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ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je nastínit možnosti využití dvou vybraných děl literatury pro 

děti a mládež v hodinách českého jazyka a literatury na druhém stupni základní školy. Jedná 

se o díla, v nichž se dětský hrdina dostane do náročné životní situace způsobené především 

šikanou, již zvládne vyřešit pouze s vypětím sil. Práce sestává z teoretické a praktické části. 

V teoretické části shrnuji obecné odborné poznatky o náročných životních situacích a 
aplikuji je při analyzování šikany ve zvolených literárních dílech. Praktickou část jsem 

rozdělila na dva velké celky, přičemž v každém z nich se věnuji jednomu dílu. V 

jednotlivých celcích vždy provádím analýzu didaktického potenciálu díla. Poté navrhuji 

jeho konkrétní využití ve výuce a reflektuji její průběh. Do praktické části jsem navíc 
zařadila doplňující kapitolu o dalších možnostech využití jednoho z vybraných děl ve výuce 

českého jazyka a literatury, ale i v jiných předmětech. Výstupem práce jsou dva 

okomentované pracovní listy a zhodnocení efektivity navržených příprav hodin na základě 

jejich realizace ve výuce.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

děti, dětský hrdina, náročné životní situace, šikana, kyberšikana, didaktická analýza, 

příprava na vyučování, český jazyk a literatura 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to outline different ways of utilising our two chosen literary 

works for kids and teenagers in czech language and literature classes taking place during 

later years of primary education. Each of the works presents a child hero in a difficult life 

situation caused mainly by a bully, where the hero eventually overcomes the situation but 

expends all his energy in the process. The thesis consists of two units — theoretical and 
practical. The theoretical unit sums up expert findings on difficult life situations in general 

and applies them during analysis of our heroes and bullies. The practical unit has been 

divided into two parts, each covering one of the chosen works. First, we analyse the work’s 

didactic potential, then suggest its utilisation in class and finally reflect on our practical 
demonstrations. We have also included an additional chapter to the practical unit, describing 

further ways of utilising one of the works in classes, not only czech language and literature 

but others as well. Output of this thesis is formed by two commented worksheets and an 

efficiency evaluation of our suggested class preparations, based on the actual 
demonstrations. 

 

KEYWORDS 

children, child hero, difficult life situations, bullies, cyberbullies, didactic analysis, class 

preparation, czech language and literature 
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1  Úvod 

Žijeme své životy, jak nejlépe umíme. Překonáváme menší, ale i větší překážky, které se 
nám staví do cesty při dosahování cílů a naplňování našich potřeb. Někdy přijdou zásadní, 

ale přirozené změny související s naším vstupem do nové životní etapy a zastihnou nás více 

či méně připravené. Jindy se stane něco nečekaného, vše je vzhůru nohama a nám nezbývá, 

než si poradit. Dítě má oproti nám nevýhodu, že je na světě krátce. Nemá ještě vybudovanou 

odolnost, osvojené strategie zvládání zátěže ani potřebné zkušenosti s řešením náročných 
životních situací. Ty jsou pro něj tudíž obtížnější než pro nás. Ne vždy si ale od dospělých 

nechá poradit.  

Jeden ze způsobů, kterým se dítě může naučit, jak čelit problémům, je četba knih. Prožívá 

s hrdinou jeho útrapy, více či méně se s ním identifikuje. Sleduje, jak hledá řešení, hodnotí 
jejich efektivitu a přemýšlí, jak by se zachovalo na jeho místě. Pokud se mu dostane do ruky 

vhodná kniha ve správný okamžik, efekt jejího působení je ještě posílen. Je nezbytné, aby 
děti četly také literaturu s vážnou tematikou, ne jen relaxační četbu. Ze své role učitelky se 

jim snažím tato díla představit jako atraktivní, motivovat je k jejich četbě. Dětské čtenářství 
je pro mě zásadní problematikou a ve výuce literatury i při práci ve školní knihovně se 

soustředím na jeho podporu.  

Jako žákyně ani jako učitelka jsem nikdy nestála „tváří v tvář“ šikaně. Vždy ale silně 
působila na mé emoce, dokonce ještě v době, kdy jsem neměla ponětí, kterým pracovním 

směrem se budu ubírat. Nikdy jsem nechápala, jak může jeden člověk takovým způsobem 

zraňovat druhého. Přestože znám příčiny šikany, stále tomu nerozumím. Snažím se 
vychovat žáky tolerantní k odlišnostem, respektující se navzájem, kteří by nepřipustili 

jakoukoli formu násilného chování ve svém kolektivu. 

Když jsem se rozhodovala, o čem bude má diplomová práce, věděla jsem, že by měla být 

praktická. Chtěla jsem vytvořit přípravy na hodiny, jež bych mohla já, ale také ostatní 

učitelé, kteří si text přečtou, použít při výuce. Vzhledem k mé orientaci na čtenářství a 

literaturu pro děti a mládež se závažnou tematikou bylo jasné, na co se v lekcích zaměřím. 
Z důvodů výše zmíněných jsem se rozhodla široké spektrum pro dítě náročných životních 

situací zúžit na jednu konkrétní, na šikanu. Uvědomuji si, že jak reálné děti, tak literární 

hrdinové mohou v jeden okamžik řešit obtíže vyplývající z více situací, například neúplné 

rodiny. Šikana je ale jednotícím prvkem mých příprav, proto se ostatním situacím 
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v teoretické části nevěnuji, nicméně je beru v úvahu. S ohledem na to jsem práci 

pojmenovala „Dětský hrdina v náročné životní situaci.“ 

Za hlavní cíl diplomové práce jsem si stanovila vybrat vhodná díla pro vyučování, 

analyzovat jejich didaktický potenciál, navrhnout konkrétní způsob práce s nimi, lekce 

odučit a reflektovat. Dílčím cílem samozřejmě bylo, aby navržené aktivity byly pro žáky 

zajímavé a atraktivní, aby je motivovaly k četbě daného díla. Dále aby žáci v lekcích 
pracovali se svým čtenářským zážitkem. Zároveň jsem si přála, aby na ně hodiny působily 

výchovně, preventivně. Konkrétní cíle jednotlivých hodin jsem stanovila s ohledem na 

zvolené třídy a potřeby žáků v ní a popisuji je v praktické části u dané přípravy.  

V teoretické části své diplomové práce definuji náročné životní situace, popíšu jejich 
podstatu. Dále se budu věnovat tomu, jak tyto situace dospělí, ale i děti zvládají, jakým 

způsobem se vyrovnáváme se zvýšenou zátěží a jaké to může mít důsledky. Upozorním na 

jejich vztah se životními krizemi. Poté popíšu náročné životní situace typické pro vývojové 

fáze středního školního věku a pubescence. Na přechodu mezi nimi se totiž nachází žáci, 
pro něž jsou přípravy určeny, i referenční hrdinové ve zvolených literárních dílech. 

Následně shrnu základní informace o zvolené náročné životní situaci, a sice šikaně, spolu 
s ní i o kyberšikaně. Poté analyzuji vybraná díla vzhledem k náročným životním situacím, 

se zaměřením na šikanu. V závěru teoretické části shrnu poznatky, které jsou výchozí pro 

práci v praktické části. 

Praktickou část diplomové práce rozdělím na dva oddíly, každý věnovaný konkrétnímu dílu. 
Nejdříve provedu jeho analýzu z hlediska literárně teoretického i didaktického. Poté popíšu 

průběh navrhované lekce, její cíle, aktivity a ukázky, jejichž výběr odůvodním. Následně 

budu reflektovat realizaci ve výuce, konkrétní průběh hodiny. Navrhnu další možné činnosti 

využití jednoho z děl ve výuce českého jazyka a literatury, ale také v dalších předmětech. 

Problematika šikany má jistě své místo například v občanské výchově, její pomocí lze 
naplňovat také požadavky Rámcového vzdělávacího programu v oblasti průřezových témat. 

Pokusím se ale ukázat, že s jedním z vybraných děl by bylo možné pracovat také 

v předmětech jako přírodopis nebo fyzika.  

Doufám, že tato práce poslouží také ostatním učitelům, kteří by chtěli pracovat s vybranými 
díly. Nenahradí jim ovšem vlastní zkušenost s četbou, ta je pro jejich práci nezbytná. 

Vzhledem k tomu, že šikana je tématem citlivým, je potřeba, aby znali nejen své žáky, ale 

i vztahy mezi nimi, a posoudili, zda je pro ně dílo vhodné a jaký způsob práce s ním je pro 

ně nejpřínosnější. 
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2  Teoretická část – Dítě v náročné životní situaci 

2.1  Úvod 

V této části práce nejdříve vymezím pojem „dítě“. Poté definuji náročné životní situace a 

zaměřím se na jejich různé aspekty. Upřesním míru snášené zátěže. Vysvětlím, čím je dána 

naše odolnost vůči ní. Budu věnovat pozornost technikám zvládání zátěže, neboť je považuji 

za důležité vzhledem k tomu, že se děti mají v literatuře poučit právě o tom, jak obtíže 
v životě řešit. Popíšu vliv stresu na mysl i tělo v situacích, které nezvládáme, a krizové 

situace jako důsledek neřešených problémů. Poté přejdu ke konkrétním náročným životním 

situacím v životě dítěte. 

2.2  Dítě 

Mezinárodní Úmluva o právech dítěte přijatá 20. listopadu 1989 vymezuje jako dítě lidskou 

bytost mladší 18 let, nicméně osmnáctiletým lidem obvykle nebývá přiznán status 

dospělosti. Ta je spojována se zásadními proměnami, které nastávají u každého jedince 
v odlišnou dobu. Je potřeba dospět k samostatnosti, relativní svobodě rozhodování a 

chování, zodpovědnosti vůči druhým lidem i za své činy.1 Přestože „příchod“ dospělosti je 

individuální, její obecná hranice je stanovena kolem 20 let. Z tohoto pojetí dítěte 

v diplomové práci vycházím. Lekce byly vytvořeny pro žáky 6. a 7. ročníku druhého stupně 
základní školy. Je jim přibližně 11 či 12 let, tudíž stejně jako hrdinům v literárních dílech, 

s nimiž budou pracovat. Z hlediska vývojového období jsou na přechodu ze středního 
školního věku do pubescence. Proto také problematiku dítěte v náročné životní situaci 

specifikuji pro tato dvě období. 

2.3  Definice náročné životní situace 

Člověk je tvor společenský. Žije s lidmi, komunikuje s nimi a dostává se denně do situací, 
ve kterých se musí vhodně zachovat. Situaci můžeme definovat jako soubor jevů, osob a 

vztahů mezi nimi, které se vyskytují v určitém čase na určitém místě.2 Je to v podstatě 

                                                
1 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-803-4. (s. 

233) 

2 KRAUS, Blahoslav. Základy sociální ́ pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008, ISBN 978-80-7367-383-3 (s. 

140) 
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komplex podnětů, které zpracováváme a reagujeme na ně. Životní situace jsou takové, 

v nichž „uspokojování potřeby není uskutečnitelné běžnými způsoby a vyžaduje překonat 

určité obtíže, překážky“.3 Náročné životní situace jsou potom ty, které v jedinci „vyvolávají 

stav nadměrného zatížení nebo ohrožení spojeného s úbytkem uspokojení, ohrožující jeho 

celkovou, tělesnou i duševní pohodu.“4 V odborné literatuře se dále setkáme s označením 

situace zátěžové, obtížné, svízelné, kritické, krizové, mezní nebo hraniční. Za klíčové 

považuji označení „krizové“ a termínu „krize“ se budu později v teoretické části věnovat. 

2.4  Psychická zátěž a její stupně 

V obtížných životních situacích jsou na nás kladeny zvýšené fyzické i psychické nároky. 

Nesoulad mezi dispozicemi jedince a požadavky na něj kladenými narušuje jeho duševní 

rovnováhu a tento stav vnímá jako „zátěž“ či již zmíněné zatížení. Podle intenzity zátěže a 

způsobu, jakým ji zvládáme, rozlišujeme čtyři stupně náročnosti životních situací: 1. běžná 
zátěž (situaci řešíme metodami pro nás standardními), 2. zvýšená zátěž (řešení vyžaduje 

zvýšené úsilí), 3. hraniční zátěž (klade na nás velké nároky, jsou to situace stresové, 

frustrující a konfliktní, řešíme je jen s vypětím sil), 4. extrémní zátěž (tlak jedince pohltí, 

situace se zdá neřešitelná, není možno vzdorovat).5  

Běžná či zvýšená zátěž má na člověka pozitivní účinek. Při jejím prožívání se aktivizuje 

organismus, dostavují se pocity napětí, vzrušení, myšlenková aktivita je větší. Tento typ 
zátěže je motivující a prospěšný rozvoji, doporučovaný pro výuku. Oproti tomu zátěž 

hraniční či extrémní působí na jedince negativně až destruktivně. Její důsledky se projevují 
v rovině psychologické i fyziologické. Pro náročné životní situace, jak jsou definovány 

výše, jak s nimi pracuji dále v teoretické části i jak je prožívají hrdinové zvolených 

literárních děl, jsou specifické právě tyto dvě míry zátěže.  

                                                
3 KRAUS, Blahoslav. Základy sociální ́ pedagogiky. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-383-3 (s. 

91) 

4 VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0841-3. (s. 

265) 

5 ZACHAROVÁ, Eva, HERMANOVÁ, Miroslava a ŠRÁMKOVÁ, Jaroslava. Zdravotnická psychologie: 

teorie a praktická cvičení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-2068-5. (s. 54) 
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Je ovšem potřeba pamatovat na to, že i když některé situace mohou být velmi náročné 

z objektivního hlediska (např. úmrtí v rodině, ohrožení života, sociální izolace aj.), prožitek 

náročnosti je hlavně subjektivní a ovlivňuje jej mnoho faktorů. Co jeden člověk vnímá jako 

náročné, může pro druhého být jen přiměřené nebo dokonce snadné. Jinak budou hodnotit 

a prožívat tutéž náročnou životní situaci dospělý jedinec a dítě, ale také dvě děti. 

2.5  Odolnost vůči zátěži 

Způsobilost zvládat zátěž úspěšně bez vážnějších poruch nazýváme odolnost. Je to 

individuální schopnost a ovlivňuje ji mnoho faktorů, například věk, vrozené dispozice, 

aktuální psychický a fyzický stav, životní zkušenosti a jiné okolnosti.6 Důležité je i to, jak 

hodnotíme náročnost situace, jaké emoce při ní prožíváme, jestli nás aktivizuje nebo 
paralyzuje, nezbytná je přizpůsobivost, v neposlední řadě také přijmutí podpory. Odolnost 

se vyvíjí, při časté a nadměrné zátěži se může snižovat, můžeme ale také pracovat na jejím 

zvýšení.7 To, že jsme určitou náročnou životní situaci jednou zvládli, nám tudíž nezaručuje, 

že se příště bude úspěch opakovat. 

2.6  Techniky zvládání zátěže 

Výraz „zvládat“ je ze své podstaty neutrální. Vyjadřuje jen to, že se snažíme se zátěží se 

vyrovnat. Neříká ale nic o tom, jak se nám to daří. Spadají pod něj tedy i neúspěšné metody.8 

Termínem adaptace označujeme přizpůsobování se běžné či zvýšené zátěži. Za tím účelem 

používáme adaptační techniky, které máme osvojené.9 Na vysokou úroveň zátěže, v situaci, 

kterou nedokážeme řešit standardními postupy, reagujeme obrannými mechanismy nebo 

copingem. 10   

                                                
6 HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-889-1.  

7 VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 

ISBN: 978-80-262-0696-5. (s. 14) 
8 ČÁP, Jan a MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. (s. 

553) 

9 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. Pro vaše zdraví. ISBN 80-7169-121-6. (s. 42) 

10 Tamtéž, (s. 59) 
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2.6.1 Obranné mechanismy 

Jsou to únikové činnosti na úrovni myšlení a cítění, jejichž cílem je odvést pozornost od 

nepříjemné skutečnosti, která ohrožuje naše sebepojetí a sebeúctu. Za tímto účelem 

překrucují či zkreslují realitu a nejsou plně vědomé.11 V odborné literatuře je klasifikováno 

mnoho druhů. Hošek dodává, že prvotní dva principy uplatňující se při řešení náročných 

životních situací jsou agrese nebo únik. Obranné mechanismy podle převažující tendence 

dělí na převážně aktivní (vychází z agrese) a převážně pasivní (východiskem je únik).12 

Jeho dělení upřednostňuji proto, že ve zvolených literárních textech oba hrdinové používají 
právě pasivní obranné mechanismy. 

Únik neboli odvracení se od problému je nejběžnější obranná reakce na zvýšenou zátěž, lidé 

se k němu stále více přiklánějí13. Rozlišujeme únik fyzický (ústup) a psychický 

(přeslechnutí, vyhýbání se, výmluva aj.). Člověk se vědomě i podvědomě vyhýbá osobám 

či věcem, které mohou ohrozit jeho sebevědomí a sebehodnocení a vyhledává osoby, které 

ho v něm utvrzují.  

Od úniku jsou odvozeny převážně pasivní techniky:  

- izolace (stažení do sebe, únik do samoty nebo neřešení situace),  
- rezignace (snahu o uspokojení vzdáme předem, protože se domníváme, že není 

možné, tudíž nebudeme zklamáni),  

- regrese (návrat k vývojově nižšímu jednání),  
- popření (nepřijímáme nepříjemné informace),  

- potlačení (vytěsňujeme nepříjemné prožitky),  

- únik do fantazie (zkreslujeme, stavíme se do atraktivní role),  

- únik do nemoci (simulování, přejímáme roli slabého),  

- projekce (odpovědnost za pochybení přenášíme na druhé lidi). 14 

                                                
11 Tamtéž, (s. 60) 

12 HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 70 s. ISBN 80-7184-889-1.  
13 HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 70 s. ISBN 80-7184-889-1. 

14 HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 70 s. ISBN 80-7184-889-1.  
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Únikové obranné mechanismy jsou typické pro oběti šikany. Na jednu strunu je jejich 

izolace v kolektivu způsobena vnějšími okolnostmi, na druhou se často stahují do sebe a 

strání i těch, kteří by jim mohli pomoct. Snaží se nemyslet na prožitá příkoří, vytlačují 

nepříjemné vzpomínky a prožitky. Z tíživé reality mohou unikat do fantazie, ale také 

k různým činnostem, u kterých nemusí myslet na svou situaci, například k počítači. 

Vzhledem k tomu, že šikana probíhá ve škole, mohou předstírat nemoc, aby se vyhnuly 
školní docházce.  

Od agrese se odvozují převážně aktivní techniky:  

- vzbuzování pozornosti (zakrýváme jím snížené sebevědomí),  

- projekce (úspěchy obdivované osoby si vykládáme jako své),  
- identifikace (své chyby přisuzujeme někomu jinému),  

- kompenzace či substituce (neúspěch v jedné činnosti si vynahrazujeme úspěchem 

v jiné oblasti),  

- sublimace (záměna cíle za přijatelnější), 

- racionalizace (zpětně ospravedlňujeme nesprávné jednání). 15 

Tyto obranné mechanismy se častěji objevují spíše u agresora šikany. Typ „srandisty“ týrá 

proto, aby pobavil sebe i přihlížející, aby k sobě přitáhnul pozornost, byl oblíbený. To je 

specifické pro Deník třídního otloukánka, s nímž budou žáci pracovat. Agresor také touží 
po moci, kontrole, ovládání. Pomocí nich si může kompenzovat například své podrobení 

v rodinném prostředí s autoritativním rodičem.  

Obranné reakce jsou obecně považovány za méně vhodné způsoby zvládání zátěže, protože 
je při nich realita zkreslena. Křivohlavý ale upozorňuje, že i ony jsou důležité, zvláště 

v životních krizích, nečekaných a vypjatých situacích, kdy se nejdříve musíme věnovat 

emocím a až poté můžeme jít problém řešit, pokud je řešitelný.16 

                                                
15 HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 70 s. ISBN 80-7184-889-1. 

16 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. Pro vaše zdraví. ISBN 80-7169-121-6. (s. 66) 
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2.6.2 Coping 

Výraz „coping“ pochází z řeckého slova „colaphos“, které v doslovném překladu znamená 

ránu uštědřenou v boxu.17 V angličtině výraz označuje vyrovnání se s potížemi a v tomto 

smyslu jej užíváme také v češtině. Znamená „umět si poradit a vypořádat se s mimořádně 

obtížnou, téměř nezvládnutelnou situací“.18 Na základě našich vrozených dispozic 

k problémům přistupujeme určitým způsobem, „vyhýbáme se“ nebo „se stavíme na odpor“. 

Tyto obecné přístupy nazýváme copingové styly. Oproti nim jsou vymezeny copingové 

strategie. Jde o vědomý způsob zvládání zátěže. Náročnou životní situaci analyzujeme, 
zhodnotíme a podle toho vybereme řešení. Buď se orientujeme na problém (pokud víme, že 

jej lze vyřešit), nebo na emoce (snažíme se zmírnit negativní prožitky, např. se vzdáme cíle 

a najdeme jiný).19  

Křivohlavý uvádí následující copingové strategie: 

- konfrontační způsob 

- hledání sociální opory 
- plánované hledání řešení 

- uklidnění emocionálního vzrušení 
- distancování se od dění 

- přijetí osobní zodpovědnosti za řešení 

- snaha vyhnout se situaci a utéct z ní. 20 

Čáp a Mareš varují, že i když dětské zvládání zátěže ještě nebylo příliš zmapováno, 

z výzkumů vyplývá, že děti se vyrovnávají se zátěží jinak než dospělí. Výše popsané 

způsoby zvládání na ně nelze mechanicky převádět.21 Také Křivohlavý upozorňuje, že 

                                                

17 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 3. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4. (s. 62) 
18 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. Pro vaše zdraví. ISBN 80-7169-121-6. (s. 42) 

19 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 3. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4. (s. 85–

86) 

20 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 3. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4. (s. 85-

86) 

21 ČÁP, Jan a MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. (s. 

544) 
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copingové strategie zaměřené na emoce se objevují až u adolescentů, zatímco orientace na 

řešení problému už u malých dětí.22  

E. Skinnerová a J. Wellborn vymezili 5 okruhů dětského zvládání zátěže:  

- plánovité řešení problému (analýza, rozhodování, jednání),  

- hledání kontaktů s jinými lidmi (sociální opora),  

- vyhýbání se kontaktům s nepříjemnou situací (útěk a z něj odvozované reakce),  

- nekontrolované vybití emocí (agresivní a konfrontační jednání verbální i fyzické),  

- absence zvládání (nicnedělání, rezignace).23  

Jedlička také uvádí, že v případě opakovaného selhání se může objevit tzv. naučená 

bezmocnost, při které dítě případný úspěch hodnotí jako štěstí, a nedokáže se z něj poučit. 

Zajímavá je tzv. sebeznevýhodňující strategie řešení, při níž si dopředu vytváří alibi pro 

případ, že by neuspělo, čímž chrání své sebepojetí.24 

 Děti tedy některé z výše popsaných obranných mechanismů a copingových strategií 

používají. V odborné literatuře se mi nepodařilo dohledat, které z nich jsou pro ně 
specifické, proto jsem výše uvedla výčet základních pro dospělé.  

2.7  Stres jako reakce na nadměrnou zátěž 

V náročných životních situacích pociťujeme stres. Je to komplexní fyziologická reakce 

organismu na zvýšenou zátěž.25 Dostavuje se v situacích, na které se nedokážeme adaptovat, 

zapojujeme tudíž rezervní síly, abychom ji zvládli. Lze je označit jako stresové situace. 

Nelze se jim vyhnout. Navíc každý živý organismus stres potřebuje. Důležitá je jeho míra. 
Podobně jako u zátěže platí, že přiměřený stres nás motivuje k vyšším výkonům a má na 

nás pozitivní vliv. Určitá míra stresu je součástí našeho každodenního života, je proto 

potřeba se s ní umět vyrovnat, aniž by poškozovala náš organismus. 

                                                
22 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. 3. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-568-4. (s. 86) 

23 ČÁP, Jan a MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. (s. 

547-555) 

24 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-774-4. (s. 85) 

25 VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 

ISBN: 978-80-262-0696-5. (s. 40) 
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Podněty způsobující stres nazýváme stresory. Rozlišujeme vnitřní a vnější, dále materiální 

(hlad, žízeň, hluk, osvětlení, omezení pohybu aj.), psychické (zvýšená ctižádostivost, pocit 

nedocenění aj.) a sociální (patologické vztahy, např. šikana).26 Odpověď na stres má tři 

fáze: poplachová reakce (organismus aktivizuje obranné mechanismy, produkuje 

adrenalin), rezistence (organismus bojuje se stresorem, snaží se adaptovat nebo jej zdolat) 

a exhause (vyčerpaný organismus podléhá).27 Z toho vyplývá, že obranné mechanismy 

nemůže porovnávat s copingem, protože obě „odpovědi“ na náročnou životní situaci mají 

své místo v celkové reakci.  

Příznaky stresu mohou být fyziologické (bušení srdce, nechutenství, svalové napětí, kožní 

nemoci), emocionální (výkyvy nálad, únava, vyčerpání), kognitivní (poruchy pozornosti a 

rozhodování) i behaviorální (zhoršení výkonu a jiné změny).28 Dlouhodobé působení 

nadměrné zátěže může vést k somatickým potížím, např. onemocnění kardiovaskulárního 

systému, poruchy trávení a zažívání, poškození imunitního systému, sexuální dysfunkce, 

vypadávání vlasů, deprese atd. 

2.8  Krize a krizové situace 

S náročnými životními situacemi souvisí také pojem „krize“. Výraz má široký význam a 
mnoho konotací. Špatenková jej vymezuje jako „přechodný stav vnitřní nerovnováhy 
způsobený kritickými událostmi nebo takovými životními událostmi, které vyžadují zásadní 

změny řešení.“29 Krizi lze také chápat jako reakci na krizovou situaci. Jak jsem již zmínila, 

pro náročné životní situace se používá také označení krizové, nicméně pojmy nejsou 
shodné. Krizovou situaci lze považovat za její vyústění, zlomový okamžik. 

Krizové situace mohou být akutní (nečekané), kumulované (opakovaně se vrací vzpomínky 

na špatné události) a chronické (dlouhodobé, méně intenzivní), přičemž při nedostatečném 

                                                
26 ŘEZÁČ, Jaroslav. Sociální psychologie. Brno: Paido, 1998. ISBN: 80-85931-48-6. (s. 146) 

27 HOŠEK, Václav. Psychologie odolnosti. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 70 s. ISBN 80-7184-889-1.  

28 KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Jak zvládat stres. Praha: Grada, 1994. Pro vaše zdraví. ISBN 80-7169-121-6. (s. 29-

31) 

29 ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. 2004a. Krize: psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, 2004, 

ISBN 80-247-0888-4. (s. 15) 
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řešení akutní krize dochází k jejímu přerodu do druhých dvou podob.30 Z hlediska povahy 

příčiny rozlišuje odborná literatura krize vnitřní (vychází z nás) nebo vnější (z prostředí). 
Často je uváděno Baldwinovo dělení na vývojové (očekávané, spojené s životní etapou), 

tranzitorní (přechod z jedné fáze do druhé), situační (vyvolané vnějšími podněty, jedná se 

o změnu, ztrátu či volbu), traumatické (vyvolané silnými podněty, s nízkou kontrolou 

situace, omezenými možnostmi zvládnutí, často nečekané), psychopatologické 

(z psychických poruch jedince) a vyžadující okamžitou pomoc.31 Typologii krizí uvádím 

proto, že je mi východiskem pro pojetí náročných životních situací. V další části práce se 
k ní ještě vrátím.  

V moderní době bývá výraz krize užíván často, ať už jde o krizi partnerskou, středního věku, 

vládní, finanční, ekonomickou, ekologickou, existenční či jinou. Jedlička upozorňuje, že 

„kdyby dnešní až příliš častý výskyt tohoto termínu svědčil o skutečných problémech 
životních oblastí, na něž se vztahuje, zachvátila by krize naprosto vše, na co lze ve světě 

vůbec pohlédnout.“32 Životní krize nicméně potkávají každého z nás, proto je potřeba se 

s nimi umět vyrovnat, můžeme z nich také těžit. Přestože je vnímáme spíše negativně, pro 

člověka jsou také přínosem. Aktivně se podílí na jejich řešení, získává nový pohled na svět, 
mohou být příležitostí k sebepoznání a osobnostnímu růstu. Poskytují také „očištění“. 

Pokud bychom se těmto výzvám vyhýbali, byl by náš vývoj ohrožen. Pro mladého jedince 

nicméně mohou být nebezpečné, neboť ještě nemá potřebné zkušenosti k jejich překonání.33  

2.9  Typy náročných životních situací 

Odborná literatura většinou rozlišuje dle povahy příčiny náročné životní situace stresové 

(způsobené nadměrnou zátěží), frustrující (mezi jedincem a cílem stojí překážka) a 

konfliktní (střet neslučitelných tendencí). Dále bývají uváděny deprimující (nemůžeme 

                                                
30 Tamtéž (s. 15-16) 

31 ŠPATENKOVÁ, Naděžda a kol. 2004a. Krize: psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada, 2004, 

ISBN 80-247-0888-4. (s. 28) 

32 JEDLIČKA, R. – KOŤA, J. Životní krize, krizové stavy u dětí a mládeže. Pedagogika, 1997, r. 47, č. 3, s. 

226 - 237. ISSN 3330-3815.  (s. 226) 

33 JEDLIČKA, R. – KOŤA, J. Životní krize, krizové stavy u dětí a mládeže. Pedagogika, 1997, r. 47, č. 3, s. 

226 - 237. ISSN 3330-3815. (s. 227) 
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dostatečně uspokojit primární potřeby) a různé další.34 Nejen, že hranice mezi nimi nejsou 

přesně vymezeny a jednotlivé typy se mohou překrývat, může také dojít k posunu od 
jednoho ke druhému. Tato klasifikace je pro potřeby mé diplomové práce příliš neurčitá.  

Náročné životní situace jsem se rozhodla nečlenit, protože se domnívám, že by to vzhledem 

k jejich komplexnosti, individuálnosti a proměnlivosti bylo násilné. Pojímám je celistvě, 

pouze kladu důraz na jejich vývojový (vychází z určité životní etapy) nebo situační kontext 

(hlavní příčina spočívá ve vnějších okolnostech). Pro úplnost zde uvádím i kontext 
psychopatologický (zdrojem problémů jsou vlastní psychické poruchy jedince), ale více se 

mu nevěnuji, neboť se nijak nevztahuje k dílům, která jsem pro výuku zvolila. Inspirovala 

jsem se v Baldwinově typologii krizí.  

V rámci situačního kontextu jsem náročné životní situace uspořádala do tematických 
okruhů: rodina, škola, vrstevnické vztahy, milostné vztahy, závislosti, poruchy příjmu 

potravy, jiné specifické problémy. Při jejich formulaci jsem vycházela ze statistik Linky 
bezpečí z posledních pěti let. Podle nich jsou nejčastějšími tématy hovorů sexuální zrání 

(souvisí s vývojovou etapou), dále osobní témata, vrstevnické vztahy, problémy s láskou, 

rodinné vztahy a škola (víceméně v tomto pořadí).35 Šikanu řadím do okruhu školních 

potíží, ne vrstevnických vztahů, protože ve zvolených literárních dílech se jedná o šikanu 
ve školním, ne v jiném prostředí.  

2.10  Uvedení do dalšího úseku práce 

V následující části diplomové práce nastíním souvislost náročných životních situací 

s vývojem jedince, konkrétně s etapami středního školního věku a pubescence, neboť 

hrdinové mnou vybraných děl, ale také žáci, kteří s nimi budou pracovat ve výuce, se 

nachází na přechodu mezi těmito dvěma fázemi. Tuto část jsem zpracovala podle Vývojové 

psychologie od Marie Vágnerové. Jedná se o zestručnění jejího textu, přeuspořádání, 

                                                
34 VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. 

Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-496-6. (s. 16-18) 

35 Linka bezpečí. Ke stažení. Výroční zprávy. [online] [cit. 2017-12-07]. Dostupné z: 

http://spolek.linkabezpeci.cz/o-nas/ke-stazeni/vyrocni-zpravy/. Zde uvádím pouze odkaz na stránku Linky 

bezpečí, ze které je možné stáhnout zmiňované statistiky, v seznamu literatury potom uvádím konkrétní 

dokumenty, s nimiž jsem pracovala. 
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zdůraznění toho nejdůležitějšího. Neuvádím konkrétní citace, neboť by zahltily práci. 

Odkazuji pouze na rozmezí stránek, ve kterém čtenář najde další ponaučení.  

Poté stručně nastíním náročné životní situace v situačním kontextu, konkrétně školního 

okruhu, pod který šikanu řadím. Dále se budu podrobně věnovat šikaně a kyberšikaně. 

Následně analyzuji náročné životní situace, ve kterých se nachází hlavní hrdinové obou 

literárních děl. Svá zjištění poté shrnu. 

2.11  Náročné životní situace v kontextu vývoje dítěte 

Přestože lze shrnout specifika určitých vývojových fází lidského života, je potřeba 

pamatovat, že každý člověk zraje vlastním tempem. Dítě i dětští hrdinové mohou být na 

svůj věk vyspělejší, ale i méně vyspělí. Zde se navíc nachází na přechodu z jednoho období 
do druhého. Tato změna je pozvolná, není mezi nimi ostrá hranice. Dále také vývoj různých 

složek osobnosti může být nevyrovnaný. Budou se u nich tudíž v různé míře projevovat 

znaky obou období. Popisy fází tedy nejsou a nemohou být absolutně platné.  

2.11.1 Střední školní věk (8./9. rok – 12 let) a náročné životní situace 

Jedná se o období klidu a citové vyrovnanosti, ve kterém je vývoj rovnoměrný a není 
přítomen významný milník. 

Pro dítě je zásadní rodina, vědomí stability, jistoty a pocit bezpečí. Rodinná příslušnost je 
součástí jeho identity. Podle Vágnerové se může problematické rodinné zázemí v této 

vývojové etapě negativně projevit nejen na školním prospěchu, ale také na celkovém vztahu 

dítěte ke škole. V této době si také osvojuje mužské a ženské role, nepřítomnost některého 

z rodičů na něj má zásadní vliv.  

Ve škole se již dítě adaptovalo, přijalo normy školního prostředí. Jeho názory jsou 

stabilnější, ale je závislé na hodnocení okolí. Velkou roli v dosažení pocitu úspěšnosti hrají 

očekávání rodičů. Pokud jim nedostojí, může být ve stresu ze školních povinností, nebo i 
frustrované. Zároveň má sklon to, co bylo řečeno, brát jako realitu. Negativní hodnocení, 

zvláště pokud se vztahují ke kvalitám jeho osobnosti, ne výsledkům práce, „jsi líný, k 
ničemu se nehodíš“, mohou mít vážné důsledky a ovlivnit jeho sebepojetí. 

Vrstevnická skupina je pro dítě velmi důležitá. Zdokonaluje své sociální kompetence, učí 
se komunikovat, kooperovat, ale i soupeřit. Buduje si své místo v ní i její pozici oproti 

jiným, vůči nimž se vymezuje. Dodržuje skupinové normy a získává pocit sounáležitosti. 

Skupina ho utvrzuje v jeho sebepojetí a dává mu pocit rovnosti. Dítě jí potřebuje být 
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akceptováno. Kamarádství jsou základem intimnějších vztahů v dalších vývojových fázích. 

V tomto období dětem imponuje ten, kdo je otevřený, kamarádský, sociálně zdatný. Kdo 

odpovídá kulturnímu stereotypu, má správné tričko, nový mobil atd. Nepopulární bývají 

děti uzavřené, odlišné, zaostávající ve výuce i jinak. Vrstevnická skupina je pro dítě kromě 

přínosu také zdrojem náročných životních situací. Jedná se především o problémy se 

začleněním, pozici outsidera, nepřijetí referenční vrstevnickou skupinou, případně 
vyloučení. Nikoli náhodou se v tomto období „poprvé“ objevuje šikana.36 

2.11.2 Období pubescence (11–15 let) a náročné životní situace 

 Jedná se o bouřlivou etapu, ve které se vyvíjí všechny složky osobnosti. Probíhají 
změny fyziologické (nový vzhled a sebepojetí), emocionální (jiný způsob prožívání, 

poznávání emocí), kognitivní (komplexnější pohled na svět) a sociální (nový vztah 

k autoritě a nové role), jejichž důsledkem je ztráta jistot a stability a hledání nové identity. 
Všechny tyto změny jsou živnou půdou pro náročné životní situace. 

Tělesné a emocionální změny  

Pubescence je biologickým milníkem. Probíhá tělesné dospívání a pohlavní dozrávání a 

zpracování těchto změn pro dítě může představovat i velkou zátěž. Zvlášť v případech, kdy 

fyzická vyspělost není v souladu s psychickou, nebo když přijde dřív než u ostatních dětí 
v kolektivu. To je náročné spíše pro dívky. U chlapců jsou signifikantní výška postavy, 

svaly a síla. Pokud se vyznačují těmito atributy dříve než ostatní chlapci, stávají se vůdci 

kolektivu. Malí, nevyspělí a slabí mají nízký společenský status a často se stávají oběťmi 
šikany. Dívky se porovnávají se sociokulturním ideálem krásy, což u nich může vést 

k poruchám příjmu potravy.  

Emocionální a kognitivní změny 

Pubertální děti bývají vlivem hormonů a životních změn emočně labilní, přecitlivělé, 

dráždivé, egocentrické a vztahovačné, impulzivní, nepředvídavé. Méně se ovládají a často 

se dostávají do konfliktů. Mají sníženou odolnost.  

Zásadní změnou pro pubescenta je logické a abstraktní myšlení. Jeho názory jsou 

diferencovanější, integruje různé, i protichůdné informace. Zvažuje hypotetické možnosti. 

                                                
36 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-803-4. 

(s.188-206) 
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Přeceňuje své kognitivní schopnosti, nepochybuje o tom, že má pravdu, se vším polemizuje 

a odmítá kompromisy. V důsledku těchto změn se dostává do konfliktů s autoritami. Dokáže 

být velmi radikální. Objevuje introspekci, věnuje se sebepoznání a hledá svou identitu ve 

chvíli jejích největších změn, což je pro něj náročné. 

Sociální změny ve vztahu k rodině 

Problémy v rodině nemají na pubescenta tak zásadní vliv jako v předchozím období, ale 

stále je intenzivně prožívá.37  

Pro toto období je specifická krize rodičovské autority. Pubescent se uvolňuje ze závislosti 

na rodině, která mu neposkytuje prostor k rozvoji. Zatímco se v předchozích fázích s rodiči 

identifikoval, nyní se od nich potřebuje odlišit. Zpochybňuje jejich hodnoty a normy, 

zdánlivě „vše odmítá, o všem diskutuje“. Někteří rodiče nato reagují autoritativním 
příkazem. Odmítá podřízenou pozici, chce rovnoprávnost a privilegia, ta ale nedostává nebo 

ne v požadované míře. Přestože od něj rodiče vyžadují větší zodpovědnost, často s ním 
jednají jako s dítětem. Čím více prostoru v rámci emancipace vyžaduje, tím pevněji bývá 

veden. To vše v něm aktivizuje obranné mechanismy. Příliš autoritativní výchova může vést 
k bouření dítěte nebo k podřízení se. Submisivní jedinec může mít potíže s prosazením ve 

společnosti. Totéž platí pro dítě, jemuž rodiče vyčítají sebeobětování. Pokud rodina 

v předchozích etapách neplnila svou roli a dítě v ní nemělo citové zázemí a necítilo jistotu, 
může se rozvíjet agresivní a kriminální chování. 

Sociální změny ve vztahu k vrstevníkům 

V období nejistoty poskytují vrstevníci dítěti oporu a bezpečí, jsou mu neformální autoritou. 
Přátelství naplňuje jeho potřebu po emoční vazbě, porozumění, sdílení a důvěrnosti. 

S vrstevníky se porovnává, což má význam pro jeho pochopení sebe sama. Zatímco hledá 

svou identitu, přijímá skupinovou. Identifikuje se s normami, hodnotami, ideály a vzory 

skupiny. Jeho konformita se projevuje ve způsobu oblékání, vyjadřování i názorech. Pozice 

ve skupině není „přisouzená“ jako role v rodině, ale záleží na osobnostních kvalitách a 

kompetencích. Může si v ní vydobýt vůdčí postavení, být populární a mít vliv. Skupina také 
vyvíjí na jedince sociální tlak. Může dojít ke konfliktu požadavků skupiny a rodičů.  

                                                
37 VAŠUTOVÁ, Maria. Pedagogické a psychologické problémy dětství a dospívání. Vyd. 1. Ostrava: 

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2005. ISBN 80-7042-691-8. (s. 59) 
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Na rozdíl od předchozí vývojové etapy bývají členové skupiny obou pohlaví. Dochází tak 

k jejich častějšímu kontaktu, prvním láskám a vztahům, experimentování se sexuální rolí. 

Musí se také vyrovnat s prvními milostnými zklamáními.  

