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Úvod 

Diplomová práce „Literární text v hodině německého jazyka, metody 

a formy práce s autentickými texty" se zaměřuje na efektivní využití 

literárního textu ve výuce německého jazyka ve vyšších ročnících 

gymnázií. 

Předkládaná práce obsahuje jak části teoretické, pojednávající o 

funkci literárního textu, tak části zaměřené na praktické využití literárního 

textu ve vyučovacích hodinách včetně popisu vhodných a odpovídajících 

metod a forem práce vzhledem k dané věkové skupině žáků vyšších 

ročníků gymnázia a návrh práce s literární ukázkou z knihy „Der schwarze 

Obelisk" od Ericha Marii Remarqua. 

Teoretická část vychází ze současného zpracování výzkumu naší i 

německy psané odborné literatury v této oblasti. Praktická část je rozdělená 

do dvou částí. První se bude věnovat analýze učebnic „Sprechen Sie 

Deutsch?" 2, „Sprechen Sie Deutsch?" 3, „em Brůckenkurs" a „em 

Hauptkurs" se zaměřením na literární texty. Druhá část, ověřovací, bude 

sloužit k odrazu výše uvedené analýzy v praxi. Součástí praktické části 

práce bude zařazení ukázky komentované četby. 

Předmětem práce je problematika literárního textu v cizojazyčných 

učebnicích se zaměřením na výuku německého jazyka na školách třetího 

stupně - tj. na gymnáziích a středních odborných školách. Půjde o 

porovnání vybrané řady učebnic - české a německé: dvojjazyčné učebnice 

zpracované s přihlédnutím ke srovnávacím aspektům ve vztahu k českému 

jazyku jako mateřskému jazyku a učebnice německé provenience, 

univerzální, s mezinárodní platností a bez zřetele na mateřský jazyk 

uživatelů. Zajímat mě bude, jak autoři těchto učebnic nahlížejí na práci 

s literárním textem ve vyučování, které typy cvičení volí a které žánry a 

témata pro učebnice vybrali. 

Protože stěžejním předmětem práce je literární text, záměrně 
pomíjím lingvistický pohled na problematiku textu a zabývám se pohledem 
literárně vědným. 
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V diplomové práci se pokusím zmapovat možnosti práce s literárními 

texty, které se v hodinách německého jazyka na gymnáziích nabízejí. 

Chtěl bych zároveň nastínit, nakolik a zda vůbec má v rámci hodinové 

dotace vyučující čas na dostatečnou práci s literárními texty. Část práce 

bude věnována využívání uměleckých literárních textů a posouzení jejich 

významu ve výuce německého jazyka. 

Dílčím cílem je vytvoření definice jednotlivých textů - literárního, 

autentického a neautentického a zjištění zastoupení literárních textů ve 

zvolených učebnicích a porovnání frekvence literárních textů v těchto 

učebních souborech. 

Metody mé práce budou tvořit studium odborných publikací, analýza 

pedagogických dokumentů, doplněná analýzou literárně vědných, literárně 

didaktických odborných publikací; k dalším vybraným metodám bude patřit 

rozbor literárních textů ve zvolených učebnicích. Při analýze učebnice se 

zaměřím na srovnání zastoupení uvedených textů ve zvolených učebnicích 

a posléze se budu orientovat na praktickou stránku práce s literárními texty, 

v níž se jako zásadní metoda jeví řízený rozhovor s vyučujícím německého 

jazyka. Mým záměrem je zároveň využít dotazníkové šetření pro vyučující 

německému jazyku i žáky k ověření práce s literárními texty v praxi na 

konkrétních školách. 

Dostupnost literatury z oblasti didaktiky literatury je v naší republice 

poměrně komplikovaná - nedostatek je především monografií. Výchozími 

publikacemi pro mě budou Hendrychova „Didaktika cizích jazyků" a 

německé monografie o práci s literárním textem ve vyučování „Literarische 

Texte im Fremdsprachenunterricht od Löschmanna a Schroderové. 

Běžně dostupné jsou publikace přímo s vybranými literárními texty a 

texty vůbec (např. knihovna v Goethe-lnstitutu), doplněné úkoly a náměty 

pro práci v hodině, které ovšem mají jen velmi krátký - nicméně kvalitně 

vypracovaný - teoretický úvod1. Některé takto dostupné publikace jsou 

doplněny i audiokazetou2. 

1 KAMINSKI, D. Literarische Texte in der Unterrichtspraxis II. Eine Beispielsammlung von 
Diethelm Kaminski. Zagreb : Goethe-Institut, 1984. 



Velká pozornost práci s texty je věnována v časopise PRAXIS 

Fremdsprachenunterricht a jeho českém (do jisté míry) ekvivalentu Cizí 

jazyky. Články v obou časopisech jsou zaměřeny nejen teoreticky, ale 

rovněž odrážejí reálný vyučovací proces. Domnívám se, že pro učitele 

německého jazyka, orientujícího se přímo na vyučovací hodinu a práci v ní, 

je zde podnětného a tvořivého materiálu spíše dostatek. 

2 WEBER, H. Vorschläge 1 Neu. Literarische Texte für den Unterricht Deutsch als 
Fremdsprache. 5. gründlich überarbeitete und veränderte Auflage. Bonn : Goethe Institut 
Inter Nationes, 2002. 



II. Část teoretická 

Ačkoliv lze text chápat jako rozmanitý jazykový materiál, budu se 

vzhledem k zadání této práce v teoretické části zabývat pouze texty 

literárními. 

Na hypotézy, spadající do oblasti didaktiky, které jsem formuluji v 

teoretické části, se budu snažit nalézt odpověď v části praktické. Mým 

záměrem je ověřit, zda je práce s literárními texty rovnocennou součástí 

výuky německého jazyka s komponentami komunikativní a lingvistickou; 

jaký je věnován prostor práci s literárním textem ve vyučování německého 

jazyka v pokročilejší fázi výuky. 

Dále se zaměřím na vytvoření definice textů, a to literárního, 

autentického a neautentického textu na základě studia odborných publikací. 

1. Otázky práce s literárním textem v pedagogických dokumentech 

Zde uvedu požadavky na práci s textem v hodinách cizího jazyka, jak 

jsou formulovány ve „Společném evropském referenčním rámci pro jazyky"3 

a dále v „Učebních dokumentech pro gymnázia"4, které platí pro vyšší 

ročníky osmiletého gymnázia (kvinta - oktáva) a pro čtyřleté gymnázium. 

„Rámcový vzdělávací plán" pro tento stupeň, který by měl platit od r. 2007, 

zatím nebyl schválen. Informace budu čerpat na základě zveřejněné 

pracovní verze Výzkumného ústavu pedagogického. 

Pro 2. stupeň základního vzdělávání (resp. pro 6. - 9. ročník), i pro 

odpovídající ročníky šestiletých a osmiletých gymnázií platí, pokud není 

určeno jinak, vše, co je obsaženo v „Rámcovém vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání" (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

se změnami provedenými k 1. 9. 2005). 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnocení, [on-line], 
1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. ISBN 80-244-0404-4. [cit. 2005-
11-04]. Dostupné na Internetu: <http://www.msmt.cz/Files/MezinarodniSpoluprace/ 
Dokumenty/evropskyreferencniramec.zip>. 

Učební dokumenty pro gymnázia. Praha : Fortuna, 1999. ISBN 80-7168-659-X. 
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—• Společný evropský referenční rámec pro jazykové vyučování 

Ve „Společném evropském referenčním rámci pro jazyky" (dále jen 

„Rámec") se otázce textu věnuje kapitola 4 (S. 45-102) a podkapitola 6.4. 

Mezi způsoby, jak se budou žáci učit cizímu jazyku, se v bodě a) uvádí 

„čtení neupravených, autentických psaných textů a textů neodstupňovaných 

podle obtížnosti (novin, časopisů, povídek, románů, veřejných vývěsek a 

upozornění atd.)", v bodě b) „ přímým působením speciálně vybraných 

(např. odstupňovaných podle obtížnosti) mluvených projevů a psaných textů 

v cizím jazyce (tzv. „srozumitelný jazykový vstup")". 

U učitele se předpokládá znalost literatury a také i schopnost rozvíjet jejím 

prostřednictvím estetické vnímání u žáků. 

Kapitola 6.4.3 se přímo zabývá rolí textů v jazykovém vyučování a 

učení. Pro výuku považuje za vhodné texty autentické - nevytvořené 

primárně pro výuku - i texty vytvořené uměle pro vyučování (např. za 

účelem nácviku gramatického jevu). 

Rámec se věnuje i charakteristice textu, vhodného pro žáky a 

faktorům, které mají být brány v potaz. Jedná se o lingvistickou složitost, typ 

textu, znalost žánru a též sociokulturní znalosti dané jazykové oblasti a 

strukturu projevu (S. 168). 
„Rámec" se dále věnuje úlohám, zaměřeným na porozumění obsahu 

textu a jeho obtížnosti (S. 122, S.169). 

Kapitola 4.3.5. (Estetické užívání jazyka) přímo zmiňuje literární 
texty. Studium literatury by mělo sloužit různým vzdělávacím účelům : 
intelektuálním, morálním, citovým, jazykovým a kulturním, ne pouze účelům 
„čistě estetickým" (S. 57-58). 

—• Učební dokumenty pro gymnázia 

„Učební dokumenty pro gymnázia" formulují požadavky pro práci 
s textem následovně (S. 43): 
1 . - 4 . ročník čtyřletého gymnázia / 5 . - 8 . ročník osmiletého gymnázia: 

• první cizí jazyk 
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„Cizojazyčné texty, určené ke čtení s porozuměním jsou různorodé, 

všeobecně či populárně vědecky orientované, jsou to i méně obtížné 

umělecké texty, texty, vztahující se k tematice jiných vyučovacích předmětů, 

eventuálně jednoduché odborné texty související se zaměřením či 

budoucím studiem žáka, nebo odpovídající jeho zájmu." 

První cizí jazyk disponuje celkovou dotací 12 hodin (pro čtyřleté 

gymnázium), osmileté gymnázium disponuje celkovou časovou dotací 25 

hodin, z nich je 12 hodin určeno pro kvintu až oktávu. 

Druhý cizí jazyk „se zavádí dle zájmu žáků a podmínek školy" 

s celkovou dotací 12 hodin (pro čtyři ročníky) - ať čtyřletého gymnázia nebo 

poslední čtyři ročníky gymnázia osmiletého. Úloha práce s texty není 

specifikována. Žáci, navštěvující němčinu jako druhý cizí jazyk, bývají 

zpravidla začátečníci. 

Formulace z „Učebních dokumentů pro gymnázia" pro první cizí jazyk 

poskytuje učiteli poměrně široké pole působnosti a - dle mého názoru -

podporuje pojetí autentického literárního textu v jeho širší podobě a zároveň 

počítá i s využitím textu uměleckého. 

Žák si má osvojit různé techniky čtení (viz práce s textem) dle 

charakteru a účelu čtení. Na základě kontextu by pak měl využít schopnosti 

odhadu neznámých slov či spojení. 

„Generalizovaný učební plán gymnázia s osmiletým studijním 

cyklem" schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České 

republiky č. j. 20 594/99-22 dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. 1999 počínaje 

prvním a pátým ročníkem. 

„Učební plán gymnázia se čtyřletým studijním cyklem" schválilo 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. j. 20 

595/99-22 dne 5. 5. 1999 s platností od 1. 9. 1999 počínaje prvním 

ročníkem. 

-*• Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání 

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání uvádí, že 
vzdělávání v cizím jazyce navazuje na úroveň osvojenou na konci 
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základního vzdělávání. Cílem je dosažení úrovně B2 pro první cizí jazyk a 

B1 pro druhý cizí jazyk5. Pro první cizí jazyk to znamená, že žák „dokáže 

porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, 

tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru." 

(S. 14). Vzdělávání má žáka vést k „tvořivé práci nejen s věcným, ale i 

uměleckým textem, jež vede k porozumění významové výstavbě textu, 

kjeho posouzení z hlediska stylového, pozitivně působícího na estetickou, 

emocionální i etickou stránku žákovy osobnosti." (S. 14). Literaturou se 

Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání zabývá i dále, 

neboť v dalším bodě uvádí, že žák má být veden k „vytváření osobitého, 

objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře a k vytváření 

návyku individuální četby umělecké a neumělecké literatury [...]" (S. 14) 

V závěru výše uvedeného bodu se říká, že tento pozitivní vztah k literatuře 

by se měl projevit v celoživotní orientaci žáka. Tento bod jinými slovy dbá o 

žákovou správnou hodnotovou orientaci. 

Očekávaným výstupem produktivní řečové dovednosti při práci 

s textem má být žákova dovednost volně reprodukovat přečtený nebo 

vyslechnutý autentický text (S. 18) , což platí pro první i druhý jazyk. 

Očekávaným výstupem reálií v oblasti literatury je schopnost 

charakterizovat „významná období, významné autory a díla literatury 

příslušné jazykové oblasti" (S. 18) pro první cizí jazyk. Pro první i druhý 

jazyk platí, že žák „čte ukázky odpovídající náročnosti (povídky, básně, 

texty kratšího rozsahu ve zjednodušené verzi [...] či v originále a pracuje 

s přečteným textem." (S. 18). Významná díla a autoři mají být zmíněni 

v prvním i druhém jazyce (S. 19). 

2. Vymezení pojmů užívaných v diplomové práci 

Tato kapitola bude věnována vymezení základních pojmů, 

souvisejících se zadáním práce: pojmů „text", „literární text", „autentický 

text" a „neautentický text" a „literatura" jako souhrn textů. Podrobněji se 

budu dále věnovat textu literárnímu. 

5 i' Úrovně B1 B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
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Především u definice pojmu text panuje určitá nejednotnost -

neexistuje jediná univerzální definice. Proto zde uvádím definice vybrané. 

Definice jsem vybral na základě dostupnosti odborných publikací. 

2.1. Vymezení pojmu literární text 

Protože je pro mne závazný pohled literární, pomíjím zde lingvistické 

definice „textu". Závazný je pro mne pohled literárně teoretický. Literární 

teorie nám pro pojem „text" nabízí následující definici6: 

„Obecně: každý výsledek řečové činnosti, to jest jazykový útvar, 

vzniklý konkrétní realizací jazykového systému. Pojem text tak na 

nejobecnější rovině není omezen pouze na psanou (tištěnou) podobu, ale 

zahrnuje produkt řečové činnosti vůbec. Někdy se však termínem text 

rozumí pouze: a) psaná popř. tištěná podoba záznamu, nebo b) jazykový 

útvar, jakýmkoliv způsobem zaznamenaný a uchovaný (např. v psané nebo 

tištěné podobě, zaznamenaný na magnet, pásku, popř. na jiném zařízení 

pro uchování informace apod.); zdůrazňuje se možnost další reprodukce. 

Pojem text je víceméně synonymem k obecnému pojmu jazykový 

projev (promluva), dále pojmu komunikát, při jehož užívání se zdůrazňuje 

komunikační aspekt, tj. proces přenosu informace (zprávy, jazykového 

sdělení) komunikačním kanálem." 

Výraz text pochází z latinského textere = tkát, stavět; textům = 
utkané. 

„Duden - Bedeutungswör terbuch" 7 text def inuje jako „p ísemně 

ustálený doslovně stanovený, obsahově související sled výpovědí". 

„Textem rozumíme psaný popř. i mluvený souvislý projev různé 

délky, obvykle jinak věcně či tematicky neohraničený a neomezený," píše 

Čermák (2001, s. 290). 

„Text je jakýkoli jazykový projev (mluvený a/nebo psaný) vztahující se 

k určité oblasti užívání jazyka, který se v průběhu provádění úlohy stává 

7 VLAŠÍN, Š. (red). Slovník literární teorie. Praha : Československý spisovatel, 1977, s. 389. 
Duden: Das Bedeutungswörterbuch. 3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Duden 

Band 10. Mannheim : Dudenverlag, 2002. ISBN 3-411-04103, s. 887. 
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konkrétní jazykovou činností, jež je buď podpůrným prostředkem, nebo 

cílem, výsledným produktem nebo procesem."8 

Bantel a Schaefer (1997, s. 135) rozumí pod textem v literárně 

vědné publikaci „Grundbegriffe der Literatur" všeobecné označení pro celek 

literárního díla, aniž by tím bylo řečeno něco o jeho příslušnosti k určitému 

literárnímu žánru, záměru autora, stavbě řeči nebo jiném podstatném 

znaku. 

Z hlediska textové lingvistiky je text dle vymezení Dr. Bučkové 

„jednotka obsahující paradigmatické a syntagmatické vztahy, jednotka 

nesoucí textový význam". Dr. Bučkové dále doplňuje, že „v literárním textu 
je pro tento význam dominantní funkce estetická." 

Na základě výše uvedených definic lze dovodit formulaci textu 

literárního. „Literární text" je brán jako text umělecký, jehož textovému 

významu dominuje estetická funkce. 

Jednoznačně formulovaná definice pojmu literární text nebyla 

zastoupena v žádném z prostudovaných titulů (viz seznam použité 

literatury). Pouze Beneš (1970, s. 163) dodává v závorce za pojmem „texty 

umělecké" doplnění pomocí výrazů „literární, beletristické", ovšem rovněž 

bez bližšího vymezení. 

Původ slova „literatura" je odvozen z latinského litera = písmeno, 

litterae = písemné záznamy. Synonymem je také slovo písemnictví. 

Literatura9 v širokém smyslu je definována jako „soubor veškerých 

písmem zaznamenaných jazykových projevů určitého národa, epochy nebo 

celého lidstva, zahrnující nejrůznější obory lidské aktivity (vědu, techniku, 

umění, náboženství, politiku, právo). Základním a nejdiferencovanějším 

vyjadřovacím prostředkem literatury jsou spisovné jazyky ve všech svých 

slohových vrstvách, zpočátku ne vždy jazyky národní, nýbrž kulturně a 

politicky nejvlivnější (např. latina)." 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učeni, vyučování a hodnocení. 1 vyd. 
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci 2001. ISBN 80-244-0404-4, kapitola 2, 
podkapitola 2.1, s. 10. 

VLAŠÍN, Š. (red). Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977, s. 207. 
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Literatura je zde dále rozdělena podle různých hledisek: oboru a 

tematiky, národnostního původu, doby vzniku. Z hlediska funkčního je 

dělena na 

„a) literaturu zaměřenou především na poznání, prosté sdělení, 

popularizaci, informaci, dokumentaci, označovanou globálně jako literatura 

věcná; 

b) literaturu zaměřenou především na estetický účinek, zvanou 

literatura umělecká neboli krásná, z praktických důvodů však obvykle jen 

„literatura". 

Součástí literatury v tomto užším smyslu jsou všechny jazykové 

projevy s převládající estetickou funkcí, tedy i díla lidové slovesnosti, šířená 

původně nikoliv písmem, ale ústním podáním. Přitom mezi uměleckými a 

mimouměleckými jazykovými projevy není nehybná hranice, neboť 

rozhraničení nemá tematickou povahu." 

Literatura z hlediska lingvistiky je dle Čermáka (2001, s. 260) „doklad 
a zdroj užití jazyka určitého typu a stylu i jeden z cílů užití jazyka". 

Literaturou rozumí „Duden - Bedeutungswörterbuch"10 soubor 

v jednom jazyce existujících básnických a spisovatelských děl, pod bodem 

dva ji charakterizuje jako soubor všech knih a statí, které byly napsány na 

určité téma. 

2.2. Literární text v učebnicích 

Tato kapitola je věnována literárně - didaktickým aspektům. 

Východiskem je opět literární text. Další termíny, jež mají být v této kapitole 

objasněny, jsou neautentický text a autentický text. Především z hlediska 

didakticko - metodického existují tři krajní charakteristiky vymezení termínu 

literární text - dle Löschmanna a Schroderové (1984, s. 9-10): 

1) Literární - umělecký text je postaven na roveň textu neliterárnímu, 

tedy neuměleckému. 

Duden: Das Bedeutungswörterbuch. 3. neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Duden 
10. Mannheim : Dudenverlag, 2002. ISBN 3-411-04103, s. 591. 
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„Literárno" je potom integrováno do každodennosti. To ale může vést 

k degradaci literárního textu na pouhé cvičení gramatických a lexikálních 

forem. 

Touto degradací mají autoři na mysli skutečnost, že odstraněním 

hranice mezi uměleckým a neuměleckým textem bude estetická funkce 

literárního textu odsunuta do pozadí. 

2) Přílišné zdůraznění specifik literárna - tedy důrazu na estetický 

zážitek. 

Tento přístup pak měl ale za následek, že texty byly „odsunuty" na 

konec učebnic jako přílohy. 

Zároveň je zde uveden odkaz, ve kterém se hovoří o problematice 

užšího pojetí literárního textu v hodinách cizího jazyka: umělecká (literárně 

estetická) stránka může působit jako zamlžovací a zastírací prvek při 

žákově snaze o pochopení sdělované informace - tedy toho, co má žák 

odhalit. 

3) Rozdílnost vztahu přístupu k literárnímu textu ve výuce 

mateřského jazyka a cizího jazyka. 

V mateřském jazyce pronikne žák během výuky mateřštiny i do 

problematiky literární teorie. 

V cizím jazyce slouží literární text především k vývoji jazykově-

komunikativních dovedností. Recepce literárního textu v cizím jazyce také 

závisí na literárních zkušenostech, získaných v mateřštině. Nesmíme 

opominout kulturní odlišnosti země, ve které cizojazyčný text vznikl a země, 

ve které se s tímto textem pracuje. Na tuto problematiku upozorňuje i 

Bludau (1993, s. 13). 

Ve své práci budu užívat obecně pojmu literární text pro psaný 
text umělecký. Tento text chápu zároveň jako autentický - literární text 
zpravidla čteme tak, jak byl napsán, což odpovídá významu 
autentického textu. Autentickým textem neliterárním rozumím texty 
funkčního stylu prostě sdělovacího (jízdenky, dopis, inzerát, novinový 
článek) a nikoliv uměleckého. 
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Neautentickým textem zde rozumím text didaktizovaný, uměle 
vytvořený tvůrci učebnice pro potřeby vyučování - např. z důvodu 
prezentace nového gramatického jevu a nové slovní zásoby. 

-> Neautentický text 
Neautentickým textem rozumíme text didaktizovaný11 - tedy upravený 

pro vyučování. Didaktizovaným textem v učebnici bývá zpravidla úvodní 

ukázka na začátku kapitoly, vytvořená autory učebnice, zaměřená na 

procvičení nově probíraného učiva. 

—• Autentický text (text v originále): 
Autentickým textem rozumíme texty „vytvořené za účelem 

komunikace bez jakéhokoliv úmyslu používat je ve výuce".12 Hendrych 

(1988, s. 230) charakterizuje pojem jinak - považuje ho sice též za druh 

textu neupraveného = originálního, ale jako příklad se omezuje na jízdenky, 

letenky, prospekty či divadelní programy. 

Autentický text je určen žákům, kteří již cizí jazyk dostatečně ovládají. 

V učebnicích bývá zpravidla uveden na konci lekce. Nejčastěji se jedná o 

úryvek z novin či časopisu nebo vybraná pasáž z knihy. V učebnici bývá 

uváděn formou komentovaného čtení. 
Pod autentickým textem ale většinou rozumíme texty z funkčního 

stylu prostě sdělovacího. Pokud projektujeme definici autentického textu do 
stylu krásné literatury, je možné za autentický text považovat i text krásné 
literatury v původním originále. Dr. Bůčková proto dodává termín literární 

autentický text. 

Každý z těchto typů textů si nárokuje vlastní postupy a formy práce, 

kterým se budu dále věnovat v teoretické části. 

Termín ze semináře „Didaktika literatury" Dr. Bučkové; Katedra germanistiky 
pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a hodnocení. 1. vyd. 
uiomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. ISBN 80-244-0404-4, kapitola 6, 
Podkapitola 6.4.3.2, s. 148. 
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—* Problematika literárního textu ve školní praxi 

Protože je na gymnáziích literatuře věnováno dostatek prostoru 

v hodinách českého jazyka, otevírá se široká možnost spolupráce v rámci 

mezipředmětových vztahů. V hodině cizího jazyka slouží text v prvé řadě 

k rozvoji řečových a komunikačních dovedností. Záleží na volbě práce 

s textem a jeho zaměření. Učitel cizího jazyka musí navíc počítat 

s omezenými vyjadřovacími schopnostmi žáků. Naopak společným rysem je 

vliv žákovy osobnosti. 

Ve vnímání cizojazyčné literatury je též velice důležité kulturně 

historické pozadí, na jehož základě texty vnímáme a interpretujeme. Další 

otázkou, a to poměrně důležitou, je výběr „vhodného" textu pro využití 

v hodině cizího jazyka. Problematice výběru textu bude věnována 

samostatná subkapitola. 

3. Didaktické aspekty literárního textu ve výuce a metodické postupy 
pro práci s literárním textem 

V této kapitole následuje obecná charakteristika práce s literárním 

textem ve vyučování cizímu jazyku. 

Práci s literárním textem ve vyučování cizímu jazyku utvářejí faktory 

pozitivní a negativní. Hříbková (1997, s. 80 - 82) uvádí následující pozitiva. 
• Literární text má motivační a formativní sílu. Přispívá tak k rozvoji 

osobnosti žáka. 

• Literární text je i zdrojem poznatků z historie a reálií13. 

• Literární text prohlubuje komunikativní kompetence žáků. 

• Obrazná vyjádření, známá z literárního textu, často přecházejí do oblasti 

každodenní jazykové komunikace. 

• Literární text slouží i k rozšiřování slovní zásoby v cizím i mateřském 
jazyce. 

V 
Záci hlasitým čtením / přednesem básní prohlubují znalosti fonetiky. 

eneš (1970, s. 164) připisuje tuto schopnost všem autentickým textům. 
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Z výše uvedených pozitiv vyplývá skutečnost, že literární text má ve 

výuce všestranné využití. Lze jej využít jak k procvičování řečových 

dovedností, tak k získávání poznatků o kultuře dané země. Vyzdvihl bych 

motivační sílu literárního textu, neboť žák, který najde ve studovaném 

jazyce zalíbení - a estetická stránka literárního textu je ideální - se učí 

snáze. Z hlediska motivace je důležitá přiměřenost a pestrost 

prezentovaných literárních žánrů. 

Slovesné umění je dle argumentace Žáka (1992/3, s. 31) nejvyšším 

projevem jazykové kultury. Tomu odpovídá i tvrzení Beneše (1970, s. 163 -

164), když uvádí, že v uměleckém textu poznáváme „jazyk v jeho 

nejdokonalejší podobě". 

Tato poznámka vychází z estetické funkce, dominující literárnímu 

textu. Aby literární text žáky oslovil, musí jim být jazykově přiměřený. 

Tandlichová (1993/4, s. 194) dodává fakt, že literatura a literární texty 

mají ve výuce cizího jazyka své seriózní místo, neboť „výuka cizího jazyka 

má komplexní charakter". 

Tímto komplexním charakterem výuky cizímu jazyku chápu nutnost 

nejen žáky seznámit s gramatickou, lexikální a fonetickou stránkou jazyka, 

ale též jim přiblížit kulturu a reálie dané země, přičemž literatura je jednou 

ze stěžejních složek kulturního bohatství. 

Za negativa práce s literárním textem považuje Hříbková (1997, s. 

80 - 82) fakt, že práce s literárním textem je z pohledu vyučujícího náročná 

na přípravu. Jde především o texty určené k syntetickému čtení. Výsledek 

práce je u žáků nejistý, neboť výsledky jsou pozorovatelné až po delší době. 

Před zjednodušeným přístupem k jazyku varuje Žák (1992/3, s. 31), 

když říká, že epická próza je „veřejností obvykle vnímána jako více či méně 

zajímavá reprodukce nějaké události. K hlubinnějším sémantickým vrstvám 

a k estetickým kvalitám textu běžný čtenář proniká poměrně zřídka, přesněji 

řečeno - ani je tam nehledá [...]". Problémem je i nedostatečné seznámení 

vyučujících s blízkými předměty a s jejich osnovami, z čehož vyplývá 

nedostatečný soulad v mezipředmětových vztazích 

Zvýše uvedených názorů a charakteristik vyplývá, že ne každý 

umělecký text je vhodný pro výuku. Obtíže může působit nejen jazyková 
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stránka, nýbrž i stránka obsahová. Důležité je, aby žák literární text pochopil 

a byl jím zároveň motivován k četbě dalšího textu. Text by měl vyhovovat 

jak po stránce lingvodidaktické a vzdělávací, tak i výchovné, neboť učitel 

nesmí pustit ze zřetele, že žáky vždy zároveň vychovává. 

Literární dílo bychom měli vnímat jako odkaz doby a zachycení 

člověka v určitém historickém kontextu. Zároveň u díla uměleckého jde též 

o dosažení estetického účinku. 

„Cílem práce s literárními texty je seznámit žáka se základními jevy, 

jmény autorů a tendencemi literatury příslušné jazykové oblasti, s jejími 

pokrokovými tradicemi a politickou, sociální a kulturní specifikou," říká 

Hendrych (1988, s. 124), jehož pohled na věc plně koresponduje s výše 

uvedenými názory Hříbkové a Tandlichové. 

3.1 Výběr literárního textu a jeho aspekty 

Výběr literárního textu je věc složitá a je třeba zohlednit mnoho 

faktorů, které výběr ovlivňují. Podle literárního druhu můžeme volit mezi 

lyrikou, epikou a dramatem, dle žánru se nám nabízí např. přísloví, 

aforismy, pohádky, pověsti, bajky, básně, písně, fejetony, cestopisy, romány 

atd.). Můžeme volit mezi beletrií nebo literaturou naučnou (ať čistě 

vědeckou nebo populárně vědeckou). K dispozici jsou texty monologické i 

dialogické. 

Obecně můžeme aspekty výběru textu rozdělit na objektivní a 

subjektivní, jak udávají Lóschmann a Schróder (1988, s. 124). Zcela je 

však od sebe oddělit nemůžeme, neboť vždy je to subjekt, kdo se pokouší o 

objektivní výběr. Při výběru vhodného textu se musíme ptát, jakého cíle 

chceme dosáhnout, jakého účinku. Bude žák schopen splnit cíl, který jsme 

si při výběru textu předsevzali? 

Objektivní aspekty 

Výběr literárního textu je vymezen literárními texty zahrnutými v 
učebnicích. Učitel může texty doplnit či nahradit aktuálními. 
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Logicky bychom měli postupovat dle základní didaktické poučky: od 

konkrétního k abstraktnímu. Žák vyššího ročníku gymnázia by však již měl 

být schopen vypořádat se s jistou odpovídající mírou „abstraktna", která je 

ovšem individuální. Od pohádky (která je sice mimo realitu, ale s jasnou 

dějovou linií) bychom tak měli postoupit přes povídku po úvahy a zamyšlení 

Gde jen o návrh). Pedagog by si měl počínat opatrně především u lyriky, u 

básní a jejich interpretace. 

Mezi objektivní faktory řadíme jednak skupinu faktorů vztahující se k 

samotnému literárnímu textu (žánrový a textový aspekt - věková 

přiměřenost, tematická zajímavost či aktuálnost, jazyková obtížnost) a dále 

skupinu faktorů vyplývajících ze samotné práce s textem, tedy faktorů 

odvislých od žáků jako komunikantů s tímto textem - věk žáků, jejich 

jazyková vyspělost (viz výše), společenské a sociokulturní faktory (např. 

