí „pouze“ nadcházející smrti, čelí také reakci okolí. Její podoba velmi ovlivňuje, 

jak se bude se situací vyrovnávat. Reakce podobné té, kterou představuje ukázka, mohou být, 

podle mého názoru, ve školním prostředí velice časté, proto je její znázornění velice užitečné, 

může pro čtenáře plnit účel odrazujícího případu.  „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. A tak pomalu přestal vyhledávat 

kamarády, přestal se ohlížet po špitajících dětech a přestal se hlásit“ (Ness, 2011, s. 78). 

Další z důležitých faktorů, se kterým se autor vypořádal výborně, je postava jakéhosi 

rádce, pomocníka na cestě fázemi vyrovnání se s matčinou nemocí – postava netvora. Text 

velmi dobře znázorňuje, jak moc chybí Conorovi někdo, s kým by si mohl o mamince 

popovídat, jak se trápí svojí noční můrou a jak mu vadí, že mu maminka neříká pravdu. „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?“ (Ness, 2011, s. 135). Přestože si čtenář uvědomuje Conorovu samotu velice záhy, 

sám Conor o tomto pocitu mluví téměř na konci knihy: „‘Abych už nemusel pořád jen čekat. 

Už jsem nemohl vydržet, jak se kvůli tomu cítil pořád jen sám‘“ (Ness, 2011, s. 199). Svěřuje 

se netvorovi, jediné bytosti, která zde pro něj byla v těžkých chvílích a pomáhala mu tak, jak 

měla. Netvor s chlapcem mluvil, vyprávěl mu příběhy, které chlapci, téměř bez jeho vědomí, 

pomohly v přípravě na maminčinu smrt. Tyto rozpravy pomáhají také čtenáři, obzvláště pak 
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dětskému, aby pochopil skutečnost, že smrt se týká každého z nás a aby pochopil spoustu 

dalších faktorů spojených se smrtí, které nemůže ovlivnit. Například to, že ani on svými 

myšlenkami nemůže mít vliv na smrt někoho jiného „Knihu našeho života nepíšeme slovy, 

řekl netvor. Píšeme ji činy. Není důležité, co si myslíš. Záleží pouze na tom, co děláš“ (Ness, 

2011, s. 202). 

Text je vhodný také tím, že zobrazuje smrt jako neodvratitelnou, jako něco, co musí 

dříve nebo později nastat. Maminka neslibuje Conorovi setkání v posmrtném životě, naopak 

skutečně z Conorova života odchází, což je v textu doslova napsáno. „Conor držel svoji 

maminku pevně. A tím ji konečně mohl nechat odejít“ (Ness, 2011, s. 215). Toto znázornění 

konečnosti života a definitivnosti smrti je pro dětského recipienta velice důležité. Je nutné, 

aby mohl reflektovat smrt v její realitě, nikoli s nadějemi, že smrt není konečná a je pouze 

jakýmsi přechodným stádiem k jinému životu, ve kterém se opět setkáme s našimi blízkými. 

Tomuto problému se věnuje například Milena Šubrtová, když píše: „Je však otázkou, zda je 

toto útěšné pojetí smrti, jež se jeví jako pouhá přestupní stanice v nekončícím řetězci dalších 

existencí, pro dětské recipienty ideální. Definitivnost smrti je totiž tímto přístupem 

relativizována a smrt ztrácí důležitou roli měřítka, jímž posuzujeme hodnotu vlastního života“ 

(Šubrtová, 2007, s. 80). Smrt ovšem není znázorněna nijak drasticky, nýbrž poklidným 

odchodem maminky ze světa, Conora tento odchod velmi bolí a pravděpodobně ještě dlouho 

bude, ale na druhou stranu se již nebude cítit tak strašně vyčleněný, jak tomu doposud bylo. 

Maminka již nebude trpět bolestmi, které ji sužovaly, možná i pro ni bude v tomto smyslu 

smrt vykoupením. Samotné znázornění smrti přicházející po dlouhé nemoci umožňuje 

čtenářům velmi detailní nahlédnutí do této složité situace. 

5.4.5. Vybrané úryvky a zdůvodnění výběru 

Dané úryvky byly vybrány s ohledem na cíl, kterého má být jejich čtením v hodině 

dosaženo. V prvním a druhém úryvku je velmi zřetelné, jak si dítě, kterému umírá někdo 

blízký, přeje být „normální“, chce, aby si s ním kamarádi povídali, chce, aby se k němu 

učitelé chovali jako k ostatním žákům. Také je zde zřetelné, jak mu ublížila nejlepší 

kamarádka, když ostatním řekla o Conorově mamince. Vyplývá z nich tedy, jak by mohli 

spolužáci pomoci kamarádovi v podobné situaci – tím, že se k němu budou chovat jako dřív.  

Další tři úryvky znázorňují důležitost komunikace s dítětem v takto krizové situaci. A 

to jak důležitost komunikace mezi dítětem a nemocným rodičem, tak hovory s někým 

blízkým. Někým, kdo se stane jakýmsi zpovědníkem dítěte a nabídne mu svou otevřenou 

náruč.   
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Poslední úryvek znázorňuje smrt Conorovy maminky. Tato část je pro poznání a 

zprostředkovaný prožitek smrti nejpodstatnější.  

 

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. 

A tak pomalu přestal vyhledávat kamarády, přestal se ohlížet po špitajících dětech a 

přestal se hlásit. 

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

.  

. 

. 

Nakonec to dopadlo celé jinak. Mámina léčba trvala déle, než se čekalo, musela se 

opakovat podruhé a teď i potřetí. Ve škole to měl Conor ještě těžší, protože se k němu 

učitelé s ohledem na maminku chovali shovívavě, jako by si ho ani nepamatovali z doby před 

její nemocí. Také spolužáci se k němu chovali jako k nenormálnímu, zvlášť potom, co si ho 

vzal na mušku Harry se svými kumpány.  

 

 

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? 
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„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 

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.“ 
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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. 

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

denodenně proběhnou. Nebyl to čin. 

 

  

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

skanulo pár, potom tekly proudem.  

„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.“   
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6. Navržené lekce 

 Navržené lekce jsou v této kapitole vloženy ve verzi pro učitele. Jejich součástí je tedy 

pomocný komentář. Verze pracovního listu pro žáky je součástí příloh k diplomové práci. 

6.1. Guus Kuijer: Všehokniha 

Časová dotace: 90 minut 

Třída: 7. ročník, je nutné, aby se jednalo o třídu vyrovnanou, ve které mají žáci dobré vztahy 

nejen mezi sebou, ale také s učitelem. 