Proměna vztahu ke škole 

Pubescent je kritický k vyučujícímu, jeho autoritu uznává jen tehdy, pokud si ji z jeho 

pohledu zaslouží, může se s ním tedy dostat do konfliktu. Snaží se vyhnout nepříjemnostem, 
dělá jen to, co je nezbytné. Pokud je učivo náročné, ve větším množství nebo mu nerozumí, 

zvyšuje to jeho nejistotu a aktivuje obranné reakce. Často reaguje únikem, potíže vytěsňuje, 

uchyluje se k racionalizaci. Oproti tomu polemiky o zbytečnosti učiva lze považovat za 

aktivní obranu. Známky jsou mu prostředkem k určité budoucnosti, za jejímž účelem si volí 
profesní roli. 38 

2.12  Náročné životní situace v kontextu situačním 

Jak již bylo popsáno výše, náročné životní situace v kontextu situačním jsem uspořádala do 

tematických okruhů a šikanu řadím do školní, ne vztahové oblasti. Činím tak proto, že se 
soustředím konkrétně na šikanu ve školním prostředí, ne v diagnostických ústavech či na 

dalších místech, kde se děti setkávají. Také autoři odborné literatury ji přiřazují ke školní 
zátěži. V následující části popíšu obecně školní zátěžové situace, potom konkrétně šikanu a 

kyberšikanu.  

2.12.1 Školní zátěžové situace 

„Už od chvíle, kdy je dítě předškolního věku zkoumáno, zda je zralé pro školní docházku, 

se ocitá v zátěžových situacích.“39 

Školní zátěžové situace mají různorodé zdroje (vnější i vnitřní, žákem ovlivnitelné i 

neovlivnitelné atd., jsou to osoby, činnosti, kvalita práce, její tempo, vztah k učiteli, vztahy 

mezi vrstevníky aj.). Působí na žáka dlouhodobě, krátkodobě i přerušovaně. Může jít o 

nápor, nebo se kumuluje, až dosáhne kritické hranice. Je provázena negativními 

                                                
38 VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-803-4. (s. 

209-250) 

39 ČÁP, Jan a MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. (s. 

527) 
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psychickými stavy žáka. Intenzita zátěže může být běžná (obvyklé povinnosti, např. 

zkoušení, sportovní trénink), zvýšená (může být brána také jako výzva, např. soutěž) nebo 

mezní (ohrožující, např. šikana).40  

Z hlediska učiva může žák pociťovat vyšší zátěž, pokud řeší nepřiměřeně těžké úkoly, 

kterým nerozumí, tempem, kterému nestačí. Při selhání, obzvláště opakovaném často ztrácí 

motivaci, je frustrovaný. „Potíže může mít – paradoxně – i žák talentovaný, jenž se ve škole 

nudí, neboť není vytížen, a který mívá konflikty s méně tvořivými vyučujícími.“41 Zátěžové 

jsou také situace vztahové, např. kontakt s předpojatým učitelem, příchod nového učitele, 
ale také prosazení se v kolektivu nebo vyrovnání se s neoblíbeností. „Žák mívá problémy 
se zvládáním oficiálního, předepsaného kurikula. Mívá však také problémy se zvládáním 
neoficiálního, skrytého kurikula: jak obstát ve třídě mezi spolužáky, jak uspět ve styku se 
žáky staršími a silnějšími, jak vyjít s různorodými učitelskými osobnostmi, jejich rozdílnými 

požadavky i svéráznými způsoby motivování a hodnocení žáků.“42  

Je také potřeba podotknout, že „mnohé krizové stavy si žák přinese do školního prostředí 

zvnějšku.“43  

2.12.2 Šikana 

„Zlomyslnost a krutost jsou odvěké lidské nectnosti.“ 44 

                                                
40 ČÁP, Jan a MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. (s. 

528) 

41 ČÁP, Jan a MAREŠ, Jiří. Psychologie pro učitele. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X. (s. 

527) 

42 Tamtéž, (s.527) 

43 JEDLIČKA, R. – KOŤA, J. Životní krize, krizové stavy u dětí a mládeže. Pedagogika, 1997, r. 47, č. 3, s. 

226 - 237. ISSN 3330-3815. (s. 234) 

44 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 

1995. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-049-9. (s. 15) 
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Úvod 

„Šikanování je rakovinou dnešních škol.“45 Nejčastěji se šikanuje ve školských a 

výchovných zařízeních: ve škole, dětských domovech, internátech, diagnostických 

ústavech, na kroužcích a ve sportovních zařízeních. S šikanou se ale setkáme také 

v zaměstnání, rodinných vztazích i domovech pro seniory. V neposlední řadě také ve 

vězeňských zařízeních a vojenském prostředí. Nevybírá si mezi věkovými skupinami, může 

k ní dojít v podstatě kdekoli. Statistiky nejsou přesné, neboť mnohokrát se o šikanování 

nikdo nedozví,46 nicméně případů přibývá. V posledních letech jsou evidovány dokonce 

v mateřských školkách.47 Je nezbytné s ní děti seznámit nejen formou přednášek, na kterých 

pasivně sedí, či preventivních programů, kde sice mluví, ale na teoretické úrovni. Je potřeba 
nechat je šikanu „prožít“, i když jen zprostředkovaně, pomocí literárního díla. Toto setkání 

i s „pouhým“ psychickým násilím by na ně mělo výchovně působit. Nejde nám přitom o 

převýchovu možného agresora, ale především přihlížejících. Pokud totiž oni nevpustí násilí 

do svého kolektivu, vzhledem k jejich početní převaze oproti agresorům „dobro zvítězí“.  

Definice šikany 

Šikanu lze stručně definovat jako „fyzické či psychické násilí, popř. kombinované 

ponižování až týrání tzv. slabších jedinců, většinou ve skupině, silnějšími.“48 Toto agresivní 

chování je úmyslné, opakované a samoúčelné, jeho cílem je způsobit utrpení. Vyznačuje se 

tím, že mezi obětí a agresorem je nepoměr sil a oběť se nedokáže bránit.49  

Příčiny, vývojové stupně a znaky 

Šikana nemá jen jednu příčinu, na jejím vzniku se podílí řada faktorů, např. sklony k agresi, 

sociální tlak, nevhodná výchova, osobnostní charakteristiky zúčastněných a jejich vztah. 

                                                
45 BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-

7387-436-0. (s. 23) 

46 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s. 18) 

47 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s. 19) 

48 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 

1995. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-049-9. (s. 25) 

49 BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-

7387-436-0. (s. 26) 



 26 

Vliv má násilí v televizi, médiích a počítačových hrách, které může způsobit ztrátu empatie, 

ale jejich důležitost bychom neměli přeceňovat. Děti ovlivňuje také tolerance rodičů vůči 

agresi a přístup „tvrdých loktů“.50 Bendl uvádí také frustraci vzniklou z neuspokojených 

potřeb. 51  

Vzhledem k našim literárním dílům je důležité, že Kolář zmiňuje snahu upoutat pozornost 

a získat obdiv, i žárlivost.52 Říčan kromě touhy po moci, ovládání, kontrole, doplňuje 

zvědavost, potřebu senzace a nudu.53 „Příčinou“ šikany, či spíše jejím spouštěčem je také 

odlišnost. Tyto příčiny jsou v různé míře zdůrazněny ve vybraných dílech, zatímco o 

rodinném zázemí agresorů se čtenář nic nedozví. 

Vznik a průběh šikany vychází ze zákonitostí skupinové dynamiky. Kolář rozlišuje pět 

stupňů šikanování: 1. zrod ostrakismu (v každé skupině je „černá ovce“ neboli outsider, 

dochází k jeho izolaci, vyčlenění z kolektivu a psychickému násilí), 2. přitvrzování 

manipulace (jedná se o „ochutnávání moci“, týrání pro zábavu, na odreagování, které se 
stále častěji opakuje, další vývoj záleží na reakci skupiny), 3. vytvoření jádra (pokud se ve 

skupině nevytvoří silná opozice, formuje se „jádro“ agresorů, „kápo a jeho poskoci“), 4. 

šikanování (skupina přijímá normy agresorů a nikdo se jim nepostaví), 5. totalita neboli 

dokonalá šikana (skupina se dělí na „otrokáře a otroky“ a nic jim nebrání v činnosti, i 
původně neutrální členové skupiny se zapojují do týrání). Poslední stupeň bývá ve školách 

v mírnější podobě, objevuje se spíše ve výchovných ústavech a mezi dospělými.54 

V souvislosti se šikanou se často ptáme, jak je možné, že si jí nevšimli vyučující. Tato 

otázka také přímo zazní v Útěku Kryšpína N., mezi řádky je přítomná i v Deníku třídního 
otloukánka. Přímé znaky šikany jsou: posměšky, nadávky, pokořující přezdívka, hrubé 

                                                
50 ŘÍČAN, Pavel a JANOŠOVÁ, Pavlína. Jak na šikanu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2991-

6. (s. 68-69) 

51 BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-

7387-436-0. (s. 57) 

52 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s. 86) 

53 ŘÍČAN, Pavel. Agresivita a šikana mezi dětmi: jak dát dětem ve škole pocit bezpečí. Vyd. 1. Praha: Portál, 

1995. Pedagogická praxe. ISBN 80-7178-049-9. (s. 30) 

54 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s. 36-37) 
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žerty, nenávistné a pohrdavé poznámky, odevzdávání věcí, jídla, peněz, panovačné příkazy, 

honění, strkání, pošťuchování, rány, kopání, které oběť neoplácí. Nepřímé znaky: žák je o 

přestávkách sám, nemá kamarády, ve sportech je do týmu volen jako poslední, při promluvě 

před třídou je nejistý, je uzavřený a ustrašený, působí smutně, nešťastně, nevysvětlitelně se 

mu zhoršuje prospěch, jeho věci jsou znečištěné, poškozené, či je postrádá, odmítá vysvětlit 

jejich stav nebo používá nepravděpodobné výmluvy, roste jeho absence, má odřeniny, 
modřiny, škrábance, které nedovede vysvětlit, o přestávkách vyhledává učitele. 

Samozřejmě záleží na konkrétním případu šikany, jakým způsobem se manifestuje. 

Typy šikany 

Kolář člení šikanu na přímou (zjevná) a nepřímou (skrytá), aktivní (oběť něco dělá pro 
agresora) a pasivní (oběť snáší ponižování), fyzickou a psychickou. Klasifikuje 5 okruhů: 

1. fyzická agrese a používání zbraní (fackování, kopání, bití, věšení, škrcení, dušení, bodání, 

svlékání do naha, násilné sprchování aj.); 2. slovní agrese a zastrašování (posměch, urážky 

rodičů, výhružka zabitím aj.); 3. krádeže, ničení a manipulace s věcmi (agresoři ničí 
oblečení, berou peníze, přivlastňují si věci, svačinu, pomůcky atd.); 4. násilné a 

manipulativní příkazy (klečet, prosit, sloužit aj.); 5. zraňování izolací, oklikou a 
„uměleckými“ výtvory (oběť je ignorována spolužáky, neslyší ji, nereagují na ni, píší o ní 

urážlivé texty). Jakkoli se zdá tento výčet široký, vynalézavost agresorů nezná mezí, jak 

dokazují také díla, se kterými budou žáci pracovat. Objevují se v nich některé z těchto 

praktik, ale také mnohé další. 55 

Je důležité odlišit psychickou šikanu od škádlení. Agresor, který je při ní přistižen, totiž 
často tvrdí, že to byla „jen legrace“. Toto zastírání doporučeno v Deníku třídního 
otloukánka. „Škádlení“ se ale od šikany liší tím, že pocity nejsou jen negativní, jedinec se 

může bránit, či škádlení oplácet, činnost přestane, když dá najevo nesouhlas. 56 

Aktéři / protagonisté / účastníci 

Přímými účastníky šikany jsou agresoři a oběť, nepřímými účastníky jsou všichni ostatní, 

kterých se konkrétní případ týká, např. učitel, rodiče, širší společnost, úřady atd. 

                                                
55 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s. 28-30) 

56 BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-

7387-436-0. (s. 21) 
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Agresor bývá fyzicky vyspělý, nebo slabší, ale inteligentní jedinec, který se obklopí silnou 

skupinou. Bývá sebejistý, oběť považuje za méněcennou a je k ní bezohledný. Chce ovládat 

a ničit ze zlomyslnosti nebo pro zábavu. Kolář dělí agresory do třech typů: primitivní 

(impulzivní, má kázeňské problémy, páchá trestnou činnost, vyžaduje poslušnost, agrese je 

v rodině); kultivovaný („slušný“, úzkostlivý, sadistický, týrá skrytě, v rodině důslednost a 

dril); „srandista“ (optimistický, oblíbený, vlivný, se sebedůvěrou, týrá pro zábavu, citové 

strádání v rodině a absence morálních hodnot).57 

Oběti mohou být podle Koláře: „slabé“ s tělesným a psychickým handicapem (postižení, 

obézní, málo zdatní), „silné“ a nahodilé (dítě vyčerpané, s depresemi), „deviantní“ a 

nekonformní (něčím se odlišují), žáci s životním scénářem oběti (nedokážou posoudit, že 

jde o ubližování). Obětí se může stát kdokoli, ale často to bývají děti tiché, plaché, 
přemýšlivé, citlivé, osamělé, v konfliktu ustupující, s nízkým sebevědomím, dobrým 

prospěchem, sociálně slabé, odlišné rasově, národnostně i jakkoli jinak.58 

Kolář pojímá šikanu třemi způsoby – jako nemocné chování, jako formu závislosti (agresor 

touží po nadřazenosti, jeho brutalita se stupňuje, zlomená oběť se s ním poté identifikuje) a 
jako poruchu skupinových vztahů (týká se celého kolektivu, i přihlížejících). Mezi aktéry 

šikany tudíž patří také „mlčící publikum“, které na násilí neupozorní, oběť nebrání, agresory 

nezastaví, později týrání toleruje a v pokročilých stádiích se k němu přidá. 59 Pokud situace 

trvá déle bez zakročení dospělého, tak pro přihlížející se agresivní chování stává 

normálním.60 Jak již bylo řečeno, šikana je nemocí kolektivu, který se poté musí léčit. 

Důsledky pro oběť, agresora a ostatní účastníky 

„Závažnost poškození závisí na tom, jaké míry destruktivní síly šikanování dosáhlo a zda 

bylo krátkodobé, nebo dlouhodobé. Důležitá je i míra obranyschopnosti oběti.“61 

                                                
57 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s. 86) 

58 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s. 89) 

59 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s. 27-35) 

60 ŘÍČAN, Pavel a JANOŠOVÁ, Pavlína. Jak na šikanu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2991-

6. (s. 64) 

61 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s. 68) 
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Šikana zásadním způsobem ovlivňuje dětskou psychiku, i když se to zpočátku neprojevuje 

zvenčí. Oběť je frustrovaná. Cítí se méněcenná, je narušeno její sebepojetí. Dochází 

k poruchám pozornosti, zhoršení prospěchu a vztahu ke škole. Může následovat únik do 

nemoci, záškoláctví a zvyšující se absence. V případě šikany čtvrtého a pátého stupně je 

zasažena celá osobnost. S tím souvisí psychosomatické potíže, fobie, panické stavy a jiné 

poruchy, které vyžadují dlouhodobé léčení. V nejhorších případech, kdy je oběť zlomena, 
její identita rozbita a není již schopná snášet násilí, dojde k pokusu o sebevraždu. Následky 

na tělesném i duševním zdraví si nicméně nese každá oběť šikany po celý život,62 což je 

opakovaně přímo řečeno v Deníku třídního otloukánka.  

U agresora může jeho chování vést k patologickému vývoji osobnosti, deformaci 

hodnotového systému, konfliktům se zákonem.63 Současná česká právní praxe nezná termín 

„šikana“, ale její skutková podstata je stíhatelná jako trestný činem proti svobodě a lidské 
důstojnosti nebo ublížení na zdraví. Trestně odpovědní jsou agresoři od 15 let a hrozí jim 

sankce podle spáchaných trestných činů. Mladší mohou být umístěni do diagnostického či 

výchovného ústavu, může nad nimi být stanoven dohled, dochází na pohovory s kurátory. 

Pro přihlížející kolektiv bývá typická ztráta iluzí o společnosti, důvěra v autority, může se 

dostavit lhostejnost a rezignace. Při léčení se potom přihlížející účastní rozhovorů 
s psychologem, hledají příčiny vzniklé situace, vyrovnávají se s vlastním podílem na ní, 

reflektují ji. Účastní se různých preventivních programů a budují vztahy ve třídě. 

2.12.3 Kyberšikana 

Definice 

Termín „kyberšikana“ vznikl překladem anglického názvu „cyber bullying“, případně se 

používají označení kybernetická šikana, kybernetická agrese aj. Dochází k ní, jestliže 
„Jeden nebo více žáků úmyslně, většinou opakovaně psychicky týrá spolužáka či spolužáky 

a používá k tomu informační a komunikační technologii – zejména internet a mobil.“64  

                                                
62 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s. 35-43) 

63 BENDL, Stanislav. Kázeňské problémy ve škole. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-

7387-436-0. (s. 39) 

64 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s.  86) 
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 Celá moderní společnost je postavena na technologiích, zasahují do všech aspektů našeho 

života. Bohužel je snadné je zneužít. Agresorovi poskytují agresorovi nezměrné možnosti 

k útokům. Skrývá svou identitu, anonymní prostředí ho zbavuje zábran a jeho brutalita je 

větší. Oběť je přepadána kdykoli a kdekoli, nemůže uniknout a možnosti její obrany jsou 

omezené. Pokud by řešila situaci tím, že přestane technologie používat, diskvalifikuje se 

tím v různých oblastech života.  

Prostředky a formy 

Agresor může oběť obtěžovat telefonicky (opakované prozvánění, telefonické vyhrožování, 

ale také krádež mobilu a zneužití jeho obsahu), prostřednictvím zpráv, e-mailu, chatu, 

chatovacích aplikací a sociálních sítí (posměšky, výhrůžky, zahlcuje účet nevyžádanými 
reklamami aj). Pod jinou identitou komunikuje s obětí, zjišťuje citlivé informace, které 

prozradí. V dnešní době ani pro mladší agresory, zdatnější v používání technologií, není 

těžké získat přístup k těmto účtům oběti a zneužít je (neskrývaně – rozešle jménem oběti 

maily aj., zesměšní ji pomocí hloupých statusů na „zdi“ atd. – ale i skrytě – využije 
získaných údajů k pozdějším útokům). Agresor může oběť fotit nebo natáčet, obsah sdílet, 

často v zesměšňující úpravě (fotokoláže). „Oblíbené“ je nahrávání fyzické šikany a sdílení 
záznamů (tzv. happy slapping). Lze také založit hanlivé stránky či blogy o oběti. Specifický 

je tzv. sexting, tj. zasílání nevyžádaných zpráv, mailů, fotografií a videí se sexuálním 

obsahem. Velmi nebezpečný může být kyberstalking, tj. zneužití technologií 

k pronásledování. Konkrétní podoby obtěžování se často kombinují.65 

Aktéři / protagonisté / účastníci 

„Agresoři, pokud nevidí svou oběť, ztrácejí zábrany a dochází u nich k tzv. disinhibičnímu 
efektu. Útočník si při kyberšikaně obvykle dovolí mnohem více, než by si dovolil vůči oběti 
tváří v tvář. Disinhibice je posílena anonymitou, časovou a fyzickou vzdáleností a absencí 

komplexních smyslových vjemů.“66 V odborné literatuře jsou rozlišeny různé typy agresorů 
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kyberšikany, ale ty neuvádím, protože v Deníku třídního otloukánka se jedná o tytéž osoby, 

jež Erika šikanují v reálném životě, jejich charakter odpovídá klasickému pojetí agresora.  

Oběť kyberšikany nemá fyzická poranění, je tudíž náročnější příčinu jejích potíží odhalit. 

Může se jí stát kdokoli, nemusí se ničím lišit. Nejohroženější skupinou jsou nejaktivnější 

uživatelé technologií, kteří sdílí příliš mnoho informací, fotografií, videí atd., často 

s intimním obsahem, aniž by si uvědomovali rizika. Již jsem zmiňovala, že děti středního 
školního věku jsou zaměřeny realisticky. Co je vyřčeno, to považují za realitu. Vzhledem 

k tomu, že v jejich očích virtuální a skutečná realita často splývají, opakované psané 

výhrůžky na ně mohou působit velmi mocně. 

Materiál, jehož účelem je kyberšikana, se rychle šíří. Z hlediska publika je zajímavé, jak 

rychle se z přihlížejících stanou pachatelé, pouhým kliknutím, kterým obsah přepošlou.67  

Tradiční šikana versus kyberšikana 

Jak je patrné z popisu šikany a kyberšikany, nachází se mezi nimi mnoho styčných bodů 
(základní atributy a cíle), ale také rozdílů (liší se prostředky, není omezeno místo a čas, 

profil útočníka je jiný, navíc může svou identitu skrývat nebo přijmout jinou. Liší se také 
její rozsah a rychlost šíření). Kolář ji chápe jako formu psychické šikany, ale je natolik 

svébytná, že toto pojetí se nezdá být dostačující. Mohli bychom o ní uvažovat jako o 

prostředku, neboť rozšiřuje možnosti agresora k týrání oběti. Může probíhat v noci, 
v domově oběti, který už pro ni není bezpečný. „Není před ní úniku.“ Neustále se rozvíjí 

s tím, jak pokračuje vývoj technologií. Je jakousi dokonalejší, děsivou formou šikany. 

Ke kyberšikaně závěrem  

Technika se nám stále více „dostává do krve“ a nejmladší generace se s ní setkávají od 

prvních měsíců svého života. Jejich nejoblíbenějšími hračkami jsou dětské mobily, tablety 

a počítače. Vliv má samozřejmě to, že nás vidí s nimi neustále manipulovat. Často ještě 

neumějí pořádně mluvit, ale už hrají nejjednodušší hry na těchto zařízeních. Jejich ovládání 

je pro ně instinktivní, samozřejmé. Zatímco my ještě vnímáme rozdíly mezi realitou a 

virtuálním světem, pro ně již mohou být nevýznamné. Je proto nezbytné naučit je, jak se na 
internetu pohybovat bezpečně, informovat je o možných formách jeho zneužití proti nim.  
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2.13  Útěk Kryšpína N. v kontextu náročných životních situací 

Hlavní postavou Útěku Kryšpína N. je jedenáctiletý chlapec, který utekl z vícedenní školní 
akce v přírodě a prodírá se lesem.  

Dlouhotrvající náročná životní situace způsobená šikanou u něj přešla do akutní krize. 

Spolužáci mu už podruhé zničili sluchadla. Ví, že babička nemá peníze na nová a pojišťovna 

je znovu nezaplatí. Zase bude za hloupého, když se bude pokoušet odezírat. Má pocit, že se 

mu zbortil svět. Zdá se mu, že nic nemá smysl a v budoucnosti ho nic nečeká. Říká si, že 
„se bude nepřátelským roštím prodírat až do konce života.“ (s. 9) Cítí vztek a jiné vypjaté 

emoce, přestává se ovládat, dochází u něj k výbuchům křiku a nadávání. Křičí. Řve. Na celý 
les. Na celý svět. (s. 35) Když usne vyčerpáním, vrací se mu prožitá příkoří v podobě 

nočních můr. Vzpomíná na ně ale i v bdělém stavu. Uvědomuje si, že se něco musí změnit, 

a hledá řešení.68 

Šikana není tématem díla, pouze motivem. Autorka jej rozvíjí paralelně vedle jiných až ve 

druhé polovině příběhu, kdy je odhalena příčina chlapcova útěku. Od té chvíle on sám 

vzpomíná na utrpení, do té doby jen naznačované. V mysli prochází „kolem“ některých 
příhod, ale do třech větších se ve vzpomínkách přenese a znovu je prožívá spolu se 

čtenářem. Snášel psychické i fyzické násilí. Nadávky jako „hluchoune“, oslovení „Špíno, 
Špindíro“, neustálé narážky na své postižení, vlivem zkomoleniny jména i na osobní 

hygienu. „Jdeš se vykoupat, Špindíro? Tak to abysme šli domů, protože až vlezeš do bazénu, 
bude voda rázem kontaminovaná.“ (s. 67) Různé posměšky a „vtípky“. Spolužáci-agresoři 
mu hlavu vymáchali v záchodě. Ponižovali ho, nutili k oslovení „pane“, prosbám o 

smilování, dávali příkazy. Svázali ho švihadlem a chtěli, aby předváděl, jak se z něj dostane. 

Hodili ho do bazénu, čímž poprvé zničili sluchadla. Poté vyhrožovali, že utopí i jeho, pokud 

je prozradí. To byla chvíle, kdy opravdu brečel. Ponížením, že se ani nepokoušejí s ním 
mluvit. Že mu to napsali. (s. 73) Podruhé přístroj vhodili do nádobky na splachovací vodu 

na toaletách. Vypravěč nepopisuje, co v ten okamžik cítil, jen naznačuje. V tu chvíli slyšel 
hlasité šplouchnutí, div mu to uši neutrhlo. Přestože Kryšpín už několik minut předtím nic 

neslyšel, v tomto okamžiku je ticho ohlušující. Je to chvíle, kdy se boří svět. Závěrem přijde 

ještě jedno ponížení. „Tak. A teď je necháme koupat, broučky,“ utřel si Marián štítivě ruku 
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do kalhot a nařídil Srpnovi, ať porcelánové víko zase nasadí. „Jo, málem bych zapomněl… 
futrál, ten si nech. Na.“ (s. 87)  

Uspořádání vzpomínek odpovídá stupňování agresivity tyranů. Jde o šikanu čtvrtého 

stupně. Jádro agresorů je již vytvořené. Tvoří ho Marián a jeho poskoci Denis a Srpen. 

Reakce přihlížejících spolužáků nejsou popsány. Je možné, že se někteří baví. „Hele, Špína 
jde!“ zaslechl tenkrát za sebou výkřik a vzápětí hluk hromadného smíchu – výsměchu. (s. 
67) Část spolužáků bude určitě neutrální. Najde se slabá opozice. Jedna dívka se za Kryšpína 

v minulosti postavila, druhá se svým způsobem vzepřela agresorům, když se sama od sebe 

svěřila vychovatelce, že jí kluci vzali švihadlo, aby s ním Kryšpína svázali, čímž posunula 

vyšetřování správným směrem.   

Příčinou šikany je touha zahnat nudu. V díle je přímo pojmenována. Právě na to přišel, čím 
se povyrazit. (s. 84) Důležitá je ale také potřeba někoho ovládat, mít nad ním moc. Marián 

vyžaduje oslovení „pane“, přikazuje, fyzicky dominuje. Nejvíc jej dráždí hrdinova 

nedoslýchavost. „Marián si sedl na postel a s opovržením sledoval, jak Kryšpín sluchadlo 
vypnul a vyndal ty svoje brouky z uší, aby je pečlivě uložil do krabičky.“ (s. 84)  

Vliv má ale i celková Kryšpínova „odlišnost“. Podílí se na ní různou měrou jeho osobnost, 
nedoslýchavost, ale i rodinné prostředí. Je uzavřený, citlivý, přemýšlivý, sečtělý. 

Zodpovědně pečuje o sluchadla. Ta se mu kroutí za ušima a přitahují pozornost. Situace 

související se zvukem jsou pro něj matoucí. Svět vnímá jinak, jeho spolužáci mu občas 
nerozumí. Komunikace za hluku školních přestávek je pro něj téměř nemožná, nemá 
kamarády. Nevlastní nejnovější mobil, tablet na hraní her, obléká se staromódně. Důvodem 

je špatná finanční situace, žije totiž s babičkou. Nejen, že nemá otce, o jehož autoritu by se 

opřel, ale i matka ho opustila. Můžeme jen domýšlet, v kolika ohledech to ovlivňuje jeho 

život. Dle ilustrací je Kryšpín pohledný. Učitel o něm říká, že není „žádná třasořitka“, ale 

oproti Mariánovi je menší, drobnější, spíše dětský, což také nepomáhá jeho sociálnímu 
statusu. Jak již bylo řečeno, pro děti středního školního věku a pubescence je běžné, že 

vyčlení z kolektivu někoho, kdo je odlišný, fyzicky slabý, kdo „nedrží krok“ a nestačí jim. 

Kryšpín je jako outsider typickou obětí šikany. 

Postavy agresorů jsou typizované, naznačené jen v základních obrysech. O Mariánovi 
čtenář ví jen to, že „je na svůj věk poměrně vysoký. Celkově vlastně vypadá starší než 

ostatní. Jestlipak nepropadl? Pod pyžamem se mu dokonce rýsují náznaky svalů.“ (s. 30) 

Z jeho činů vysoudí, že je znuděný, touží po kontrole, vůdčí pozici. To on druhým dvěma 

klukům rozkazuje. Nad Kryšpínem se cítí být nadřazený, musí mu připomínat, že je slabý. 
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Je sice nervózní při výslechu, ale po odhalení nejeví náznaky lítosti. Když učitel chlapcům 

vynadá, tváří se zarputile. Je typickým agresorem. Autorka záměrně nesděluje nic o jeho 

rodinném zázemí, osobnosti. Pojímá ho čistě negativně. Je zajímavé, že ilustrace zobrazují 

Denise jako „ucho“, které by samo mohlo být obětí šikany. I když jsem se v teoretické části 

více nerozepsala o roli poskoka, jako znak je to pro ně typické. Takové děti šikanují mimo 

jiné z preventivních důvodů, aby se nestaly obětí ony. 

Čtenáři, který se na příběh dívá zvenčí, z pohodlí a bezpečí, by se mohl zdát Kryšpínův útěk 

přehnaný. Pokud není schopen postavit se šikaně sám, mohl se svěřit učiteli. Musel vědět, 

že nemá kam jít, bez věcí daleko nedojde, budou po něm pátrat. Je ale pravděpodobné, že 

Kryšpín takto nepřemýšlel. Jeho odolnost byla šikanou, ale také životem s postižením a bez 
rodičů značně snížena, tedy dlouhotrvající náročnou životní situací. Bylo v podstatě otázkou 

času, kdy tak vysokou zátěž neunese. Teď prožívá krizi, jeho emoce jsou vypjaté, roli 

převzaly obranné mechanismy. Není nečekané, že utekl, protože běžně utíká. Před 

nepříjemnými zvuky vypíná sluchadla, ať to jsou posměšky nebo návštěva zubaře. I když 
je v lese, tak utíká do vzpomínek na milované osoby. Díky útěku ale získá čas, sebere 

odvahu a rozhodne se problém řešit, přejde tedy ke copingu. I to je typické pro prožívání 
krize.  

Na konkrétní řešení už ale nedojde, protože Kryšpín spadne do soutěsky, odkud je 

zachráněn pátrací skupinou. Agresoři nejsou potrestáni, příběh má otevřený konec. 

2.14  Deník třídního otloukánka v kontextu náročných životních situací 

Šikana je hlavním tématem Deníku třídního otloukánka. Hned první den šesté třídy dostane 

jedenáctiletý Erik přezdívku Pošuk a začne být šikanován trojicí kluků, v duchu je označuje 
jako Ďábelskou trojku. Podaří se mu zjistit, že ho vybrala Kniha šikany, která se předává 

mezi generacemi, on je pouze jedním z řady Pošuků. Pátrá po ní, aby týrání zastavil. Jeho 
deníkové zápisy o příkořích i hledání se střídají s kapitolami Knihy, jejich obsah spolu 

koresponduje. Čtenář je může porovnat, ale především nahlíží do nitra agresora, což je 

v tomto typu literatury výjimečné. 

Šikana začíná vyčleněním Pošuka z kolektivu, jeho izolací. „Říkej mu divnými jmény, dělej 
si srandu z toho, jak vypadá, jak se chová nebo jak mluví.“ (s. 21) Šikanátoři, jak hrdina 

označuje agresory, Erikovi nadávají, že je nula, ubohej, teplouš. Baví se na jeho úkor, snaží 

se ho zostudit. Překvapí ho na toaletách, a zatímco mu drží ruce při močení, křičí na něj 
„žíravina“. Když se chlapec pomočí, všude to rozhlásí. Následují instrukce „přiměj ostatní, 
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aby mu schovávali věci, aby na něj mluvili nesmyslným jazykem nebo aby předstírali, že má 
nemoc, jíž se nikdo nechce nakazit.“ (s. 42) Při suplované hodině angličtiny žáci jeden po 

druhém hláskují slovíčko, poté jej použijí ve větě. Téměř všechny se týkají Erika. Začne 

Ďábelská trojka, ostatní se přidají. „Kdykoliv vidím Erika Haskinse, váhám, jestli kolem něj 
mám projít, abych nemusel čuchat jeho smrad.“ (s. 44) Tato „hra“ se děje opakovaně, neboť 

třídní učitel bývá z osobních důvodů často pryč. Pouze jednou Erik naznačuje, že ne všichni 
se zapojili. Je zajímavé, jak rychle kolektiv týrání propadl. Může to souviset s tím, že jádro 

agresorů se vytvořilo již před začátkem školního roku. Skupina se neměla příliš šanci bránit. 

Jedná se o šikanu čtvrtého stupně, téměř výlučně psychickou, která se ale nevyvíjí běžným 

způsobem, jak jej popisuje například Kolář. 

Pošuka je nezbytné připravit o přátele. Ďábelská trojka ho proto rozeštve pomocí 

kyberšikany s kamarádkou Melody. Aby byli i ostatní proti němu, musí mít špatnou pověst. 

Je proto potřeba pomlouvat, „lhát o pravdě“. Čili využít špatné věci, kterou udělal, znovu ji 

provést a obvinit ho z ní. Také před učiteli je nezbytné občas si postěžovat na drobnost, 
třeba že opsal úkol. Pokud by na držitele příručky přeci jen padlo podezření, tak radí: „Vždy 
popisuj jen svoji část příběhu.“ Obviněný se má tvářit, že jde o nedorozumění. „Omluv se 
a dodej, že víš, že jste měli být milejší, protože je Pošuk citlivý.“ (s. 64) 

Kniha zrazuje od užívání fyzického násilí právě proto, že zanechává stopy. Nicméně jej 

připouští, pokud se Pošuk „vymkne tvé kontrole“. (s. 177) Erik je časem zoufalejší, 
podrážděnější, ale také odvážnější. Stále častěji se staví na odpor. Když brání jednoho 

spolužáka, prokáže velkou odvahu i při fyzickém kontaktu s agresory. Ti ho poté napadnou 

v umývárně, udeří jej do břicha jako varování. V dalších dnech ho pronásledují, bojí se jít 

na toaletu. Tato příhoda je ale ojedinělá. Kniha šikany totiž držitele varuje, že násilníky 

nemá nikdo rád. A o to jde především, být oblíbený. 

Cílem šikany není násilí samo o sobě, ale stát se vůdcem, být obdivovaný „když Pošuka 
dostaneš na dno třídy, dokážeš tím, že ty sám jsi na vrcholu.“ (s. 21) Příručka skrývá svou 

pravou tvář a v tom je její nebezpečí. Kdyby nesla název Kniha šikany a týrání by v ní bylo 

otevřeně pojmenováno, část čtenářů by ji, doufejme, odmítla následovat. Týrání se ale 

maskuje jako něco přirozeného. Cílem je dostat se na vrchol. „Co kdyby ti někdo řekl, že 
můžeš? Že existuje cesta, jak změnit své postavení, způsob, jak s tebou zacházejí, a být 
oblíbenější?“ (s. 14) Její autor jako by si neuvědomoval, k čemu vlastně nabádá. Tvrdí, že 

jde o návod, jak se vypořádat s obtížemi v šesté třídě, které on sám zažil a úspěšně překonal. 

Tváří se jako kamarád, který čtenáře zasvětí do tajemství úspěšnosti. „Když se budeš držet 
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plánu, za chvilku budou všichni tvými kamarády.“ (s. 28). Tvůrce uznává, že ničit Pošuka 

„není milý úkol, ale je to moc důležité pro tvůj postup.“ (s. 47) Zdůrazňuje, že při všem se 

musí hlavně bavit. Učí ho, jak manipulovat s lidmi. Tváří se, že všechno ví a svět mu klečí 

u nohou. „Podrobil jsem si celý šestý ročník, mám spoustu přátel a všichni dělají, co chci. 
Ani učitelé se mnou nezametají.“ (s. 7) Je alibistický a velikášský. Domnívá se, že svému 

Pošukovi ulehčuje život, protože nemusí o ničem rozhodovat, snažit se být někým. 
Přirovnává se k otcům zakladatelům a tvrdí, že přispívá lepší budoucnosti. Zanechává po 

sobě příručku a sám se přesouvá k vyšším cílům, chce být někým významným. Je hlavním 

strůjcem páchaného násilí, jeho mozkem. Jeho charakter je specifický a neodpovídá 

žádnému z běžně vymezovaných typů agresorů. 

Aktuálním držitelem příručky je Jason, který vede Ďábelskou trojku. Je výmluvný, 

sebevědomý nebo se tak tvářící „frajírek“. Rád předvádí prvky karate, čímž demonstruje 

svou moc. Šikanuje, aby byl vůdcem, upozornil na sebe, pro pobavení ostatních. Odpovídá 

charakteristice agresora „srandisty“. Je ale také možné, že roli hraje žárlivost, protože se mu 
líbí Erikova kamarádka Melody. Aby se vše podařilo, musel si zvolit podle rad příručky 

poskoky, kteří jsou „hloupější než ty, takže tě budou poslouchat… silnější než ty, takže tě 
budou chránit… budou tě následovat, takže to budeš ty, kdo je dovede ke slávě.“ (s. 28) 

Jedním z nich se stal Donovan. Byl to Erikův nejlepší kamarád, tlustý chlapec s předkusem. 

Erik o něm říká, že „není žádný super mozek…“ je to „ten kluk, co na výtvarce olizoval 
fixy.“ (s. 142).  Ale přes léto vyrostl, zhubnul a změnil účes. V ďábelské trojce zastupuje 

pozici „ranaře“. V prvních dnech se zdá, že ho mrzí, jak se vše vyvinulo. Vymlouvá se, že 

vše je vina knihy. „To ta kniha!“ zrudl v obličeji. „To ona si tě vybrala, ne já. Nemáme na 
výběr, kdo bude Pošuk!“ (s. 31) V průběhu školního roku se z něj ale stane agresor, který i 

bez přítomnosti vůdce svévolně šikanuje dalšího spolužáka. V závěru příběhu si pochvaluje, 

jak skvělý byl tento rok. Je příznačné, že o těchto chlapcích se čtenář mnoho nedozví, 
informace jsou „roztroušené“ v textu. Jsou to postavy typizované a autor je tak zachytil 

nejspíš proto, aby zůstaly v pozadí oproti autorovi Knihy šikany. 

Je pozoruhodné, jak velkou vážnost knize šikany všechny generace šikanátorů přikládají. Je 

to pro ně Bible. Její tvůrce se tváří, že všemu rozumí. Jeho plán je „perfektní“ a vše se děje 
tak, jak píše. Odhaluje jim pravidla, podle kterých společnost funguje. Šikanátoři touží být 

oblíbení a toho se jim dostává. Poskoci jsou poctěni tím, že si je vůdce vybral. Ví o 

tajemství, které se předává po generace. Dává jim to pocit výjimečnosti. 
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Část rad se týká údržby příručky. Pokud se poškodí jednotlivé stránky, budou přepsány, 

případně dostane novou vazbu. Především ale její existence musí zůstat v tajnosti. Kdyby 

každý znal její tajemství, nebyl by návod k ničemu. Nemá se nikde povalovat a rozhodně ji 

nesmí najít Pošuk. „Samozřejmě, že ví, že je největší trapák ze třídy, ale to nejdůležitější je, 
že neví proč, takže s tím nemůže vůbec nic udělat.“ (s. 59) A to by se dozvěděl, protože by 

si přečetl tu „nejcennější“ radu, a sice podle čeho vybrat Pošuka. Ten „…není ani škaredý, 
ani hezký. Chytrý ani hloupý. Zlý ani hodný. Vtipný ani nudný. Měl by to být ten, o kom se 
nedá pořádně říct, jaký je nebo není… Pošuk je člověk, který neví, kdo je. A ty budeš ten, 
kdo mu řekne, kým se má stát. Je totiž Pošuk.“ (s. 224) Erik se tedy nestal obětí pro svou 

odlišnost, ale normálnost. Kdokoli se totiž může stát obětí šikany. 

