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Anotace 

Diplomová práce Literatura jako prostředek multikulturní výchovy na ZŠ vytváří komplexní 

výukový materiál podporující zařazení průřezového tématu Multikulturní výchova do hodin 

literatury především na 2. stupni základní školy. Bylo vybráno čtrnáct literárních ukázek, jež 

tvoří základ pro pracovní listy multikulturní čítanky. Texty jsou opatřeny obrazovým 

materiálem, doplňujícími informacemi a otázkami, které směřují žáky k adekvátní recepci 

literárního díla. K čítance přikládáme metodické pokyny, kde učitel nalezne zdroje a konkrétní 

náměty pro vedení didaktické interpretace textů. Metodická podpora svým obsahem odpovídá 

současným výchovně-vzdělávacím požadavkům formulovaným v systému kurikulárních 

dokumentů České republiky. Tvorba učebního materiálu probíhala v letech 2013-2014. 
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3 Úvod 

Diplomová práce Literatura jako prostředek multikulturní výchovy předkládá aktuální 

chápání společenského multikulturalismu, komentuje důležitost efektivní interkulturní 

komunikace, ale především nabízí soubor ukázek ze čtrnácti literárních textů, které jsou 

připraveny pro práci v hodinách literární i komunikační a slohové výchovy. Didaktická 

interpretace vybraných úryvků se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti, klíčových 

kompetencí a dosažení výchovně-vzdělávacích cílů oboru Český jazyk a literatura (dále jen 

ČJL) a průřezového tématu Multikulturní výchova (dále jen MV). 

Teoretická východiska jsou stanovena na základě studia literárněvědných a odborných 

pedagogických publikací, kurikulárních dokumentů, a zároveň na osobních zkušenostech 

z praxe. Vycházím též z příruček, jež vznikly z projektů organizace Člověk v tísni a materiálů 

Czechkid, internetového nástroje pro zavedení multikulturní výchovy do škol. Teoretický oddíl 

charakterizuje průřezové téma MV, definuje principy jeho zapojení do literární i komunikační 

výchovy a objasňuje zpracování tvořivé části diplomové práce. 

Praktická část dodržuje rámec stanovený teoretickým podkladem a vytváří multikulturní 

čítanku s příručkou pro učitele. Každá literární ukázka je tedy opatřena komplexní metodickou 

podporou, která navrhuje školní výklad textů, vedení učitelovy práce a nabízí rozmanité 

nadstavbové materiály pro uskutečnění výuky. Návrhy didaktické interpretace jsou sice součástí 

praktického oddílu, ale některé úseky doplňují teoretický úvod.  

Pro vytvoření antologie textů a pokynů pro učitele jsem čerpala hlavně ze své čtenářské 

zkušenosti a z vlastních poznatků o práci s textem. Spoléhala jsem tedy na svůj, leč odborně 

poučený, úsudek. Ukázky jsme vybírala dle osobních preferencí a charakteru cílového okruhu 

recipientů, což jsou žáci 2. stupně ZŠ. Zvolila jsem takové texty, které jsou pro mladé lidi 

atraktivní a motivují je k domácímu čtení. Jsem přesvědčena, že četba literatury představuje 

zdroj citového prožitku a nedílnou součást poznávání, vytváření postojů i hodnot. Řízená školní 

práce s rozmanitými typy literárních textů také rozvíjí dovednost čtení s porozuměním, které je 

potřebné pro úspěšné fungování v životě či udržení přehledu ve světě rychlého proudění 

informací a neustálých proměn. 

V ukázkách jsem se soustředila na témata MV, jelikož na jejím principu nahlížíme do 

problematiky současného světa, jehož společnost velkým podílem charakterizuje soužití a 

míšení různých sociokulturních skupin. Realizovaná výuka, která zařazuje témata MV, pomáhá 

žákům orientovat se v přítomném dění a vytvářet si pozitivní postoj k sobě samému i druhým. V 

dnešní společnosti totiž cítím výrazné tendence nejen některých žáků, ale také učitelů a další 
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veřejnosti přistupovat k lidem i situacím výrazně nekriticky. Slepé přejímání názorů a pěstování 

pochybných hodnot pozoruji v rodinách, ale bohužel i v procesu výchovy a vzdělávání na 

veřejných školách.  Proto jsem se rozhodla vytvořit výukový materiál, jehož studium podněcuje 

k reflexi vlastního chování, adekvátní kritice a hlubšímu pochopení multikulturalismu.  
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4 Multikulturní výchova jako průřezové téma 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (díle jen RVP ZV) stanovuje na 

základě principů kurikulární politiky1 šest průřezových témat, která představují povinnou 

součást základního vzdělávání2. Průřezové téma zasahuje svým obsahem, jenž vychází z 

aktuálních problémů ve společnosti, do všech vzdělávacích oblastí.3 Výchovně-vzdělávací 

proces se přizpůsobuje současné situaci, kdy je nutné, abychom přijali vzrůstající kulturní a 

etnickou rozdílnost v dnešní Evropě s volným pohybem obyvatel a vysokým stupněm imigrace.4 

4.1 Charakteristika MV v kurikulárních dokumentech 

Multikulturní výchova umožňuje žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, 

jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou lépe uvědomovat i 

svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. 5 Jako základní tematické oblasti jsou uvedeny: 

kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, multikulturalita, princip sociálního smíru a 

solidarity. Stěžejním pojmem pro všechny okruhy MV je multikulturalita, jež je používána v 

RVP ZV pouze jako označení pro stav společnosti, ve které vedle sebe žijí různé sociokulturní 

skupiny se specifickými systémy institucí, tradic, postojů a hodnot6, což představuje 

zdroj vzájemného obohacování7. Nicméně multikulturalitu, nebo také multikulturalismus, je 

zapotřebí chápat komplexně. Dokumenty projektu Varianty8 definují pojem nejen jako zmíněný 

stav společnosti, ale též jako proces vzájemného kulturního ovlivňování, dále vědeckou teorii 

zkoumající jisté prvky sociokulturní diverzity, a především společenský cíl popsaný jako 

vědomé úsilí o vytvoření pluralitní společnosti zahrnující množství odlišných sociokulturních 

skupin. Jejich soužití má být založeno na principech rovnosti, tolerance, respektu, dialogu a 

konstruktivní spolupráce.9 Dosáhnout tohoto cíle je základním požadavkem MV. 

Termín MV prošel revizí a v aktuálnějších odborných publikacích 10 nalezneme spíše 

termín interkulturní vzdělávání, které lépe vystihuje podstatu problematiky. Interkulturní 
                                                                        
1 Viz KOTÁSEK, J., et al. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice; Bílá kniha [online]. 
Praha: Ústav pro informace ve vzdělávání – nakladatelství Tauris, 2001. ISBN 80-211-0372-8. [vid. 28. 
2. 2014]. Dostupné z: http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf. S. 15-17.  
2 JEŘÁBEK, J., TUPÝ, J., et al. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. Praha: 
MŠMT, 2013. [vid. 28. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-
vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani. S. 107. 
3 Srov. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online], s. 107, pozn. 2. 
4 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice; Bílá kniha [online], s. 16, pozn. 1. 
5 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online], s. 114, pozn. 2. 
6 KOLEKTIV AUTORŮ. Interkulturní vzdělávání I. [online]. Praha: Člověk v tísni, společnost při ČT, 
o. p. s., 2002. [vid. 28. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.varianty.cz/cdrom/  
7 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online], s. 115, pozn. 2. 
8 Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni nabízí více než deset let informační servis a 
metodickou podporu v oblasti interkulturního (IKV) a globálního rozvojového vzdělávání (GRV). Viz 
http://www.varianty.cz/index.php?id=2. 
9 Interkulturní vzdělávání I. [online], s. 12, pozn. 6. 
10 PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3069-1. 

http://aplikace.msmt.cz/pdf/bilakniha.pdf
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.varianty.cz/cdrom/
http://www.varianty.cz/index.php?id=2
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zahrnuje vzájemnost, výměnu, dialog odlišných sociokulturních skupin. V interkulturní 

společnosti dochází k mezikulturnímu dialogu, spolupráci, ke vzájemnému obohacování jedněch 

druhými – odlišnými11. Vzdělávání (neboli edukace) je proces řízeného učení12 vedoucího 

k celkovému rozvíjení osobnosti a jeho kompetencí, které jsou souhrnem vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti13, což implikuje složku kognitivní (vědomosti), instrumentální (dovednosti, 

schopnosti) a afektivní (postoje a hodnoty). Z těchto důvodů pojem interkulturní vzdělávání 

vhodněji definuje obsahy průřezového tématu MV. Nicméně v praxi i pro účely této práce 

používáme termín multikulturní výchova, jelikož na úrovni státních i školních kurikulárních 

dokumentů je frekventovanější.  
 

4.2 Význam MV pro dnešní společnost 

Podle údajů Českého statistického úřadu ze září 2013 má Česká republika 10 513 834 

obyvatel, z čehož je 438 000 cizinců. Jedná se o oficiální údaj, ale reálné počty mohou být 

výrazně vyšší. Na serveru Vláda ČR14 jsou také informace o zastoupení obyvatelstva 14 

národnostních menšin. V dnešní době se běžně setkáváme s cizinci či příslušníky národnostních 

menšin, sdílíme s nimi životní prostor, je proto důležité vnímat různorodost lidí ve společnosti. 

Naskýtají se nám také možnosti cestování a kontaktu s lidmi jiných kultur, což hodnotíme jako 

obohacující zkušenost, jež většinou do jisté míry ovlivní naše životy. Znalost a kritický přístup 

k problematice multikulturalismu jsou tedy základem pro vytvoření pozitivního postoje 

k cizincům a ostatním národům.  

Naplňovat cíle MV je dnes ve školách nelehké, setkáváme se buď s nezájmem, 

nepřátelskými postoji, nebo naopak s extrémně liberálními názory15. Samotné zdůrazňování, že 

bychom měli být ke všem tolerantní, není prostředkem k osobnímu obohacení. Měli bychom se 

snažit u žáků vzbudit zájem o „lidi kolem nás“ a o další národnosti a kultury, nabádat je 

k utváření vlastního kritického názoru. Interkulturní vzdělávání by proto mělo probíhat tak, aby 

došlo u žáků k pozitivním změnám v postoji a chování k ostatním. 