Cíle hodiny: 

Žáci si uvědomí, že se domácí násilí reálně v některých rodinách odehrává. (Projeví se 

v podvojném deníku a v diskuzi nad navrženými otázkami v rámci celé lekce.) 

Žáci se naučí vyjadřovat svoje pocity z četby. 

Žáci si uvědomí domácí násilí jako velice negativní jev, který porušuje lidská práva. (Projeví 

se při vyplňování tabulky práv a povinností, při debatě nad otázkami, které této aktivitě 

předcházejí, při aktivitě nazvané práce s textem a také v rámci diskuze nad otázkami 

k zamyšlení.) 

Žáci si uvědomí, jaká jsou jejich práva, ale také jaké jsou jejich povinnosti vůči rodičům. 

(Projeví se při vyplňování tabulky práv a povinností.) 

Žák si uvědomí, že násilné chování není normální. (Projeví se v podvojném deníku a 

v diskuzi nad navrženými otázkami v rámci celé lekce.) 

Evokace:  

Učitel položí otázku: Co si představíte pod pojmem Všehokniha? Co vás napadne?  

Aby se žáci připravili na téma hodiny, proběhne evokace prostřednictvím myšlenkové mapy 

s ústředním slovem násilí. Pokud žáci nebudou mít náměty k tomuto pojmu, poslouží 

pomocné otázky učitele. Co to je násilí? Jaké znáte druhy násilí? Může se násilí vyskytovat i 

mezi blízkými lidmi? Jaké mohou být důvody k násilí? Kde se násilí v člověku bere?            

(5 minut) 
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Uvědomění: 

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. (To je velice 

důležité zdůraznit!) 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. 

 

Podvojný deník (20 minut) 

 

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
7
 

– nalije do akvária malinovku
8
. 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 

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. 

                                                           
7 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)   
8 První rána 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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„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. 

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 
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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. 

 

 

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. 
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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.  

 

Plynule přecházíme k další aktivitě, která je započata následujícími otázkami (5 minut): 

Je pro nás tatínkovo chování přijatelné? Proč se tatínek takto chová? 

Co si tatínek myslel, že má za povinnosti? Které povinnosti doopravdy má? (Usiluje o mravní 

výchovu, ale ta má své hranice.) Učitel píše poznatky studentů na tabuli. 

Proč je takové tatínkovo chování špatné? (Je proti závazným pravidlům. Je vlastně 

protiprávní.) 

Učitel napíše na tabuli slova PRÁVO a POVINNOST – pomocí myšlenkové mapy a diskuze 

dojdou se studenty k vysvětlení těchto pojmů. (5 minut) 

Předpokládám, že v 7. třídě se dojde k: Právo = To, co můžeme dělat, na co máme nárok. Co 

nám musí rodiče dopřát. Povinnost = to, co vůči někomu musíme plnit. To, co dělat musíme. 

Učitel nakreslí na tabuli následující tabulku, ta bude doplňována v návaznosti na přečtenou 

ukázku a otázky, které byly zmíněny výše. Roli zde budou samozřejmě hrát také dosavadní 

životní zkušenosti žáků.  

RODIČ:                                                               DÍTĚ: 

Povinnosti vzhledem k dítěti: Povinnosti vzhledem k rodičům: 
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Práva dítěte  

Žáci společně s učitelem prostřednictvím brainstormingu sepisují povinnosti a práva 

do tabulky. Nejdříve se učitel se žáky věnuje povinnostem, až poté právům, neboť ty lze 

dobře od povinností odvodit. Povinnosti doplňuje z tabule – z poznatků, které studenti 

odpověděli na otázku, jaké má tatínek povinnosti. V případě potřeby učitel žáky doplňuje. 

Práva rodiče nejsou v tomto kontextu za důležitá, proto se jim v hodině vyučující nebude 

věnovat. Poté následuje reflexe brainstormingu, po které zbudou ta nejdůležitější práva a 

povinnosti, která budou již okomentovaná učitelem. Žáci si tabulku také vyplní. (15 minut) 

Příklad vyplněné a zkontrolované tabulky: 

RODIČ:                                                               DÍTĚ: 

Povinnosti vzhledem k dítěti: 

Péče o dítě – jeho zdraví, o jeho citový, 

mravní, tělesný, rozumový vývoj. 

Ochrana dítěte 

Umožnění vzdělání 

Vyživovací povinnost k dětem 

Povinnosti vzhledem k rodičům: 

pomoc, podpora, úcta k rodičům, podrobení se 

výchovným opatřením 

péče o chod rodinné domácnosti 

Vyživovací povinnost 

 

Práva dítěte: 

Právo na ochranu (právo být chráněni před 

psychickou a fyzickou újmou) 

Právo na vhodnou životní úroveň – v které se 

budou moci psychicky i fyzicky vyvíjet 

Právo na sociální bezpečí 

Právo na výživu 

Právo na zdravotní péči 

Svoboda výběru náboženství a myšlenkového 

směru 

Právo na to, aby ho rodiče vychovávali a 

rozvíjeli 

Právo na respekt názoru dítěte 

Právo na svobodu vyjádření 

 

 

 

U povinnosti podrobit se výchovným opatřením je nutné dětem zdůraznit, že je rozdíl 

mezi výchovným opatřením a trestem. Musí být přiměřené a nesmí ohrožovat zdraví jedince, 

ani tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte. Nesmí se dotýkat důstojnosti dítěte a 

jeho zdravého vývoje. Pohlavek, výprask rukou nebo předmětem, údery do hlavy atd. jsou 

tresty, které jsou nepřijatelné a řadí se do domácího násilí – fyzického. Nemyslitelné je také 

trestání, které by ohrožovalo zdraví dítěte či jeho rozvoj, vystavování domácím fyzickému a 
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psychickému násilí mezi ostatními členy rodiny, izolace člověka, útoky na sebevědomí atd. 

V tomto případě se jedná o násilí psychické (Hrušáková, Králíčková, Westphalová a kol, 

2015, 191n.). 

 

Práce s textem: 

Žáci si přečtou následující úryvek. Na základě této četby bude jejich úkolem zjistit, zda jsou 

v úryvku porušována práva dětí a jaká. (15 minut) 

Tato činnost bude zreflektována prostřednictvím diskuze vedené učitelem, ve které se vyjasní 

názory žáků. (8 minut) 

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… 

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.“ 
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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 (7 minut): 

 Žáci si přečtou, každý sám v tichosti, následující situace a popřemýšlejí  o nich, můžou si 

samozřejmě udělat poznámky. 