Erik od začátku bojuje. Pátrá po Knize šikany právě proto, aby se mohl změnit. Pokud by 

odstranil příčinu, pro níž byl vybrán za Pošuka, násilí by skončilo. Vědomě se rozhodne pro 

coping zaměřený na řešení problému. Staví se stále častěji na odpor, ale jeho odolnost klesá 

spolu se sebevědomím. Týrání ovlivňuje jeho sebepojetí. „Už nechci být sám sebou...“ 
Kriticky hodnotí svůj vzhled, osobnost a chování. „Nesnáším svůj hlas i způsob, jak se 
vyjadřuju, věci, co říkám. Nenávidím svoje myšlenky, co nikdy nezmlknou. Nejsem v ničem 
doopravdy dobrej, nejsem vtipnej… Chci se změnit. Nechci být takový člověk. Nechci být 
Pošuk.“ (s. 104-105) Jednu dobu ztrácí naději. „Už to nevydržím. Nic už není dobrý. Není 
to sakra dobrý!“ (s. 121) 

Až po přečtení Knihy šikany si uvědomí, že „hrál podle pravidel“. Dovolil, aby z něj Pošuka 

udělali. „já jsem byl prostě posedlý tím, proč jsem Pošuk. Co ze mě sakra dělá Pošuka? Ale 
už mě ani nenapadlo přemýšlet nad tím, že jsem Pošuk, to jsem prostě přijal.“ (s. 227) Jak 

již bylo řečeno, v období středního školního věku jsou děti náchylné k tomu, aby přijaly 

jako realitu, co o nich bylo řečeno. Fáze puberty se vyznačuje hledáním identity. Erik ještě 

nevěděl, kým je, snadno se tedy stal tím, kým ho chtěli mít. Myslel si, že je Pošukem pro 
některou svou vlastnost. Bojoval, aby se mohl změnit, ne proto, aby se postavil za sebe. A 

také proto, že šikana šestou třídou nekončí. Potkal některé Pošuky předchozích ročníků a 

věděl, že na dalším stupni bude pokračovat. Dokonce i později, v životě. 

Erik si v závěru uvědomí, v čem chyboval. Vše v jeho životě se točilo kolem toho, že je 
Pošuk, nechal se tím pohltit. „Nikdy jsem o tom nemluvil ani s mámou, ani s tátou, a ani 
s panem Whitnerem, protože jsem se za to styděl.“ (s. 226) Pro oběti šikany je typické, že 
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odmítají promluvit, aby si zachovaly poslední zbytky sebeúcty.69 Zároveň se ale neměl 

komu svěřit. Matka se jen pohoršovala nad tím, že někoho zranil, vůbec se nezeptala na 
příčinu. Rozvedeného otce vídá jen občas a jeho otázka, jak se má, nebyla položená tak, aby 

na ni pravdivě odpověděl. Když našel úvodní stránku Knihy šikany, mohl ji odevzdat, 

nevěřil ale autoritám. Učitelé celý rok očividnou šikanu přehlíželi a třídní byl často pryč, 

čímž situaci agresorům značně usnadnil. Ve třídě byl sám, částečně vlastním přičiněním. 

Zlobil se na Melody i všechny ostatní, utrhoval se na ně a byl nepříjemný.  

Autor Knihy šikany není v příběhu přítomen jako postava, prezentují jej pouze kapitoly, 

které jsou jeho vnitřním hlasem. Tedy do okamžiku, kdy Erik vypátrá jeho totožnost. Je jím 

Tony Clark, ředitel školy. Jejich rozhovor je silným okamžikem. Vyrostl, změnil se, 

vzpomínky na minulost ukryl hluboko v sobě. Je zděšený, když zjistí, co možná způsobil. 
Omlouvá své jednání. Mluví vyhýbavě, nedokáže knihu ani pojmenovat. Hroutí se a 

z náročné situace raději uteče. Stačí mu, že příručku nenašel tam, kde ji kdysi zanechal. Sám 
sebe přesvědčuje o tom, že je jen legendou. Jedenáctiletý Pošuk má nad ním na vrch 

odvahou i morálkou. 

Deník třídního otloukánka přistupuje k tématu šikany netradičně. Zachycuje zlo páchané 

dětmi pro zábavu a společenský vzestup, přitom nepůsobí depresivně. Nahlíží do nitra 

hlavního strůjce, kterého nezobrazuje černobíle, ale tak, že mu čtenář částečně rozumí. 
Vysvětluje, jak fungují vztahy ve společnosti, i když za účelem zneužití. Vše zpracovává 

zajímavou, originální formou. Neměla by chybět v „povinné četbě“, kdyby nějaká ještě ve 

školách byla. Pokud bych měla žákům říct, aby si v sedmé třídě přečetli jednu konkrétní 
knihu, jen jednu jedinou, vybrala bych s největší pravděpodobností tuto.  

2.15  Shrnutí a porovnání obou děl vzhledem k šikaně 

Náročné životní situace, jinak označované také obtížné, kritické či krizové jsou takové, ve 

kterých pociťujeme nadměrné zatížení. Jsou v nich na nás kladeny vysoké fyzické i 

psychické nároky. Pocit zátěže vychází z nesouladu mezi nimi a našimi dispozicemi. Jedná 
se o zátěž třetího a čtvrtého stupně, při které musíme zapojit veškeré síly k jejímu překonání, 

popřípadě toho nejsme schopni. Míra zátěže je částečně objektivní, ale její prožitek je 

                                                
69 KOLÁŘ, Michal. Bolest šikanování. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-513-X. (s.53) 
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subjektivní a pro hodnocení náročnosti určující. Náš organismus odpovídá na vysokou míru 

zátěže stresem, jehož důsledky mohou být v rovině psychické i fyziologické.  

Kryšpín i Erik prožívají komplexní náročnou životní situaci. Jsou šikanováni, u Kryšpína 

se soustředí pozornost autorky na nejhorší fyzická příkoří, což je dáno koncepcí díla. 

V případě Erika jde především o psychickou šikanu, která je ale velmi důmyslná a není o 

nic lehčí. Obě šikany jsou čtvrtého, tedy vážného stupně, téměř nikdo se za ně nepostaví. 
Třída přijímá chování agresorů jako normu. Kromě tohoto zásadního problému oba pochází 

z neúplných rodin. Kryšpínova pozice je ovšem horší, protože nemá otce, matka ho opustila 

a stará se o něj babička, oproti tomu Erikovi rodiče jsou pouze rozvedeni. Denně se navíc 

potýká s nedoslýchavostí, zatímco Erik je „normální“. Chlapci se také nachází na přechodu 
mezi dvěma vývojovými obdobími, což samo o sobě je obtížné. Poněvadž u nich ještě 

nedošlo k fyziologickým změnám, jsou považováni za slabší jedince. Kryšpín je typickým 

outsiderem, protože v tomto věku bývají neoblíbené děti, které vybočují, něčím zaostávají, 

nemají nejnovější techniku. Erik se sice ničím neliší od ostatních chlapců, ale právě proto 
je vybrán, aby se outsiderem stal, je vyčleněn jako Pošuk. On navíc čelí krizi identity, která 

je pro pubertu typická. Ani jeden z nich nedůvěřuje autoritám, což je specifické pro 
pubertální období i pro oběti šikany, neboť to byly ony, kdo si ničeho nevšimnul, nezajímal 

se dostatečně, nenabídnul pomoc, kdo je zklamal. Nepřichází tedy do úvahy, že by se jim 

svěřili. Oba zažívají první lásku. Pro Kryšpína jsou vzpomínky na ni záchranou, Erikovi 
jeho zdánlivě neopětované city spíše komplikují život. 

Roli v tom, jak se vypořádají se šikanou, hraje jejich odolnost. Je to schopnost zvládat 

náročné životní situace, kterou ovlivňuje mnoho faktorů, např. vrozené dispozice, věk, 

aktuální psychický a fyzický stav, životní zkušenosti, ale také emoce v situaci prožívané, 

naše schopnost přizpůsobení se, či přijmout pomoc. Odolnost se může zvyšovat i snižovat. 

Obecně lze říci, že vzhledem k tomu, že jsou oběťmi šikany, její úroveň je u nich snížená. 
O Kryšpínovi můžeme tvrdit, že je na extrémně nízké úrovni.  

Při zvládání vyšší míry zátěže se mohou aktivovat obranné mechanismy. Jsou nevědomé, 

vychází z přístupu k problémům, jímž je v Kryšpínově případě únik. Je zvyklý utíkat před 

šikanou i jinými nepříjemnými situacemi, které mu den přináší. Dlouhou dobu negativní 
prožitky potlačuje, rezignuje na řešení problému. Není proto překvapující, že při eskalaci 

týrání fyzicky utíká ze školní akce. Oproti němu Erik se rozhodne hned v počátcích se zátěží 

vypořádat. Sice jeho řešení nebylo nejlepší možné a trvalo poměrně dlouho, nicméně se 

zátěží se úspěšně vypořádal. Zjistil, proč je šikanován. Pochopil, v čem dělal chybu, na 



 40 

druhém stupni už týrání nedopustí. Postaral se o to, aby žádný další žák nebyl Pošukem. 

Nicméně i u Erika jsou aktivovány obranné mechanismy založené na principu útěku, 

konkrétně izolaci. Nejen, že je izolován, ale sám se straní lidí, u kterých by mohl hledat 

podporu. V jistém ohledu můžeme říci, že únik a pasivní techniky jsou specifické pro 

většinu obětí šikany. 

Pokud své problémy dlouhodobě nezvládáme řešit, může se dostavit krize jako u Kryšpína. 
Je to stav, ve kterém prožíváme negativní emoce, budoucnost je nejistá, ztrácíme nad sebou 

kontrolu. Můžeme ji ale pojmout jako výzvu, zlomový okamžik, rozhodnout se pro řešení. 

To udělá také hrdina. Rozhodne se čelit agresorům, přichází u něj katarze. V jejím důsledku 

ale padá do soutěsky. Je to pro něj symbolický trest za to, že porušil jedno ze základních 
pravidel, odešel ze školní akce a ohrozil svůj život. Příběh končí jeho záchranou, aniž by 

došlo na konfrontaci s tyrany. Není to nicméně nic nečekaného, protože pro autorku není 

problematika šikany hlavní, tématem díla je utíkání před problémy. Šikaně se dostává 

daleko méně prostoru než v Deníku třídního otloukánka. 

Jak je patrné z tohoto stručného závěrečného porovnání, díla jsou si v mnohém podobná, 

ale také se v zásadních okolnostech liší. Jsou unikátní a každé z nich má místo ve 
čtenářských portfoliích.  



 41 

3  Praktická část – Dětský hrdina v náročné životní situaci 

3.1  Obecný úvod k praktické části 

Praktickou část rozdělím na dva hlavní celky, přičemž každý je určen pro jedno literární 

dílo. V rámci každého celku uvedu stručné informace o autorovi. Potom vysvětlím, proč 

jsem konkrétně toto dílo zvolila. Dále provedu analýzu jeho didaktického potenciálu. 

Následně popíšu navrhovanou lekci, nastíním také didaktický potenciál ukázek vybraných 
pro práci v hodině. Celek uzavřu reflexí vyučované hodiny. Za oba celky zařadím doplňující 

kapitolu o dalším možném využití Útěku Kryšpína V. ve výuce, protože vzhledem 

k různorodosti nabízí učitelům mnoho možností. Oproti němu Deník třídního otloukánka se 

zaměřuje pouze na šikanu. Také s ním je možné pracovat více způsoby než mnou 

navrhovaným, nicméně škála činnosti by podle mého názoru nebyla příliš pestrá a 
především by se stále věnovala pouze jednomu tématu. 

V úvodu didaktické analýzy potenciálu vždy uvádím stručné shrnutí děje. Následují oddíly 
Smysl textu a jeho hlavní myšlenky, Téma a motivy, Časoprostor, Postavy, Vyprávění, 

kompozice a jazykové prostředky, Specifické vlastnosti textu. Osnovu analýzy jsem 
utvořila kombinací osnovy pro literárně teoretickou charakteristiku díla a osnovy, kterou 

zvolili k analýze didaktického potenciálu Šlapal, Košťálová a Hausenblas ve Sborníku 

pozoruhodných textů70. Rozhodla jsem se tak proto, že považuji za neefektivní po potřeby 
své diplomové práce provádět tyto analýzy odděleně. Domnívám se, že je vhodnější oba 

propojit.  

 

3.2  Ivona Březinová: Útěk Kryšpína N. 

3.2.1 O autorce 

Pro Ivonu Březinovou, autorku literatury pro děti a mládež, není koncept dětského hrdiny 
v náročné životní situaci nový. V románu Držkou na rohožce se věnovala pádu a deziluzi 

                                                

70 ŠLAPAL, M., Košťálová, H. A Hausenblas, O. (2012). Sborník pozoruhodných textů. Nový Jičín: KVIC. 

[online] [cit. 2017-12-07]. Dostupné z www: 

http://www.kvic.cz/stranka/315/Projekty/Ukoncene/Podpora_poradcu/Pozoruhodne_texty. 
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z krutého světa za zdmi dětského domova. Volně navazující trilogií Holky na vodítku 

rozvinula tematiku závislosti na drogách (Jmenuji se Alice), na dietách a dokonalém 

vzhledu (Jmenuji se Martina) nebo hraní na automatech (Jmenuji se Ester). Ani v dalších 

dívčích románech se nevyhýbá vážným tématům, za všechny uveďme např. Blbnutí 

s Oscarem, kde pracuje s motivem homosexuality. Čtenářům mladšího školního věku je 

určena próza Lentilka pro dědu Edu, v níž citlivě, s humorem a bez poučování představuje 
Alzheimerovu chorobu očima chlapce, který tráví čas s nemocným pradědečkem. Útěk 
Kryšpína N. jí dokonce v roce 2015 získal nominaci na prestižní ocenění Zlatá stuha 

v kategorii beletrie pro děti71. 

3.2.2 Volba titulu  

S Útěkem Kryšpína N. jsem se poprvé setkala právě na internetových stránkách Zlaté stuhy. 

Procházela jsem starší ročníky udílení ceny, abych našla inspiraci pro školní práci i vlastní 
četbu. Když jsem vybírala tituly pro svou diplomovou práci, zvolila jsem ho pro jeho 

různorodost. 

Na první pohled čtenáře zaujme titulní strana díla. V šesté třídě jsou žáci ve věku, kdy 

zvládnou číst i text bez ilustrací, ale často preferují ilustrované knihy, zvláště ti méně 

vyspělí. Dílo je napínavé, akční, detektivní, umožňuje čtenáři pátrat. Vzbuzuje emoce od 
zvědavosti, přes soucit a rozhořčení po strach o hrdinu, ale také něhu či dojetí. Hlavní 

myšlenka díla je jednoduchá, je v něm přímo řečena a čtenář ji nemusí složitě odhalovat. 

Snadno ji vztáhne ke svému životu, může se z ní poučit sám o sobě. Autorka ho vede k tomu, 
aby neutíkal před problémy, aby byl tolerantní k handicapovaným lidem, ale také k 

odlišnosti. Dílo má silný výchovný potenciál. Hlavní hrdina je outsider, k němuž budou mít 
čtenáři blízko. Babička, která ho vychovává, působí jako pohádková postava a pro žáky by 

mohlo být zajímavé s ní více pracovat. Také hrdinova první láska je éterická bytost. 

Prostředí nočního lesa působí na fantazii dětského čtenáře, nabízí se k evokačním 

činnostem. V příběhu se prolínají různé časové roviny. Dochází k proměnám prostředí. 

Vypravěč střídavě zaměřuje svou pozornost na různé postavy příběhu. V současné literatuře 

pro děti a mládež je tento způsob vyprávění oblíbený, žákům pravděpodobně známý, 

objevuje se často a skýtá různé možnosti pro práci v hodině. Jazyk díla je poetický, ale také 
hovorový, s prvky obecné češtiny. Titul je krátký, tudíž neodradí ani slabší čtenáře. Dílo 

                                                
71	Zlatá stuha. Archiv 2015. [online] [cit. 12. 7. 2017]. Dostupné z: http://www.zlatastuha.cz/archiv?r=2015.	 
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nabízí nepřeberné množství možností pro práci v hodině, záleží na každém vyučujícím, co 

chce své žáky naučit a který jeho aspekt si k tomu vybere. 

3.2.3 Analýza díla 

Děj 

Příběh se odehrává na školním výletě a je vyprávěn retrospektivně. Čtenář paralelně sleduje 

poručíka Bártu, který vyšetřuje, proč Kryšpín utekl z rekreačního střediska, popřípadě kam 

mohl jít, a Kryšpína, který se prodírá nočním lesem a vzpomíná na prožitá příkoří, ale také 

baminku (babičku, která ho vychovává), a svou první lásku, vietnamskou dívku Hang. Je to 

citlivý kluk mladšího školního věku, jehož matka ho opustila. Pro nedoslýchavost, 
komplikovanou rodinnou a sociální situaci a celkovou odlišnost se stal terčem šikany. 

Spolužáci Marián, Denis a Srpen (přezdívka) mu již podruhé zničili drahá sluchadla, což se 

stalo impulzem k útěku. Láska k babičce a představa jejího trápení s pořizováním nových 
ho přiměje k tomu, aby čelil agresorům. Rozhodne se vrátit, ale po cestě spadne do skalní 

soutěsky, odkud je zachráněn pátrací skupinou.  

Smysl textu a jeho hlavní myšlenky 

Příběh je postaven na myšlence, že před problémy se nemá utíkat, je potřeba jim čelit. I. 

Březinová ji zasadila do reálného útěku, čímž vytvořila zajímavou paralelu. Kryšpínův 
odchod ze školní akce je projevem zoufalství a bezmoci. „Řeší“ jím zdánlivě bezvýchodnou 

situaci. Autorka však útěk jako řešení nepřipouští. Nahlíží ho negativně prostřednictvím 

útrap v nočním lese, obav učitelů i policistů a samotného pádu. Díky odchodu z rekreačního 
střediska si hrdina vše promyslel, od problému získal odstup, našel odvahu šikaně čelit, 

nicméně při tom ohrozil vlastní život. Pád do soutěsky můžeme vnímat jako symbolické 
potrestání. Autorka tak sice připouští útěk jako prvotní obrannou reakci, zároveň ale vysílá 

k dětskému čtenáři jasné sdělení, že opustit školní akci nebyla správná volba. 

Výchovná intence díla není nijak zastírána. Důležitá sdělení jsou vyslovena přímo a čtenář 

si je nemusí domýšlet. Skrze postavu baminky I. Březinová hlavní myšlenku přímo 

formuluje. „A měl bys už vědět, Kryšo, že před problémy se neutíká. Stejně tě doženou. 
Neschováš se před nimi vypnutím nějaké páčky. Problémům se musí čelit. Pamatuj si to. 
Čelit!” (s. 78) Vhodné řešení problémů naznačuje o pár řádků níže v Kryšpínově nitru. 
„Kdyby tenkrát, když ho kluci hodili do bazénu, zbaběle nelhal a ze strachu je nekryl, možná 
by jeho brouci nemuseli být mrtví. A baminka mohla být ušetřená spousty starostí.“ (s. 80) 

Na první pohled je to řešení jednoduché, samozřejmé, pro oběti šikany však často 
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nepředstavitelné. I Kryšpín se v průběhu útěku sám sebe ptá, jestli by se neměl svěřit 

vyučujícím. „Možná bys to měl zkusit, domlouvá v duchu sám sobě. Zajít za učitelem, nebo 
možná radši za Hankou, a všechno jim popravdě říct. Od a do zet. A pak se nechat klukama 
zase sežrat. Co víc se může ještě stát? Brouky před nimi neuchránil. Tak ať teď viděj, že víc 
už mu ublížit nemůžou. Nemůžou? Vždyť už to udělali podruhé! Proč by nemohli potřetí?“ 

(s. 72) V této fázi děje si ovšem ještě odpovídá, že neměl, vzpomínkou na psanou výhrůžku, 
kterou dostal poté, co ho i se sluchadly hodili spolužáci do bazénu. „Řekneš, žes tam spad 
sám. Jinak neutopíme jen brouky, ale i tebe!“ (s. 73) 

Je zajímavé, že Kryšpínova odvaha postavit se agresorům nevzejde ze vzteku, touhy po 

odplatě či spravedlnosti, ale z lásky k jeho babičce a představy, jak finančně i jinak náročné 
pro ni bude zařídit nová sluchadla. „Kryšpínovi je konečně jasné, že se musí začít bránit. Ne 
kvůli sobě, ne kvůli broukům, těm už nepomůže, ale kvůli bamince!“ (s. 80) I. Březinová 

upřednostňuje pozitivní motivaci před negativní. Hloubavý čtenář se může zamýšlet nad 

tím, kde se v něm samotném bere duševní síla k velkým činům.  

Dílo vychovává čtenáře k toleranci. Nejen vůči handicapovaným lidem, či lidem ze sociálně 

slabšího prostředí, nebo cizincům žijícím v naší zemi, ale k odlišnostem obecně. Kryšpín 
musí najít odhodlání „bít se“ za sebe, za právo být přijat takový, jaký je, ve své jinakosti.  

Téma a motivy 

Útěk Kryšpína N. je dílo monotematické. Z hlediska hlavní myšlenky, že problémům máme 
čelit, ne před nimi utíkat, se jedná o téma nadčasové. I. Březinová ovšem toto sdělení 
realizovala pomocí příběhu o útěku ze školní akce, čímž otevřela jinou rovinu útěku. Jedná 

se v podstatě o útěk z domova, jímž rozumíme odchod z prostředí, které již není bezpečné, 

do okolního světa. Ten ovšem také skrývá nebezpečí. Jedná se nejen o téma závažné, ale i 

aktuální. Rozvíjeno je hlavně motivy šikany a nedoslýchavosti. Ty doplňuje motiv neúplné 

rodiny. Výrazný je motiv první lásky. Okrajově se objevuje motiv přistěhovalectví. Dílo je 
motivicky vyvážené a autorka na základě asociací v Kryšpínově mysli mezi motivy volně 

přechází. 

Útěk 

Útěk z domova je pro dětské čtenáře atraktivním tématem. Rodiče je jistě od malička varují 
před jeho možnými důsledky. Tato problematika se mohla rovněž objevit v rámci programů 

školní prevence, neboť potíže ve škole jsou často příčinou toho, že se dítě nevrátí domů. Je 

možné, že se v televizi či jiných médiích setkali s případy pátrání po dětech, i když ta mohou 
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mít také kriminální příčinu. Dokážou si tedy představit útrapy, jež utíkající zažívá, případně 

překážky, kterým bude muset čelit, či nebezpečí mu hrozící. Přestože většina čtenářů 

nebude mít zkušenost s útěkem, někteří ho mohli zvažovat. Nicméně není pravděpodobné, 

že by na Kryšpína pohlíželi jako na „slabocha“, protože na rozdíl od nich situaci nezvládl 

řešit jinak, spíše se snadněji vcítí do jeho prožitků a ocení, že nakonec odvahu našel.  

V důsledku „příliš dobré“ prevence, a také v závislosti na vyspělosti čtenářů, by se mohlo 
stát, že se někteří budou nad Kryšpína povyšovat, poněvadž správná řešení jeho potíží znají. 

Výchovná intence díla v rovině toho, co měl udělat jinak, se u nich mine účinkem. Sdělení, 

že nemají utíkat z domova, se jich nebude týkat. Je potřeba jim pomoct s nalezením cesty 

k myšlence díla, kterou mohou vztáhnout k vlastnímu životu. I ti z nich, jež nikdy nebyli 
natolik bezradní, aby zvažovali odchod z domova, se s útěkem jako „řešením“ problémů 

setkali. Vždyť, kdo někdy neodložil domácí úkol, protože nerozuměl učivu? Kdo 

nepředstíral, že mu není dobře, aby nemusel do školy? Tyto jejich zkušenosti zajistí, že 

v jistém ohledu Kryšpínovu rozhodnutí porozumí. Díky závěru díla by si měli dětští čtenáři 
uvědomit, že útěk byl pro hrdinu také přínosem, ale za vysokou cenu, a sice ohrožení jeho 

života, přičemž stejného výsledku mohlo být dosaženo i jiným způsobem. 

Z hlediska dětského čtenáře nesmíme zapomínat také na dobrodružný aspekt útěku lesem, 

který mu slibuje akci, nebezpečí, napětí a silné emoce. Přestože čtenáře motivuje 

k pokračování v četbě díla, hlavní motivací pro něj bude spíše touha zjistit, proč Kryšpín 
utíká. Tu naplňuje vyšetřování příčiny jeho zmizení nadpraporčíkem Bártou a pátrací akce, 

tedy odlišná rovina tématu. To nevyžaduje velké soustředění ani sebereflexi, je spíše dějové. 

Šikana 

V Útěku Kryšpína N. není šikana hlavním tématem, jen motivem. V příběhu jí tudíž náleží 

pouze určitý prostor vedle dalších motivů. Zatímco motiv nedoslýchavosti ji doplňuje jako 

jedna z příčin příkoří, motiv lásky k babičce a Hang ji vyvažuje. Analýzu konkrétní povahy 
šikany v tomto díle jsem již provedla v teoretické části práce. Nyní se proto zaměřím na její 

didaktický potenciál specifický pro toto dílo, ale také obecný, tedy platný i pro Deník 
třídního otloukánka. 

I. Březinová šikanu otevřeně popisuje až ve druhé polovině díla. Do té doby ji jen naznačuje, 
především ve výpovědích žáků. Kryšpín je pro ně nemožný, divný, zvláštně oblékaný, nemá 

tablet, aby s nimi hrál hry, ani by mu ho nepůjčili. Dívky by s ním netančily. Dětský čtenář 

si už před četbou, ale hlavně při četby ní vytváří a modifikuje hypotézy o příčiny hrdinova 



 46 

útěku. Pokud je pozorný, odhalí její náznaky a je motivován k pokračování v četby, aby si 

své předpoklady ověřil. Pro méně zkušené čtenáře může být poučené „druhé“ čtení textu, 

kdy příčinu již zná a nyní si všímá toho, co předtím přehlédl.  

Příčina útěku je „prozrazena“ v okamžiku, kdy se jedna z dívek svěří vychovatelce, že jí 

kluci vzali švihadlo, aby s ním chlapce svázali. Teprve po tomto odhalení vzpomíná Kryšpín 

na prožitá příkoří. Posmívání, ponižování, vyčlenění z kolektivu, vyhrožování, svazování a 
fyzické týrání. Některé formy šikany autorka jen zmiňuje, jiným se věnuje více. „Třeba mu 
zase jen vymáchaj hlavu v záchodový míse, jako minule, blesklo mu hlavou. To přežije. 
Hlavně, že jsou brouci v bezpečí.“ (s. 84) Násilí vrcholí dvojím zničením sluchadel, poprvé 

na koupališti, podruhé na školním výletě.  

„Držte ho,“ přikázal Marián a potom se s rozkročenýma nohama a rukama za zády postavil 
před Kryšpína tak, aby mu viděl do obličeje. „Soustředíš se, Špíno?“ pronesl pěkně pomalu 
a dával si pozor, aby zřetelně artikuloval. „Pěkně odezírej. To ty přece umíš. Na to je náš 
Špindíra machr. Co, kluci?“ zamrkal na kumpány. 

Pak vyndal ruce zpoza zad a strčil Kryšpínovi pod nos krabičku.  

„Hele, ty tví brouci nutně potřebujou vykoupat.“ 

Kryšpín zoufale zavrtěl hlavou, v očích děs.  

„Když říkám, že potřebujou, tak potřebujou,“ zařval Marián. „Co jinýho by u nás v pokoji 
tak příšerně smrdělo? Moje nohy to nebudou!“ 

„Hehe, to je dobrý,“ svíjel se Denis smíchy. 

„Drž ho pořádně! A ty se dívej, jak maj brouci dodržovat osobní hygienu,“ zadeklamoval 
Marián, krabičku položil na prkýnko záchodu a pak oběma rukama sejmul porcelánové víko 
splachovadla za mísou.  

„To nesmíš!“ zasípal Kryšpín. 

„To naopak musím,“ pokýval hlavou Marián.  

Pomalu, aby si vychutnal každé škubnutí na Kryšpínově tváři, krabičku otevřel.  

„Ó, co to tu máme za dotěrný hmyz?“ vzal štítivě brouky mezi palec a ukazovák a podržel 
je kousek nad nádržkou. 

„Nedělej to, Mariáne,“ zaprosil Kryšpín. 
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„Nedělej to, Mariáne,“ pitvořil se po něm Marián. „Řekni prosím, pane!“ zařval vzápětí 
tak zuřivě, až sebou i Denis se Srpnem polekaně škubli. 

„Prosím, pane.“ Hlesl Kryšpín. 

„Hm… jenže já to stejně udělám, dívej!“ 

Rozevřel palec a ukazovák a Kryšpín jen zavřel oči. V tu chvíli slyšel tak hlasité šplouchnutí, 
div mu to uši neutrhlo. (s. 84-87)  

Autorka otevřeně popisuje bezcitné jednání a násilí agresorů přímým, strohým jazykem bez 

zbytečných příkras. Není melodramatická, nesnaží se působit emocemi na emoce, ale 

vyvolává je. Nechává zlo, aby mluvilo samo za sebe. Čtenář bude soucítit s Kryšpínovým 

utrpením, přestože on sám si na svůj „osud“ nestěžuje, nelituje se, nenaříká. Znechutí ho 
bezcitnost agresorů, jejich jednání bez zaváhání a bez špetky svědomí, vyvolají v něm hněv 

a rozhořčení. Mohl by pocítit smutek nad tím, jak dokážou být lidé zlí. Je také možné, že 

bude zaskočený otevřeným popisem týrání. Pokud by byl citlivější povahy a v rámci své 

věkové skupiny méně vyzrálý, mohlo by pro něj být těžké zpracovat prožitky z četby. 
Přestože totiž zná různé formy šikany z programů školní prevence, najednou se s nimi setká 

v kontextu konkrétního života, z pohledu oběti, „prožije“ ji s ní.   

Skrze postavy odpovídá autorka na některé otázky, které si čtenář klade v souvislosti se 

šikanou ve školním prostředí. Její odpovědi jsou ale částečné, zůstávají na povrchu 

problému. S ohledem na to, že Útěk Kryšpína N. je dílo zaměřené dějově a jeho cílem není 
tyto odpovědi hledat, je potřeba ocenit, že se objevují, i když nejsou úplné. Třídní učitel 
Hynek vysvětluje, jak je možné, že si problémů v kolektivu nevšimnul. „No…“ zaváhá 
mladý učitel. „Spíš… spíš jsem si to nějak nedal dohromady. To až teď mi některý věci do 
sebe zapadají. Mělo mi to všechno dojít dřív,“ přizná sebekriticky. (s. 40) Dále v Hynkově 

promluvě zazní vysvětlení, proč je pro chlapce obtížné se klukům postavit. „To máš těžký,“ 
rozhodí učitel rukama. „Je to začarovaný kruh. Kryšpín je nejistý a bojácný, protože za 
sebou necítí autoritu rodičů. Otec neznámý, matka naprosto selhala. I když babička dělá, 
co může, v očích spolužáků rodiče nenahradí.“ (s. 42)  

Je důležité, že je toto v díle řečeno, neboť ústy Kryšpínovy spolužačky Dominiky, která při 

výpovědi řekne nadpraporčíku Bártovi, že bránit by se měl, je otevřena právě otázka, proč 
se oběť nepostaví agresorům. „Drsňačka“ Dominika, jak ji hrdina v duchu tituluje, si 

neuvědomuje, že právě to je pro šikanovaného nejtěžší, až nemyslitelné. Poněvadž to 

nezvládl, považuje Kryšpína za slabocha. „A slaboši si zasloužej, co maj. Myslela tím, že si 
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zaslouží nadávky Mariána, Srna, Denise a ostatních? Nebo špatný sluch? Nebo dokonce 
mutr? Radši o tom tenkrát moc nepřemýšlel.“ (s. 75) Jako postava tedy zastupuje názorovou 

skupinu lidí, podle kterých si oběť šikany částečně za vše „může sama“. Nesmyslnost 

myšlenky, že by si někdo zasloužil ubližování proto, jaký je, autorka dává najevo tím, že 

sám Kryšpín nechápe, co mohla výrokem myslet.  

I přes své názory se ale Dominika spolužáka zastane. „No jo, von teď Špindíra asi bude mít 
hifi stereo s dálkovým ovládáním, že jo,“ dobíral si ho Luďa. „A že bys nám ty zvuky, co 
snímáš, pustil do repráků, abysme z toho taky měli ten kvalitní poslech? Nebo odposlech? 
Bacha, lidi, náš Špína je prošpikovaný kvalitní technikou!“ – „A co má být?“ osopila se na 
Luďu Dominika. „Ty snad nemáš nový sluchátka k empétrojce stereo? Tak vidíš.“ (s. 74)  

V základní rovině není pro dětského čtenáře problematika šikany otázkou morálně složitou. 

Je tu oběť, proti ní stojí agresor, který páchá násilí. Jeho jednání je špatné, protože ubližovat 

druhým se nemá. Vztah oběť-agresor je jednoduchý, vybízí k černobílému vidění. Čtenář 

se nad ním nemusí příliš zamýšlet. Hypoteticky by se mohl ptát, proč mají agresoři potřebu 
někomu ubližovat, nebo proč je netrápí svědomí, či z jakého důvodu si lidé mezi sebou 

vůbec ubližují, odpovědi ale v díle nenajde. Postavy agresorů jsou totiž typizované, do jejich 
nitra není nahlíženo. V souvislosti s postavou Dominiky se čtenáři nabízí otázka, proč se 

ostatní spolužáci neohradili proti násilí. Jednou nabídnutá pomocná ruka nevyváží týrání 

hrdiny, nicméně díky ní čtenář nepohlíží na kolektiv černobíle. Může se ptát sám sebe, zda 
on sám by byl schopen bránit utlačovaného žáka, případně jakým jiným způsobem by mu 

mohl pomoci. Autorka ho ale k takovýmto otázkám nevybízí, jejím cílem není podnítit 

úvahu nad šikanou, slouží jí jen jako motiv, který spoluutváří hlavní téma.  

Pro dětského čtenáře je školní šikana téma obecně známé, většinou naštěstí 

zprostředkovaně. Týká se prostředí, v němž tráví velkou část dne. Souvisí se začleněním do 

kolektivu, které je pro něj velmi důležité. O šikaně mnoho ví, nebo se domnívá, že ví, ať už 
z doslechu, z aktivit zaměřených na její prevenci nebo z médií. Žáci se budou chtít k motivu 

šikany vyjádřit, je proto žádoucí jim k tomu dát prostor. Pravděpodobně popíší případ 

známý z doslechu, budou se soustřeďovat na její formy, uvedou, co jakým způsobem by se 

měla oběť bránit či co by dělali na jejím místě. Jejich vyjadřování bude emotivní, hodnotící. 
Vyučující může využít jejich zápalu, je ovšem pravděpodobné, že ho bude muset krotit. 

Motiv šikany správně uchopený na ně bude působit preventivně, je ale potřeba s ním 

pracovat citlivě, v neposlední řadě znát své žáky a vědět, zda se některý z nich v minulosti 
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nestal terčem šikany. Obzvlášť ohleduplně musí vyučující pracovat, pokud je ve třídě žák 

s handicapem, sociálně slabší, ne zcela začleněný, ne-li outsider. 

Šikana je motiv natolik výrazný, že by jej někteří žáci mohli zaměnit za hlavní téma, je 

potřeba je vést k jejich odlišení. Přestože šikana je nesporně důležitá, byla by škoda, kdyby 

vedle ní zaniklo hlavní poselství díla. 

Nedoslýchavost 

Otázka sluchového postižení je pro čtenáře obohacující, nová, netradiční, i když ne 

tabuizovaná, přesto neznámá, a tudíž zajímavá. Autorka citlivě popisuje život s tímto 

postižením. Čtenář se dozví, na jakém principu fungují sluchadla, pravidla pečování o ně, 

jejich možnosti i omezení. Například, že citlivý reproduktor přístroje je zahlcen přílišným 
hlukem a slova při něm nerozeznává, takže Kryšpínovi nepomůže s komunikací o přestávce 

ve škole. Nahlédne také do toho, co Kryšpín cítí, když je bez něj nucen odezírat ze rtů. 

„…teď se bude doprošovat, aby všichni, kdo na něj promluví, vyslovovali pomalu a zřetelně. 
Aby svá slova zopakovali, když to bude nutné. Nebo řekli jinak, aby pochopil. Ale on není 
nechápavý. Jen mu tři dementi vzali sluch…“ (s. 66) 

Pro čtenáře bude překvapivé, co všechno v životě hrdiny je ovlivněno tím, že téměř neslyší. 
„Kryšpín hraje celkem dobře. Přesné přihrávky, umí kličkovat, s během to taky jakžtakž 
ujde. Jenže fotbal je i o komunikaci. A o bleskové prostorové orientaci na hřišti. A na tohle 
kluk se zbytkem sluchu v kolektivu slyšících jednoduše nemá.“ (s. 64) Objeví, že i hluší lidé 
zvuky vnímají, pouze jiným, fyzickým způsobem. „…Bojácně položil ruce na oblé boky 
dvou bubnů…. A pak to začalo. Zvuk mu projel dlaněmi do loktů a do ramen. Za okamžik 
ho cítil až v chodidlech a v konečcích vlasů. Jako by mu při tom rostly. Uvědomil si, že 
poslouchá celým tělem. Ani na to nepotřebuje uši…“ (s. 34) Osvěžující by pro něj mohlo 

být, že hrdina je víceméně vyrovnán se svým postižením, což u tohoto typu motivu není 

běžné pojetí. Dílo není dalším návodem na to, jak přijmout svou odlišnost, ale je příslibem, 
že to lze. 

Motiv nedoslýchavosti zastupuje v díle všudypřítomný obraz sluchadel. Jsou majákem 

odlišnosti, a tudíž „lákadlem“ pro kluky ze třídy, kteří ho šikanují. Je zvláštní, že I. 

Březinová pro jejich familiární označení zvolila výraz „brouci“, který asociuje hmyz a u 
některých čtenářů by tudíž mohl vyvolávat odpor. Také agresoři, když je ničí, se jich štítí, 

patrně proto, že se umisťují do uší. Metafora může být založena na jejich vzhledu, jemuž 

dominuje zakroucená hadička. Autorka bohužel v díle nevysvětluje, jak pojmenování 
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vzniklo, nebo proč ho používá sám Kryšpín, nicméně v jeho podání není na obrazu nic 

odpudivého, jsou to zkrátka jeho brouci. Díky nim, těm novým, které dostal po zničení 

prvních na koupališti, radostně objevuje nové zvuky a s ním i čtenář zjišťuje, co všechno 

slyší, aniž by si to uvědomoval. 

Neúplná rodina 

Jak již bylo řečeno, o otci Kryšpína nic nevíme, matka ho po narození opustila. Její odchod 
vysvětlila I. Březinová babiččinými ústy tak, že dcera byla moc mladá a hloupá, když se 

chlapec narodil. A hloupá je stále. Je pravděpodobné, že odchod souvisel se synovým 

postižením.  

„Nechce mě proto, že jsem se jí v bříšku pokazil?“ 

„Jak jsi na tohle přišel?“ ztuhla tenkrát baminka a oběma rukama ho chytila za tváře, aby 
se nemohl vykroutit a musel jí hledět přímo do očí.  

„Ne, chlapečku. Ty ses nepokazil. To ona…“ (s. 26) 

Dětský čtenář, který pochází z neúplné rodiny, se jistě snadno identifikuje s hrdinou, jenž 
si klade otázku, zda to byla jeho vina, že rodič odešel. Mohlo by pro něj být zajímavé 

porovnat Kryšpínovu rodinnou situaci se svou vlastní, i pokud žije v rodině úplné, kde jsou 
ale komplikované vztahy. Bohužel motiv není příliš rozpracován a I. Březinová okolnosti 

života s babičkou nepopisuje.  

První láska 

Kryšpín i Hang jsou „jiní“. Rádi čtou, mají velkou představivost a podobný pohled na svět. 

Hang, jejíž vlasy si povídají s hřebenem, Kryšpínovi rozumí. Souzní spolu. Autorka v díle 

ztvárnila přerod jejich přátelství do prvního vztahu jako přirozený další krok, bez zbytečné 

okázalosti. Jejich první láska je plná nesmělosti a nevinnosti, vše je idylické. 

„Hang?“ osmělil se při vnuknutí náhlého nápadu. „Můžu tě vzít za ruku?“ 

„My spolu jako chodíme?“ vykulila zase oči a Kryšpín si všiml, že trochu zčervenala, nejvíc 
u kořínků těch namodralých vlasů a pak na krku. „Tak chodíme?“ 

„Já nevím,“ zrudnul pro změnu on, jak mu došlo, co Hang říká. „Můžem, no,“ přešlápl 
rozpačitě. 

„Tak jo,“ popadla ho za ruku a společně vykročili. (s. 47) 
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Pro Kryšpína jsou vzpomínky na Hang únikem z tíživé reality a příslibem šťastnější 

budoucnosti. Pro čtenáře jsou pohlazením na duši po tom, co s hrdinou prožil útrapy útěku 

lesem, popřípadě šikany, odpočinutím od spíše akční četby. Je možné, že i on už prožil nebo 

prožívá svou první lásku, ať už opětovanou, či nikoli. Motiv mu tedy bude blízký. Mohlo 

by se ale také stát, že bezkonfliktní vztah na něj bude působit nereálně. V takovém případě 

je na místě ho vést k uvědomění, že Kryšpín je v tíživé situaci, upíná se ke vzpomínkám a 
určitě si vybírá ty nejhezčí, které má.    