životní zkušenosti, výročí nebo jiná aktuální událost, která přímo vybízí 

k zužitkování v hodině cizího jazyka za pomoci práce s autentickým textem). 

Obtížnost textu v cizojazyčné výuce však nesouvisí pouze 

s obsahem, vliv má obtížnost „jazyková". Na mysli mám lexikální prostředky 

a gramatické struktury, které se v textu vyskytují. Na obtížnosti textu se dále 

podílí délky vět, rámcové konstrukce, atd. 

Umělecké „zastření" též působí žákům časté obtíže (např. význam 

konkrétní x význam přenesený). 

-*• Subjektivní aspekty 

Subjektivní aspekty závisí jak na osobě pedagoga, který text vybírá, 

tak žáka - recipienta. Dále závisí na cílové skupině, pro kterou je text určen. 

Zde nemám na mysli tolik stránku gramatickou nebo lexikální, ale 

všeobecný rozhled, znalosti a životní zkušenosti recipientů. Nesmíme 

zapomenout ani na vlastní zájem žáka o dané téma, neboť subjektivními 

aspekty disponuje i každý žák. 
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3.2. Adaptace textu - didaktizování textu 

Adaptace je výraz, pocházející od francouzského slova adaptation = 

přizpůsobení, úprava. 
V textologii se pod tímto termínem rozumí „úprava textu, která má 

usnadnit jeho konkretizaci v novém okruhu vnímatelů, zpravidla značně 

odlišném od okruhu původního. Týká se obvykle jen dílčích otázek 

tematických, kompozičních i jazykových, např. odstranění přílišných 

naturalismů, vypuštění některých méně závažných epizod, zjednodušení 

syntaxe apod.; nesmí vést k ochuzení díla o jeho základní hodnoty nebo ke 

zkreslení účinku. Běžné jsou adaptace klasických děl pro mládež, památek 

antické a středověké literatury pro současné čtenáře atp. Adaptace je 

důležitým prostředkem zpřístupňování významných literárních děl, zejména 

starších, a tím i rozšiřování okruhu jejich působnosti"14 Adaptace se týká 
jak textů, které učitel vybírá mimo učebnici, tak literárních textů 

učebnicových.. 

Druhy adaptace 

- ~ 7-ásah do textu nebo 
Adaptací (literárního) textu rozumíme bud zasan 

přizpůsobení textu samotného. Celkem máme dle Loschmanna a 

Schroderové (1984, s. 36) k dispozici čtyři základní druhy adaptace. 

a) eliminující adaptace 

b) modifikující adaptace 
c) selektivní adaptace 
d) doplňující adaptace 

- „ /-»Hctranění neznámého nebo a) Eliminující adaptací rozumíme odstraněni 

obtížného jazykového materiálu či části textu. 
b) Modifikující adaptace nabízí přizpůsobení textu pomoc, 

ie však třeba být velmi substitučních prostředků (př. synonyma), ^ae je 

opatrný a zásahy provádět s citem. Jazyková stránka literárního textu ve 

^VLAŠÍN, Š. (red). Slovník literární teorie. Praha: československý spisovatel, 1977, 8.11. 
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smyslu textu uměleckého je tím hlavním. Modifikaci provádíme obvykle u 

textů staršího data, kdy je tehdejší jazyková forma (gramatické a lexikální 

struktury) často vzdálená naší. Christoph Wieland se dnes čte těžko, 

naopak taková zpráva velícího generála v Čechách, Alfréda 

Windischgrätze, zr. 1848, jak ji uvádí Kazbunda (1925, s. 404 - 410), se 

čte podstatně lépe (a to i než mnohé současné texty). 

c) Pod selektivní adaptací rozumíme selekci - výběr části textu z celku. 

Platí zde pravidlo, že čím je text autonomnější (= míra, kterou je vybraná 

ukázka dostatečně srozumitelná, nevytržená z kontextu), tím lépe. 

d) Doplňující adaptace má svůj cíl uvedený již v názvu: jde o doplnění 

textu pomocným materiálem, jako jsou poznámky pod čarou, na okraji textu 

nebo přímo v něm. V uměleckém textu považujeme výskyt poznámek přímo 

uvnitř za rušivý. 

Text by z didaktického hlediska měl být vybrán přiměřený, aby 
vyžadoval pokud možno minimum zásahů. Míra nutnosti adaptace také 
závisí na účelu textu ve vyučování: chceme text pochopit, vyprávět, 
interpretovat? Text slouží též k prezentaci nové gramatické látky či 
lexikálních jevů. 

Hovoříme - li o zásazích do autentického textu, je třeba si položit 
následující otázku: „Je zásah do autentického textu nutný pro žákovo 
porozumění?" Provedeme- li však zásah, hrozí ztráta estetické hodnoty. 
Z hlediska cizojazyčné výuky se lze domnívat, že základem výuky je, aby 
žák textu porozuměl. Pokud porozumí, mohu mu později ukázat text 
Původní, bez zásahu. 

Poznámky k textu je třeba koncipovat podle předpokládaných 
znalostí žáků - a to jak na úrovni gramatické a lexikální (neznámá či obtížná 
slovíčka, fráze), tak na úrovni kulturně společenské. Je rozdíl ve znalostech 
žáka prvního ročníku gymnázia a maturitního ročníku (nebo paralelně kvinty 
a oktávy). 
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3.3. Didaktické zásady pro práci s textem 

V této kapitole jsou uvedeny zásady uplatňování obecných 
didaktických zásad pro práci s textem tak, jak je uvádí Hendrych (1988, s. 
348): 

—• Zásada gradace 
Začínáme s texty kratšími a přecházíme na delší. Postupujeme od 

jednodušších textů ke složitějším, od pohledů globálních na detailní, 

specifické. Nejprve žák obsah reprodukuje, poté přistoupíme k vlastní 

žákově produkci. 

—• Zásada přiměřenosti 

Vždy bereme ohled na věk, potřeby a zájmy žáků a jejich jazykovou 

úroveň. Dáváme přednost individuálnímu přístupu. 

—• Zásada názornosti 

Jedná se o používání doplňkového didaktického materiálu jako 
audiozáznam (CD, kazety), film a video (DVD, VHS), ukázky vybraných 
literárních děl z textů mimo učebnici, které usnadní žákovi práci s cizím 
jazykem. 

Zásada komplexnosti 
Snažíme se rozvíjet pokud možno všechny řečové dovednosti žáků -

tedy čtení, písemný projev i poslech. Cílem je rozvoj celé žákovy osobnosti. 

Sledujeme jak cíl vzdělávací, tak výchovný. 

Zásada aktivity a motivovanosti 
Každý žák by měl mít prostor pro vyjádření svých myšlenek, svého 

názoru. Žák, který sám pracuje, je aktivní a má o danou věc zájem, si 

z vyučování odnese více pozitivního než ten, který jen pasivně přijímá 

informace nebo mu nezbývá nic jiného, než informace pasivně přijímat. 
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Tyto zásady je dle mého názoru třeba dodržovat. Umožní kvalitnější 

práci s literárními texty ve vyučování. Individuální přístup vtáhne žáky „do 

děje", doplňkový materiál je rovněž zaujme, upoutá jejich pozornost a 

aktivizuje je. Jak je již uvedeno výše, aktivní žák získává znalosti snáze než 

žák pasivní. 

3.4. Práce s literárním textem 

Z didaktického hlediska můžeme texty rozdělit dle účelu, ke kterému 

slouží1. Jde o prezentaci učiva, při které se žáci seznámí snovou 

gramatikou či lexikálními jednotkami; o získání informací, k čemuž slouží 

především naučné texty; o rozvoj komunikativních kompetencí, pro které 

jsou vhodné texty dialogické; rozvoji pamětních návyků, které lze posílit 

zapamatováním si básní či písní. V neposlední řadě jde o funkci 
estetickou, která je právě doménou textů literárních. 

Literární text můžeme využít jak k osvojení gramatických struktur či 

lexikální zásoby, tak správného čtení a seznámení s autentickým jazykem -

ať v próze či poezií. Text může poskytnout poučení, napětí, zábavu, 

informace. Každý jedinec vnímá text jinak, může tedy nabídnout svůj pohled 

na čtenou problematiku. Induktivní metoda čtení bývá dnes přeceňována -

někteří žáci dávají přednost deduktivnímu přístupu před induktivním. 

Vyloženou informaci pak zpětně pochopí a tím si ji osvojí a zafixují. 

Literární text můžeme využít jak k osvojení gramatických struktur či 

lexikální zásoby, tak správného čtení a seznámení s autentickým jazykem -

ať v próze či poezií. Text může poskytnout poučení, napětí, zábavu, 

informace. Každý jedinec vnímá text jinak, může tedy nabídnout svůj pohled 

na čtenou problematiku. 

Dnes bývá přeceňována induktivní metoda čtení - někteří žáci dávají 

přednost deduktivnímu přístupu před induktivním. Vyloženou informaci pak 

zpětně pochopí a tím si ji osvojí a zafixují. Induktivní metoda klade důraz na 

aktivní činnost žáka, který je schopen sám si vyhledat pro výuku potřebné 

^Dle přednášek PeadDr. Dagmar Švermové Lingvodidaktika I - III; Katedra germanistiky 
Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. 
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informace (např. neznámou slovní zásobu s pomocí slovníku nebo údaje o 

autorovi, díle či epoše). 

Rovněž na žákovu aktivitu je zaměřena komunikativní metoda. Jejím 

cílem je rozvoj vyjadřovacích schopností žáků. Lze ji využít při interpretaci 

obsahu literárního textu, diskusi nad literárním textem, při předřečových i 

řečových cvičeních (např. dovyprávění závěru ukázky literárního textu nebo 

převyprávění obsahu vlastními slovy). 

Jako metodu lze využít i hru, a to jako prostředek motivace žáků 

během vyučování, nabízí se dramatizace literární ukázky nebo pantomima. 

Výběr vhodných metod záleží především na vyučujícím a jeho 

zkušenostech. 

Nabízí se samozřejmě skupinová práce a případně i projekt. 

Zásadním předpokladem aleje nutnost, aby žáci na práci s literárními 

texty stačili jak svými jazykovými znalostmi, tak též svou kulturní vyspělostí", 

píše Beneš (1970, s. 164). 

Kontrola a hodnocení práce s literárními texty je stejná pro všechny 

druhy textů - je třeba brát zřetel na přesnost vyjadřování, pohotovost žáků a 

logickou strukturu jejich projevu. Učitel by měl hodnotit práci žáků průběžně, 

pomáhat jim, v mezích chválit a zbytečně nekárat. 

Kromě běžných úloh a cvičení si literární text nárokuje i své 
specifické úlohy. Daniela Caspari (2000, s. 81) popisuje kreativní práci 
s literárním textem. Kreativní práce je odlišná od „tradičního" pojetí, 
vycházejícího z literární vědy, pojetí analytického, distancovaného a 
»zobjektivněného". Kreativní činnost podle Caspari vychází ze subjektu, 
intuice, představivosti a emocionálního základu. Cílem této metody práce je 
vtáhnout žáka - čtenáře - do děje, do práce s literárním textem. Čtyři fáze 
postupu, které Caspari (2000, s. 82) uvádí odpovídají svým pojetím jak 
Lóschmannovi, tak Hendrychovi a můžeme je přirovnat k fázi přípravné, ve 
které se vzbudí žákův zájem, jsou mu představena možná očekávání a 
vyučující zabrání ukvapeným závěrům. Vhodnou pomůckou mohou být 
audiovizuální média. V další fázi zapojí žák celou svoji osobnost, předchozí 
znalosti a zkušenosti, aby pronikl do vlastního literárního textu. Jako 
kreativní práce je možné vytvořit kresbu, zahrát pantomimu či se pokusit o 
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hudební improvizaci. Tato fáze volně přechází ve třetí fázi (v rámci členění 

podle Hendrycha odpovídají druhá a třetí fáze druhému bodu - Pochopení 

literárního textu). Třetí fáze se zaměřuje na výše uvedenou intuici žáka, 

jeho pocity, schopnost srovnávat, vcítit se a ukázat své pocity. Na základě 

„známého" - tedy co již ví, pronikne k „neznámému" - informaci, kterou 

z textu získá. Závěrečná fáze se věnuje rozvíjející činnosti s textem a 

odpovídá „Následně rozvíjejícím činnostem" u Loschmanna (diplomová 

práce, s. 29) a „Zpracování textu" u Hendrycha (diplomová práce, s. 30). 

Obdobnou čtyřfázovou práci charakterizuje v rámci role textů při 

interkulturním učení i Michael Bludau (1993, s. 13). Bludau uvádí, že 

nesmíme zapomenout, že text (včetně literárního), pocházející z jiného 

kulturního prostředí, vždy ale komentujeme a hodnotíme z našich pozic a 

kulturních zvyklostí. 

3.5. Fáze práce s literárním textem 

V této kapitole porovnám přístupy k práci s literárním textem, jak je 

nahlížejí Hendrych a Lóschmann a Schróder. 

Pracovní postup dle Loschmanna I Schróderové (1984, s. 68) 

udává celkem osm bodů, které je však možné zaměnit a dle konkrétního 

cíle některé vynechat. 

Úvod do literárního textu 

V úvodu do literárního textu je cílem učitele vzbudit zájem žáků. Měl 

by proto poskytnout základní informace o autorovi, vzniku textu, kulturně-

historickém pozadí, popř. srovnání česko - německého pohledu. Vhodné je 

orientovat se na to, co již žák zná z ostatních předmětů - tedy využít 

mezipředmětové vztahy. 

Jazyková příprava na percepci textu 

Během jazykové přípravy by měla být osvětlena klíčová slovíčka 
z vyb r a r>é ukázky. Vyučující by měl např. napsat slovíčka či fráze předem 
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na tabuli nebo hodinu předem pojmy nadiktovat do slovníčku. Nesmíme 

opominout vysvětlit neznámé či obtížné gramatické jevy. 

-> Prvotní vnímání 

Během prvotního vnímání se žák seznámí s literárním textem a zjistí, 
zda je schopen jej zpracovat či nikoliv. V této fázi práce by měl být učitel 
nápomocen kladením orientačních otázek nebo i přečíst část textu. 

Jde především o orientační otázky, které mají zjistit, zda žák pochopil 

hlavní myšlenku textu, dále sem patří vysvětlení neznámých slov a 

významů, které nejsou v běžném (školním) slovníku, výrazů hovorových 

atp. Při tvorbě otázek nám mohou být nápomocny výrazy z Bloomovy 

taxonomie, jak uvádí Petty (1996, s. 303-304). 

—* Kontrola porozumění textu 
Zde žák zjišťuje, do jaké míry ukázce porozuměl. Během první 

kontroly porozumění literárního textu klade učitel orientační a kontrolní 

otázky, na které žáci dle svých schopností odpovídají. 

—> Prohlubující recepce 
V této fázi proniká žák hlouběji do literárního textu. U těžších otázek 

se nevylučuje pomoc učitele v mateřštině. Učitel opět klade nápomocné 
otázky, které žákům usnadní porozumění literárnímu textu. 

Zde je opět závislost na zastoupení literárních žánrů.v učebnicích. 
Zatímco v poezii se bude jednat především o pamětní učení, u prózy máme 
na mysli převyprávění textu vlastními slovy. Jde jednoznačně o aktivizující 
prvek v hodině, žák musí promýšlet svoji práci. Žáci používají opisy, 
synonyma - především by měli čerpat z těch výrazů, které již znají. Na 
základě toho lze pak zjistit úroveň ústního projevu žáků v hodině cizího 
jazyka (pro nás tedy v NJ). 
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—• Interpretace a ocenění textu 
Interpretace2 je termín, označující každý výklad smyslu nějakého 

textu, pochází z latinského interpretatio = výklad, vysvětlení). V nejširším 

slova smyslu jde o „každý přístup ke skutečnosti, který usiluje o výklad jevu, 

jeho podstaty, jeho příčin, podmínek a způsobu jeho existence. V tomto 

smyslu interpretací začíná a končí jakékoliv zkoumání literatury jako faktu; 

v užším smyslu je interpretace literárněvědní disciplínou, jejímž 

východiskem je literární text a cílem co nejadekvátnější pochopení a výklad 

smyslu slovesného uměleckého díla. Na rozdíl od systémově jí nadřazené 

teorie literatury je předmětem interpretace konkrétní individuální umělecké 

dílo jako svébytný celek." 

Interpretace je individuální dle úrovně žáka - čtenáře. Učitel by měl 

zmínit estetickou stránku působení literárního textu, kterou běžný čtenář 

zpravidla pomíjí (viz výše strana 19 - citace Žáka). 

Nezkusil3 uvádí tři základní typy literární výchovy a přístupu 

k interpretaci uměleckého textu, založené na druhu pedagogického 

působení, které lze aplikovat i při výuce cizích jazyků. Během formativního 
přístupu přebírá iniciativu učitel a žák je příjemcem hodnot, které prezentuje 

učitel. Afirmativní přístup je opakem - dopřává žákům téměř naprostou 

volnost. Kompromisem, spočívajícím na interakci a vzájemné spolupráci je 

přístup demokratický. Učitel je svým přístupem k textu „mluvčím nebo 

tlumočníkem autorského hlasu [...]". 

Interpretace obsahu literárního textu je závislá na individuálních 

znalostech, zkušenostech, schopnostech a dovednostech jak žáka, tak 

vyučujícího. Je - li to možné, měl by učitel uplatnit znalosti ze svého dalšího 

aprobačního předmětu (např. další cizí jazyk, český jazyk a literatura nebo 

dějepis). Dále by měl vyučující stavět na znalostech žáka a využít je 

k takovému přístupu, který je schopen odhalit věcnou rovinu textu. 

3 š- (red)- Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977, s. 155. 
ústa V' lnterPretace uměleckého textu a RVPZV-1 [on-line]. Praha : Výzkumný 
ustav pedagogický v Praze, 2004. [cit. 2006-08-091. Dostupné na Internetu: 
<http://www.rvp.cz/clanek/74/93>. 
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Žák může literární text na základě svých schopností převyprávět, 

ohodnotit počínání aktérů nebo se zamyslet nad případným skrytým 

smyslem textu (to uvádí Nezkusil jako nejvyšší stupeň). 

U žáků třetího a čtvrtého ročníku gymnázia již předpokládáme i 

znalosti základů literární teorie a vlivu jednotlivých dějinných epoch na 

literaturu. Je-li dostatek času, lze se s žáky pokusit o složitější rozbor 

literárního textu, který je východiskem k jeho objektivnímu výkladu, uvádějí 

Hrabák a Štěpánek (1978, s. 223). Samozřejmě záleží i na vynalézavosti 

učitele a ochotě žáků. 

—> Zakončení práce s literárním textem 
Jde o závěrečné shrnutí získaných informací, poznatků či pocitů, 

které žák během čtení literárního textu získá. Je možné text ještě jednou 

přečíst. 

Následná rozvíjející činnost 
Součástí dále rozvíjejících činností mohou být jazyková cvičení, 

rozvíjející slovní zásobu či upevňující gramatiku (silná slovesa, infinitivní 

vazby, konjunktivy, minulé a budoucí časy). 

K rozvíjející činnosti bych ještě přiřadil diskusi nad literárním textem. 

Maňák a Švec (2003, s. 109-110) uvádějí, že diskuse obecně „vyzbrojuje 

žáka schopností aktivně a pohotově využívat myšlenkové operace, jasně 

chápat podstatu problému, přesně se vyjadřovat." V cizím jazyce, ve kterém 

jde především o komunikaci, je vhodnost této metody zjevná. Maňák se 

švecem udávají přímo řexř jako jeden ze stimulů pro diskusi. Diskuse je tak 

„efektivním nástrojem pro výcvik žáků v komunikaci [...]" 
Dále se nám také nabízí možnost dramatizace či dialogizace textu -

přirozeně s přihlédnutím k obsahu textu. 
Tyto postupy slouží i k zažití obsahu zpracovávaného textu. Při 

dramatizaci jde nejen o reprodukci textu, ale též o vyjádření textu gestem, 
mimikou, zabarvením a silou hlasu atd. 

Hendrych (1988, s. 125-6) oproti tomu uvádí pouze tři kroky, které 

však pokrývají shodnou oblast práce: 
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—• Uvedení textu 

Jedná se o literárně historický přehled a zařazení díla a autora do 

historického kontextu. Úvod je možné rozvést v mateřském jazyce. Je 

vhodné opírat se o předchozí zkušenosti žáků - ať již s knihou, filmem či 

televizním zpracováním (pokud existuje). 

—> Pochopení textu (po obsahové stránce) 
Žák musí porozumět obsahové stránce ukázky. Vhodnou pomůckou 

jsou návodné otázky učitele. Pochopení textu je předpokladem k motivování 

žáka v další četbě. Je nutné aktivizovat žákovy znalosti, dovednosti a 

zkušenosti na poli jazykovém, literárním i kulturním. 

Zpracování textu 
Na mysli máme nadstavbovou práci s literárním textem, jeho další 

využití a práci s ním. Hendrych uvádí memorování poezie, převyprávění 

ukázky či umělecký překlad u vyspělejších žáků.. 

Jak vyplývá zvýše uvedených bodů, jsou oba postupy vcelku 

totožné. Detailnější rozpracování u Löschmanna a Schrôderové je dáno 

skutečností, že se jedná o monografii, zatímco Hendrychova publikace se 

zabývá didaktikou cizích jazyků obecně. 

3.6. Typologie cvičení 

Následující typologie cvičení je souhrnem cvičení, která se nabízejí 

pri práci s literárním textem ve výuce německého jazyka. 

Pro práci s autentickým textem (včetně literárního) můžeme využít 

cvičení jazyková, předřečová i řečová, která jsou využívána i pro práci 

s texty neautentickými. Toto členění vychází z přednášek PaedDr. Dagmar 

švermové18. Cílem těchto druhů cvičení je automatizace jazykových 

prostředků a nácvik řečových dovedností jak receptivních, tak produktivních. 

1 8 " 

Ka?towunk,y 3 ® e m i n á ř e Lingvodidaktika I - III; Katedra germanistiky Pedagogické fakulty y univerzity v Praze. 

31 



Jazyková cvičení využíváme v přípravné fázi práce s literárním 

textem. Mezi jazyková cvičení počítáme cvičení doplňovací, která se 

mohou orientovat na stránku gramatickou (doplnění členů), lexikální 

(doplnění slova z výběru) i obsahovou (nahrazení věty v textu tak, aby 

smysl zůstal nezměněn), skládání vět ze slov, vyhledávání zadaných slov 

v textu; čtení vybraných pasáží z ukázky; vyhledání věty v textu, začínající 

slovem atd. Dále sem patří substituční cvičení, ve kterých na příklad 

nahrazujeme vybraná slova synonymy. Při práci s přiřazovacími cvičeními 

přiřazují například žáci na základě textu ke jménům osob vhodná slovesa. 

Diktát slouží k fixaci grafické podoby jazyka, během překladových cvičení 

si žáci osvěží slovní zásobu. 

Cvičení předřečová využíváme ve fázi následující, kdy se žáci snaží 

porozumět vybranému textu. Během této fáze klade učitel návodné a 

pomocné otázky. Předřečová cvičení mají charakter přípravy na samostatný 

projev. 

Cvičení řečová přicházejí na řadu v závěrečné fázi. Tato cvičení 
patří mezi cílové požadavky v osnovách a jde v nich o samostatný projev 
žáka. 

S tímto postupem - od cvičení jednodušších ke složitějším - se 

ztotožňuji. Vždy ale záleží na konkrétních schopnostech, dovednostech a 

znalostech žáků, zda je možné již přejít k vyššímu stupni - typu cvičení nebo 

naopak setrvat ještě u cvičení např. předřečových. 

Konkrétní ukázky výše uvedených druhů cvičení: 

Níže uvedené ukázky jsou zde zařazeny jako názorné ukázky 

jednotlivých druhů cvičení, která lze využít při práci s literárním textem. 

2 učebnice „Sprechen Sie Deutsch?" 3. díl jsou vybrány proto, že se 

v praktické části diplomové práce zabývám analýzou literárních textů 

v učebnici „Sprechen Sie Deutsch?" 3.díl. 
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• Jazykové cvičení k ukázce Der Handschuh, „Sprechen Sie Deutsch?" 3. 
díl, str. 85/6B, cvičení 9 

9. Wie heißen die Antonyme? Ergänzen Sie. 
ImGedicht Der Handschuh" gibt es Ausdrücke, die Gegenteile zu den folgenden Wörtern bilden. 
a)etw. fallen lassen x etw. ... b) Angst haben x ... sein c) das Tier steht auf x das Tier ... d) j-d 
biülltx jemand ist... e) frech sein x ... sein f) j-n laufen lassen x j-n mit Tatzen ... g) aufgeregt, ner-
vös seinx... sein h) schnell laufen x mit ... Schritt gehen 

• Předřečové cvičení k ukázce Der Handschuh, „Sprechen Sie Deutsch?" 3. 

díl, str. 87/6B, cvičení 19 

13. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Gedicht „Der Handschuh". 
Wo sind die Personen? Worauf warten sie? Wann spielt sich die Handlung (ungefähr) ab? Was ma-
chen die Tiere dort? Warum schickt Kunigunde den Ritter unter die Tiere? Was macht er? Wie rea-
leren die anderen? Wie endet das Gedicht? Warum hat der Ritter Frau Kunigunde verlassen? Was 
ist die Idee des Gedichtes? 
Benutzen Sie unter anderem die folgenden Ausdrücke: sich ah/spielen - odehrávat se; e iu .ul l i .ng 
h*n)-déj;s Mittelaller (-s. 0) - slfedovék; r Altan ( |e | s . -e) - otevřená vyvýšená terasa; am Hof - .. dvora; e Raoht.ere -
Wmy;rAdel (-s, 0) - šlechta, e Adeligen - šlechtici. 

• Řečové cvičení k ukázce Der Handschuh, „Sprechen Sie Deutsch?" 3. díl, 
str. 85/6B, cvičení 13 

19. Wählen Sie einen kurzen Abschnitt aus Goethes „Faust" oder Schillers 
Gedicht „Der Handschuh" aus. 
Versuchen Sie, den Abschnitt auswendig zu lernen. Tragen Sie ihn in der Klasse vor. 

3.7. Čteni literárního textu 

Základním cílem čtení je pochopit smysl zapsaného textu. Dále sem 
patří cíle estetické a výchovné působení textu Ovládat aktivně zvukovou 

stránku jazyka je pak třeba při hlasitém čtení. Bližší typologie čtení viz níže. 

Při čtení žák poznává běžně užívaná cizojazyčná spojení, větné 

konstrukce a obraty. V ideálním případě si některé z nich zapamatuje a 
osvojí. 

Správné a výrazné čtení je nejen cílem vyučování, ale i prostředkem, 

s jehož pomocí poznává žák nové jevy. 

Není cílem této práce detailně rozebírat druhy čtení, nicméně ale 

práce s textem není bez čtení možná, proto zde pro úplnost uvedu krátkou 

charakteristiku fází a druhů čtení. 
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3.7.1. Fáze čtení 

Hendrych (1988, s. 225) uvádí čtyři fáze čtení. Za výchozí považuje 
vizuální vnímání textu, při kterém žák dešifruje grafické signály. Poté 
následuje vnímání integrativní, během něhož si žák na základě znalosti 
jazyka správně dešifruje slova i v případě, že jsou chybně zapsána. Během 
identifikace žák správně identifikuje jak lexikální prostředky, tak obsah 
čteného textu. Interpretace slouží k tomu, aby žák správně pochopil smysl 
čteného textu. 

Problém nastane tehdy, pokud žák sice zná větné konstrukce i 

slovíčka, ale celkový smysl mu uniká. Důležitá je při tom žákova schopnost 

prediktability, neboli schopnosti předvídání pokračování textu - ať jazykově 

či obsahově. Schopnost jazykového odhadu můžeme ještě rozdělit na 

mezijazykovou (tj. na základě znalosti příbuzného jazyka či znalosti 

mezinárodních slov), vnitrojazykovou (známe kořen slova a významy 

různých přípon /předpon) a kontextovou (na základě obsahu čteného textu). 

3.7.2. Druhy čtení 

Čtení hlasité a tiché 
U pokročilých žáků gymnázia začíná hrát tiché čtení větší roli, 

nicméně i v hlasitém čtení je třeba pokračovat, neboť žáci mnohdy nemají 

správně upevněné návyky artikulační, akceptační či intonační nebo nebyli 

vedeni k výraznému a srozumitelnému čtení. 

Ke schopnostem hlasitého čtení patří například správné dýchání, 

pauzy, členění a schopnost porozumění textu. Je nevyhnutelné, aby se při 

této činnosti žák soustředil a měl znalosti jak jazykové, tak alespoň 

okrajově i o tématu čteného textu (= tematická znalost). 

-»• Čtení orientační 

Cílem je co nejrychleji prohlédnout text a zjistit, zda pro nás obsahuje 
potřebnou informaci či ne. 
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—> Čtení informativní 

Cílem je zachytit hlavní informaci; jde o nejobvyklejší způsob čtení. 

-> Čtení studijní a bezpřekladové 
Cílem studijního čtení je získat úplnou a přesnou informaci.Vhodné 

je vést žáky k bezpřekiadovému čtení, tj. že žák pochopí cizojazyčný text 

ihned, bez překladu do mateřského jazyka. Obzvláště u čtení autentických 

textů toto velice usnadňuje a zrychluje práci. Na vyšším stupni je poměrně 

riskantní praktikovat sborové čtení, neboť vybízí určité žáky k tomu, aby se 

realizovali jinak, než je uvedeno učitelem. 

-» Analytické čtení 
Jedná se o podrobné čtení. Učitel seznámí žáky s možnými 

jazykovými obtížemi a poskytne obecné informace o autorovi a díle. 

Zpravidla se začíná poslechem textu (čte učitel / nahrávka z CD); poté čtou 

žáci. Učitel kontroluje porozumění čtenému textu pomocí návodných otázek. 

Následuje výběrový překlad, rozbor obtížnějších pasáží a vysvětlení nebo 

rozbor jazykových jevů. 

— Syntetické (kurzorické) čtení 
Jde o tiché čtení. Čtenář má snahu porozumět textu bez rozboru a 

překladu. Kurzorické čtení je zaměřeno především na obsah. 

Předpokládané obtížné jazykové jevy jsou vysvětlovány pomocí poznámek 

pod textem či na okraji. Cílem je celkové pochopení obsahu. 

- > Domácí čtení 
Domácí čtení je doplňkem čtení školního. Kontrolovat ho můžeme 

pomocí testu, otázek nebo zadáním referátu. Při domácím čtení 
autentického textu též předpokládáme, že žák bude pracovat se slovníkem. 
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3.8. Četba a její stratifikace 

Četba je v literární teorii definována následovně5: 

1) „čtení, základní způsob vnímání literárního díla ve formě písemného 

projevu. V průběhu tohoto procesu vstupuje literární dílo do vědomí 

čtenáře a konfrontuje se zde sjeho zkušenostním komplexem. 