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?  

Na koho by se mohl Tomáš obrátit pro pomoc? (Blízký člověk, kterému může věřit – paní 

Terezínská, v současnosti: Linka bezpečí, orgán sociálně-právní ochrany dětí, policie) 

Po tomto úkolu následuje jeho reflexe – zhodnocení. Sdílení odpovědí a jejich zdůvodnění. 

Diskuze se žáky nad otázkami, sdílení jejich vlastních otázek a komentářů atd. (5 minut) 

Reflexe: 

Dopis hlavnímu hrdinovi 

Studenti sepíšou dopis Tomášovi, ve kterém mají příležitost sdělit mu svoje výtky či 

pochvaly, mohou se ho na cokoli zeptat, vyjádřit mu podporu, okomentovat jeho chování atd. 

Žáci budou upozorněni, že mohou vzít v potaz také poznámky z brainstormingu na začátku 

hodiny. Tedy svoje (a spolužákovy) spontánní poznámky k pojmu násilí. (5 minut) 

Pokud někteří studenti chtějí, mohou svoje dopisy přečíst před třídou. 

 

6.2. Siobhan Dowdová, Patrick Ness: Volání netvora 

Časová dotace: 90 min. 

Třída: 7. ročník ZŠ, je nutné, aby se jednalo o třídu vyrovnanou, ve které mají žáci dobré 

vztahy nejen mezi sebou, ale také s učitelem.  

Cíle hodiny: 

Žák si prostřednictvím literárního díla uvědomí reálnost smrti. (Projeví se v diskuzi při 

řízeném čtení a v pětilístku.) 

Žák si uvědomí, jak se chovat k vrstevníkům, jejichž rodiče jsou vážně nemocní. (Projeví se 

v diskuzi při řízeném čtení.) 

Žák si uvědomí důležitost komunikace mezi lidmi a to i v případě složitých témat. (Projeví se 

v diskuzi při řízeném čtení.) 
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Evokace: 

Učitel položí otázku: Co vás napadne, když se řekne Volání netvora? Jaké emoce ve vás tato 

slova vyvolávají, jaký obraz si představíte? (5 minut) 

Žáci si přečtou následující informace o spisovatelce. Na jejich základě se budou snažit 

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

mohla být její literatura laděna. Své poznatky si žáci zapíší a prokonzultují ve dvojici, vrátíme 

se k nim v reflexi hodiny. (5 minut) 

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.
9
 

„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). 

                                                           
9
 The guardian. Siobhan Dowd. [online] [cit. 20. 3. 2016]. Dostupné z: 

http://www.theguardian.com/news/2007/aug/24/guardianobituaries.humanrights 
Goog Reads. Siobhan Dowd. [online] [cit. 20. 3. 2016]. Dostupné z: 
http://www.goodreads.com/author/show/80760.Siobhan_Dowd 
 

http://www.theguardian.com/news/2007/aug/24/guardianobituaries.humanrights
http://www.goodreads.com/author/show/80760.Siobhan_Dowd
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Uvědomění: 

Řízené čtení a myšlení: Text bude rozdělen do několika částí. Každý žák si úryvek z knihy 

Volání netvora přečte potichu pro sebe. Po každé části se zastavíme a budeme nad textem 

diskutovat. Učitel bude žákům pokládat otázky, které budou podněcovat jejich kritické čtení a 

myšlení. Otázky mohou směřovat do textu nebo za text. Pokud budou mít žáci k textu nějaké 

otázky, učitel s nimi jim poskytne prostor, aby je položili a spolu se spolužáky prodiskutovali. 

(45 minut) 

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. 

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. 
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Navrhované otázky: 

Jak se asi cítil Conor, když se s ním nikdo z jeho spolužáků nebavil? 

 

Proč se s Conorem přestali jeho kamarádi bavit?  

 

Jak by se ke Conorovi měli podle vás spolužáci chovat, aby Conorovi pomohli? 

 

Proč Lily prozradila kamarádkám Conorovo tajemství? 

 

Jaké chování vůči Conorovi zvolili učitelé? 

 

Jak na toto chování zareagoval Conor? K čemu chování učitelů vedlo? 

 

Jak by se měli učitelé ke Conorovi chovat, aby mu pomohli? 

 

 

 

 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.“ 

 

Navrhované otázky: 

 

Jaké pocity Conor nejspíše zažívá? 

 

Proč je Conor na maminku naštvaný? 

 

Proč maminka Conorovi tvrdila, že je vše v pořádku? 

 

Co by Conorovi pomohlo, aby jeho reakce nebyla takto „drsná“? 
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„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 

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. 

 

Navrhované otázky: 

 

Proč maminka neustále Conorovi tvrdila, že je jí lépe a že se vyléčí? 

 

Jak se nyní Conor cítí?  

 

Conor má výčitky svědomí. Co je způsobilo? 

 

Co z Conorova reálného života mu připomíná jeho noční můra? 

 

Jakou má netvor v příběhu funkci? 

 

Některá Conorova slova jsou zdůrazněna kurzívou. Proč tomu tak je? 

 

 

„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. 
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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 myslí 

denodenně proběhnou. Nebyl to čin. 

 

Navrhované otázky: 

Proč je v příběhu netvor? 

 

Proč jsou netvorovy promluvy označeny kurzívou? 

 

Netvor sděluje Conorovi důležitou pravdu, která platí i v našem životě. Která to podle vás je? 

 

Jakou radu dává netvor Conorovi, aby se zbavil vnitřního zmatku? 

 

Proč je důležité říkat v životě pravdu? 

 

 

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

skanulo pár, potom tekly proudem.  

„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. 

 

 

Navrhované otázky: 

Proč je důležité, že Conor sděluje mamince, že nechce, aby odešla? 

 

Co Conorovi a mamince pomohlo k jejich poslednímu rozloučení? 

 

Co pomohlo Conorovi jeho těžkou situaci překonat? Svoji domněnku zdůvodněte. 
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Co Conorovi jeho situaci ztěžovalo? Svoji domněnku zdůvodněte. 

 

Conor se rozloučil s maminkou. Co s ním bude dál? (pozn. Mělo by se narazit na truchlení – 

tomu bude věnována další aktivita. Může být také zmíněno, že bude chlapec žít u svojí 

babičky.) 