Přistěhovalectví 

Na první pohled se zdá být tento motiv v příběhu prvoplánovým. Autorka se ale nezabývá 

potížemi vietnamského etnika v českém prostředí, jeho začleňováním do něj, zajímají ji jeho 
odlišnosti. Nezkoumá je, ale využívá jich. I díky svému původu je jiná“ Hang protipólem 

Kryšpínových spolužaček, které si z něj utahují. Její „jiná“ rodina je vzorem té „tradiční“, 

opakem hrdinovy, který také přiznává závist rodinných poměrů. „Její táta je takový ten 
věčně vyzubený týpek, jehož dobrou náladu nic nerozhází. A máma? Na okamžik se Kryšpín 
zarazí, protože neví, jak nejlíp ji vystihnout. Pak se uvolněně usměje. Její máma je prostě 
maminka. Žádná mutr.“ (s. 59)  

Pro dětského čtenáře je důležité, že si na chvíli odpočine od vzrušení, smutku a dalších 

negativních emocí. Nguyenovi jsou mu tím, čím Kryšpínovi lampion, který dostal od Hang 

k Vánocům. „I bamince se moc líbil, tak si ho pověsili v předsíni ke stropu. Lampion od 
Hang je vlastně to první, co vždycky spatří, když se vrací domů, a to poslední, co vidí, když 
odchází.“ (s. 55) Je pravděpodobné, že čtenář má ve svém okolí Vietnamce, potkává je ve 

škole i jinde. Určitě ho proto zaujmou podrobnosti o jejich kultuře. Dozví se, že Nguyen je 

nejčastější příjmení jako Novák, dospělí se oslovují křestním jménem, děti rodičům vykají, 

většina z nich neslaví Vánoce. Mimo jiné autorka použitím motivu vede čtenáře k toleranci. 

Přestože současná společnost je spíše naladěna proti přistěhovalcům a děti přejímají a 
opakují názory svých rodičů, není pravděpodobné, že by jim zpracování motivu vadilo. 

Časoprostor 

Útěk Kryšpína N. se odehrává částečně v současnosti v průběhu jedné noci a částečně 

v minulosti v Kryšpínových vzpomínkách. Ze střediska hrdina odešel, když byli spolužáci 
na diskotéce, pravděpodobně za tmy. Pátrací skupina ho zachránila za svítání. V mezičase 

se prodírá nočním lesem a vzpomíná. Některé vzpomínky jsou realizovány jako vyprávění 

o nich, jiné autorka nechává znovu se odehrát, čtenář je prožívá s hrdinou. Některé ke 
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Kryšpínovi přichází na základě asociací, jiné se objeví bez zjevné souvislosti s danou částí 

příběhu. Ty autorka odděluje od textu volným řádkem mezi odstavci, což usnadňuje čtenáři 

orientaci v textu. Kromě přechodů mezi časovými rovinami dochází také ke změnám 

z hlediska vypravěčské perspektivy. Ta se kromě Kryšpína zaměřuje i na vyšetřování 

nadpraporčíka Bárty a dění v chatě. Přechody mezi prostředími, i když se děje odehrávají 

paralelně ve stejném čase, jsou opět realizovány použitím volného řádku mezi odstavci.  

Prostředí příběhu se často mění, ale dominuje noční les. Je to pro hrdinu místo nehostinné 

a děsivé. Jeho imaginace podpořená zjitřenými smysly činí ze stínů nepřátele a zvuky, které 

bez sluchadel nedokáže identifikovat, přiřazuje nebezpečným nočním tvorům. „A teď! Teď 
zaslechl vytí vlka. Nebo je to pes? Ne, vlk. Určitě je to vlk. Zná ten zvuk z televize. Trne 
hrůzou a trní netrní, prudce vyráží vpřed. Utéct! Před vlkem. Před klukama. Před vším.“ (s. 

9-10) Chaos tohoto prostředí koresponduje se zmatkem, který chlapec prožívá. „Čím 
rychleji Kryšpín utíká, tím je i lesní stroboskop bláznivější. Až z toho má mžitky před očima 
a pociťuje i slabou nevolnost. Kdyby teď nezastavil, snad by omdlel...“ (s. 14) Dokáže se 
ale i zastavit a vnímat poetiku lesa všemi smysly, které mu slouží. „Kryšpín teď nic nevidí, 
nic neslyší. Zato nosem vnímá spousty zemitých pachů a vůní. Jsou všude kolem. Jehličí. 
Tlející listí. Kyprá vlhkost půdy. Mech nasáklý zahnívající kaluží. Silný závan hub. Jeho 
vlastní propocené tričko...“ (s. 21) Místo je mu v určitém ohledu také útočištěm před 

nebezpečími okolního světa, od nichž utíká. 

Ve fantazii dětského čtenáře zaujímá les důležité místo, ať už v podobě místa strašidelného 

(spletité cesty, ježibaby, loupežníci) nebo kouzelného (studánky, mluvící zvířata). Autorka 

využívá obou konceptů, druhého přirozeně méně. Díky poetickému jazyku díla bude čtenář 

okouzlen krásami nočního lesa. V závislosti na jeho věku, vyspělosti a čtenářské zkušenosti 

se bude spolu s Kryšpínem třást před stíny a zvířaty. Vyspělejší čtenář si bude uvědomovat, 

že to hrdinova představivost vidí všude nepřátele, ale ani on nepřijde o strach o hrdinův 
život. Ten se dostaví ve chvíli, kdy se dočte, že v lese je soutěska, do níž by mohl chlapec 

spadnout. Bude doufat v dobrý konec a rychle číst, aby se mu jeho předpověď splnila, ale 

jistý si jím být nemůže.  

Postavy 

Hlavní hrdina je plachý, citlivý, zranitelný chlapec. Vlivem své nedoslýchavosti, rodinné 

situace a celkového založení vnímá svět jinak, je jiný než ostatní, outsider. Díky své 

odlišnosti je vhodným referenčním hrdinou pro dospívajícího čtenáře, který se také potýká 

se svou odlišností. Ještě sám neví, kým vlastně je, jaké je jeho místo ve světě. 
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Hrdina má velmi nízké sebevědomí. Vnímá sám sebe jako o něco, co se pokazilo. „Kryšpín 
občas přemýšlí, jaké by to bylo, kdyby se mohl narodit znovu. Prostě ještě jednou a pořádně. 
Žádný pokažený zmetek…“ (s. 54) Spolužáci mu říkají „Špíno“ nebo „Špindíro“. Tato 

zkomolenina jeho jména jim poskytuje jako námět k výsměchu osobní hygienu. Přestože 

s ní problém nemá, do značné míry se s tímto označením identifikuje. „Budu špinavej jako 
prase,“ mumlá si sám pro sebe. „Co, jako prase! Jako pravej Kryšpín. Špindíra, Špína!“ 
(s. 42) Přitom latinský ekvivalent jeho jména bývá překládán jako „chlapec s kučeravými 

vlasy“, čehož si je díky bamince vědom. Pro čtenáře by mohla být přínosná úvaha nad tím, 

zda Kryšpínovo nízké hodnocení sebe sama vyplývá ze šikany, nebo je jednou z jejích 

příčin. Může se zamýšlet také nad otázkou, jakým způsobem se může takto o sobě smýšlející 
člověk z týrání vymanit. Popud k tomu mu dává postava Dominiky svým komentářem, že 

slaboši si zaslouží, co mají.  

Kryšpín se šikaně nebrání. Tváří se, že posměšky neslyší, agresorům se vyhýbá. Pokud je 

interakce s nimi nevyhnutelná, doufá v co nejmenší následky. Před řešením problému utíká 
stejně jako před nepříjemnými zvuky. Mezi ně patří například hluky, které dělají vysavač, 

mixér atd., zvuk vrtačky u zubaře, příležitostně i to, co slyší při vyučování. Když některý z 
nich uslyší, stačí vypnout sluchadla a život je snadnější. Hrdina ale musí zjistit, že ne před 

vším je možné sluchadla vypnout, že nemůže neustále strkat hlavu do písku. Projde katarzí 

a najde odvahu bránit sebe samotného. Je to vyvíjející se postava a pro dětského čtenáře by 
měla být pravým symbolem naděje, že i on najde sílu postavit se věcem, které ho tíží. 

O otci Kryšpína se autorka nezmiňuje. Klíčová je role matky, přestože v Kryšpínově životě 

nepřítomné. Zastupuje ji babička, které hrdina láskyplně říká „baminko“, čímž naznačuje, 

že je pro něj matkou víc než „mutr“, která ho nechtěla. Pro Kryšpína je andělem. „To ona 
má křídla, která šustí. Nebýt jí, byl by v děcáku.“ (s. 21) Podle učitele Hynka je to 

obdivuhodná žena. „Přitom Kryšpínova babička je naprostá hvězda. Nikdo z žáků v mé třídě 
nemá rodiče, kteří by se dítěti věnovali víc než ona…“ (s. 42) Spolužákům ale slouží jako 

záminka k posměchu. „Jednou přišel do školy v takový nemožný čepici z roku raz dva… 
pustili se do něj. Prý, to máš z toho, že doma bydlíš jen se starou bábou, která zažila 
předminulý století!“ (s. 42) Toto její různorodé hodnocení se nabízí jako téma vhodné 
k diskusi se žáky. Na ně by baminka z ilustrací měla působit jako „babička“ v nejryzejším 

smyslu toho slova, až pohádková. Měla by v nich probouzet emoce. 

Z podstaty samotného příběhu vyplývá, že první láska Kryšpína by měla být jiná, odlišná. 

Vietnamská dívka Hang s modrými vlasy a vždy žvýkačkou v puse taková bezesporu je. 
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Díky původu se liší vzhledem, ale také smýšlením, jež utvářela kultura s odlišnými 

tradicemi. Její jinakost vyplývá i z ní samé, je to citlivá dívka s rozvinutou představivostí. 

Chodí do „béčka“, s hrdinou se nejspíš seznámila ve škole. Čtenář se o její postavě mnoho 

nedozví, v díle totiž nejde o ni, ale o její a Kryšpínův vztah. Poslouchali spolu zvuky louky. 

Chlubila se mu novými botami s klapajícím podpatkem. Tehdy souhlasila, že s hrdinou bude 

chodit. Pouštěli draky. Když uslyšel zvuk letadla, chtěl jí dát první polibek, ale nedal. 
Přidruženy jsou vzpomínky na její rodinu. Pro Kryšpína i čtenáře jsou tyto obrazy 

odpočinkem od nočního lesa i šikany. Vyvažují nebezpečí i zlo, umožňují dočasně uniknout 

z jejich vlivu.    

Postavy trojice kluků, kteří Kryšpína šikanují, nejsou psychologizované. Výrazněji je 
popsán jen Marián, jejich „kápo“. Má rysy typického agresora. Sportuje, protože chce být 

silný, rýsují se mu svaly, je fyzicky vyspělejší než ostatní chlapci. Touží po nadřazeném 

postavení a respektu, od Kryšpína vyžaduje oslovení „pane“. Je to postava negativní, necítí 

lítost nad svými činy, jen strach z trestu. Zkoumání jeho motivů by jistě dalo čtenáři náměty 
k přemýšlení, nicméně autorka se do něj nepouští. Čtenář to tudíž bude vnímat černobíle, 

vzbudí v něm pouze negativní emoce. Denis a Srpen jsou jeho poskoky, nejsou natolik 
výrazní, aby si na ně čtenář vytvořil názor. Zahrne je do jedné skupiny s Mariánem.  

Ostatní postavy příběhu jsou pouze naznačeny v základních obrysech, jsou to tzv. postavy 

plošné.72 Různým způsobem slouží autorce, ovšem čtenář si k nim vztah nevytváří. Třídní 

učitel Hynek otevírá otázku, jak je možné, že si vyučující nevšimne šikany ve své třídě. 

Jako člověk racionální, který si i v náročné situaci zachová chladnou hlavu, je protipólem 
mladé vychovatelky Hanky, která je spíše emotivní. Je to Hanka, jíž svěří jedna z dívek 

informace vedoucí k odhalení šikany. Také Kryšpín, když zvažuje, komu by se s šikanou 

svěřil, preferuje Hanku. Hrdinovi ostatní spolužáci mají roli epizodní, jejich výpovědi jsou 

pro čtenáře nápovědou k odhalení příčiny hrdinova útěku. 

Vyprávění, kompozice a jazykové prostředky 

Příběh je vyprávěn retrospektivně nadosobním vypravěčem. Ten střídavě zaměřuje svou 
pozornost na vyšetřování nadpraporčíka Bárty a další dění v rekreačním středisku nebo útěk 

Kryšpína lesem, jeho vzpomínky na šikanu i milované bytosti.  

                                                
72	Peterka, s. 222 
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Čtenář tedy sleduje děje odehrávající se paralelně v různých prostorech, ale cestuje také 

v čase do různých okamžiků hrdinova života. Díky tomu je jeho vhled do příběhu širší, 

celistvější. Perspektivy se doplňují, ale také spolu kontrastují. Je konfrontován pohled 

utíkajícího a pátrajícího, čtenář je může porovnávat. Jejich střídáním autorka také stupňuje 

napětí, především v závěru. Pátrací četa pospíchá, aby chlapec nespadl do soutěsky, zatímco 

on plný odvahy nedává pozor na cestu a ze srázu spadne. Čtenář si je díky Bártovi vědom 
toho, že na hrdinu „číhá“ nebezpečí, bojí se o něj. Proměny pohledů jsou v textu zvýrazněny 

pomocí volného řádku mezi odstavci, případně drobné ilustrace, čtenář se tudíž při četbě 

neztrácí.  

Části zaměřené na nadpraporčíka Bártu se vyznačují převahou dialogů, přímé řeči a 
zřetelným oddělením pásma vypravěče a pásma postav. Je to dáno interakcí detektiva 

s žáky, učitelem, vychovatelkou a dalšími subjekty vyšetřování.  

„Hele,“ ztiší Bárta hlas a trochu se ke klukovi nakloní, „už jste objevili ten starý posed na 
horním konci velké mýtiny za hájovnou?“ 

„Jakej posed?“ 

„A co krmelec? Je kousek od rozcestí.“ 

„Nevim vo žádnym krmelci,“ odsekne kluk. „Jsme tu teprve dva dny. Zatim to tu vůbec 
neznáme. Jenom kolem chaty.“ (s. 12) 

Příležitostně se objevuje řeč polopřímá při nahlížení do Bártova nitra. „Tahle informace 
Luďu očividně zaujala, přemýšlí Bárta, ale v duchu musí uznat, že z klukovy reakce je 
zřejmé, že o její existenci nemají školáci tušení.“ (s. 12) 

V částech zaměřených na Kryšpínův útěk lesem převládá subjektivizovaná er-forma, řeč 

polopřímá a vnitřní monology, což umožňuje čtenáři nahlížet do hrdinových myšlenek a 

pocitů a identifikovat se s ním. „Větve ho chytají za rukávy. Au! Jedna ho s vyceněnými zuby 
sekla trnem. Kryšpín prudce škubne, aby bundu uvolnil. Představuje si zvuk trhající se látky. 
To zas bude řečí! A není to fuk? Stačí odvrátit hlavu a svět slov se vypne.“ (s. 9) Příležitostně 

autorka pomocí přímé řeči odlišuje, co Kryšpín říká vnitřním hlasem a co „do prostoru“. 

„Blbej kořen,“ nadává a tře si naražené koleno. (s. 38-39)  

Někdy dochází ke stírání hranic mezi pásmem vypravěče a pásmem postavy. „Kryšpín 
netuší, že už se ho vydali hledat. Ve snu by ho nenapadlo, že ho stopuje i speciálně vycvičený 
pes. Detektivky nikdy moc nečetl, má radši fantasy a dobrodružné příběhy z dalekých koutů 
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světa. Jejich hrdinové mu vždycky nahrazovali kamarády, které postrádal. A Hang taky 
hodně čte. S tou si může o knížkách povídat třeba donekonečna. Jenže teď je tu sám. Sám se 
sebou a sám za sebe. Rázuje dlouhými kroky a v hlavě si promítá tu poslední strastiplnou 
scénu.“ (s. 82) Vzpomínky jsou většinou realizovány objektivně, převládají dialogy a přímé 

řeči, někdy přechází volně do subjektivizované er-formy. 

Jazyk díla je různorodý. Postavy dětí i dospělých se vyjadřují hovorově, s prvky obecné 
češtiny, ve vypjatých situacích expresivně až vulgárně: kluci zatracený, jedný ženský, 
nemožnej, dík, nevim vo žádnym, hovada atd. Mluva žáků je přizpůsobená jejich věku. Na 

čtenáře tedy působí autenticky. Popisy lesa jsou poetické, z obrazných konstrukcí se často 

objevuje personifikace. „Tma konečně zestárla a má šediny.“ (s. 64) Dále jsou přítomny 
metafory. „Čím rychleji Kryšpín utíká, tím je i lesní stroboskop bláznivější.“ (s. 14) A 

originální přirovnání. „Kryšpín cítí, jak mu těžknou ruce a nohy. Připadá mu, že jsou jako 
závaží kyvadlových hodin, co mají doma v kuchyni.“ Ta podněcují čtenářovu fantazii. Text 

působí na různé smysly čtenáře. „Kryšpín teď nic nevidí, nic neslyší. Zato nosem vnímá 
spousty zemitých pachů a vůní. Jsou všude kolem. Jehličí. Tlející listí. Kyprá vlhkost půdy. 
Mech nasáklý zahnívající kaluží. Silný závan hub. Jeho vlastní propocené tričko…“ (s. 21) 
Při útěku Kryšpína jsou užita slovesa vyjadřující pohyb, kratší věty a větné ekvivalenty. 

„Náhle cítí, jak se mu cosi otře o tvář. To nebyla větev. Ani list. A teď zase! Tak už ho mají. 
Nebo má.“ (s. 48) Dílo je tedy jazykově bohaté. 

Specifické vlastnosti textu 

Útěk Kryšpína N. doprovází ilustrace Barbory Kyškové. Jsou to drobné žánrové „obrázky“, 

které pomáhají čtenáři představit si důležité postavy či předměty (Kryšpín, Bárta, Denis, 

Marián, baminka, Hang, pes Ringo, sluchadla), ale také ilustrace většího formátu, 

jednostránkové či dvoustránkové „obrazy“ dokreslující atmosféru Kryšpínova útěku a 

zobrazující některé klíčové momenty (svázání švihadlem, zničení prvních sluchadel 
vhozením Kryšpína do bazénu, zničení druhých sluchadel v rekreační chatě, pád Kryšpína 

do soutěsky). Titulní strana podněcuje fantazii čtenáře a láká ho k četbě. Pro čtenáře 

mladšího i staršího školního věku jsou především zpestřením. 

Shrnutí analýzy z pohledu dětského čtenáře 

Téma útěku je čtenáři blízké, může totiž stavět na své vlastní zkušenosti s „malými“ 

každodenními útěky. Jedná se také o variaci na téma „útěk z domova“, které je čtenáři díky 

rodinné i školní prevenci dobře známé. K pro něj atraktivnímu motivu šikany se bude chtít 



 57 

vyslovit, vyvolá v něm silné emoce. O nové informace ho obohatí motiv nedoslýchavosti. 

Poučí se o životě s tímto handicapem. Život bez rodičů, pouze s babičkou bohužel není příliš 

popsán, tento motiv zůstává plně nevyužit. První láska Kryšpína ve čtenáři vzbudí něžné 

emoce a uvolní napětí z četby. Motiv přistěhovalectví jej vede k toleranci. Také ho inspiruje 

k zamyšlení nad „normálností“ a „odlišností“. Prostředí nočního lesa v něm bude probouzet 

fantazii. Nemělo by pro něj být těžké identifikovat se s Kryšpínem jako outsiderem, neboť 
tento typ postav je v současné době v literatuře pro děti a mládež velmi oblíbený. Nahlédne 

do jeho vzpomínek na šikanu, bude s ním soucítit, možná ho i litovat. Díky tomu pro něj 

bude snadnější pochopit, proč se rozhodl ze školní akce utéct. K agresorům bude cítit pouze 

negativní emoce, neboť nejsou psychologizovanými postavami. Retrospektivní vyprávění 
čtenáři přinese příležitost pátrat. Příčina hrdinova útěku pro něj bude záhadou, kterou chce 

odhalit. Díky postupům detektivky, které autorka užívá, dílo uspokojí jeho potřebu pro 

dobrodružství. Přinese mu vzrušení z vyšetřování, napětí z pátrání i strach o hrdinův život. 

Realizace nadosobním vypravěčem, který střídavě sleduje Bártu a Kryšpína, mu poskytuje 
hlubší vhled do situace, je jím také stupňováno napětí. Subjektivizovaná er-forma, 

polopřímá řeč a vnitřní monology mu zpřístupňují myšlenky postav. Tempo vyprávění je 
spíše rychlé, k retardaci dochází díky hrdinovým vzpomínkám. Scény se ale neustále mění 

a čtenář se nenudí. Hovorová mluva, prvky obecné češtiny, expresivní a příležitostně 

vulgární výrazy, napodobení dětské řeči, to vše vyvolává ve čtenáři dojem autenticity. 
Z četby si odnese poselství, že před problémy se nemá utíkat, že vždy existuje řešení, je ale 

potřeba ho chtít najít. 

3.2.4 Příprava na vyučovací hodinu 

Popis lekce 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 6. 

Téma: Útěk Kryšpína N. 

Velká myšlenka: Díky proměnám vypravěče a prostředí je příběh zajímavější a 

napínavější, zážitek z jeho četby je bohatší. 

Cíle 

1. Žáci si uvědomí souvislost změn svého čtenářského zážitku s proměnami 

vypravěčské perspektivy, že je díky nim obohacen o různé pohledy a emoce. 



 58 

Učí se odlišit, jak na ně působí různé složky díla, analyzovat svůj čtenářský zážitek a to, 

čím je ovlivněn. Je důležité vést žáky k uvědomělé reflexi četby. Ta ovlivní nejen jejich 

budoucí čtenářský život, ale usnadní jim porozumět i textům neliterárním, popřípadě 

identifikovat příčinu, pro kterou došlo k neporozumění. 

2. Žáci propojí dílo s vlastními čtenářskými a životními zkušenostmi. 

Abychom vychovali čtenáře, který nečte jen literaturu nižší úrovně, ale více či méně 
příležitostně si přečte také dílo náročnější, je potřeba ho naučit, že čtenářský zážitek není 

dán jen zábavou. Měl by poznat, že uspokojení z četby mu přináší také díla náročnější, 

v nichž nachází vzory pro řešení různých životních situací atd. Jde vlastně o to, aby 

nevnímal dílo jen jako objekt literární výchovy, ale jako přínos pro svůj život, což je mým 
dlouhodobým cílem ve výuce. 

Situace a prekoncepty 

V průběhu jedné vyučovací hodiny se žáci seznamují s titulní stranou díla, předvídají jeho 

obsah. Poté pracují s ukázkami a poznávají, jak proměny jejich čtenářského zážitku souvisí 
se střídavým zaměřením vypravěče na Kryšpína a nadpraporčíka Bártu, v konečném 

důsledku s jeho realizací v textu. Ve třetí části hodiny svá zjištění formulují. Při diskusi 
v závěru hodiny propojují dílo s vlastními čtenářskými a životními zkušenostmi.  

Realizace hodiny proběhne v závěru školního roku, kdy jsou již tematické okruhy stanovené 

Školním vzdělávacím programem odučeny. Nebylo by nicméně složité přípravu zařadit 
kupříkladu do okruhu Příběhy odvahy a dobrodružství. V rámci něj již pracovali žáci s díly 
J. Foglara (Hoši od Bobří řeky, stínadelská trilogie, Rychlé šípy), J. Verna (Dva roky 

prázdnin), R. L. Stevensona (Ostrov pokladů), E. Štorcha (Lovci mamutů), A. Doyla (Pes 

baskervilský), E. Kästnera (Emil a detektivové), A. Bradleyho (Koláč s kapkou jedu), I. 

Fišarové (Na orlích křídlech). Zabývali se tématy kamarádství, přežití na ostrově, pirátství, 

detektivní zápletkou, napětím a jeho stupňováním.  

V rámci okruhu Maléry, patálie a šibalství nahlédli do díla K. Poláčka (Bylo nás pět), V. 

Steklače (Boříkovy lapálie), R. Goscinnyho (série o Mikulášovi), ale také do děl moderních, 

J. Kinney (série o Poseroutkovi), C. Desmarteauové (Gustíkovy patálie) a jiných. Zkoumali, 

čemu se smějí a proč. Analyzovali mluvu dětského hrdiny a to, jak na ně působí. Hledali 
odpověď na otázku, čím je pro ně atraktivní koncept nehrdinného hrdiny.  

Dílům samozřejmě nebyla věnována stejná míra pozornosti, to není možné, ba ani žádoucí. 

Některá byla probírána v delším časovém úseku, s jinými se žáci setkali „pouze“ při 
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čtenářských dílnách nebo pracovali v hodinách s ukázkami z nich. Sdíleli dojmy z četby, 

učili se reflektovat svůj čtenářský zážitek, pozorovat různé aspekty díla, interpretovat je a 

hodnotit, tyto činnosti tedy pro ně nejsou nové. Žáci jsou zvyklí na skupinovou práci. Pokud 

mají možnost volby, vytváří skupiny genderově rozlišené, jejichž složení je ustálené 

s ohledem na vztahy v kolektivu. Rozbití těchto stereotypů by bylo vhodné zvažovat, pokud 

by příprava byla zaměřená na téma začlenění se, s ohledem na charakter přípravy je ale 
vhodnější ponechat skupiny ve složení, na něž jsou žáci zvyklí, aby jejich práce byla 

efektivní. 

Struktura lekce, metody a formy práce 

Příprava je určena k použití v rámci jedné výukové hodiny (45 min.). Lekce se skládá z části 
A (evokace), části B (uvědomění), části C (reflexe) a části D (diskuse). 

Část A – evokace 

V části A žáci předvídají z titulní strany díla jeho téma, motivy, žánr a typ příběhu. Od četby 

budou očekávat napětí, drama a emoce, což je pro ně atraktivní. Do jaké míry se jejich 
předpovědi splnily, si ověří při práci s ukázkami v další části hodiny. Sami formulují otázky 

k dílu, podněcují svou zvědavost. Vracejí se k nim v diskusi v závěru hodiny, kdy nachází 
odpovědi na některé z nich, zároveň jsou ale konfrontováni s novými otázkami k dílu, 

k šikaně i životu. Cílem předvídání v úvodu hodiny je žáky aktivizovat, motivovat a naladit 

na práci. Ke svým předpokladům se vrátí v závěru lekce, která je díky tomu ucelená. 

1. úvod (1 min.)  
- vyučující seznámí žáky s tématem hodiny a její organizací 

2. předvídání (4 min.) 

- vyučující pokládá žákům otázky, žáci vyvozují odpovědi z titulní strany díla, 

vyučující zapisuje klíčová slova na tabuli 

! vyučující: Co bude tématem díla? – žáci: Útěk, utíkání. 
! vyučující: Kdo bude utíkat? – žáci: Kryšpín. – vyučující: V jaké životní 

situaci se nejspíš nachází? – žáci: Obtížné, neví si rady, něco se mu stalo. 

! vyučující: Kde se bude příběh z velké části odehrávat? – žáci: V lese. – 

vyučující: Jaké útrapy asi hrdina zažije? – žáci: Tma, zima, hlad, strach, 
zmatek, ztratí se, zraní se. 
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! vyučující: Který žánr příběhu očekáváte? – žáci: Epika, próza. – vyučující: 

Jaký bude příběh? – žáci: Napínavý, dobrodružný, detektivní, dramatický, 

smutný, emotivní. 

! vyučující: Které otázky k příběhu vás napadají? – žáci: Proč Kryšpín utíká? 

Co se mu na útěku přihodí? Potká někoho, kdo mu pomůže? Pokusí se 

vrátit? Bude za útěk potrestaný? Jak příběh dopadne? 
3. shrnutí (3 min.) 

- žáci individuálně do pracovního listu shrnou předpovědi a otázky k dílu, mohou 

použít klíčová slova na tabuli, závěry formulují celými větami. 
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I. Březinová: Útěk Kryšpína N. 

 

1. Co o příběhu předpokládáte na základě titulní strany 
díla? 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

.................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. Uveďte 2 otázky, které ve vás příběh probouzí. 

1. ……………….……………………………………………………………..................... 

2. ……………….……………………………………………………………..................... 

 

Část B – práce s ukázkami  

Těžištěm vyučovací hodiny je část B, a sice práce s ukázkami. Žáci pracují ve pětičlenných 

skupinách. Přečtou si ukázku, poté sdílejí a porovnávají zážitky z četby a odpovídají na 
otázky k ukázce v pracovním listu. Následuje ústní reflexe vedená vyučujícím. Toto se 

opakuje u každé ukázky. Žáci své odpovědi v pracovním listu doplňují či upravují, pokud 

je to žádoucí. Otázky je vedou k tomu, aby proměny perspektivy dávali do souvislosti se 

změnami jejich čtenářského zážitku. Aby si uvědomili souvislost vnitřního a vnějšího 

členění textu a způsob, jakým ovlivňují čtenářský zážitek. 

 

- práce s ukázkou (5 min.) 



 62 

Ukázka A 

„Tak si to ještě jednou zopakujeme,“ pronese trpělivě nadpraporčík Bárta a zpříma pohlédne 

na jedenáctiletého chlapce před sebou. „Po večeři jste měli osobní volno a hráli jste hry na 

mobilu. Je to tak?“ 

„Na tabletu,“ opraví ho kluk trochu nesvůj, s policistou totiž mluví poprvé v životě. Poté 
zaraženě mlčí. 

„Aha. Takže na tabletu,“ udělá si nadpraporčík poznámku v notesu. „Podívej, Denisi, musíš 

mi říct úplně všechno, jasný? Každá maličkost může být důležitá. Důležitější, než si třeba 

dokážeš představit. Takže co?“ 

„No… prostě… neměli jsme osobní volno, ale zaracha,“ hlesne kluk pořád ještě nejistým 
hlasem. „Za to, že jsme odpoledne na vycházce házeli šišky po jedný ženský. Teda paní,“ 

opraví se Denis, a jak mu náhle roste kuráž, rychle dodává: „Kdo se trefil, nesměl po večeři 

zůstat v jídelně na večerní program. Pff! Stejně jsou to vždycky kraviny pro mrňata. Luďa 

se netrefil a musel do jídelny, chudák.“ 

„Kryšpín se trefil?“ ptá se nadpraporčík Bárta jakoby mimochodem. 

„Ten? Ten by se netrefil ani do slona. Je totálně…“ 

„Totálně co?“ 

„Nemožnej!“ vyhrkne Denis.73 

 

1. Překvapil vás úvod příběhu? Odpověď zdůvodněte. 

……………………………………………………….………………………………………

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

2. Odkud Kryšpín utekl? ………………..……..…………… Ze kterých náznaků jste 
informaci v textu vyčetli? ………………………………………........................................ 

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

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

                                                
73 GALE, Eric Kahn. Deník třídního otloukánka, aneb, Jak jsem zvítězil nad šikanou. 1. vyd. Brno: Jota, 2013. 

ISBN 978-80-7462-381-3. (s. 7) 
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3. Vyberte slovo, které nejpřesněji vystihuje ukázku. 

a) akční  b) dramatická  c) emotivní  d) detektivní  e) dobrodružná 

 

 
Pravděpodobné odpovědi: 

1. individuální odpověď 

2. z akce pro děti, možná ze školního výletu, děti (žáci) měli osobní volno, večerní 
program 

3. detektivní 

 
- práce s ukázkou (5 min.) 

 

Ukázka B 

Prodírá se roštím už nejmíň hodinu. Možná dvě. Anebo taky jen půl. Noční čas plyne jinak. 

Chybí mu záchytné body. Kryšpína napadá, že tahle noc třeba nikdy neskončí. Les před ním 

se zdá být nekonečný. Možná se bude nepřátelským trním prodírat do konce života. 

V tu chvíli ho i přes rychlý pohyb přepadá zima. Zimomřivě si přitáhne bundu k tělu. Škoda 

že cestou někde ztratil kšiltovku. A co! Stejně nehřála. Kryšpín cítí, že chlad vychází 

z břicha. Vnitřnosti se mu úplně tetelí.   

Má pocit, že v dálce zahoukala sova. Sýček? Učitel jim jednou ve škole pouštěl nahrávky 

ptačích hlasů, měl dávat větší pozor. A teď! Teď zaslechl vytí vlka. Nebo je to pes? Ne, vlk. 

Určitě je to vlk. Zná ten zvuk z televize. Trne hrůzou a trní netrní, prudce vyráží vpřed. 

Utéct! 

 

1. Co se změnilo na způsobu vyprávění příběhu? 

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

2. Překvapily vás tyto změny? Odpověď zdůvodněte. 

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

……………………………..………..…………………………………………..................... 
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3. Co jste při četbě prožívali? Na co jste mysleli? 

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

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

4. Vyberte slovo, které nejpřesněji vystihuje ukázku. 

a) akční  b) dramatická  c) emotivní  d) detektivní  e) dobrodružná 

 
Pravděpodobné odpovědi: 

1. vypravěč, prostředí, scéna, pohled 

2. individuální odpověď 

3. představovali jsme si, co Kryšpín prožívá  

4. emotivní 

 
- práce s ukázkou (5 min.) 

 
Ukázka C 

„Centrála pro velitele zásahu. Pořád nic? Ještě jste ho nenašli?“ ozve se z policejní 
vysílačky. 

„Tady nadpraporčík Bárta. Zatím nic.“ Potřebujeme vrtulník s termovizí k propátrání 

terénu.“ 

„Do rána ho neseženeme, zasahuje jinde,“ zapraská vysílačka. „Ale psovod už je na cestě.“ 

„Aspoň že tak. Velitel konec,“ zabručí Bárta a odloží vysílačku… Otevře okno dokořán a 

vykloní se, aby nasál čerstvý vzduch. 

„Sakra, to se ochladilo,“ zamumlá nespokojeně. „Chlapče, chlapče, jenom vydrž.“ 

(…) 

„Ještě jsem se chtěl zeptat…“ obrací se Bárta na učitele. „Jak moc je ten kluk fyzicky 
zdatný? … Jde mi o odhad, kam až by teoreticky mohl dojít. Problém je, že nevíme, v kolik 

hodin chatu opustil…. A taky nevíme, jestli jde přímo, nebo bloudí někde kolem.“ 

„No právě,“ namítne Hynek. „Kryšpín může být prakticky kdekoliv.“ 
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„Jenže… není to teda moc pravděpodobné, ale kdyby náhodou zvolil jeden určitý směr a 

podařilo se mu dojít až k soutěskám…“ 

 

1. Která nebezpečí hrozí Kryšpínovi? 

 .……………………..…………………….…………………………………. 

2. Překvapila vás opětovná změna ve vyprávění? Odpověď zdůvodněte. 

 ……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

3. Co jste tentokrát při četbě prožívali? Na co jste mysleli? 

 ………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………..  

 

4. Vyberte slovo, které nejpřesněji popisuje charakter ukázky. 

a) akční  b) dramatická  c) emotivní  d) detektivní  

e) dobrodružná 

 
Pravděpodobné odpovědi: 

1. prochladnutí, pád do soutěsky 

2. individuální odpověď, předpokládáme, že ani ne, text je na tom asi postaven 

3. začali jsme se bát o Kryšpína, aby se mu něco nestalo 
4. dramatická 

 
- práce s ukázkou (8 min.) 

- žáci po skončení četby nejdříve odpovídají na otázky ověřující jejich porozumění 

textu, poté pokračují v práci jako u předchozích ukázek 

! vyučující: Kdo je Ringo? – žáci: Policejní pes. 
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! vyučující: Jak si představujete pachovou konzervu? – žáci: Pytel 

s Kryšpínovými věcmi. 

! vyučující: K čemu slouží? – žáci: Aby pes našel a udržel stopu. 

! vyučující: Co by mohla obsahovat? – žáci: Použité oblečení, oblíbené 

předměty. 

! vyučující: Kam míří Kryšpín? – žáci: Vrací se zpátky. 
! vyučující: V čem se změnilo jeho uvažování? – žáci: Rozhodl se 

problémům čelit.  

! vyučující: Jak mohlo k takové změně dojít? – žáci: Něco dalšího se stalo, 

promyslel si řešení, našel v sobě odvahu. 
! vyučující: Čím se jeho nabytá odvaha projevuje? – žáci: Zrychluje, nedává 

pozor na cestu. 

! vyučující: Čím je to způsobeno? – žáci: Zaplavují ho silné emoce.vyučující: 

K čemu dojde v důsledku této změny? – žáci: Spadne do soutěsky. 

 
Ukázka D 

Ringo neochvějně míří na mýtinu, záchranáři v patách za ním. Nadpraporčík Bárta si nestíhá 

utírat pot z čela. Ale ženou ho obavy, aby kluka našli včas. 

 

Kryšpín mezitím o hodný kus lesa dál rázuje zpátky. Šel by teď i po pěšině, kdyby nějakou 

našel. Doufá, že zvolil správný směr, orientace nikdy nebyla jeho silná stránka. 

Zrychluje. Rád by už byl zpátky a… všemu čelil. 

 

„Pes si musí odpočinout,“ rozhoduje Slávek a dává Ringovi na chvíli volno. 

Proběhnutí, přivolání, poplácání po bocích. A pak nový doušek z pachové konzervy 

s Kryšpínovými věcmi. Výborně, Ringo, znovu do práce.  

„Stopa! Hledej!“ 

 

Odhodlání, které teď v sobě Kryšpín cítí, mu dodává sílu. Aniž by si to uvědomoval, 

neustále zrychluje. Už skoro běží.  
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Slávek starostlivě sleduje psího parťáka. Vidí, že Ringo je velice unavený, ty malé přestávky 

ho moc nevytrhnou. Potřeboval by čas na zotavenou. Jenže tady jde o jiný čas. O čas 

jedenáctiletého kluka. Promiň, Ringo, odpočineš si potom. 

„Stopa! Hledej!“ 

 

V první chvíli si Kryšpín říká, že odvaha povznáší, ale takhle doslova? V druhé chvíli mu 

dochází, že jeho tělo opravdu letí vzduchem, a ve třetí… Třetí chvíle je složená ze spousty 

malých chvil, které se Kryšpínovi jedna po druhé připomínají bolestivými nárazy nohou, 

rukou i hlavy do stěny skalnatého srázu. 

 

1. Čím se tato ukázka liší od předchozích? Co je na ní zvláštního? 

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

…………………………………………………………….…................................................
2. Co se o příběhu dozvíte díky pohledu vypravěče na pátrací skupinu? 

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

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

3. Jakým způsobem by se lišil váš čtenářský zážitek, kdyby byl příběh vyprávěn jen 
z pohledu Kryšpína? 

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

4. Je pro vás jako čtenáře střídání pohledů vypravěče přínosné? Odpověď zdůvodněte.  

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

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

 
Pravděpodobné odpovědi: 

1. často a rychle se střídají krátké úseky, ve kterých je jiný vypravěč a prostředí 
2. hledají ho se psem, pospíchají, bojí se o jeho život, jsou unavení, zpocení 

3. byl by o jeho problémech, nedozvěděli bychom se nic o vyšetřování 

4. ne nutně, bylo by to jiné, záleželo by to na zpracování  
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Část C – shrnutí (3 min.)  

Cílem části C je, aby žáci vlastními slovy shrnuli svá zjištění o proměnách perspektivy a o 

tom, jak ovlivňují jejich čtenářský zážitek. Přináší jim nové informace, různé pohledy, 

vyprávění je zajímavější, bohatší, napínavější. Je důležité, že si uvědomí, co konkrétně 

jejich zážitek z četby utváří. V budoucnu by potom měli být schopní přesně říci, co se jim 

na dílu líbí nebo nelíbí a proč. Přestože s některými jeho myšlenkami nebudou souhlasit 
nebo k němu budou cítit jinou nelibost, budou schopni si udržet odstup a pokračovat v četbě. 

Vyučující vede žáky k uvědomění řízeným rozhovorem, poté samostatně celými větami 

shrnou zjištění a zapíší je do pracovního listu.  

 Otázky: 

! vyučující: Ve vyprávění se tedy střídají různí vypravěči a prostředí. Co tyto 

změny přináší čtenáři? – žáci: Více informací, různé pohledy.  
! vyučující: K čemu je to dobré? – žáci: Příběh je bohatší, zajímavější.  

! vyučující: Jaké je vyprávění díky častému střídání? – žáci: napínavé. 

 

Shrňte, co jste zjistili o střídání vypravěčů a prostředí. Co čtenáři přináší? K čemu je dobré? 

Jaké je díky němu vyprávění? 

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

 
- ideální podoba zápisu: V textu může docházet ke změnám vypravěče i prostředí. 

Příběh je díky tomu zajímavější, bohatší, ale také napínavější.  