Výsledek tohoto procesu bývá označován jako dotváření díla 

čtenářem, jeho konkretizace. Podle míry tohoto dotváření hovoří se 

někdy o aktivním a pasivním čtení. 

2) nepřesné synonymum pro termín literatura, v praxi se užívá 

především pro různé žánry nižší literatury, např. dobrodružná četba, 

zábavná četba a jiné." 

Na gymnaziální úrovni již žáci čtou díla určená pro dospělé (ať již 

beletrii nebo literaturu odbornou), ač si v rámci odpočinku dopřejí i literaturu 

určenou mládeži, v níž jsou žánrově zastoupeny dobrodružný román či 

komiks). 

Důležitý vliv hraje sociokulturní prostředí, ze kterého čtenář pochází. 

Dospívající přebírají čtenářské vlivy svého okolí, které se však s věkem 

mění. Právě mezi 16. - 19. rokem, tedy v době gymnaziálních studií, 

nastupuje určitá čtecí krize, píše Küppers (2001, s. 325). Ve věku, kdy žáci 

navštěvují gymnázium, především nemají tak bohatou slovní zásobu, aby 

zvládli celou knihu. Hledat mnoho neznámých slovíček ve slovníku je 

vzhledem k další četbě demotivující. Při dotaci tří hodin týdně není na 

rozsáhlejší práci s mimoučebnicovým materiálem dostatek času (činnosti je 

třeba kvůli pestrosti hodin střídat). Při delším čtení textu žáci ztrácejí 

souvislosti a nevědí, o čem v minulé hodině četli. 

Je důležité, aby kniha zaujala většinu žáků. Řešením mohou být 

například existující publikace, zabývající se německy psanou literaturou, 

určené žákům středních škol. 
Nesmíme zapomínat na kontext historický, kulturní a společenský 

Samozřejmě dále rozvíjíme tvůrčí schopnosti žáků a jejich aktivní přístup 

k vyučování. 

s VLAšÍN, Š. (red). Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1977, s. 63. 
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Facit 

Na základě prostudované literatury byly definovány pojmy literární 

text, autentický text a neautentický text (viz kapitola 2, s. 13-19). 

Analýzou pedagogických dokumentů bylo zjištěno, že práce s texty 

(včetně literárních) je v těchto dokumentech dostatečně zmapována a 

dokumenty jsou učitelům dobrým návodem a pomocníkem. 

Dále byly zmapovány možnosti práce s literárním textem ve 

vyučování včetně nastínění pozitiv a možných obtíží, spojených s prací s 

literárními texty. 

Seznámili jsme se s názory na problematiku práce s literárními texty 

tak, jak ji nahlížejí především dvě publikace: německá monografie 

„Literarische Texte im Fremdsprachenunterricht (Lóschmann, M; Schróder, 

G.) a obecná publikace věnovaná didaktice cizích jazyků „Didaktika cizích 

jazyků11 (Hendrych, J.). Zde jsem dospěl k závěru, že monografie se 

literárním textům věnovala detailněji, což je dáno její specializací. 

Svým průzkumem se mi potvrdil názor, že problematika práce 

s literárním textem je velmi důležitá, ač je v praxi často opomíjená. 

III. Část praktická I 

4. Srovnání přístupu k ukázkám literárních textů v učebnicích 
„Sprechen Sie Deutsch?" - 2 a 3 a „em Bruckenkurs" a „em Hauptkurs" 

Tato část diplomové práce se zabývá literárními texty ve dvou 
rozdílných souborech učebnic. Jedná se o učebnice „Sprechen Sie 

Deutsch?" - 2. a 3. díl z řady „Sprechen Sie Deutsch?" nakladatelství 
Polyglot a německé učebnice „em Bruckenkurs" a „em Hauptkurs" z řady 
»em" nakladatelství Hueber. Dále provedu analýzu vybraných čítanek 
literárních textů, které je možné využít při výuce německého jazyka. 
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Ve srovnání a hodnocení vybraných literárních textů a jejich 

zpracování v učebnicích „Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl a „em 

Bruckenkurs" a „em Hauptkurs". budou uplatňována následující 

lingvodidaktická a literárně didaktická kritéria6: 

1) literární žánr (literárně didaktické kritérium) 

2) výchovný aspekt textů (lingvodidaktické kritérium) 

3) rozsah ukázky (literárně didaktické kritérium) 

4) jazyková obtížnost a obtížnost gramatických jevů 
(lingvodidaktické kritérium) 

5) typologie cvičení (lingvodidaktické kritérium) 

6) motivace (lingvodidaktické kritérium) 

7) celková adekvátnost ukázky vzhledem k tematickému zaměření 
lekce (literárně didaktické kritérium) 

Předpokládáme, že učebnice české provenience bude disponovat 

větším množstvím literárních textů různých autorů, aby dostála 

požadavkům, formulovaným v pedagogických dokumentech pro střední 

školy, a výběr bude orientován na reprezentativní díla a autory. 

V internacionálních učebnicích „em" předpokládáme celkově menší rozsah 

materiálu, určeného ke čtení (včetně literárních textů), neboť zahraniční 

učebnice bývají více zaměřovány na výcvik komunikativních dovedností. U 

literárních textů předpokládáme, že budou zaměřeny do současnosti. 

Kritéria pro výběr analyzovaných literárních textů zobou druhů 

učebnic tvořila žánrová pestrost a rozmanitost autorů. Z učebnic „Sprechen 

Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl byly vybrány žánry (v analyzovaném pořadí): 

román s psychologickými prvky (Erich Maria Remarque), moderní verze 

pohádky na motivy bratří Grimmů, bajka podle Ezopa, romantická báseň 

(Reiner Maria Rilke), drama (Johann Wolfgang Goethe), baladické báseň 

® Soubor kritérií byl vypracován na základě odborné literatury, prostudované k teoretické 
části diplomové práce, a konzultací s PaedDr. Dagmar Švermovou a PhDr. Tamarou 
Buckovou. 
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(Friedrich Schiller), dobrodružný román s prvky sci-fi (Gottfried August 

Bürger), „klasická" pohádka (bratři Grimmové). 

Z učebnic „em Brückenkurs" a „em Hauptkurs" byly vybrány žánry (v 

analyzovaném pořadí): píseň, spadající do žánru literatury pro děti a mládež 

(Georg Kreisler), román s psychologickými prvky (Peter Weiss), cestopis 

s rysy dobrodružné literatury (Reinhold Messner), popularizační text s rysy 

odborné literatury (Caroline Rennolds Milbank), vyprávění 

s autobiografickými prvky (Kurt Tucholsky), románová autobiografie (Ellias 

Canetti), drama (Arthur Schnitzler). 

V příloze č. 1 je pro přehled uveden seznam všech literárních textů z 

učebnic „Sprechen Sie Deutsch?"-2. a 3. díl a v příloze č. 2 seznam všech 

literárních textů z učebnic „em Brücken kurs" a „em Hauptkurs". Přehled 

obsahuje všechny literární texty z uvedených učebnic. V příloze č. 3 jsou 

pak kopie učebnicových textů, analyzovaných v diplomové práci. Po stručné 

charakteristice literárních ukázek ve výše zmíněných učebnicích bude 

následovat orientační graf, znázorňující rozdělení textů v učebnicích 

(literárních, neliterárních i textů neautentických). 

Součástí této části práce je i vlastní návrh práce s literárním textem a 

„návodem" pro práci s konkrétní ukázkou: zdila Ericha Maria Remarqua 

„Der schwarze Obelisk" („Černý obelisk"). 

4.1. Učebnicová řada „Sprechen Sie Deutsch?"1 

Učebnice „Sprechen Sie Deutsch?" jsou určeny žákům gymnázií, 

středních škol a jazykových kurzů. Učebnice jsou běžně dostupné. 

V této práci jsem pracoval s prvním vydáním z roku 1998, které bylo 
v praxi převážně používáno v době, kdy jsem s psaním diplomové práce 

začínal. Dnes máme k dispozici i vydání nové, neboť obor vytváření nových 

či inovovaných učebnic a učebnicových souborů je velmi dynamický. 

V prvním díle této řady učebnic z nakladatelství Polyglot se žáci 

setkávají s texty, vytvořenými tvůrci učebnice. Texty autentické začínají být 

uplatňovány od druhého dílu. Ve třetím díle je již patrný nárůst autentických 

Údaje o nakladateli viz seznam použité literatury, s. 97. 
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textů - literárních i neliterárních. Rozvoj těchto textů souvisí s množstvím 

gramatiky a slovní zásoby, kterou žáci zvládli v předchozích dílech. Tento 

trend pokračuje i ve čtvrtém díle. 

Vzhledem k tomu, že na gymnáziích jsou během výuky probrány 
nejvýše tři díly z této čtyřdílné sady, budu se v této práci věnovat 
literárním textům, vyskytujícím se ve druhém a třetím dílu. 

Texty autentické neliterární - převzaté články z novin či časopisů jsou 

většinou součástí cvičení. K textům delším a ukázkám z literárních děl je 

věnován soubor vlastních cvičení. Cvičení jsou volena vzhledem k rozvoji 

všech řečových dovedností žáků a s přihlédnutím k rozvoji jejich tvůrčích 

schopností (ukázky cvičení viz str. 32 - 33 diplomové práce). 

Citace zdroje pod každým literárním textem žákům v případě 

hlubšího zájmu umožňuje vyhledat si a následně přečíst celou knihu. 

Nejednotnost vzniklá při uvádění zdrojů literárních textů je dána rozdílným 

zaznamenáním těchto údajů v seznamech zdrojů a odkazů učebnic. 

Uvádím tyto odkazy tak, jak jsou uvedeny v učebnicích „Sprechen Sie 

Deutsch?" - 2. a 3. díl, které za uvádění zdrojů zodpovídají. 

Autentické neliterární texty jsou žánrově pestré. Literární texty jsou 

reprezentativní a jejich výběr přispívá k rozšíření žákových znalostí z oblasti 

literatury německy mluvících zemí. Každému probíranému autorovi je 

v lekcích věnován krátký medailon se životopisem. 

Cvičení se orientují jak na procvičování gramatiky, tak na pochopení 

obsahu textu a práci se slovníkem; samozřejmě nechybí otázky, pomocí 

kterých má žák odpovědět. 

Ve třetím a čtvrtém dílu jsou opakovači lekce (L 6, L 12) vždy 

věnovány práci s autentickými literárními texty. 

4.1.1. Literární texty v učebnicích „Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl 

Celkově můžeme říci, že literární texty, uvedené v učebnicích 

..Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl jsou rozmanité a žánrově pestré. 

Zastoupené žánry jsou: bajka, báseň, drama, píseň, pohádka a román. 

Ukázky mají výchovnou složku a jsou obsahově dnešním žákům blízké. 
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Učebnice seznámí žáky i s významnými německými spisovateli a jejich díly 
(Goethe, Schiller, Remarque, bratři Grimmové), čímž rozšiřuje literární 
povědomí žáků. 

Graf rozdělení textů v učebnicích „Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. 
díl 

Následující graf nám přiblíží rozdělení textů v učebnicích „Sprechen 

Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl. 

„Sprechen Sie Deutsch?" 2. díl 
LT - literární text - styl krásné literatury; text autentický 

(doslovné převzetí cizojazyčného originálu) i neautentický 

• 19,3% 

NLTA - neliterární text autentický; většinou publicistický styl 

• 9,5% 

NAT - neautentický text - simulovaný všeobecně hovorový styl 

v didaktizované úpravě za účelem prezentace nových 

gramatických a lexikálních jevů 

• 74,2% 

Literární texty 

• LT 
• NLTA 
• NAT 
• 
• 
• 
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„Sprechen Sie Deutsch?" 3. díl 

LT - literární text - styl krásné literatury; text autentický 

(doslovné převzetí cizojazyčného originálu) i neautentický 

• 28,6% 

NLTA - neliterární text autentický; většinou publicistický styl 

•31,4% 

NAT - neautentický text - simulovaný všeobecně hovorový styl 

v didaktizované úpravě za účelem prezentace nových 

gramatických a lexikálních jevů 

• 40% 

Literární texty 

4.1.2. Vybrané literární texty z učebnice „Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 
3. díl 

V následující části bude provedena charakteristika vybraných 
reprezentativních literárních ukázek z učebnic „Sprechen Sie Deutsch?11 - 2. 
a 3. díl. 

Charakteristika vybraných literárních textů z učebnice „Sprechen 
Sie Deutsch?" 2. díl 

Erich Maria Remarque: Drei Kameraden („Tři kamarádi"), lekce 6; str. 78 

Zdroj: Erich Maria Remarque: Drei Kameraden. Are de Triomphe. Liebe 
Deinen Nächsten. Drei Romane. Verlag Kurt Desch. Wien - München - Basel, 
1965, Kap. XXVI, S. 352-3. 
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Jde o román s psychologickými a filosofickými prvky z pera autora 

„ztracené generace" (autoři stižení I. světovou válkou). Román se zabývá 

situací v Německu po I. světové válce, což u Remarqua není tolik obvyklé -

autor situoval většinu svých děl do válečné doby. Hlavní linií příběhu je 

láska hlavního hrdiny k dívce umírající na tuberkulosu. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Román s psychologickými prvky 

(autor tzv. „ztracené generace)" 
Výchovný aspekt Výchovným aspektem románu je 

nesobeckost hlavního hrdiny a 
jeho kamarádů, kteří prodají svoji 
nejcennější věc, aby mohli dívce 
zaplatit další pobyt v sanatoriu i 
přesto, že vědí, že dívka zemře. 

Rozsah ukázky Ukázka je vzhledem k obsahu 
dlouhá.Vyskytuje se v ní příliš 
mnoho postav, o kterých žák nic 
bližšího neví. Ukázka je proto 
nepřehledná, ani obsahově není 
ukázka příliš přitažlivá. 
Počet lexikálních jednotek: 395 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 

gramatických jevů 

Text není obtížný ani gramaticky 
ani jazykově. 

Typologie cvičení Dílčí cvičení, zaměřená na 
porozumění čtenému textu, 
mluvnici a rozvoj slovní zásoby, 
jsou vhodně volená. 

Motivace pro další 
četbu 

Tato ukázka žáky k přečtení 
celého románu nemotivuje. Kniha 
pojednává o dívce, nemocné 
TBC, která se léčí v drahém 
sanatoriu. Toto prostředí je pro 
dnešní generaci ,,-náctiletých" 
vzdálené. 

Z díla Ericha Marii 
Remarqua lze najít 
vhodnější ukázku -
s výchovným 
aspektem - než je tato 
(např. „Na západní 
frontě klid" či „Černý 
obelisk"). 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

L - — — 

Lekce 6 je opakovači. Jejím 
nadpisem je „Četba" („Lekture"). 
Výběr Ericha Marii Remarqua je 
proto vhodný. 

Mezipředmětový 
vztah: Český jazyk a 
literatura. Žáci ve 
čtvrtém ročníku 
probírají generaci 
spisovatelů, proživších 
I. světovou válku a 
následné období, 
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Die Bremer Stadtmusikanten („Brémšti muzikanti"), lekce 12/C; str. 

172 
Zdroj neuveden. Pohádka na motivy bratří Grimmů. 

Pohádka bratří Grimmů „Brémšti muzikanti" vypráví poučný příběh o 

zvířátkách, která svým důvtipem překonala mnohé překážky a nástrahy, 

mimo jiné společně přelstila zlé loupežníky. Tato pohádka ze sbírky „Kinder 

und Hausmarchen" je vedena pod číslem KHM 27 - tedy jako dvacátá 

sedmá pohádka ze dvou set8. 

Kritéria hodnocení Komentář 

Literární žánr Moderně zpracovaná verze 
pohádky na motivy bratří 
Grimmů. 

Výchovný aspekt Pohádka obsahuje morální 
ponaučení. 

Rozsah ukázky Délka ukázky je vzhledem 
k obsahu optimální. 
Počet lexikálních jednotek: 182 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Text není obtížný ani gramaticky 
ani jazykově. 

S— z. J. 
Typologie cvičení Cvičení rozvíjejí všechny řečové 

dovednosti. 
Z didaktického 
hlediska je možné tuto 
ukázku částečně 
zpracovat jako 
dramatizaci, která 
nabízí zatraktivnění 
hodiny. V rámci 
mezipředmětových 
vztahů je možno ve 
výtvarné výchově 
vyrobit masky. 

Motivace pro další 
četbu 

Ukázka je motivující pro dalsi 
četbu, přitažlivý je obrazový 
doprovod k ukázce. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Ukázka je do lekce 
„Landeskunde Deutschland" 
vhodně zvolena. 

8 Grimms Märchen [on-line], [cit. 2006-10-01]. Dostupné na Internetu: <http://www.uni-
protokolle.de/Lexikon/Grimms_M%E4rchen.html>. 
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Der Fuchs und der Ziegenbock („Liška a kozel"), lekce 12/C; str. 174 

Zdroj neuveden; podle Ezopa. Jde o didaktizovaný literární text žánru bajky. 

Text se nejvíce blíží původní verzi, uveřejněné na internetu9, kde je bajka 

uvedena jako doplňovací cvičení. Text v učebnici je adaptován -

zjednodušena je gramatická stavba i slovní zásoba. 

„Liška a kozel" se jako většina bajek, připisovaných Ezopovi (6. 

století před Kristem; Řecko), odehrává ve světě zvířat. V krátkém 

prozaickém příběhu se stručným dějem jsou zvířata nadána lidskými 

vlastnostmi i cítěním a jednají jako lidé. Na základě charakteristických 

vlastností nebo podoby jsou zároveň typem určitého charakteru. V níže 

uvedené bajce tomu není jinak. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Bajka na motivy bajky slavného 

starověkého autora bajek Esopa. 
Výchovný aspekt Text obsahuje výchovnou složku, 

neboť poukazuje na různé lidské 
vlastnosti. 

Ezopovy bajky jsou 
dodnes obecně známé 
a poučné. 

Rozsah ukázky Délka ukázky je optimální. 
Počet lexikálních jednotek: 420 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Z hlediska slovní zásoby je text 
poměrně náročný. Tuto náročnost 
vhodně vyvažují obrázky 
seriálového typu, podle kterých je 
možno děj členit a po přečtení 
zpětně reprodukovat. 

Typologie cvičení Cvičení rozvíjejí všechny řečové 
dovednosti. 

Motivace pro další 
četbu 

Bajka jako literární žánr je 
motivující k přečtení dalších 
bajek, neboť jsou v nich 
zajímavou a nenásilnou formou 
prezentovány různé lidské 
vlastnosti. 

Žáci mohou uplatnit 
znalosti dalších bajek 
od různých autorů 
(Krylov, 
La Fontaine...) 

celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 

jaměřeníjekce 

Ukázka může být součástí 
kterékoliv lekce, obsahově s lekcí 
„Landeskunde Deutschland" 
nesouvisí. 

9 ' — 

SCHWARZENBRUNNER, E Fabeln Der Fuchs und der Ziegenbock (Äsop) [on-line], [cit. 
<hn ° 5 " 0 5 ] D o s t uPné na Internetu: ^nitp://www.kidsnet.at/Deutsch/schwarzenbrunner/fabel/uebung5.htm>. 
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-+ Charakteristika vybraných literárních textů z učebnice „Sprechen 

Sie Deutsch?" 3. díl 

Reiner Maria Rilke: Land und Volk („Lid a země"), lekce 3/C; str. 47 

Zdroj: Rilke, Reiner Maria: Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden. 

Band 1 (Gedichte 1895-1910). 1. Auflage. Insel Verlag, Frankfurt am Main 

und Leipzig 1996. S. 23. 

Tato báseň pochází z Rilkeho rané básnické sbírky „Larenopfer" 

z roku 1895. Autor v ní vyjádřil svůj vztah k rodišti - české zemi a české 

lidové písni. Některé verše sbírky věnoval i vybraným českým umělcům. 

V básni „Land und Volk" vyjádřil obdiv k českým ženám, dodnes 

vyhlášeným svoji krásou. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Romantická báseň spisovatele 

z okruhu pražské německé 
literatury 

Výchovný aspekt Lehce erotický nádech 
především ve třetí sloce ( Gott 
gab Hutte; voli von Schafen 
Stalle; und der Dirne klaffi vor 
Gesundheit fast das Mieder) - je 
dnešním žákům blízký. 

Rozsah ukázky Délka básně (4 sloky) je 
optimální. 
Počet lexikálních jednotek: 71 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Báseň je celkově náročná. 
Literární požitek zní může mít 
jen někdo, kdo již německý jazyk 
dobře ovládá a nemusí se 
zatěžovat neustálým 
vyhledáváním výrazů, aby básni 
dobře porozuměl. Uvedení 
neznámých slovíček pod textem 
není optimální. Chybí zde 
vysvětlení slova die Dirne, který 
má dnes, na rozdíl konce 19. 
století, vulgární nádech. 
Vysvětlení výrazu Spreizen 
fordem jako sich verzweigen 
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rovněž žákům nepomůže- jde 
opět o neobvyklé výrazy. Dalším 
nedostatkem je neuvedení slov 
klaffen (rozevírat se) a das 
Mieder (živůtek), která jsou pro 
pochopení třetí sloky nezbytná. 
Naopak uvedení slov die Art, die 
Faust či die Kraft je nadbytečné. 

Typologie cvičení Cvičení rozvíjejí všechny řečové 
dovednosti. 

Motivace pro další 
četbu 

Báseň je motivující pro další 
četbu. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Vzhledem k obsahu lekce -
představení České republiky - je 
vybrána tematicky vhodně. 

J.W. Goethe: Faust; lekce 6/A; str. 80 - 81 

Zdroj: J. W. Goethe: Faust. Texte. In: Sämtliche Werke, Band 7/1. 

Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am main, 3. Auflage 1995, S. 75 - 77. 

J.W. Goethe: Faust. Československý spisovatel, Praha, 1979, s. 23 -

27. Přeložil Otokar Fischer. 

Goethovo drama Faust je dvojdílná tragédie s filosofickými prvky. 

Vychází ze staré pověsti o doktoru Faustovi, který zaprodal svoji duši ďáblu. 

V díle se rovněž setkáme s motivem vražedkyně, oblíbeným v době vzniku 

tohoto dramatu. Konečná podoba tohoto Goethova životního díla pochází 

z roku 1831. 

-b£itéria_hodnocení Komentář 
Literární žánr 

Tr ' j 

Drama slavného německého 
spisovatele druhé poloviny 18. a 
první třetiny 19. století. 

Přítomnost ukázky 
z díla Johanna 
Wolfganga Goetha 
jako jednoho 
z největších klasiků 
německy psané 
literatury je v učebnici 
německého jazyka 
nezbytná, výběr Fausta 
ie ideální. Yychovný aspekt Žákům je téma známé a mladý 

hrdina je jim blízký. Ukázka 

j 
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popisuje scénu, ve které se Faust 
upisuje Mefistofelovi, onen 
slavný moment, kdy Faust říká: 
„Werď ich zum Augenblicke 
sagen: Verweile doch! du bist so 
schón! Dann magst du mích in 
Fesseln schlagen..." Zde je 
patrná hloubka myšlenky o kráse 
a smyslu života, což reprezentuje 
výchovný aspekt ukázky. 
Vyučující by na to měl upozornit 
a didakticky toto téma využít př. 
k tématu boje proti drogám. 

Rozsah ukázky Délka ukázky je přiměřená. 
Počet lexikálních jednotek: 395 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Vzhledem k obtížnosti 
původního textu je vedle pro 
srovnání uveden český překlad 
Otokara Fischera. Výběr 
vysvětlujících pomocných 
slovíček pod textem je 
optimální. 

Typologie cvičení Cvičení rozvíjejí všechny řečové 
dovednosti. 

Motivace pro další 
četbu 

Tato ukázka má sílu motivovat 
žáky k přečtení knihy nebo 
jiného druhu zpracování tématu. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Celkově je ukázka do lekce 
„Lektúre" vhodně zvolena. 

Friedrich Schiller: Der Handschuh („Rukavička"), Lekce 6/A; str. 82 
Zdroj: Der Handschuh. In: Deutsche Balladen. Philips Reklam jun. Verlag, 

Stuttgart 1982, S. 137-139. 

„Der Handschuh" je baladická báseň autora hnutí „Sturm und Drang" 

a „Výmarské klasiky" Friedricha Schillera. Báseň je kritikou povrchní lásky, 

arogance a nesmyslných příkazů. Děj je situován do rytířské doby 

středověku. Rytíř má princezně dokázat svou lásku tím, že jí přinese zpět 

kapesníček, který vhodila mezi divoké šelmy. 
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Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Baladická báseň. 
Výchovný aspekt Báseň varuje před povrchností a 

před neupřímným a falešným 
jednáním, které se nevyplácí. 

Rozsah ukázek Vzhledem k obtížnost je text 
poměrně dlouhý. 
Počet lexikálních jednotek: 317 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Text je velmi špatně 
srozumitelný a je gramaticky i 
lexikálně náročný. 

Téměř celý text je 
přeložen v rámci 
vysvětlení neznámé 
slovní zásoby pod 
textem, čímž se ztrácí 
jeho estetický zážitek. 
Bez tohoto vysvětlení 
by však text byl pro 
žáky zcela 
nesrozumitelný. 

Typologie cvičení Úlohy rozvíjejí všechny řečové 
dovednosti. 

Motivace pro další 
četbu 

Ukázka pro žáky není 
motivující, neboť si zde ověří 
nanejvýše skutečnost, že 
německý jazyk neovládají. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Tematicky je ukázka do lekce 
„Lekture" vhodně zvolena. 

Od Friedricha 
Schillera by se jistě 
nalezl vhodnější text, 
který by více 
reflektoval znalosti 
žáků. 

Münchhausens Abenteuer in der Türkei, lekce 6/C; str. 88 

Zdroj: Frei nach G. A. Bürger: Des Freiherrn v. Münchhausen wunderbare 

Reisen zu Wasser und zu Lande. Abel & Müller Verlag, Leipzig o. J., S. 30-33. 

Bürgerüv dobrodružný román popisuje smyšlené příběhy skutečné 

historické postavy - barona Münchhausena, který během služby v armádě 

procestoval různé evropské země. Své zážitky z cest, značně okořeněné 

fantazií, vyprávěl hostům na svém panství. V české literatuře se baron 

Münchhausen objevuje pod jménem baron Prášil. 
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Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Dobrodružný román s prvky sci-

fi a fantasy. 
Výchovný aspekt Žáci vidí, jak daleko může 

člověka zavést jeho vlastní 
fantazie a co s ní mohou dokázat. 

Rozsah ukázky Rozsah ukázky je optimální. 
Počet lexikálních jednotek: 520 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Žákům budou při četbě činit 
potíže méně známá slovíčka, 
jejichž vysvětlení se nachází ve 
cvičení pod textem a na dvou 
doprovodných obrázcích. 
Neznámá slova (der Strich, der 
Deichsel) jsou vysvětlována 
společně se slovíčky das Silber 
nebo sich merken, což je stěží 
srovnatelná obtížnost. 
Z gramatického pohledu není 
ukázka obtížná. 

V textu by se našla 
jiná slovíčka, která by 
vysvětlení potřebovala 
mnohem více, než 
pamatovat si nebo 
stříbro. Na mysli mám 
především jemanden 
loswerden nebo 
jemanden treiben, což 
jsou výrazy mnohem 
méně obvyklé, 
obzvláště pak 
vzhledem k umístění v 
textu. 

Typologie cvičení Cvičení v učebnici rozvíjejí 
všechny řečové dovednosti. 

Motivace pro další 
četbu 

Ukázka je zábavná, poutavý děj 
má rychlý spád. Proto má velkou 
šanci vzbudit u žáků zájem o 
přečtení celé knihy. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Celkově je ukázka do lekce 
„Lekture" vhodně zvolena. 

Brüder Grimm: König Drosselbart („Král Drozdí brada"), lekce 12/A; 

str. 164-165 

Zdroj: Gekürzt nach Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Verlag 

Neues Leben, Berlin 1985. 

Pohádka bratří Grimmů „Král Drozdí brada" vypráví poučný příběh o 

namyšlené princezně, která musela být „převychována". Tato pohádka ze 

sbírky „Kinder und Hausmärchen" je vedena pod číslem KHM 52 - tedy jako 

padesátá druhá pohádka ze dvou set10. 

10 Grimms Märchen [on-line], [cit. 2006-10-01]. Dostupné na Internetu: <http://www.uni-
protokolle.de/Lexikon/Grimms_M%E4rchen.html>. 
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Žáci mohou znát předloze věrné československé televizní 

zpracování11. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Pohádka. 
Výchovný aspekt Zánr pohádky je svým poučným 

obsahem aktuální. 
Rozsah ukázky Ukázka je dlouhá, vhodné by 

bylo rozdělit práci s ní alespoň do 
dvou hodin, aby bylo možné 
adekvátně dbát na výslovnost a 
porozumění textu. 
Počet lexikálních jednotek: 1067 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Žákům budou při četbě činit 
potíže neznámá slovíčka, jejichž 
překlad se nachází za článkem jen 
částečně Worterklarungen), další 
slovíčka jsou na následující 
straně mezi běžnými slovíčky 
k lekci a poté ještě ve frázích. 
Toto rozdělení není ideální, žáci 
musejí hledat slovíčka ve třech 
oddílech zároveň. 

Typologie cvičení Cvičení v učebnici rozvíjejí 
všechny řečové dovednosti - to 
jest čtení, poslech, ústní i 
jazykový projev. Jde o cvičení 
poslechová, doplňovací, opravy 
chyb v textu, převyprávění 
pohádky, medailonek o bratřích 
Grimmech. 

Motivace pro další 
četbu 

Zánr pohádky je populární, žáci 
navíc mohou znát pohádku 
z českého koprodukčního 
televizního zpracování. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Ukázka je vhodně volena. 

11 Král Drozdia Brada, [on-line]. Internet Movie Database Inc. [cit. 2006-10-01]. Dostupné 
na Internetu: <http://www.imdb.com/title/tt0087580/>. 
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4.2. Učebnicová řada „em"1 

Učebnice „em Brückenkurs'1 a „em Hauptkurs" tvoří první dva díly 

trojdílné řady učebnic „em" (Brückenkurs, Hauptkurs, Abschlusskurs). 

Učebnice jsou určeny pro středně pokročilé žáky v německy mluvících 

zemích nebo v zahraničí. Věkový stupeň či bližší úroveň žáků není autory 

učebnic upřesněna. Na Prvním českém gymnáziu v Karlových Varech byly 

učebnice „em Brückenkurs" a „em Hauptkurs" používány jako alternativa 

k učebnicím „Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl. Učebnice jsou určeny pro 

pokročilé žáky. Členěny jsou do následujících oddílů: „Lesen", Hören", 

„Schreiben", „Sprechen", „Wortschatz", „Gramatik" a „Lerntechnik". Literární 

texty jsou především součástí oddílů „Lesen" a „Hören". K učebnicícm jsou 

vydány pracovní sešity. 

Vzhledem k tomu, že na gymnáziu jsou během výuky probrány 
nejvýše dva díly z této třídílné sady, budu se v této práci věnovat 
literárním textům, vyskytujícím se v prvním a druhém dílu. 

Autentické neliterární texty jsou žánrově pestré. Učebnice obsahují 

seznam použitých zdrojů pro výběr autentických textů (literárních i 

neliterárních). Učebnice „em Brückenkurs" obsahuje tento seznam v úvodu 

publikace, „em Hauptkurs" v závěru. Odkazy na jednotlivé původní zdroje 

jsou ale uváděny nejednotné (viz níže u jednotlivých literárních textů). 