Reflexe: 

 Žáci se vrátí ke svým poznámkám ze začátku hodiny. Přečtou si je a na jejich základě 

sepíší ve třech větách, jestli jejich soudy, které vzešly z prvního úkolu – evokace, souhlasí 

s jejich součastným názorem. Popřípadě uvedou, jak se jejich názor změnil. Po sepsání 

poznámek diskutují nejdříve ve dvojicích, poté v rámci celé třídy. Předpokládá se, že učitel 

vyjasní, že spisovatelka nenapsala pouze tuto knihu, své další knihy se ovšem orientovala na 

podobné existenciální otázky (adopce, smrt, vražda, otázky dospívání, hledání sama sebe, 

pohřešování blízkého). (10 minut) 

Diskuze: Žáci vznesou náměty, podněty, otázky, které je v průběhu hodiny napadly. Mohou si 

ujasnit myšlenky a otázky, které se v hodině otevřely a žákům nejsou zcela jasné. (15 minut) 

 

Pětilístek (10 minut): 

 

                                                              SMRT 

 

 

 

 

 

Popis pětilístku: První řádek: námět – SMRT, druhý řádek: dvouslovný popis námětu – jaký 

je, třetí řádek: co námět dělá – tři slovesa, která popisují dějovou složku tématu, čtvrtý řádek: 

věta o čtyřech slovech, která se vztahuje k tématu, pátý řádek: synonymum k námětu. 

Pokud někteří žáci chtějí, mohou se podělit se spolužáky o informace, které do pětilístku 

napsali. Učitel si od žáků pětilístek vybere, bude mu sloužit jako ověření, zda byly splněny 

cíle hodiny. 
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Pomůcka pro učitele: Před touto lekcí je velice nutné, aby si učitel přečetl didaktický 

potenciál knihy a odbornou kapitolu k tématu umírání. Pro zajímavost je možné zhlédnout 

video Brána smrti
10

. Pokud učitel uzná za vhodné, může některé pasáže pustit také žákům a 

následně o nich diskutovat, vzhledem k tomu, že je to ale video velice náročné, doporučuje se 

spíše jako pomůcka pro vyučujícího. Ve videu se objeví myšlenky o tom, že smrt je přirozená, 

že ji lze zvládnout, že jsou důležité vztahy mezi lidmi. Najdeme zde také upozornění na to, 

jak je důležité truchlit. Objevíme zde také informace o různých webových serverech, které se 

zaměřují na pomoc lidem, kterým někdo umírá či umřel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Brána smrti [online] [cit. 11. 5. 2016]. Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10396652416-brana-

smrti/212562262500007-odchody-blizkych/). 
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7. Realizace lekcí na ZŠ 

Navržené lekce byly zrealizovány na ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí. Bohužel vždy v šesté 

třídě, žáci v těchto třídách jsou však velice osobnostně vyspělí. Hodiny vedla paní učitelka, 

která žáky běžně učí, úvodní záměr, abych hodiny odučila, byl raději zamítnut, protože 

v případě takto závažných témat je nutné, aby je učil někdo, kdo žáky dobře zná, a žáci mají 

pocit, že mu mohou důvěřovat. Na hodinách jsem byla přítomná jako posluchač. Tato 

zkušenost pro mě byla velice obohacující. 

Hodiny proběhly pod vedením zkušené paní učitelky Mgr. Kateřiny Bártové, která 

oplývá řadou životních zkušeností. Empatie, kterou má, je až neuvěřitelná a její schopnost 

komunikace se žáky rovněž. Paní učitelka vedla hodiny v souladu s navrženým pracovním 

listem, dodržovala také komentáře určené pro učitele. Obě témata uchopila Mgr. Bártová 

velice citlivě, s ohledem na žáky. Každé téma vyučovala paní učitelka v jiné třídě (stejného 

ročníku). Vzhledem k časové tísni jsme se domluvily, že přípravu plánovanou na dvě hodiny 

upravíme pouze na jednu vyučovací hodinu – zvolíme pouze část, která se týká primárně 

literatury. Obě třídy zcela shodně po skočení hodiny žádaly, zda by bylo možné v tématu 

pokračovat. Pro jejich zájem tedy paní učitelka uvolnila ještě jednu vyučovací hodinu a 

příprava byla zrealizována celá. Mezi první a druhou hodinou byla dvoudenní přestávka, což 

vyvolalo mé obavy o působivost a úspěšnost druhé hodiny. Ukázalo se však, že tyto starosti 

byly téměř zbytečné. 

7.1. Realizace lekce Všehokniha 

Vyučovací hodina věnovaná domácímu násilí začala otázkou paní učitelky, co si žáci 

představí pod slovem Všehokniha, co toto slovo znamená? Žáci odpovídali, že je to kniha, ve 

které nalezneme vše, odpovědi na všechno. Poté se žáci pustili do četby, ve chvílích, kdy četli 

pasáže konverzace Tomáše s Ježíšem, byl ve třídě slyšet smích, dá se tedy předpokládat, že 

tyto okamžiky jsou pro dětské čtenáře skutečně odlehčením situace a zpříjemněním četby, což 

dokázaly také poznámky v podvojném deníku. Žáci v této třídě metodu podvojného deníku 

neznali, což práci ve třídě ztížilo. Poté, co paní učitelka metodu vysvětlila a uvedla příklad 

zápisu do deníku, žáci věděli, jak pracovat. I přesto považuji za vhodné, aby žáci před 

uvedením této hodiny metodu znali, v případě takto citlivého tématu je podle mě nutné, aby 

byla hodina co nejméně narušována. Někteří žáci po dopsání deníku přečetli úryvky, které je 

zaujali a vysvětlili proč. Ukázka bude uvedena v příloze č. 1. Dalším krokem byly doplňující 

otázky k textu. Ty míří na to, zda je otcovo chování ospravedlnitelné a jaké jsou jeho skutečné 

povinnosti vůči rodině. Zde se ukázalo, že jedna z otázek je položená velmi abstraktně a žáci 
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ji nedokážou uchopit. Konkrétně se jedná o otázku: „Můžeme pochopit tatínkovo chování? 

Proč se tatínek takto chová?“ Otázku bylo nutné přeformulovat na otázku, zda je pro nás 

tatínkovo chování přijatelné. Tuto formulaci považuji za mnohem vhodnější než původní. 