                                                                                                                                                                                                                  
PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. 3 vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-709-1. 
11 Interkulturní vzdělávání I. [online], s. 12, pozn. 6. 
12 Srov. PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník.  7. aktualiz. a rozš. vyd. 
Praha: Portál, 2013.  
13 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online], s. 11, pozn. 2. 
14 Viz Menšiny | Vláda ČR [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-
poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/  
15 Viz Postoje české veřejnosti k cizincům - březen 2011 - Centrum pro výzkum veřejného mínění [online]. 
[vid. 2. 3. 2014]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/postoje-ceske-verejnosti-k-
cizincum-brezen-2011  
Názory veřejnosti na usazování cizinců v ČR – březen 2013 - Centrum pro výzkum veřejného mínění 
[online]. [vid. 2. 3. 2014]. Dostupné z: http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/nazory-verejnosti-
na-usazovani-cizincu-v-cr-brezen-2013  

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-brezen-2011
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/postoje-ceske-verejnosti-k-cizincum-brezen-2011
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/nazory-verejnosti-na-usazovani-cizincu-v-cr-brezen-2013
http://cvvm.soc.cas.cz/vztahy-a-zivotni-postoje/nazory-verejnosti-na-usazovani-cizincu-v-cr-brezen-2013
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4.3 Základy pro úspěšné zapojení MV do literární výchovy 

V této práci aplikujeme tzv. transkulturní přístup pro zdárné uplatnění MV ve výuce 

literatury. MV v tomto pojetí není již jen způsobem, jak předávat informace o těch druhých 

(Vietnamcích, Romech, …, homosexuálech, věřících atd.), ale cestou, jak budovat otevřenost, 

podporovat pluralistické myšlení a individuální, občanský přístup … který se namísto jasného 

škatulkování a zdůrazňování důležitosti kulturního předurčení jednotlivců snaží spíše 

popisovat způsob, jakým různé kulturní vlivy působí na člověka a spoluvytváří jeho 

identitu.16 Pochopení tohoto konceptu, informovanost o cílech MV17 i přehled o aktuálním 

stavu ve společnosti jsou základními předpoklady pro zapojení textů s tématy 

multikulturalismu do hodin ČJL. 

Literární výchova na ZŠ se zaměřuje na práci s textem za účelem rozvoje čtenářské 

gramotnosti, podpory dětského čtenářství, evokace prožitku a rozšíření poznání: Z didaktického 

hlediska bývá zdůrazňováno, že čtenářská recepce má silný psychosociální význam (v rozvoji 

lidské komunikace, sociálních vazeb, psychických procesů a schopnosti sebereflexe), je 

nezastupitelnou složkou v ontogenezi lidského jedince a v rozšiřování jeho emocionálně 

estetických zážitků, imaginace a představivosti.18 Učitelé by měli dbát na to, aby texty byly pro 

žáky zajímavé, přínosné a prezentovaly aktuální problémy, s nimiž se mohou setkat v reálném 

životě. MV tyto požadavky splňuje, jelikož její cíle vychází ze stavu současné společnosti. 

Vybrané texty jednak reflektují témata MV, jednak reprezentují různé typy literatury, 

protože žáci potřebují porozumět nejen textům umělecký, ale také literatuře věcné a literatuře 

faktu: Metou funkčního čtenářského procesu je umět porozumět textu odlišného rázu, přemýšlet 

o něm, propojit dosavadní vědomosti a zkušenosti s novými poznatky, využívat různých 

myšlenkových strategií, schopností a dovedností ke konečnému kritickému přijetí textu a k jeho 

osobní interpretaci. Jen se nesmí opomenout, že čtenářská gramotnost vyžaduje uchopení 

rozdílných stylů textů, nejen uměleckých!19 

Různé typy textů, jejich atraktivnost a souvislost s multikulturalismem umožní vhodně a 

efektivně zapojit průřezové téma MV do vzdělávacího oboru ČJL. 
  

                                                                        
16 MOORE, D., a kol. Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání [online]. Praha: 
Výzkumný ústav pedagogický, 2011. S. 9. 
17 Viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online], s. 114-115, pozn. 2. 
18 JINDRÁČEK, V., ŠKODA, J., DOULÍK, P. (2013). Dětské čtenářství v didaktických souvislostech a 
perspektivy neurovědních poznatků. Pedagogická orientace, 23(5), 691–716. DOI: 10.5817/PedOr2013-
5-691. S. 694. 
19 ROZEHNALOVÁ, B. Kniha – cesta za poznáním sebe sama. In: MAREŠOVÁ, H., MACOUN, T., 
eds. Tradiční a netradiční metody a formy práce ve výuce českého jazyka na základní škole. [online] 1. 
vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci, 2008. [vid. 28. 2. 2014]. Dostupné z: 
http://kcjl2.upol.cz/maresova/nova_verze_sbornik.pdf. S. 305 

http://kcjl2.upol.cz/maresova/nova_verze_sbornik.pdf
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5 Výběr ukázek 

Byly vybrány literární ukázky se značným potenciálem pro získání znalostí a rozvoj 

dovedností, postojů i hodnot ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a průřezovém 

tématu MV se zřetelem k přijatelnosti užití na 2. stupni ZŠ a mnohotvárnosti zpracování okruhů 

MV.  

5.1 Východiska 

Pro výběr příslušné ukázky byl zohledněn především přínos celého textu, který by měl 

podporovat čtenářství mladých lidí, být zdrojem komplexní zkušenosti zahrnující jak prožitek, 

tak nové informace. Důraz je kladen na obsahovou stránku i styl daných ukázek, potažmo 

celých textů, jež slouží k rozvoji dovedností v oblasti čtení s pochopením a literární 

interpretace. 

Tematika multikulturalismu se stala dalším selektivním kritériem. Texty prezentují 

určité interkulturní situace, nebo informují o problematice související s MV, podporují rozvoj 

především Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální i Kompetence 

k řešení problému a obsahují podněty k zamyšlení. 

S texty pracujeme v hodinách literární a komunikační výchovy. Respektujeme rámcové 

cíle vzdělávací oblasti ČJL, proto volíme ukázky typově různorodé, na kterých lze prezentovat 

obsahy ČJL či uplatnit osvojené znalosti a dovednosti. Zároveň byla snaha vybrat takové texty, 

u nichž je předpoklad, že osloví většinu žáků. Jedná se tedy o výukový materiál, s jehož pomocí 

se žák vzdělává komplexně a smysluplně.  

5.2 Zdroje pro výběr ukázek 

Do čítanky jsou zařazeny ukázky z textů uměleckých, z literatury pro děti a mládež: 

příběhy s dětským hrdinou Kiko a tajemství papírového motýla, Kluk v sukních a Dračí polévka, 

román Robinson Crusoe (převyprávěno pro mladé čtenáře), povídkový soubor Jiskra ve sněhu, 

básnická sbírka Ďivňáci z Ňjújorku. Další beletrii řadíme k literatuře pro dospělé, ale je vhodná i 

pro pubescentního čtenáře: V žáru noci, The Arrival. Zvláštní případ představuje kniha Evropa 

je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel, která je pro žáka ZŠ obtížná, ale vybranou ukázku 

považujeme za hodnotnou, jelikož tematizuje citlivou oblast uvažování o národu, národním 

dědictví. Upozorňuje se zde na umělý patriotismus, jenž považujeme za nekritické chápání 

vlastní osoby i ostatních. K práci s tímto textem jsou doporučeny metody a aktivity, které 

zajistí, aby cílová skupina žáků ukázku pochopila a bylo dosaženo stanovených cílů.  

Bylo využito dalších zdrojů k zajištění zmíněné literární rozmanitosti. Jedním se stala 

oblast publicistiky: magazín Koktejl, internetová sekce časopisu Reflex, zpravodajský portál 
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iDnes. Dále jsme použili text historiografické příručky An Illustrated History of the U.S.A. a 

webového serveru CZECHKID20. 

5.3 Podoba čítankového listu 

Pracovní listy čítanky (dále jen PLČ) dodržují stejnou strukturu a mají sjednocenou 

grafickou podobu – určitý fond písma pro anotaci, medailony autorů atd., shodný formát 

tabulek, řádkování textu ukázky. Celkem je zpracováno dvanáct PLČ, z nichž 10 obsahuje vždy 

jednu literární ukázku a PLČ 7.6 a 7.11 zahrnují jeden hlavní text 7.6.1, 7.11.1 a jeden text 

doplňkový 7.6.2, 7.11.2. 
 

5.3.1 Název 

Pro čítankové ukázky 7.3.1, 7.4.1, 7.7.1, 7.10.1, 7.11.2 byly zachovány originální názvy, 

protože dobře vystihují, nebo charakterizují konkrétní text. Pro ostatní texty byly vytvořeny 

názvy přibližující obsahovou stránku ukázek 7.1.1, 7.2.1, 7.6.1, 7.8.1, 7.9.1, nebo poskytující 

informaci o profilu textu 7.5.1, 7.6.2. U grafického románu The Arrival 7.12.1 byl název 

zamlčen za účelem zamezit přílišnému ovlivnění žákovské interpretace zavádějícím český 

názvem Nový svět, který je již výsledkem výkladu grafik21.  
 

5.3.2 Ukázka  

Jak je zmíněno v kapitolách 5.1 a 5.2, konkrétní ukázky splňují jistá kritéria. V této části 

se podrobněji zaměříme na definování tématu, podobu anotace, grafické zpracování a 

přizpůsobení čítankových textů.  

5.3.2.1 Téma 

Tematická rovina ukázek spadá do okruhů MV. Zdůrazňujeme potřebu vnímání a 

chápání odlišnosti, či jinakosti jako přirozenost: „…statuty jednotlivců … vrozené (pohlaví, 

etnický původ či vrozené poškození)… získané (vzdělání, profesní zařazení či postavení)…“22, 

nikoli jako předmět k znevažování, nebo odsuzování.  

Dnešní společnost je velmi pluralitní, mísí se v ní vlivy různých kultur. Kulturu ale 

chápeme v širokém slova smyslu: „Do tohoto pojmu řadíme vše, co člověk během svého 

historického vývoje vytvořil a dále vytváří, celý komplex myšlenek, názorů a postojů, prvků 

posvátných i světských, každodenních i svátečních, statků hmotných i nehmotných, předmětů 

uměleckých i užitečných. Patří sem instituce, kterým se podřizujeme, nebo je sami vytváříme, 

patří sem způsoby chování a naše reakce na chování druhých, dokonce i to, co přímo 

                                                                        
20 Viz kapitolu 7.4, kde je server popsán. 
21 Pro vysvětlení viz kapitolu 8.12. 
22 Interkulturní vzdělávání I. [online], s. 37, pozn. 6. 
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nepozorujeme, ale pouze jaksi vycítíme.“23 Tuto problematiku prezentují všechny ukázky, ale 

akcentujeme v nich hledisko svébytných individualit v rámci subkultury - specifická skupina, 

která je tvůrkyní a nositelem zvláštních, odlišných norem, hodnot, vzorců chování a zejména 

životního stylu, i když se podílí na dominantní kultuře a na fungování širšího společenství24. 

Nalezneme příklady přímé interkulturní komunikace v textech 7.1.1, 7.2.1, 7.11.1, 

7.12.1, osobitého vnímání bizarnosti v 7.10.1, vypořádávání se s vlastní jinakostí v 7.6.1, 7.7.1, 

diskuze nad samotným multikulturalismem v 7.4.1, komentářů ke konkrétním interkulturním 

konfliktům v 7.5.1, 7.9.1, dále prezentace společenského kontextu v 7.6.2, 7.11.2, či svébytné 

úvahy v 7.3.1, 7.7.1, jež vyzývají ke kritickému vnímání sebe sama.  

5.3.2.2 Anotace 

Anotací jsou opatřeny všechny umělecké texty, jelikož je nutné zavést čtenáře do 

daného místa v textu, případně předložit takové informace, které musí znát, aby došel k 

přijatelné interpretaci. U ukázky 7.10.1 nahrazuje anotaci autorská poznámka. 