Cvičení se orientují jak na procvičování gramatiky, tak na pochopení 

obsahu textu a práci se slovníkem. Samozřejmě nechybí otázky, na které 

má žák na základě práce s textem odpovědět nebo vypracovat doplňovací 

úlohy. 

V této práci jsem pracoval s prvním vydáním z roku 2000, které bylo 

v praxi převážně používáno v době, kdy jsem s psaním diplomové práce 

začínal. Dnes máme k dispozici i vydání nové, neboť obor vytváření nových 

či inovovaných učebnic a učebnicových souborů je velmi dynamický. 

1 Údaje o nakladateli viz seznam použité literatury, s. 97. 
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4.2.1. Literární texty v učebnicích „em Hauptkurs" a „em Bruckenkurs" 

Celkově můžeme říci, že literární texty jsou v učebnicích „em 

Bruckenkurs" a „em Hauptkurs" zastoupeny jen málo. Výběr textů je sice 

pro žáky obsahově zajímavý, ale reprezentuje jen úzký okruh autorů a 

literárních děl. Má-li učitel dostát závazkům z pedagogických dokumentů, 

musí pro seznámení žáků s literárními texty použít alternativní zdroje -

například čítanky literárních textů (viz níže). Literární texty jsou zaměřeny 

pouze na 20. století, především na poválečnou dobu. 

—• Graf četnosti literárních textů v učebnicích „em Bruckenkurs" a 
„em Hauptkurs" 

„em Bruckenkurs" 
LT - literární text - styl krásné literatury; text autentický 

(doslovné převzetí cizojazyčného originálu) i neautentický 
• 12,5% 

NLTA - neliterární text autentický; většinou publicistický styl 

• 64,3% 

NAT - neautentický text - simulovaný všeobecně hovorový styl 

v didaktizované úpravě za účelem prezentace nových 

gramatických a lexikálních jevů 

• 23,2% 

Literární texty 

OLT 
• NLTA 
• NAT 
• 
• 
• 
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„em Hauptkurs" 

LT - literární text - styl krásné literatury; text autentický 

(doslovné převzetí cizojazyčného originálu) i neautentický 

• 8,8% 

NLTA - neliterární text autentický; většinou publicistický styl 

• 43,9% 

NAT - neautentický text - simulovaný všeobecně hovorový styl 

v didaktizované úpravě za účelem prezentace nových 

gramatických a lexikálních jevů 

• 47,2% 

Literární texty 

4.2.2. Vybrané ukázky z učebnic „em Bruckenkurs" a „em Hauptkurs" 

V následující části provedu charakteristiku vybraných literárních 

ukázek z učebnic „em Bruckenkurs" a „em Hauptkurs". Budu se řídit stejným 

kritérii jako při charakteristice literárních textů v učebnicích „Sprechen Sie 

Deutsch?' - 2. a 3. díl. 

Nejednotnost vzniklá při uvádění zdrojů literárních textů je dána 

rozdílným zaznamenáním těchto údajů v seznamech zdrojů 

(„Quellenverzeichnis") učebnic řady „em". Z důvodů předejití nepřesnostem 

uvádím zdroje doslovně tak, jak jsou uvedeny v učebnicích „em 

Bruckenkurs" a „em Hauptkurs", které za uvádění zdrojů zodpovídají. 
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—> Charakteristika literárních textů z učebnice „em Brückenkurs" 

Georg Kreisler: „Wenn alle das täten...", lekce 1; S. 14 

Zdroj: v učebnici není žádný zdroj uveden. Píseň patří do následujícího 

cyklu (na základě informací www- stránek http://www.georgkreisler.de 13): 

ALLEIN WIE EINE MUTTERSEELE: Preiserrecords 1974, SPR 3243 Wenn 

ihr lachen wollt - Wo kommt das Weinen her - Im Warenhaus - Der 

Fliegergeneral - Allein wie eine Mutterseele - Der Tag wird kommen -

Das Ferienheim - Sie sind so mies - Wenn die Mädchen nackt sind - Wenn 

alle das toten. 

Díla Georga Kreislera, kabaretisty, skladatele, satirika a spisovatele 

rakouského původu se vyznačují černým humorem a společenskou satirou. 

Ta je patrná i ve vybrané učebnicové ukázce, ve které nabádá k lenošství a 

uvádí jeho různé klady. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Píseň spadající do žánru 

literatury pro děti a mládež 
Výchovný aspekt Píseň působí nevýchovně, neboť 

svým obsahem nabádá 
k lenošství a liknavosti. 

Rozsah ukázek Rozsahem je ukázka optimální. 
Počet lexikálních jednotek: 220 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Píseň neobsahuje ani gramaticky 
ani lexikálně obtížné jevy a je 
dobře srozumitelná. 

Typologie cvičení Neboť se píseň nachází v oddíle 
„Hören", jsou i cvičení zaměřena 
tímto směrem. 

Motivace pro další 
četbu 

Obsahově je píseň pro žáky 
motivující, neboť vybízí 
k nepravostem a působí 
rebelsky. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Tematicky do lekce zapadá; 
první lekce se věnuje tématu 
„Volný čas". 

13 Georg Kreisler: Frühe Tonveröffentlichungen [on-line], [cit. 2006-08-05]. Dostupné na 
Internetu: <http://www.georgkreisler.de/gk_03b10.html>. 
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Peter Weiss: Abschied von den Eltern, lekce 4; S. 54 

Zdroj: Peter Weis: Abschied von den Eltern, Suhrkampf Verlag, Frankfurt, 
1961. 

Povídka s autobiografickými prvky Petera Weisse, německého 

malíře, spisovatele a grafika, popisuje odcizený život autorovy rodiny střední 

vrstvy před a po emigraci z nacistického Německa. Autor v ní popisuje své 

rozmíšky s otcem, obtíže pří hledání zaměstnání a nakonec odchod 

z domova14. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Román s psychologickými prvky 
Výchovný aspekt Žáci se dočtou o odstrašujících 

problémech, spojených 
s propadnutím ve škole, což 
může mít pozitivní dopad. 

Rozsah ukázek Rozsahově je text optimální. 
Počet lexikálních jednotek: 253 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Text neobsahuje gramaticky 
obtížné jevy, ale chybí uvedení a 
vysvětlení neznámé slovní 
zásoby (Unheil, Kiihnheit, 
auftiirmen, versetzen). 

Typologie cvičení Cvičení rozvíjejí všechny řečové 
dovednosti. 

Motivace pro další 
četbu 

Text ze školního prostředí je 
žákům blízký, stejně tak jako 
špatné známky, proto může být 
pro další četbu motivující. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

K lekci s názvem „Škola" je text 
tematicky vhodný. 

14 Abschied von den Eítem. Eine szenische Installation zum 90. Geburtstag von Peter 
Weiss [on-line], [cit. 2006-10-01]. Dostupné na Internetu: 
<http://www. peterweiss. org/ipwg/bochu m. pdf>. 
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Reinhold Messner: Die erste Bergour, lekce 9; S. 106. 

Zdroj: Reinhold Messner, Ronnie Faux; Die authorisierte Biographie von 

Ronnie Faux by F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München 

Reinhold Messner je světoznámý horolezec, který zdolal všechny 

osmitisícové hory a jako první člověk na světě též Mount Everest bez 

dýchacího přístroje. Ve svých knihách poutavě popisuje obtíže 

horolezeckých výstupů, navštívené země a život lidí. Všímá si i duchovního 

a náboženského života tamních obyvatel. Krátké učebnicové texty jsou 

typickými ukázkami z jeho dobrodružných knih. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Cestopisy s rysy dobrodružné 

literatury, spadající do žánru 
populárně naučné literatury. 

Jde o krátký 
cestopisný text, 
popisující Messnerovy 
vzpomínky a zážitky 
z cest. 

Výchovný aspekt Žáci vidí jasný příklad toho, že 
si člověk za pomoci silné vůle, 
cílevědomosti a plného nasazení 
může splnit svůj sen 

Rozsah ukázek Jde o ukázku kratšího rozsahu. 
Počty lexikálních jednotek: 
Ukázka 1:194 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Text neobsahuje ani gramaticky 
ani lexikálně obtížné jevy a jsou 
dobře srozumitelné. 

Typologie cvičení Cvičení se omezují na otázky, 
vztahující se k textu nebo na 
jazyková cvičení. 

Motivace pro další 
četbu 

Ukázka je zajímava a jistě 
přiláká žáky k četbě obdobných 
textů nebo i knih Reinholda 
Messnera, obzvláště dnes, kdy je 
„lezení na umělé stěny" módní 
záležitostí. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Vzhledem k zaměření lekce na 
téma „Sport" je literární ukázka 
vhodně vybraná. 
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Caroline Rennolds Milbank: Couture, lekce 10; S. 118 

Zdroj: Caroline Rennolds Milbank: Couture, Dumont, Buchverlag Kóln 

Jedná se o monografii o životě a díle slavných módních návrhářů. 

Caroline Rennolds Milbank se v prostředí světa módy dlouho pohybovala je 

autorkou různých knih na toto téma. Kniha obsahuje 61 eseji, věnovaných 

různým módním návrhářům od Charlese Fredericka Wortha, který platí jako 

první profesionální designér až po Armaniho. Vzhledem k faktu, že o těchto 

návrhářích, „vládcích módy", nebývá zpravidla příliš mnoho psáno ani 

v tisku, je tato kniha svým způsobem výjimečná15. Učebnicová ukázka se 

zaměřila na život Karla Lagerfelda. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Popularizační text s rysy 

odborné literatury. Vybraná 
ukázka se vztahuje k životu a 
díle Karla Lagerfelda. 

Výchovný aspekt Autorka popisuje Lagerfeldův 
úspěšný vstup do světa módy, 
kterého dosáhl již v mladém 
věku. Žáci tak mohou vidět, že 
schopný člověk se ve světě 
neztratí. Tento moment působí 
jak výchovně, tak motivačně. 

Rozsah ukázky Ukázka je na rozdíl od 
předchozích poměrně rozsáhlá -
jedna stránka formátu A4 - ale 
poutavým obsahem je schopna 
udržet čtenářovo soustředění. 
Počet lexikálních jednotek: 400 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Zvolená ukázka neobsahuje ani 
gramaticky ani lexikálně obtížné 
jevy a je dobře srozumitelná. 

Typologie cvičení Cvičení rozvíjejí všechny řečové 
dovednosti. 

Motivace pro další 
četbu 

Viz „Výchovný aspekt". 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Tematicky ukázka do lekce 
„Móda" zapadá. 

15 Couture. Glanz und Geschichte der grossen Modeschöpfer und ihrer Creationen. 
Beschreibung des hier angebotenen Artikels [on-line], [cit. 2006-10-02]. Dostupné na 
Intemetu: <http://cgi.ebay.de/ws/eBaylSAPI.dll?Viewltem&item=6985765696>. 
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Charakteristika literárních textů z učebnice „em Hauptkurs" 

Kurt Tucholsky: Eigenhändige Vita Kurt Tucholskys, lekce 1; S. 20 

Zdroj: Deutsches Tempo, by Rowohlt Verlag, GmbH Reinbek 

Žurnalista, spisovatel a demokrat Kurt Tucholsky napsal tento stručný 

životopis ve třetí osobě, když žádal o prodloužení švédského státního 

občanství. Tucholsky zmiňuje své narození, studia, zaměstnání a rodinné 

poměry. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Vyprávění. Jde o stručnou 

autorovu autobiografii. 
Výchovný aspekt Záci se seznámí s těžkým 

životem první třetiny 20. století, 
což může zapůsobit na jejich 
hodnotovou orientaci. 

Rozsah ukázek Rozsahem je text adekvátní. 
Počet lexikálních jednotek: 346 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Text je dobře srozumitelný a 
není ani gramaticky ani lexikálně 
obtížný. 

Typologie cvičení Úlohy rozvíjejí všechny řečové 
dovednosti. 

Motivace pro další 
četbu 

Ukázka je pro žáky motivující, 
neboť se dozví zajímavé 
informace o autorovi textu. 
Navíc mohou životopisnou 
ukázku srovnat s heslovitým 
životopisem z lexikonu 
spisovatelů na předchozí straně. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Lekce je zaměřena na téma 
„Lidé", proto je ukázka 
tematicky vhodně zvolena. 
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Ellias Canetti: Die gerettete Zunge („Zachráněný jazyk"), lekce 3; S. 60 

Zdroj: Ellias Canetti: Die gerettete Zunge. Gesammelte Werke Band 6. 1994 

Karl Hanser Verlag, Můnchen Sien. 

Autor popisuje ve svém autobiografickém románu prvních patnáct let 

dětství, které strávil v různých evropských zemích (Bulharsko, Anglie, 

Švýcarsko...). Canetti se věnuje vztahu ke svému okolí - k matce, 

sourozencům, zemím, literatuře - a v neposlední řadě též škole16 Autor 

v ukázce popisuje těžkosti spojené s učením se německému jazyku a 

problémy, které měl při vyučování. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Románová autobiografie 
Výchovný aspekt Záky muže ukázka vést k větší 

soustředěnosti na studium 
jazyků, neboť vidí obtíže vzniklé 
při neznalosti německého jazyka 
v této konkrétní ukázce. 

Rozsah ukázek Rozsahem, půl stránky formátu 
A4, je ukázka optimální. 
Počet lexikálních jednotek: 451 

Jde o tři vybrané 
pasáže. Čtenář je 
upozorněn, že jsou 
v textu vynechané 
části. Text je jinak 
nedidaktizovaný. 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Gramatické struktury nejsou 
obtížné, ale chybí zde vysvětlení 
neznámých slovíček (např. 
stottern, der Hohn, schmall). 

Typologie cvičení Cvičení rozvíjejí všechny řečové 
dovednosti. 

Motivace pro další 
četbu 

Text jistě žáky zaujme, neboť 
popisuje školní prostředí a 
Canettiho obtíže s učením se 
německému jazyku. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Tématem třetí lekce je „Reč". 
Ukázka je tedy do lekce 
obsahově vhodná. 

Pracovní sešit nabízí 
na str. 47 v oddíle 
„Grammatik" další 
rozšiřující úlohy. 

16 HUBER, H. Elias Canetti. Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend, [on-line], [cit. 
2006-10-01]. Dostupné na Internety: <http://www.lesekost.de/Biograf/HHLB02.htm>. 
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Arthur Schnitzler: Halb Zwei, lekce 4; S. 72 

Zdroj: Artur Schnitzler: Gesammelte Werke. Die dramatischen Werke 1. 

Fischer Verlag GmbH Frankfurt/Main 1962 

Tato jednoaktovka je literárním zpodobením vztahu autora k umělkyni 

Adéle Sandrock. Jsme svědky toho, jak se muž vydává v půl druhé ráno od 

své milenky domů. Kolem jeho odchodu se točí celý děj, rozvádí ho a 

objasňuje. Z dialogů je jasné, že vztah je ve vážné krizi17. 

Kritéria hodnocení Komentář 
Literární žánr Drama. 
Výchovný aspekt Ukázka působí negativně, neboť 

v ní volně leží cigarety a 
zápalky. Žáka tato ukázka může 
motivovat nanejvýše k tomu, aby 
si po vyučovací hodině zapálil 
cigaretu. 

Rozsah ukázek Vzhledem k tomu, že cvičení je 
součástí oddílu „Hören", je délka 
optimální. 
Počet lexikálních jednotek: 63 

Jazyková obtížnost a 
obtížnost 
gramatických jevů 

Důležitá slovíčka u textu nejsou 
vysvětlena (např. Schlummer -
spánek, což je slovíčko, které je 
pro literární ukázku stěžejní). 

Typologie cvičení Cvičení jsou volena s ohledem 
na pododdíl lekce „Hören". 

Pracovní sešit nabízí 
na s. 57 v oddíle 
„Hören/Lesen" další 
rozšiřující úlohy. 

Motivace pro další 
četbu 

Text neobsahuje žádné 
motivační elementy. 

Celková adekvátnost 
ukázky vzhledem 
k tematickému 
zaměření lekce 

Tematicky ukázka do lekce 
zapadá. 

Vzhledem ke skutečnosti, že vybrané knihy nejsou běžně dostupné, 

jsem mohl provést jejich celkovou charakteristiku pouze na základě 

literárních ukázek v učebnicích „em Bruckenkurs" a ;,em Hauptkurs". 

17 "Frílhgereift und zart und traurig..." Die Seelenlandschaft der Jahrhundertwende [on-line], 
[cit. 2006-10-01]. Dostupné na Internetu: 
<http://www2.vol.at/kufo/HTMLTexte/schnitzler.htm>. 
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4.3. Možnosti kompenzace nedostatku literárních textů v učebnicích 

V případě, že učebnice, jako „em", neobsahuje dostatek literárních 

textů, je možné tuto skutečnost kompenzovat použitím některé z čítanek 

literárních textů, určených pro žáky střední školy. V této části stručně 

charakterizuji následující čítanky, které jsou žákům běžně k dispozici a 

poskytují žákům dostatečné a kvalitní informace. 

—• „Čítanka německých literárních textů" 

Bok, V.; Pfeiferová, D.; Setinová, D.; Čítanka německých literárních textů. 

Plzeň : Fraus, 1998. ISBN 80-7238-031-1 

Čítanka je rozdělena chronologicky na sedm částí dle jednotlivých 

epoch. Jedná se o německou literaturu středověku, raného novověku, 18. 

století, 19. století, 20. století, německou literaturu z českých zemí a 

konkrétní poezii. 

Čítanka obsahuje rejstřík spisovatelů a anonymních děl a seznam 

použité literatury. 

Každá epocha je uvedena stručnou charakteristikou doby, po které 

následují medailonky spisovatelů a ukázky z literárních děl. Pod ukázkami 

jsou vždy uvedena neznámá slovíčka. Čítanka neobsahuje kontrolní otázky 

pro žáky. 

Autoři v úvodu sdělují, že výběr ukázek byl volen s ohledem na 

jazykovou náročnost textů. V některých případech autoři poukazují na 

jazykové zvláštnosti a zajímavosti. Z úvodního slova autorů vyplývá, že 

ukázky nejsou adaptované (didaktizované). 

Čítanka podává přehlednou a srozumitelnou formou velmi dobrý 

přehled o literární tvorbě na německojazyčném území v chronologickém 

pořadí do období naturalismu. Pro žáka tak může být výbornou pomůckou. 
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-> „Deutsche Literatur fürs Abitur von den Anfängen bis zum 
Naturalismus" 
• JUSTOVÁ, H.; VALEŠOVÁ, S.; Deutsche Uteraturfürs Abitur 1. Havlíčkův 
Brod : Fragment, 1997. ISBN 80-7200-110-8 

• JUSTOVÁ, H.; VALEŠOVÁ, S.; Deutsche Uteraturfürs Abitur 2. Havlíčkův 
Brod : Fragment, 1998. ISBN 80-7200-281-3 

• JUSTOVÁ, H.; VALEŠOVÁ, S.; Deutsche Uteraturfürs Abitur. Havlíčkův 
Brod : Fragment, 2003. ISBN 80-7200^81-6 

I tato čítanka je řazena chronologicky, celkem do jedenácti kapitol. 

Neboť se zabývá kratším časovým úsekem, jsou charakteristiky jednotlivých 

období detailnější. 

Čítanka obsahuje registr spisovatelů, seznam použité literatury a 

slovníček vybraných literárních pojmů. 

Čítanka je rozdělena na tři celky: studijní text, literární ukázky a 

dodatek. Studijní text tvoří popis doby, přehled významných spisovatelů a 

literárních děl. Dále obsahuje stručný obsah vybraného díla. Na konci 

kapitoly je vždy shrnutí, pracovní otázky a slovníček к textu. Literární 

ukázky jsou neadaptované. Vždy mají u sebe kontrolní otázky pro žáky. 

Čítanka podává přehlednou a srozumitelnou formou velmi dobrý 

přehled o literární tvorbě na německojazyčném území v chronologickém 

pořadí. Pro žáka tak může být výbornou pomůckou. 

Stejně je členěn i druhý díl - „Deutsche Literatur fürs Abitur 2 : 
von der Modeme bis zur Gegenwart'. Čítanka vyšla v roce 2003 i jako 

celek - „Deutsche Literatur fürs Abituř'. 

-> „Čtenářský deník nejen к maturitě" 

Kolektiv autorů; Čtenářský deník nejen к maturitě. Třebíč : Jiří Mrákota -

vydavatelství jazykové literatury, 2004, 2005. Dotisk třetího vydání. ISBN 

80-86378-02-0 

Čtenářský deník je řazen abecedně dle příjmení spisovatelů. Je 
určen především pro předmět „Český jazyk a literatura", proto je napsán 
v českém jazyce. Deník obsahuje rejstřík spisovatelů a rejstřík iteračních 
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děl, seznam použitých informačních zdrojů a přehled nositelů Nobelovy 

ceny za literaturu od roku 1901 do roku 2004. 

Deník obsahuje celkem 301 obsahů děl od 202 autorů, z toho se 

jedná o 21 německých autorů a 32 literárních děl napříč historickými 

epochami. Každému autorovi je věnován medailonek s fotografií 

(obrázkem). 

Deník neobsahuje literární ukázky, což lze považovat za negativum; 

pouze podává přehlednou a srozumitelnou formou obsah literárního díla a 

jeho kompozici. 

Deník má sloužit nejen maturantům, ale i jako pomůcka žákům 

během studia na středních školách a dále těm, kteří se o literaturu zajímají. 

Toto publikace splňuje. Je tak i přes absenci literárních ukázek dobrým 

doplňkem i pro výuku německého jazyka. 

—• „Čítanka k literatuře v kostce" I. - III. 
• Sochorová, M.; Čítanka I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod : Fragment, 

2. vydání, 2004 ISBN 80-7200-973-7 

• Sochorová, M.; Čítanka II. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod : 
Fragment, 2. vydání, 2004 ISBN 80-7200-974-5 
• Sochorová, M.; Čítanka III. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod : 

Fragment, 2. vydání, 2004 ISBN 80-7200-976-1 

Soubor čítanek je určen pro předmět „Český jazyk a literatura", proto 

je napsán v českém jazyce. Soubor doplňuje učebnici „Český jazyk a 

literatura v kostce", popřípadě „Čtenářský k deník v kostce". Čítanky 
neobsahují ani rejstřík autorů a ani literárních děl, nenalezneme zde ani 

seznam použité literatury. Obsah je členěn chronologicky od nejstarší doby, 

ale německá literatura je zastoupena až od období baroka (I. díl). Dále je 

německé literatuře věnována část kapitoly „Klasicismus, osvícenství, 

preromantismus" (I. díl). Ve II. dílu nalezneme díla německých autorů jen 

v kapitole „Romantismus". II. díl je opět o trochu bohatší: německojazyčná 

literatura je zastoupena v kapitolách „Světová literatura 1. poloviny 20. 
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století v próze a dramatu" a jedním dílem i v kapitole „Světová literatura 1. 

poloviny 20. století v poezii". 

Čítanka obsahuje velice stručný obsah literárního díla, vybranou 

ukázku a kontrolní otázky k textu. Nenalezneme zde medailonek autora. 

Vcelku je i tato publikace vhodným doplňkem i pro výuku německého 

jazyka, ačkoliv by bylo dobré kombinovat ji i s publikací, která se věnuje 

spisovatelům literárních děl. Autoři uvádějí, že literární texty jsou vybírány 

v rozsahu osnov pro příslušný ročník všech středních škol (I. díl pro I. 

ročník, II. díl pro II. ročník, III. díl pro III. ročník). 

Facit 

Literární texty prezentované v učebnicích „Sprechen Sie Deutsch?" -

2. a 3. díl více vycházejí vstříc potřebám žáků a zároveň lépe napomáhají 

splnit požadavky formulované v pedagogických dokumentech. Literární 

texty v analyzovaných učebnicích „Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl a 

„em Brückenkurs" a „em Hauptkurs" jsou žánrově pestré. Literární texty 

v učebnicích „Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl reprezentují širší 

spisovatelský okruh a neomezují se pouze na 20. století. V učebnicích 

„Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl je celkem 13 literárních textů, 

v učebnicích „em Brückenkurs" a „em Hauptkurs" celkem 12. 

Z hlediska zastoupení literárních textů považuji učebnice „Sprechen 

Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl pro výuku za vhodnější. 

Při používání učebnic „em Brückenkurs" a „em Hauptkurs" je vhodné 

použít některé z výše uvedených čítanek literárních textů, pokud chceme 

žáky seznámit s literárními texty více známých autorů. „Deutsche Literatur 

fürs Abitur" a „Čítanka německých literárních textů" poskytují studijní 

materiál v německém jazyce, zbylé analyzované čítanky jsou psány 

v českém jazyce a jsou určené především pro předmět „Český jazyk a 

literatura". 
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5. Ukázka komentovaného čtení: Erich Maria Remarque: „Der 
schwarze Obelisk" („Černý obelisk") 

V této části práce představím návrh konkrétní práce s vybranou 

ukázkou z literárního díla. 

—• Stručná anotace obsahu 
Román popisuje život běžných lidí v Německu v době tzv. Rúrské 

krize vr. 1923. Autor líčí různé události každodenního života a 

charakterizuje jednotlivé postavy románu. Na základě těchto charakteristik a 

jednání je znázorněn nástup fašismu v myšlení a jednání lidí, 

nespokojených s tehdejším stavem společnosti. Hospodářská krize je 

obratně využívána demagogy k šíření radikálních myšlenek, chválení 

„starých časů" za císaře apod. 

Znalostní předpoklady žáků 
Při práci s románem „Der schwarze Obelisk" lze využít 

mezipředmětových souvislostí s předměty český jazyk a literatura a dějepis 

(20. století je vyučováno ve 4. ročníku gymnázia). 

Žáci by měli být v českém jazyce ve 4. ročníku gymnázia seznámeni 
s generacemi spisovatelů, stižených 1. světovou válkou (českých i 
německých). Měli by tedy být schopni o těchto autorech stručně pohovořit. 

V rámci předmětu dějepis by měli být žáci obeznámeni s látkou, 
týkající se 1. světové války, jejích výsledků a důsledků - především pak 
atmosféry ve Výmarské republice po podepsání versaillských mírových 
smluv. I zde by v ideálním případě měl vyučující německého jazyka mít „na 
co navazovat." 

Důvody výběru ukázky 
Následující pasáž je vhodná z následujících důvodů: 

a) morální- hlavní hrdina potrestá špatného člověka a opilce. 
b) kulturně-dějinný - šikovatel Knopf je typickým příkladem druhu 

německých militaristů, kteří horovali pro válku a „jasné" vítězství. Knopf 
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je v této ukázce zmíněn jako „Schleifer vieler Generationen 

unglücklicher Rekruten", dále opilec atp. V knize je pak dále líčen jako 

hrubián. I otec pruského císaře Friedrich II. byl znám jako člověk, který 

se rád napije a doma udeří i manželku (Knopf doma v této knize také 

často hrubě „srovnal" manželku i tři své dcery), 

c) motivační - ukázka je humorně laděna, s barvitějším jazykem. Pávě 

tento druh pasáže je schopen motivovat žáky k přečtení celé knihy - ať 

již v německém originále nebo v českém jazyce. 

Vybraná pasáž je neadaptovaná - jde o autentický literární text. 

Doplněna je pouze o výběr slovíček, která by mohla žákům působit obtíže. 

Pro srovnání zde zároveň uvádím tutéž pasáž z českého překladu z r. 

196818 (str. 74). I s překladem je možné ve vyučovací hodině pracovat: žáci 

se mohou např. pokusit některou pasáž přeložit zpět z českého jazyka do 

němčiny a pak porovnat s originálem (samozřejmě zde vše závisí na 

schopnostech a dovednostech žáků). 

5.1. Práce s vybranou ukázkou literárního textu 

Jednotlivé části práce s textem závisí na jazykových schopnostech a 

dovednostech žáků, stejně tak jako doba, nutná k provedení zmíněných 

úkolů. Žáci mohou pracovat i ve dvojicích či trojicích. 

V rámci vyučování je dobré vybrat vhodnou pasáž z knihy a doplnit ji 

„úkolníčkem" pro žáky - nečíst tedy knihu celou. Číst celou knihu je 

možné například v rámci českého jazyka jako povinnou četbu nebo 

rozšiřujícího semináře německého jazyka (příprava k maturitě). 

Cílem práce s textem, v tomto případě autentickým literárním, 

v hodině německého jazyka by mělo být především porozumění textu a 

schopnost reprodukce čteného obsahu na základě schopností a dovedností 

žáků (v tomto případě 4. ročníku gymnázia). Stylistickou stránku je proto 

možné ponechat stranou. 

18 REMARQUE, E. M. Černý obelisk, 2. vyd., v NV 1. Praha : Naše vojsko, 1968. Překlad: 
Jan Scheinost, 1968, s. 174-175. 
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—• Stručné seznámení žáků s dobou, knihou a jejím autorem 

V této fázi práce se žáci stručné seznámí s popisovanou dobou, 
knihou a jejím autorem). 

Otázky. - Könnt ihr den Autoren Erich Maria Remaque? 

- Nennt noch ein paar Bücher, die von Remarque 

geschrieben sind. 

- In welcher Zeit lebte Erich Maria Remarque? 

- Was weist ihr über die Weimarer Republik? (Die Zeit der 

Entstehung, die Probleme mit der Wirtschaft und mit dem 

Anstieg des Nazional-Sozialismus). 

Možností je též přečíst medailonek o autorovi, který obsahuje stručný 

životopis a fotografii. Dobrou výchozí bází pro vytvoření didaktizovaného 

životopisu je internetová stránka <http://www.remarque.uos.de/bio.htm>. 

—> Životopis Ericha Marii Remarqua 
Erich Maria Remarque ist am 22. Juni 1898 geboren. Sein voller 

Name ist Erich Paul Remark - die Verwechslungen Kramer x Remark sind 

nur ein Produkt der national-sozialistischen Propaganda der Dreißigerjahre. 

Er hatte zwei Schwester und einen Bruder, der aber in kleinem Alter 

gestorben ist. 

Remarque studierte bis 1915 

Katholische Präparandie (dreiklassige 

Vorstufe zum katholischen 

Lehrerbildungsseminar für Volksschullehrer) 

in Osnabrück. 

Aus dem Duisburger St. Vinzenz-

Hospital, in das er nach seiner Verwundung 

durch Granatsplitter am 31. Juli 1917, dem 

ersten Tag der zweiten Somme-Schlacht, 

eingeliefert worden war, bat er seinen an der 

Front verbliebenen Schul- und 

Kriegskameraden Georg Middendorf um 
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Nachrichten von den Frontereignissen, um sie in seinem geplanten 

„Roman" zu verwenden. 

Im Januar 1919 setzte er die Ausbildung zum katholischen 
Volksschullehrer fort, er wurde zum Sprecher der Schülerschaft des 
katholischen Lehrerseminars. Seit 1920 arbeitet er als Journalist und später 
Redakteur verschiedener Zeitschriften. 