Žáci odpovídali, že toto chování přijatelné není. Na otázku, proč ho tedy otec volí, odpovídali, 

že tak byl nejspíš sám vychován, nebo že je „až moc věřící“. Zde bylo nutné upozornit žáky 

na informaci, která je součástí verze pracovního listu pro učitele. Za násilí, které otec páchá, 

může především jeho osobnost, víra nenutí lidi k tomu, aby se chovali špatně ke druhým. 

Bezprostředně po dočtení padla otázka jedné dívky, a sice proč se maminka s tatínkem 

nerozvede. Paní učitelka nastínila, že příběh se odehrává v minulosti, v době, kdy rozvod 

nebyl běžný. Jeden ze žáků se ujal slova a podělil se o zkušenost svojí babičky, která mu 

vyprávěla, že rozvod byla dříve velká ostuda, proto se mu lidé co nejvíce vyhýbali. Jedna 

studentka poznamenala, že se maminka tatínka bála, nerozvedla se s ním tedy z toho důvodu. 

Další část hodiny proběhla dva dny po odučení první hodiny, žáci si tedy nejdříve 

navzájem (ve společné diskuzi) připomněli Všehoknihu a informace, které se dozvěděli 

v předchozí hodině. Poté následovala aktivita na vzájemná práva a povinnosti ve vztahu rodič 

– dítě. Paní učitelka se po vzoru pracovního listu zeptala, co je to právo a co je to povinnost. 

Poté následovala otázka, jaké povinnosti si myslí tatínek, že má. Děti zmiňovaly povinnosti 

jako: sloužit bohu, vychovat z dětí slušné lidi atd. Po vyřčení povinnosti sloužit bohu se 

rozvinula diskuze, ve které žáci říkali, že tuto povinnost nedodržuje, protože ubližuje lidem. 

Poté se přešlo k tomu, jaké povinnosti mají obecně rodiče k dětem, jaká mají děti práva a jaké 

mají povinnosti. Žáci nejdříve vyplnili tabulku a poté sdíleli názory v rámci celé třídy. 

Zmiňovali například: chránit rodinu, citově podporovat (např. na různých soutěžích a 

vystoupeních), podporovat finančně, zajistit domov, zajistit potravu. Návrhy velmi vhodně 

komentovala paní učitelka, chybějící povinnosti (např. zajistit vzdělání) poté doplnila. U 

povinností dětí žáci zmínili: uklízet si, poslouchat, pomáhat atd. Paní učitelka opět 

okomentovala a doplnila. Zajímavá diskuze vznikla na základě dotazu studenta, jestli mu 

můžou rodiče nakázat, aby měl někoho rád. Žáci se shodli na tom, že u některých lidí 

jednoduše nejde, aby je měli rádi. Následujícím úkolem žáků bylo přečíst si úryvek ze 

Všehoknihy a určit, zda jsou v něm porušována práva a jaká. Úryvek žáky velmi zaujal a 

nejspíše v nich vyvolal mnoho emocí, chtěli o něm diskutovat. Žáci komentovali, že tatínek 

vyvolává v Tomášovi strach, na otázku Mgr. Bártové co může tatínkovo chování Tomášovi 

způsobit, nyní či v budoucnosti, odpovídali žáci velice vhodně. Říkali, že Tomáš bude možná 

v budoucnosti také někoho bít, na výzvu paní učitelky, ať zvolí odbornější termín, řekl jeden 
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ze žáků, že se toto chování může na Tomáše přenést a chlapec si bude myslet, že je správné. 

Někteří žáci mluvili o tom, že je možné, že Tomáš spáchá sebevraždu, protože už nebudu 

schopný unést tíhu otcova chování. Jeden žák sdělil svůj strach o to, aby Tomáše nezabil 

tatínek. Za veliký úspěch hodiny pokládám touhu jednoho ze žáků svěřit se se svojí 

zkušeností s domácím násilím a tím, že se musel postavit podnapilému partnerovi svojí 

matky, aby ji ochránil. V hodině padly také návrhy, že by měl Tomáš zavolat na Linku 

bezpečí, paní učitelka tento návrh velmi pochválila, sdělila další možnosti, jak by se mohlo 

ohroženému dítěti dostat pomoci, ale upozornila, že v době, ve které se příběh odehrává, 

podobné možnosti nebyly dostupné.  

Lekci k domácímu násilí jsme bohužel nestihli celou, nezbyl čas na poslední aktivitu 

(dopis hlavnímu hrdinovi). I přesto však hodnotím hodinu jako velmi přínosnou. Během 

druhé hodiny byli žáci občas nepozorní a hluční. To bylo nejspíše zapříčiněno několika 

okolnostmi. Žáci v této třídě jsou všeobecně velmi hluční a problémoví. Další možnou 

příčinou je hluk způsobený opravami školy, na který si žáci v hodině stěžovali, bránil totiž 

jejich soustředění. Paní učitelka zmínila možnost, že hlučnost používají děti jako zastiňující 

chování, protože je téma zasáhlo. U některých žáků pravděpodobně nelze vyloučit nezájem o 

téma či vybrané aktivity. Podle mého názoru bychom se vyhnuli kázeňským problémům, 

pokud bychom zrealizovali lekci jakou dvouhodinou v rámci jednoho dne, pokud možno bez 

větší přestávky. Ve druhé hodině by neopadl emocionální náboj způsobený čtením a 

vyplňováním podvojného deníku. I přesto v hodině padlo několik důležitých myšlenek a ve 

spojitosti s první hodinou lze lekci povařovat za úspěšnou. Mezi faktory doprovázející tuto 

úspěšnost lze podle mého názoru řadit důležitost tématu, aktuálnost a reálnost námětu, 

literární hodnoty knihy, které sami žáci zmínili v podvojném deníku. Zcela jistě sem 

v neposlední řadě můžeme vyzdvihnout pedagogické schopnosti paní Mgr. Kateřiny Bártové. 