 
Část D – (10 min. / ve zbývajícím času) 

Část D je realizována formou diskuse. Žáci si přečtou ukázku E, na základě níž odhalí 

příčinu Kryšpínova útěku (šikana) a příčinu šikany (nedoslýchavost). Pro účely diskuse není 

nezbytné je informovat o tom, že příčin týrání je více, neboť je s nimi text neseznámil. Aby 

se nepohybovalo diskutování v příliš obecné rovině, vyučující je vhodnými otázkami bude 

směřovat k propojení jejich zkušeností s textem.  
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Budou znovu analyzovat ukázku A a objeví v ní náznak, že je Kryšpín šikanován, který při 

předchozí práci přehlédli. Měli by posoudit vhodnost útěku jako řešení situace, navrhnout 

chlapci jiná řešení. Pokud by na tuto část diskuse nezbyl čas, za domácí úkol napíší krátké 

zamyšlení dle zadaných otázek. Je žádoucí, aby se v závěru hodiny vrátili ke svým otázkám 

z úvodního předvídání a zjistili, zda byly uspokojivě zodpovězeny. Odpovědi žáků v diskusi 

budou individuální, není tudíž nezbytné je v této práci specifikovat. 

 

Ukázka E 

 „Ještě jsem se chtěl zeptat…“ obrací se Bárta na učitele. „Jak moc je ten kluk fyzicky 

zdatný?“ 

 „Tak… normálně. Žádný atlet, ale ani žádná třasořitka.“ Hynkovi bleskově proběhne 

hlavou včerejší scéna, když kluci před chatou hráli fotbal. 

„Tady! Přihraj! Pozor na Standu!“ 

Někteří hru prožívali, jako by šlo o světový šampionát. 

„Špíno! Nahraj mi, dělej! Vole, kam vejráš! Byl jsem volnej, tos mě neslyšel, hluchoune?“ 

Kryšpín hraje celkem dobře. Přesné přihrávky, umí kličkovat, s během to taky jakžtakž ujde. 

Jenže fotbal je i o komunikaci. A o bleskové prostorové orientaci na hřišti. A na tohle kluk 
se zbytkem sluchu v kolektivu slyšících jednoduše nemá. 

„Proč se ptáte?“ vrací se učitel rychle do reálu. 

„No… jde mi o odhad, kam až by teoreticky mohl dojít. 

 
Otázky na porozumění textu 

! vyučující: Co bylo příčinou Kryšpínova útěku? – žáci: Šikana. 

! vyučující: Ze kterých informací v textu jste příčinu vyčetli? – žáci: 

Oslovení Špíno a další nadávky. 

! vyučující: Proč je Kryšpín šikanován? – žáci: Je nedoslýchavý. 

! vyučující: Na kterém místě v ukázce A je náznak šikany, kterého jsme si 
nevšimli? – žáci: Denis říká, že Kryšpín je „totálně nemožnej“. 

Další otázky  
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! vyučující: Vyřešil útěk Kryšpínovu situaci? Jakými dalšími způsoby ji 

mohl řešit? Jak byste problém řešili vy?  

! vyučující: Na které otázky z úvodu hodiny vám text neodpověděl? Jak 

můžete odpovědi na ně zjistit? 

! vyučující: Může být ukázka D úplným závěrem příběhu? Byl by takový 

konec uspokojivý? Jaký konec byste si představovali a proč?  

 

Na základě doporučení vedoucí mé diplomové práce doplňuji další otázky. Jejich cílem je, 

aby žáci propojili zjištění, že příčinou hrdinova útěku byla šikana, se závěry ohledně formy 

díla, které předtím učinili. Činím tak zpětně, neboť rada přišla až po realizaci hodiny ve 
výuce. Uvádím je zvlášť, protože rada přišla až po realizaci hodiny ve výuce.  

! vyučující: Kdybych vám v úvodu hodiny prozradila, že je hrdina šikanován, 

co byste od díla očekávali?  

! vyučující: Jaký způsob vyprávění byste očekávali? Jak jinak by mohlo být 
realizováno?  

! Které formě díla byste dali přednost a proč? 

Pokud si vyučující nepřeje žákům odhalit, proč Kryšpín utíká, aby je motivoval k četbě díla, 

zvolí pro část D jiné otázky k diskusi nebo hodinu uzavře jiným způsobem. Jakou cestou se 

vydá, záleží na cílech, které si stanovil. Lekce byla záměrně navržena tak, aby případná 
změna jejího závěru neovlivnila průběh předchozích částí vyučování. V mé variantě je 
s ohledem na téma diplomové práce žákům příčina útěku odhalena. 

Příprava je postavena na skutečnosti, že žáci objeví příčinu útěku až v závěru hodiny. Kdyby 

některý z nich dílo znal a odhalil ji v úvodní části, vyučující by modifikoval aktivity tak, 

aby se při nich žáci mohli více vyjádřit k šikaně. Ta je totiž natolik silným motivem, že by 

je odváděla od práce s perspektivou, pokud by jim tato možnost byla upřena. Nejdříve by 
technikou volného psaní vyjádřili své myšlenky, vrátili by se k nim v závěrečné diskusi. Ve 

fázi předvídání by formulovali otázky k dílu ve vztahu k šikaně, např. Proč je Kryšpín 

šikanován? Pokoušel se před útěkem situaci sám řešit? Proč se místo útěku někomu 

nesvěřil? Podobným způsobem by se měnily i ostatní aktivity.  
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Část E – domácí úkol 

Žáci napíší krátké zamyšlení, ve kterém se pokusí odpovědět na otázky: Byl Kryšpínův útěk 

zbabělý? Co dobrého a co špatného mu přinesl? Jak bys řešil situaci ty? Co bys Kryšpínovi 

poradil, aby udělal? 

 
Výběr ukázek 

 Jak již bylo řečeno, I. Březinová využila nadosobního vypravěče, jehož perspektiva se 
střídavě zaměřuje na nadpraporčíka Bártu nebo Kryšpína. Její proměny byly hlavním 

klíčem při výběru ukázek. Důraz byl kladen na to, aby se lišil čtenářský zážitek z každé 

ukázky (vzrušení z vyšetřování, Kryšpínovy emoce, napětí z pátrání, strach o Kryšpínův 

život). Žáci poté porovnají, jak odlišný zážitek souvisel s danou perspektivou a jak na něj 
působí její proměny. Ukázky byly také upraveny tak, aby neprozrazovaly příčinu 

Kryšpínova útěku. Žáci ji odhalí až v závěru hodiny, kdy se stane podkladem pro diskusi. 

U Bárty v souvislosti s vyšetřováním převažují dialogy, přímé řeči a pásmo vypravěče a 

postav jsou zřetelně odděleny. V částech zaměřených na Kryšpína je s ohledem na 
zpřístupnění jeho nitra čtenáři signifikantní řeč polopřímá a subjektivizovaná er-forma. U 

obou postav dochází k přechodům od jednoho způsobu záznamu ke druhému dle toho, zda 

se autorka zaměřuje na děj nebo na nitro postav. Žáci ale neanalyzují, který způsob podání 
je pro danou postavu typický, k čemu přesně slouží, ani přechody mezi nimi. Taková práce 

by vyžadovala čtenářskou zkušenost, rozvinutou schopnost abstrakce a znalost 

vypravěčských strategií. 

 

Didaktická analýza ukázek 

Ukázka A 

V ukázce A, která je vlastním začátkem díla, uvádí nadpraporčík Bárta čtenáře do děje. To 

může být pro žáky nečekané, tudíž zajímavé. Vzhledem k typu příběhu očekávali na prvních 

řádcích spíše Kryšpína. O něm se však nedozvěděli téměř nic, ani o příčině jeho útěku, tím 
je podpořena jejich zvědavost a spolu s Bártou se pouští do vyšetřování. Z textu potom 

vyvozují, že Kryšpín utekl pravděpodobně z vícedenního školního výletu. Tato informace, 

zdánlivě zanedbatelná, je klíčová pro konkrétnější představu o Kryšpínově útěku. 



 72 

Otázky k ukázce jsou s ohledem na její výše popsané aspekty zaměřeny na porozumění 

textu (odkud Kryšpín utekl), reflektování čtenářského zážitku (překvapení nad úvodem do 

příběhu) a charakter vyprávění (detektivní). Cílem poslední otázky, která se opakuje také u 

ukázky B a C, ale vždy se liší odpověď na ni, je přivést žáky k poznání, že čtenářský zážitek 

se mění v souvislosti s vypravěčskou perspektivou.  

Z textu se žáci také dozvídají, že spolužák Denis hodnotí Kryšpína jako „totálně 
nemožného“, neví ale, jak informaci interpretovat. Denis, který se spolužáky házel šišky po 

„jedný ženský“, není totiž důvěryhodným zdrojem. Je také potřeba si uvědomit, že zatímco 

zkušenému čtenáři by vyjádření napovědělo, že Kryšpín má přinejmenším problémy 

v kolektivu, možná se dokonce stal terčem šikany, a proto utekl ze školní akce, pro dnešního 
dětského čtenáře, který je zaplaven nehrdinným hrdinou, nemusí informace, že hrdina je 

„totálně nemožný“, nic signalizovat. Není vhodné zabývat se s žáky v této fázi hodiny 

Denisovým výrokem také proto, že by mohla být vyzrazena příčina Kryšpínova útěku. 

V diskusi v závěru hodiny, až se žáci dozvědí, proč Kryšpín utekl, měli by ho správně 
interpretovat jako náznak.  

Ukázka B 

V ukázce B je žákům poodhaleno Kryšpínovo nitro. Prožívají s ním útrapy nočního útěku 

lesem, nahlíží do jeho myšlenek, budují si k němu vztah, což jim umožňuje identifikovat se 

s ním. Při odpovídání na otázky si žáci ověří, zda správně předvídali (útrapy na 
útěku), reflektují proměnu čtenářského zážitku v souvislosti se změnou perspektivy a 
prostředí (byli, nebo nebyli překvapeni, prožili s Kryšpínem útrapy útěku), charakterizují 

vyprávění (emotivní).  

Ukázka C 

Ukázka C se skládá ze dvou částí, které byly z praktických důvodů spojeny, ačkoli v díle se 

nachází na odlišných místech. Jsou do určité míry kontrastem ke Kryšpínovu nitru. 
Poskytují pohled do zákulisí pátrání po ztracené osobě, slouží ke stupňování napětí tím, že 

upozorňují na nebezpečí, která hrdinovi hrozí. Úkolem obou částí je také připravit žáky na 

obsah ukázky následující, který je díky nim pro ně srozumitelnější.  

Otázky k ukázce jsou opět vybrány tak, aby ověřily, zda žáci textu porozuměli (Kryšpínovi 
hrozí prochladnutí, ale i pád do soutěsky), aby žáci reflektovali svůj čtenářský zážitek 

v souvislosti se změnou vypravěčské perspektivy (nejspíš již nebyli překvapeni, protože 

text je asi vystavěn na těchto proměnách) a charakterizovali vyprávění (dramatické).  
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Je také potřeba zmínit, že druhá část ukázky C byla oproti originálu značně upravena. Bylo 

nezbytné vypustit informace o příčině Kryšpínova útěku. Ta je čtenáři díla již známa, ale ne 

žákům. Ti budou s plnou verzí ukázky pracovat při diskusi v závěru hodiny.  

Ukázka D 

Práce s ukázkou D je vyvrcholením této části hodiny. V textu dochází k rychlým proměnám 

vypravěčské perspektivy a prostředí, přičemž tyto proměny jsou graficky rozlišeny. Napětí 
je vystupňováno, čtenář se bojí o Kryšpína a doufá, že ho záchranáři najdou dříve, než 

spadne do soutěsky, to se ovšem nestane. Situace je emočně vypjatá a čtenář nebude 

spokojen s koncem ukázky, protože neví, jak příběh dopadne. Doufá sice ve šťastný konec, 

ale rád by četl dál a ujistil se, že Kryšpín bude v pořádku.  

Než žáci začnou odpovídat na otázky k ukázce, je nutné ověřit, zda textu porozuměli. 

Objevují se v něm totiž nové postavy – psovod Slávek a policejní pes Ringo. Žáci jistě 

rozumí slovnímu spojení „pachová konzerva“, je ovšem vhodné jejich představu 

konkretizovat. Je také žádoucí se ujistit, že porozuměli tomu, proč Kryšpín do soutěsky 
spadl (zaplaven emocemi nedával pozor na cestu).  

Otázky k této ukázce vedou žáky k tomu, aby formulovali, jakým způsobem je 
konstruována, což zároveň odpovídá tomu, jak je konstruováno dílo (střídání perspektivy a 

prostředí). Dále se žáci zamýšlejí nad tím, jak by se lišil jejich čtenářský zážitek, kdyby 

autorka příběh podala pouze z pohledu jedné postavy (nebylo by to „špatně“, ale příběh by 
působil jinak, jeho forma jim totiž přinesla napětí i emoce). 

Ukázka E 

Jak již bylo vysvětleno, ukázka E je nezkrácenou verzí druhé části ukázky C a výchozím 

textem pro diskuzi v závěru hodiny. Žáci po přečtení zjišťují, že Kryšpín utekl proto, že ho 

spolužáci šikanují. Pro fotbalový zápas je sice expresivní vyjadřování typické, nadávka 

„Špíno“ ale ukazuje na hrdinovo vyčlenění z kolektivu. Zjistí také, že příčinou šikany je 
nejspíš nedoslýchavost. Tématem diskuse tedy bude šikana, ovšem vyučující by ji měl 

moderovat tak, neprobíhala v příliš obecné rovině, žáky musí otázkami směřovat k textu. 

Konkrétní otázky budou rozepsány v podkapitole Průběh hodiny u patřičné aktivity. 

Ukázka F 

Pokud by žáci vyjádřili pochyby, zda je Kryšpín opravdu šikanován, nebo tvrdili, že šikana 

ještě není natolik pokročilá, aby kvůli ní utíkal, může jim vyučující předložit k přečtení 
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ukázku F, která popisuje incident bezprostředně předcházející útěku, a sice zničení 

sluchadel. 

Oproti jiným popisům šikany Kryšpína má tento úsek textu mnoho předností. Výrazy 

„brouci“ a „sluchadla“ jsou užity v těsné blízkosti, čtenář tedy nebude zmatený. Objevují 

se zde různé formy šikany od nadávek, přes zesměšňování, po fyzické omezení a způsobení 

škody na majetku. Jsou zmíněny předchozí formy šikany, a sice svázání švihadlem, 
namočení hlavy do záchodové mísy. Agresoři nad svými činy neváhají, jejich 

nemilosrdnost je v kontrastu s tím, že šikana je pro ně „zábavou“. Bezprostřední „příčina“ 

jejich činu je malicherná, Kryšpín zkrátka vstoupil do pokoje a projevil se nesměle. 

Výhodou také je, že vyprávění není přerušováno jinými Kryšpínovými vzpomínkami, ale je 
ucelené. Ukázku lze doplnit ilustrací, která ji doprovází. 

Nespornou nevýhodou je délka ukázky, neboť její četba zabere žákům čas, který bude 

chybět při diskusi. Rovněž reflexe zážitků z četby, která by měla před diskusí proběhnout, 

může být časově náročná. V příloze uvádíme verzi nekrácenou a ponecháváme na každém 
vyučujícím, zda a které části by případně vypustil. Při rozhodování, zda ukázku použít, 

bychom měli také vzít v úvahu také vyspělost žáků ve třídě. Přestože Útěk Kryšpína N. by 
mohli číst i někteří žáci 5. třídy, mohlo by se stát, že citlivější dívky a chlapci 6. třídy ještě 

nebudou schopní obsah textu a emoce s ním spojené prožít, uchopit a zpracovat. V takovém 

případě bude vhodnější, když vyučující pouze slovně nastíní některou ze situací, kdy byl 
Kryšpín šikanován, nebo uvede jejich výčet bez bližších popisů. Poněvadž ve třídě, pro 

kterou je tato lekce připravena, je několik žáků méně vyspělých či velmi emotivních, se 

zařazením této ukázky do výuky nepočítáme, pouze ji zmiňujeme jako možnost. 

Ukázky E a F může vyučující předem vytisknout, ale ne jako součást pracovního listu, nebo 

je může v patřičné části hodiny promítnout, pokud má tuto techniku k dispozici. Je to pouze 

detail, ale z důvodů „prožití“ ukázky F doporučujeme předložit žákům tištěnou verzi. Při 
četbě nad ní budou skloněni, více uzavřeni v prostoru s Kryšpínem a svými vlastními 

prožitky z četby, zatímco kdyby seděli vzpřímeně s hlavou a očima zvednutýma k tabuli, 

jejich prožitek by s velkou pravděpodobností nebyl tak intenzivní. 

3.2.5 Reflexe vyučovací hodiny 

Při výuce vládla příjemná atmosféra příležitostně narušovaná projevy integrovaného žáka, 

které popíši v závěru této části práce. Zadaným instrukcím všichni rozuměli.  
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Část A  

Žáky bavilo předvídání z titulní strany, kterou jsem jim promítla (ve zmenšeném formátu 

byla vytištěná na pracovním listě). Nebylo to poprvé, co tímto způsobem pracovali. Na 

otázky odpovídali předpokládaným způsobem. Potíže se vyskytly u dotazu „V jaké životní 
situaci se Kryšpín nachází?“. Několik odpovědí zaznělo přes sebe najednou. Žáci zapojili 

vlastní představivost a uváděli možné příčiny hrdinova útěku, nepopisovali situaci obecně. 
Musela jsem dovysvětlit, že se ptám na typ situace. Doporučuji proto upřesňující otázku: 

„Co se musí člověku dít, aby se rozhodl utíkat lesem?“ Vyučující ji použije v kombinaci 

s předchozí otázkou, není vhodná k tázání sama o sobě, poněvadž je příliš obecná. Na 

některých žácích bylo znát, že při dotazu na žánr textu pátrají v paměti po významu pojmu. 
To pro mě nebylo překvapením, dlouhodobě mají problém se zařazením tohoto termínu do 

aktivní slovní zásoby, přestože s ním již mnohokrát pracovali. Jakmile ostatní žáci 

odpověděli za ně, uvědomili si, k čemu se dotaz vztahoval. 

Část B  

Skupinová forma práce byla pro žáky příjemná. Seskupili se do pěti pracovních „hnízd“, 

přičemž dvě byla chlapecká, dvě dívčí a jedno kombinované.  

Zájem třídy vzbudily informace z vyšetřování a pátrání. Dívky z jedné skupiny nevěděly, 

co je termovize, vyzvala jsem proto jednu chlapeckou skupinu, aby pojem vysvětlila. Žáci 

se divili, že by byl k hledání použit tak moderní přístroj „jen kvůli nějakému klukovi“.  

U první otázky k ukázce C „Která nebezpečí hrozí Kryšpínovi?“ si žáci nebyli jistí, jestli 
se ptám na obecná rizika nebo podle textu. Doporučuji proto úpravu formulace na „Která 
nebezpečí hrozící Kryšpínovi jsou v textu zmíněna?“ Ostatním otázkám porozuměli bez 

problému. Na dotaz, zda je překvapila ukázka A, která je do příběhu uvedla pohledem 

vypravěče na nadpraporčíka Bártu a jeho vyšetřování, většinou odpovídali záporně. 

Nepřekvapila je, protože nepřemýšleli nad tím, jak může příběh začínat. Bylo by tedy 
vhodné zařadit otázku „Čím by mohl příběh začínat?“ do fáze předvídání.  

Při přechodu k práci s ukázkou D (pátrání po Kryšpínovi) jsem měla dojem, že se žáci 

začínají nudit, k četbě přešli automaticky, bez většího zájmu. V další vyučovací hodině (v 

této na to již nezbyl čas) jsem je v závěru lekce nechala obě zhodnotit. Sice sami nezmínili 
nevoli, ale na přímý dotaz odpověděli, že by se činnosti mohly víc měnit. Vzhledem k cílům 

hodiny se mi nezdá vhodné některou z ukázek vynechat. Problém bychom mohli řešit tím, 

že před ukázku D zařadíme další předvídání. V takovém případě už nám ale nezůstane 
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dostatek času na diskusi v závěru hodiny. Řešení této otázky zatím ponechávám otevřené, 

vyjádřím se k němu níže.  

Část C  

Při shrnutí slabší, ale také nepozorní žáci nevěděli, co napsat do pracovního listu. Situaci 

jsem vyřešila tím, že jsme zapsala na tabuli klíčová slova z řízeného rozhovoru v podobě 

vypravěč – střídání pohledů -> bohatší, zajímavější, dramatické, napínavé. Na základě 
tohoto zápisu zformulovali vlastní shrnutí. Předem připravenou vhodnou formulaci jsem již 

nepovažovala za nutné promítnout. Chtěla jsem také ušetřit co nejvíce času pro diskusi.  

Ukázalo se, že navržená časová dotace na jednotlivé úkoly je dostačující. Ke zpoždění 

v hodině došlo vlivem diskuse o významových rozdílech slov „akční, dramatická a 
dobrodružná“, která proběhla po přečtení první ukázky. Žáci slova vyhledali ve Slovníku 

českého jazyka pro školu a veřejnost. Uvedli několik příkladů slovních spojení a použili je 

ve větě. Poté si slova, jejich význam a jednu větu zapsali do slovníčku v závěru sešitu. 

Těmito činnostmi jsme se opozdili o přibližně pět minut oproti původnímu plánu. Chyběly 
nám v závěru hodiny. Žáci nicméně, možná i vlivem této diskuse, při práci volili slova 

správně. 

Část D  

Na tuto fázi hodiny zbylo přibližně 7 minut. Žáci byli dle svých slov „trochu překvapeni“, 

že příčinou Kryšpínova útěku je šikana. Objevily se spontánní reakce „no jasně“ a „to mi 
mohlo dojít“. Když jsem se zeptala, co bylo indicií, uvedli správně, že Denis o Kryšpínovi 
„řekl něco divného“, jen už si nepamatovali přesnou formulaci. Jeden z žáků poměrně 

rychle dohledal slovní spojení „totálně nemožnej“. Můj záměr znovu se vrátit k první ukázce 

a hledat v ní náznak šikany tedy pozbyl smyslu, neboť v ní byl jen jeden. Zůstalo nám díky 

tomu ale víc času na diskusi.  

Na otázku, ze kterých informací v textu šikanu poznali, odpovídali, že z přezdívky. Několik 
dívek zmínilo nadávky, ale chlapci jim oponovali, že při sportu se tak vyjadřují běžně. Poté 

jeden žák zhodnotil oslovení „hluchoune“ jako „hodně pitomé, když neslyší“ (Kryšpín), 

čímž byla diskuse nad tímto rozporem uzavřena.  

Žáci neznali výraz „nedoslýchavý“ a příčinu týrání jen opisovali formulacemi „málo slyší, 
má problém se sluchem“ a nepřesně „je hluchý“. Vyhledala jsem proto slovo v Internetové 

jazykové příručce Ústavu jazyka českého, kterou se je dlouhodobě snažím naučit používat. 

Její výhodou je, že v heslu nabízí odkazy na definice z více různých slovníků, které mohou 
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porovnat. Online práce je pro ně zajímavější, jde o zpestření oproti předchozím tištěným 

slovníkům, s jejichž vytahováním jsem se nechtěla zdržovat.  

Až zpětně jsem si uvědomila, že zvolená ukázka z Kryšpínova útěku lesem pro ně mohla 

být matoucí, neboť se v ní píše, že Kryšpín slyší zvuky zvířat. Není si jistý, o které zvíře 

jde. To ale nemusí znamenat, že špatně slyší. Čtenář si to při četbě vysvětluje tím, že zkrátka 

nezná zvuk zvířete nebo se jedná o sluchovou halucinaci způsobenou strachem. Již jsme 
v analýze díla popsali, že autorka nedoslýchavost v příběhu naznačuje, ale velmi zastřeně. 

Toto je jeden z těch případů. Doporučuji tedy změnit ukázku za jinou, neboť pokud by si 

žáci tohoto „protimluvu“ všimli, vysvětlení by zabralo čas a s ohledem na povahu hodiny 

není nezbytné.  

V rámci diskuse jsme stihli krátce debatovat o útěku jako řešení problému. Žáci se k ní 

potom vrátili doma při zpracovávání domácího úkolu. 

Příští hodinu jsem otevřela dotazem, na který v předchozí hodině už nezbyl čas. Ptala jsem 

se, na které otázky k dílu žáci nenašli při předešlé lekci čas. Po krátkém sdílení jsem je 
vyzvala, abychom se odpovědi vydali hledat nyní. 

Stanovené cíle a jejich naplnění 

1. Žáci si uvědomí souvislost změn svého čtenářského zážitku s proměnami 

vypravěčské perspektivy, že je díky nim obohacen o různé pohledy a emoce. 

2. Žáci propojí dílo s vlastními čtenářskými a životními zkušenostmi. 

Na základě formulací v odevzdaných pracovních listech soudím, že první cíl se podařilo 
naplnit. Žáci v části shrnutí psali (uvádíme výběrově), že:74 

 „Tím, jak se střídají pohledy, tak se toho víc dozvíme a je to zajímavější.“  

„Když vypravěč mění pohledy, je pro nás kniha zábavnější a napínavější.“ 

„Jak se autorka střídavě dívá na Kryšpína a vyšetřování, je text napínavý a originální.“ 

K ověření, zda budou žáci i nadále přemýšlet o svém čtenářském zážitku ve spojitosti se 
způsobem vyprávění nebo dalšími atributy příběhu, by bylo potřeba dlouhodobějšího 

pozorování a porovnávání. Metodu, kterou jsem navrhla v popisu vyučovací lekce, se mi 

                                                
74 Pro účely práce jsem upravila pravopis, stylistická stránka odpovědí zůstala nezměněna. 
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pro nedostatek času a různé aktivity v závěru školního roku nepodařilo ověřit. Nicméně 

totéž lze zjistit i porovnáváním zápisů ve čtenářských denících.  

Druhého cíle bylo dosaženo především při předvídání v úvodní části vyučovací hodiny a při 

diskusi v jejím závěru. Také domácí úkol, v rámci něhož se žáci zamýšleli nad útěkem jako 

řešením problému, směřoval k jeho naplnění.  

Dlouhodobý cíl vést žáky k četbě také náročnější literatury se rovněž zdařil. Po vyučování 
čtyři žáci požádali o půjčení knihy. Exemplář ze školní knihovny byl k dispozici ihned, tři 

žáky jsem napsala na čekací listinu, neboť ve škole též zastávám funkci knihovnice.  

Návrh zásadní změny 

Jak jsem předvídala, problematika šikany v žácích vyvolala potřebu vyjádřit své zkušenosti, 
názor apod. Slíbila jsem jim, že budou ještě mít příležitost promluvit v závěru hodiny a dílu 

věnujeme další hodinu, i když jsem to původně neměla v plánu. Přestože v závěrečné fázi 

pracovali, bylo na nich vidět rozladění. Neměla jsem dobrý pocit z toho, že krotím jejich 

zápal, kterého bych správně měla využít. Z toho důvodu, s ohledem na přání žáků, aby byly 
činnosti více rozdílné, a také vzhledem ke zpoždění navrhuji v budoucnu učinit následující: 

- rozložit lekci do dvou hodin; 
- za ukázku C zařadit další předvídání nebo jinou motivující aktivitu;  

- práci s textem končit ukázkou D a následujícím shrnutím; 

- v závěru hodiny se vrátit k předpovědím žáků, reflektovat více jejich čtenářský 
zážitek a diskutovat o něm i o textu; 

- příští hodinu otevřít ukázkou E, zařadit další ukázku týkající se šikany, nechat 

žákům více prostoru k vyjadřování a diskusi. 

Integrovaný žák 

Výuku soustavně narušovaly projevy integrovaného žáka s diagnostikovanou speciální 

poruchou chování, poruchou pozornosti a dysgrafií, z problematického rodinného prostředí, 
který užívá medikaci. Většinou ho doprovází asistentka, na popisované hodině ale nebyla 

přítomná. 

 Žák se snažil být vtipný. Jako možnou útrapu na útěku uvedl, že hrdina „si nebude mít čím 
utřít zadek, až půjde na velkou.“ Při otázce po obsahu pachové konzervy nevhodně 
komentoval návrh spolužáka, a sice ponožky. Při skupinové práci nediskutoval, odpovědi 

do pracovního listu si nezanesl. Texty si ale přečetl a pokud při reflexi odpovídal, tak 

víceméně správně. Přes opakované pokusy se mi ho nepodařilo motivovat k práci a musela 
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jsem krotit jeho snahu procházet se po třídě a odpovídat na otázku „Proč se tohle učíme?“, 

kterou mi pokládá téměř každou hodinu, ale bez zájmu o odpověď. Žáci jsou na jeho 

nevhodné projevy a činnosti zvyklí a většinou je ignorují, výjimečně je negativně komentují, 

což se ale tentokrát nepřihodilo. Jako obvykle s ním nikdo nechtěl pracovat, protože práci 

zpomaluje, odvádí pozornost žáků, bere jim pomůcky atd. Neochotně se jej ujala 

kombinovaná skupina a jak je jejím zvykem, snažila se nevšímat si ho. Ke spolupráci se mi 
nepodařilo je přimět, žák s nimi prostě jen seděl. Tyto vztahy ve třídě jsou předmětem 

dlouhodobé práce třídního učitele a jsou vlastně značným zlepšením, neboť asi v polovině 

školního roku se někteří žáci začali proti integrovanému spolužákovi ohrazovat, docházelo 

k agresivním projevům, ptali se učitelů, proč proti němu nějak nezakročí atd.  

3.3  E. K. Gale: Deník třídního otloukánka aneb Jak jsem zvítězil nad 
šikanou 

3.3.1 O autorovi 

Eric Kahn Gale je v zahraničí známý především svou scénáristickou prací v chicagském 
muzikálovém souboru Team StarKid. Románovou prvotinu Deník třídního otloukánka (The 

Bully Book) inspirovaly jeho zážitky z dětství, v jedenácti letech byl šikanován. Zkušenosti 
chtěl vždy sepsat, ale hledal způsob, jak téma zajímavě uchopit. Inspiraci mu přinesl pořad 

o šikaně, ve kterém vystoupil malý chlapec s tvrzením, že ten, kdo ho šikanoval, vlastnil 

knihu učící ho, jak to dělat.75 Přestože se autor domnívá, že toto tvrzení vzešlo spíše 

z fantazie oběti, stalo se klíčovým pro koncepci jeho díla. I když autor nevylučuje možnost 

pokračování knihy, jeho druhý román spadá do žánru fantasy. Je tedy otázka, jakým směrem 

se bude spisovatelsky vyvíjet. 

3.3.2 Volba titulu 

Deník třídního otloukánka jsem náhodou objevila v knihkupectví. Při čtení jsem byla dílem 
unešená a věděla jsem, že s ním budu chtít pracovat ve výuce. Pro svou diplomovou práci 

jsem ho zvolila kvůli výjimečnému přístupu k tematice.  

                                                
75 Youtube. Eric Kahn Galw Interview – Part One. [online] [cit. 12. 7. 2017]. Dostupné z: 

https://www.youtube.com/watch?v=FDH_fQqVRis.  
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Erik K. Gale vyšel z jednoduché myšlenky, že násilí se nesmíme podrobit, musíme s ním 

bojovat. Jeho následky si totiž poneseme po celý život. Jeho hrdina se týrání brání. Autor 

popisuje spíše psychickou šikanu, fyzickou jen ojediněle, čímž čtenáři usnadňuje četbu. 

Odlehčením je také pátrání hrdiny po příčině šikanování. Originalita přístupu spočívá také 

v tom, že se obětí stává dítě, které se nijak neliší, ničím nevybočuje. Netradiční je i hlavní 

motivace agresorů, tedy touha po popularitě. Té do určité míry jí čtenář porozumí, ale je 
konfrontován se špatnými prostředky jejího dosažení. Zcela mimořádný je pro dětského 

čtenáře pohled do agresorova nitra, autor se nebojí jeho nejednoznačného hodnocení. Je 

potřeba také ocenit to, že se v díle objevila problematika kyberšikany, i když jen krátce. To, 

že se hrdina bouří, bude téměř pubescentnímu čtenáři blízké. Bude mu sympatický jeho 
aktivní postoj, odvaha. Pochopí ale také jeho snížené sebevědomí. Pocítí soucit s jeho 

utrpením a rozhořčení nad tím, jak rychle jej třídní kolektiv vyloučil ze svého středu. Osobní 

vypravěč mu možní proniknout do nitra hrdiny a identifikovat se s ním. Otevře ale i pohled 

do černé duše hlavního šikanátora. Vyjadřování dětských postav činí příběh autentičtějším. 
Je udržováno poměrně rychlé tempo vyprávění, které je především dějové, čtenář se nenudí. 

Zaujme mimo jiné grafická stránka díla, konkrétně deníkové záznamy. Čtenáři se nabízí 
mnoho morálních otázek, ale odpovědi na ně musí hledat sám. V neposlední řadě si z díla 

odnáší upozornění, že každý z nás se může stát obětí násilí, možná i on.  

3.3.3 Analýza díla 

Děj 

Příběh se odehrává na Arborlandské základní škole v Michiganu ve Spojených státech 

amerických. Popisuje jeden rok v životě Erika Haskinse, který se v šesté třídě stane obětí 
šikany. Dostane přezdívku Pošuk, je vyčleněn z kolektivu, snáší psychická i fyzická příkoří. 

Nevzdává se ale, pátrá po příčině týrání a odhalí, že za něj může Kniha šikany. Je to příručka 

předávající se mezi šestými třídami, která držiteli radí, jak vládnout třídě a být oblíbený. 

Erik je jen jedním z řady Pošuků, ale jako jediný vypátrá dílo i jeho autora, jímž je současný 

ředitel školy. Po přečtení zjistí, proč se stal terčem šikany, uvědomí si, kde dělal chyby. Aby 

zabránil budoucím šikanátorům v činnosti, vrátí návod na místo, kde jej našel. Předtím ho 

ale rozšíří o své deníkové zápisy. Deník třídního otloukánka je výsledkem tohoto propojení.  

Smysl textu a jeho hlavní myšlenky 

Eric K. Gale zpracoval téma šikany neobvyklým způsobem. Oběť pro něj není bezmocná, 

s agresory bojuje. Hlavní myšlenkou díla je prostá pravda, že se šikanou se nesmíme smířit, 
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je potřeba se jí postavit. Nelze jen čekat, až skončí, neboť v určitém smyslu nikdy neskončí. 

Oběť bude její důsledky pociťovat celý život. Tato myšlenka je v díle opakovaně vyslovena. 

Nikdy vás to nepřestane pronásledovat. (s. 205) „Šikanátoři zapomínají, pane řediteli! Vy 
vyrostete! My v tom musíme žít navždy!“ (s. 216) To, jak se k násilí postavíme, do značné 

míry předurčí náš život, ovlivní to naše sebepojetí. Důležitá je také myšlenka, že agresor i 

oběť se chovají podle „scénáře“, jejich jednání je do určité míry schematické. Už chápu, co 
jsem dělal špatně. Hrál jsem podle pravidel Knihy... Kniha šikany mi nařizovala, co mám 
dělat, a já ji poslouchal. Držel jsem se přesně každého pravidla. (s. 228) Přestože Erik s 

týráním bojoval, vlastně dělal to, co se po něm chtělo. Přijal identitu Pošuka, stranil se 

přátel, ve třídě se ocitl úplně sám. Nepromluvil si s nikým dospělým. V závěru díla si Erik 
uvědomí, v čem chyboval. Tato jeho úvaha přímo zazní, její výchovný aspekt je 

jednoznačný, přesto nepůsobí násilně. Prostě konstatuje, kde se stala chyba. Hrdina 

nedovolí, aby se totéž stalo ještě někomu. Pokud čtete tuto rozšířenou verzi Knihy šikany, 
víte, čeho jsem schopen. Vyřešil jsem tuhle záhadu. Znám vaše plány, A udělám všechno, co 
bude v mých silách, abych se ujistil, že už nikdy nebude žádný další Pošuk. (s. 229) Je 

potřeba ocenit také myšlenku, že obětí šikany se může stát kluk „normální“, jenž ničím 
nevybočuje, oběť násilí nemusí být handicapovaná, sociálně vyčleněná či jinak odlišná. 

Může se jí stát každý z nás. 

Téma a motivy 

Deník třídního otloukánka je dílo monotematické. Jak již bylo řečeno, tématem je boj se 

šikanou. Ta se ve školním prostředí objevuje stále častěji, věk dětí týrajících své spolužáky 

klesá, objevují se také nové formy jako kyberšikana. Jedná se tedy o téma závažné a 

společensky aktuální. Pokud na něj pohlédneme obecněji jako na boj s násilím, je také velmi 

nadčasové. Základním a nejvýraznějším motivem je šikanování jako takové. Autor zachytil 

jeho příčiny šikany, vývoj a stupňování, různé formy, rozšíření v třídním kolektivu, 
bezprostřední, ale i dlouhodobý vliv na oběť, dokonce se na rozdíl od jiných děl s podobnou 

tematikou věnoval i osobnosti agresora. Ostatní motivy jsou pouze doplňující, jejich role je 

podpůrná. Jedná se o první lásku a neúplnou rodinu. Okrajově se objevuje motiv 

homosexuality. 

Šikana 

Hlavním motivem díla je tedy šikana. Analýza její konkrétní povahy v Deníku třídního 
otloukánka již byla provedena v teoretické části práce. Obecný didaktický potenciál motivu 
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byl zmíněn v analýze didaktického potenciálu Útěku Kryšpína N. Abych se neopakovala, 

v této části práce se zaměřím pouze na její didaktický potenciál specifický pro toto dílo. 

Šikanování Erika začíná prvním dnem školy, kdy dostane přezdívku Pošuk Ihned se slovně 

brání. „Jsi nula,“ zamumlal Adrian Noble. Donovan mlčky seděl. – „To teda nejsem,“ 
ohradil jsem se. (s. 20) Později se dává do pátrání po Knize šikany, která vše způsobila. 

Hájí své právo nebýt šikanován, v podstatě právo člověka na život. Tento jeho přístup si 
snadno najde cestu ke čtenáři, který se nachází v období vzdoru. Bojuje za své názory, bouří 

se proti nespravedlnosti. Bude pro něj atraktivní, že hrdina hledá řešení, na rozdíl od 

tradičnějšího přístupu autorů, kteří zachycují utrpení oběti a katastrofické důsledky pro její 

život.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o převážně psychickou šikanu, je pro čtenáře snadnější se 

vcítit do hrdinových prožitků než u fyzického týrání.  I jemu se možná někdo vysmíval, 

nebo on sám si z někoho „dělal legraci“, aniž by si uvědomil, že už překročil mez vtipnosti 

a škádlení. Při četbě si uvědomí, že slova mohou být ranami. Kdyby jej autor konfrontoval 
také s těžkými formami fyzické agrese, vzbudil by v něm nelibost, znechucení, hrůzu a další 

emoce, které by se mu těžko uchopovaly. Pozornost by se přenesla od boje k utrpení. Dílo 
by přišlo o „lehkost“ podání, jež je jeho kvalitou. Cílilo by také na staršího čtenáře. Je 

pozitivní, že se autor nesnažil ve jménu celistvého obrazu tyto formy propojit, ale věnoval 

se jen jedné. 

Čtenář se setkává také s problematikou kyberšikany. Ta je pro něj atraktivní, neboť se týká 
sociálních sítí, bez nichž si mnohdy nedokáže svůj život představit. Tento dílčí motiv je pro 

něj zajímavý i proto, že jeho zpracování v literatuře pro děti a mládež je ojedinělé. Erikovy 

potíže jej varují před sdílením hesla s přáteli, byť nejlepšími. To Donovan mi pomohl před 
dvěma roky zařídit Facebook. Tehdy jsem ani nevěděl, co to je. A já si nikdy neměnil heslo. 
(s. 52) Hrdina se ani poté, co změní heslo, necítí bezpečně, což je pro kyberšikanu typické. 
Co když je ještě jiný způsob, jak se tam dostat, a udělají to znovu? – Když se Donovan tehdy 
dozvěděl, že nemám Facebook, prohlásil: „Když nemáš Facebook, tak skoro neexistuješ.“ 
– No, Donovane, mažu si ho. – Tak bych řekl, že jsem mrtvej. (s. 52) Motiv není natolik 

rozpracován, aby se čtenář poučil o bezpečném pohybu ve virtuálním prostředí. Je zařazen 
epizodně, jako jiná forma šikany. Měli bychom ale ocenit, že se v díle objevil. Ironizace 

Donovanova prohlášení může vést čtenáře také k zamyšlení nad vlastním přístupem 

k sociálním sítím.  
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Cílem šikany je být oblíbený, vést třídu a mít moc. A také pobavit se, jak zdůrazňuje autor 

příručky. Tváří se kamarádsky, slibuje odhalit tajemství úspěšnosti. Především jsem 
pozorovatel, takže vidím, co funguje a co ne. Proč je něco vtipné, když to řekne jeden, a 
druhý vypadá jako blbeček, když řekne totéž? Proč někteří musí sedět sami, zatímco jiní 
jsou kamarád zavaleni? Nad těmito otázkami jsem hodně přemýšlel a teď jsem tu, abych ti 
řekl, že znám odpovědi. (s. 7) Svádí ale k ovládání, manipulaci, násilí. Podrobil jsem si celý 
šestý ročník, mám spoustu přátel a všichni dělají, co chci. Ani učitelé se mnou nezametají. 
Byl to ten nejlepší rok z celého mého života a všechno jsem si to zařídil sám. – A jak se mi 
to povedlo? To se ti právě chystám povědět. (s. 7) Čtenář se může s autorem příručky na 

okamžik, hlavně zpočátku identifikovat. Vždyť kdo někdy netoužil po popularitě? Rychle 
ale odhalí její cenu.  