Im Jahre 1929 wurde sein Roman Im Westen nichts Neues 

herausgegeben und wurde zu einem weltberühmten Werk. Das Buch wurde 

schon im Jahre 1930 verfilmt. Das Buch wurde sowohl von „rechts" als auch 

von „links" kritisiert, die Filmaufführungen wurden von Joseph Goebbels SA-

Truppen im Kino am Nollendorfplatz mit Stinkbomben und weißen Mäusen 

gestörten, die Besucher der Vorstellungen wurden auf offener Straße 

angepöbelt. 

Im Jahre 1933 emigrierte Remarque in die Schweiz, die Versuche 

der National-Sozialisten, ihn nach Deutschland zu locken, lehnte er ab. 

Seine Bücher wurden im Deutschland verbrannt. Im Jahre 1938 wurde ihm 

die deutsche Staatsbürgerschaft entnommen. Im Jahre 1941 emigrierte 

Remarque noch einmal und zwar nach Amerika - in die USA, wo er 1947 

die amerikanische Staatsbürgerschaft gewann. 

Erich Maria Remarque starb am 25. 9. 1970 im schweizerischen 

Locarno. 

• Die Vokabelnerklärung zum Text 
die Filmaufführung - filmové představení 

einliefern - přivést (pacienty) 

r Granatsplitter - střepina z granátu 

e Staatsbürgerschaft - statní občanství 

gewinnen -získat, vyhrát 

e Schülerschaft - žactvo 

Tento medailonek je samozřejmě možné vhodně přizpůsobit 

znalostem a dovednostem žáků: širším či užším výběrem neznámých 

69 



slovíček či dalším zkrácením - i s ohledem na dostatek času v hodině pro 

vlastní práci s textem. 

Rozšiřující práce s internetem, při které žáci aktivně vyhledávají nové 

informace, je též vhodná. 

—• Vybraná pasáž z knihy 
(Kapitola 13, závěr; Erich Maria Remarque: Der Schwarze Obelisk, 

Kiepenheuer & Witsch, Köln-Berlin, 1956). 

Plötzlich höre ich Knopfs Schritte in der Gasse. Ich sehe auf die Uhr. 

Es ist halb drei; der Schleifer vieler Generationen unglücklicher Rekruten 

muss also schwer geladen haben. Ich drehe das Licht ab. 

Zielbewusst steuert Knopf sofort auf den schwarzen Obelisken zu. Ich 

nehme das Ende der Regenröhre, das in mein Fenster ragt, presse meinen 

Mund dicht an die Öffnung und sage: "Knopf!" Es klingt hohl am anderen 

Ende, im Rucken des Feldwebels, aus der Röhre, als käme es aus 

einem Grabe. Knopf blickt um sich; er weiß nicht, woher die Stimme 

kommt. 

"Knopf!" wiederhole ich. "Schwein! Schämst du dich nicht? Habe ich 

dich deshalb erschaffen, damit du säufst und Grabsteine anpisst, du Sau?" 

Knopf fährt wieder herum. "Was?" lallt er. 'Wer ist da?" "Dreckfink!" sage 

ich, und es klingt geisterhaft und unheimlich. "Fragen stellst du auch 

noch? Hast du einen Vorgesetzten zu fragen? Steh stramm, wenn ich mit 

dir rede!" 

Knopf starrt sein Haus an, von dem die Stimme kommt. Alle Fenster 

darin sind dunkel und geschlossen. Auch die Tür ist zu. Das Rohr auf der 

Mauer sieht er nicht. "Steh stramm, du pflichtvergessener Lump von 

einem Feldwebel!" sage ich. "Habe ich dir dafür Litzen am Kragen und 

einen langen Säbel verliehen, damit du Steine beschmutzest, die für den 

Gottesacker bestimmt sind?" Und schärfer, zischend, im Kommandoton: 

"Knochen zusammen, würdeloser Grabsteinnässer!" 

Das Kommando wirkt. Knopf steht stramm, die Hände an der 

Hosennaht. Der Mond spiegelt sich in seinen weit aufgerissenen. Augen. 
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"Knopf', sage ich mit Gespensterstimme. "Du wirst zum Soldaten zweiter 

Klasse degradiert, wenn ich dich noch einmal erwische! Du Schandfleck 

auf der Ehre des deutschen Soldaten und des Vereins aktiver Feldwebel a. 

D." 

Knopf horcht, den Kopf etwas seitlich hochgereckt, wie ein 

mondsüchtiger Hund. "Der Kaiser?" flüstert er. 

"Knüpfe deine Hose zu und verschwinde!" flüstere ich hohl zurück. 

"Und merke dir Riskiere deine Sauerei noch einmal, und du wirst 

degradiert und kastriert! Kastriert auch! Und nun fort, du liederlicher 

Zivilist, marsch - marsch!" 

Knopf stolpert benommen auf seine Haustur los. Gleich darauf bricht 

das Liebespaar wie zwei aufgescheuchte Rehe aus dem Garten und saust 

auf die Straße hinaus. Das hatte ich natürlich nicht gewollt. 

—• Die Vokabelnerklärung zum Text. 
r Schleifer = kibic, komanduje vojáky 

schwer geladen haben = mít upito 

ragen = čnět 

hohl = dutě / dutý 

r Feldwebel = šikovatel / rotmistr 

herumfahren = zde leknutím se otočit 

r Dreckfink = špinavec 

stramm = zde zpříma 

die Litze = prýmek na uniformě 

r Gottesacker = hřbitov 

würdeloser = bezbožný 

die Hosennaht = šev na kalhotách 

j-n erwischen = někoho přistihnout 

flüstern = šeptnout 

liederlicher = zhýralý 
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5.2. Úkoly 

1) Plynule číst text (nejprve vzorově přečte vyučující - dbá na správnou 

výslovnost a intonaci, poté čtou žáci). Při opakovaném čtení je 

možno rozdělit úlohy jednotlivým žákům. 

2) Přeložit text za pomoci slovíček pod textem. 

3) Kontrolní otázky k textu: 

Woher und wohin ist Knopf gegangen? 

Was halten Sie von seinem Charakter? 

Was war Knopfs Lieblingstätigkeit, wenn er nach Hause gegangen ist? 

Wie hat ihn der Hauptheld bestraft? 

Mit welchem Erfolg? 

4) Převyprávění ukázky vlastními slovy. 

5) Převedení následujícího odstavce do perfekta. 

Plötzlich höre ich Knopfs Schritte in der Gasse. Ich sehe auf die Uhr. Es ist 

halb drei; der Schleifer vieler Generationen unglücklicher Rekruten muss 

also schwer geladen haben. Ich drehe das Licht ab. Zielbewusst 

steuert Knopf sofort auf den schwarzen Obelisken zu. Ich nehme das 

Ende der Regenröhre, das in mein Fenster ragt, presse meinen Mund dicht 

an die Öffnung und sage: "Knopf!" Es klingt hohl am anderen Ende, im 

Rucken des Feldwebels, aus der Röhre, als käme es aus einem Grabe. 

Knopf blickt um sich; er weiß nicht, woher die Stimme kommt. 

6) Práce ve dvojicích / trojicích: 

Schreiben Sie, wie würden Sie den Feldwebel Knopf bestrafen, als er in der 

inkriminierten Nacht nach Hause gegangen war. 

Vzhledem k předpokládanému počtu cca 15 žáků počítám s prací cca 

5 trojic. Na přípravu ponecháme čas 5 minut. Vlastní „zveřejnění" návrhů by 

nemělo trvat déle než 10 minut (dvě minuty na každou skupinu a přechod k 

další skupině). Je na vyučujícím, aby uhlídal čas. 

Obecně není možné předem říci, nakolik je možné splnit všechny zde 

uvedené úkoly v jedné vyučovací hodině. Mnoho závisí na úrovni jazykové 

vybavenosti žáků. Také záleží na vyučujícím - na kterou úlohu bude klást 
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větší důraz, u čeho se pozastaví a co ještě rozvine. Další úlohy je 

případně možné čerpat z otázek v oddíle určeném pro práci s celou knihou. 

K dispozici jsou doplňující úkoly pro žáky v případné hodině 

semináře, zabývajícího se celou knihou. Žáci by měli být schopni jak 

obecně charakterizovat knihu, děj a postavy, tak být schopni vyjádřit svůj 

názor a - především - umět zdůvodnit, co je k tomuto jejich názoru vedlo. 

7) Rozvíjející otázky k textu. 

• Charakteriziere folgende Gestalten. Was hältst du von ihnen? 

Ludwig Bodmer Heinrich Kroll Georg Kroll 

Feldwebel Knopf Isabella Filii der Metzger 

Watzek (und seine Frau) Eduard Knobloch und Gerda 

die Frauen aus dem Freudenhaus (Malvine) 

• Welche politische Ideen vertreten diese Gestalten? Was führt sie dazu? 

• Beschreibe die Situation in Deutschland im Jahre 1923. 

• Beschreibe in Kürze die Handlung. 

• Charakterisiere die Stellung des Autors, die sich in den Taten Ludwig 

Bodmers wiederspigelt. 

• Welche Passage des Buches hat dir am meisten gefallen und warum? 

Diskusní otázka ve třídním kolektivu je nejvhodnějším způsobem 

zakončení práce s ukázkou literárního díla. Dá žákům prostor vyjádřit své 

názory a učiteli, „moderátorovi" diskuse, zasáhnout v případě, že diskuse 

směřuje jiným, nežli předpokládaným směrem. 

Překlad do českého jazyka 
Překlad slouží žákům k ověření kvality jejich vlastního překladu a 

detailnímu porozumění textu. Je vhodné tento překlad použít v závěru 

vyučovací hodiny nebo doporučit k domácímu pročtení. 
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Překlad19: 

Vtom zaslechnu na ulici Knopfovy kroky. Podívám se na hodinky. Je 

půl třetí. Brusič mnoha generací nešťastných rekrutů je asi pořádně pod 

parou. Zhasnu. Knopf zamíří přímo k černému obelisku. Uchopím konec 

okapové roury, který přečnívá do okna, přitisknu ústa k otvoru a 

řeknu:,.Knopfe!" 

Na druhém konci za šikovatelovými zády to zazní z roury dutě jako z 

hrobu. Knopf se rozhlíží. Neví, odkud se to ozývá. „Knopfe!" opakuju. „Prase 

jedno! Nestydíš se? Copak jsem tě stvořil proto, abys chlastal a ochcával 

náhrobky, ty svině?" 

Knopf se rozhlíží na všechny strany. „Co?" blábolí. „Kdo je tady?" 

„Ty umrněnče!" říkám a zní to strašidelně a nebezpečně. „Tak ty se ještě 

budeš vyptávat? Copak můžeš představenému klást otázky? Stůj rovně, 

když s tebou mluvím!" 

Knopf civí na svůj dům, odkud je slyšet hlas. Všechna okna jsou 

zavřená a je v nich tma. Dveře jsou taky zavřené. Rouru na zdi nevidí.,, Stůj 

rovně, ty nesvědomitý šikovatelský lumpe!" povídám. „Copak jsem ti 

propůjčil prýmky na límci a dloubou šavli jen proto, abys znečišťoval 

kameny, určené pro svaté pole?" Pak ještě ostřeji a velitelsky zasyčím: 

„Paty k sobě, ty bezectný kropici pomníků!" 

Rozkaz zapůsobí. Knopf s rukama v pozoru na švech kalhot. Ve 

vykulených očích se mu odráží měsíc. „Knopfe," říkám strašidelným hlasem. 

„Jestli tě tu ještě jednou nachytám, zdegraduju tě na vojína druhé třídy, 

skvrno na cti německého vojáka a svazu aktivních šikovatelů mimo službu." 

Knopf naslouchá s hlavou trochu na stranu jako náměsíčný pes. 

19 REMARQUE, E. M. Černý obelisk, 2. vyd., v NV 1. Praha : Naše vojsko, 1968. Překlad: 

Jan Scheinost, 1968. 

Další běžně dostupná česká vydání 

Praha : Odeon, 1980. Překlad - Jan Scheinost. 

Praha : Odeon, 1986. Překlad - Jan Scheinost. 

Praha : Svoboda, 1993. ISBN 80-205-0333-1. Překlad-Jan Scheinost. 

Praha : Hynek, 1998. ISBN 80-86202-08-9. Překlad - Jan Scheinost. 
Praha : Euromedia Group - Ikar, 2002. ISBN 80-249-0081-5. Překlad - Jan Scheinost. 

Dostupné na Internetu: <http://www.mlp.cz > [cit. 2006-09-27]. 
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„Císař?" zašeptá. 

„Zapni si kaťata a zmiz!" šeptám dutým hlasem „A pamatuj si: jestli ještě 

jednou provedeš tohle svinstvo, budeš degradován a vykleštěn! I vykleštěn! 

A teď koukej mazat, ty zhýralý civilisto, pochodem v chod!" 

Zpitomělý Knopf klopýtá k domovním dveřím. Vzápětí vyrazí ze zahrady 

párek milenců jako vyplašené srnky a uhání na ulici. To jsem ovšem neměl 

v úmyslu. 

—• Časový rozvrh 

Práci s literární ukázkou z knihy „Der schwarze Obelisk" jsem rozvrhl 

do dvou vyučovacích hodin. První hodina je zaměřena na seznámení 

s autorem, knihou, dobou jejího vzniku a četbu vybrané pasáže z knihy. 

Druhá hodina je více zaměřena na aktivní činnost žáků. 

První hodina: 

• stručné seznámení s knihou, autorem, epochou 10 minut 

• četba s porozuměním: životopis Ericha Marii Rremarqua 15 minut 

• četba s porozuměním: vybraná ukázka z knihy 20 minut 

Druhá hodina: 

• práce s kontrolními otázkami k textu 10 minut 

• gramatické cvičení / úloha 10 minut 

• tvořivá činnost žáků 20 minut 

• závěrečná shrnutí 5 minut 

—• Použitá literatura při tvorbě tohoto návrhu práce s literární ukázkou 

HENDRICH, Josef. Didaktika cizích jazyků. 1. vyd. Praha : SPN, 1988. 

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1. 

REMARQUE, E. M. Černý obelisk, 2. vyd., vNV 1. Praha : Naše vojsko, 

1968. 

REMARQUE, E. M. Der Schwarze Obelisk. I.Auflage. Köln - Berlin: 

Kiepenheuer & Witsch, 1956. 

Erich Maria Remarque. Kurzbiographie in Daten [on-line]. Osnabrück : Erich 

Maria Remarque-Friedenszentrum, 2005. [cit. 2005-11-04]. 
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IV. Praktická část II 

Praktická část II, ověřovací, se zabývá zpracováním výsledků 

dotazníkového šetření pro žáky německého jazyka a zpracováním výsledků 

řízeného rozhovoru s vyučujícími německého jazyka na téma práce 

s autentickými texty - literárními i neliterárními. Pro dotazníkové šetření i 

řízený rozhovor byly stanoveny hypotézy, ke kterým jsem se pokusil získat 

stanoviska, jež by je potvrdila nebo vyvrátila. 

Z důvodu zamezení nejednoznačnosti v odpovědích a s ohledem 

na věk žáků byl této skupině respondentů zadán dotazník, zatímco vyučující 

jsou na základě svých znalostí a zkušenosti schopni hlouběji rozvést 

odpovědi na otevřené otázky, pro které je řízený rozhovor ideální. 

6. Cíle ověřovací části 

Cílem dotazníku bylo zjistit, zda žáci v hodinách německého jazyka 

pracují s autentickými texty - ať již literárními nebo neliterárními, jaký mají 

názor na možnosti práce s autentickými texty, co si o nich myslí a jaké k nim 

zaujímají postoje. 

Cílem řízeného rozhovoru bylo zjistit, zda vyučující v hodinách 

německého jazyka pracují s autentickými texty - ať již literárními nebo 

neliterárními, jaký mají názor na možnosti práce s autentickými texty ve 

vyučování, co si o nich myslí a jaké k nim zaujímají postoje. 

6.1. Dotazníkové šetření pro žáky německého jazyka 

Dotazník-. 
Dotazník byl konstituován s ohledem na věk žáků a zamezení 

nejednoznačnosti v odpovědích, neboť tato věková skupina nemá ještě 

pevně vyhraněné názory. Dotazník má celkem deset otázek, ve kterých měli 

žáci zakroužkovat správnou odpověď. Dotazník byl anonymní. Žáci vybírali 

z.možností ANO - NE, v otázkách 2) a 3) z možností OBČAS -
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PRAVIDELNĚ - VŮBEC na první otázku a z možností a) - b) ve druhé 

otázce. V úvodu byli žáci seznámeni s termíny, používanými v dotazníku: 

Autentickými texty rozumíme texty napsané v originále - literární ( ukázky 

z knih, krásné literatury) a neliterární (ukázky z novinových článků, 

časopisů, inzerátů...) 

1) Domníváte se, že je v hodinách německého jazyka dostatek prostoru pro 
práci s autentickými texty - ať literárními či neliterárními? 
ANO NE 

2) 2.1) Pracujete v hodinách německého jazyka s autentickými 
literárními texty? 
OBČAS PRAVIDELNĚ VŮBEC 

2.2) Pracujete s a) výhradně učebnicovými ukázkami 
b) učebnicovými ukázkami i textovým fondem, 

který Vám poskytne vyučující 

3) 3.1) Pracujete v hodinách německého jazyka s autentickými 
neliterárními texty? 

OBČAS PRAVIDELNĚ VŮBEC 

3.2) Pracujete s a) výhradně učebnicovými ukázkami 
b) učebnicovými ukázkami i textovým fondem, 

který Vám poskytne vyučující 

4) Považujete práci s výše uvedenými druhy textů za pro Vás přínosnou? 
ANO NE 

5) Pracujete při vyučování se slovníkem? 
ANO NE 

6) Snaží se Vás vyučující motivovat, abyste (pře)četli nějaké články / knihy 
v originále? 
ANO NE 

7) Odebíráte nějaký německojazyčný časopis? 
ANO (který) NE 

8) Máte ve škole cizojazyčnou knihovnu s knihami a časopisy v německém 
jazyce? 
ANO NE 

9) Je na škole nějaký kroužek/ rozšířené vyučování německého jazyka, kde 
by byl prostor pro práci s výše uvedenými texty? 
ANO NE 
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10) Inspirovala Vás ukázka literárního textu z učebnice k přečtení celé knihy 
(v českém jazyce nebo originále) ? 
ANO NE 

Respondenti: 
Dotazníkové šetření bylo zadáno20 62 žákům třetích ročníků 

čtyřletých gymnázií a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií (žákům 

septim) v Karlových Varech ve věku 17-18 let, kteří studují německý jazyk 

jako první cizí jazyk (to jest žáci, připravující se na maturitu z německého 

jazyka) s časovou dotací 3 hodiny týdně. Žáci byli předem informováni o 

anonymitě jak při zadávání testu, tak při jeho vyhodnocování. Žáci nebyli při 

zpracování časově omezeni. 

Hypotézy. 
1. Prostor pro práci s autentickými texty. Téma mapuje otázka č.1. 

Vzhledem k časové dotaci 3 hodiny týdně a rozsahu látky předpokládám, že 

pro práci tohoto druhu není dostatek prostoru. 

2. Práce s autentickými texty Téma mapují otázky č. 2 - 4. 

Předpokládám, že žáci pracují s literárními texty jen občas. Pokud s těmito 

texty pracují, omezuje se práce především na učebnicové texty. 

Předpokládám, že s autentickými neliterárními texty pracují žáci častěji než 

s literárními a vyučující častěji používají mimoučebnicové ukázky. 

Dále předpokládám, že žáci vidí v práci s autentickými texty - ať literárními 

či neliterárními - přínos. 

3. Práce se slovníkem. Téma mapuje otázka č. 5. 

Předpokládám, že žáci se slovníkem pracují pravidelně. 

4. Motivace k další četbě. Téma mapují otázky č. 6 a č. 10. 

Předpokládám, že vyučující své žáky k další četbě motivují. Naopak 

nepovažuji za pravděpodobné, že by učebnicová ukázka motivovala žáky 

k další četbě. 

20 Dotazníky byly zadány v týdnu od 18.9.2006 do 22.9.2006. 
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5. Školní knihovna I odběr časopisů. Téma mapují otázky č.7 - 8. 

Předpokládám, že škola disponuje alespoň omezenou cizojazyčnou 

knihovnou, ve které si zájemci mohou vypůjčit tituly v originále. Rovněž 

předpokládám, že žáci odebírají časopis v německém jazyce. 

6. Možnosti rozšířené výuky německého jazyka ve škole, které by 

poskytovaly prostor pro práci s literárními texty. 

Téma mapuje otázka č. 9. 

Předpokládám, že žáci mají možnost navštěvovat rozšiřující hodiny 

německého jazyka, ale obsahem těchto hodin nebude práce s literárními 

texty, ale například příprava maturitních otázek. 

—• Vyhodnocení dotazníku. 

Vyhodnocení odpovědí žáků v dotazníku bude uvedeno kurzívou pod 

jednotlivými otázkami / body. U každé otázky bude zároveň k jednotlivým 

možnostem uveden počet odpovědí. 

1) Domníváte se, že je v hodinách německého jazyka dostatek prostoru pro 

práci s autentickými texty - ať literárními či neliterárními? 

ANO 20 NE 42 

Zde se hypotéza potvrdila. 67,7 % žáků se domnívá, že na práci 

s autentickými texty není v hodinách německého jazyka dostatek času 

2) 2.1) Pracujete v hodinách německého jazyka s autentickými 

literárními texty? 

OBČAS 36 PRAVIDELNĚ 6 VŮBEC 20 

Hypotéza se potvrdila. Jen 9,7 % žáků udává, že s literárním textem pracuje 

pravidelně. 58 % uvádí práci s literárním textem jako občasnou. Je však smutné, že 

32,3 % žáků zakroužkovalo, že s literárním textem nepracují vůbec. 

2.2) Pracujete s a) výhradně učebnicovými ukázkami 38 

b) učebnicovými ukázkami i textovým fondem, 

který Vám poskytne vyučující 20 
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Hypotéza se potvrdila. 58 % žáků uvedlo, že pracuje pouze s učebnicovými 

ukázkami. Tento výsledek je zcela v rozporu s výsledkem řízeného rozhovoru 

s vyučujícími německého jazyka, kteří uvedli, že si vyhledávají a používají i 

mimoučebnicové texty - viz níže. Čtyři žáci neodpověděli. 

3) 3.1) Pracujete v hodinách německého jazyka s autentickými 

neliterárními texty? 

OBČAS 40 PRAVIDELNĚ 10 VŮBEC 12 

Hypotéza se potvrdila. Zde je výsledek příznivější, než při práci s texty 

literárními. Pouze 19,4 % žáků uvedlo, že s autentickými texty vůbec nepracují. 

Naopak stoupl počet těch, kteří mají občasnou a pravidelnou zkušenost s prací 

s autentickými neliterárními texty. 

3.2) Pracujete s a) výhradně učebnicovými ukázkami 25 

b) učebnicovými ukázkami i textovým fondem, 

který Vám poskytne vyučující 37 

Hypotéza se tedy potvrdila. 59,7 % žáků uvádí, že pracují i 

s mímoučebnicovými ukázkami. 

4) Považujete práci s výše uvedenými druhy textů za pro Vás přínosnou? 

ANO 49 NE 13 

V tomto případě se hypotéza potvrdila. Je velmi pozitivní, že 79 % žáků 

uvádí práci s autentickými texty, ať literárními či neliterárními, za přínosnou. 

5) Pracujete při vyučování se slovníkem? 

ANO 31 NE 31 

Tentokrát se hypotéza nepotvrdila. Se slovníkem pracuje ve vyučování 

polovina respondentů. Je to méně, než bylo předpokládáno. 

6) Snaží se Vás vyučující motivovat, abyste (pře)četli nějaké články / knihy 

v originále? 

ANO 23 NE 39 

Zde se má hypotéza bohužel nepotvrdila. Bylo velmi překvapivým zjištěním, 

že 62, 9 % žáků uvedlo, že je učitelé k četbě knih či článků v originále nemotivují 
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7) Odebíráte nějaký německojazyčný časopis? 

ANO 3 NE 59 

Hypotéza se v tomto bodě nepotvrdila. Pouze tři žáci odebírají 

německojazyčný časopis. Dvakrát byla uvedena „Juma ", jednou „ Gala ". 

8) Máte ve škole cizojazyčnou knihovnu s knihami a časopisy v německém 
jazyce? 

ANO 23 NE 39 

Hypotéza se tedy nepotvrdila. 62,9 % žáků uvedlo, že ve škole není 

knihovna, ve které by si mohli půjčit německojazyčnou knihu nebo časopis. To je 

překvapivé, neboť na obou gymnáziích tato možnost existuje - ať ve speciální 

knihovně či ze „soukromé" knihovny vyučujících. Žáci patrně nejsou o této 

skutečnosti dostatečně informováni nebo se o možnost výpůjčky dosud nezajímali. 

9) Je na škole nějaký kroužek/ rozšířené vyučování německého jazyka, kde 

by byl prostor pro práci s výše uvedenými texty? 

ANO 29 NE 33 

Hypotéza se vcelku potvrdila. 55,2 % žáků uvedlo, že maji na škole možnost 

navštěvovat rozšířené vyučování německého jazyka, ve kterém by byl prostor pro 

práci s autentickými texty (literáními nebo neliterárnimi)21. 

10) Inspirovala Vás ukázka literárního textu z učebnice k přečtení celé knihy 

(v českém jazyce nebo originále)? 

ANO 11 NE 51 

Hypotéza se potvrdila. Bohužel že jen 17,7 % žáků bylo motivováno 

učebnicovou ukázkou k četbě celé knihy (aťjiž v mateřštině nebo v originále). 

21 Jedná se především o takzvané hodiny konverzační, jak upřesnili vyučující. 
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TABULKOVĚ ZPRACOVANÉ VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU 

Otázky dotazníku pro žáky Odpovědi žáků % 
1) Domníváte se, že je v hodinách 

německého jazyka dostatek prostoru 
pro práci s autentickými texty - ať 
literárními či neliterárními? 

ANO 32,3% 1) Domníváte se, že je v hodinách 
německého jazyka dostatek prostoru 
pro práci s autentickými texty - ať 
literárními či neliterárními? 

NE 67,7% 

2.1) Pracujete v hodinách německého 
jazyka s autentickými neliterárními 
texty? 

OBČAS 58,1% 2.1) Pracujete v hodinách německého 
jazyka s autentickými neliterárními 
texty? 

PRAVIDELNE 9,6% 
2.1) Pracujete v hodinách německého 

jazyka s autentickými neliterárními 
texty? VŮBEC 32,3% 

2.2) Pracujete s: výhradně učebnicovými 
ukázkami 
učebnicovými ukázkami i 
textovým fondem, který 
Vám poskytne vyučující 

61,3% 

32,3% 

2.2) Pracujete s: 

čtyři žáci neodpověděli 6,4% 
3.1) Pracujete v hodinách německého 

jazyka s autentickými neliterárními 
texty? 

OBČAS 
PRAVIDELNĚ 
VŮBEC 

64,5% 
16,1% 
19,4% 

3.2) Pracujete s: výhradně učebnicovými 
ukázkami 

40,3% 3.2) Pracujete s: 

učebnicovými ukázkami i 
textovým fondem, který 
Vám poskytne vyučující 

59,7% 

4) Považujete práci s výše uvedenými 
druhy textů za pro Vás přínosnou? 

ANO 79% 4) Považujete práci s výše uvedenými 
druhy textů za pro Vás přínosnou? NE 21% 

5) Pracujete při vyučování se 
slovníkem? 

ANO 50% 5) Pracujete při vyučování se 
slovníkem? NE 50% 

6) Snaží se Vás vyučující motivovat, 
abyste (pře)četli nějaké články / 
knihy v originále? 

ANO 37,1% 6) Snaží se Vás vyučující motivovat, 
abyste (pře)četli nějaké články / 
knihy v originále? NE 62,9% 

7) Odebíráte nějaký německojazyčný 
časopis? 

ANO 4,9% 7) Odebíráte nějaký německojazyčný 
časopis? NE 95,1% 

8) Máte ve škole cizojazyčnou 
knihovnu s knihami a časopisy 
v německém jazyce? 

ANO 37,1% 8) Máte ve škole cizojazyčnou 
knihovnu s knihami a časopisy 
v německém jazyce? NE 62,9% 

9) Je na škole nějaký kroužek/ 
rozšířené vyučování německého 
jazyka, kde by byl prostor pro práci 
s výše uvedenými texty? 

ANO 55,2% 9) Je na škole nějaký kroužek/ 
rozšířené vyučování německého 
jazyka, kde by byl prostor pro práci 
s výše uvedenými texty? 

NE 44,8% 

10) Inspirovala Vás ukázka literárního 
textu z učebnice k přečtení celé 
knihy (v českém jazyce nebo 
originále) ? 

ANO 17,7% 10) Inspirovala Vás ukázka literárního 
textu z učebnice k přečtení celé 
knihy (v českém jazyce nebo 
originále) ? 

NE 82,3% 
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6.2. Řízený rozhovor s vyučujícími německého jazyka. 

Řízený rozhovor 
Rozhovor má celkem deset bodů, o kterých měli vyučující hovořit. 

V úvodu rozhovoru byly vyučující seznámeni s používanými termíny: 

Autentickými texty rozumíme texty napsané v originále - literární (ukázky 

z knih, krásné literatury) a neliterární (ukázky z novinových článků, 

časopisů, inzerátů). 

1) Jaký prostor ve vyučování máte k dispozici pro práci s autentickými texty 
- ať literárními či neliterárními? 

2.1.) Pracujete v hodinách německého jazyka s autentickými literárními 

texty? 

2.2.) Spokojíte se s učebnicovými ukázkami nebo si sháníte i vlastní textový 

fond? Odkud? 

3.1.) Pracujete v hodinách německého jazyka s autentickými neliterárními 

texty? 

3.2.) Spokojíte se s učebnicovými ukázkami nebo si sháníte i vlastní textový 

fond? Odkud? 

4) Čím jsou podle Vás tyto texty přínosné pro žáky? 

5) Jak často pracují žáci se slovníkem? 

6) Jak se snažíte žáky motivovat k četbě článků / knih v originále? 

7) Jakým způsobem pracujete s literárními texty v hodinách německého 

jazyka? (Čtete ukázku v celku nebo po odstavcích; překládáte text 

doslovně nebo Vám jde jen o porozumění smyslu textu; dbáte na správnou 

techniku čtení; provádíte dramatizaci ukázky; zadáváte žákům vyprávění 

obsahu...) 

8) Který německojazyčný časopis ve škole odebíráte? 

9) Mají žáci ve škole možnost vypůjčit si knihu nebo časopis v německém 

jazyce? 

10) Myslíte si, že jsou žáci sami schopni číst autentický text (literární či 

neliterární) a že jsou pro to dostatečně jazykově vybaveni? 
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Respondenti: 
Řízený rozhovor (dále jen „rozhovor") byl uskutečněn s deseti 

aprobovanými vyučujícími německého jazyka na gymnáziích v Karlových 
Varech22. Vyučující byli předem informováni o uskutečnění rozhovoru a 
anonymitě při poskytování odpovědí. 

Hypotézy. 
1. Prostor pro práci s autentickými texty. Téma mapuje otázka č.1. 

Vzhledem k časové dotaci 3 hodiny týdně a rozsahu látky předpokládám, že 

pro práci tohoto druhu nemají vyučující dostatek prostoru. 