Knižní anotace často představuje stručnou charakteristiku díla, nicméně anotace ukázky 

jsou určeny právě výše zmíněným účelům, takže byly vytvořeny pro potřeby této multikulturní 

čítanky. Práce s anotacemi je popsána v příslušných metodických pokynech25. Předpokládá se 

také, že žáci budou s významem tohoto pojmu obeznámeni ještě před prací s texty. 

5.3.2.3 Grafická podoba 

PLČ podléhají jednotné grafické úpravě, protože tvoří čítankový soubor. Kvůli 

přehlednosti využíváme číslování řádků pro text ukázky, širší řádkování a horní hranici velikosti 

písma – 12. Ze stejných důvodů jsou Otázky a úkoly pro každý text vloženy do tabulky, tak jako 

doplňující informace, vysvětlivky a medailony autorů. Pasáže neohraničené tabulkou – popisky 

ukázek, anotace – jsou kurzívou, nebo tučně. 

Obrazový materiál úzce souvisí s textem, nebo autorem textu a slouží jako vizuální 

podpora, informační zdroj (portréty autorů, titulní strany knih), nebo jako další estetický objekt 

(knižní ilustrace). Výjimku představuje grafický román Shauna Tana (kapitola 7.12.1), který je 

sám výtvarným dílem. 

Pokud se v textu nachází cizojazyčné slovo, které působí obtíže v oblasti výslovnosti, 

vložili jsme ortoepický přepis v jiném fontu než většinový text a slova ohraničili lomítkem: 

Robinson Crusoe /robinzon krusó/.  

                                                                        
23 Interkulturní vzdělávání I. [online], s. 34, pozn. 6. 
24 Interkulturní vzdělávání I. [online], s. 36, pozn. 6. 
25 Viz kapitolu 8. 
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5.3.2.4 Úprava ukázky pro čítanku 

Texty nejsou stylisticky upravovány, ponecháváme původní podobu. Avšak aby se 

s nimi mohlo pracovat v jedné vyučovací hodině, pasáže z knih byly zkráceny, což je naznačeno 

interpunkčním znakem pro výpustku26. V textech 7.1.1, 7.8.1, 7.11.1 jsou užity uváděcí pasáže 

psané kurzívou, které nejsou v rámci ukázky řádkované a značí, že následující text je vyjmut 

z jiné části knihy než ten předchozí. Výpustky v textu 7.6.1 byly obsaženy již ve výchozím 

textu, naznačují totiž vypravěčovu pomlku27. Literární ukázky 7.3.1, 7.4.1, 7.5.1, 7.6.2, 7.7.1 

jsou plným zněním originálu. 
 

5.3.3 Obrazový materiál 

Každá ilustrace, nebo fotografie je opatřena popiskem, který může být v rámci PLČ 

zachován, ale zdroje obrázků uvádíme až v tabulce základních informací MP28, protože 

zakomponování citací není při tvorbě čítanek obvyklé a narušuje to celkový vzhled PLČ. 
 

5.3.4 Otázky a úkoly 

Tvorba otázek a úkolů vychází z podkladů stanovených v kapitolách 4.3, tedy jedna 

sada Otázek a úkolů směřuje žáky k analýze jazykové, kompoziční a tematické roviny textu. 

Účelem dalších Otázek a úkolů je především aktivizovat diskuzi, podpořit interakci a kooperaci, 

rozvíjet klíčové kompetence a kritické myšlení, které umožňuje zaujmout jisté stanovisko na 

základě svědomitého prozkoumání myšlenky s nezaujatým skepticismem a její porovnání 

s jinými názory a s tím, co již o tématu víme 29. 
 

5.3.5 Doplňkové texty 

Za nadstavbové považujeme veškeré texty v rámci PLČ, jež dodávají informace o 

autorovi či knize, případně překládají pojmy jako doplnění Otázek a úkolů. Kvůli přehlednosti 

PLČ jsou umístěny v tabulkách30 pod, anebo nad základními texty. 

  

                                                                        
26 Viz Internetová jazyková příručka: Tři tečky [online]. [vid. 10. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=166  
27 Internetová jazyková příručka: Tři tečky [online], pozn. 24. 
28 Viz kapitoly 6.2.1 a 8. 
29 Srov. BURYÁNEK, J., et al. Interkulturní vzdělávání II. [online]. Praha: Člověk v tísni, společnost při 
ČT, o. p. s., 2005. [vid. 28. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.varianty.cz/cdrom/. S. 12. 
30 Viz kapitolu 5.3.2.3. 

http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=166
http://www.clovekvtisni.cz/
http://www.varianty.cz/cdrom/
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6 Tvorba metodických podpor 

Metodická příručka obsahuje kompletní údaje potřebné pro úspěšné zapojení PLČ do 

hodin literární a komunikační výchovy. Učitel zde nalezne zdroje všech informací a využitých 

materiálů. Tato kapitola přiblíží, jakým způsobem jsou MP tvořeny. 

6.1 Východiska 

Metodické podpory jsou rozsáhlou přípravou na vyučovací hodinu. Po přečtení pokynů 

učitel získá základní přehled o navrhované didaktické interpretaci a vedení hodiny. Učitelské 

příručky k čítankám, například nakladatelství Fraus31 a Prodos32, jsou výrazně stručnější, 

poskytují totiž elementární informace a návrhy pro práci s textem v hodině, ale samotnou 

přípravu si učitel musí vypracovat, včetně stanovení cílů, formulace otázek a komentářů. MP 

v této práci se přibližují svou podobou metodické příručce Přečtěte si s námi: Literární 

interpretace pro vyučovací praxi33, která ve formě souvislého textu předkládá analýzy a 

didaktické interpretace vybraných textů. Tento způsob psaní metodik není v současné praxi 

příliš obvyklý, jelikož počet textů v běžné čítance pro jednotlivé ročníky je mnohonásobně větší 

než ve výběrových čítankách, jež je zde předkládána. Klasické čítanky musí splňovat více 

kritérií, například zajišťovat tematickou pestrost, určité zastoupení autorů atd. Tato výběrová 

čítanka je složena z textů vzájemně propojených tématy MV, proto lze s ukázkami pracovat 

libovolně, jak uváží učitel, není však vhodné učit podle ní lineárně či zařazovat jednotlivé texty 

v krátkém časovém odstupu. 

Zpracování MP v této podobě reflektuje též charakter samotného průřezového tématu. 

Jak již bylo řečeno, neexistuje univerzální návod chování, základní předpoklad pro efektivní 

interkulturní vzdělávání představuje soustavná podpora vytváření pozitivního a kritického 

chápání34 své osoby i okolí. Chceme-li tedy dodržet tento požadavek, pro aktuální a adekvátní 

porozumění MV je nutné nastudovat odbornou literaturu, mít přehled o situaci ve společnosti, 

přijímat pluralitu, ale zároveň se vyvarovat percepční a komunikační stereotypizaci. Průcha toto 

označuje interkulturní kompetencí – způsobilost jedince začleňovat do vlastního jednání a 

komunikace respekt k hodnotám a kulturním standardům příslušníků jiných národů, etnik či 

ras35 - což je předpokládaná vybavenost učitele didaktickými dovednostmi pro realizaci MV. 

                                                                        
31 Viz Čítanka 6 pro ZŠ a VG PU » Učebnice Nakladatelství FRAUS [online]. [vid. 10. 3. 2014]. 
Dostupné z: http://ucebnice.fraus.cz/citanka-6-pro-zs-a-vg-pu/  
32 Viz Český jazyk 6 – Příručka pro učitele: Učebnice Prodos [online]. [vid. 10. 3. 2014]. Dostupné z: 
http://ucebnice.org/cesky-jazyk-2st/6prir  
33 Viz BERÁNKOVÁ, E., KOSTEČKA, J. Přečtěte si s námi: Literární interpretace pro vyučovací praxi. 
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 80-04-24573-0. 
34 Viz citaci pozn. 27. 
35 PRŮCHA, J. Multikulturní výchova. Příručka (nejen) pro učitele. 2. aktual. a rozš. vyd. Praha: Triton, 
2011. ISBN 978-80-7387-502-2. S. 69. 

http://ucebnice.fraus.cz/citanka-6-pro-zs-a-vg-pu/
http://ucebnice.org/cesky-jazyk-2st/6prir
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Text MP učiteli zprostředkovává již hotový návod k dosažení stanovených cílu a přínosné 

didaktické interpretace. 

Zakomponovali jsme do MP také vysvětlení všech pojmů – z oblasti literární teorie, 

stylistiky a MV. Učitelé sice mnohé z nich znají, ale definujeme je zde, abychom se vyhnuli 

případným nejasnostem, jež plynou z individuálně odlišných, třeba i chybných, výkladů slov, 

nebo nepříznivé aplikace literárně teoretických poznatků. 

6.2 Struktura MP 

Každý MP je organizován do dvou částí, které jsou od sebe graficky odděleny. První 

úsek obsahující základní informace o ukázce a aspektech výuky je zasazen do tabulky. Souvislý 

text tvořící druhou část navrhuje didaktickou interpretaci. 

6.2.1 Tabulka základních informací 

Tabulky mají 2 sloupce a 10 řádků. Pravý sloupec definuje kategorie, základní 

informace k PLČ – název ukázky, zdroj, obrazový materiál, zdroje informací k ukázce, 

průřezová témata, výchovně-vzdělávací cíle, věková kategorie, klíčové kompetence, vzdělávací 

oblasti, komunikační a slohová výchova. V pravém sloupci jsou uvedeny příslušné údaje a 

odkazy. 

První čtyři řádky slouží k identifikaci textu a předložení využitých zdrojů informací 

k ukázce.  

Texty se svým obsahem často dotýkají dalších průřezových témat, jejich výčet se tedy 

nachází v pátém řádku.  

Následně stanovujeme klíčovou kategorii – cíle výuky – která je nazvána výchovně-

vzdělávacími cíli, jelikož v hodinách literární výchovy se žáci rozvíjí v oblasti kognitivní i 

afektivní. 

Oblast věkového zařazení představuje obtížně specifikovatelnou kategorii. Nejčastěji je 

určena podle obtížnosti textu a předpokládané zralosti žáků vzhledem k obsahu a 

prezentovaným myšlenkám. 

 V přehledové tabulce je dále uvedeno, které klíčové kompetence jsou Otázkami a úkoly 

nejvíce rozvíjeny, pro kterou vzdělávací oblast je PLČ určen se zmíněným přesahem do 

ostatních vzdělávacích oblastí. Poslední řádek slouží především jako návrh k propojení 

s komunikační a slohovou výchovou.  
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6.2.2 Návrh didaktické interpretace 

Zvolené zpracování návrhu didaktické interpretace jako souvislý text je okomentováno 

v kapitole 6.1. MP jsou vytvářeny na základě představy vedení celé hodiny, případně hodin36, 

v nichž se s texty pracuje. Jednotlivé odstavce většinou zodpovídají jednu otázku, nebo skupinu 

otázek z PLČ, překládají analýzu textu, interpretační komentáře i kontext (společenský, 

historický, literární atd.). 