Pro české prostředí není běžné, aby škole „vládnul“ jeden žák nebo jejich skupina. Koncept 

rozdělení na „elitu“, tedy děti pohledné, zábavné, módně oblečené, většinou fotbalisty, 

roztleskávačky nebo děti bohatých rodičů, a „póvl“, čili outsidery, podivíny a ty „odlišné“ 
je ale čtenáři známý z především americké literatury, filmů a seriálů. Mohlo by pro něj být 

přínosem zamyslet se nad tímto modelem uspořádání vztahů, přestože autor k němu 
nevybízí. Zajímavé by pro něj mohlo být také hledání odpovědi na otázku, proč koncept 

automaticky přijal bez zpochybňování, čím je to dáno. 

V souvislosti se šikanou si čtenář může dále pokládat otázky zabývající se morálkou postav. 
Proč se za Erika nikdo ze třídy nepostavil? Jak je možné, že kolektiv tak rychle přešel na 

stranu agresorů? Jsou hrdinovi spolužáci lepší než hlavní původci šikany? Jak je možné, že 

agresorem se stal Erikův nejlepší kamarád? Proč všechny generace šesťáků slepě následují 

Knihu šikany? Příběh v něm tyto otázky vyvolává, nicméně na ně neodpovídá. Jsou spíše 

součástí přirozeného zamýšlení se při četbě a odpovědi záleží tedy na čtenářově vlastní 

úvaze. 

Neúplná rodina 

Rodiče hrdiny se rozvedli, žije s matkou. O matce říká, že je bláznivá, nemyslí to ale zle. 

Když se dozví, že se syn popral, vyčítá mu, že tak ho nevychovala. Jenomže tohle se netýká 
toho, jakého syna vychovala. Její syn má pořádné problémy. Její syn se stal obětí šikany a 
je Pošuk. Její syn s tím navíc nemůže nic udělat. – Začaly mi téct slzy. Máma si to naštěstí 
vyložila po svém, ostatně jako vždycky všechno. Ani ji nenapadlo, že je to kvůli tomu, jaká 
muka prožívám, myslela si, že je mi líto, že jsem Colina zranil. (s. 73) 
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Erikovi chybí otcova opora. Byl by ochoten se mu svěřit s trápením. Neví ale, jak téma 

otevřít, potřeboval by pomoc dospělého. Stačilo by, kdyby při své v příběhu jediné návštěvě 

kladl správné otázky. Co když se mě zeptá: „Jsou na tebe zlí? Dělají si z tebe srandu? Říkají 
o tobě lži? Ubližují ti?“ Neměl jsem ponětí, co bych mu měl říct. A pak jsem se rozhodl, že 
bych řekl pravdu. Kdyby se mě přímo zeptal, nelhal bych… Se zatajeným dechem jsem čekal, 
připravený povědět mu všechno, až se zeptá. – „Nechce se ti na záchod?“ (s. 131) 
Oboustranná nejistota panující mezi nimi po rozvodu zabrání jejich sblížení. Erik si nicméně 

nakonec uvědomí, že si mohl s rodiči promluvit. Dětský čtenář, který sám může mít 

problémy komunikovat s rodiči o svých problémech, protože nevěří, že mu mohou pomoct, 

si tedy může odnést ponaučení, že strach z neporozumění je potřeba překonat. 

Didaktický potenciál motivu neúplné rodiny je nezměrný, nicméně v Deníku třídního 
otloukánka zůstává nevyužit. Objeví se pouze dvakrát vždy umožňuje autorovi odpovědět 

na otázku, proč se chlapec nesvěřil rodičům.  

Tajná láska 

Pozorný čtenář ví od začátku příběhu, že Erik vnímá Melody jako víc než kamarádku. 

Rozčiluje mě už jen myšlenka na to co jsem viděl. Nesnáším, když se jí takhle dotýká. (s. 8) 
Pro hrdinu jsou tyto city nové, ještě se v nich nestihl vyznat. I kdyby je chtěl dát najevo, 

znemožní mu to okolnosti. Šikanátoři z jeho účtu na Facebooku pošlou dívce veřejné 

vyznání lásky, aniž by tušili, že je na něm něco pravdy. Chtěli ho s ní prostě rozeštvat, jak 
to káže příručka. Erik se cítí trapně a ironizuje možné řešení. Co teď můžu dělat? Jít za ní a 
říct jí, že jsem to byl já, že mi někdo vlezl na účet? (s. 51) Později se také zlobí, že začala 

chodit s Jasonem. Nejspíš žárlí, ale náznaky jsou velmi nepřímé. Až ke konci příběhu objeví, 

že by zájem mohl být oboustranný. A napadne ho, co mohl udělat. Měl jsem s ní o tom 
promluvit, měl jsem jí říct, že to byl jen fór a že je pořád moje kamarádka. Namísto toho 
jsem se jí vyhýbal a vypadalo to, že jsem to myslel vážně a teď se kvůli tomu cítím trapně. 
(s. 169) Tento motiv může promlouvat ke čtenáři, který možná sám prožívá tajnou lásku. Je 

ale upozaděn, zmíněn jen příležitostně, nemá tedy možnost se s hrdinou v tomto ohledu 

identifikovat.  

Homosexualita 

Ďábelská trojka s oblibou tvrdí, že je Erik homosexuál.  To se projevuje v nadávkách i 

komentářích. „Fuj, vypadni ode mě, teplouši.“ (s. 8) Je potřeba ocenit, že autor nechal 

hrdinu, aby se tomuto označení postavil, ale z trochu jiného než běžného důvodu. „Chováš 
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se jako kretén. A přestaň lidem říkat, že jsou homouši, ani nevím, proč by to měla být urážka. 
Víš, existují lidi, co jsou doopravdy homosexuálové, a není na nich vůbec nic špatnýho. Je 
to jako bys někomu nadával do zubařů – nedává to doprčic žádnej smysl!“ (s. 141) 

Výchovné působení na čtenáře je jednoznačné, nicméně chování šikanátorů, především 

Donovana, jemuž bylo určeno, neovlivní.  

Autor pracuje i s dalšími motivy, ale jsou pouze doplňující, více či méně rozpracované. 
Objevují se a zase mizí, jsou využity ke zpestření. Upozaďuje je, aby nezastínily motiv 

hlavní, kterému je vše podřízeno. 

Časoprostor 

Deník třídního otloukánka je situován do Arborlandské základní školy v Michiganu ve 
Spojených státech amerických. Dějištěm by ale mohlo být i jiné místo a pro čtenáře by se 

tím mnohé nezměnilo. Jde o univerzální školní prostředí, které není blíže popisováno. Jeho 

obraz si čtenář utváří s použitím vlastní představivosti. Může si tedy doplnit kulisy ze školy, 

do které dochází, snadno si představí sebe v roli hrdiny či jiné. Pokud se v díle objeví popis, 
je stručný a účelný, soustředí se na výrazné, popřípadě specifické rysy. Pouze výjimečně se 

děj přesune mimo prostor školy, pokud je to nezbytně potřeba pro jeho logický vývoj. 
Časově je ohraničen jedním rokem školní docházky, přičemž se střídá Erikova současnost 

a bezčasí typické pro Knihu šikany, která sice vznikla v minulosti, jako návod je ovšem 

univerzální a nezestárla. 

Postavy 

Také o hrdinovi příběhu poskytuje autor pouze základní informace. Je to jedenáctiletý kluk, 

který si vždy připadal normální. V ničem nevynikal a nijak nevybočoval, nebo to o sobě 

tvrdí. Snadno si najde cestu k dětskému čtenáři, který ještě neobjevil své přednosti a 

považuje se za obyčejného. Jako postava má blízko ke konceptu „nehrdinného hrdiny“, 

který je v literatuře pro děti a mládež častý a oblíbený. Umí ale být také vtipný, má talent 
mluvit před lidmi. Ten se projeví při jeho mluvním cvičení na téma, jak by vypadal svět, 

kdyby lidé neměli palce. „Podařilo se mi na moment proměnit třídu krvežíznivých surovců 
ve své přátele. Líbily se jim moje vtipy. Podíval jsem se na Melody. Usmívala se na mě a 
tvářila se pyšně.“ (s. 128) Bohužel tato událost je ojedinělá. „Byl bych takovej pořád, 
pomyslel si, ale nedáte mi k tomu vůbec příležitost. Mohl bych být vtipnej a milej, mít 
kamarády, ale oni mi v tom z nějakýho důvodu brání“. (s. 128)  
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Jako postava se Erik vyvíjí. Prožitá příkoří ovlivňují jeho sebepojetí. „O přestávce jsem zase 
provozoval svoje každodenní hloubání, procházel jsem se s rukama v kapsách a něco si pro 
sebe mumlal: taková normální věc, co dělají nuly.“ (s. 140) Stěžuje si na svůj vzhled, 

způsob vyjadřování a nemá se rád. Je podrážděný z neúspěšného pátrání, frustrovaný z toho, 

že se mu nedaří šikanu zastavit. I přese všechno ale neztrácí naději a dál bojuje. Svým 

aktivním postojem získává náklonnost čtenáře. Ten skrze deníkové záznamy nahlíží do jeho 
nitra, jeho proměnu vnímá jako přímý důsledek situace, Erik pro něj tudíž zůstává postavou 

kladnou. Je to „správňák“, který se přesto, že riskuje problémy, postaví na obranu druhého 

šikanovaného žáka. Čtenáři nemůže nebýt sympatický. Navíc se v závěru příběhu ze svých 

chyb poučí, jako postava se tedy vyvíjí. Do určité míry je zřejmě postavou autobiografickou, 
shoda jména s autorem není náhodná. 

Jak již bylo zmíněno, autora Knihy šikany v příběhu prezentují kapitoly jeho díla. Až když 

Erik objeví, že je jím Tony Clark, současný ředitel školy, stává se postavou. Je to antihrdina, 

postava záporná, jako jediná kromě Erika psychologizovaná, velmi rozporuplná a rozhodně 
ne černobílá. Tváří se nevinně, ale vybízí k ubližování. Působí přátelsky, ale stahuje na 

morální dno. Čtenář díky příručce nahlíží do jeho nitra. Může se zamýšlet nad logikou 
myšlení a hledat chyby v jeho úvahách. Nemilosrdnost a vychytralost, rovněž otevřenost, 

se kterou popisuje ubližování druhým, silně působí na čtenářovy emoce. Nelze ho ale 

jednoznačně odsoudit, protože knihu napsal jako malý kluk. Změnil se ale? Také Erik se 
nad tím zamýšlí. Kdo je tenhle chlap? Je pořád ten dvanáctiletej kluk, co napsal Knihu 
šikany? Ten, co zničil životy všech budoucích Pošuků? Nebo je už někým jiným? Vyrostl a 
změnil se? Pak Whitner je příkladem toho, co se stane z Pošuka, když dospěje. Nikdy vás to 
nepřestane pronásledovat. Ale lidi jako Tony Clark se během let změní a minulost je vůbec 
netíží. Sotva si ji pamatují, a tu trošku, co si vzpomenou – tu se snaží rychle schovat v mysli. 
(s. 205)  

Pro čtenáře je jejich konfrontace velmi cenná. A také reakce dospělého člověka na zjištění, 

co způsobil. Nejdříve je to zděšení, poté agresivní obrana, po několika dnech následuje pro 

oba aktéry emočně vypjatá zpověď. „Omlouvám se, Eriku,“ povzdechl si zhluboka a posadil 
se zpět do židle. „Když jsem byl v tvém věku, myslím, že jsem měl určité problémy. Doma, 
ve škole, byl jsem zmatený.“ Podíval se vzhůru a snažil se najít slova. „A pak jsem udělal 
něco zvláštního. Udělal jsem…,“ podíval se na mě velmi významně. „Měl jsem takové 
ponožky do tělocvičny.“ – „Cože?“ – „Měl jsem ponožky do tělocvičny,“ řekl a poslední tři 
slova zdůraznil. „Úplně hrozné. Napadlo mě, že bych je mohl poslat dál, Dal bych je děckám 
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z nižší třídy, a oni by je taky poslali dál, a tak by to mohlo fungovat po…“ (s. 214) Výčitky 

svědomí mu nedovolí ani vinu pojmenovat. Když zjistí, že příručka není ve skříňce, do které 

ji uložil, chytí se toho jako tonoucí stébla. „Je prázdná, Eriku,“ ječel. „Prázdná! Ty ponožky 
se už před lety ztratily. Na té legendě není vůbec nic pravdivého, Eriku. Nic tam není!“ … 
Smál se, byl úplně bez sebe, jako by ho někdo zachránil před oprátkou. (s. 215) Z rozhovoru 

odchází Pošuk se zdviženou hlavou, zatímco hlavní šikanátor je jen zbabělec.  

Čtenáři se nabízí také srovnání Tony Clarka, jehož ředitelna „je taková časová bublina 
celého jeho života na zemi“ (s. 25) a třídního učitele Whitnera, správného chlapa, který „jí 
strašně nepořádně a vůbec neumí žvýkat za chůze“ (s. 196), tedy prvního šikanátorů a 

prvního Pošuka, ve smyslu toho, jak šikana ovlivnila jejich život. 

Přestože již Tony Clark nešikanuje nikoho osobně, je hlavním agresorem. Kluci, kteří 

Erikovi působí příkoří, jsou loutkami, které z povzdálí řídí. Slepě následují příručku. Oni i 

další postavy příběhu jsou plošné, typizované, naznačené pouze v základních obrysech. 

Slouží autorovi k naplnění záměrů. Jason Crazinsky, vůdce šikanující trojice, je „typický 
frajírek“. Adrian Noble hraje roli „úlisného služebníčka“. Donovan, který přes léto ztratil 

dětskou baculatost, je „svalnáčem“. Čtenář se může ptát, proč propadli tak snadno vlivu 
příručky. Obzvláště naléhavá je tato otázka u Donovana, který býval Erikovým kamarádem. 

Navíc, jak již bylo upozorněno dříve, právě Donovan později začne šikanovat svévolně také 

dalšího spolužáka. Autor ovšem na toto neodpovídá. Melody, Erikova tajná láska, působí 
jako „správňačka“, ale po nedorozumění v důsledku kyberšikany už k němu nedokáže najít 

cestu ani mu pomoct. Díky Colinovi, „pravému outsiderovi“ třídy, se hrdina seznámí s jeho 

bratrem Richardem, dalším Pošukem, jeho pátrání po Knize šikany může začít. Pan 

Whitner, „učitel sympaťák“ a historicky první Pošuk, je po většinu děje nepřítomen, což 

agresorům usnadňuje činnost. Erikovi rodiče posloužili tomu, aby zazněla odpověď na 

otázku, proč se jim s problémy nesvěřil. Díky tomuto způsobu ztvárnění se pozornost 
čtenáře soustředí pouze na dvojici Erika a autora Knihy šikany, na šikanu jako takovou, od 

které jej nic neodvádí.  

Vyprávění, kompozice a jazykové prostředky 

Kompozice vychází z kontrastu pohledů Erik – autor Knihy šikany. Deníkové zápisy se 
střídají s kapitolami příručky. Obsahově spolu souvisí neboť to, co se Erikovi děje, odpovídá 

vždy tomu, co radí příručka. Vedle sebe tak stojí pokyny z návodu, konkrétní činy i jejich 

důsledky. Jejich kontrast umocňuje dojem z četby a čtenář je může porovnávat. „Nevinný“ 

návod na to, jak být oblíbený, je v přímém rozporu s utrpením oběti. Čtenář konfrontován 
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s tímto protikladem, si může zpočátku klást otázku, zda účel světí prostředky, poté by ale 

měl zpochybnit samotný účel.  

V průběhu díla postupně ubývá instrukcí a narůstá počet deníkových zápisů, především 

z pátrání. Až se autor příručky odmlčí, aby následně promluvil jako Tony Clark. Zároveň 

se střídají dvě časové roviny, a sice Erikova současnost a „bezčasí“ Knihy šikany, jejíž 

obsah je univerzální, a přestože vznikl v minulosti stále aktuální, neboť se zakládá na obecně 
platných principech. Díky tomu, že Erik K. Gale vypráví děj chronologicky, se čtenář 

snadno orientuje v díle i přes proměny vypravěče a času. 

Duel hrdina-antihrdina je umocněn kontrastem osobních vypravěčů. Pro Erikovy zápisy užil 

autor ich-formy a minulého času, čtenář tedy nahlíží do jeho nitra a sleduje, jak prožíval 
šikanu. Přítomný čas je použit v přímé řeči, ta slouží k dokreslení, díky ní jsou zápisy živější. 

Oproti tomu kapitoly Knihy šikany jsou realizovány du-formou, psány v přítomném čase 

jako promluvy autora ke čtenáři. Ten je přímo oslovován, jsou mu kladeny otázky, 

podávány instrukce a úkoly. Vzniká dojem komunikace, která je ale jednosměrná. Erik i 
další dětské vedlejší postavy se vyjadřují hovorově, často expresivně, s ohledem na svůj 

věk. Používají například výrazy binec, blbeček, civět, hudebka, šesťák, koukat, toaleťák aj. 
V jejich projevu se objevují prvky obecné češtiny, nejčastěji koncovka –ej, např. takovej, 
neoblíbenej, ale i jiné. Objevují se také expresivní výrazy a nadávky. Jejich promluvy tak 

na čtenáře působí autenticky, má k nim blízko. Autor Knihy šikany se vyjadřuje oproti 
ostatním postavám více spisovně, hovorově, ale spíše neutrálně. 

Specifické vlastnosti textu 

Anglický název díla The Bully Book, čili Kniha šikany, je titulek krátký, předmětový, 

statický, záhadný, temný, provokující fantazii. Oproti němu česká verze Deník třídního 
otloukánka aneb Jak jsem zvítězil nad šikanou je dlouhá, dějová a hlavně popisná. Sděluje 

čtenáři, o čem příběh bude, jak dopadne i jak bude vyprávěn. Nabízí se otázka, proč jsou 
titulky tak odlišné. Je možné, že při překladu převládla marketingová strategie. Titulek totiž 

nápadně připomíná Deník malého poseroutky a láká tak čtenáře, kteří mají s touto knihou 

zkušenosti. Jak již bylo naznačeno, jedná se o díla v některých aspektech podobná, pro 

čtenáře by mohlo být zajímavé jejich porovnání. 

Některé ilustrace na titulní i zadní straně díla znázorňují scény z příběhu, jiné zachycují 

obecné situace ze školního prostředí. Jsou do určité míry vypovídající, neboť jejich styl 

odpovídá duchu díla, čtenáře připravuje na četbu. Může být trochu zklamán tím, že text není 
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ilustrován (až na „forografie“ důležitých písemností, s nimiž Erik pracuje při pátrání). 

Zaujme ho ale již při zběžném prolistování střídání fontů písma. Záznamy Erika ve stylu 

rukopisu opět připomínají Deník malého poseroutky, jsou příslibem četby nenáročné a 

uvolňující. Díky tomu se může stát, že do příběhu se začte i ten, kdo by si ho dle titulku či 

anotace nevybral. Nemají nadpis, jsou pouze číslovány. S ohledem na jejich obsah jsou 

výrazně delší než kapitoly knihy šikany. Ty jsou tištěny fontem standardním, uvádí je různé 
druhy titulků více či méně popisných. Knihu v druhé části doplňují ilustrace dokumentů, 

jejichž objevení přineslo průlom v hrdinově pátrání. Přestože to není nijak důležité, je 

zajímavé zmínit, že hlavička jednoho z nich zůstala v angličtině, zatímco obsah je v češtině. 

Shrnutí analýzy z pohledu dětského čtenáře 

Dílo má široký didaktický potenciál. Eric K. Gale vede čtenáře k tomu, aby s násilím 

bojoval, ať se děje jemu nebo někomu jinému. Ukazuje mu, že šikana se odehrává podle 

„scénáře“ a je potřeba, aby ho její oběť odmítla následovat. Je pro ni důležité postavit se 

agresorovi, protože důsledky násilí si s sebou ponese celý život. Hlavním motivem díla je 
šikana, která je pro čtenáře problematikou atraktivní, spíše známou, bude se k ní chtít 

vyjádřit. Může k němu promlouvat i dílčí motiv touhy po moci, v souvislosti s ním se mu 
nabízí různé otázky s mravním aspektem. Je třeba ocenit, že se v díle objevila také 

kyberšikana, i když jen krátce. Prostředí autor příliš nepopisuje, čtenář si jej může představit 

na základě školy, do které dochází. Snadno se vcítí do hrdiny, který se bouří proti 
nespravedlnosti. Bude mu sympatický jeho aktivní postoj. Porozumí ale také jeho 

sníženému sebevědomí. Může hodnotit postoje autora Knihy šikany z morálního hlediska, 

porovnávat jeho rady s dopadem na konkrétního člověka. Ostatní postavy jsou naznačeny 

pouze v základních obrysech, aby neodváděly pozornost od jejich duelu. Osobní vypravěč 

umožní čtenáři proniknout do nitra hrdiny i antihrdiny. Způsob vyjadřování dětských postav 

činí příběh autentičtějším. Je udržováno poměrně rychlé tempo vyprávění, které je 
především dějové, čtenář se nenudí. Zaujme ho rovněž grafická stránka díla. V neposlední 

řadě si čtenář z díla odnáší upozornění, že každý z nás se může stát obětí násilí, možná i on.  

3.3.4 Přípravy na vyučovací hodiny 

Popis lekce 

Předmět: Český jazyk a literatura 

Ročník: 7. 
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Téma: Deník třídního otloukánka 

Cíle 

I. vyučovací hodina 

1. Žáci interpretují jednání postav, svá tvrzení doloží konkrétními částmi textu.  

Je důležité, aby nespoléhali při interpretaci pouze na své pocity a dojmy, ale odkazovali se 

také na konkrétní místo v textu, dle kterého si názor vytvořili. Cvičí si tím také svou 
schopnost argumentace. 

2. Žáci porovnají jednání postav v literární ukázce se svými představami o tom, jaké 

mělo být, jak měly konflikt řešit.  

Tento cíl slouží jednak k naplnění hlavního cíle, který je uveden ve výčtu jako třetí, jednak 
je také výchovný. Žáci objeví chyby, které postavy učinily při vzájemné komunikaci. 

Porovnají je se svou původní představou o řešení konfliktu, kterou mohou na základě 

zjištění také pozměnit. Učí se, jak podobný problém řešit v reálném světě. Je tedy možné, 

že se v budoucnu podobným omylům vyhnou.  

3. Žáci použijí své názory a životní i čtenářské zkušenosti při písemném hodnocení 

literární ukázky.  

Žáci zvládají ústní reflektování čtenářského zážitku, dokážou hodnocení díla opřít o vlastní 

životní i čtenářské zkušenosti. Při tvorbě čtenářských zápisů je ale upozaďují a knihu 

analyzují spíše z hlediska literárně teoretického. Řídí se jakousi obecnou představou, jak 
má zápis vypadat. Ta byla utvořena nejspíš předchozím studiem, ale také materiály 

dostupnými na internetu. Cílem hodiny je tyto tendence u nich odbourat. V budoucnu budou 

tedy moci zdokonalit své čtenářské zápisy tak, aby více reflektovaly jejich vlastní dojmy 

z četby.  

II. vyučovací hodina 

1. Žáci získají povědomí o kyberšikaně. 

Zjistí, o co se jedná, jaké jsou její formy, jak jí mohou předcházet, ale také jak se mají bránit 

nebo jak ovlivnila životy konkrétních lidí. Mohou tedy přizpůsobit své chování tomu, aby 

případnému agresorovi jeho jednání neusnadňovali. Tento cíl je především výchovný a 

preventivní. 
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2. Žáci si procvičí mluvený projev a argumentaci při prezentaci plakátu, který je 

výstupem jejich skupinové práce.  

Jsou rozvíjeny také jejich komunikační, sociální a pracovní dovednosti, neboť jsou 

vystaveni podmínce, že každý člen skupiny se v této části hodiny slovně projeví.  

3. Žáci pracují uvědoměle se zdroji informací. 

Uvedou zdroje, které použili při práci, přičemž dbají na to, aby se jednalo o zdroje 
spolehlivé. 

4. Žáci reflektují svůj vztah k sociálním sítím.  

K tomuto účelu slouží domácí úkol. 

Cílem obou vyučovacích hodin je také motivovat žáky k četbě literatury s vážnou tematikou, 
nejen oddechové.  

Situace a prekoncepty 

Lekce bude realizována v závěru školního roku. Bylo by ale také možné ji zařadit do 

tematického okruhu Nikdy se nevzdávej, v rámci nějž žáci pracovali s díly s vážnou 
tematikou nebo takovými, která se jí dotýkají, např. od J. Stránského (Perlorodky), B. 

Robošové (Domov blízko koní), A. Marshalla (Už zase skáču přes kaluže), V. Macgregora 
(Jak to vidí Milo), O. Masiukové (Jak voní týden), R. J. Palaciové ((Ne)obyčejný kluk), M. 

Haddona (Podivný případ se psem), kol. autorů (Já to doufejme ňák zmáknu).  

Žáci se při práci s díly zabývali komplikovanými vztahy v rodině, otázkou dětských 
domovů, životem s handicupem, imigrací a přistěhovalectvím, sociálním vyčleněním a 

chudobou. Každému z těchto děl byla věnována jedna vyučovací hodina nebo čtenářská 

dílna. Členové čtenářského klubu, ale i ostatní návštěvníci školní knihovny měli možnost 

se s díly více seznámit také při činnostech pořádaných knihovnou. 

Na skupinovou práci jsou žáci zvyklí. Zpočátku vytvářeli skupiny stereotypně, genderově 

rozlišené, založené na přátelských vztazích. V průběhu sedmého ročníku byl tento princip 
narušen vznikem skupiny složené ze dvou dívek a chlapců. Její členové spolu flirtují, málo 

pracují, hlasitě se projevují a ruší práci v hodině. S ohledem na to bylo přistoupeno 

k losování členů skupin. Do něj nejsou na přání své i rodičů zařazeni žáci se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Skupina pracuje vlastním tempem s pomocí asistentky. Dochází 
tak sice k porušení principů integrace, ale žáci se ve skupině cítí komfortně, pracují vlastním 

tempem, nestydí se, že něčemu neporozuměli.  
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Struktura lekce, metody a formy práce 

Příprava je rozvržena do dvou na sebe navazujících výukových hodin (2x 45 min.). První 

lekce se skládá z části A (evokace), části B (práce s ukázkou), části C (formulování vlastního 

názoru). Druhá lekce se skládá z části A (motivace žáků), části B (analýza ukázek), části C 

(kyberšikana – skupinová práce), část D (kyberšikana – prezentace výsledků) a část E 

(předvídání a závěr hodiny). 

I.  vyučovací hodina 

Část A 

Vyučující otevře část A evokací situace, která bude klíčová pro práci s ukázkou v části B. 

Pouze ji nastíní, ale neuvádí podrobnosti, ty odkryje ukázka. Žáci se technikou volného 
psaní k problému bez obtíží vyjádří, neboť se týká jejich věkové kategorie, známého 

prostředí, možná se s ním v jiné podobě již setkali. Navrhnou rovněž jeho řešení. Své 

myšlenky, pocity a návrhy poté ve dvojicích sdílejí. Cílem těchto aktivit je žáky aktivizovat, 

připravit je na práci s textem. Ke svým řešením se vrátí v závěru vyučovací hodiny, kdy 
mohou porovnat, zda postavy řešily situaci jinak než oni. Dojde tak k přirozenému uzavření. 

1. evokace (1 min.) 

Představte si, že máte kamaráda/ku opačného pohlaví. Znáte se od dětství, chodíte do stejné 
třídy. Najednou, když to vůbec nečekáte, vám řekne, že vás „takhle“ nemá rád/a a nemáte 
k němu/ní odpoledne chodit a bude sedět s někým jiným. 

2. volné psaní (4 min.) 

- zadání: Popište myšlenky, které by se vám honily hlavou, a pocity, které byste cítili. 

Jak byste situaci řešili? 

 

Pracovní list – Erik a Melody 

Představte si, že máte kamaráda/ku opačného pohlaví. Znáte se od dětství, chodíte do stejné 

třídy. Najednou, když to vůbec nečekáte, vám řekne, že vás „takhle“ nemá rád/a a nemáte 

k němu/ní odpoledne chodit a bude sedět s někým jiným. 

 

Popište své pocity a myšlenky v takové situaci. Jak byste ji řešili? 

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

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

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

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

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

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

 

3. sdílení (4 min.) 

1. zadání: Popište myšlenky, které by se vám honily hlavou, a pocity, které byste cítili. Jak 

byste situaci řešili? 
2. žáci ve dvojicích sdílejí své pocity a navrhují možná řešení situace 

 

Část B 

V části B probíhá práce s ukázkou a její rozbor. Žáci po přečtení ústně shrnou její obsah, 
čímž si vyučující ověří, že mu porozuměli. Ve čtyřčlenných skupinách popisují pocity 

postav a tvrzení dokládají částí textu, ze které informaci vyčetli. Učí se analyzovat text a 

využít ho pro argumentaci. Při ústní reflexi si ověřují správnost svých řešení. Poté žáci 
vymýšlí tři otázky k textu. Vyučující zapíše na tabuli ty z nich, které jsou vhodné pro 

následující diskusi. Při ní se žáci zamýšlejí nad tím, jak postavy situaci řešily. Cílem diskuse 

je připravit je na tvorbu vlastního hodnocení situace. 

 

1. četba ukázky (2 min.) 

- vyučující dle svého uvážení četbu uvede vysvětlením, že ukázka se vztahuje 

k podobné situaci, jaké se žáci věnovali při volném psaní, není to ale nezbytně nutné, 

neboť při četbě dojdou k témuž závěru 

 

Ukázka 
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Na obědě ke mně z ničeho nic přišla Ruth a Melody táhla doslova za sebou. Dala si jednu 

ruku v bok a druhou si přidržela tričko tak, aby to vypadalo, že se na mě štěně na něm mračí. 

Jeho pohled říkal: všichni milují štěňátka, ale štěňátka nesnáší nuly. 

„Eriku,“ prohlásila úsečně, „Melody ti musí něco říct.“ 

„No… tak jo,“ podíval jsem se na Melody. Měla bradu zaraženou v hrudi, takže se jí krátké 
hnědé vlasy houpaly před očima. Ruth do ní zabodla loket. 

„Nemůžeš mi posílat takový věci, Eriku,“ zamumlala Melody, aniž by zvedla hlavu. 

„Co tím myslíš?“ 

„Je to trapný a já…“ 

„Cože? Co jsem provedl?“ 

„Eriku, já tě takhle prostě nemám ráda! Dneska ke mně nechoď.“ Zmlkla, otočila se na 
podpatku a odešla pryč. Díval jsem se, jak mizí velkými dveřmi staré budovy. 

„O čem to mluví?“ zeptal jsem se nechápavě Ruth. 

„Jako bys sám nevěděl, cos provedl.“ 

„Já to ale vážně nevím Ruth – tak proč mi to sakra neřekneš?“ Nevím, jestli jsem za to mohl 

já nebo Melody, ale sledovala nás půlka jídelny. 

„Melody se takhle nelíbíš, Eriku, a nechce vedle tebe sedět. Mluvily jsme o tom s panem 
Whitnerem a ten ji přesadil.“ 

Musel jsem asi vypadat dost překvapeně, protože se na mě podívala a řekla: „Netvař se tak 

vyděšeně. Seš ubohej a teplej. Nikdy se jí nebudeš líbit.“ 

 

2. shrnutí děje (2 min.) 

- vyvolaný žák ústně shrne děj ukázky, popřípadě jeho shrnutí doplní další žák 

3. skupinová práce (8 min) 

- žáci ve čtyřčlenných skupinách vypracovávají úkoly k ukázce 

 

Popište 3 slovy pocity Melody při rozhovoru. V textu podtrhněte červeně části, ze kterých 

tyto informace vyčtete. 



 95 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Popište 3 slovy Erikovy pocity při rozhovoru. V textu podtrhněte modře části, ze kterých 

tyto informace vyčtete.  

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Stručně popište vztah Ruth-Melody-Erik a roli Ruth v jejich rozhovoru. V textu zeleně 

podtrhněte části, ze kterých jste informace vyčetli. 

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

 

4. ústní reflexe (cca 5 min.) 
- vyvolaný žák uvede odpověď a doloží jí příslušnou částí textu, popřípadě ho doplní 

žák z jiné skupiny 

Předpokládané odpovědi 

1. Melody je trapně, stydí se, do rozhovoru se jí nechce. 

2. Eric situaci nechápe, je překvapený a naštvaný. 
3. Ruth je kamarádka Melody, má jí dodat odvahu k rozhovoru, mluví za ni. Ruth nemá 

ráda Erika, nadává mu. Ani Erik asi nemá rád Ruth, protože se na ni utrhne. Vyplývá 

z toho, jak popisuje její vzhled. 

 

Vypracovaný pracovní list – Erik a Melody 

Na obědě ke mně z ničeho nic přišla Ruth a Melody táhla doslova za sebou. Dala si jednu 

ruku v bok a druhou si přidržela tričko tak, aby to vypadalo, že se na mě štěně na něm mračí. 

Jeho pohled říkal: všichni milují štěňátka, ale štěňátka nesnáší nuly. 

„Eriku,“ prohlásila úsečně, „Melody ti musí něco říct.“ 

„No… tak jo,“ podíval jsem se na Melody. Měla bradu zaraženou v hrudi, takže se jí krátké 

hnědé vlasy houpaly před očima. Ruth do ní zabodla loket. 

„Nemůžeš mi posílat takový věci, Eriku,“ zamumlala Melody, aniž by zvedla hlavu. 
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„Co tím myslíš?“ 

„Je to trapný a já…“ 

„Cože? Co jsem provedl?“ 

„Eriku, já tě takhle prostě nemám ráda! Dneska ke mně nechoď.“ Zmlkla, otočila se na 

podpatku a odešla pryč. Díval jsem se, jak mizí velkými dveřmi staré budovy. 

„O čem to mluví?“ zeptal jsem se nechápavě Ruth. 

„Jako bys sám nevěděl, cos provedl.“ 

„Já to ale vážně nevím Ruth – tak proč mi to sakra neřekneš?“ Nevím, jestli jsem za to mohl 

já nebo Melody, ale sledovala nás půlka jídelny. 

„Melody se takhle nelíbíš, Eriku, a nechce vedle tebe sedět. Mluvily jsme o tom s panem 
Whitnerem a ten ji přesadil.“ 

Musel jsem asi vypadat dost překvapeně, protože se na mě podívala a řekla: „Netvař se tak 

vyděšeně. Seš ubohej a teplej. Nikdy se jí nebudeš líbit.“ 

 

5. otázky k textu (2 min.) 

- žáci ve skupinách vymyslí 3 otázky k textu a zapíší do pracovního listu 

 

Vymyslete 3 otázky k textu. 

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

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

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

 

Předpokládané odpovědi: Co se stalo mezi Melody a Erikem? Co Erik udělal, že se Melody 

cítí trapně? Proč Erik neví, co provedl? Proč Ruth nadává Erikovi? 

6. reflexe (3 min.) 
- žáci navrhují otázky k textu, vyučující zapíše na tabuli ty z nich, které může využít 

při následující diskusi o textu 

7. diskuse (cca 5 min.) 
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- k moderování vyučující použije některé otázky žáků, poté vlastní: Vyřešila se 

situace Melody a Erika jejich rozhovorem? Co jim znemožnilo, aby problém 

vyřešili? Co mohli Erik, Melody a Ruth udělat pro to, aby se problém vyřešil? 

Část C 

Část C utváří samostatná práce žáků. Jejich úkolem je písemně zhodnotit průběh konfliktu 

a jednání postav, poukázat na jejich chyby při řešení problému, navrhnout vlastní. Pokud 
mají zkušenost s podobnou situací, je žádoucí, aby ji zmínili. Při hodnocení situace z ukázky 

se mohou opřít o zápis, který vytvořili při volném psaní. Pokud se změnil, o analýzu ukázky 

i myšlenky z diskuse. Cílem této činnosti je, aby se při hodnocení přečtené knihy 

nesoustředili jen na stránku literární, dále aby více zapojili do hodnocení své životní 
zkušenosti a na jejich základě reflektovali svůj čtenářský zážitek. Ten totiž dlouhodobě 

upozaďují ve snaze po „odbornosti“ a jako důsledek způsobu, kterým jsou zvyklí psát zápisy 

do čtenářských deníků z prvního stupně základní školy.  

1. formulace vlastního názoru (cca 10 min.) 
- žáci individuálně zhodnotí situaci z ukázky, jednání postav a průběh konfliktu, 

porovnají ho s názorem, který formulovali v rámci volného psaní, pokud se jejich 
názor změnil, tak vysvětlí důvod, doplní hodnocení o své vlastní čtenářské či životní 

zkušenosti 

 

Vyjádřete svůj názor na vzniklou situaci, jednání postav a průběh konfliktu. Jak byste 

problém řešili vy? V čem se liší či shoduje chování postav od vaší představy? Pokud máte 

zkušenost s podobnou situací, můžete ji zmínit. 

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………. 
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2. odevzdání pracovních listů (1 min.) 

- vyučující připojí do přespříští hodiny písemný komentář, jak se žákovi podařilo 

slovně zhodnotit situaci z ukázky, popsat své vlastní názory a zkušenosti 

  

II. vyučovací hodina 

Druhá lekce se skládá z části A (motivace žáků), části B (analýza ukázek), části C 
(kyberšikana – skupinová práce), část D (kyberšikana – prezentace výsledků) a část E 

(předvídání a závěr hodiny). 

Část A 

Vyučující připomene žákům průběh předchozí lekce. Využije jejich otázek k dílu, které 
ještě nebyly, aby je motivoval k další práci. Otázky zde neuvádím, neboť jsou individuální. 

Část B 

V části B žáci po četbě ukázky A odpovídají na otázky vyučujícího, jedná se o řízený 

rozhovor, ovšem s prvky diskuse. Otázky se zaměřují pouze na vztah Erika a Melody, 
protože téma, kdo nebo co způsobilo jejich nedorozumění, bude otevřeno až po četbě další 

ukázky, kdy již žáci budou mít k dispozici více informací. Po četbě ukázky B opět následuje 
řízený rozhovor s prvky diskuse. Otázky vedou žáky k tomu, aby vyslovili domněnku, že 

Erik je šikanován. Poté otevírají téma kyberšikana, s nímž budou žáci pracovat v další části 

hodiny. Vyučující se záměrně nevyjadřuje k problematickému výroku, že když někdo nemá 
Facebook, tak skoro neexistuje, neboť bude domácím úkolem žáků napsat krátké zamyšlení 

nad touto myšlenkou    

1. četba ukázky (2 min.) 

 

Ukázka A 

Všechno jsem to pochopil, až když jsem přišel domů. Zkontroloval jsem si Facebook a 

v oznámeních na mě blikalo tohle: 

žádost o status „ve vztahu s Melody Millerová“ zamítnuta 

Do prčic. 
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Někdo mi vlezl na účet, nastavil můj status na: ve vztahu s Melody Millerová. Když si toho 

všimla, musela si myslet, že se jí tím snažím dát najevo, že se mi líbí, nebo že ji zvu na 

rande. 

Taky to vypadá, že ten, co se vloupal do mého účtu, dal nějaký příspěvek na její zeď, ale 

ona už ho smazala. Mohlo to být cokoliv. Nevím, jak dlouho to tam viselo, ani kolik lidí si 
toho všimlo. 

Co teď můžu dělat? 

Jít za ní a říct, že jsem to nebyl já, že mi někdo vlezl na účet? 

Očividně ji vyděsila představa toho, že by se mi mohla líbit, ještě dřív, než jsem si to stačil 

nechat jako tajemství a všechno mohlo být fajn. Teď už o tom nejspíš ví celá škola. To mám 
chodit od jednoho člověka k druhému a říkat: „Jen pro tvou informaci, Melody se mi nelíbí!“ 

Uhozený. 

Vyjádřila se jasně. Hnusím se jí. 

2. řízený rozhovor s prvky diskuse (3 min.) 
- žáci odpovídají na otázky: Jaký je ve skutečnosti vztah Erika k Melody? 

Naznačovala Melody, že se jí Erik hnusí? Proč si to Erik myslí? Jakým způsobem 

ovlivňují Erikovy emoce jeho úvahy o řešení situace? Co by Erikovi usnadnilo 
hledání řešení? 

3. četba ukázky (2 min.) 