2. Práce s autentickými texty. Téma mapují otázky č. 2 - 4. 

Předpokládám, že si vyučující shánějí i mimoučebnicové texty, především 

z různých časopisů v německém jazyce.. 

3. Práce se slovníkem. Téma mapuje otázka č. 5. 

Předpokládám, že vyučující dbají na pravidelnou práci žáků se slovníkem. 

4. Motivace k další četbě / metody a způsoby práce s literárními texty 
ve vyučování .Téma mapují otázky č. 6 a č. 7. 

Předpokládám, že vyučující své žáky k další četbě motivují. Dále 
předpokládám, že: 

- ve výuce je stále rozšířen doslovný překlad textů 

- vyučující dbají na správnou techniku čtení 

- na dramatizaci či jinou rozšiřující činnost není ve vyučování dostatek času. 

5. Školní knihovna I odběr časopisů. Téma mapují otázky č. 8 - 9. 
Předpokládám, že škola disponuje alespoň omezenou cizojazyčnou 
knihovnou, ve které si zájemci mohou vypůjčit knihy nebo časopisy 
v originále. Předpokládám, že škola odebírá německojazyčný časopis. 

6. Schopnosti žáků pro práci s literárními texty. 

Téma mapuje otázka č. 10. 
Předpokládám, že vyučující mají o schopnostech svých žáků reálné mínění. 

22 První české gymnázium v Karlových Varech, Národní 25 dne 18.9.2006; Střední 
pedagogická škola a gymnázium, Lidická 40, dne 20.9.2006. 
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—• Vyhodnocení řízeného rozhovoru. 

Vyhodnocení rozhovoru s vyučujícími je uvedeno kurzívou pod 

jednotlivými otázkami. 

1) Jaký prostor ve vyučování máte k dispozici pro práci s autentickými texty 

- ať literárními či neliterámími? 

Hypotéza se tedy nepotvrdila. Výsledek rozhovoru byl překvapivý. Z deseti 

vyučujících si pouze jeden stěžoval na nedostatek prostoru / času v hodinách pro 

práci s autentickými texty. Zbývající vyučující tvrdili, že si jsou schopni dle potřeby 

vytvořit dostatek času a prostoru. Je to překvapivé i proto, že žákům se v 67,7 % 

zdálo, že ve vyučování tolik času není. 
' / ' • i 

2.1. a 2.2.) Pracujete v hodinách německého jazyka s autentickými 

literárními texty? Spokojíte se s učebnicovými ukázkami nebo si sháníte i 

vlastní textový fond? Odkud? 

Zde se hypotéza potvrdila. Vyučující přiznali, že s literárními texty pracují 

jen příležitostně, občas a to především u pokročilých žáků. Žádný z vyučujících však 

nesdělil, že by s literárním textem nepracoval \ntbec. Zde se tedy výpovědi žáků a 

vyučujících lišily. 

Pouze učebnicové texty využíval jen jeden vyučující. Ostatní se shodli na 

skutečnosti, že pracují i s mimoučebnicovými ukázkami, které si sami shánějí, čímž 

potvrdili moji hypotézu. Jako zdroj slouží knihovny, internet a denní tisk. Dva 

vyučující přímo uvedli, že pracují s ukázkami z díla Franze Kajky („Proměna "). 

3.1. a 3.2. ) Pracujete v hodinách německého jazyka s autentickými 

neliterámími texty? Spokojíte se s učebnicovými ukázkami nebo si sháníte i 

vlastní textový fond? Odkud? 

Zde se hypotéza opět potvrdila. Vyučující ze všech tří škol se nezávisle na 

sobě shodli, že s autentickými neliterámími texty ve vyučování pracuji. Dále se 

shodli na tom, že využívají i mímoučebnicové ukázky. Jako zdroj slouží nejčastěji 

internet a noviny. Dále využívají vyučující různé časopisy („Juma", 

„Freundschaft") a propagační materiály či letáky v německém jazyce. 
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4) Čím jsou podle Vás tyto texty přínosné pro žáky? 

Nejčastěji vyučující uváděli možnost rozšíření slovní zásoby žáků, která je 

prý poměrně omezetiá. Dva vyučující se nezávisle na sobě shodli, že vybírají 

zábavné texty, které žáky baví. Vyučující se dále shodli na tom, že se žáci při práci 

s autentickými texty naučí najít hlavní myšlenku či informaci a porozumět obsahu i 

bez doslovného překladu. Většina vyučujících dále sdělila, že vybírá aktuální texty, 

které nejsou žákům vzdálené. 

5) Jak často pracují žáci se slovníkem? 

Zde se hypotéza potvrdila. Až tia jednu výjimku vyučují uvedli, že se 

slovníkem pracují velmi často, minimálně jednou týdně, většinou však každou 

hodinu. Pouze jeden vyučující uvedl, že se slovníkem pracuje v hodinách jen občas, 

neboť je to zdržující. Oproti tomu žáci v dotazníku uvedli - 50 % - že se slovníkem 

nepracují - viz výše. 

6) Jak se snažíte žáky motivovat k četbě článků / knih v originále? 
Hypotéza se potvrdila - sedm vyučujících sdělio, že se snaží žáky k další 

četbě motivovat, což je ale v rozporu s výsledky dotazníku, zadaného žákům. Téměř 

všichni vyučující uvedli, že se snaží vybírat zajímavá témata, která se však 

individuálně liší v každé třídě. Dva vyučující se snaží argumentovat užitečností 

četby a lákají na vybrané pasáže ze života spisovatele. Dva vyučující zadávají 

domácí četbu. Bohužel tři vyučující uvedli, že své žáky mohou jen těžko motivovat -

výsledek by se stejně nedostavil. 

7) Jakým způsobem pracujete s literárními texty v hodinách německého 

jazyka? (čtete ukázku v celku nebo po odstavcích; překládáte text doslovně 

nebo Vám jde jen o porozumění smyslu textu; dbáte na správnou techniku 

čtení; provádíte dramatizaci ukázky; zadáváte žákům vyprávění obsahu...) 

Pro tuto otázku se hypotéza nepotvrdila. Všichni vyučující uvedli, že 

doslovný překlad nepoužívají - nebo jen velice zřídka u velmi náročných pasáží. 

Učitelé všech tří škol se nezávisle na sobě shodli, že za stěžejní považuji 

porozumění obsahu a smyslu textu. 

Dovednost převyprávět vybranou literární ukázku vlastními slovy 
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procvičuje s žáky osm vyučujících, pět používá metodu kladení otázek a získávání 

odpovědí. 

Pouze tři vyučující sdělili, že důsledně dbají na správnou techniku čtení. 

Ostatní uvedli, že opravují jen ty největší prohřešky. 

Rovněž tři vyučující potvrdili, že při práci s literárním textem využívají 

možnosti dramatizace. 

8 a 9) Který německojazyčný časopis ve škole odebíráte? Mají žáci ve škole 

možnost vypůjčit si knihu nebo časopis v německém jazyce? 

Hypotézy se tedy vcelku potvrdily. Sedm vyučujících uvedlo časopis 

„Freundschatf", čtyřikrát byla uvedena „Juma", jednou „Deutschland" a dva 

vyučující uvedli, že pro výuku není žádný časopis odebírán. Většina vyučujích 

uvedla, že na škole je možnost vypůjčeni jak německojazyčných knih, tak časopisů. 

Kromě školní knihovny půjčují dva vyučující ze své osobní sbírky knih. Překvapivé 

bylo, že názory na existenci knihovny či možnost výpůjčky knih v německém jazyce 

se lišily i v rámci jednoho sboru! 

10) Myslíte si, že jsou žáci sami schopni číst autentický text (literární či 

neliterární) a že jsou pro to dostatečné jazykově vybaveni? 

Hypotéza se zcela potvrdila. Jen jedna vyučující byla přesvědčena o tom, že 

její žáci zvládnou sami číst přiměřený autentický text nebo knihu v originále. 

Ostatní vyučující byli střídmější a shodli se na tom, že přečíst literární text 

v originále by zvládli jen ti nejpokročilejší žáci. O jazykové vybavenosti žáků, 

především pak o jejich slovní zásobě, neměli vyučující valné mínění. 
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TABULKOVÉ ZPRACOVANÉ VYHODNOCENÍ ŘÍZENÉHO ROZHOVORU 

Otázka řízeného rozhovoru Odpovědi vyučujících (upraveny 
pro potřeby tabulky) 

1) Jaký prostor ve vyučování máte k 
dispozici pro práci s autentickými 
texty - ať literárními či neliterárními? 

9x dostatečný; 1x nedostatečný 

2) Pracujete v hodinách německého 
jazyka s autentickými literárními 
texty? Spokojíte se s učebnicovými 
ukázkami nebo si sháníte i vlastní 
textový fond? Odkud? 

S autentickými literárními texty 
občas 

2) Pracujete v hodinách německého 
jazyka s autentickými literárními 
texty? Spokojíte se s učebnicovými 
ukázkami nebo si sháníte i vlastní 
textový fond? Odkud? 

9 i s vlastním fondem; 1 jen s 
učebnicovými ukázkami 

2) Pracujete v hodinách německého 
jazyka s autentickými literárními 
texty? Spokojíte se s učebnicovými 
ukázkami nebo si sháníte i vlastní 
textový fond? Odkud? Zdroje: knihovny, internet, denní 

tisk 
3) Pracujete v hodinách německého 

jazyka s autentickými neliterárními 
texty? Spokojíte se s učebnicovými 
ukázkami nebo si sháníte i vlastní 
textový fond? Odkud? 

S neautentickými literárními texty 
průběžně 

3) Pracujete v hodinách německého 
jazyka s autentickými neliterárními 
texty? Spokojíte se s učebnicovými 
ukázkami nebo si sháníte i vlastní 
textový fond? Odkud? 

Všichni vyučující používají i 
mimoučebnicový fond 

3) Pracujete v hodinách německého 
jazyka s autentickými neliterárními 
texty? Spokojíte se s učebnicovými 
ukázkami nebo si sháníte i vlastní 
textový fond? Odkud? Zdroje: časopisy („Juma", 

„Freundschaft"), internet, noviny, 
propagační letáky 

4) Cím jsou podle Vás tyto texty 
přínosné pro žáky? 

Rozšířením slovní zásoby, 
seznámením s aktuálními tématy, 
učí žáky najít hlavní myšlenku v 
textu 

5) Jak často pracují žáci se slovníkem? 9x pravidelně, 1x občas 

6) Jak se snažíte žáky motivovat k 
četbě článků / knih v originále? 

7 vyučujících motivuje, 3 ne 6) Jak se snažíte žáky motivovat k 
četbě článků / knih v originále? Způsoby motivace: užitečnost 

četby, zajímavost témat 
7) Jakým způsobem pracujete 

s literárními texty v hodinách 
německého jazyka? 

Doslovný překlad pravidelně 
nepoužívá nikdo, pro všechny 
vyučující je stěžejní porozumění 
obsahu a smyslu textu. 
Užívané metody: převyprávění 
ukázky 8x, otázky a odpovědi 5x, 
dramatizace 3x. 
Jen 3 vyučující důsledně dbají na 
správnou techniku čtení. 

8) Který německojazyčný časopis ve 
škole odebíráte? 

7x zazněl v odpovědích 
„Freundschaft4x„Juma", 1x 
„Deutschland', 2 vyučující pro 
výuku žádný časopis neodebírají 

9) Mají žáci ve škole možnost vypůjčit 
si knihu nebo časopis v německém 
jazyce? 

Na všech třech školách 

10) Myslíte si, že jsou žáci sami 
schopni číst autentický text (literární 
či neliterární) a že jsou pro to 
dostatečně jazykově vybaveni? 

9 vyučujících si myslí, že ne 
1 se domnívá, že ano 
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Facit 

Výsledky dotazníkového šetření pro žáky se místy zásadně lišily od 

výsledků řízeného rozhovoru s vyučujícími. Především se jednalo o otázku 

prostoru pro práci s autentickými texty, kterou viděli žáci i učitelé rozdílně: 

žáci se domnívali, že prostoru je ve vyučování málo, naopak vyučující tvrdili, 

že jsou schopni zajistit si dostatečný prostor. 

Hluboký rozpor panoval v odpovědi na otázku, zda vyučující své žáky 

motivují k další četbě. Sedm vyučujících z deseti sdělilo, že ano. Ale 62,9 % 

žáků uvedlo, že je vyučující k další četbě nijak nemotivují. Rovněž 

překvapivé bylo, že ne všichni žáci - a dokonce i ne všichni vyučují věděli, 

zda se na škole žákům nabízí možnost vypůjčit si cizojazyčnou knihu nebo 

časopis v originále. Naopak za pozitivní považuji,, že dva vyučující poskytují 

žákům v případě zájmu knihy ze svých sbírek. Zatímco devět vyučujících 

uvedlo, že se slovníky pracují v hodinách německého jazyka pravidelně, 

téměř každou hodinu, 50 % žáků tvrdilo, že slovníkem ve vyučování 

nepracují vůbec! 

Relativní shoda panovala u otázek, týkajících se práce s autentickými 

texty. Žáci i učitelé uvedli, že s těmito texty pracují alespoň občas; častěji 

pak pracují s texty neliterárními než s literárními. Jak žáci, tak vyučující 

považují práci svýše uvedenými texty za přínosnou. Učitelé nejčastěji 

zmiňovali možnost rozšíření slovní zásoby, která je u žáků malá. 

Pouze 17,7 % žáků inspirovala literární ukázka v učebnici ktomu, 

aby si přečetli celou knihu. Přitom 58 % žáků uvedlo, že pracují pouze 

s literárními ukázkami z učebnice. I vyučující přiznali, že jako 

mimoučebnicové texty používají především autentické neliterární texty. 

Přesto však vyhledávají mimo učebnice i literární ukázky. 

Jen jediná vyučují byla přesvědčena o tom, že žáci jsou schopni sami 

přečíst souvislý texty v originále. Ostatní vyučující uvedli, že této činnosti 

jsou schopni jen velmi pokročilí žáci. 
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V. Závěr 

V teoretické části jsem na základě prostudované literatury vymezil 
pojmy literární text, autentický text a neautentický text. Pojem literární text 
užívám pro psaný text umělecký. Tento text chápu zároveň jako autentický, 

neboť literární text čteme zpravidla tak, jak byl napsán, což odpovídá 
významu autentického textu. 

Autentickým textem neliterárním rozumím texty funkčního stylu 

prostě sdělovacího (jízdenky, dopis, inzerát, novinový článek) a nikoliv 

uměleckého. 

Neautentickým textem zde rozumím text didaktizovaný, uměle 

vytvořený tvůrci učebnice pro potřeby vyučování - např. z důvodu 

prezentace nového gramatického jevu a nové slovní zásoby. 

Analýzou pedagogických dokumentů jsem dospěl k závěru, že práce 

s texty (včetně literárních) je v těchto dokumentech dostatečně zpracována. 

Dokumenty jsou učitelům dobrým návodem a pomocníkem. 

Diplomová práce zmapovala možnosti práce s literárním textem ve 

výuce včetně existujících pozitiv i možných obtíží. Dále byly představeny 

různé metodické postupy práce s literárními texty. 

Jako hlavní zdroj teoretických informací sloužily především dvě 

publikace: německá monografie „Literarísche Texte im 

Fremdsprachenunterrichť (Lóschmann, M; Schróder, G.) a obecně 

didaktická publikace „Didaktika cizích jazyků" (Hendrych, J.). Dospěl jsem k 

závěru, že monografie se literárním textům věnovala detailněji, což je dáno 

její specializací. 

Potvrdil se mi názor, že tato problematika literárního textu je velmi 

důležitá, ač je v praxi často opomíjená. 

První praktická část byla věnována analýze literárních textů, 

prezentovaných v českých učebnicích „Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl 

a německých učebnicích „em Brůckenkurs" a „em Hauptkurs". Učebnice 

české provenience vycházejí dle mého soudu více vstříc potřebám žáků a 
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zároveň lépe napomáhají splnit požadavky formulované v pedagogických 

dokumentech. 
Literární texty v obou analyzovaných učebnicích jsou žánrově pestré. 

Literární texty v učebnicích „Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl 

reprezentují širší spisovatelský okruh a neomezují se pouze na 20. století. 

Učebnice „Sprechen Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl obsahují celkem 13 

literárních textů, učebnice „em Brückenkurs" a „em Hauptkurs" celkem 12 

literárních textů. 

Cvičení, vztahující se k literárním textům, zpravidla rozvíjela všechny 

řečové dovednosti. 

Z hlediska zastoupení literárních textů považuji učebnice „Sprechen 

Sie Deutsch?" - 2. a 3. díl pro výuku za vhodnější. 

Používání učebnic „em Brückenkurs" a „em Hauptkurs" je dobré 

doplnit některou z uvedených čítanek literárních textů. Jako obzvláště 

vhodné považuji čítanky „Deutsche Literatur fürs Abitur1' a „Čítanka 

německých literárních textů", psané v německém jazyce. 

Druhá praktická část sloužila k ověření práce s autentickými texty -

literárními i neliterárními v praxi. Tuto část tvořilo dotazníkového šetření pro 

žáky a řízeny rozhovor s vyučujícími německého jazyka. 

Výsledky dotazníkového šetření se místy lišily s výsledky řízeného 

rozhovoru. Především se jednalo o otázky prostoru pro práci s autentickými 

texty, kterou viděli žáci i učitelé rozdílně: žáci se domnívali, že prostoru je ve 

vyučování málo, naopak vyučující tvrdili, že jsou schopni zajistit si 

dostatečný prostor. 

Další rozpor panoval u otázky, zda vyučující své žáky motivují k další 

četbě, neboť sedm vyučujících z deseti sdělilo, že žáky motivují. 62,9 % 

žáků ale uvedlo, že je vyučující k další četbě nemotivují. 

Ne všichni žáci - a dokonce i ne všichni vyučují věděli, zda se na 

škole žákům nabízí možnost vypůjčit si německojazyčnou knihu nebo 

časopis. Našli se ale i vyučující, kteří poskytují žákům v případě zájmu knihy 

ze svých knihoven. 
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Žáci i učitelé uvedli, že s literárními texty pracují alespoň občas; 

častěji pak pracují s texty neliterárními než s literárními. Žáci i vyučující 

považují práci s výše uvedenými texty za přínosnou. Učitelé nejčastěji 

zmiňovali možnost rozšíření slovní zásoby, která je u žáků malá. 

Pouze 17,7 % žáků inspirovala literární ukázka v učebnici ktomu, 

aby si přečetli celou knihu. Z výsledků dotazníků vyplynulo, že 58 % žáků, 

pracuje ve vyučování pouze s literárními ukázkami z učebnice. Vyučující 

přiznali, že vyhledávají mimo učebnice především neliterární autentické 

texty. 

Druhá praktická část též na základě odpovědí vyučujících ukázala 
nejčastější metody práce s autentickými texty při vyučování. Doslovný 
překlad pravidelně nepoužívá žádný vyučující, pro všechny dotazované je 
stěžejní porozumění obsahu a smyslu textu. Dále vyučující používají metody 
převyprávění literární ukázky, ověřovací otázky a dramatizace literárního textu. 
Jen část vyučujících důsledně dbá na správnou techniku čtení. 

Podařilo se tedy nalézt a rozšířit odpovědi na otázky, položené 
v úvodu práce. Bohužel je třeba konstatovat, že práci s literárními texty není 
ve výuce věnováno tolik prostoru, kolik by si tato činnost zasloužila a to i 
přes skutečnost, že vyučují uvedli, že jsou schopni zajistit si dostatečný 
prostor pro práci s těmito texty. 

Resumé 

Das Thema dieser Diplomarbeit heißt „Die Arbeit mit literarischen 

Texten. Methoden und Formen der Arbeit mit authentischen Texten". Die 
Arbeit bewegt sich sowohl im literaturtheoretischen als auch im didaktischen 
Bereich. 

Die Arbeit ist in einen theoretischen und zwei praktische Teile 
gegliedert. Ziel des theoretischen Teiles ist es, verschiedene Ansichten zum 
Thema zu sammeln und zu ordnen (die Problematik der literarischen Texte 
in pädagogischen Dokumenten, die Auswahl der literarischen Texte, die 
allgemeinen Prinzipien und Phasen der Arbeit mit literarischen und 
authentischen Texten, die Typologie der Übungen) und die zur Verfügung 
stehenden Methoden und Formen der Arbeit zu beschreiben. Weiter wurden 
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Vorteile und Nachteile der Arbeit mit literarischen Texten angeführt, wobei 

die positiven Seiten überwiegen - vor allem die Möglichkeiten zur Motivation 

und die Erweiterung der kommunikativen Kompetenz der Schüler. Ein 

literarischer Text ist auch eine Quelle zur Aneignung von Kenntnissen aus 

den Bereichen der Geschichte und Landeskunde. Im theoretischen Teil 

wurden, auch auf Grund des Studiums der Fachliteratur die Termini 

Literarischer Text, Authentischer Text und Nichtauthentischer Text definiert. 

Den Terminus Literarischer Text verwende ich für den künstlerischen 

schriftlichen Text, den ich zugleich als authentischen Text begreife, das 

heißt als einen Text ohne didaktisierende Eingriffe. Unter einem 

authentischen, aber nichtliterarischen Text versteht man einen originalen 

Text im Alltagsstil. Der literarische Text wird vor allem durch seine 

ästhetische Funktion gekennzeichnet. Ein nichtauthentischer Text wird für 

die Bedürfnisse von Lehrwerken geschrieben, zum Beispiel für die 

Präsentation neuer grammatischer Erscheinungen oder des neuen 

Wortschatzes. 

Der erste, praktische Teil besteht aus der Analyse zweier Arten von 

Lehrwerken für Gymnasien: 1) Lehrwerke tschechischer Herkunft, die mit 

Rücksicht auf die tschechischen Mutersprachler bearbeitet wurden 

(„Sprechen Sie Deutsch?" - 2. und 3. Teil) und Lehrwerke deutscher 

Herkunft, die ohne Berücksichtigung der Muttersprache der Schüler 

bearbeitet wurden („em Brückenkurs", „em Hauptkurs"). Ziel der Analyse 

war es, den Erziehungsaspekt, die Gattungen und die Eignung der Mehrheit 

der literarischen Texte im Hinblick auf die Anforderungen der 

pädagogischen Dokumente zu bestimmen. Die Mehrheit der Texte ist für die 

Bedürfnisse der Lehrwerke geschrieben, nur wenige sind authentisch; die 

Zahl der literarischen Texte ist dann noch kleiner. Die den Texten zur 

Verfügung stehenden Übungen erweitern überwiegend alle 

Sprachfertigkeiten. Partielles Ziel ist es, eine Möglichkeit vorzustellen, den 

Mangel an literarischen Texten in Lehrwerken durch die Arbeit mit 

passenden Lesebüchern zu kompensieren. Im ersten praktischen Teil 

möchte ich am Beispiel des „Kommentierten Lesens" die Methoden und 

Formen der Arbeit mit dem authentischen literarischen Text zeigen (eine 
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Passage aus dem Buch „Der schwarze Obelisk" von Erich Maria 

Remarque). 
Der zweite praktische Teil dient zur Darstellung der Arbeit mit 

literarischen und authentischen Texten im Unterricht. Dazu dient eine 

Umfrage unter Gymnasiasten im Alter von 17 -18 Jahren, die die deutsche 

Sprache als Fortgeschrittene studieren und ein Interview mit den 

Deutschlehrern. Die Antworten der Schüler und Lehrer unterschieden sich 

vor allem in zwei Punkten: die Schüler behaupteten, es gebe keinen Raum 
für die Arbeit mit literarischen Texten im Unterricht, die Lehrer, dagegen, sie 
hätten den entsprechenden Raum. Die Schüler behaupteten, sie würden 
von den Lehrern zum Lesen der Originaltexte nicht motiviert, die Lehrer 
antworteten umgekehrt. Beide Gruppen waren sich einig, dass sie nur 
wenig mit den literarischen Texten arbeiten; bei den authentischen 
nichtliterarischen Texten war die Situation besser. 

Diese Arbeit kann als Ausgangspunkt für die Arbeit mit literarischen 

Texten dienen. Einerseits werden hier literaturtheoretische Erkenntnisse 

vorgestellt, anderseits weist die Arbeit auf verschiedene Quellen hin. In 

dieser Arbeit wurden sowohl Kriterien für die Textauswahl als auch 

Methoden und Formen der Arbeit für alle Phasen der Textarbeit vorgelegt. 

Der Leser kann hier vergleichen, wie man mit literarischen Texten in zwei 

Arten von Lehrwerken umgeht. Außerdem findet er ein konkretes Beispiel 

einer Arbeit mit einem literarischen Text sowie Ansichten von Schülern und 
Lehrern zur Textarbeit. 
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52) Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Učení, vyučování a 

hodnocení, [on-line]. 1. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého 

v Olomouci, 2001. ISBN 80-244-0404-4. [cit. 2005-11-04]. Dostupné 

na Internetu: <http://www.msmt.cz/Files/MezinarodniSpoluprace/ 

Dokumenty/evropskyreferencniramec.zip>. 
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Příloha č. 1: 
Seznam všech literárních textů z učebnic "Sprechen Sie Deutsch?" - 2. 
а 3. díl. 

—• Seznam literárních textů z učebnice „Sprechen Sie Deutsch?" 2. díl 

Erich Maria Remarque: Drei Kameraden, Lekce 6 ; str. 78 
Zdroj: Erich Maria Remarque: Drei Kameraden. Are de Triomphe. Liebe 

Deinen Nächsten. Drei Romane. Verlag Kurt Desch. Wien - München - Basel, 

1965, Kap. XXVI, S. 352-3. 

Die Bremer Stadtmusikanten, Lekce 12/C; str. 172 
Zdroj neuveden. Pohádka na motivy bratří Grimmů. 

Der Fuchs und der Ziegenbock, Lekce 12/C; str. 172 
Zdroj neuveden; podle Ezopa. 

Seznam literárních textů z učebnice „Sprechen Sie Deutsch?" 3. díl 

Reiner Maria Rilke: Land und Volk, Lekce 3/C; str. 47 
Zdroj: Rilke, Reiner Maria: Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden. 

Band 1 (Gedichte 1895-1910). 1. Auflage. Insel Verlag, Frankfurt am Main 

und Leipzig 1996. S. 23. 

J.W. Goethe: Faust, Lekce 6/A; str. 80-81 
Zdroj: J. W. Goethe: Faust. Texte. In: Sämtliche Werke, Band 7/1. 

Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am main, 3. Auflage 1995, S. 75 - 77. 
J.W. Goethe: Faust. Československý spisovatel, Praha, 1979, s. 23 -

27. Přeložil Otokar Fischer. 

Friedrich Schiller: Der Handschuh, Lekce 6/A; str. 82 
Zdroj: Der Handschuh. In: Deutsche Balladen. Philips Reklam jun. Verlag, 

Stuttgart 1982, S. 137-139. 



Münchhausens Abenteuer in der Türkei, Lekce 6/C; str. 88 
Zdroj: Frei nach G. A. Bürger: Des Freiherrn v. Münchhausen wunderbare 

Reisen zu Wasser und zu Lande. Abel & Müller Verlag, leipzig o. J., S. 30-

33. 

Ein Vogel wollte Hochzeit machen (Volkslied), Lekce 6/C; str. 92-93 
Zdroj: Freche Lieder - Linke Lieder. Hrsg. Jürgen Schöntges. 3. Auflage. 

Beiz Verlag. Weinheim u. Basel 1990. S. 43. 

Stille Nacht, Lekce 8/C; str. 119 
Zdroj: Deutsche Lieder, texte und Melodie. Ausgewählt und eingeleitet von 

Emst Klausen. 2. Band. Insel Verlag 1981. S. 812. 

Brüder Grimm: König Drosselbart, Lekce 12/A; str. 164-165 
Zdroj: Gekürzt nach Brüder Grimm: Kinder- und Hausmärchen. Verlag 

Neues Leben, Berlin 1985. 

Drei Wünsche, Lekce 12/C; str. 171 
Gekürzt nach Johann Peter Hebel: Kalendergeschichten, Insel-Verlag 
Frankfurt am Main, 1965, S. 12-15. 

Rotkäppchen - eine moderne Geschichte (frei nach Brüder Grimm), 

Lekce 12/C; str. 173 
Zdroj: neuveden. 

Zum Plausch ins Internet-Café, Lekce 12/C; str. 176 
Zdroj: nach Anette Stein: Zum Plausch ins Internet-Café, BuB 49, Nr. 2, 

1997, S. 100. 



Příloha č. 2: 
Seznam všech literárních textů z učebnic „em Brückenkurs" a „em 
Hauptkurs" 

-> Seznam literárních textů z učebnice „em Brückenkurs" 

Georg Kreisler: „Wenn alle das täten...", lekce 1; S. 14 
Zdroj: v učebnici není žádný zdroj uveden. Píseň patří do cyklu ALLEIN WIE 

EINE MUTTERSEELE. 

Peter Weis: Abschied von den Eltern, lekce 4; S. 54 
Zdroj: Peter Weis: Abschied von den Eltern, Suhrkampf Verlag, Frankfurt, 

1961. 

Hasso Laudon: Wunderkind und Zauberflöte, lekce 8, S 96 
Zdroj: Hasso Lauden: Wunderkind und Zauberflöte, der Kinderbuchverlag 

Berlin, Berlin 

Literární ukázky z dobrodružných knih Reinholda Messnera, zaměřené 
na horolezectví k lekci „Sport", lekce 9; S. 106,108,110 
S. 106 - Die erste Bergtour 
• Zdroj: reinhold Messner, Ronnie faux; Die authorisierte Biographie von 
Ronnie Faux by F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München 

S. 108-nepojmenováno 
• Zdroj: Reinhold Messner: Alle 14 Achttausender Überlebt, BLV 
Verlagsgesellschaft, München 
S. 110 - Die Everest - Chronik 
• Zdroj: Reinhold Messner, Everest expedition zum Endpunkt, BLV 
Verlagsgesellschaft, München 

Caroline Rennolds Milbank: Couture, lekce 10; S. 118 
Zdroj: Caroline Rennolds Milbank: Couture, Dumont, Buchverlag Köln 



—> Seznam literárních textů z učebnice „em Hauptkurs" 

Kurt Tucholsky: Das Ideal, lekce 1; S. 18 
Zdroj: Kurt Tucholsky, Gesammelte Werke, 1960. 

Kurt Tucholsky: Deutsches Tempo, lekce 1; S. 20 
Zdroj: Text by Rowohlt Verlag, GmbH Reinbek 

Kurt Tucholsky: Berlin! Berlin!, lekce 2; S. 40 

Zdroj: Kurt Tucholsky, Gesammelte Werke, 1960. 

Ellias Canetti: Die gerettete Zunge, lekce 3; S. 60 

Zdroj: Ellias Canetti: Die gerettete Zunge. Gesammelte Werke Band 6. 1994 

Karl Hanser Verlag, München Sien. 

Arthur Schnitzler: Halb Zwei, lekce 4; S. 72 

Zdroj: Artur Schnitzler: Gesammelte Werke. Die dramatischen Werke 1. 

Fischer Verlag GmbH Frankfurt/Main 1962. 