Do návrhu jsou zařazeny další otázky pod jednotnou ikonou – obrázek otazníku – které 

nabízí podněty k diskuzi nebo upírají pozornost na další aspekty textu. 

Možnosti výkladu nejsou tímto návrhem rozhodně vyčerpány, poněvadž se v nich 

zaměřujeme především na okruhy MV. Záměrem je, aby se pokyny staly učitelům inspirací pro 

využití PLČ. 

  

                                                                        
36 První tři texty jsou vyzkoušené. Vychází na jednu vyučovací hodinu (viz kapitolu 9).  Některé otázky 
jsou určeny k domácímu zpracování, nebo k zařazení do hodiny komunikační a slohové výchovy. Některé 
texty je dobré rozložit do více hodin, nebo zařadit do jiného předmětu. Tyto informace učitel nalezne 
v příslušné MP. 
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7 Pracovní listy čítanky 

Každý z dvanácti PLČ má všechny náležitosti definované v kapitole 5.3. Před každou 

ukázkou je umístěn komentář zmiňující některá specifika textu a konkrétní důvody, proč byl do 

čítanky vybrán. Tyto kapitoly titulované vždy jako Ukázka z … (kapitoly 7.1 - 7.12) nejsou 

součástí PLČ, jsou určeny pouze pro učitele, a navazuje na ně příslušný metodický pokyn.  

7.1 Ukázka z knihy Kiko a tajemství papírového motýla 

Příběh malé Kiko poukazuje na mnoho významných událostí v životě dítěte, jako jsou 

změny prostředí nebo navazování nových mezilidských vztahů, což patří mezi nejobtížnější 

úkoly pro mladého člověka. Situace, s nimiž se Kiko musí vypořádat, stejně jako její pocity a 

úvahy jsou zdařile v textu vykresleny. Výhodou celého příběhu je jeho uvěřitelnost, i přestože 

jsou do něj zařazeny fantastické prvky představující projev snového putování. Dnešního 

mladého čtenáře kniha jistě osloví svou aktuálností, objevuje se zde práce s počítačem či focení 

mobilním telefonem. Přínos a inovativnost tkví také v až bizarním profilu rodiny, kdy tatínek se 

stará o Kiko, maminka pracuje jako reportérka, pobývá často mimo domov, a právě s ní 

přichází dobrodružství: „‘No jo, maminka, jejda, dnes je přeci sobota!‘ Jakmile to tatínek 

dořekl, uslyšeli s Kiko moc dobře známý rámus. Na nádvoří před zámkem zaskřípal štěrk a něco 

velkého a hlučného zastavilo před zámeckými vraty jako nějaký lesklý dinosaurus. Byla to 

maminčina motorka Yamaha. ‚Zase si vypůjčila tu nejrychlejší a nejhlučnější,‘ bědoval tatínek, 

který se motorek bál.“37 Role rodičů Kiko boří často stále ještě stereotypně chápaný model 

rodiny, kdy matka je v pozici pečovatelky a otec představuje dobrodruha.  

Úryvek z knihy lze použít již na prvním stupni základní školy, avšak přiložené úkoly 

jsou vhodné až pro žáky šestého a sedmého ročníku. Věková skupina je úzce vymezena 

charakterem textu. Nalezneme zde oddychové fantastické prvky, mnohé podněty k zamyšlení i 

sebevzdělávání vhodné právě pro zmíněnou skupinu. V díle působí tajemná atmosféra 

zámeckých prostor a originální ilustrace kvalitně doplňují poutavě napsaný příběh.  

                                                                        
37 Pilátová, M. Kiko a tajemství papírového motýla. Praha: Meander, 2010. ISBN 978-80-86283-81-4. S. 
35. 
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7.1.1 Jak se zase stěhovali 
Markéta Pilátová 

Japonská holčička Kiko odjíždí se svým tatínkem na pracovní pobyt na zámek v moravském 

městě Kroměříž. Kiko je na časté cestování 

kvůli tatínkovu povolání sice zvyklá, ale 

bohužel jí to znesnadňuje najít si kamarády. 

I když česky vůbec neumí, rozhodne se 

chodit v Kroměříži do školy. Odvážná Kiko 

se v příběhu o tajemství papírového motýla 

dostává do záhadného světa kroměřížského 

zámku a prožívá nejen mnohá 

dobrodružství při svém nočním putování, 

ale musí se také vypořádat s neznámým 

prostředím jiné země tak vzdálené od 

rodného Japonska. V  nesnázích a při hledání 

vytoužených kamarádů jí pomáhají kouzelné origami. 

 

„Už zase!“ povzdechla si trochu moc nahlas Kiko, když zazvonil telefon. Tatínek se 1 

k němu vrhnul. Kiko podle toho, jak se tvářil, hned poznala, že už se zase budou 2 

stěhovat. Kiko a její tatínek se totiž stěhovali často. Z malého domku v Japonsku 3 

odjížděli na delší pobyt pryč tak jednou za dva nebo za tři roky. Kiko už s tatínkem 4 

bydlela v Anglii, v Německu, a taky v Austrálii. 5 

To byla ale hodně malá, a proto si nepamatuje 6 

ani klokany, ani medvídky koala… 7 

Když tatínek nachystal večeři a sedli si 8 

s miskami rýže na japonskou rohož, Kiko řekla: 9 

„Je mi jedno, kam pojedeme, ale tentokrát 10 

chci chodit do školy!“ 11 

Tatínek se zamračil. Tušil, že z toho budou 12 

jenom problémy. Tentokrát jeli do Evropy, do malé 13 

země v jejím srdci, která se jmenovala Česká republika… 14 

Kiko s tatínkem přiletěli do České republiky, a pak jeli na zámek. 

Obrázek 1 Titulní strana Kiko a tajemství 
papírového motýla  

Obrázek 2 Knižní ilustrace Kiko a 
tajemství papírového motýla 1 
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V Kroměříži právě začínalo jaro. Když zaparkovali vypůjčené auto na parkovišti před 15 

zámkem, Kiko nakrčila nos a ucítila, jak něco pronikavě voní ve vzduchu. Byly to 16 

šeříky a divoký česnek, který rozkvétal v ohromné zahradě. Někde v dálce zakřičel páv. 17 

Kiko a tatínek se ubytovali v bytě hned vedle vrátnice, a protože druhý den začínala 18 

škola, Kiko si nachystala přezůvky, sešit, pero a pro jistotu taky barevné papírky na 19 

skládání a pastelky. Tatínek jí slíbil, že ji do školy zavede a že na ni počká, až škola 20 

skončí… 21 

Tatínek domluvil ve škole, aby tam Kiko mohla chodit. 

Paní učitelka Michalská už je čekala před školou. Řekla jim anglicky: „Dobrý den,“ – 22 

protože tatínek i Kiko anglicky uměli, a česky ještě ne. Kiko 23 

si nervózně povytáhla svoje námořnické modro-bílé 24 

pruhované tričko a stáhla si víc červené gumičky na 25 

culících. Tatínek se rozloučil, paní učitelka vzala Kiko za 26 

ruku a dovedla ji do třídy. Tam Kiko představila dětem. To 27 

bylo ze všeho nejhorší. Všechny ty oči, které se na Kiko 28 

nevěřícně dívaly a jako by říkaly: „Japonská holka, to tady 29 

ještě nebylo!“ 30 

Paní učitelka dětem řekla: „To je Kiko, pochází 31 

z Japonska a umí mluvit zatím jenom anglicky. Chtěla by se 32 

ale naučit česky, a tak bude s námi chodit do školy. Chovejte 33 

se k ní hezky, děti!“ 34 

Ze zadní lavice se šeptem, ale tak aby to všichni slyšeli, ozval 35 

Lukáš Mařata: „Ta má ale šikmý oči!“ Kiko sice nerozuměla, co 36 

ten vytáhlý kluk v zadní lavici říká, ale podle toho, jak se všichni začali smát, poznala, 37 

že to asi bylo o ní a že to asi nebylo zrovna nic hezkého. Úplně celá zčervenala. 38 

Kiko a tajemství papírového motýla,  

napsala Markéta Pilátová, ilustroval Daniel Michalík 

 

Obrázek 3 Knižní 
ilustrace Kiko a 
tajemství papírového 
motýla 2 
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Obrázek 4 Fotografie Markéty 
Pilátové 

Markéta Pilátová píše romány, knížky pro děti, ale pracuje 

též jako novinářka a překladatelka ze španělštiny. Můžete si 

přečíst její další díla - příběhy o víle Vivivíle , knihy Jura a 

lama, Žluté oči vedou domů nebo Má nejmilejší kniha. 

Tabulka 1 Medailon Markéty Pilátové 

Otázky a úkoly 

1 Přečtěte si celou ukázku a povězte, proč se Kiko stěhuje do Kroměříže. 

2 Kiko se musí s českými dětmi i dospělými dorozumět. Kterými jazyky Kiko 
vlastně hovoří? 

3 Jak se Kiko cítí při nástupu do školy? Co způsobilo tyto pocity? 

4 Přemýšlejte, jakými jinými způsoby se může Kiko dorozumět s lidmi, kteří 
neovládají stejnou řeč jako ona. 

5 Přečtěte si text v řádcích 8-14 a zamyslete se, z čeho má tatínek Kiko strach. 

6 Přečtěte si text v řádcích 36-39 a zhodnoťte chování Lukáše Mařaty. Jak byste se 
zachovali vy? Z čeho asi Kiko usoudila, že Lukáš neříká nic hezkého a že hovoří o 
ní? 

7 Napište krátké vypravování, jak příběh Kiko pokračoval první školní den. 

8 Víte, co jsou to origami? Vyhledejte základní informace o origami na internetu. 
Zkuste nějaké vytvořit. 

9 O japonských origami jsou mezi generacemi šířeny legendy. Jedna z nich je 
popsána v knize Kiko a tajemství papírového motýla. Přečtěte si celý příběh a 
zjistíte, jak origami pomohly Kiko při pobytu v České republice. 

10 Najděte v databázích městské knihovny názvy knih s hrdinkou vílou Vivivílou. 

Tabulka 2 Otázky k textu Jak se zase stěhovali 

 



22 

 

7.2 Ukázka z knihy Robinson Crusoe podle románu Daniela Defoe  

Pro čítankovou ukázku je vybrána část literární adaptace románu Robinson Crusoe od J. 

V. Plevy, jelikož pro tyto účely je vhodnější než originál. Text je převyprávěn tak, aby byl 

srozumitelný pro dětského čtenáře. Tato část knihy byla zvolena, protože se zde obě postavy 

explicitně vyjadřují jak k rozdílnosti barvy kůže, tak k odlišnému chápání reality v civilizované 

Evropě či u domorodých kmenů Jižní Ameriky. Robinson citlivě s Pátkem konverzuje a 

zjišťuje, že některé věci zde nefungují tak, jak je zvyklý. Vedou spolu poklidný dialog – 

Robinson nesoudí jiný pohled na svět, ale snaží se Pátkovi vysvětlit, proč on ho nemůže zcela 

přijmout.  