 

Ukázka B 

Ďábelská trojka odvedla dobrou práci. To Donovan mi pomohl před dvěma roky zařídit 

Facebook. Tehdy jsem ani nevěděl, co to je. A já si nikdy nezměnil heslo. 

Naštěstí nenapáchali žádnou další škodu, kromě toho, že mezi moje zájmy dopsali hned za 

čtení a jízdu na kole být Pošuk. 

Tohle jen potvrzuje, že po mně oficiálně jdou. Jason, Donovan a Adrian se proti mně spikli. 

Jsem jejich Pošuk. 

Smazal jsem to ze zájmů a změnil jsem si heslo. Ani tak jsem se ale necítil bezpečně. Co 

když je ještě jiný způsob, jak se tam můžou dostat, a udělají to znovu? 
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Když se Donovan tehdy dozvěděl, že nemám účet, prohlásil: „Když nemáš Facebook, tak 

skoro neexistuješ.“ 

No, Donovane, mažu si ho. 

Tak bych řekl, že jsem mrtvej. 

 

4. řízený rozhovor s prvky diskuse (7 min.) 

- žáci odpovídají na otázky: Kdo zapříčinil konflikt Erika a Melody? Proč podle vás 

označil Erik kluky jako „ďábelskou trojku“? Co si představíte pod Erikovým 

vyjádřením „po mně jdou“? Kterým slovem takové chování vůči člověku 

označujeme? Jak označujeme šikanu, která se děje ve virtuálním prostředí? Kde 
všude se může kyberšikana odehrávat? 

Část C 

Část C představuje vlastní práci žáků. Jsou rozděleni do čtyřčlenných skupin, přičemž každá 

zpracuje na papír formátu A3 přidělené téma. Žáci mohou používat tablety, notebooky či 
počítače. První skupina v práci s nimi není s ohledem na zadání úkolu (kyberšikana – její 

podstata a formy) nijak omezena. Druhá a třetí skupina smí užít přístroje až po pěti minutách 

samostatné práce, neboť u jejich zadání (jak šikaně předcházet, jak se jí bránit) je důležité, 
aby nejdříve zapojily své vědomosti, zkušenosti a invenci. Téma čtvrté skupiny 

(kyberšikana – skutečné příběhy) je omezeno počtem příběhů, aby se z úkolu nestal výčet. 

Všechny skupiny uvedou zdroje, ze kterých čerpaly. Jde nám především o to, aby žáci 

pracovali se zdroji důvěryhodnými, a učili se je poznat.  

Pokud bude vyučující chtít vystavit jejich „informační letáky“ na nástěnce, předem vybere 

a vytiskne vhodné ilustrační obrázky. Žáci by to samozřejmě mohli udělat i sami, ale jejich 

práce by se tím neúměrně prodloužila. Pravděpodobně by také došlo k tomu, že jeden z žáků 

by přestal pracovat na tématu jako takovém a soustředil by se na práci s obrazovým materiál. 

To ale není žádoucí. I tak mohou žáci dát průchod své kreativitě, pokud vyučující nechá 
všechny obrázky společně v k tomu určeném pracovním hnízdem. Žáci z nich budou muset 

vybrat ty, jež vypovídají o jejich tématu, které ho nějakým způsobem vystihují.  

- práce ve skupinách (10 min.) – kyberšikana 

- témata: 1. Co je kyberšikana a jaké jsou její formy? 2. Jak kyberšikaně předcházet? 
3. Jak se kyberšikaně bránit? 4. Kyberšikana – skutečné příběhy. 
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- podmínky: skupina s tématem č. 1 není omezena podmínkou, skupiny s tématy 2 a 

3 smí techniku použít až po 5 minutách samostatné práce, skupina s tématem č. 4 

vybere 3 příběh, u každého uvede zdroj informací 

Část D 

Při části D má každá skupina 2 minuty na to, aby představila svůj „leták“. Žáci se učí shrnout 

podstatné informace. Trénují také mluvený projev. Jsou vystaveni podmínce, aby se všichni 
členové v rámci prezentace vyjádřili, musí si tudíž v předchozí části hodiny rozdělit úkoly. 

Tím rozvíjejí také své komunikační, sociální a pracovní dovednosti. Vyučující klade žákům 

z ostatních skupin doplňující otázky, aby je zapojil do hodiny i v okamžiku, kdy jejich 

skupina neprezentuje. Vybírá si takové žáky, u kterých se domnívá, že při skupinové práci 
přispěli k výsledku méně než ostatní. U druhého, třetí a čtvrtého tématu může v případě 

potřeby a časových možností proběhnout krátká diskuse. V závěru této činnosti vyvolaní 

žáci navrhnou, jakým způsobem mohl Erik vzniklou situaci řešit, čímž jsou zpět navráceni 

k dílu. 

 

1. prezentace plakátů a diskuse (13 min.) 
- každá skupina v průběhu 2 minut představí svůj vypracovaný úkol, další skupiny 

doplňují dle svého uvážení jejich práci, u druhého, třetího a čtvrtého tématu probíhá 

diskuse 
- v závěru diskuse žáci navrhnou, jakým způsobem mohl Erik vzniklou situaci řešit 

Část E  

Část E je určena k uzavření hodiny. Z ilustrace na titulní straně díla žáci předvídají, jaký 

bude postoj Erika k šikaně, jak by se mohl příběh vyvíjet. Cílem této aktivity je motivovat 

je k tomu, aby si dílo přečetli. Pokud chce vyučující plně využít potenciálu ukázky B z této 

lekce, zadá žákům za domácí úkol napsat krátké zamyšlení nad výrokem, že když někdo 
nemá Facebook, tak skoro neexistuje. Díky němu si s odstupem času připomenou téma 

hodiny a její průběh, zamyslí se nad vlastním vztahem k sociálním sítím. Je zde tedy 

přítomen výchovný aspekt. 

- předvídání (2 min.) 
- domácí úkol: žáci napíší krátké zamyšlení nad větou „Když nemáš Facebook, tak 

skoro neexistuješ.“ Z čeho toto tvrzení vychází? Je toto tvrzení pravdivé? Co o nás 

vypovídá? 
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Výběr ukázek 

V průběhu dvou vyučovacích hodin žáci pracují se třemi ukázkami, respektive s jednou 

rozdělenou na tři části, které na sebe bezprostředně navazují. S částí A se seznámí v první 

z hodin, s částmi B a C v hodině navazující. Část A zachycuje konflikt Erika a Melody, jeho 

kamarádky a tajné lásky. V části B potom Erik odhaluje, co jejich nedorozumění způsobilo. 

Část C vysvětluje příčinu blíže, hrdina v ní situaci částečně řeší. Pro práci žáků není 
nezbytně potřeba od sebe druhé dvě části oddělovat, ale s ohledem na koncepci vyučovací 

hodiny je to vhodné. Zatímco práce s částí B je zaměřená na interpretaci Erikových pocitů 

a vztahů postav, u části C se může vyučující zcela zaměřit na otázky související se šikanou 

a kyberšikanou. Ty jsou úvodem pro další samostatnou práci žáků. 

Klíčem pro výběr ukázky byl její didaktický potenciál. Vybraný úsek žáky vychovává, při 

práci s ním se mohou poučit z chyb hrdinů a vyvodit závěry podstatné pro vlastní život. A 

to jak v rovině obecně vztahové, tak v souvislosti s motivem kyberšikany. Ten je pro ně 

nezvyklý, nečekaný a atraktivní, budou se k němu chtít vyslovit. Výhodou části A ukázky 
je, že popisuje situaci do takové míry univerzální, že se k ní mohou vyjadřovat i bez toho, 

aby jim vyučující objasňoval bližší okolnosti děje. Jedním z cílů lekce je totiž také 
motivovat žáky k přečtení díla. Je tedy nezbytné, aby se k nim dostaly informace, které 

podnítí jejich zájem a zvědavost, ale zároveň je neuspokojí.  

Didaktická analýza ukázek 

 Ukázka A 

Práce s částí A ukázky je pro žáky smysluplná a aktivizující. Jistě se někdy s někým 

pohádali, ale přitom nevěděli, co se přesně stalo. Rádi vyjádří své zkušenosti s tímto typem 

situace a navrhnou vhodná řešení. Úkoly k textu a otázky k němu, které jsou poté použity 

při diskusi, jim umožňují hlubší porozumění emocím aktérů a vztahům mezi nimi. Když 

odhalí příčiny, pro které se jim nepodařilo konflikt vyřešit, mohou nově reflektovat 
podobnou situaci, do níž se možná sami dostali. Zjistí-li, kde se stala chyba, do budoucna 

se jí vyhnou. Výchovný potenciál ukázky je nezbytný pro dosažení hlavního cíle hodiny. 

Jestliže po žácích chceme, aby četbu propojovali s vlastními zkušenosti, je potřeba, aby 

pracovali s textem, který jim dá patřičné podněty. Při práci s touto ukázkou rozvíjí žáci také 
dovednosti analytické, argumentační a vyjadřovací. 

Ukázka B 
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Při práci s části B ukázky je upřednostněna její vztahová rovina. Žáci se dozvídají, co 

způsobilo nedorozumění Erika a Melody, ale především, že hrdina k ní opravdu cítí víc než 

přátelství. Její stydlivé chování si ale mylně vykládá jako odmítnutí. Žáci se snadno vžijí do 

těchto Erikových pocitů. I kdyby sami nezažili podobnou situaci, snadno si ji představí. 

Otázky je vedou k tomu, aby si uvědomili, že emoce mu brání situaci zhodnotit a také najít 

její řešení. Toto uvědomění je cenné pro jejich vlastní řešení podobných situací, je zde opět 
přítomen výchovný aspekt. 

Ukázka C 

Část C ukázky umožňuje žákům soustředit se na původní příčinu toho, že k nedorozumění 

vůbec došlo, kterou je kyberšikana. Otázky k ukázce jsou zaměřeny na porozumění textu a 
tak, aby žáci příčinu nejen identifikovali, ale také pojmenovali. Práce s ukázkou je výchozí 

pro jejich samostatnou práci v další části hodiny.  

 

3.3.5 Reflexe vyučovacích hodin 

První vyučovací hodina 

Z odučené lekce jsem měla velmi dobrý pocit. Vládla přátelská a otevřená atmosféra, 

nedocházelo ke kázeňským problémům. Žáci aktivně hledali řešení problému mezi hlavními 
postavami, bez větších potíží si poradili se zadanými úkoly. 

Část A – evokace 

Situace představená v úvodu hodiny v žácích vzbudila zájem. Ptali se na příčinu takového 
jednání. Slíbila jsem, že v průběhu hodiny se ji dozví. Dvě dívky reagovaly spontánně „no 
to bych se asi po…“ a „tak to netušim, co bych dělala“. Technikou volného psaní pracuje 

tato třída velmi ráda, zvlášť když otázka souvisí s mezilidskými vztahy. Patrně to souvisí 

s věkem žáků, u kterých nastupuje období pubescence. Jsou také nejspíš kognitivně zralejší, 

protože v šestém ročníku nevěděli, co by měli psát, zatímco v sedmém je potřeba připomínat 

jim, že už končí vymezený čas.  

Při sdílení se často stalo, že jeden žák navrhoval jako vhodné řešení rozhovor, ale druhý mu 

oponoval, že to nejde, když dotyčný nechce, dále řešili, jak navázat kontakt jiným způsobem 

a proč ani to by nešlo. Při procházení třídou mě zaujal rozhovor chlapce s dívkou. Chlapec 
tvrdil, že „tohle by kluk neudělal, musela to bejt holka.“ Na mou otázku, proč si to myslí, 
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odpověděl, že „takhle to holky dělaj, jejich logika je úplně mimo.“ Evokaci hodnotím jako 

zdařilou. Žáky aktivizovala a motivovala k práci v hodině. Navozená situace je zaujala. 

Část B – práce s textem 

Obsah přečtené ukázky shrnul žák s výborným prospěchem, vystihl podstatu a nevynechal 

nic podstatného, nebylo tedy potřeba vyvolávat dalšího žáka.  

Členy pracovních skupin jsem vylosovala, abych zamezila vzniku „flirtující“ čtveřice, jak 
jsem již popsala, že se děje. Zvlášť pracovala skupina integrovaných žáků, jimž pomáhala 

asistentka.  

Zadání práce žáci pochopili. Žáci popisovali pocity Melody nejčastěji jako „je nejistá, stydí 
se“, v několika případech chybně popisovali chování „nemluví, schovává se“. O Erikovi 
kromě předpokládaného uvedly dvě skupiny, že „je úplně mimo.“ Překvapilo mě, že žáci 

správně popsali roli Ruth v rozhovoru Erika a Melody. Spíše jsem počítala s tím, že si 

nebudou vědět rady. Odpovídali, že „jim to kazí, překáží jim, dělá to horší, než to mohlo 
být“. Odpovědi nebyly tak komplexní jako v námi popsaném ideálním případě, ale byly 
dostačující. Náznaky emocí hlavních protagonistů v textu také podtrhli správně. Vysvětluji 

si to skupinovou formou práce.  

Otázky žáků k textu nebyly příliš originální, opakovaly se různé varianty ptající se po 

příčině neshod. Odbočila jsem tedy na chvíli od původního plánu a na tabuli jsem napsala 

dvojici slov příčina – problém. Žáky jsem nechala, aby společnými silami vytvořili 
myšlenkovou mapu. Podle ní potom znovu vymýšleli otázky. Toto řešení považuji za 
efektivní, protože poté se ptali: „Co bylo dál? Jak se Erik spojil s Melody? Jak Erik 
s Melody vyřešili problém?“  

Část C 

Navazující diskuse se zdařila, víceméně nebylo potřeba ji příliš korigovat, protože se 

vyvíjela správným směrem. Žáci neodbočovali od tématu, své životní zkušenosti použili 
k analýze ukázky i předvídání, co by mohlo v díle následovat. Nepovažuji za nezbytné 

popisovat jejich osobní názory na vzniklou situaci a zkušenosti s podobnými situacemi, 

které vyjádřili v závěrečné části hodiny písemnou formou. Ocenila jsem, že v této časti 

nepsali jen o sobě, ale v textech zmiňovali i Erika s Melody.  

Druhá vyučovací hodina 
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V této vyučovací hodině žáci pracovali rozděleni do skupin podle toho, jak byly vylosovány 

v předchozí lekci. Ve druhé polovině hodiny, když tvořili prezentace, bylo potřeba 

umírňovat některé jejich nevhodné projevy, krotit hlasitost. 

Část A – motivace 

Na základě toho, že se žáci hned po mém příchodu do třídy ujišťovali, jestli i v této hodině 

budeme opět řešit problém Erika a Melody, a z jejich kladných reakcí na mou odpověď, 
soudím, že se jim předchozí hodina líbila a na další práci se těšili. V kontextu této situace 

jsem se rozhodla ustoupit od původního plánu motivovat je otázkami. Místo toho jsem se 

jich zeptala, co od dnešní hodiny očekávají. Odpovídali, že si budeme číst. Pokud totiž žáci 

projeví větší zájem o některé dílo, tak příležitostně věnuji určitou část hodiny četbě. Někdy 
čtou samostatně namnoženou ukázku, jindy čteme společně nahlas nebo ve trojicích, kdy 

každý žák chvilku potichu čte druhým dvěma. Toto děláme nejčastěji v letních měsících, 

kdy je možnost sedět před školou na zahradě. Je samozřejmě také možné, že doufali ve 

volnější hodinu, v rámci níž „nemusí pracovat“, raději bych ale věřila, že je text zaujal. Toto 
jejich přání jsem splnit nemohla, ale nezdáli se navrženou variantou práce zklamáni, přijali 

ji pozitivně. 

Část B – práce s textem 

 V této části probíhala výuka podle předpokladů. U otázky, proč si Erik myslí, že se Melody 

hnusí, žáci odpovídali různě. Zaujala mě odpověď „Prostě to vidí černě.“ Ptala jsem se tedy 
žáka, čím je to způsobeno. Správně usoudil, že „je zklamaný, tak přehání.“ Oproti 
původnímu plánu jsem se žáků zeptala, jestli byli také někdy v takové situaci. Uvedli 

několik příkladů. Doporučuji tedy do původního plánu zařadit otázku. „Zažili jste někdy 
podobnou situaci?“ Díky ní se žáci více identifikují s hrdinou, propojí svou životní 

zkušenost s dílem. Poté jsem je vyzvala, aby shrnuli, co jsme zjistili o tom, jakým způsobem 

ovlivňují emoce náš úsudek, když řešíme problém. Většinou odpovídali v duchu, že se nám 
vše jeví horší, než to je. Zeptala jsem se ji proto, zda se z toho můžeme poučit. Vyvolaný 

žák řekl „Máme řešit věci s chladnou hlavou.“ Jeho formulaci jsem zapsala na tabuli, žáci 

si ji zapsali do čtenářských listů z předchozí hodiny. Poslední z navrhovaných otázek jsem 

už tudíž nepoložila, neboť odpověď již zazněla. 

Skutečná příčina nedorozumění mezi Erikem a Melody, kterou odhalila ukázka B, žáky 

překvapila. Otázku „Jak označujeme šikanu ve virtuálním prostředí?“ Bez zaváhání 

zaznělo z několika stran „kyberšikana“. Poté mi žáci vysvětlili, že se s pojmem setkali 
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v rámci preventivního programu v první polovině školního roku. Odnesla jsem si z toho 

poučení více se zajímat o aktivity školy v tomto odvětví, abych věděla, se kterými tématy 

již žáci pracovali. Na škole, kde pracuji, jsou tyto lekce řešeny jako „workshopy“ pořádané 

lidmi zvenčí, vyučující, jehož hodinu program nahradil, je přítomen pouze na začátku, aby 

zkontroloval prezenci žáků. Poté odchází, aby bylo prostředí pro žáky co nejuvolněnější, 

aby se nebáli vyjadřovat své názory a popisovat zkušenosti před někým, kdo je v kontaktu 
s jejich rodiči. 

Část C – tvorba prezentací 

Vzhledem k popsaným změnám, které jsem provedla v předchozích fázích hodiny, a také 

k tomu, že jsem do třídy dorazila s menším zpožděním, protože jsem vykonávala o přestávce 
dozor na chodbě, došlo ke zpoždění oproti časovému plánu. Moje zkušenost s použitím 

výpočetní techniky je taková, že vždy dojde k dalšímu zpoždění. Proto žáci po zbytek 

hodiny pracovali na svých prezentacích způsobem popsaným výše. Žáci se jako ostatně 

většinou nemohli dohodnout, kdo v rámci skupiny bude mít tablet. V polovině uplynulého 
času začal jejich hluk překračovat přiměřenou míru, bylo nezbytné je tišit. Některé dívky se 

snažily imponovat chlapcům a flirtovat, vyjadřovaly se vulgárně, i tyto projevy bylo 
zapotřebí korigovat. Největší problém žákům činila organizace práce a domlouvání na tom, 

jaká bude jejich role při prezentaci. Doporučila jsem skupinám, aby si v čase, který mají 

„navíc“, prezentaci vyzkoušely, jestli odpovídá realizace jejich představám.  

Část D – prezentace úkolů a diskuse 

Tato část lekce byla realizována ve třetí výukové hodině. V jejím úvody si skupiny nejdříve 

znovu prošly „scénář“ svého vystoupení, poté se vystřídaly při prezentacích.  

Při prezentování měli dominantnější žáci tendenci opravovat své spolužáky, když podle 

jejich názoru řekli něco jinak, než bylo domluveno. Ujali se slova v okamžiku, kdy ho 

evidentně mít neměli. Navíc tak učinili nevhodným způsobem. Ozývalo se „ty seš blbej, 
ukaž“ apod. V hodnocení jejich práce, které proběhlo po prezentaci všech skupin, jsem toto 

zmínila. Ptala jsem se žáků, aniž bych je jmenovala, jestli tím chtěli říct, že spolužák je 

hloupý. Oni, ale také jiní žáci odpovídali, že „to se tak přece říká“, „já to tak neberu“ nebo 

že „to je v pohodě“. Položila jsem tedy třídě otázku, jak by se totéž dalo říct lépe a jak by 
mělo takové přerušení řeči proběhnout správně, kdybychom například prezentovali na 

konferenci o dané problematice. Žáci individuálně vymysleli několik formulací, např. 

„K tomu, co řekl kamarád, bych ještě řekl…“, „Za sebe bych dodal…“, „K tomu ještě 
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řeknu, že…“. Formulace jsem napsala na tabuli, žáci si tři z nich přepsali do sešitu. V závěru 

této činnosti jsem se jich zeptala, ve kterém okamžiku by bylo vhodné je použít. Dívka 

odpověděla, že „Když druhý domluví.“ Tím jsme téma uzavřeli. Toto odbočení jsem si 

z hlediska času mohla dovolit, neboť v druhé polovině hodiny jsem plánovala čtení ve 

dvojicích. 

Mluvený projev žáků byl dobrý, jsou zvyklí již od předchozího ročníku na různá mluvní 
cvičení. Ostatní skupiny vesměs neměly doplňující otázky. Diskuse probíhala podle 

očekávání. Nejvíce žáci debatovali nad prezentací o skutečných příbězích kyberšikany. 

Když se žáci začali vzdalovat od tématu, diskusi jsem ukončila komentářem, že potřebujeme 

také čas na plánované čtení. Kromě jedné skupiny žáci použili ke zpracování úkolu 
důvěryhodné zdroje, zmíněná skupina pracovala s prezentací neznámého původu (téma č. 

1 Co je kyberšikana a jaké jsou její formy). Vyzvala jsem tedy ostatní žáky, aby spolužákům 

připomněli, proč takové zdroje není vhodné používat. Plakáty byly zdařilé a s týdenním 

zpožděním jsem je vyvěsila na nástěnku před jejich třídou (vyučující výtvarné výchovy ji 
totiž několik dnů před touto naší hodinou vyzdobila pracemi žáků z jejího předmětu). 

Část E  

Díky předvídání se žáci opět navnadili na text, čímž byli připraveni do konce hodiny si 

samostatně číst. Namnožila jsem jim několik stránek z úvodu díla.  

Stanovené cíle a jejich naplnění 

1. Žáci interpretují jednání postav, svá tvrzení doloží konkrétními částmi textu.  
2. Žáci porovnají jednání postav v literární ukázce se svými představami o tom, jaké 

mělo být, jak měly konflikt řešit. 

3. Žáci použijí své názory a životní i čtenářské zkušenosti při písemném hodnocení 

literární ukázky. 

4. Žáci získají povědomí o kyberšikaně. 
5. Žáci si procvičí mluvený projev a argumentaci při prezentaci plakátu, který je 

výstupem jejich skupinové práce.  

6. Žáci pracují uvědoměle se zdroji informací. 

7. Žáci reflektují svůj vztah k sociálním sítím.  

Cílem obou vyučovacích hodin je také motivovat žáky k četbě literatury s vážnou tematikou, 

nejen oddechové.  
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Stanovených cílů pro první vyučovací hodinu se podařilo dosáhnout do té míry, kterou jsem 

schopná ověřit.  

Žáci v písemném projevu propojili své životní zkušenosti s literárním textem. Teprve 

z dlouhodobého pozorování ale můžeme usoudit, jestli se to promítne také do jejich 

čtenářských zápisů z vlastní četby. Výchovný záměr byl soudě dle zamyšlení psaného 

v závěru hodiny naplněn. Žáci při výuce odhalili, v čem Erik s Melody udělali chybu, když 
spolu komunikovali. Ve svých úvahách jim navrhovali jiná možná řešení. Krátkodobě tedy 

byli prací ovlivněni. Nemáme ale prostředky k tomu, abychom ověřili výchovné působení 

z dlouhodobého hlediska. Dílčího cíle, aby interpretaci textu dokládali jeho konkrétními 

částmi, bylo dosaženo. S touto činností žáci neměli problém. 

Hlavní cíl druhé vyučovací lekce (realizované ve výsledku jako dvě oddělené) byl vzhledem 

k tématu „kyberšikana“ výchovný. Z prezentací žáků soudím, že si uvědomují alespoň 

některá z rizik virtuálního světa. Pochybuji ale, že byli možnými důsledky pro jejich život 

natolik zasaženi, aby to ovlivnilo jejich vlastní chování v sociálních sítích a jinde na 
internetu. Domnívám se, že k tomu by bylo zapotřebí například to, aby si otevřeli několik 

vyučujícím předem vybraných účtů na sociální síti a uvažovali o tom, které z informací 
uveřejněných na profilu by mohly být zneužity. Taková činnost by ale spadala spíše do 

občanské výchovy. Mohu tedy jen doufat, že si žáci alespoň posílili svá přihlašovací hesla. 

Mluvený projev si žáci procvičili. Nečekaně se také věnovali otázce etikety mluveného 
projevu. Při práci ve skupině komunikovali efektivně, práci si zorganizovali bez větších 
konfliktů, jejich sociální kompetence byly rozvíjeny. 

Žáci použili kromě jedné skupiny zdroje spolehlivé. 

Návrh zásadní změny 

Domácí úkol napsat zamyšlení nad větou „Když nemáš Facebook, tak skoro neexistuješ.“ 

jsem žákům nezadala, neboť od první hodiny uběhlo již více času. Jeho potenciál zůstal 
bohužel nevyužit. V budoucnu si budu muset práci časově lépe rozvrhnout. Zpětně se totiž 

domnívám, že i kdybych se neopozdila s příchodem na druhou hodinu a vše šlo podle plánu, 

stejně bychom nestihli všechny aktivity tak, jak byly navrženy. Zároveň se mi ale nezdá 

vhodné kteroukoli z nich vypustit. Doporučuji proto rozvržení práce do třech vyučovacích 
hodin a do vhodné části hodiny zařadit práci se zmíněným citátem. Můžeme o něm s žáky 

diskutovat v rámci řízeného rozhovoru po přečtení ukázky, ale v rámci úplně jiné koncepce 

vyučovací lekce by také mohl dobře posloužit jako úvod do hodiny.  
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3.4  Další možné využití díla ve výuce 

V následující části této diplomové práce uvedu několik návrhů na další práci s dílem Útěk 
Kryšpína N. v hodinách českého jazyka a literatury i v jiných předmětech. Cílem je ukázat, 

jaké různorodé možnosti pro práci v hodině text nabízí. Důraz při jejich výběru kladu na to, 

aby šlo vždy o rozdílný, pokud možno v něčem odlišný typ práce, aby žáci uplatňovali a 

zdokonalovali jiné dovednosti. Dále aby činnosti vycházely z různých aspektů díla, tj. jeho 

tématu, motivů, prostředí, postav, vyprávění, kompozice a jazykových prostředků, jak jsem 
s nimi pracovala při analýze knihy. Podle nich jsou také řazeny. Uvědomuji si, že 

v některých případech dochází k průniku více aspektů, v takovém případě aktivitu řadím 

pod ten, který je výraznější. Vzhledem k tomu, že se jedná o nástin možné další práce, 

nepopisuji činnosti do detailů, pouze je načrtávám. Návrhy se někdy týkají průběhu celé 
hodiny, jindy jde pouze o nápady pro její evokační část či reflexi. Nijak se nevážou na 

předchozí popsanou přípravu, jsou ukázkou další možné práce.  
 

3.4.1 Český jazyk a literatura 

Útěk jako téma hodiny 

Vyučovací hodinu, v níž se budou žáci zabývat hlavní myšlenkou díla, že problémům se má 

čelit, lze zahájit vyzváním žáků k tomu, aby na papír několika větami popsali situaci, ve 

které se naposledy vyhnuli nepříjemné povinnosti. Odpovědi se budou vztahovat k 
domácím pracím, školním a společenským povinnostem. Poté pomocí T-grafu vypíší, co 

pozitivního, ale i negativního jim toto „řešení“ problému přineslo. Žáci budou odpovídat, 

že úlevu, radost, volný čas atd., v negativech by se mohla objevit špatná známka, problémy 
do budoucna, pocit viny aj. Sdílení proběhne v rámci celé třídy, vyučující vyvolá několik 

žáků, jejichž odpovědi třída prodiskutuje. Motivaci k další práci je vhodné formulovat jako 
pozvánku k hledání. „I hlavní hrdina díla zvolil útěk před řešením problémů, pojďme se 

podívat, co mu to přineslo.“ Následovat bude práce s textem, jejíž konkrétní podoba záleží 

na každém vyučujícím. Domnívám se, že není potřeba ji zde načrtávat.  

V dalších aktivitách se mohou žáci zabývat mimo jiné otázkou, proč byl pro Kryšpína útěk 

lákavým „řešením“ (cítil se poníženě, zahanbeně, bál se kluky znovu potkat atd.). 

V takovém případě se nabízí ukázka, v níž na tuto otázku částečně odpovídá nadpraporčík 

Bárta, když říká, že Kryšpín byl v chatě plné spolužáků „to-tál-ně sám“ a z jeho pohledu 
bylo jedno, jestli je uvnitř nebo venku. Možná se mu dokonce les zdál přívětivější. Žáků se 
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ptáme, proč tomu tak bylo. Mohou vytvořit T-graf Kryšpínova útěku. Měla by se v něm 

mimo jiné objevit odpověď, že díky útěku si mohl vše promyslet, získal čas k sebrání 

odvahy. Žáky můžeme směřovat k formulaci závěru, že útěk je přirozená prvotní reakce na 

problém, důležité je, aby při ní nezůstalo. V závěru hodiny se vrátí ke grafům. Doplní je o 

další sloupec, do kterého zapíší, co dobrého by jim přineslo řešení problému, například 

uspokojení, hrdost, větší sebevědomí atd. Z hodiny tedy odejdou s myšlenkou, že i když 
může být náročné čelit problému, za námahu je čeká odměna.  

Evokujeme motiv nedoslýchavosti 

Je obtížné zprostředkovat žákům svět neslyšících či nedoslýchavých, protože sluch 

nemohou „vypnout“. Proto navrhuji k motivu nedoslýchavosti dvě aktivity, jejichž cílem je 
přiblížit jim emoce, které Kryšpín prožíval, když mu kluci zničili sluchadla.  

1) Vyučující požádá žáky v úvodu hodiny, aby se co nejvíce ztišili a nedělali žádný hluk. 

Tím navodí atmosféru pro následující aktivitu. Promítne jim scénu z filmu, kde si 

skupina nebo parta dětí povídá, popřípadě něco u toho dělá, ale bez zapnutého zvuku. 
Cílem je, aby se pokusili vidět svět očima dítěte s vadou sluchu. Technikou volného 

psaní popíší, jak by se cítili jako neslyšící ve slyšící společnosti. Zamyslí se nad tím, 
jestli se v některé situaci cítili podobně. Předpokládané odpovědi jsou zmatení, nejistota, 

strach z komunikace. Je možné, že podobné pocity zažili na hodině cizího jazyka. Tuto 

paralelu můžeme analyzovat. Poté bude následovat práce s textem. 
2) Vyjdeme z ukázky, ve které kluci zničili Kryšpínovi poprvé sluchadla. Žáci si jistě 

budou uvědomovat, že pro chlapce jsou důležitá, ale nedokážou si představit život bez 

nich. Vyzveme je, aby vymysleli co nejvíce situací, ve kterých by absence sluchu mohla 

být životu nebezpečná. Očekáváme odpovědi jako při požáru, v dopravě apod. Poté 

pracujeme s ukázkou, ve které záchranáři nejdříve nemohou Kryšpína najít, protože se 

nemůže ozvat na jejich volání, a když ho najdou, nemají se s ním jak domluvit na 
postupu záchranných prací. Tato situace je ale trochu extrémní, proto je vyzveme, aby 

v dalším kroku vymysleli co nejvíce každodenních situací, ve kterých by neslyšet byl 

pro Kryšpína problém, například zvonek u dveří, prodavačka v obchodě, návštěva lékaře 

atd. Poté si vyberou jednu z těchto situací a popíšou pocity člověka v ní a opět budou 
uvažovat, kdy se sami cítili podobně. Taktéž bude následovat práce s textem.  

Na okraj uvádím, že se motiv nedoslýchavosti přímo nabízí k práci metodou kritického čtení 

a myšlení Vím – chci vědět – dozvěděl jsem se. 
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Zvuk jako báseň 

Budeme-li s žáky v hodinách pracovat s dílem delší dobu, a také s ukázkou, v níž Kryšpín 

nadšeně objevuje zvuky poté, co obdrží nová sluchadla (po prvním zničení na koupališti), 

závěrem předchozích aktivit a uzavřením cyklu lekcí může být vznik básní na téma „zvuky“.  

Žáci si povedou jeden den záznamy o tom, jaké zvuky slyšeli. Vždy, když si vzpomenou, 

zajímavý zvuk si zapíší. Soustředit by se měli spíše na drobné zvuky, např. skřípání dveří 
apod., ne písně a melodie. V hodině si jeden z nich vyberou a pokusí se ho písemně popsat. 

Vytvoří k němu přirovnání, mohou na sebe řetězit metafory, až vytvoří báseň. Je to pro ně 

příležitost ke hře s eufonickými vlastnostmi slov. Nenásilnou formou je tak povedeme 

k větší otevřenosti vůči poezii. Mohou hlasovat o nejzdařilejší básni. Záznamy zvuků lze 
využít také v rámci slohové výchovy, kdy žáci budou popisovat, jak zní jejich den.  

 

Noční les 

Kryšpín se prodírá nočním lesem, větve ho škrábou do obličeje, zakopává o pařezy. Děsí 
ho stíny a zvuky zvířat slyšené i představované, světla jejich očí, ukrývá se před nimi. 

Choulí se v křoví. Snaží se vsugerovat si, že mu není zima. Vyčerpán usíná. Vůbec netuší, 
kterým směrem jde, má pocit, že les je nekonečný. Na čtenářovu představivost působí obraz 

nočního lesa mocně. Toho lze využít v evokační části hodiny a vyvolat v nich obraz 

vizualizací. Žáci se ztiší, zavřou oči a nechají se unášet obrazem. Poté mohou formulovat 
otázky k dílu.  

 

Babička 

V Útěku Kryšpína N. autorka vytvořila obraz milující, pečující, starostlivé babičky. Je to 

moudrá žena, hrdinovi hodně čte, podporuje jeho představivost. Nahrazuje mu matku, proto 

jí říká láskyplně „baminka“. Z ilustrace působí jako domácí typ, staromódně a neupraveně. 
Je korpulentní podsadité postavy, oblečenou má květovanou zástěru, punčochy, bačkory, 

vlasy jsou svázané do drdolu. Přestože autorka příliš nerozpracovala její a Kryšpínovo 

soužití, vytvořila výrazný obraz babičky. Při vyučování jej můžeme srovnat s jinými 

literárními babičkami. Nabízí se například díla Babička drsňačka (D. Williams) nebo 
Babička pozdravuje a omlouvá se (F. Backman) či O líné babičce (A. Kastnerová), 

samozřejmě také Babička (B. Němcová) a mnohá další. V rámci evokace mohou žáci 

vycházet ze vzpomínek na jejich vlastní babičky. Budou jmenovat atributy „babičkovství“. 

Zjistí, že každý z nich má trochu jinou představu. Nabízí se jim dále otázka, proč jsou 
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literární babičky odlišné od reálných, jakým způsobem autor pracuje s realitou. Je důležité, 

aby žáci odpověděli na otázku, co jim který typ literární babičky přináší, aby si uvědomili, 

že každý z nich má v literatuře své místo. Můžeme s nimi vytvořit typologii babiček. Poté 

lze navázat na motiv babičky ve slohové výuce.  

 

Kritické čtení a myšlení dvakrát stejně a jinak 

Útěk Kryšpína N. je přímo předurčen ke čtení s přemýšlením nahlas nebo řízenému čtení s 

předvídáním. Jeho zápletka je totiž detektivní. Příběh začíná vyšetřováním. Nadpraporčík 

Bárta vyslýchá Denise, ale není přímo řečeno, komu se co přihodilo. Čtenář se musí v situaci 

zorientovat. Překvapivá pro něj bude také častá proměna pohledů vypravěče. Pokud žákům 
nesdělíme název díla, práci jim tím ztížíme a vyvozování i předvídání pro ně bude 

zajímavější. Zvolená metoda závisí na vyspělosti žáků, jejich čtenářských zkušenostech a 

v neposlední řadě na tom, kterou a do jaké míry již pracovali.  

Využijeme úplný začátek příběhu. Z prvního odstavce čtenáři vyvodí, že se něco přihodilo 
(probíhá výslech), že Denis je žákem, pravděpodobně na školním výletě nebo jiné akci (byli 

na večeři, měli osobní volno). Pokračováním v četbě si utvoří názor, že je to nevychovaný 
frajírek (házel šišky po neznámé ženě). Zjišťují, že vyšetřování souvisí s Kryšpínem, na 

kterého se Bárta ptá (vypravěč zdůraznil, že jakoby mimochodem) a potkají první náznak 

příčiny problému (Denis o něm říká, že je „totálně nemožnej“). Ta může znamenat, že něco 
provedl nebo se mu něco přihodilo. Zde čtenář předvídá, co bude následovat. Z dalšího 

výjevu vyvodí, že příčinou vyšetřování je útěk Kryšpína (prodírá se lesem), který nebyl 

promyšlený ani předem připravený (je mu zima). Jeho život asi není nejšťastnější (je 

přirovnán k prodírání se). U této ukázky mohou analyzovat jeho pocity, uvádět překážky, 

kterým bude v lese ještě čelit. Ptáme se (řízené čtení) či modelujeme my nebo žáci (čtení 

s přemýšlením nahlas), na koho se příště zaměří vypravěč. Vedeme je k tomu, aby v rámci 
úvah o díle pracovali i s jeho formou. Pokračovat můžeme Dominičinou výpovědí. Z ní 

čtenář získá informaci, že je Kryšpínovi ubližováno (prořekne se, že by se měl bránit). Dále 

se nabízí výpověď Mariána, která poskytuje totéž odhalení (prořekne se, že Kryšpín je slabší 

a musí se mu to připomínat). Zde se otevírá příležitost, aby čtenář zapojil své znalosti a 
životní zkušenosti, díky nimž vytvoří hypotézu, že Marián je trýznitelem (odpovídá tomu 

jeho vzhled a chování). Odpověď na otázku, proč je hrdina šikanován, je složitější, neboť 

příčin je více. Prozatím se s žáky budeme soustředit na tu hlavní, a sice nedoslýchavost. 

Autorka ji v díle naznačuje zastřeně. Náznaky lze interpretovat jako Kryšpínovu velkou 
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představivost. Navrhujei proto pokračovat ukázkou, ve které čtenář zjistí, že kluci hrdinovi 

něco vzali (Denis se bojí, že to policisté najdou). Čtenáři mohou hádat, o co se jednalo. 

Následovat bude výjev, v němž zjistí, že šlo o brouky (Bárta chytí Denise v umývárně, když 

pro ně šel), neví ale, co to brouci jsou. Zde mohou žáci pracovat i s ilustrací, ovšem ta se 

nachází v jiné části textu, vyučující by ji tedy musel přesunout při skenování textu.  

V průběhu čtení s přemýšlením nahlas se samozřejmě můžeme soustředit i na další aspekty 
textu, charaktery postav, jejich vztahy atd. Při popisu této aktivity jsme se soustředila na 

především na předvídání děje, příčin a souvislostí.  

 

Pantomima a živé obrazy 

Díky tomu, že vypravěč dělí svou pozornost mezi Kryšpína a Bártu, přičemž přechody jsou 

v textu graficky znázorněny volným řádkem, vznikají desítky jakýchsi malých „scének“. 

Tato forma přímo vybízí k dramatizačním činnostem. Žáci mohou vybrat klíčové výjevy a 

transformovat je do divadelní hry, popřípadě je mohou ztvárnit pantomimicky, což se zdá 
vhodnější vzhledem k motivu nedoslýchavosti.  

Pokud by nebyl zájem o tak velký projekt, případně čas se mu věnovat, můžeme s nimi v 
rámci jedné hodiny alespoň pracovat metodou „živé obrazy“. Jednalo by se o práci 

skupinovou. Důraz by byl kladen na emoce hrdiny v daném okamžiku. Nabízí se situace: 

útěk lesem, posmívání, zničení sluchadel, nadšený návrat, pád do soutěsky i jiné. Scéna 
v umývárně je samozřejmě emočně vypjatá. Hrdina se zuřivě vzepře, ale také poníženě 

prosí. Končí tím, že mu Marián hodí zpět prázdné pouzdro. Poté vypravěč přenáší svou 

pozornost na pátrací četu. Žáci tedy mohou diskutovat o tom, co přesně chlapec v tomto 

okamžiku prožívá.  

 
Ilustrace 

Jak již bylo uvedeno v kapitole Analýza textu, Útěk Kryšpína N. doplňují ilustrace dvojího 

druhu. Jsou to menší žánrové „obrázky“, díky nimž si čtenář konkrétněji představí postavy 

či předměty, ale také ilustrace většího formátu zobrazující klíčové momenty příběhu. 

K vysuzování se nabízí i jiné ilustrace než na titulní straně.  
Žáci utvoří skupiny. V evokační části hodiny vytvoří profily agresora a oběti šikany. Papír 

A4 rozdělí na tři sloupce. Dva z nich nadepíší „agresor“, „oběť“, jeden zůstane prozatím 

nenadepsán. Do sloupců vepíší, jak si představují jejich vzhled, vlastnosti, chování. 