Příloha č. 3: 
Učebnicové literární texty, analyzované v diplomové práci 

Erich Maria Remarque: Drei Kameraden, lekce 6; str. 78 

ERICH MARIA REMARQUE: 7 / A 

Der berühmte Komao .Drei Kameraden" (erschienen 193Г) zeigt Jie Situation nach dem Егм«, 
Weh krieg in Deutschland. Roben Lohkamp. die Hauptfigur, verliebt sich in ein Madchen. I\i,r:..„ 
Hollmann. Pat leide» aber an Uiberkufose. es bleibt ihr nicht viel Zeit. Reiben und sein Freund К>,> 
ter besuchen Pat im Sanatorium. 

' Wir blieben sitzen, bis Pat kam ich dachte nichts; ich war nicht einmal verzweifelt, ich war gar,; 
dumpf und grau und tot. 
.Da ist sie", sagte Köster. 
J a " , sagte ich und stand auf. 

i „Hallo!". Pat kam heran und winkte. Sie taumelte etwas und lachte. „Ich bin ein bisschen betrun-
ken. Von der Sonne. Immer, wenn ich in der Sonne gelegen habe, schwanke ich wie ein alter Sev-
rtiann." 
Ich sah sie an und mit einem Schlage war alles anders. Ich glaubte dem Arzt nicht mehr: ich glaub-
tean das Wunder. Sie war da; sie lebte; sie stand da und lachte, - alles andere versank davor 

in »Was macht ihr denn für Gesichter?", fragte sie 
„Stadtgesichter, die gar nicht hierher passen", sagte Köster. „Wir können uns an die Sonne nicht 
gewöhnen." 
Sie lachte .Ich habe heute einen guten Tag. Ohne Fieber. Ich darf raus. Wollen wir ins Dort gehen 
und einen Aperitif trinken?" 

15 „Natürlich." 
„Also los!" 
„Wollen wir nicht lieber einen Schlitten nehmen-'", fragte Köster. 
.Ich halte es schon aus", sagte Pat. 
„Das weiß ich", sagte Köster. .Aber ich bin noch nie in so einem Ding gefahren. Ich möchte es mal 

2ii versuchen." 
Wir winkten einen Kutscher heran und fuhren die Serpentinen herab ins Dorf. Vor einem Cafe. J.i-
eine kleine, sonnige Terrasse hatte, hielten wir und stiegen aus. Es saßen viele Leute da und ich 
erkannte einige aus dem Sanatorium. Der Italiener aus der Bar war auch dabei Kr wurde Antonie 
gerufen und kam an unsern Tisch, um Pat zu begrüßen. Er erzählte, dass ein paar Spaßvögel m 

2S der vergangenen Nacht einen Patienten, während er schlief, mitsamt dem Bett aus seinem Zimmer 
gerollt und in das Zimmer einer uralten Lehrerin geschoben hätten 
.Weshalb haben sie denn das gemacht?", fragte ich, 
.Er ist geheilt und fährt in den nächsten Tagen ab", erwiderte Antonio. „Da werden immer solche 
Streiche gemacht." 

30 .Das ist der berühmte Galgenhumor der Zurückbleibenden. Liebling", sagte Pal. 
.Hieroben wird man kindisch", meinte Antonio entschuldigend. 
Geheilt, dachte ich. einer ist geheilt und fährt zurück. „Was willst du trinken, Pat?", fragte ich. 
.Einen Martini. Einen trockenen Martini." 
Ein Radio begann zu spielen. Wiener Walzer. Sie wehten durch die warme, sonnige Luft wie leich-

35 le, helle Fahnen. Der Kellner brachte die Martinis. Sie waren sehr kalt und perlten noch, während 
die Sonne hineinschien. „Schön, so zu sitzen, wie?", fragte Pal. 
„Herrlich", erwiderte ich. 
-Aber manchmal ist es nicht zum Aushalten", sagte sie. 
(au« Brich Maria Remanjue: Пп1 Kamenuh-n. Are ./<• Momphe IJebe deinen Nächsten. Drei Rumäne. MttaS Hütt Wen - München - Basel. /9й5, Mip. XXV'/. S. JS2-3.) 



Die Bremer Stadtmusikanten, lekce 12/C; str. 172 
Die Bremer Stadtmusikanten 

.1) Die Tiere liefen lange, es wurde dunkel, und unsere 
Stadtmusi kanten wurden müde. Im Wald suchten sie 
sich einen gemütlichen Schlafplatz. Der Hahn flog auf 
einen Baum und sah plötzlich in der Ferne ein Licht, Die 
Tiere entschieden, zum Haus zu gehen und um ein 
Nachtlagerzu bitten. Im Haus aber wohnten Räuber. 

h) Aul tlem Weg nach Bremen trat der fcüel einen Hund. 
Auch der l-lund war schon all und konnte seinem Herrn, 
einem Jäger, nicht mehr helfen. Der Esel erzählte dem 
Hund von seinen Plänen, und der Hund entschied sich, 
ebenfalls ein Stadtmusikant zu werden, 
c) Im Haus war es schön und warm. In der Küche fanden 
die Tiere auch genug zu essen, Sie aßen sich sali und gin-
gen dann schlafen. In dei Nacht aber kam ein Räuber 
zurück. Er wollte nachsehen, ob wieder alles in Ordnung 
ist, Die Katze kratzte den Räuber, der Hund hiß ihn. der 
Esel trat ihn. Der Hahn schrie: Haltet den Hieb! Der Räu-
ber hatte Angst und lief weg. Seinen Kameraden erzählte 
er, daß In dem Haus Gespenster 
sind. Nun suchten sich die Räu 

herein neues Haus. Die Tiere aber gingen nicht nach 
Bremen, sie wollten bis an Ihr Lebensende im Haus 
der Räuber bleiben. 
d j Ks war einmal ein Müller. Der Müller haue einen 
Esel. Der Esel hatte jahrelang flir den Müller die 
schweren Säcke mit Mehl getragen. Nun war der Esel alt und konnte nicht mehr 

so viele Säcke Itagen. Deshalb wollte der Müller 
den Esel an einen Fleischer verkaufen. Der Esel 
hörte davon und beschloß, in der Nacht wegzuge-
hen. Er wollte nach Bremen, um Bremer Stadt-
musikant zu werden. 
e) Die Tiere stellten sich aufeinander. Zuerst der 
Esel, auf den Esel stellte sich der Hund, und auf 
den Hund stellte sich die Katze. Der Hahn setzte 
sich ganz oben auf die Katze. Die Tiere schrien alle 
durcheinander: Der Esel schrie laa - Iaa, der Hund 
bellte Wau-Wau, die Katze miaute Miau-Miau, 
und der Hahn krähte Kikeriki. Die Räuber er-
schraken und liefen davon. Die Tiere traten ins 
Haus und machten es sich dort bequem. 

0 Beide setzten ihre Reise nach Bremen fort. 
Nach kurzer Zeit trafen sie eine Katze. Die Katze 
war schon sehr alt, hatte schlechte Augen und 
konnte deshalb keine Mäuse mehr fangen. Nach-
dem die Katze hörte, wohin der Esel und der 
Hund gehen wollten, ging sie einfach mit. Die 
drei liefen wieder ein Stück und sangen ein Lied 
dabei. 
g) Plötzlich horten sie lautes Geschrei. Von 
einem Bauernhof flog ein Hahn, und eine Frau 
lief mit einein Suppentopf hinter dem Hahn her. 
Der Hahn flog schnell zu den Tieren, und ging 
ebenfalls mit ihnen nach Bremen. 

r~ 



Der Fuchs und der Ziegenbock, lekce 12/C; str. 174 

Der Fuchs und der Ziegenbock 
[nach Äsop) 
Ein Fuchs fiel in einen tiefen Brunnen und konnte sich nicht 
heraushelfen, Da kam ein durstiger Ziegenbock zum Brun-
nen, und als er den Fuchs sah, fragte er ihn; „Ist das Wasser 
gut?" Der Fuchs verschwieg, daß er in die Tiefe hin-
abgestürzt war, und antwortete: „Das Wasser ist klar und 
schmeckt gut; komm nur auch herab!" Das tat der Bock, und 
als er seinen Durst gelöscht hatte, fragte er: „Wie können wir 
aber herauskommen?" Der Fuchs entgegnete: „Dafür will ich 

1 schon sorgen. Du stellst dich auf die Hinterbeine, stemmst 
die Vorderbeine gegen die Wand und streckst deinen Hals 
aus. Dann werde ich über deinen Rücken und deine Hörner hin-
aufklettern und dir auch heraushelfen." Der Ziegenbock tat, was der 
Fuchs geraten hatte, und sogleich sprang dieser über ihn hinweg und mit 
einem kraftigen Satz auf den Brunnenrand. Dort tanzte er voll Freude 
über seine Befreiung uqd verhöhnte den Bock. Dieser schalt ihn ver-
tragsbrüchig, der Fuchs aber sagte: .Wenn du in deinem Kopf so viele 
Gedanken hättest wie Haare in deinem Bart, so wärst du nicht da hinun-
tergestiegen, ohne zu bedenken, wie du wieder herauskommst!" 
e Tiefe - hlouhka; e Vorderbeine gegen dir Wind «temowri - opflt se pfednima nohama o tei; den Hals anutreclico -
ai i ihnout krk; mit einem kräftigem Satz - ledliiftr mocnjnn skekem; )-n schelten - spüat nfkomu; er «ehalt Uui ver-
tragpbrUchlg - spllal mu, protoi'e puruiil ilohodu; du '»flrui nicht htmmtergestiegen - rreby] bys sJerl dolö; ohne zu 
bedenken - bez rozmfäleni, aniÄ byt- uvaioval 

23. Doplňte určitý člen a přeložte pomocí obrázku do češtiny. Ergänzen sie den 
bestimmten Artikel, und übersetzen Sie anhand des Bildes Ins Tschechische. 
a). . . Fuchs - . . . b] ... Brunnen - . . . c).. . Ziegenbock / Bock - . . . d) ... Hinterbein - . . . e).. . Rücken 
- ... 0 ... Horn - ... g). . . Vorderbein - . . . h) . . . Brunnenrand - . . . 

24. Podle kontextu a obrázků odhadněte význam následujících sloves. 
Erschließen Sie nach dem Kontext und den Bildern die Bedeutung der folgenden Verben. 
a) hinabstürzen b) sich heraushelfen c) herabkommen d) hinaufklettern e) herauskommen f) hin-
wegspringen 
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Rainer Maria Rilke: Land und Volk 

... Gott war guter Laune. Geizen 
Ist doch wohl nicht se ine Art; 
und er lächelte: da ward 
Böhmen, reich an tausend Reizen. 

Wie erstarrtes Licht liegt Weizen 
zwischen Bergen, waldbehaart, 
und der Baum, den drchtgeschari 
Früchte drücken, fordert Spreizen. 

| Gott gab Hütten; voll von Schafen 
%;• SÖlle; und der Dirne klafft 
" vor Gesundheil fast das Mieder. 

Gab den Burschen all, den braven, 
in die rauhe Faust die Kraft, 
in das Herz - die Heimatlieder. 

(JlT Weizen voll vw Schafen Stalle 

lier Raum, den iLthlge 
schart Früchte drücken. 
(ordert Spreizen 

der Dirne klalJt vor 
Gesundheit fast das 
Mieder 

AurRilSu?, Rainer Maria: Werkt. Kommellüerte Ausgahe in vier Banden li.md l (Gedichte 1695 hin 1910), | Aullage Insel 
Vieräg f/dnkiun am Main und Leipzig l'J96 S. Z.v 
Das Gedicht Laad utul Vn!k erschien in der Sammlung Laritwfifrr IPrjg, Verlag vun H. nomifiicus 18961. 

Warie:kÜiuuKe;r 
die Art: wie jemand etwas moclii 
tkr Bursche: ein litnger Mann 
ÄchtgMdiart: die Fruchte hängen dicht nebeneinander 
murrt bewegungslos 
d» fauit gebaiit« Hand 
fftmi: übertrieben sparen 

die Hütte: einfaches, kleines Haus 
die Kraft; SUrke, Fähigkeit, etwas Schweres zu tun 
rauh; mehl glatt, grob 
Spreizen fordern: sich verzweigen 
waldbehaart: mit Wald bedeckt 
ward: wurde 
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J. W. Goethe: Faust ; lekce 6/A; str. 80 - 81 

J. W. Goethe: Flaust jkwt 
Johann Wollgang von Coijiij fj 
IB3;:> Sil! ohne Zweifel 
lest« deutsche Schriftsteller, Dlpter » & J , 
Dramatiker. Sein Drama »Fadpf' {Jj J t O 
erschien 1S08.2. Teil J9J2) 
Meisterwerken der deutidäljj'MajaAy 
gehen Literatur. Goethe b e i f j t a l r l b 
dieser Tragödie unter »nderetgfijjUs Sage f 
von Doktor Faustiu. dir a A t W ^ ^ U t j l 
bekam» ist. (Zum ersten Mal wicht ig 
dieses Motiv bei Ihm im sog. ^OUhmliM 
auf.) Oer Hauptheld, Ooki^tJ^MIllülIC 
ein Mensch, der nie zufrieden Ist..'.Er""' 
strebt Immer danach, «ein Wlssen-asd: 
erweitern, sucht den Sinn dwmenscjUli...... 
chin Existenz. Mephisto, der TVtjfel,. 
streitet lieh mit Gott, ob er dlijfte Ei«i?-1' 
schall ausnutzen und Faust i M M f i 
kann. Faust und Mephisto schseteiiii. 
eine Wette ab. Kj j? ' 
Im Unterschied zu den früheren 
Bearbeitungen dieses Themas endet 
Goethes Drama nicht tragisch. Faust 
gewinnt ichlieillch die Wette und wird ' 
erlöst. 

DEUTSCHE KLASSISCHE 6 / A 
LITERATUR (GOETHE, SCHILLER) 

FAUST 
l Was wirst du armer Teufel geben? 

Ward eines Menschen Geist, in seinem hohen Streben, 
von deines Gleichen je gefaßt? 
Doch hast du Speise die nicht sättigt, hast 

5 Du rotes Gold, das ohne Rast, 
Quecksilber gleich, dir in der Hand zerrinnt, 
Hin Spiel, bei dem man nie gewinnt, 
Eilt Mädchen, das an meiner Brust 
Mit Äugeln schon dem Nachbar sich verbindet, 

lü Der Ehre schöne Götterlust, 
Die, wie ein Meteor, verschwindet. 
Zeigt mir die Frucht die fault, eh' man sie bricht, 
Und Bäume die sich täglich neu begrünen I 

KAUST 
Co můžeS dát, ty nebožácký ďase! 
Co?, lidský duch, vzňat po vzneseném jase. 
kýms, jako tys, byl chápán kdy? 
Leč krmi dej, jež rozlačftuje vždy. 
a zlata rudého dej poklady. 
jež na dlani se roztekou jak rtuť, 
dej hru, pfi níž se nevyhrává. 
či dfvku, kterou tisknu na svou hruď, 
zatímco s druhem mým už znamení si dává, 
dej svitlo slávy božsky krásné, 
jež meteorem vzplá I zhasne! 
Ukaž mi plod, jenž. než je střesen, hnije. 
či strom, jenž den co den vždy znova zelený je! 

MEPH1STOPHELES 
Ein solcher Auftrag schreckt mich nicht, 

IS Mit solchen Schätzen kann ich dienen. 
Doch, guter Freund, die Zelt kommt auch heran 
Wo wir was Gut's in Ruhe schmausen mögen, 

MEFISTOFELES 
TV nezlekáS mne tímhle vifm, 
takové poklady ti opaifitn. 
Leč jednou přijde, brachu, čas, 
že v pohodl! si chceme pochutnali. 

FAUST . , 
Werd* ich beruhigt je mich auf ein Faulbett 
So sei es gleich um mich getan! 

2t) Kannst du mich schmeichelnd je belügen 
Daß Ich mir selbst gefallen mag. 
Kannst du mich mit Genuß betriegen: 
Das sei für mich der letzte Tag! 
Die Wette biet' ich! 

MEPHISTÜPHELES 
25 Toppl 

FAUST 
Kdybych se lenochem kdy za peci měl »t.to, 
v tu chvíli, libo-li, mě srazí 
Když obelžeš tnř tichotkami. 
bych sebou sám byl spokojen, 
když tvoje ror-koše mé zmámí -
to poslední buď pro mne den! 
Toť sázka má. 

MEFISTOFELES 
Já přijímám. 



KAUST 
Und Schlag auf Schlag! 

IVtml' ich zum Augenblicke sagen: 
Verweile doch! du bist so schön! 
D.1IU magst du mich in Fesseln schlagen, 

in Djriit will Ich gern zu Grunde gehn! 
ton mag die Totenglocke schallen, 
Danr bist du deines Dienstes (rei, 
Di? Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, 
£i die Zeit für mich vorbei! 

MTBIISTOPHELES 
Ji BerLenk." es wohl, wir werden's. nicht vergessen. 

TAKT 
Daat hast du ein volles Recht, 
lát liabc mich nicht freventlich vermessen. 
Wie Ich beharre bin ich Knecht, 
Ift nein, was frag' ich. oder wessen. 

MEPH1STOPHELES 
« Ich wrde heute gleich, bei'ra Doktorsc hinaus. 

Als Liener, meine Pflicht erfüllen. 
Kiir elnäl - Um Lebens oder Sterbens willen, 
BW ich mir ein Paar Zeilen aus, 

| FAUST 
Auch was geschriebnes forderst du Pedant? 

[ ií Hjíi du noch keinen Mann, nicht Mannes-Wort gekannt) 
Ist's nicht genug, daß mein gesprochnes Wort 
Ati* ewig soll mit meinen "ßgen schalten? 
lU-loidit die Welt in allen Strömen fort, 
Und mich sali ein Versprechen halten? 

X 3ixJ>dieser Wahn ist uns in's Herz gelegt, 
tfcnug sich gern davon befreien? 
Brückt wer Treue rein im Busen trägt, 
Kein Opfer wind ihn je gereuen! 
Allein ein Pergament, beschrieben und beprägi. 

5i bl ein Gespenst vor dein sich Alle scheuen. 
Das Wort erstirbt schon in der Feder. 
Die Herrschaft führen Wachs und Leder. 
W« willst du böser Geist von mir? 
Eni, Marmor, Pergament, Papier? 

a! Soll Ich mit Griffel, Meißel. Feder schreiben? 
Ich gebe jede Wahl dir frei, 

V.F.PKtSTOPHELES 
Wie magst du deine Rednerei 
Kar gleich so hitzig übertreiben? 
Ist doch ein jede» Blärtchen gut. 

í! ^unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut. 

FAUST 
A jeítř druhou ruku dátnl 

Když okamžik mé zvábí k slovu: 
Jsi tolik kráanýl prodli )cn -
pak sl mé sevři do okovů, 
A, pak chci rád být utraceni 
Pak nechať umíráčkem zvoní, 
pak čas tvé služby dobíhá, 
stůj orloj, rafije se skloní, 
to uplynula doba mál 

MEFISTOFELES 
Jen rozvaž to, my nezapomenem. 

FAUST 
A to jíl také v právu svém; 
Já lehkovážné nepodíal se toho. 
Jak spočinu, já sluha (sem, 
ať tvůj - což dbám! - či vlastné koho. 

MEFISTOFELES 
Unes při doktorském hodokvase 
má služebnost už počíná se. 
Leť o maličkost musím poprosit 
pro strýčka Pffhodu pár řádeček chci mít. 

FAUST 
Pedante, musíš písemné to mlti? 
Nepoznala mužů? Slovo nestačí li? 
Což není na tom dost, Že slovo mé 
má řídil navéky mé živobytí? 
Zda neproudí vše, stále proměnné, 
a já mám v poutech slibu žiti? 
Nám v srdce však ten blud je položen, 
nikdo ho nechce oželeli, 
Šťasten, kdo vérnosi má v své hrudi jen: 
necouvne nikdy před obétíl 
Leč tam, kde s pečetí a písmem pergamen, 
toť přízrak, před nimž musíme se chvéti. 
Vždyť slovo sotva z pera mčlže 
a rozhodčí jsou vosk a kůže. 
Co na mné, zloduchu ty, chceš? 
Pergamen, papír, mramor, spéž? 
Mám perem, pisálkem, mám dlátem psáll? 
Mné lhostejno, ty volbu máš. 

MEFISTOFELES 
Jak překotné se necháváš 
řečnickou vášni strhovatll 
Vždyť cedulička stačí též, 
kapičkou krve se tam podplšeš. 

1/ |E Goethe; ftuut, Texte. In; Sämtliche Werke, fíand 7/1 Deutscher Klassiker Verlag. Frankfurt tun Main. 
3. Auflage 1995, S. 75-77. J. W. Goethe: Faust. Československý spisovatel. Praha 1979. s. 23-27. Přeložil Otokar 
htkèl 
toitertttoimgen 
iQMciaílber gleich - jako rtuť; 6 »eirinnen (a, i, o] - rozplynout se. zmizet; 9 sich mil Äugeln i-m verbinden - pokukoval 
rnllöfjll; 10 der Khre (icliůne CMterlust - božská radost w cti; 12 die Frucht, dle fault, eh' man sie bricht - plod. který 
èille, Äh» než )e utržen; 17 schmausen - hodovat, labužnicky i Ist; 19 to »et ei gleich um mich getan - ať je se mnou ko-
iiitJS tbppl - PlaUl 37 freventlich [frsfaniUch) - podle, zpupné; 38 beharren (auf) etw. - tvitJlt. üvat na néčem: r Knecht 
I|f|l,f] i-sluha, ieledln; 42 um Üben« oder Sterben» willen - pro každý případ (»pro strýčka Příhodu"); 53 Kein Opfer 
«iiiJUa jegïifuen! - nebude litovat iádné obéll; 55 [jich) scheuen - bât w . lekal se (stydřt se); 56 «sterben les erstirbt, 
i toJfcodumHt; 57 dle Herrschaft führen - vládnout, mit rnoc; 59 s Erz (-es, -e) - ruda (bronz), r Marmor h . -e) - mra-
a t e t w p m f M He|s . -e) - pergamen; 61) r Griffel (•», -) - pisálka, r MHlSe! l-s, •) - dláto; 62 e Rfdnerfl (-. 0)- feCnènt 
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Friedrich Schiller: Der Handschuh („Rukavička"), Lekce 6/A; str. 82 

im 
„KJlulr und UHbir , 

Friedrich Schiller: Der Handschuh 
Friedrich Schill« (I7W-IB05). l'Mrtir* Zragmai«; «ml IPxnimt M uoraBon für seine Dramen berühmt (.Die RjiiIvi 

"J " "..). tx»« CmMu J>rr »mdtäuU' »«и zu teiaaEpik-
30 grimmig schnurrend. 

drauf soedd er sich murremi 
Zar Seite nieder. 

Und der König winkt wieder, 
da speit das doppelt geöffnete Haus 

3S zwei Leoparden auf einmal aus. 
die stürzen mit mutiger Kampfbegier 
auf das Ttgenier. 
das packt sie mit se inen gr immigen Tatzen, 
und der Leu mit Gebrull 

40 richtet sich auf - da wird 's still, 
und h e r u m im Kreis, 
von Mordsucht heiß, 
lagern sich die greul ichen Katzen. 

Da fällt von des Allans Rand 
45 ein Handschuh von s c h ö n e ; Hand 

zwischen d e n Tiger und den Leun 
mitten hinein. 

I V<if se ine ip Ldwifflgyfeit. 
das K.impf»pM z i r t f rwar ten , 
1.1R Kfltiig Franz , 

^ .,Uttd.UUi | h n die Groftcn de r "Krone. 
Siind гГп̂ИШТлЯйИЩЬНе 
^ d i e Hainen in ^Riönem Kranz. 

Und wie er winkt mit d e m l ' iu je r . 
auf lui sich de r weile Zwinger. 

' u n d hinein mit bedächt igem Schritt 
Kl ein Miwe Irin 

und sichi sich s lumin 
r ings tun. 
Illll l.lllgeill C.llllH'll. 
u n d si lui l tel l ilie M ä h n e n . 

IS u n d streckt d ie Glieder, 
und legt sich nieder. 

Und der König Winkl wieder, 
da (ifim'i sich hebend 
ein /.weites Tur. 

211 ii.ll.uis reniil 
iiiii wi ldem Sprunge 
ein Tiger hervor . 
Wie ei den I j iwen eisch.iut , 
brulll er I.hii, 

>c- schlagt mtl dein Sehweil 
e inen ttiii'litl>.iren Keil 
u n d lecket die Zunge, 
und int Kieise scheu 
umgeb t er den I 

Und zu Riller Delorges spot tender Weis' 
wendet sich Fräulein Kunigund: 

5ü „Herr Ritter, ist Eure Lieb so heiß, 
wie Ihr mir 's schwör! zu jeder Stund, 
ei so hebt nur den Handschuh auf." 

Und der Ritter in schne l lem i-aut 
steigt h inab in den furch tbaren Zwinger 

55 mil festem Schrine, 
und aus der Ungeheuer Milte 
n immt er den Handschuh mit keckem Finger. 

Und mit F.rstaunen und mit Grauen 
sehen 's die Ritter und Edelf rauen. 
und gelassen bringt er den Handschuh zuriic! 
Da schallt ihm sein Lob a u s jedem Munde, 
aber mit zär t l ichem Liebesblick -
er verheißt ihm sein nahe? Glück -
empfängt ihn Fräulein Kunigunde. 
Und er wirtt ihr den Handschuh ins Gesicht: 

r~ 
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Münchhausens Abenteuer in der Türkei, lekce 6/C; str. 88 

ifei WlWnsWStfi 

der Moni i'!< 

Münchhausens Abenteuer in der Türkei 

Trotz meines Mutes uiiit meiner Kiugheit, fn»(z rrteitier und meine* Plerdes SehneMigkril und Stär-
ke King t'S mir irrt Tilrkerikiiegi'dndr nicht /iwver ntch Wunsch Irl' h.nto sogar das Unglück, zum 
Kriefis^efän^cnen gemwhl zu werden. Ja, was noch schlimmer war, nun verkaufte mich als Skia-
ve» <w den lÜrkischfTi Sultan, 
Meine Arbeit war hart und ungewöhnlich. Jeden Morgen mußte ich die 
Uieuen des Sultans auf die Wiese ireiben, sie den ganze» Tag hilien und 
dann gegen Abend wieder zurück. in ihre Bienenstöcke bringen, 
Hilles Abends fehlte eint: Biene, ich merkte bald. daß zwei Raren y / i , 
sie wegen ihres Honigs weggeh rat-ftt fortfen. Mi luiw kein Ce- • 
wehr dabei, «ur eine Ax! ans SJJbcr - besondere Zeichen 
der Lci/iv, die Iii/ den Suban im Garten und auf dem Feld ge 
advilei haben, ich warf diese nach den beiden Honigräu-
hern, um sie wegzujagen, Der Biene gab ich dadurch wirklich 
die Freiheit. Aber dank meiner Kraft flog die Axt in die Höbe und hone nicht aul zu steigen, Wf 
sie auf den Mond fiel, Wie sollte ich sie tum zurHckbekommens' Da frei mir ein. daß di« tückisch» j 
Holmen sehr schnell wachsen, manche sogar h/s in den Kimme/. Gleich jtfbnzte ich aJsn eine sol-
che Hohne, lind sie wuchs immer höher und hoher, bis sie sich uro die Ecken des Mondes ranktf.jä 
Nun kletterte ich alsonn dtv Hohne<?uf den .Mond, Es war nicht einfach, meine1 

silberne Axt zu finden, weil alle Dinge dorr gleich wie Silber glänzten 
Endlich aber fand ich sie. Üun wollte ich vviedet zur Eide /utiiekkeh 
reu, aber ach! Hie Sonne hatte inzwischen meine Bohne so getrocknet, 
daß ich an ihr riiclri wieder herümerkleltern konnte. Was sollte ich 
nun also tun? Ich habe eilte fdee. ich machte mir einen Strick ans 
verschiedenen Sachen, die auf dem Mond Jagen, rvtt Sirick nwhie ich 
an den Ecken des Mtwtdes (est und konnte in äuf die Erde /.urüokkoinmeii 
Ich ließ mich diso <>» dem Strick herunter, in der linken Hand hielt ich 
meine Axi. mit der rechten hielt ich mich fest. Leider war det strick 
nicht lattggenug. Ich mußte ihn also immer wieder oben abscluteiilcn und 
innen wieder festmachen. Dadurch wurde die Qualität meines Strickes auch nicht besser, Ais dt 
noch oben in den Wolken war, zerriß mein Strick plötzlich. Ich fiel in ein Lach van mindeiM» 
neunzig Metern Tiefe, Nun war ich zwar wieder auf" der Knie, wußte alw nicht, wie ich aas (Jen 
[,och wieder herauskommen soWfe, Doch auch jetzt hatte «rh eine Idee. Ich machte mir mit tnö-
uc'ci Fingern eine Treppe, und so konnte ich ganz einfach ans dem l och klettern 
ich tvoMte aber nun auch die Büren loswerden, die des Sultans Bienen und vor allem deren Hon 
so gern hatten. Ich nahm also ein wenig Honig und tat ihn auf die Deichsel eines Wagens, lndtt 
Nacht wartete ich aui die Bären. Auf einmal kam ein Bär, der den Honig gerochen halle f.r twgamij 
zu locken und leckte und leckte, bis die Deichsel durch den Körper des Raren führte. N'uti «ante. 
Bär gelangen. Ich ließ ihn Iiis zum anderen Morgen auf' dem Wäger? liegen. Per Suiten spwM 
am Morgen vorbei und fachte Midi über diese Idee fast tot. 