Je žádoucí, aby byli žáci na základní škole podporováni k domácímu čtení, a tento titul 

je atraktivní. Lze použít též další ukázku z Robinsonova dobrodružství, jež má multikulturní 

tématiku: „Robinson z radosti, že je konečně mezi Evropany a zachráněn, nabídl loďku se vším, 

co v ní bylo, kapitánovi. Kapitán však dar nepřijal a řekl Robinsonovi: ‚Zachránil jsem vás 

proto, že to byla má povinnost… Budete-li chtít, člun od vás odkoupím…‘ Kapitán se zadíval na 

Xuryho a řekl: ‚Koupím od Vás i toho černého chlapce. Dám vám šedesát zlatých. Chlapec je 

urostlý a jistě i silný.‘… Robinson se podíval rozhodně kapitánovi do očí a řekl: ‚Nikdy bych 

nemohl udělat něco takového… Xury je vzácně dobrý člověk. Takových je málo i mezi námi, 

bílými.‘ 38  

Text také vyžaduje, aby byla dobře navozena atmosféra prostředí, jelikož ta představuje 

důležitou komponentu celého příběhu. K těmto účelům je zařazen návrh motivační části hodiny 

postupem vyvolávání asociací. Pro zdůraznění fyzické odlišnosti obou postav nepostačily 

ilustrace z knihy, využita je tedy fotografie záběru z filmu Robinson Crusoe39.  

  

                                                                        
38 PLEVA, J. V. Robinson Crusoe podle románu Daniela Defoe volně vypravuje Josef V. Pleva. Praha: 
Nakladatelství Josefa Šimona, 1995. ISBN 80-85637-18-9. S. 47-48. 
39 Využití je popsáno v kapitole 8.2. 
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7.2.1 Robinson se připravuje na cestu do Země za měsícem 
Josef Věromír Pleva 

Robinson Crusoe /robinzon krusó/, syn německého obchodníka žijícího v anglickém Yorku, sní o 

životě námořníka. Vydá se roku 1661 na plavbu s kupeckou lodí do Londýna. V Londýně se 

Robinson potká s kapitánem Dubbleym /dablim/, který se svým korábem vyplouvá na cesty ke 

guinejskému /gvinejskému/ pobřeží. Robinson se rozhodne do těchto míst s kapitánem odjet, 

jenže když plují při pobřeží Afriky, přepadnou je mořští piráti. Robinson je sice na moři 

zachráněn, ale upadá do zajetí. Z otroctví se mu podaří utéct člunem po moři. Najde ho 

španělský kapitán a přijme na palubu své lodi. Při plavbě z Afriky do Brazílie ztroskotá i tato 

loď, a Robinson se ocitá na opuštěném ostrově. Život trosečníka je obtížný, nicméně vše se 

zlepší po setkání s Pátkem, který se stane jeho přítelem a pomocníkem. 

Robinson se směle mohl dát do stavby nové lodi. Vypravil se s Pátkem na 1 

severozápadní část ostrova, kde měl již dávno vyhlédnutý mahagonový strom. Trvalo 2 

celý měsíc, než se Robinsonovi s Pátkovou pomocí podařilo strom porazit… Jednou při 3 

této práci mluvil Robinson o tom, že se chce pokusit s tímto člunem plavit k zemi, 4 

kterou je za jasných dnů vidět na západním obzoru z temene Ohnivé hory. 5 

„A proč chceš, Robinsone, plout do této země?“ 6 

„Protože tam žijí bílí lidé, jako jsem já.“ 7 

„Tobě se, Robinsone, nelíbí tento ostrov?“ 8 

„Líbí, milý Pátku, ale stýská se mi po bílých lidech. Mezi bílými lidmi jsem se 9 

narodil a chtěl bych se opět mezi ně vrátit a žít s nimi. Chtěl bych se, Pátku, vrátit do 10 

své vlasti.“ 11 

„A co když tě, Robinsone, bílí lidé nepřijmou?“ 12 

„Bílí lidé mě rádi přijmou. Snadno se s nimi domluvím, Pátku.“ 13 

Obrázek 6 Filmová scéna z Robinsona Crusoe Obrázek 5 Titulní strana 
Robinson Crusoe 
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„Jeď tedy, Robinsone, do Země za měsícem. I tam žijí bílí lidé.“ 14 

„Co říkáš, Pátku?“ vykřikl překvapeně Robinson. „Bílí lidé? Jak to, že by mezi vámi 15 

žili bílí lidé? Nikdys o tom nemluvil. Mluv tedy!“ 16 

„Před mnoha měsíci přijeli k našim břehům bílí lidé. Jsou tak vousatí jako ty, 17 

Robinsone. Žijí u nás.“  18 

„Opravdu, Pátku? Nemýlíš se?“ vzrušeně se tázal Robinson. 19 

„Nemýlím se. Jsou bílí. Jsou vousatí. 20 

Naučili se naši řeč. Rozumějí nám a my 21 

jim.“ … 22 

Pátkovo sdělení Robinsona velmi 23 

potěšilo. Rozhodl se, že jakmile člun bude 24 

hotov, vypraví se s Pátkem pro bílé 25 

trosečníky. 26 

„Kdybys, Pátku, opět přijel k svým lidem 27 

na ostrov, měli by radost?“ 28 

„Měli by radost. Nemohl bych jim však říct, že jsem žil zde na tomto ostrově.“ 29 

„Proč bys to nemohl, Pátku, říct?“ ptal se udiveně Robinson. 30 

„Z této Země boha ohně se ještě nikdo nevrátil. Věřili by, že se vrátil můj duch…“ 31 

„A co bys jim tedy, Pátku, řekl?“ 32 

„Řekl bych, že jsem žil v Zemi před měsícem.“ … 33 

 „Věřili by ti tvoji lidé?“ 34 

„Věřili. Stalo se už, že tam uprchli naši lidé z nepřátelského zajetí, a pak se vrátili 35 

domů.“ 36 

„To by mě tvoji lidé vyhnali, kdyby věděli, že jsem ze Země boha ohně?“ 37 

„Tebe by se báli a ctili by tě.“ 38 

„A kdybychom přijeli k tvým lidem spolu? Také by tě zavrhli?“ 39 

„Kdybych přijel s tebou, věřili by, žes mě chránil.“ 40 

„A proč by se mě tvoji lidé báli?“ 41 

„Řekl bych jim, že žiješ v Zemi boha ohně. Řekl bych, že dovedeš zabít nepřítele 42 

ohněm, kouřem a hromem. Řekl bych, žes mě vysvobodil. Moji lidé by se ti klaněli, 43 

Robinsone.“ 44 

„Řekl bych jim, Pátku, pravdu. Řekl bych jim, že jsem člověk jako oni.“ 45 

„Nevěřili by ti.“ 46 

Obrázek 7 Knižní ilustrace Robinsona Crusoe 
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„Což bílí lidé, kteří připluli v člunu, jak říkáš, k vašim břehům, také uctívali? Sám si 47 

řekl, že je přijali mezi sebe a nijak se jich nebáli.“ 48 

„Bílí lidé připluli z neznámého moře. Byli hladoví, žízniví, slabí a nemocní. Naši lidé 49 

jim dali pít a jíst. Bílí lidé neměli pušku, neměli ani luk, ani šípy.“ 50 

Robinson Crusoe podle románu Daniela Defoe 

 volně vypravuje Josef V. Pleva, ilustrace Zdeněk Burian  
 

 

 
Obrázek 8 Portrét Daniela 
Defoe 

Daniel Defoe /danijel difou/ je anglický spisovatel. Narodil se 

v polovině 17. století. Jeho nejznámější literární dílo je Život a 

podivuhodná překvapující dobrodružství Robinsona Crusoe, 

námořníka z Yorku, které je často označováno jako dobrodružný 

román. Kniha je velmi rozsáhlá, proto se nejčastěji setkáváme 

s převyprávěnou verzí románu. 

Tabulka 3 Medailon Daniela Defoe 

 
Obrázek 9 Obal DVD 
Robinson Crusoe 1 

Podle literární předlohy bylo natočeno 

několik filmů s názvy Robinson Crusoe. 

Tento způsob zpracování tématu se 

nazývá filmová adaptace literárního díla. 

Jednu z nejznámějších filmových adaptací 

představuje televizní film z roku 1997 

s názvem Robinson Crusoe v hlavní roli 

s Piercem Brosnanem /pírsem 

brosnenem/. 

Adaptace – přizpůsobení, úprava 

 
Obrázek 10 Obal DVD 
Robinson Crusoe 2 

Tabulka 4 Informace k filmu Robinson Crusoe 
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Otázky a úkoly 

1 Podívejte se na fotografii z filmu Robinson Crusoe a popište Pátka. Jak se od 
Robinsona liší? 

2 Přečtete si ukázku a řekněte, co jste se o Pátkovi dozvěděli. 

3 3-4 větami shrňte obsah ukázky. 

4 Proč chce Robinson odjet z ostrova? V které části textu (v kterých řádcích) se to 
dozvídáme?  

5 Čím Robinson v řádku 13 zdůvodňuje, že ho bílí lidé mezi sebe přijmou? 

6 Co si myslí Pátkovi lidé o Zemi boha ohně? Má na tuto zemi Robinson stejný 
názor? 

7 Jak by se Robinson zachoval při setkání s Pátkovými lidmi? Jak se oni zachovali 
k trosečníkům? 

8 1-2 větami vyjádřete smysl daného textu. Co se nám vypravěč snaží sdělit? Vede 
vás text k zamyšlení se nad nějakým problémem? 

9 Ilustrace umístěná u textu v řádcích 21-27 se nachází též uvnitř knihy. Autorem 
kresby je český malíř Zdeněk Burian. Jeho ilustrace jsou v dalších knihách J. V. 
Plevy a v dobrodružných románech zahraničních autorů. Vyhledejte na internetu, 
které další knihy napsal J. V. Pleva. Vyhledejte na internetu některé z autorů, 
jejichž knihy výtvarně doprovodil Z. Burian. 

10 Román označuje určitý literární útvar. Ve slovníku literárních pojmů zjistíte, jak ho 
definujeme. Ve slovníku literárních pojmů dále vyhledejte heslo dobrodružný 
román. 

11 Ve dvojicích vytvořte pokračování dialogu mezi Robinsonem a Pátkem. Domluví 
se nakonec, co řeknou Pátkovým lidem, až doplují do Země za měsícem? 

Tabulka 5 Otázky k textu Robinson se připravuje na cestu 
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7.3 Ukázka z knihy Jiskra ve sněhu 

Soubor „vyprávěnek“, z nichž některé odsuzující egocentrismus a sobectví, jež 

způsobují úpadek kvality lidského života, mají potenciál pro využití ve výuce40. Autorka 

v úvodním slově ke knize také uvádí: „Jsou to jen momentky z nekonečného proudu 

podobenství, kterými si pomáháme přežít chaos.“ Toto tvrzení v podstatě vystihuje hlavní smysl 

umělecké literatury v životě mládeže. Může jim pomoci při jednání v určitých situacích či 

uvědomit si svou vlastní osobnost. 