Roli hraje také počet žáků ve třídě, který je nízký – dvacet žáků. Dalším faktorem byla lekce 

jako taková. Zamýšlené cíle hodiny byly naplněny. Žáci si tedy z hodiny odnesli, že se 

domácí násilí reálně odehrává. Žáci za pomoci paní učitelky vydedukovali, jaká jsou jejich 

práva, zároveň ale zjistili, jaké jsou jejich povinnosti. Doufám, že si uvědomili, že tato fakta 

musí být dodržována. Za to nejdůležitější, co si žáci z lekce odnesli, považuji uvědomění, že 

domácí násilí porušuje lidská práva a je to negativní jev. Neméně důležité je pochopení toho, 

že domácí násilí není normální, je to tedy něco, co se nemá dít. 
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7.2. Realizace lekce Volání netvora 

Vyučovací hodina na téma úmrtí byla výzvou nejen pro mě, ale také pro paní učitelku 

Bártovou, která mi před hodinou přiznala, že se tohoto tématu trochu bojí, protože kniha je 

velice emotivní. Na začátku hodiny byli žáci upozorněni, že se budou věnovat velice 

důležitému, ale také velice těžkému tématu, které ovšem nebylo explicitně zmíněno. Paní 

učitelka začala práci s knihou podobně jako práci se Všehoknihou, zajímalo ji, co si žáci 

představí, když se řekne Volání netvora. O čem by taková kniha mohla být? Žáci odpovídali 

slovy jako je tajemno, fantasy, hrůza atd. Následovala další aktivita pracovního listu, při které 

se měli žáci na základě několika informací zamyslet nad tím, jaké knihy by mohla autorka 

Siobhan Dowdová psát. Někteří žáci to nevydrželi a chtěli se podělit s celou třídou, přestože 

to nebylo zadáno. Protože se ale chtěli vyjádřit k tématu, paní učitelka je ráda nechala. Žáci 

mluvili o tom, že autorka bude psát jistě pro děti, něco o jejich právech a možná i o smrti. Zde 

se jedna slečna vymezila proti, psaní o smrti by podle ní autorce připomínalo, že umírá. 

Ostatní ovšem tvrdili, že by naopak chtěla předat ostatním svoji zkušenost. Žáky zajímalo, 

jakou měla autorka rakovinu. Na otázku paní Bártové, zda znal Patrik Ness – autor knihy 

Siobhan Dowdovou – autorku námětu, odpověděla žákyně, že jí „neznal, a přesto se rozhodl 

napsat knihu, která by se jí líbila“. Toto žáci zhodnotili jako velmi dobrou motivaci. Druhou 

aktivitou bylo řízené čtení. Zde se žáci konečně mohli začíst do příběhu. Dva žáky první 

úryvek natolik zaujal, že nedbali pokynů a přečetli si všechny úryvky najednou. Po přečtení 

úryvku mnoho žáků zajímalo, zda se dá kniha koupit. Velice překvapivé pro mě bylo, že tuto 

otázku pokládali samí chlapci. Nepokládám za nutné zmiňovat odpovědi na všechny otázky, 

které byly během řízeného čtení položeny. Zmíním tedy výběr odpovědí, které mě zaujaly. Na 

dotaz, proč se přestali s Conorem kamarádi bavit, odpovídali žáci tak, že je jiný, proto se 

s ním lidé nebaví. Paní učitelka upřesnila otázku a řekla žákům, ať se zamyslí, jak by se cítili 

oni, kdyby byl jejich kamarád v podobné situaci, upozornila, že se to může někdy stát. Žáci 

odpovídali tak, že se ho nejspíše spolužáci nechtěli dotknout, protože poté by pro Conora byla 

situace ještě horší. Za důležitý okamžik považuji názor jednoho ze studentů, a sice že 

kamarádi přestali s chlapcem komunikovat, protože se báli, že by mohli rakovinu chytit. Zde 

paní učitelka velice vhodně vysvětlila, že rakovina není v žádném případě přenosná nemoc. 

Mgr. Bártová sdělila žákům, že se v naší společnosti o smrti nemluví, protože se bojíme, že 

bychom si ji mohli přivolat, zdůraznila, že tento postoj není správný. „Každý se narodíme a 

jednou zemřeme.“ Jeden ze žáků na toto konstatování reagoval tím, že to je špatné. Paní 

učitelka zdůraznila, že to není špatné, jednoduše to tak je a autor knihy nám chtěl ukázat, že je 

důležité o smrti mluvit a především je důležité se rozloučit. Na otázku, jaké pocity Conor 
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nejspíše zažívá, když zjistí, že maminka zemře, psali žáci odpovědi na tabuli, objevila se tato 

slova: bolest, zklamání, bezmoc, zmatek, hrůza, tíseň, naštvání, smutek, opuštěnost. Žákům se 

tedy podařilo možné pocity vystihnout velice výstižně. Na otázku paní učitelky, co Conor 

dokazoval mamince svým vzdorem, odpověděli žáci, že dokázal svoji lásku k mamince. Žáci 

se shodli, že maminka nepověděla Conorovi pravdu o své nemoci, protože si myslela, že se 

vyléčí. Vzhledem k nedostatku času přečetla jeden z úryvků paní učitelka nahlas. Přestože to 

nebyl záměr, dojem z knihy a emoce, které děj vyvolává, tím ještě posílila. Všichni žáci tiše 

seděli a s napětím poslouchali. V této hodině tedy žáci stihli přečíst tři části z úryvku pro 

řízené čtení. 

Druhá hodina věnovaná tomuto tématu proběhla dva dny po první (pátek, pondělí). 

Prostřednictvím společné diskuze si žáci připomněli předchozí činnosti a děj knihy, který 

doposud poznali. Poté pokračovali s řízeným čtením. Velmi podnětná diskuze se rozvedla o 

tom, jaká je funkce netvora v příběhu, kdo to vlastně je a proč je nazvaný netvorem. Žáci ho 

nazvali jakýmsi kamarádem, který má Conorovi pomoct, aby se vyrovnal se situací, kterou 

nemůže změnit. Paní učitelka nastínila, že mnohdy, v situacích, kdy máme problémy, vedeme 

dialog sami se sebou, abychom si urovnali svoje myšlenky. Žáci to připodobnili k malým 

dětem, které si povídají s hračkami. Na otázku Kateřiny Bártové, proč si Conor nepovídá 

s člověkem, odpovídali žáci, že by mu člověk skákal do řeči, netvor je spolehlivý a neprozradí 

nikomu chlapcovy problémy. Velice mě zaujaly poznámky žáků k otázce, proč je postava 

nazvána netvorem. Žáci nastínili několik důvodů, každý byl něčím jiný, ale velice zajímavý: 

Netvor poslouchá vše, co mu lidé říkají, „spolyká“ i zlé informace, a ty z něj pak udělají 

netvora. Strom je znetvořený, má pomotané větve, připomíná netvora. Netvor znamená, že 

postava není tvor – podle žáka není člověk, proto si ho Conor volí. Tato skutečnost by 

samozřejmě neplatila v anglickém originále (monster), přesto nápad považuji, společně s paní 

učitelkou, za velice zajímavý a originální. Paní učitelka se postupně věnovala téměř všem 

otázkám z pracovního listu. Na všechny padaly velmi vhodné a pádné odpovědi. Zmíním ještě 

odpovědi na otázku, zda je důležité říkat v životě pravdu, většina žáků odpověděla, že je 

upřímnost velmi důležitá, někteří váhali. Poté, co paní učitelka uvedla příklad, váhající žáci se 

přiklonili k důležitosti sdělovat pravdu.  