(frei nach C. A. Bürger; lies IWherrn v. Mittic/ifiattsen ümndctimre fin'stw zer Wasser ami 
de. Abels Mütter Verftig, Mfßig J„ S. .№-.t.i.l 

L Übe» Sie den Wortschatz. 
a)Ordnen Sieden folgenden Ausdrücken die Erklärungen 7,11. 
merken, der Sklave, wachsen, der Strick, pflanzen, die Deichsel, das Silber, zerreißen 

jí wíiť Shn/fít\ in» iVrm.m:: !'• einen J 
Wagen steht ' ' | 

III liiis-i í lenund, det »ictrt Irrt Ist, »iu 
|<-in>-i- Vi'ison getMr I Tili lUi' er jrtieltft 

kii.in .setiimii-MlijU' iiri«J_H03leťh mntht, eiwm. Ajs | |V. ejw.&'»rticnjTii3 vtayi 
—r——:—r—r |Vli •mw,wird iikii/íhK "i z*el '»der meliu'ieteile gütHWIII [Vi etw.n in 3ie t-.nlo xtwhen.| ._ :.— — ——2—: r~ -— 

i-sjhifl k / jvlll ein Kind, i-iri Tier oder eim* l'ilarw wird Irtnnei «rWer_ 
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Brüder Grimm: König Drosselbart, lekce 12/A; str. 164-165 

BRÜDER GRIMM: 
KÖNIG DROSSELBART 
i.u-oh C.'nnim IIWi-lHb1.) uml sein Biuder Willu-In: ll?«i-.!H.V» доПеи .i.'s bcdeuicmle Sctirliifielloi, Sprach 
I <ler.l111ГWisso11St 11Л1110r tlyet Zeil. Sic lilleiesüierii'H «Irl: |(ir diedouliu-he VerjvmReiihell -.Hill Volkskunst und .s.imrm-)lrtj 
t.i. j . d c n l s d v Vi>lksii!,l«ln4i. H(i einstand das Work „Kiinlei- uilil lljusiiiji-dieu (I.Kaiid ISij..». H.iuil IS i i i .d .n viefcnf 
ЬеыищукеЬси winde: l:n l.il.rc |.4S|) «чи hielt os 3lKi Mcuviiou, von denen wir w i e .ins ischech:schon Sammlungen kfS 
исп. IVc Hriidor Critnin liemiihleii sich, ilic Märdion iiii^iii-hsi «cain z.i üliorlielcrn So Ii,1)1011 sio . i in lu l« Fonn her 
linlwkkllUlg de! Vdlkükniulo Ih'i.i.vImsimi 
Cin König halle eine Tochter, die war über alle Maßen schön, aber dabei so stolz. inul übermütij 
daß ihr kein Freier gut genug war. Sie wies einen nach dem andern ab tmil trieb noch dazu Spd 
mit ihnen. Einmal lieft Oer Könij- ein großes Fest anstellen uml M e i e d a z u aus der Nähe und Fej 
ne die heiratslustigen Männer ein. Die Königstöchter hatte aber an jedem etwas auszusalzen. 1 
besonders mächte sie sich über einen guten:König lustig, dem das Kinn ein wenig krumm 
wachsen war. ..Iii", rief sie und lachte, „der hat ein Kinn wie die Drossel einen Schnabel"; und! 
der Zeit bekam er den Namen Drosselbart. Пег alle König aber, als er sah. daß seine Tochter nicht: 
Ml als filier die beule spotten und alle Freier verschmähte, ward ei zornig und schwur, sie sollrf 
den ersten besten Hehler / u m Manne nehmen, der vor seine Türe käme. 
Ein paar Tage darauf htlh ein Spielmann an linier dem Fenster zu singen, um damit ein gering! 
Almosen zu verdienen. Ais es der Küttig hörte, sprach f r : „laßt ihn heraufkommen." Da trat de 
Spielmann in seinen schmutzigen verlumpten Kleidern herein und sang vor dem König und seine 
Tochter, Der König sprach: „Dein Gesang liai mir sn wohl gefallen, daß ich dir meine Tochter da 
zur Frau gehe» will." Die Königstochter erschrak, aber der König sagle: „Ich luihe den Cid getan, 
dich dem ersten besten Bettelmann zu gehen, den will ich auch halten." Iis half keine Einrede, 
der Pfarrer ward geholt, und sie mußte sich gleich mit tlein Spirlmann trauen lassen. Als das 
geschehen war, sprach der König: „Nun schickt sich*» nicht, daß du als ein Reiielwtnb 
noch in meinem Schloß bleibst, du kannst миг uiil deinem Manne fortziehen." 
Пег Bettelmann führte sie att der Hand hinaus, und sie mußte mit ilnn zu Fuß 
fortgehen. Als sie In einen großen Wald kamen, da fragte sie: 
„Acit, wem gehört der schöne Wald'" -
„Der gehört dem König Drosselbart; 
Hältst dü'n genommen, so war er dein," -
„Ich arme Jungfer zail 
Ach. hält ich genommen den König Drosselbüfft" 
Darauf kamen sie über eine Wiese, da fragte sie wieder?' 
„Wein gehört die schöne grüne Wiese?" -
„Die gehört dem König Drosselbart; 
Hältst du'it genommen, so war sie dein." -
„Ich arme Jungfer zart. 
Ach, hätt Ich genommen den Köllig Drosselbarl!" 
Dann kamen sie durch eine große Stadt, da fragte sie 
„Wem gehttn diese schöne große Stadt?'" -
„Sie gehört dem König Drosselbat I; 
H.'itisl du 'n genummen, so wär sie dein." -
„Ich arme Jungler zart, 
Ach, hält ich genommen den König DrosselbartI" 
„Es gefällt mir gar nicht", sprach der Spiel mann, „daß du dir immer einen andern zum Mann wünschst: 
bin ich dir nicht gut genug?" Endlich kamen sie an ein ganz kleines Häuschen, da sprach sie: 
„Ach. Gott, was ist das Haus so kloin! 
Wem mag das elende, winzige Häuschen sinn?" 
Der Spielmann antwortete: „Das ist mein und dein lians, wo wir zusammen wnlmett," - „Wo sind 
die Diener?" sprach die Königstochter, „Was Dienerl" antwortete der Bettelmann, „du mußt selber 
tun, was du willsl getan haben. Mach nur gleich Feuer an und siell Wasser auf, daß du mir mein 
lisscn kochst; ich bin ganz müde " Die Königstochter verstand aber nichts vom Feueranmachen 



jgliinrii ii,;; 
j und Kochen, und def Bei 
; sie die schmale Kost verzehrt hatten j e f j 

Iber mit Hand anlegen, daß es nocH so leidlich ging. Als 
"T^SiCh zu Bett; aber am Morgen trieb er sie schon 

[ ganz früh heraus, weil sie das Haus'besorgen Sollte. Ein paar Tage lebten sie auf diese Art schied)l 
I und recht und zehrten ihren Vorrat auf. Da sprach der Mann: „Frau, so geht's nicht länger, daß wir 
hier zehren und nichts verdienen. Siehst du. du taugst zu keiner Arbeit, mit dir bin Ich schlimm 
angekommen. Nun will ich'» versuchen und einen Handel mit Töpfen und irdenem Geschirr an-

fangen: du sollst dich auf den Markt setzen und die Ware feilhalten." Das erstemal ging's gm. denn 
(die beute kauften der Frau, weil sie schön war. gern ihre Ware ah und bezahlten, was sie forderte; 

, viele gaben ihr das Geld und ließen ihr die Töpfe noch dazu. Nim lebten sie von dem Erwor-
benen, solang es dauerte, da handelte der Manu wieder eine Menge neues Geschirr ein, Sie setzte 

jisich damit an eine Ecke des Marktes und stellte es um sich her und hielt teil. Da kam plötzlich ein 
Jtrunkener Husar dahergejagl und ritt geradezu in die Töpfe hinein, daß alles In tausend Scherben 
Imsprang . Sie fing an zu weinen, lief heim und erzählte ihrem Mann das Unglück. „Wer setzt sich 
fauch an die Ecke des Marktes mit Irdenem Geschirr!" sprach der Mann, „laß nur das Weinen, ich 
liehe wohl, du bist zu keiner ordentlichen Arbeit zu gebrauchen. Da bin Ich in unseres Königs 

P'Schloß gewesen und habe gefragt, ob sie nicht eine Küchenmagd brauchen könnten, und sie ha 
fcien mir versprochen, sie wollten dich dazu nehmen; dafür bekommst du freies Essen." 
Nun ward die Königstochter eine Küchenmagd, mußte dem Koch zur Hand gehen und die sauer-
ste Arbeit tun. Sie machte sich in beiden Taschen ein Töpfchen fest, darin brachte sie nach Haus, 

was ihr von dem Übriggebliebenen zuteil ward, und davon nährten s b sich, Es trug sich 
zu, daß die Hochzeit des ältesten Königssohnes sollte gefeiert werden, da ging die ar-

m e Frau hinauf, stellle sich vor die Saaltiire und wollie zusehen. Von den köstli-
chen Speisen warfen ihr die Diener manchmal ein paar Brocken zu. die tal sie In 

Ihr Töpfchen und wollte es heimtragen. Auf einmal trat der Königssohu herein, 
und als er die schöne Frau in der Türe stehen sah. ergriff er sie bei der Hand 
und wollte mit ihr tanzen, aber sie weigerte sich und erschrak, denn sie sah, 
daß es der König Drosselbart war. Er zog sie in den Saal; da zerriß das Band, 
an welchem die Taschen hingen, und die Töpfe fielen heraus. Und wie das 
die beute sahen, entstand ein allgemeines Gelächter und Spulten. Sie wollte 
entfliehen, aber König Drosselbart sprach ihr freundlich zu: „Fürchte dich 
nicht, Ich und der Spielmann, der mit dir in dem elenden 1 läuschen gewohnt 
hat, sind eins; dir zuliebe habe ich mich so verstellt, und der Husar, der dir 
die Töpfe entzweigeritten hat, hin ich auch gewesen. Das alles ist geschehen, 
um dich für deinen Hochmut zu strafen," Da weinte sie und sagte: „Ich habe 
großes Unrecht gehabt und bin nichl wen , deine Frau zu sein," Er aber 
sprach: „Tröste dich, die bösen Tage sind vorüber, jetzt wollen wit unsere 
Hochzeit feiern." Da kam ihr Valer und der ganze Hol und wünschten ihr 
Glück zu ihrer Vermählung mit dem König Drosselbart, und die rechte Freude 
fing erst |eizt an. Ich wollte, du und ich. wir wären auch dabeigewesen. 

(gekürzt nach ПгШШ Grimm: Kinder -und I /щчгтМи'П. Vertag Neues Leben, Kerltn 1985.) 
WoiterkMrungen; 

läillberisililg - / d e ; zlumysUiy, /pupn i ; lehkumyslny; t Kreier {•#, ) dilve: nipadnUr, fcerrtdu .sn/sie.Vii eiw. uspot.iikil 
[' liicn; e? Ödete ,,, ein --er lud e i n : л и der Nahe und feine - zdalek.i I >Ы1Л,ц veischuvllien I :> - np«vrh»v,it. puhrdal 
• nfkfm: zum Manne nehmen | n - niteiho st v z l i » mu^e: er w.rnl ziutiig - ei wurde /J im«: e Tme - e l'ilr. г SpMm.mn 

[Hj-feli, Spielte',ilel - |uiliiiny slfedovi'ky pifviic; er huh.ni i - hob .inj /.11 sniyen piu\it, j.it so/pfv.il; ч Alrnmen (-s. -) .iltnui 
!;' IU; verlumpt Zeh.1ll.lly, n.v.nir,u;y: г Оемпц t-bv s. "«i крЛг! r nolletriMUii v | f |s , Hi'lli'lloutol i.ehulc; s Uellelwoili 

{-es. -er; - i.rlir.iiku: fujl/ziclien (zog fort, ;si forlg№>|jen!. Ion,'gehen Ifiiilj? fort. Ы ltirtseg.in|teri) - ude|it; tun ем ü.i'ii 
L genommen, »i will er dein - hüllen! itu Ilm geiUMtnneji, so wäre er deiner; wem mig «Iis elende, winzige H.1iiMi»n sein 

äasiie lon uliuliy, imtliktf doniok: 'stell Wasser auf. lUfc du mir inuni Essen kochst - sielt Wasser aufi damit du mir mein 
Euch kochst; ermuiile selber mit Haml .iu!e#en Hinsel s.iin prito?.il rnku к dilti: li ullitli Miesilelny, otunijny; iliosehni.i 
Ii Ком - sStrovntf. chudliW jldln; Irdenes t;esi'h|ir - htlrita* itidult): du »ulkt dich aul den Markt«izon - sei/ dich aul den 
Itsrit: die W.ire feit/hallen - illfves lultf/et zbixti: sie teblen von dein Krwijirhencu i.iti /. loho, со vydfWt: sid.ui;> <- stilan 
$ d . « i < M W dpkud ti> staOlo; da Handelte der Minn euio Monge neues Cesehlrr ein - in ri,ik(iup;) um?. innni.slvl mwe-
tioruidoW: dei llns.ji t-en, -etil |hii*.i:'| ilftve hinur; tl.i k.im ein trunkener I Iiis.ii d,ihei;Rej«tRl - in *> pfIHtll цк<«1 npltv 
huiäf; er titl geradezu in die Töpfe hinein - v|el lirftnml du linuC: heim/Taufen [er läuft tielm, io, i. a) biäet dornt); 
eKüchenmasit i-, -e) - dHve diviV, sliiik.i do kuehyni; dein Koclv/Jir ll.uid gehen l>yt kuclufl к n i e « was ihr vnn dein 
übriggebliebenen zuteil ward wurdet - roj t pH|i,tdlu / lulw, eo zliytu; il.ivyu n.ilirleii sie sich • /. toho hyll i' nioner 

- sluha; htfm/ll.igeii (er trägt heim, Ii, Ii ,0 - d t n i M ilnmrt: i Ool.liliter I s, ul sitileh. posmiclir entmweiidtin ler 
litt entzwei, h eni/wotKoritien) eiw. -ю/.iet n.i киьу. 



Hören Sie das Lied noch einmal in Strophen. 
Lesen Sie den lex! mil. 

Strophe 1 

leibe» Sie doch mal Ihrer Arbeit feto, 
gehen Sie standessen spazieren, 
wenigstens vormittags, das macht doch Spaß. 
Schlafen Sie aus oder lesen Sie tvas, 
alln wird weitergeben ithne Sir, 
Sie würden gar nichts riskieren V. 

« c f i f e i xigen, wenn alte dtts täten, 
dann war das. rtn schrecklicher Schlag. 
Ja, wenn alle da* tüten, dann htitteu 
halt alle einen herrlichen Vormittag. 

Strophe 2 

^^der mmdzen Sie gemde Ihr Studium? 
Und macht das Studium Sorgen? 
Na jung und eesund sind Sie. das ist doch 
fem. lassen Sie einfach das Studium sein. 
Wertkn Sie verhungern? Bestimmt nicht 
gleich, hrutr rrrhungrrt man morgen - • 

^ ie wertkn sagen, wenn ade das täten, 
wie vdl unse.re Wpli tlann florieren? 
Ja, wenn alle ikis tüten, dann würde halt 
niemand studieren, aber sonst wurde gar 
nichts, rein gar nieftts den Leuten passieren. 

@ eswegen echt die Welt dtxh nicht 
unter, sie gehl eher unter, werm's so 
bleibt Mie jetzt. 
Mut macht erfinderisch, glücklich 
nnd munter nur A"gst macht uns 
hungrig, verwirrt und verhetzt. 

Slrttphe J 

Q eir.n Sie dock nicht immer xn 
angepasst, tun Sie, was. andere ärgert, 
andere rechnen, dass Sie sich bemühen, 
ihnen die Kohlen aus dem Feuer zu 
liehen'. Finden Sie Kohlen7 denn 
wichtiger Iii* Thr eigenes Trhen ? 

0 ie werden sagen, wenn alle das täten, 
dann würtlen sich viele doch grämen'. 
Ju, wenn alle das tüten, dann müssten 
halt alle mehr Rücksicht nehmen. 

jmdfi die KoSlirn .uii d<m linier iiehwr 
für piiiit«. ciik: ufaiivEiurhuii: ArK-ii ' t̂ n 
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Erklären Sie, was mit diesen Wörtern gemeint is t 

2_ Lesen Sie, was der Schriftsteller Peter Weiss 
(1916 -1932} zu diesem Thema schreibt. 
Welche Sittiiilujn wird hier beschrieben? 

Ich karr; rrit dem Schulzcnsöb brtrubit»» Uesi» !»t~. rief er mir /u. 
nach Hause, in dem «in schrcyEIf es ein M-hierhies Zeugnis?' 
c h e r i a f e ' / i i iew«, war, ein Satz, trugt« meine Mutier besorgt und 
\ü i d e s nidabi3tfti<Dss&n r.t- mein Vater bückte mich hu. ak 

kT»riihetf wotHc. Ich ging mit die- sehe er alli> L'nHefl tftf"»Vel; hiiy.t r 
Sem Sat.' grobe Umwege, wjigte mit aufgetürmt Ich 'Teicbte- 'itüi 
muh nicht niit ihm nach Hause. Zeugnis meine» Mauer hin, aber 
vib wieder nach, »b der F n u nft ei, Ani aus"der mindund 
nicht plötzlich verschwunden w a r . t . < s ts -.chon und brach in %tha! 
doch er suind nfimrr da, klar und Icildts Gelegner atii. ~&Ücfu. ver-
deutlich. Ali »ch schließlich dnch^ sctv ( \ jifrltti'hnd ^ W g . ^ f r mit 
ßjmh Kau« kam. well ich ^ w r f t ä f t i j l i B Flamf au f 'd ie 
KilftVifieit' hiitte. mich als Schiffs Schehfcefc '.Nicht versetzt", riel er 
lunge nacb^^t^rika iniheuern ?u :: n i ^ h 4 .einmal, wahrend meine 
la*<m. sail fceiWineti tltrrn Ftiu Fiferb" abwrchstirid Ihn und mich 
W, -Was machst dti denn für ein versiurr anstarru-n, und zog muh 

Vi^'v^O V' V -;u ist h heran und seimig mir auf 
•lic Schubern. -Niehl verletzt. ge-
il;!:! wie ich", r-er et' Jch;ßfiVvier- 5 
mal jit/eneeblieben, a l l t Su^alncn . , 
M3toter stnrf"in der"Schuir ixgssi-
geblichen.'' U^ijiii war die Todes-

- anjfsY zmiSiim, ä̂ie Uefahr war 
vergangen. Aus den venvirrten 
Gesichtern meiner Litern konnte 
sich keine Wut mehr, heryorarbei-
ten. sie kütir.iefi 'üiir mchxs mcSt^' 
»orwerfen. ,da ja F q ^ W . dies^j. 

und erfolgreiche Miirtff. , 
11 A-ftU S ü " 5 ' UU alle Sciniid \'ojt mix ^gchöpimen 

hatte und nyvh diöü ni^h fSam • 
dc.er Khfiyi'l'Htr VrSffii« "hielt. 
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2 Lesen Sie jetzt die foigende Beschreibung. 
Beantworten Sie danaeh die Fragen zu zweit. 

r ednnert sich noch genau, wie er ir. rief Früh um 
§~4 fünf пел eck.: ward?. Zähneklappernc von der 
s * kalter, Morgenluft zog er sich an, wahrend eer Vater 
den Rucksack füllte unc sucn ein Seil einpackte. Maria, 
seine Mutter, kletterte als Erste, ihr folgte dcr Vate- dahin-
ter Hrirnut de' S'tere Bruder, upd als Letzter Herold, Das 
war nun die erste richtige Kieitertour In dem Augenblick, in 
dem sie zu Weilern begannen, erschien es Reinhod viel 
einfacher als er sich oas aeöaent halle. Es war ein auf-
fegendes Gefühl, ais sie riss e'seme Giptelk'euz vor s:ch 
erblickten. Auf dem Gipfei begrüßte sie eine Gruppe von 

Bergsteigern. Man schüttelte sich die Hände und gratulier-
te den beiden Jungen zu ihrem KU-üererfoig Cr sah hinun-
ter Unendlich weit ging es a<e tausend Meter K;m/Äter b's 
zu den Wiesei, die sich dort irr- Sonnenschein ausbreiteten 
Hier ober pfiff ein ganz rauher Wind. Dann stiegen ye 
wieder Kir.ynter Cr war troh übe? das Seil, das ihn mit dem 
Vater verband, f-tr über die 'uhiqen Anweisungen der 
Mutter Doch am meisten freute er sich auf seinen gemüt-
lichen Scnisf platz. K war e;r harre' lag gewesen, seifest fö' 
die erwachsenen, am härtesten leooeh für acr. luntĵ irioen 
Reinhoid. 



Caroline Retinoids Milbank: Couture, lekce 10; S. 118 

tir die ÖlFcriillehlteit spielt er den verwohnten 0 L^j f 
Aristokraten von grenzenloser Freiheit in seinen 

f Interessen - einen, der über den Kegeln sieht, 
/ wenn er sie brechen will, nicht jedoch, wenn er 
sie in Stein graviert. Karl Lagerfelds Kleider und 

Markennamen sind sehr verschieden, doch fasi alles 
Ist das Beste in seiner Klasse. Als Designer isl er ein Virtuose, als 0 
Person eher zum Fürchten, v 1 

Iir wurde 1938 als Sohn eines skandinavischen Industriellen und 0 
tu dessen .westfälischer Frau geboren. Von früh ;iti zeigte er seine be-

sondere Neigung zu Kunst, Sprachen, Geschichte - und gehobenem 
Lebensstil. Eine Anekdote berichtet, er habe sieh zu seinem vierten 
Geburtstag einen Diener gewünscht - den er allerdings nicht be-
kam. IF,ine seiner frühesten Jugenderinnerungen ist angeblich, wie 

i:. er diesem (nicht existierenden) Kammerdiener beibringt, einen 
Hentdknigen korrekt zu bügeln. Als seine Familie nach Paris zog, 
wurde die Mode zu einem seiner vielen Interesseriyffbleti*. Während © 
er noch das Gymnasium besuchte, durfte er seine Mutter auf ihrer 
Kunde zu den „Modentachcrn" begleiten, 

.•1 1954, im Aller von IG Jahren, gewann er den ersten Preis für 0 
Damenmilntcl in einem internatiönalen Wettbewerb. Hin anderer 
Sechzehnjähriger. Yves Saint Laurent, gewann denselben Preis für 
seine Kleider. Pierre Baimain nahm Lagerfelds siegreichen Entwurf 
in seine Produktion auf und machte den jungen Mann zum Assl-

?!, stenten in seinem Dcsigncrtcam. Nach dreieinhalb Jahren wurde es <0 
Lagerfeld dort zu langweilig, und er wurde zum Chefdesigner im 
Haus Patou. Dieses Mal fühlte er sieh dort schon nach einem 
Jahr nicht mehr wohl, 

Lagerfelds nächste Verbindung ergab sieh mit dem noch jungen 
HS Haus Chioi1. Bis zum Jahr lcJ'/0 hatte Lagerfehl diesem Haus einen 

Namen gemacht. Er und Chine waren für die nächste Dekade 0 
bekannt für einen Look von besonderer Leichtigkeit. Er schnürte 
seidene Blusen um die Taille wie Strickjacken, wickelte Schals um 
Hüfte, Taille, sogar um den überarrn und um hochstehende 

äs Kragen in einem l.ook, den man „byronesk"' nannte. 

Die meisten seiner Kleider wurden für ihre einfache und moderne 
weibliche Linie gelobt. Doch gab es auch einen Hang zur Fülle iri © 
Lagerfelds Entwürfen: geknöpfte Handschuhe mit Spielkartenmoti-
ven, seidene Richer und Sonnenschirme. Später gab es aufgestickte 

4» diamanigntzemde Gitarren und sprudelnde Wasserhähne, 
' muh I.oitI ItyriJM, t'Bgllschrr Ulil.li'i. I'.'SH« IHM 

l<-}83 wurde Lagerfeld künstlerischer Direktor des Hauses C3ianel, 
das zu der Zeit mich nicht bekannt war. 
Sein Ruf als Wunderknabe hängt vor allem mit seiner ungewöhn-
lichen Vielseitigkeit zusammen sowie rrni seinem grollen Bestreben. CJ) 

4iJ unabhängig zu bleiben. Lr gründete nie eine eigene Firma, er nahm 
sich vielmehr die Freiheit, überall hingehen zu können, wo er gera-
de Spannung und Amüsement erwartete. 
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€issnffänbist Vita Muri EuíJ}slšhpš 
fui dén r-inh!ir3iTiiniíNij!i!rai zut Eiianuiin» der"scim•.•"diščhěh Súíátšhiiřiicr»chïïTt 

Kun Tucholsky wurde am 9. Januar 1890 als Siihn 
des Kaufmanns Alex lucholsky und seiner F.hefrau, 
Doris, geborene lucholski . in Berlin gcburcn. tlr 
besuehle Gymnasien in Stettin und in Berlin und 
i«-s);!fid im Jahre 1909 die Reifeprüfung. Lr studierte 
in Berlin und in Genf Juni und prumoviene im Jahre 
1914 in Jena ctnn laude mil einer Arbeit über Hypo-
thckenrcchi. 

im April 1915 wurde T. zum Heeresdienst eingezogen: 
er war dreieinhalb Jahre Soldat (die Papiere über sei-
ne Miitliir/eil iiegen bei). Zuietzx ist T. Fchipolim-
kommissar bei der Politischen Polizei in Rumänien 
gc-wesen. 

Nach tiem Kriege war T. unter Theodor Wo!ff. dem 
Chefredakteur des Baliner Taycbluit. Leiter der 
humoristischen Beilage dieses Bianes, des Ulk. vom 
Dezember 191B bis zum April 1D20. Während der 
Inflation, als ein schriftstellerischer Verdienst in 
Deutschland nicht möglich gewesen ist. nahm T. eine 
Anslellung als Privatsekretär des früheren l 'manz-
ministers Hugo Simon an (in der Bank Bett Simon 
und Co.). 

Int Jahre 1924 ging T. als fester Mitarbeiter der Berli 
ner Wochrnschrifi Die Wcltbühne und der Vnwisrht n 
Zeitung nach l'aris. wo er sich bis /um Jahre 1929 
aufhielt. 

Nachdem T. bereits als Tourist längere Sommcr-
aufenthalte in Schweden genommen baue (1928 in 
Khik. Skanc, und fünf Monate im Jahre 1929 bei 
Mariefmt}. mietete er im Sommer 19?9 eine Villa in x-
Hindâs. um sich ständig in Schweden niederzulassen. 
Fr bezog das !Iaus. das er ab 1. Oktober 3929 gemie-
iet hat. int Januar 19J0 und wohnt don ununterbro-
chen bis beute. Er ha! sich in Schweden schriftstelle- Iii 
risch oder politisch niemals betätigt. Zahlreiche x 
Reisen, die zu seiner Information und zur Behebung 
eines hartnäckigen llaisleidens dienten, führten ihn 
nach Frankreich, nach England, nach Österreich und 
in die Schweiz. Sein fester Wohnsilz ist seit Januar 
19.10 Hindàs gewesen, wo er seinen g (-samten Haus- « 
stand und seine Bibiioihck hat. 

T. hat int Jahre 1920 in Berlin Fräulein Dr. med. FLse 
Weil geheiratet; die F.he ist am 14. l ebruur W24 
rechtskräftig geschieden. Am 30. August 1924 bar T. 
Fräulein Mary Gerold geheiratet: die Ehe ist am 21. * 
August 19T3 rechtskräftig geschieden. T. hat keine 
Kinder sowie keine unterstützungsbereehiigten Ver-
wandten, die seinen Aufenthalt in Si imeden gesetz-
lich teilen könnicn. 

t u rhqbky* Muncr fckfl zufällig vnr -hrrr Hnrdi auch 
schon Tuchnlski. 

1 zwcjtbcsrr Nntr b a euter Promrinon 
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Ellias Canetti: Die gerettete Zunge, lekce 3; S. 60 
Q Aufsatz Q Autobiographie Q Zeitschrifienanikel 
Q Meldung aus der Zeitung/Berichi 

Lesen Sie, wie der Schriftsie II er 
Elias Canetti (1905-1994) Deutsch gelernt hat. 

Unsen- Reise ging weiter in die Schweiz, nach Lausanne, 
wo die Mutter für den Sommer einige Monate Station 
machen wollte, ich war acht Jahn- alt, ich sollte in Wien 

Die gerettete Zunge 
in die Schule kommen, und meinem Alter entsprach dort die ). Klasse der Volksschule. Es war 
lÜr die Mutter ein unerträglicher Gedanke, dall man mich wegen meiner Unkenntnis der Sprache vielleicht 
nicht in diese Klasse aufnehmen wünkT und sie war entschlossen, mir In kürzester Zeit Deutsch beizubringen. 
Nicht sehr lange nach unserer Ankunft gingen wir in eine Buchhandlung, sie fragte nach einer etiidisch-
dculschen tirammatik, nahm das en>te Buch, das man ihr gab. führte mich sofort nach Hause zurück ub& 
begann mit ihrem Unterricht. Wie soll ich die Art ilieses Unterrichts glaubwürdig schildern? Ich weil!, wie es 
zuging, wie hätie ich es vergessen können, aber ich kann auch selbst noch immer nichi daran glauben. 
Wir saßen im Speisezimmer um großen l isch, ich sali an der schmäleren Seile, mit der Aussicht auf See und 
Segel, Sie saß um die Ecke links von mir und ... 

Am nächsten lag saß ich wieder am selben Platz, das offene lenster vor mir, den See uiil die Segel. Sie nahm 
die Sülze Vom Vortag wieder her, ließ mich einen nachsprechen und fragte, was er bedeuu. Mein Unglück woll-
te ei, dufl ich mir seinen Sinn gemerkt halle, und sie sagte zufrieden: „Ich sehe, es geht s<i!" Aller il.inn kam 
die Katastrophe, und ich wußte nichts mehr, außer dem ersten hatte ich mir keinen einzigen Satz gemerkt. Ich 
sprach sie nach, sie sah mich erwartungsvoll an, ich stoticne und verstummte. Als es bei einigen so weltrr-
ging, wurde sie zornig und sagte: .Du hast dir doch den ersten genterki, also kannst ilu's. Du willst nicht. Du 
willst in Lausanne bleiben. Ich lasse dich allein irt Lausanne zurück. Ich fahre nach Wien, und Miss Bray" und 
die Kleinen nehme ich mit. Du kannst allein in Lausanne bleiben!" 
Ich glaube, (lall ich das weniger fürchtete als ihren Hohn. Denn wenn sie besonders ungeduldig wurde, sehlug 
sie dir Hände über dem Kopl" zusammen und rief: „Ich habe einen Idiot n zum Sohn.' Oas habe ich nicht 
gewallt, daß ich einen Idioten zum Sohn habe!" oder „Dein Vater Hut doch auch Deutsch gekonnt, was wiirde 
dein Valer dazu sagen?" (...) 
Ich lebte nun in Schrecken vor ihrem Hohn und wiederholte mir untertags, wo immer ic't war. die Sätze. Bei 
den Spaziergangen mil der Gouvernante war ich einsilbig und verdrossen. Ich fühlte nichi mehr den Wind, i® 
hiirte nicht autdie Musik, immer haue ich meine deutschen Sätze im Kopf und ihren Sinn auf englisch. VVan» 
ich konnte, schlich ich mich auf die Seite und übte sie laut allein, wobei es mir passierte, daß ich einen 
ler, den ich einmal gemacht halte, mit derselben Besessenheit einübte wie richtige Sätze, 
"die englische (jouvevnantc, tf.h. liinrlriTrau <H-r Familie Canetii 

Feh-



Arthur Schnitzler: Halb Zwei, lekce 4; S. 72 
HÖREN 1 

_ 1 Wann wurden diese beiden 
Personen wohl fotografiert? 

Q erwa zu der Zeit, als Ihre 
Ehern jung waren 

• vor ungefähr 100 Jahren 
Q vor ungefähr ^00 Jahren 
Q in ilen fünfziger Jahren 

Wem Sie wissen wollen, 
wer die beiden abgebildeten 
Personen sind, lesen Sie im 
Arbeitsbuch nach. 

2 Lesen Sie die Regieanweisung zu der Szene von Arthur Schnitzler. 

Halb zwei 
Es ist nacht-s, halb zwei Uhr. Ttt-i ihr. Ein duftendes 

Zimmer, das beinahe ganz im Dunkel ließt. Nur die Ampel*, ein 
mildes Licht. - Aid'dem Nachtkästchen eine kleine .Standuhr 
und eine Wachskerze in kleinem Leuchter, ziemlich tief herabge-
brannt. Daneben liegt eine angeschnittene Birne und Zigaretten. 

Er und sie wachen eben Iwide nach leichtcm Schlummer auf. 
Aber sie wissen nicht, das.« *ie geschlummert, haben. 

' all*:* Wort fiir I..<mpe 