V povídce Uguři a Buguři je možné zaměřit se na dvě hlavní myšlenky: nebezpečí, ale i 

opodstatněnost předsudků a „chybu hledej nejprve u sebe“ (více kapitola 8.3). Liší se od 

oblíbenějších příběhových próz, ale dá se využít pro všechny ročníky druhého stupně nebo na 

střední škole. Jednoduchý příběh skrývá relativně snadno odhalitelný význam a morální sdělení. 

Celý soubor nepředstavuje pro žáky základní školy pravděpodobně nijak záživné čtení, avšak 

zařazení ještě některých povídek do hodin by bylo jistě přínosné. Nicméně je nutné žáky 

navádět k přijatelné interpretaci.  

  

                                                                        
40 Viz povídky Tetovač, Poustevník, Lékař a akrobat, O dobru a zlu, Žebříček, Krmit pirani in 
FISHEROVÁ, D. Jiskra ve sněhu. 2. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-505-4. 
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7.3.1 Uguři a Buguři 
Daniela Fischerová 

Daniela Fischerová je autorkou mnoha 

knih pro děti a mládež. Jednou z těchto 

knih je i soubor krátkých příběhů, 

v nichž vystupují pohádkové postavy, 

mniši, poustevníci, umělci aj. Povídky 

nejčastěji tematicky směřují 

k vykreslení lidské povahy, špatných i 

dobrých vlastností a k hledání cesty ze 

životního zaslepení.  

 

„…bublina iluze v něm rázem praskla. Došel osvobození.“ 41 

Uguři a Buguři byly dva národy, které oddělovala řeka. Poutníci museli jít přes most, 1 

na jehož koncích byly celnice. Jednoho dne oslovil ugurského celníka jakýsi Bugur: 2 

„Poslyš, chtěl bych změnit klima a usadit se u vás. Ale potřebuji vědět pravdu: jací 3 

lidé jste vy Uguři?“ 4 

„Vidíš,“ odpověděl celník. „A mě celý život zajímalo, jací jsou asi Buguři.“ 5 

„Buguři?“ chytil se za hlavu poutník. „Hádaví, protivní a nemají nikoho rádi. Buguři 6 

jsou nesnesitelní.“ 7 

„Jo, tak to si nepomůžeš, brachu,“ řekl celník. „My Uguři jsme přesně takoví.“ 8 

Za pár dnů šel kolem jiný Bugur a i on se zeptal na povahu Ugurů. 9 

„A jací jsou Buguři?“ chtěl vědět celník. 10 

„Skvělí,“ odpověděl Bugur. „Srdeční, čestní a pohostinní.“ 11 

„Tak to budeš v Ugursku jako doma,“ řekl celník. „My Uguři jsme přesně takoví.“ 12 

Celníkova žena to celé poslouchala. 13 

„Ty snad nemáš všech pět pohromadě, muži! Komu z těch dvou si vlastně zalhal?“ 14 

„Žádnému,“ odpověděl celník. „Jen počkej pár let.“ 15 

Po čase se oba Buguři vraceli do Bugurska. Když přecházeli přes most, celník se jich 16 

zeptal: 17 

„Tak co, jak vám u nás bylo?“ 18 
                                                                        
41 FISCHEROVÁ, D. Jiskra ve sněhu. 2. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-505-4. S. 138, 
140, 142, 143, 145, 147, 149. 

Obrázek 11 Fotografie 
Daniely Fischerové 1 

Obrázek 12 Titulní strana 
Jiskry ve sněhu 
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„Hrůza!“ vykřikl ten první. „Vy Uguři jste lotři. Jste hádaví, protivní a nemáte nikoho 19 

rádi. Už abych byl pryč.“ 20 

„Dobře,“ řekl druhý. „Uguři jsou milí, pohostinní lidé. Měli mě rádi, i já je mám rád.“ 21 

Jiskra ve sněhu  

napsala Daniela Fischerová, ilustrace Irena Šafránková 
 

 

Vyhrál Jan Frank, nebo Daniela Fischerová? Oba, jsou totiž 

jedna osoba 

 
15. března 2009  15:48  

 

Udílení Cen Alfréda Radoka za rok 2008 doprovázelo i 

vyhlášení výsledků v dramatické soutěži, v níž nakonec uspěla 

Vladislava Fekete s textem Krátke spojenia. Druhé místo získala 

Eva Prchalová s Ažurou a třetí Jan Frank za 12 způsobů mizení, 

cenu za něj převzala Daniela Fischerová. Protože je Jan Frank.42  

 

Tabulka 6 Medailon Daniely Fischerové 

Otázky a úkoly 

1 Které postavy v povídce vystupují a odkud pocházejí? Existují tato místa někde na 
světě? 

2 Co tvrdí o lidu své rodné země poutníci? Liší se jejich tvrzení? Proč ano/ne? 

3 V textu se setkáváme s několika vnitřními charakteristikami. Vyhledej je v textu a 
okomentujte jejich formu. 

4 Co poutníci usuzují o Ugurech? Proč? 

5 Proč se celník nejprve zeptal, jaký je jejich lid, než jim na otázku odpověděl? Proč 

                                                                        
42 Vyhrál Jan Frank, nebo Daniela Fischerová? Oba, jsou totiž jedna osoba - iDNES.cz [online]. [vid. 22. 
7. 2013]. Dostupné z: http://kultura.idnes.cz/vyhral-jan-frank-nebo-daniela-fischerova-oba-jsou-totiz-
jedna-osoba-1dt-/divadlo.aspx?c=A090315_161415_divadlo_jaz 

 

Obrázek 13 Fotografie Daniely 
Fischerové 2 

http://kultura.idnes.cz/vyhral-jan-frank-nebo-daniela-fischerova-oba-jsou-totiz-jedna-osoba-1dt-/divadlo.aspx?c=A090315_161415_divadlo_jaz
http://kultura.idnes.cz/vyhral-jan-frank-nebo-daniela-fischerova-oba-jsou-totiz-jedna-osoba-1dt-/divadlo.aspx?c=A090315_161415_divadlo_jaz
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celník svou manželku přesvědčuje, že ani jednomu z mužů nezalhal? 

6  Z titulku článku vyplývá, že Daniela Fischerová uvedla svou hru pod 
pseudonymem. Co je to pseudonym? Proč myslíte, že tak autorka učinila? 43 

7 Článek s názvem Vyhrál Jan Frank, nebo Daniela Fischerová? Oba, jsou totiž jedna 
osoba byl uveřejněn na zpravodajském serveru 44 /servru/ iDNES.cz. Co je to 
zpravodajský server? Vyhledejte na internetu, které další české zpravodajské servery 
můžete využívat a co se zde můžete dozvědět.  

8 Kdo byl Alfréd Radok? Proč po něm pojmenovali jedno z ocenění udělované 
umělcům (Cena Alfréda Radoka)? 

9 Divadelní hra 12 způsobů mizení měla premiéru v roce 2011 v Divadle Husa na 
provázku. Na facebookovém profilu divadla nebo na jeho webových stránkách 
najděte, kde se divadlo nachází a co nabízí. 

Tabulka 7 Otázky k textu Uguři a Buguři 

 

 

                                                                        
43 K uvedení do této problematiky viz Metodický pokyn 8.3. 
44 Někdy se setkáváme i s termínem zpravodajský portál. 
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7.4 Ukázka z CZECHKID 

Webový server CZECHKID byl založen za podpory British Council, Fakulty 

humanitních studií UK jako nástroj pro učitele na podporu zavedení multikulturní výchovy do 

výuky. Před prácí s dialogy z CZECHKID ve školách je potřeba postavy představit. To lze 

udělat například v rámci konverzace v hodině anglického jazyka nebo formou domácího úkolu. 

Aby se s postavami lépe pracovalo, na serveru jsou k dispozici jejich základní 

charakteristiky. Zde jsou předloženy jen postavy, které vystupují v ukázce (viz 

http://czechkid.cz/si1290.html):   

Daniel má velkou rodinu, doma dvě mladší sestry, hraje fotbálek a hrozně rád boxuje. Doma 

mluví s babičkou romsky a s ostatními česky. Rád by se stal trenérem v boxu, jinak ještě moc 

neví.45 

Magda je tak trochu intelektuálka, hodně čte, píše básničky a hraje na kytaru. Nosí brýle a kvůli 

tomu často slyší, že je šprtka, i když to samozřejmě není pravda.46 

Pavla hraje volejbal, miluje svého psa Plastyho a má trochu zamotanou hlavu z bratra, který se 

hlásí k neonacismu. Občas není lehké poradit si s tolika známými, které by tady bratr nejradši 

neviděl.47 

Tim by chtěl být diplomatem, ale neví, jestli to zvládne. Kromě češtiny a holandštiny, což jsou 

jeho mateřský a otcovský jazyk, by totiž musel perfektně zvládat ještě také další jazyky – a to 

ne jeden. Jinak hraje volejbal a učí se hrát na varhany.48 
  

                                                                        
45 http://czechkid.cz/hc.html  
46 http://czechkid.cz/hf.html  
47 http://czechkid.cz/hh.html   
48 http://czechkid.cz/hj.html  

http://czechkid.cz/si1290.html
http://czechkid.cz/hc.html
http://czechkid.cz/hf.html
http://czechkid.cz/hh.html
http://czechkid.cz/hj.html
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7.4.1 Multikulti? 
 

Tabulka 8 Série portrétů postav z Czechkid 1 

Tim: To je divný, tady v Čechách jsou všichni bílí. To v Holandsku jsem někdy jedinej 1 

bílej ve vlaku.  2 

Pavla: Se dívej kolem sebe, tobě připadají cikáni málo černý?  3 

Magda: Počkej, on to myslel jinak, tady jsme skutečně skoro všichni Češi. Kolik 4 

cizinců potkáš na ulici?  5 

Pavla: Podívej, je to tu samý Ukrajinec, Slovák, Vietnamec ...  6 

Daniel: Čau, co řešíte?  7 

Tim: Zrovna se dohadujem, jestli jsou tady lidi dost barevní nebo ne. 8 

Magda: Víte, jak se tomu říká? To jsem teď někde četla. Multikulturalismus!  9 

Daniel: Multikulti co?  10 

Pavla: Nech si ty svoje intelektuální kecy. Mně je jedno, jak se tomu říká, ale fakt je, že 11 

je to tu samej cizinec a za chvíli nás tu úplně převálcujou.  12 

Tim: Ty máš teda ale strachy!  13 

Magda: No, počkej, tak to dotáhneme do konce, jo Pavlo? Tak si to představ, nejdřív 14 

vrať pas, zruší se ten sobotní volejbalový zápas s Německem, na angličtinu se rovnou 15 

vykašli, zapomeň na MTV, rozluč se s Jožem, Jamim, Olgou a Suong.  16 

 
Tabulka 9 Série Portrétů z Czechkid 2 

Pavla: Cože, proč bychom měli zrušit ten zápas s Německem? To, že jedu na zápas, 17 

ještě neznamená, že to tu musí být samej cizinec, ne?  18 

Magda: No, tak trochu jo a ne. Když chceš Čechy Čechům, tak to zkrátka musíš vzít 19 

vážně. Já být tebou, tak už ani paty nevytáhnu. Pak se ještě někde v cizině zamiluješ 20 

nebo tam dostaneš práci, a co budeš dělat? Budeš někde za cizinku? S těmahle 21 

názorama?  22 

http://czechkid.cz/hg.html
http://czechkid.cz/hi.html
http://czechkid.cz/hj.html
http://czechkid.cz/hh.html
http://czechkid.cz/hf.html
http://czechkid.cz/hc.html
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Otázky a úkoly 

1 Vyjmenujte aktéry dialogu a stručně popište téma jejich hovoru.  

2 Které osoby se do hovoru příliš nezapojují a které hovoří o tématu nejrozsáhleji? 

3 Vlastními slovy shrňte, jaký názor obhajuje v rozhovoru Pavla. 

4 Kdo předkládá největší argumenty proti názoru Pavly? Jaký názor asi tato osoba 
ve věci zastává? 

5 Kdo má podle vás pravdu? 

6 Přečtěte si řádky 16-18. Přiřaďte zmíněná jména osob k portrétům pod příslušným 
textem. Své rozhodnutí odůvodněte. 

7 Co je dialog? 

8 Který z útvarů českého národního jazyka je v textu užíván? Zdůvodněte jednak 
použití daného útvaru, jednak uveďte konkrétní příklady, podle kterých jste útvar 
určili. 