V této hodině padlo mnoho velkých myšlenek, které mě mnohdy příjemně překvapily. 

Pokud bych měla vybrat tu nejdůležitější, která mi potvrdila smysl této lekce, zvolím tu, 

kterou nám sdělila žákyně na samotném konci hodiny. „Smrt není úplně tak špatná. Když má 

člověk nějakou velkou bolest, zbytečně se trápí. Smrt je vlastně úplně přirozená.“  
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Závěrečnou aktivitou byl pětilístek, jehož námětem bylo slovo SMRT. I tato aktivita 

potvrdila schopnost žáků přemýšlet nad tématem. Některé zajímavé příklady budou uvedeny 

v příloze. Z přídavných jmen, která smrt vystihují, se velmi často opakovala tato slova: 

smutná, bolestivá, těžká, zlá, strašná. Slovesa popisující, co smrt dělá: zabíjí, zraňuje, 

ochromuje, ukončuje, trápí, bolí, straší, ubližuje, zabíjí. Věta, která se vztahuje k námětu: 

Smrt čeká každého člověka. Nikdo ji nemá rád. Kdo se narodí, ten pozná. Synonyma: úmrtí, 

odchod, konec. 

Lekci věnovanou úmrtí považuji za velice povedenou. Na tomto výsledku se jistě 

podílí řada faktorů, mezi které patří jistě pedagogické kompetence paní učitelky Bártové, 

která s pracovním listem pracovala opravdu velmi citlivě. Po této zkušenosti je důležité 

zdůraznit, že s tématem a pracovními listy by měl pracovat pouze zkušený a empatický učitel. 

Dále považuji za důležitý faktor zajímavost tématu, které souvisí se životem každého člověka, 

a vlastnosti žáků, kteří byli velice otevření a sdílní. Faktory, které mohly hodinu ohrozit, jsou 

především psychická náročnost tématu, kterou ale žáci velmi dobře unesli, a možnost, že je ve 

třídě žák, kterému někdo blízký zemřel. Tato možnost se v dané třídě vyplnila. Jindy velice 

hlučný žák si odsedl od spolužáka, aby mohl v klidu číst, v první hodině se velmi 

nevyjadřoval, ve druhé již ano. Do odevzdaného pracovního listu mi sám napsal, že jeho 

maminka umřela na rakovinu. Paní učitelka tušila, že chlapcovi zemřel někdo blízký, proto ho 

sledovala více než ostatní žáky a byla připravená mu říct, že v případě potřeby může kdykoli 

ze třídy odejít. Žák zvládl celou situaci skvěle, dokonce se zdálo, že se mu ulevilo, když mohl 

někomu pravdu sdělit. Informaci se navíc dozvěděla paní učitelka, což bylo jistě velmi 

přínosné. 

Zamýšlené cíle lekce byly naplněny. V rámci řízeného čtení si žáci (jak hodnotím 

z jejich reakcí v diskuzi) uvědomili, že smrt je něco přirozeného. Z diskuze také vyplynulo, že 

si žáci uvědomují, že pokud některému z jejich vrstevníků zemře někdo blízký, je 

nejvhodnější chovat se k němu zcela normálně. Je dobré dát mu najevo, že ho rádi 

vyslechnou, ale že jejich postoj k němu se nijak nemění. Díky ukázce žáci také pochopili, jak 

se rovněž ukázalo v diskuzi, že je velmi důležité, aby k sobě lidé byli upřímní. Cíle lekce tedy 

považuji za splněné.   

Paní učitelka zhodnotila pracovní list jako velmi povedený, velice se jí líbily 

navrhované otázky k řízenému čtení. Navrhla několik formálních úprav pracovního listu, 

které byly do konečné podoby zapracovány. Paní učitelka také zmínila, že je podle ní daná 
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lekce, a také lekce na  Všehoknihu, vhodná již do šesté třídy, ve které se odehrávala (původně 

zamýšleno pro starší žáky – 7. třída). Žáci jsou podle ní v daném ročníku otevřenější, témata 

snadněji zpracovávají a nepřipouštějí si je tak jako žáci starší. Proto s nimi lze u těchto dětí 

snadněji pracovat.   

Paní učitelka zhodnotila obě přípravy jako velice přínosné. Obě považuje vhodné i pro 

žáky, kteří by podobnou situaci jako hlavní hrdinové knih zažívali. Umožňuje jim 

popřemýšlet o svých možnostech a vypořádat se s nimi, případně začít situaci řešit. Tuto 

funkci paní učitelka vyzdvihla především u tématu umírání. Vzhledem ke komentářům žáků, 

kteří se setkali s domácím násilím, a k jejich odvaze napsat tuto zkušenost do podvojného 

deníku, či ji přímo zmínit na hodině, pokládám v tomto ohledu za velice vhodnou také lekci 

na Všehoknihu. 

Přípravu na knihu Volání netvora z vlastního zájmu zrealizovala ještě jedna učitelka. 

Tato paní učitelka, ač poněkud nezkušená, pouze s rokem praxe, si před hodinou nepřečetla 

teorii k tématu smrti, ani didaktický potenciál, dokonce ani celý pracovní list, což se velice 

odrazilo na průběhu hodiny, kdy nevěděla, jak reagovat na komentáře žáků. Takovému 

postupu je třeba se vyvarovat a na hodinu se vždy pečlivě připravit. Tato zkušenost dokázala, 

že s podobnými tématy může pracovat pouze učitel zkušený, empatický a velmi pečlivý. 
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8. Závěr 

 Hlavním cílem diplomové práce bylo upozornit na dvě knihy s citlivou 

tematikou (domácí násilí a úmrtí rodiče) a navrhnout, jak s těmito tématy zacházet v hodinách 

literatury či občanské výchovy. Aby bylo daného cíle dosaženo, bylo důležité provést 

didaktickou analýzu vybraných děl (Všehokniha, Volání netvora) a také uvést základní 

odborné informace o problematice pro dané dílo typické. Domnívám se, že se mi podařilo 

naplnit všechny vytyčené cíle. Detailní didaktická analýza děl, didaktický potenciál 

vybraných úryvků a kapitoly o problematice domácího násilí či úmrtí vedly k vypracování 

funkčních lekcí, ve kterých dochází k propojení literatury a občanské výchovy. Zmíněné 

kapitoly jsou vhodné pro přípravu učitele, který by chtěl navržené pracovní listy odučit.  