Následovat bude společná reflexe. Poté dostanou portréty Kryšpína, Mariána a Denise. 
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Pokusí se určit, kdo je agresor a oběť a obrázky přiřadí ke sloupcům. Vytvoří hypotézu o 

tom, jaká je role třetího chlapce. Ověří si ji srovnáním s ilustrací, na které kluci vhazují 

hrdinu do bazénu na koupališti. Zde Denis stojí po pravé ruce Mariána. Je pravděpodobné, 

že v předchozí aktivitě určili Denise jako oběť šikany, protože je to kluk hubený, ušatý, 

pihovatý, tváří se smutně a vypadá jako outsider víc než kudrnatý a pohledný Kryšpín. Je 

žádoucí, aby vysvětlili, proč k tomu došlo. Povedeme je k tomu, aby jeho roli v týrání hrdiny 
pojmenovali, například výrazem poskok, jím potom nadepíší zbývající odstavec. Další práci 

v hodině je možné orientovat přímo na Denise analýzou ukázky, kde je vyslýchán. Žáci jej 

mohou charakterizovat. Pravděpodobně o něm řeknou, že je to „frajírek“, nevychovaný, ale 

bojí se policisty. A poté začnou pracovat s pojmem typizace postavy. 

3.4.2 Využití díla v dalších předmětech 

Různé ukázky z Útěku Kryšpína N. mohou motivovat žáky k práci, posloužit evokační části 
hodiny, popřípadě je uvést do nového tématu v předmětech: přírodopis (sluchové ústrojí), 

fyzika (zvuk, motivace ke studiu), výchova k občanství (lidská práva, život mezi lidmi), 
hudební výchova (zvuk).  

V přírodopisu by mohl vyučující otevřít hodinu o sluchovém ústrojí volným psaním nebo 

diskusí na téma ztráty sluchu a jak by se žáci cítili, kdyby přišli o sluch, které ze zvuků by 
jim chyběly, co by nemohli dělat a jak by se jejich život změnil. Přivedlo by je to k otázce, 

jestli mohou o sluch pečovat. Ptali by se na jeho fungování.  

Ve fyzice by učitel mohl otevřít nové téma „zvuk“ ukázkou z části, kde Kryšpín slyší hudbu 
pomocí vibrací. Žáci by si snadněji uvědomili podstatu zvuku, jak vzniká. Dále by je mohl 

motivovat ke snaze fyzice porozumět ukázkou z díla, v níž učitel Hynek vysvětluje 
nadpraporčíku Bártovi, jak fungují sluchadla. Uvědomili by si díky tomu, že fyzika není jen 

náročná věda, ale je všude kolem nás. Popisuje svět, ve kterém žijeme, každý den se s ní 

setkáváme.  

Motivy šikany, nedoslýchavosti, ale také přistěhovalectví a odlišnosti můžeme využít ve 

výchově k občanství mnoha způsoby. Textem lze otevřít debatu či diskusi, inspirovat 

projekt na pomoc handicapovaným lidem, podnítit sebereflexi. Je vhodný k činnostem 

v evokační části hodiny, ale i pro uvědomění. Konkrétní užití záleží na cílech hodiny a 
kreativitě vyučujících. V hudební výchově mohou žáci pracovat s ukázkou, kde Kryšpín 

nadšeně sbírá zvuky. Rozvinou tím i své jazykové kompetence, neboť budou zvuky 

pojmenovávat, tudíž si uvědomí, kolik má čeština slov vyjadřujících zvuky.  Samozřejmě 

mohou pracovat také s již zmíněnou ukázkou, v níž Kryšpín poslouchá vibrující bubny. 
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3.4.3 Projekt „Brouci“ 

Dílo by mohlo být východiskem pro projektovou výuku s širokými mezipředmětovými 

vztahy. Žáci by tvořili matriály pro nástěnku, informační panely nebo vlastní internetovou 

stránku o nedoslýchavosti, popř. hluchotě (v čem spočívá, její příčiny, jak funguje sluchové 

ústrojí) – přírodopis, o sluchadlech (jak fungují, jak o ně pečovat) – fyzika, informační 

technologie, o životě nedoslýchavých, popř. hluchých (jejich omezení, jak řeší běžné životní 
situace, jak se s handicapem vyrovnávají) – občanská výchova, o literárním zpracování 

tohoto tématu (ukázky z Útěku Kryšpína N.). Materiály by prošly jazykovou korekturou – 

český jazyk. Bylo by možná vhodné jim dát jednotný vzhled – grafika, výtvarná výchova. 

Součástí doprovodných aktivit by mohla být beseda s nedoslýchavým nebo neslyšícím 
člověkem. Stálo by za úvahu, zda a jakým způsobem do projektu zapojit žáky Jedličkova 

ústavu. Realizace by samozřejmě byla náročná časově, organizačně i techniky, záležela by 

mimo jiné na spolupráci dalších vyučujících a podpoře ze strany vedení školy. Žáci by 

získali poznatky z různých vědních oborů, rozvíjeli by klíčové kompetence, byli by 
vychováváni. 
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4  Závěr 

Jako téma své diplomové práce jsem zvolila dětského hrdinu v náročné životní situaci, 
protože se při výuce dlouhodobě snažím motivovat žáky ke čtení literatury s vážnou 

tematikou. Domnívám se, že tato četba je pro ně důležitá, neboť se v ní mohou nenásilnou 

formou poučit o tom, co dělat v obtížných chvílích, jak se vyrovnat s překážkami, které jim 

život postaví do cesty. Zvolené téma bylo velmi široké, zúžila jsem jej proto na 

problematiku šikany ve školním prostředí, která je vážným společenským tématem a týká 
se každého z nás, proto k ní může dojít kdykoli a kdekoli.  

Stanovila jsem si cíle: vybrat vhodná díla pro práci v hodině, analyzovat jejich didaktický 

potenciál, navrhnout konkrétní lekce tak, aby žáci pracovali se svým čtenářským zážitkem, 

aktivity je bavily a motivovaly k četbě díla, aby na ně působily výchovně, dále ověřit si 
efektivitu vytvořených příprav v praxi a poté reflektovat průběh vyučovacích hodin.  

Za tím účelem jsem vybrala díla, která jsou si do určité míry podobná, ale také se výrazně 
liší. I. Březinová je česká autorka, Eric K. Gale pochází ze Spojených států amerických. 

Hlavní myšlenka Útěku Kryšpína N. čtenáři říká, že problémům se má čelit, Deník třídního 
otloukánka nese totéž sdělení, ale zaměřené přímo na šikanu. Liší se mimo jiné tím, že 

Kryšpín na to musí přijít, zatímco Erik bojuje od začátku. V Útěku Kryšpína N. je šikana 

vedlejším motivem vedle nedoslýchavosti a komplikovaného rodinného zázemí, 
zatímco Deník třídního otloukánka se zaměřuje pouze na ni, i když s neúplnou rodinou také 

pracuje. Oba hrdinové trpí šikanováním čtvrtého stupně, třídní kolektiv ovládá jádro 

agresorů a téměř nikdo se za ně nepostaví. S Kryšpínem prožívá čtenář především fyzické 
týrání, zatímco s Erikem psychické, o nic méně hrozné. Kryšpín na příkoří vzpomíná, ale 

Erikovi se přímo dějí. Ani jeden z nich se nesvěří autoritám, které naprosto selhaly a 

problémů si nevšimly. Postavy agresorů jsou typizované, čistě negativní, ale v Deníku 
třídního otloukánka se navíc objevuje hlavní strůjce, který vše řídí. Skrývá se za roli 

kamaráda, učitele, čtenář mu svým způsobem rozumí, ale ve skutečnosti je tyranem. Náhled 

do jeho nitra je velmi cenný. V obou dílech dochází k odlehčení od těžké četby. Kryšpín 
utíká do vzpomínek na milované bytosti, oproti němu Erik pátrá po Knize šikany. Tento 

odlišný přístup je pro ně příznačný. Oba příběhy se vyznačují detektivním prvkem, který 

zajišťuje pátrání. Kryšpínův příběh podává vypravěč, který střídavě zaměřuje svůj pohled 

na jeho útěk lesem a na vyšetřování jeho útěku. Také v Erikově příběhu se střídají dva 
pohledy, jeho a autora Knihy šikany, která mu ničí život. I. Březinová nahlíží do nitra postav 

pomocí subjektivizované er-formy, Erik K. Gale ich-formou a deníkovými záznamy. 
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V jazyku obou děl se objevují prvky obecné češtiny typické pro dětskou mluvu, ale v Útěku 
Kryšpína N. je jazyk také poetický, užívá obrazných konstrukcí, především k zachycení 

prostředí nočního lesa. Útěk Kryšpína N. je pro čtenáře na první pohled atraktivní díky 

ilustracím, Deník třídního otloukánka díky fontu písma. 

V teoretické části diplomové práce jsem čtenáře seznámila se základními rysy náročných 

životních situací. Popsala jsem způsoby zvládání zátěže a pozornost jsem věnovala i krizi 
jako vyústění nevyřešených problémů. V této části práce jsem se potýkala s nedostatkem 

literatury pojednávající o problematice ve vztahu k dítěti. Jedná se totiž o téma málo 

prozkoumané, navíc se autoři většinou zaměří na jednu konkrétní situaci, nepojímají je 

obecně. Domnívám se ale, že se mi nakonec podařilo teorii vztáhnout k dítěti.  

Dále jsem popsala náročné životní situace specifické pro vývojová období středního 

školního věku a pubescence. Žáci, pro které jsou mé přípravy určené, ale i hrdinové děl, s 

nimiž budou pracovat, totiž právě přechází z jednoho do druhého. Následně jsem popsala 

šikanu a kyberšikanu jako náročnou životní situaci ve školním prostředí. Teoretických 
poznatků jsem využila k analýze obou děl z hlediska náročných životních situací, především 

šikany. Přínosem těchto kapitol je ale také to, že propojují poznatky z oblastí vývojové 
psychologie s problematikou šikany. Shrnují ty nejzákladnější, které jsou důležité pro 

porozumění dílu. Učitelům také umožní, aby bez nutnosti jít si téma znovu připomenout do 

odborné literatury pohotově reagovali na dotazy žáků, jejich názory a komentáře projevené 
v hodině. V závěru teoretické části jsem porovnala náročné životní situace v Útěk Kryšpína 
N. a Deník třídního otloukánka s důrazem na podobnosti i rozdíly.  

V praktické části jsem analyzovala díla z hlediska literárně teoretického s důrazem na jejich 

didaktický potenciál. Tuto kapitolu považuji za přínosnou pro vyučující, kteří se rozhodnou 

pracovat s daným dílem vlastním způsobem. Nenahradí sice poznatky získané četbou a 

vlastní čtenářský zážitek učitele, ale je shrnutím různých možností, které text nabízí.  

Na základě analýzy didaktického potenciálu jsem vytvořila návrhy lekcí. Jejich cíle jsem 

zaměřila na potřeby žáků, které vyučuji. Domnívám se, že i když nejsou zcela univerzální, 

mohou je využít také jiní učitelé. Hodiny jsou založeny na třífázovém modelu vyučování 

evokace – uvědomění – reflexe. Žáci pracují metodami předvídání, volného psaní, formulují 
otázky k dílu, čtou ukázky, odpovídají na otázky, tvrzení dokládají částmi textu, využívají 

svých životních i čtenářských zkušeností, diskutují, používají také moderní techniku. Lekce 

zaměřená na Útěk Kryšpína N. je spíše literární, šikaně je v ní věnováno méně prostoru. 

Nebylo to sice mým záměrem, ale v podstatě to odpovídá přístupu I. Březinové k motivu. 
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Navíc je tak do určité míry příprava protipólem hodinám pracujícím s Deníkem třídního 
otloukánka, v rámci nichž více pozornosti náleží šikaně, respektive kyberšikaně.  

Dále jsem v diplomové práci odučené hodiny reflektovala. Realizovány byly na základní 

škole v Ruzyni, kde jsem tou dobou byla zaměstnána druhým rokem. Výuka proběhla bez 

větších potíží. Vládla příjemná, přátelská a otevřená atmosféra. Žáci byli dobře naladěni, 

sdíleli své názory, diskutovali, spolupracovali. Nedocházelo k větším kázeňským 
problémům, chovali se jako při jiných hodinách. Se zadanými úkoly si dobře poradili, 

instrukcím ve většině případů rozuměli. Problémem se ukázalo být časové rozvržení dvou 

lekcí zaměřených na Deník třídního otloukánka. Vlivem různých okolností došlo 

k výraznému zpoždění. Výuku jsem nakonec realizovala ve třech vyučovacích hodinách a 
s ohledem na to se i některé aktivity změnily. Toto zohledňuji a navrhuji proto úpravu 

původního plánu. 

Psaní této diplomové práce pro mě bylo přínosem v mnoha různých oblastech. Dále uvedu 

ty, které osobně považuji za nejcennější. Abych měla jistotu, že jsem vybrala jedna 
z nejlepších děl s tematikou šikany, četla jsem i jiná, přestože tato jsem měla předem 

vybraná. Jako učitelka českého jazyka a literatury i knihovnice se snažím mít nejen přehled 
o tom, co žáci čtou, ale díla opravdu znát. V průběhu školního roku ale stihnu vzhledem 

k množství práce přečíst jen omezené množství knih, proto jsem byla ráda, že „musím“. 

Bylo pro mě zajímavé zjištění, kolik potenciálu je možné v textu objevit při hlubším 
zkoumání, ne jen „běžném“ učitelském čtení. Naučila jsem se konkrétněji žákům pokládat 

otázky, což mi dlouhodobě činí potíže. Na výuku se pečlivě připravuji, ale z důvodů časové 

úspory si nechystám dopředu jejich formulace, i když vím, že bych měla. V hodinách 

v tomto improvizuji, hledám správnou variantu ke škodě své, ale hlavně žáků. 

Nepředpokládám, že odteď budu mít připravené všechny otázky, ale zlepšit bych se v tomto 

měla a mohla.  

Domnívám se, že stanovených cílů jsem dosáhla. Žáky představená díla zaujala, někteří si 

je rovnou vypůjčili, jiní se zapsali na čekací listinu v knihovně. Nezbývá než doufat, že oni 

najdou poučení v knihách a jiní učitelé v této diplomové práci. 
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Příloha č. 1 – Útěk Kryšpína N., stručná struktura vyučovací hodiny 
 
Část A – evokace 
1. úvod (1 min.) – vyučující seznámí žáky s tématem hodiny a její organizací 

2. předvídání (4 min.) – vyučující pokládá žákům otázky, žáci vyvozují odpovědi z titulní 

strany díla, vyučující zapisuje klíčová slova na tabuli 
3. shrnutí (3 min.) - žáci individuálně do pracovního listu shrnou předpovědi a otázky k 

dílu, mohou použít klíčová slova na tabuli, závěry formulují celými větami. 

Část B – práce s ukázkami  
- práce s ukázkou A (5 min.) 

- práce s ukázkou B (5 min.) 
- práce s ukázkou C (5 min.) 

- práce s ukázkou D (8 min.) 
Část C – shrnutí (3 min.)  

Část D – (10 min. / ve zbývajícím času) - žáci si přečtou ukázku E, vyučující klade otázky, 
probíhá diskuse 

Část E – domácí úkol - žáci napíší krátké zamyšlení, ve kterém se pokusí odpovědět na 

otázky: Byl Kryšpínův útěk zbabělý? Co dobrého a co špatného mu přinesl? Jak bys řešil 
situaci ty? Co bys Kryšpínovi poradil, aby udělal? 
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Příloha č. 2 – Útěk Kryšpína N., pracovní list  
 

I. Březinová: Útěk Kryšpína N. 

1. Co o příběhu předpokládáte na základě titulní strany díla? 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………............. 

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

 

2. Uveďte 2 otázky, které ve vás příběh probouzí. 

1. ……………….…………………………………………………………………….…… 

2. ……………….…………………………………………………………………….…… 

 

Ukázka A  

„Tak si to ještě jednou zopakujeme,“ pronese trpělivě nadpraporčík Bárta a zpříma pohlédne 

na jedenáctiletého chlapce před sebou. „Po večeři jste měli osobní volno a hráli jste hry na 

mobilu. Je to tak?“ 

„Na tabletu,“ opraví ho kluk trochu nesvůj, s policistou totiž mluví poprvé v životě. Poté 

zaraženě mlčí. 

„Aha. Takže na tabletu,“ udělá si nadpraporčík poznámku v notesu. „Podívej, Denisi, musíš 

mi říct úplně všechno, jasný? Každá maličkost může být důležitá. Důležitější, než si třeba 
dokážeš představit. Takže co?“ 

„No… prostě… neměli jsme osobní volno, ale zaracha,“ hlesne kluk pořád ještě nejistým 

hlasem. „Za to, že jsme odpoledne na vycházce házeli šišky po jedný ženský. Teda paní,“ 

opraví se Denis, a jak mu náhle roste kuráž, rychle dodává: „Kdo se trefil, nesměl po večeři 
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zůstat v jídelně na večerní program. Pff! Stejně jsou to vždycky kraviny pro mrňata. Luďa 

se netrefil a musel do jídelny, chudák.“ 

„Kryšpín se trefil?“ ptá se nadpraporčík Bárta jakoby mimochodem. 

„Ten? Ten by se netrefil ani do slona. Je totálně…“ 

„Totálně co?“ 

„Nemožnej!“ vyhrkne Denis. 76 

 

1. Překvapil vás úvod příběhu? Odpověď zdůvodněte. 

……………………………………………………….………………………………………

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

2. Odkud Kryšpín utekl? ………………..……..…………… Ze kterých náznaků jste 
informaci v textu vyčetli? ………………………….........................................…………… 

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

3. Vyberte slovo, které nejpřesněji vystihuje ukázku. 

a) akční  b) dramatická  c) emotivní  d) detektivní  e) dobrodružná 

 

Ukázka B 

Prodírá se roštím už nejmíň hodinu. Možná dvě. Anebo taky jen půl. Noční čas plyne jinak. 

Chybí mu záchytné body. Kryšpína napadá, že tahle noc třeba nikdy neskončí. Les před ním 

se zdá být nekonečný. Možná se bude nepřátelským trním prodírat do konce života. 

V tu chvíli ho i přes rychlý pohyb přepadá zima. Zimomřivě si přitáhne bundu k tělu. Škoda 

že cestou někde ztratil kšiltovku. A co! Stejně nehřála. Kryšpín cítí, že chlad vychází 

z břicha. Vnitřnosti se mu úplně tetelí.   

Má pocit, že v dálce zahoukala sova. Sýček? Učitel jim jednou ve škole pouštěl nahrávky 

ptačích hlasů, měl dávat větší pozor. A teď! Teď zaslechl vytí vlka. Nebo je to pes? Ne, vlk. 

                                                
76 BŘEZINOVÁ, Ivona. Útěk Kryšpína N. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03712-7. (s. 7) 
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Určitě je to vlk. Zná ten zvuk z televize. Trne hrůzou a trní netrní, prudce vyráží vpřed. 

Utéct!77 

 

1. Co se změnilo na způsobu vyprávění příběhu? 

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

2. Překvapily vás tyto změny? Odpověď zdůvodněte. 

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

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

3. Co jste při četbě prožívali? Na co jste mysleli? 

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

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

4. Vyberte slovo, které nejpřesněji vystihuje ukázku. 

a) akční  b) dramatická  c) emotivní  d) detektivní  e) dobrodružná 

 

Ukázka C 

„Centrála pro velitele zásahu. Pořád nic? Ještě jste ho nenašli?“ ozve se z policejní 

vysílačky. 

„Tady nadpraporčík Bárta. Zatím nic.“ Potřebujeme vrtulník s termovizí k propátrání 
terénu.“ 

„Do rána ho neseženeme, zasahuje jinde,“ zapraská vysílačka. „Ale psovod už je na cestě.“ 

„Aspoň že tak. Velitel konec,“ zabručí Bárta a odloží vysílačku… Otevře okno dokořán a 
vykloní se, aby nasál čerstvý vzduch. 

„Sakra, to se ochladilo,“ zamumlá nespokojeně. „Chlapče, chlapče, jenom vydrž.“78 

(…) 

                                                
77BŘEZINOVÁ, Ivona. Útěk Kryšpína N. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03712-7. (s. 9) 

78 BŘEZINOVÁ, Ivona. Útěk Kryšpína N. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03712-7. (s. 35) 
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„Ještě jsem se chtěl zeptat…“ obrací se Bárta na učitele. „Jak moc je ten kluk fyzicky 

zdatný? … Jde mi o odhad, kam až by teoreticky mohl dojít. Problém je, že nevíme, v kolik 

hodin chatu opustil…. A taky nevíme, jestli jde přímo, nebo bloudí někde kolem.“ 

„No právě,“ namítne Hynek. „Kryšpín může být prakticky kdekoliv.“ 

„Jenže… není to teda moc pravděpodobné, ale kdyby náhodou zvolil jeden určitý směr a 

podařilo se mu dojít až k soutěskám…“79 

 

1. Která nebezpečí hrozí Kryšpínovi? 

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

2. Překvapila vás opětovná změna ve vyprávění? Odpověď zdůvodněte. 

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

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

3. Co jste tentokrát při četbě prožívali? Na co jste mysleli? 

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

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

4. Vyberte slovo, které nejpřesněji popisuje charakter ukázky. 

a) akční  b) dramatická  c) emotivní  d) detektivní   e) dobrodružná 

 

Ukázka D 

Ringo neochvějně míří na mýtinu, záchranáři v patách za ním. Nadpraporčík Bárta si nestíhá 

utírat pot z čela. Ale ženou ho obavy, aby kluka našli včas. 

 

Kryšpín mezitím o hodný kus lesa dál rázuje zpátky. Šel by teď i po pěšině, kdyby nějakou 

našel. Doufá, že zvolil správný směr, orientace nikdy nebyla jeho silná stránka. 

Zrychluje. Rád by už byl zpátky a… všemu čelil. 

                                                
79	BŘEZINOVÁ,	Ivona.	Útěk	Kryšpína	N.	1.	vyd.	V	Praze:	Albatros,	2014.	ISBN	978-80-00-03712-7.	(S.	61) 
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„Pes si musí odpočinout,“ rozhoduje Slávek a dává Ringovi na chvíli volno. 

Proběhnutí, přivolání, poplácání po bocích. A pak nový doušek z pachové konzervy 

s Kryšpínovými věcmi. Výborně, Ringo, znovu do práce.  

„Stopa! Hledej!“ 

 

Odhodlání, které teď v sobě Kryšpín cítí, mu dodává sílu. Aniž by si to uvědomoval, 

neustále zrychluje. Už skoro běží.  

 

Slávek starostlivě sleduje psího parťáka. Vidí, že Ringo je velice unavený, ty malé přestávky 
ho moc nevytrhnou. Potřeboval by čas na zotavenou. Jenže tady jde o jiný čas. O čas 
jedenáctiletého kluka. Promiň, Ringo, odpočineš si potom. 

„Stopa! Hledej!“ 

 

V první chvíli si Kryšpín říká, že odvaha povznáší, ale takhle doslova? V druhé chvíli mu 

dochází, že jeho tělo opravdu letí vzduchem, a ve třetí… Třetí chvíle je složená ze spousty 

malých chvil, které se Kryšpínovi jedna po druhé připomínají bolestivými nárazy nohou, 

rukou i hlavy do stěny skalnatého srázu.80 

 

1. Čím se tato ukázka liší od předchozích? Co je na ní zvláštního? 

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

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

2. Co se o příběhu dozvíte díky pohledu vypravěče na pátrací skupinu? 

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

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

                                                
80 BŘEZINOVÁ, Ivona. Útěk Kryšpína N. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03712-7. (s. 87-

88) 



 129 

3. Jakým způsobem by se lišil váš čtenářský zážitek, kdyby byl příběh vyprávěn jen 
z pohledu Kryšpína? 

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

4. Je pro vás jako čtenáře střídání pohledů vypravěče přínosné? Odpověď zdůvodněte.  

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

Shrňte, co jste zjistili o střídání vypravěčů a prostředí. Co čtenáři přináší? K čemu je 
dobré? Jaké je díky němu vyprávění? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………............................................................ 
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Příloha č. 3 – Útěk Kryšpína N., ukázka E 
 

Ukázka E 
„Ještě jsem se chtěl zeptat…“ obrací se Bárta na učitele. „Jak moc je ten kluk fyzicky 

zdatný?“ 
„Tak… normálně. Žádný atlet, ale ani žádná třasořitka.“ Hynkovi bleskově proběhne hlavou 

včerejší scéna, když kluci před chatou hráli fotbal. 

„Tady! Přihraj! Pozor na Standu!“ 

Někteří hru prožívali, jako by šlo o světový šampionát. 
„Špíno! Nahraj mi, dělej! Vole, kam vejráš! Byl jsem volnej, tos mě neslyšel, hluchoune?“ 

Kryšpín hraje celkem dobře. Přesné přihrávky, umí kličkovat, s během to taky jakžtakž ujde. 

Jenže fotbal je i o komunikaci. A o bleskové prostorové orientaci na hřišti. A na tohle kluk 

se zbytkem sluchu v kolektivu slyšících jednoduše nemá. 
„Proč se ptáte?“ vrací se učitel rychle do reálu. 

„No… jde mi o odhad, kam až by teoreticky mohl dojít.81 

 

                                                
81 BŘEZINOVÁ, Ivona. Útěk Kryšpína N. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03712-7. (s. 61) 
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Příloha č. 4 – Útěk Kryšpína N., ukázka F 
 

Ukázka F 
„Tak co tu děláš? Padej zpátky, my tu od tebe chceme mít klid!“ 

„Je to i můj pokoj stejně jako váš,“ zamumlal nesměle. 
Příliš nesměle. Právě ta nesmělost Mariána vydráždila k nepříčetnosti. Chvíli přemýšlel, 

jestli má Kryšpína praštit, nebo ho zase svázat jako minule. Jenže švihadlo už tý krávě 

vystrašený vrátili. Chtělo by to něco jinýho k pobavení. 

Marián si sedl na postel a s opovržením sledoval, jak Kryšpín sluchadla vypnul a vyndal 
ty svoje brouky z uší, aby je pečlivě uložil do krabičky. A v ten moment se Marián 

ďábelsky zašklebil. Právě na to přišel, čím se povyrazit. 

„Dáš je spinkat, jo, broučky maličký,“ zachechtal se. 

Kryšpín už ho ale neslyšel. 
„Sledujte, pánové,“ houkl Marián na Srpna a Denise. „Trochu se pobavíme.“ 

Vyrval krabičku se sluchadly Kryšpínovi z ruky. 

„Co blbneš? Opatrně s tím!“ vyjekl Kryšpín. „Je to citlivý.“ 
„Jo, citlivý,“ rozřezal se Danis. „To asi máte v rodině, co? Ty jsi taky taková cíťa.“ 

„Se neunavuj,“ máchl rukou Srpen. „Ten je teď hluchej jako poleno.“ 
„Ale slepej není,“ pronesl Marián mrazivě. „Chyťte to. A na záchod s ním.“ 

Vlekli Kryšpína chodbou. Zpočátku se bránil, ale brzy to vzdal. Křičet nemělo cenu. 

Rambajs z diskotéky vše dokonale přehlušil. Třeba mu zase jen vymáchaj hlavu 
v záchodový míse jako minule, blesklo u hlavou. To přežije. Hlavně že brouci jsou 

v bezpečí. 

Jenže na záchodě bylo všechno jinak. 

„Držte ho,“ přikázal Marián a potom se s rozkročenýma nohama a rukama za zády 
postavil před Kryšpína tak, aby mu viděl do obličeje. „Soustředíš se, špíno?“ pronesl 

pěkně pomalu a dával si pozor, aby zřetelně artikuloval. „Pěkně odezírej. To ty přece 

umíš. Na to je náš Špindíra machr. Co, kluci?“ zamrkal na kumpány. 

Pak vyndal ruce zpoza zad a strčil Kryšpínovi pod nos krabičku. 
„Hele, ty tví brouci nutně potřebujou vykoupat.“  

Kryšpín zoufale zavrtěl hlavou, v očích děs. 

„Když říkám, že potřebujou, tak potřebujou,“ zařval Marián. „Co jinýho by u nás v pokoji 

tak příšerně smrdělo? Moje nohy to nebudou!“ 
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„Hehe, to je dobrý,“ svíjel se Denis smíchy. 

„Drž ho pořádně!“ A ty se dívej, jak maj brouci dodržovat osobní hygienu,“ zadeklamoval 
Marián, krabičku položil na prkýnko záchodu a pak oběma rukama sejmul porcelánové 

víko splachovadla za mísou. 

„To nesmíš!“ zasípal Kryšpín. 

„To naopak musím,“ pokýval hlavou Marián.  

Pomalu, aby si vychutnal každé škubnutí na Kryšpínově tváři, krabičku otevřel. 
„Ó, co to tu máme za dotěrný hmyz?“ vzal štítivě brouky mezi palec a ukazovák a podržel 

je kousek nad nádržkou. 

„Nedělej to, Mariáne,“ zaprosil Kryšpín. 

„Nedělej to, Mariáne,“ pitvořil se po něm Marián. „Řekni prosím, pane!“ zařval vzápětí 

tak zuřivě, až sebou Denis se Srpnem polekaně škubli. 
„Prosím, pane,“ hlesl Kryšpín. 

„Hm… jenže já to stejně udělám, dívej!“ 

Rozevřel palec a ukazovák a Kryšpín jen zavřel oči. V tu chvíli slyšel tak hlasité 

šplouchnutí, div mu to uši neurvalo. 
„Tak. A teď je necháme koupat, broučky,“ utřel si Marián štítivě ruku do kalhot a nařídil 

Srpnovi, ať porcelánové víko zase nasadí. „Jo, málem bych zapomněl… futrál, ten si nech. 
Na.“82 
 

                                                
82 BŘEZINOVÁ, Ivona. Útěk Kryšpína N. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03712-7. (s. 83-

85) 
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Příloha č. 5 – Útěk Kryšpína N., ilustrace titulní strany 
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Příloha č. 6 – Útěk Kryšpína N., ilustrace Kryšpína83 
 

 

 

                                                
83 BŘEZINOVÁ, Ivona. Útěk Kryšpína N. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03712-7. (s.94) 
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Příloha č. 7 – Útěk Kryšpína N., ilustrace sluchadel84 
 

 

                                                
84 BŘEZINOVÁ, Ivona. Útěk Kryšpína N. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03712-7. (s.86) 
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Příloha č. 8 – Útěk Kryšpína N., ilustrace zničení sluchadel85 
 

 

                                                
85 BŘEZINOVÁ, Ivona. Útěk Kryšpína N. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03712-7. (s.85) 



 137 

Příloha č. 9 – Útěk Kryšpína N., ilustrace baminky86 
 

 

 

                                                
86 BŘEZINOVÁ, Ivona. Útěk Kryšpína N. 1. vyd. V Praze: Albatros, 2014. ISBN 978-80-00-03712-7. (s.23) 
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Příloha č. 10 – Deník třídního otloukánka, stručná struktura 
vyučovacích hodin 
 

I. vyučovací hodina 

Část A 

1. evokace (1 min.) 

2. volné psaní (4 min.) 

3. sdílení (4 min.) - žáci ve dvojicích sdílejí své pocity a navrhují možná řešení situace 

Část B 

1. četba ukázky (2 min.) 

2. shrnutí děje (2 min.) - vyvolaný žák ústně shrne děj ukázky, popřípadě jeho shrnutí 
doplní další žák 

3. skupinová práce (8 min) - žáci ve čtyřčlenných skupinách vypracovávají úkoly k ukázce 

4. ústní reflexe (cca 5 min.) - vyvolaný žák uvede odpověď a doloží jí příslušnou částí textu, 

popřípadě ho doplní žák z jiné skupiny 

5. otázky k textu (2 min.) - žáci ve skupinách vymyslí 3 otázky k textu a zapíší do 
pracovního listu 

6. reflexe (3 min.) - žáci navrhují otázky k textu, vyučující zapíše na tabuli ty z nich, které 
může využít při následující diskusi o textu 

7. diskuse (cca 5 min.) - k moderování vyučující použije některé otázky žáků, poté vlastní 

Část C 

1. formulace vlastního názoru (cca 10 min.) - žáci individuálně zhodnotí situaci z ukázky, 

jednání postav a průběh konfliktu, porovnají ho s názorem, který formulovali v rámci 

volného psaní, pokud se jejich názor změnil, tak vysvětlí důvod, doplní hodnocení o své 

vlastní čtenářské či životní zkušenosti 

2. odevzdání pracovních listů (1 min.) - vyučující připojí do přespříští hodiny písemný 

komentář, jak se žákovi podařilo slovně zhodnotit situaci z ukázky, popsat své vlastní 

názory a zkušenosti 
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II. vyučovací hodina 

Část A 

-  motivace (1 min.) - vyučující motivuje žáky ke zjištění, jak pokračoval příběh  

Část B 

1. četba ukázky (2 min.) 

2. řízený rozhovor s prvky diskuse (3 min.) – žáci odpovídají na otázky: Jaký je ve 
skutečnosti vztah Erika k Melody? Naznačovala Melody, že se jí Erik hnusí? Proč si to Erik 
myslí? Jakým způsobem ovlivňují Erikovy emoce jeho úvahy o řešení situace? Co by Erikovi 
usnadnilo hledání řešení? 

3. četba ukázky (2 min.) 

4. řízený rozhovor s prvky diskuse (7 min.) – žáci odpovídají na otázky: Kdo zapříčinil 
konflikt Erika a Melody? Proč podle vás označil Erik kluky jako „ďábelskou trojku“? Co si 
představíte pod Erikovým vyjádřením „po mně jdou“? Kterým slovem takové chování vůči 
člověku označujeme? Jak označujeme šikanu, která se děje ve virtuálním prostředí? Kde 
všude se může kyberšikana odehrávat? 

Část C 

- práce ve skupinách (10 min.) – kyberšikana 

Část D 

1. prezentace úkolů a diskuse (13 min.) 

2. předvídání (2 min.) - žáci předvídají z názvu knihy, grafické podoby obálky, které jim 

učitel odhalí, jaký bude postoj Erika k šikaně, jak se bude příběh dále vyvíjet 

Část E  

- domácí úkol – žáci napíší krátké zamyšlení nad větou „Když nemáš Facebook, tak skoro 

neexistuješ.“ Z čeho toto tvrzení vychází? Je toto tvrzení pravdivé? Co o nás vypovídá? 
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Příloha č. 11 – Deník třídního otloukánka, pracovní list  
 

Pracovní list – Erik a Melody 

Představte si, že máte kamaráda/ku opačného pohlaví. Znáte se od dětství, chodíte do stejné 
třídy. Najednou, když to vůbec nečekáte, vám řekne, že vás „takhle“ nemá rád/a a nemáte 
k němu/ní odpoledne chodit a bude sedět s někým jiným. 

 

Popište své pocity a myšlenky v takové situaci. Jak byste ji řešili? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Ukázka 

Na obědě ke mně z ničeho nic přišla Ruth a Melody táhla doslova za sebou. Dala si jednu 

ruku v bok a druhou si přidržela tričko tak, aby to vypadalo, že se na mě štěně na něm mračí. 

Jeho pohled říkal: všichni milují štěňátka, ale štěňátka nesnáší nuly. 

„Eriku,“ prohlásila úsečně, „Melody ti musí něco říct.“ 

„No… tak jo,“ podíval jsem se na Melody. Měla bradu zaraženou v hrudi, takže se jí krátké 

hnědé vlasy houpaly před očima. Ruth do ní zabodla loket. 

„Nemůžeš mi posílat takový věci, Eriku,“ zamumlala Melody, aniž by zvedla hlavu. 

„Co tím myslíš?“ 

„Je to trapný a já…“ 
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„Cože? Co jsem provedl?“ 

„Eriku, já tě takhle prostě nemám ráda! Dneska ke mně nechoď.“ Zmlkla, otočila se na 

podpatku a odešla pryč. Díval jsem se, jak mizí velkými dveřmi staré budovy. 

„O čem to mluví?“ zeptal jsem se nechápavě Ruth. 

„Jako bys sám nevěděl, cos provedl.“ 

„Já to ale vážně nevím Ruth – tak proč mi to sakra neřekneš?“ Nevím, jestli jsem za to mohl 

já nebo Melody, ale sledovala nás půlka jídelny. 

„Melody se takhle nelíbíš, Eriku, a nechce vedle tebe sedět. Mluvily jsme o tom s panem 

Whitnerem a ten ji přesadil.“ 

Musel jsem asi vypadat dost překvapeně, protože se na mě podívala a řekla: „Netvař se tak 
vyděšeně. Seš ubohej a teplej. Nikdy se jí nebudeš líbit.“87 

 

Popište 3 slovy pocity Melody při rozhovoru. V textu podtrhněte červeně části, ze 
kterých tyto informace vyčtete. 

................................................................................................................................................. 

Popište 3 slovy Erikovy pocity při rozhovoru. V textu podtrhněte modře části, ze 
kterých tyto informace vyčtete.  

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

Stručně popište vztah Ruth-Melody-Erik a roli Ruth v jejich rozhovoru. V textu zeleně 
podtrhněte části, ze kterých jste informace vyčetli. 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

Vymyslete 3 otázky k textu. 

                                                
87 GALE, Eric Kahn. Deník třídního otloukánka, aneb, Jak jsem zvítězil nad šikanou. 1. vyd. Brno: Jota, 2013. 

ISBN 978-80-7462-381-3. (s. 49-50) 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

Vyjádřete svůj názor na vzniklou situaci, jednání postav a průběh konfliktu. Jak byste 
problém řešili vy? V čem se liší či shoduje chování postav od vaší představy? Pokud 
máte zkušenost s podobnou situací, můžete ji zmínit 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
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Příloha č. 12 – Deník třídního otloukánka, II. vyučovací hodina, ukázka 
A - kyberšikana 
 

Ukázka A 

Všechno jsem to pochopil, až když jsem přišel domů. Zkontroloval jsem si Facebook a 

v oznámeních na mě blikalo tohle: 

žádost o status „ve vztahu s Melody Millerová“ zamítnuta 

Do prčic. 

Někdo mi vlezl na účet, nastavil můj status na: ve vztahu s Melody Millerová. Když si toho 

všimla, musela si myslet, že se jí tím snažím dát najevo, že se mi líbí, nebo že ji zvu na 
rande. 

Taky to vypadá, že ten, co se vloupal do mého účtu, dal nějaký příspěvek na její zeď, ale 

ona už ho smazala. Mohlo to být cokoliv. Nevím, jak dlouho to tam viselo, ani kolik lidí si 
toho všimlo. 

Co teď můžu dělat? 

Jít za ní a říct, že jsem to nebyl já, že mi někdo vlezl na účet? 

Očividně ji vyděsila představa toho, že by se mi mohla líbit, ještě dřív, než jsem si to stačil 

nechat jako tajemství a všechno mohlo být fajn. Teď už o tom nejspíš ví celá škola. To mám 

chodit od jednoho člověka k druhému a říkat: „Jen pro tvou informaci, Melody se mi nelíbí!“ 

Uhozený. 

Vyjádřila se jasně. Hnusím se jí.88 

 

                                                
88 GALE, Eric Kahn. Deník třídního otloukánka, aneb, Jak jsem zvítězil nad šikanou. 1. vyd. Brno: Jota, 2013. 

ISBN 978-80-7462-381-3. (s.51) 
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Příloha č. 13 – Deník třídního otloukánka, II. vyučovací hodina, ukázka 
B - kyberšikana 
 

Ukázka B 

Ďábelská trojka odvedla dobrou práci. To Donovan mi pomohl před dvěma roky zařídit 

Facebook. Tehdy jsem ani nevěděl, co to je. A já si nikdy nezměnil heslo. 

Naštěstí nenapáchali žádnou další škodu, kromě toho, že mezi moje zájmy dopsali hned za 

čtení a jízdu na kole být Pošuk. 

Tohle jen potvrzuje, že po mně oficiálně jdou. Jason, Donovan a Adrian se proti mně spikli. 

Jsem jejich Pošuk. 

Smazal jsem to ze zájmů a změnil jsem si heslo. Ani tak jsem se ale necítil bezpečně. Co 

když je ještě jiný způsob, jak se tam můžou dostat, a udělají to znovu? 

Když se Donovan tehdy dozvěděl, že nemám účet, prohlásil: „Když nemáš Facebook, tak 
skoro neexistuješ.“ 

No, Donovane, mažu si ho. 

Tak bych řekl, že jsem mrtvej.89 

                                                
89 GALE, Eric Kahn. Deník třídního otloukánka, aneb, Jak jsem zvítězil nad šikanou. 1. vyd. Brno: Jota, 2013. 

ISBN 978-80-7462-381-3. (s.52) 
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Příloha č. 14 – Deník třídního otloukánka, II. vyučovací hodina, ilustrace 
titulní strany 
 

 