9 V České republice i ve světě se setkáváme s hnutími, které jsou proti příchodu 
cizinců do svých zemí. Jakou ideologii zastávají? Souhlasíte s jejich názory?  

10 Jak vnímáte imigranty, příslušníky národnostních a etnických menšin? 

11 Víte, který z níže uvedených termínů označuje tzv. strach z cizinců? Vyhledejte ve 
slovníku, co znamenají ostatní termíny. 

Tabulka 10 Otázky pro dialog z Czechkid 

multikulturalismus 

imigrant 

národnostní menšina 

etnická skupina 

rasismus 

xenofobie 

neonacismus 

               

Tabulka 11 Termíny k otázkám Tabulky 10 
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7.5 Ukázka z časopisu Reflex 

Jedná se sice o glosu z roku 2011, však pořad Prostřeno je vysílán i v současné době. 

Žáci ho jistě budou znát, jelikož se zdá být vcelku populární mezi televizními diváky (viz 

http://www.iprima.cz/vase-prima/nejsledovanejsi-porady). Novinářská glosa představuje velmi 

specifický žánr, kde autor často prezentuje vypjatý a ostrý komentář k jisté skutečnosti. 

S ukázkou lze pracovat i v hodinách Komunikační výchovy při probírání publicistického stylu. 

Text poskytuje mnoho podnětů k diskuzi, především jednoznačně vyjádřené znechucení nad 

sebevědomě prezentovanou nesnášenlivostí většinové společnosti k Romům. Autor také použil 

společenské klišé míněné jako argument v mnoha polemikách: „Jistěže existují Romové (stejně 

jako bílí), kteří dělají ostudu, překračují zákony a devastují tak pořád napjaté vztahy mezi 

většinou a menšinou.“49 Tento výrok vůbec nevystihuje podstatu věci a je používán nezřídka 

bez předchozího zamyšlení se nad problematikou, což by bylo přínosné žákům objasnit. Dále 

článek otevírá další problém – náboženství. Lze totiž z textu usoudit, že když je člověk věřící 

(pravděpodobně křesťan), je zákonitě dobrý člověk. Autor kritizuje stereotypní uvažování 

účastníků pořadu vůči Romce Adrianě, ale sám ji zařadil mezi slušné občany částečně díky 

tomu, že se ukázalo, že je její rodina věřící a mají doma uklizeno.  

                                                                        
49 Prostřeno na Primě: Češi říkají o Romech strašlivé hlouposti | Reflex.cz [online]. [vid. 4. 7. 2013]. 
Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-
romech-straslive-hlouposti.html 

http://www.iprima.cz/vase-prima/nejsledovanejsi-porady
http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-romech-straslive-hlouposti.html
http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-romech-straslive-hlouposti.html
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7.5.1 Novinářská glosa Viliama Bucherta 

Prostřeno na Primě: Češi říkají o Romech 

strašlivé hlouposti 

 
Obrázek 14 Fotografie účinkujících pořadu Prostřeno 

 
Foto: iprima.cz 04. 03. 2011 - Text: Viliam Buchert 
 

Člověk má někdy prostě smůlu. Mě zastihla ve čtvrtek 3. března u televize. Znáte to, 1 

„bedna“ je občas doma puštěná a ani nevíte, kdo se vlastně na ni dívá či nedívá. Jenže 2 

tentokrát ta slova nešla přeslechnout. Televize Prima vysílala kulinářský pořad 3 

Prostřeno. A lavina nejhloupějších předsudků bílých o Romech byla neuvěřitelná.  4 

V pořadu je jednou ze soutěžících i paní Adriana, která je Romka. V pořadu 5 

vysílaném ve čtvrtek připravovala doma jídlo pro ostatní soutěžící – příslušníky naší 6 

bílé většiny. Byla to ale obrovská ostuda té „většiny“.  7 

Někteří z bílých začali před kamerami spekulovat, co asi ta Romka uvaří, zda to bude 8 

nějaká romská specialita (prý to jsou halušky). Padla dokonce otázka, zda neuvaří psa. 9 

To už byl vrchol nevkusu a neskrývané xenofobie. Hloupé věty tryskaly z bílých 10 

mudrlantů v průběhu celého vysílání. Neustále se ptali Adriany, proč neuvařila něco 11 

romského (co to přesně má být, ale nikdo neví). Odpověď, že uvařila to, co jí normálně 12 

doma, byla zjevně neuspokojivá. Přece ti Romové nemohou jíst to co my, bílí. 13 

 Určité překvapení či zklamání zavládlo i z toho, že v romské rodině bylo vzorně 14 

uklizeno, že její obyvatelé jsou věřící. 15 
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Jak se ukázalo, paní Adriana nebyla žádná zvlášť nápaditá a zkušená kuchařka, ale 16 

chovala se naprosto přirozeně a příjemně. Zato za „bílou většinu“ jsem se styděl. Byla 17 

to hrozná ubohost. Jistěže existují Romové (stejně jako bílí), kteří dělají ostudu, 18 

překračují zákony a devastují tak pořád napjaté vztahy mezi většinou a menšinou. Ale ta 19 

míra předsudků vůči Romům, jež se objevila ve čtvrtek v primáckém pořadu Prostřeno, 20 

byla strašlivě stupidní. Brrrr … 21 

 

Otázky a úkoly 

1 Co je novinářská glosa? 

2 Poznáte z titulku novinářské glosy, k čemu se bude autor vyjadřovat? Co byste 
předpokládali, že se v textu dozvíte? 

3 Co je tématem textu? 

4 Jednou větou vystihněte hlavní záměr textu. Své tvrzení odůvodněte. 

5 Jak se podle autora glosy chovala v pořadu Adriana a jak ostatní soutěžící? 

6 Co je xenofobie? 

7 Podívejte se na přiloženou fotografii účastníků pořadu. Určete, kdo z nich je 
Adriana. 

8 Co autor novinářské glosy usuzuje o Adrianě a jak došel k tomuto názoru? 

9 V řádcích 6 a 7 jsou ostatní soutěžící zařazeni k určité skupině lidí, jiné než 
Adriana. Jak tuto skupinu autor označuje?  

10 Do které skupiny či skupin lidí byste se zařadili vy? 

Tabulka 12 Otázky k Novinářské glose 
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7.6 Ukázka z knihy Dračí polévka  

Příběh dvanáctiletého Vietnamce Longa je vhodný pro čtenáře od 10 – 13 let. Postavení 

členů Vietnamské národnostní menšiny může být pro žáky z většinové populace nedostatečně 

jasné, nejsou schopni se vcítit do pozice svých vrstevníků, kteří sice jsou Vietnamci, ale narodili 

se již v České republice. Ukázka odkrývá pocity a jednu z možných podob života českého 

vietnamského chlapce. Lze na ní ilustrovat reakce některých lidí na vzhled, jako má Long. 

Kniha byla vybrána také proto, že je kvalitním titulem pro domácí četbu. Splňuje 

především funkci estetickou a výchovnou. Dračí polévka není knihou odpočinkovou, jelikož 

Long vypráví traumatické období svého života. 
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7.6.1 Long jede do školy 

Jako každý z nás, i Long, hlavní postava a vypravěč příběhu v knize Dračí polévka, má své 

problémy, s kterými se musí vypořádat. Long vypráví události z části svého života plného 

nového poznání a zkušeností, ale také snů o krásné budoucnosti. Žije s maminkou a dědečkem 

v panelákovém bytě v Praze. Členové jeho rodiny jsou českými občany, příslušníky Vietnamské 

národnostní menšiny. Long čtenáři na začátku líčí, jaké nepříjemnosti mu to v jeho životě 

způsobuje. 

 

Do školy jezdím ze čtvrti s chrčivým jménem 1 

Krč. Do centra autobusem, a pak ještě metrem. 2 

Cesta trvá skoro hodinu. Vlastně jsem rád, že je 3 

to tak dlouho. Poslouchám hudbu ze sluchátek a 4 

můžu se v klidu chystat k proměně. Protože 5 

zatímco doma mluvím vietnamsky, jím hůlkama 6 

a jmenuju se Long, ve škole mluvím česky, jím 7 

příborem a jmenuju se Láďa. Což je děsný. 8 

Proměna se ale děje jenom uvnitř. Vzít na sebe 9 

jinou podobu jako Dračí král samozřejmě 10 

neumím. 11 

Někdy bych to fakt dost rád udělal. 12 

Protože potíže s mým vzhledem jsou 13 

odjakživa. Už když jsem byl úplně malinkej. 14 

Pamatuju si zvláštní pohledy maminek na sídlištním hřišti, když jsem si chtěl hrát 15 

s jejich dětmi. Později zvláštní pohledy těch dětí. A navíc žluťáku, číňáku, ťongu… Ptal 16 

jsem se bezelstně mámy, co to znamená, ty jména, kterýma mě oslovujou. Máma zrudla 17 

a neuměla nic říct a děda brblal, že všude na světě se najdou stejní blbci. První hroznou 18 

potupu ve škole jsem ale neutrpěl kvůli vzhledu. Bylo to ve třetí třídě, když jsem si vzal 19 

na školní výlet hůlky místo lžíce. Přišlo mi, že když je to mimo školu, můžu snad jíst 20 

normálně. Tenkrát jsem ještě nevěděl, že proměna musí být i v mysli, jinak si to člověk 21 

vypije… 22 

Ve škole teď nejvíc kámoším se Světlanou. Přišla k nám v září jako nová. Ne že bych 23 

se nekamarádil s klukama a jinýma holkama, ale Světlana je prostě jiná. Rovnou mi 24 

řekla: Všichni si myslí, že Ukrajinci jsou jenom zedníci a dělníci nebo prodavačky. Ale 25 

Long má dva životy, 

 zatímco doma mluví 

vietnamsky a jí hůlkami, 

ve škole mluví česky, jí 

příborem a jmenuje se Láďa. 