Při realizaci lekcí na základní škole Lyčkovo náměstí se pracovní listy a celé lekce 

ukázaly jako zcela funkční. Práce v hodinách proběhla podle mých představ, žáci byli velice 

otevření, komunikativní, dokonce se svěřili se svými osobními zkušenostmi. Stejný názor 

zastávala také paní učitelka, která hodiny vedla. Na základě jejích doporučení došlo 

k několika drobným úpravám, které budou mít, podle mého názoru, na lekce pozitivní dopad. 

Z pracovního listu (verze pro žáky) k lekci Volání netvora byly vyřazeny tabulky s otázkami 

k řízenému čtení. Žáci si tak nemohou přečíst otázky s předstihem. Znalost otázek k úryvkům, 

se kterými se zatím nepracuje, by je mohlo navádět ke správným odpovědím bez přemýšlení. 

V lekci věnované Všehoknize byla přeformulována nevhodně položená otázka.  

Z mých zkušeností vyplývá, že hodiny může učit pouze velice zkušený a empatický 

učitel. Ke kvalitní přípravě na ně je nutné, aby si přečetl odborné informace k danému tématu 

a didaktický potenciál textu. V těchto materiálech nalezne řadu informací, které mu pomohou 

v hodině reagovat na komentáře žáků, odborná část může napomoci citlivému přístupu 

k daným problematikám. 

Psaní této práce pro mě bylo velice obohacující. Měla jsem možnost zabývat se 

tématy, jejichž znalost je podle mého názoru velmi důležitá, a to nejen pro učitele, ale pro 

každého člověka. Smysluplné pro mě bylo také přemýšlet o velmi zajímavých knihách a 

uvažovat nad tím, jak na ně citlivě upozornit žáky. 

Velmi obohacující byla realizace navržených lekcí na základní škole. Zde se ukázalo, 

že žáci tato témata zvládnou. Někteří žáci mluvili o knihách s velkým zájmem a zmínili svou 

touhu přečíst si příběhy celé. Jejich inspirativní komentáře a odvaha svěřit se s vlastními 

zkušenostmi se pro mě staly jasnými signály toho, že mají navržené lekce smysl, a že je 
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důležité o tématech domácího násilí a úmrtí v rodině se žáky mluvit. Reakce žáků také 

potvrdily, že je vhodné představit daná témata pomocí vybrané beletrie.  

 Při psaní práce se ukázala jako problematická práce s odbornou literaturou. K tématu 

domácího násilí lze najít velké množství velmi kvalitně zpracovaných knih. To samé ovšem 

nelze říct o problematice umírání rodiče z pohledu dítěte, které se v českém prostředí zatím 

nevěnuje příliš pozornosti. Samozřejmou se zde stala práce se zdroji v anglickém jazyce, které 

byly naštěstí obsáhlejší. Zapeklitá byla také otázka představení daných témat ve školních 

hodinách, na tu totiž neexistuje návod. Velmi záleží na houževnatosti, zapálení a především 

empatii učitele. Na základě odborných informací k daným problematikám a na základě 

literární analýzy děl jsem sestavila pracovní listy, které byly později také vyzkoušeny paní 

učitelkou Mgr. Kateřinou Bártovou na základní škole Lyčkovo náměstí. 

Při analýze jednotlivých děl vyvstala otázka, zda mají knihy nějaké shodné rysy. Jinak 

řečeno zda autoři, nezávisle na sobě, používají podobné prostředky, jak čtenářům poskytnout 

maximální prožitek z díla a zároveň podat příběh tak, aby s nimi až příliš neotřásl. 

Všehokniha a Volání netvora vykazují několik společných rysů. Zajímavé je, že jsou obě 

knihy do jisté míry podložené autobiografickými prvky – Guus Kuijer pochází z extrémně 

nábožensky založené rodiny, Patrick Ness vycházel při psaní Volání netvora ze základní 

struktury, kterou navrhla Siobhan Dowdová, spisovatelka, která zemřela na rakovinu. Za 

oběma chlapci, Tomášem i Conorem, přicházejí v těžkých chvílích nereální pomocníci (Ježíš 

a pradávný netvor), kteří je podporují, dávají jim rady, pomáhají jim vypořádat se s extrémní 

situací, ve které se nacházejí. Ve Všehoknize jsou dokonce rozhovory mezi Tomášem a 

Ježíšem zdrojem úsměvných situací a možností jakéhosi odpočinku a klidu po náročných 

násilných scénách. Obě díla jsou psaná subjektivizovanou er-formou, je možné, že pokud by 

se autoři pustili do ich-formy, a dětští hrdinové by byly zároveň vypravěči, staly by se příběhy 

pro čtenáře příliš emocionálně vyčerpávajícími a náročnými. Subjektivizace er-formy 

umocňuje čtenářský prožitek díla a umožňuje proudění emocí, ne však nezvládnutelné.  

Vidíme tedy, že dvě díla, která byla pro analýzu vybrána zcela nezávisle, mají 

společné znaky, jenž podle mého názoru zásadně, a pozitivně, ovlivňují jejich kvalitu. Tím 

ovšem netvrdím, že všechny knihy, které jsou pro přemýšlení o domácím násilí a umírání 

vhodné, musí dané prvky obsahovat. 
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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
11

 – nalije do akvária malinovku
12

. 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 

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.                                                               

                                                           
11 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)   
12 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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„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. 

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. 
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„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?  
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Proč k tomuto chování došlo? 

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. 
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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. 

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.“ 
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„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 

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 

myslí113dennodenně proběhnou. Nebyl to čin. 
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 „Nechci, abys odešla.“ Jakmile vyřkl tahle slova, vhrkly mu do očí slzy. Nejdřív 

jich skanulo pár, potom tekly proudem.  

„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 
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vzpomínají na pomocnou ruku, 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 
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se jeho děti naučily pomáhat – což jistě i on sám jako rodič uvítá, až to bude ve stáří 

potřebovat - , 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 
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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. 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 
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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, 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 
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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 povinnosti – v případě zjištění, je 

dítě týráno, je učitel povinen oznámit tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí 

nebo policii (Šance dětem, ©2011-2016). 

 