 

Obrázek 15 Knižní ilustrace Dračí polévky 
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to tak jenom vypadá. Můj táta v Praze pracuje na stavbě, ale u nás doma byl chirurg a 26 

operoval lidem srdce. Odjeli jsme do Čech, protože táta nevydělával dost peněz a tady 27 

nás takhle uživí. A mně došlo, že s náma je to stejný. Lidi si myslí, že Vietnamci jen 28 

mají restaurace nebo stánky s jídlem nebo obchody s hadrama, a už nevědí, že jsme 29 

mnohem zajímavější. Tohle nás se Světlanou spojuje. To tajemství, že ve skutečnosti 30 

jsme jiní, ale musíme se chovat, jak to lidi chtějí vidět. 31 

Ve spoustě dalších věcí se samozřejmě lišíme. Například Světlana má světlý vlasy a 32 

šedý oči, a já jsem… prostě šikmookej. A navíc! Ona může klidně říkat „u nás“, protože 33 

na Ukrajině bydlela celý život a má tam babičku a tak. To já si odjakživa pamatuju jen 34 

Prahu a sídliště Krč… Světlana jezdí domů každý rok na celé prázdniny. Jednou se mě 35 

ptala, jestli bych taky chtěl jet tam k nám. Ale já nevím. Proč bych tam jezdil…? Pro 36 

mě to žádný doma není.  37 

I když Vietnam sleduju a studuju. A dost často se mi o něm zdá.  38 

Long líčí své sny. 

Ještě nikdo to neví, ale já budu žít v Amsterdamu…Tam se lidi nemusejí přetvařovat. 39 

Na netu je o Amsterdamu hodně odkazů a spousta fotek… Skoro tam nemají auta, lidi 40 

tam jezdí na kolech, ulicemi protékají kanály s vodou a přes ně vedou takové legrační 41 

můstky. Je tam hodně černochů a Číňanů a různých míšenců a všem je jedno, kdo jak 42 

vypadá. 43 

Dračí polévka 

napsala Alena Ježková, ilustroval NIKKARIN 

 

Obrázek 17 Fotografie z Amsterdamu - most Obrázek 16 Fotografie z Amsterdamu - kanál 
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Obrázek 18 Fotografie Aleny 
Ježkové 

 

Alena Ježková se narodila v Praze 

v roce 1966. Píše knihy pro děti a 

mládež a působí jako reportérka. 

Kniha Dračí polévka vyšla v roce 

2011. 

Nejznámější jsou její knihy pověstí, 

legend, bájí či mýtů a populární 

životopisy osobností naší historie: 

77 pražských legend (2006) 

Staré pověsti české a moravské 

(2005) 

Příběhy českých knížat a králů 

(2007) 

 
 

Tabulka 13 Medailon Aleny Ježkové 

Otázky a úkoly 

1 Přečtěte si medailon autorky. Jaké knihy píše? Kdy vyšla kniha, ze které je ukázka 
Long jede do školy? 

2 Přečtěte si celou ukázku a shrňte její obsah do jedné věty. 

3 Co má Long společného se Světlanou? V čem se ale jejich postavení liší? 

4 Jak byste popsali a zhodnotili Longův život? Co mu způsobuje problémy? Jak byste 
charakterizovali a zhodnotili svůj život? Co vám způsobuje problémy a trápení. Jak 
se s tím vypořádáváte? Co byste řekli Longovi, kdyby se vám svěřil s tím, co líčí 
v ukázce? 

5 O kterém městě Long sní. Proč chce žít právě tam? Myslíte si, že se zde opravdu 
bude mít lépe? 

6 Charakterizujte podobu jazyka, který vypravěč používá. Uveďte příklady, abyste 
doložili své tvrzení. 

7 Oba texty můžeme zařadit k určitým literárním typům. Uveďte tyto dva typy a 
porovnejte je. Doložte své tvrzení příklady z textu. 

Tabulka 14 Otázky k textu Long jede do školy

Obrázek 19 Titulní strana 
Dračí polévky 
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7.6.2 Článek z iDNES.cz 
 

Česko má nové oficiální národnostní menšiny. Vietnamce a Bělorusy 
 

3. července 2013  13:35 

Čeští Vietnamci a Bělorusové mohou slavit. Stát je uznal jako oficiální národnostní 

menšiny. Končící kabinet ve středu rozhodl o jmenování zástupců obou komunit 

do Rady vlády pro národnostní menšiny. Uznané menšiny mají nárok na státní 

podporu svého jazyka i kultury. Dosud mělo status dvanáct menšin.  

Vláda rozhodla o rozšíření rady o zástupce běloruské a vietnamské menšiny na návrh 1 

předsedy rady, ministra zahraničí v demisi Karla Schwarzenberga a vládní 2 

zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové. 3 

Obě komunity usilovaly o oficiální uznání několik let. Bělorusy bude v radě 4 

zastupovat Adam Kalita z občanského sdružení Pahonia, Vietnamce Huu Uyen Pham z 5 

občanského sdružení Van Lang.  6 

„Obě komunity o to žádaly tuto vládu na začátku jejího mandátu a považuji za dobré 7 

znamení, že to na konci jejího mandátu vyvrcholilo schválením. Můžou se podílet na 8 

tvorbě národnostně menšinové politiky a radit vládě. Považovala jsem za neúnosný stav, 9 

že jejich zástupci nebyli členy rady vlády, protože jsou tam reprezentovány i méně 10 

početné národnostní menšiny," řekla iDNES.cz Šimůnková. 11 

 

Obrázek 20 Fotografie k článku Česko má nové národnostní menšiny. 
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Národnostní menšiny v ČR 
Bulhaři, Chorvati, Maďaři, Němci, 

Poláci, Slováci, Srbové, Romové, 

Rusíni, Rusové, Řekové, Ukrajinci, 

Vietnamci, Bělorusové 

 

Zástupci menšin hodnotí aktuální krok vlády s nadšením. „Máme samozřejmě 12 

obrovskou radost. Určitě to přispěje k integraci vietnamské menšiny v České 13 

republice. Už jsme moc nevěřili, že vláda v demisi udělá takové rozhodnutí. Bude to mít 14 

ohromný ohlas uvnitř naší komunity a přinese nám to spoustu kladných věcí,“ řekl 15 

iDNES.cz mluvčí Svazu Vietnamců v ČR Nguyen Trung Ha. 16 

„Běloruská menšina bude mít nyní lepší možnosti integrace, rozvoje kultury a 17 

především jazyka,“ sdělil iDNES.cz zástupce běloruské menšiny Vitali Tsimoshchanka. 18 

"Já osobně vítám tu možnost, že vedle základního vzdělávání v českém jazyce bude mít 19 

můj čerstvě narozený syn možnost navštěvovat kvalitní kurzy běloruštiny," dodává 20 

Tsimoshchanka. 21 

Status národnostní menšiny komunitám umožňuje více rozvíjet jejich kulturu, tradice 22 

a především jazyk. V obcích s výrazným zastoupením Vietnamců či Bělorusů by se 23 

jejich děti mohly učit ve vietnamštině, respektive běloruštině. Oficiální postavení také 24 

členům menšiny zaručuje používat svůj jazyk ve styku s úřady i před soudy. 25 

Menšiny musí splňovat dvě základní podmínky. Jejich komunity musí v českých 26 

zemích historicky působit (přesná doba není stanovená), a mít dostatečný počet 27 

příslušníků s českým občanstvím (rovněž není upřesněn). Rada vlády si na několika 28 

svých posledních jednáních ujasňovala, zda Vietnamci a Bělorusové tyto požadavky 29 

naplňují. Výhrady k jejich přijetí měli zejména zástupci ministerstva vnitra. 30 

 

Vietnamci zde žijí od komunismu, česko-běloruské vazby trvají už stovky let 

 

Stát dosud uznával dvanáct národnostních menšin. K rozšíření jejich počtu není 31 

potřeba měnit zákon, výčet menšin je totiž uvedený pouze ve statutu rady vlády. O jeho 32 

úpravě hlasují členové rady, což jsou zástupci již uznaných menšin a státních institucí. 33 

Nakonec dokument schvaluje vláda. 34 

http://www.abcpojisteni.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.firemni-skolky.cz/?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
http://www.srovnavac.cz/pojisteni-nemovitosti/kalkulacka-a-srovnani?utm_source=idnes&utm_medium=cpc&utm_campaign=hav
http://www.602.cz/seminare-bezpapiru?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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Vietnamci přicházeli do Československa zejména kvůli studiím v době normalizace, 35 

jejich migrace výrazně pokračovala po roce 1989. V České republice jich žije legálně 36 

kolem 65 tisíc. 37 

Bělorusové mají na české země vazby již od 16. století. Velká běloruská vlna 38 

emigrace do Československa nastala ve 20. letech minulého století kvůli nástupu 39 

bolševiků. Další výrazné přistěhovalectví probíhá v posledních dvaceti letech. V 40 

současnosti žije v Česku několik tisíc Bělorusů. Přicházejí sem především z 41 

ekonomických a politických důvodů, výraznou část komunity představují studenti.  42 

„Nemyslím si ale, že by se uznání Bělorusů jako oficiální národnostní menšiny mohlo 43 

promítnout na jejich počtu. Aktuálně žije v České republice asi pět tisíc Bělorusů a to je 44 

zhruba stejný počet jako kdykoli v historii,“ míní Tsimoshchanka. 45 

Autor Jan Jiřička  
 

Otázky a úkoly 

1 O čem článek informuje? V které části textu tuto základní informaci najdeme? Jak 
tuto část textu nazýváme? 

2 Podle článku stručně charakterizujte národnostní menšinu.  

3 Kolik je v České republice národnostních menšin a co musí menšiny splňovat, aby 
získaly tento status?  

4 Pro článek iDnes se vyjádřili zástupci nově uznaných národnostních menšin. Jak 
situaci komentují? Jejich výpovědi porovnejte. 

5 Najděte v textu, proč do České republiky přicházejí Vietnamci a proč Bělorusové. 
Myslíte si, že jsou zde ještě jiné důvody?  

Tabulka 15 Otázky k článku Česko má nové národnostní menšiny.

http://www.helios.eu/?utm_source=idnes&utm_medium=toptext&utm_campaign=helios
http://vice.idnes.cz/novinari.aspx?idnov=2114
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7.7 Ukázka z časopisu Koktejl 

V českém geografickém magazínu50 Koktejl nalezneme články cestovatelů, je zaměřen 

na poznávání jiných zemí a kultur, což je jedním z předpokladů pro interkulturní porozumění. 

Šéfredaktorka v předvánočním úvodním slově jako by vybízela celou společnost, nejen své 

čtenáře, k poznávání jiných zemí a vnitřní otevřenosti vůči ostatním národům. Editorial má 

velký potenciál k oslovení mladé generace, je srozumitelný, lidský a nese hlubokou myšlenku. 

V komunikační a slohové výchově je možné probrat specifika magazínů jakožto 

publikace obsahující tematicky zaměřený obsah, který vychází periodicky 51. Vytvoření 

magazínu, kdy se propojí jazyková a komunikační výchova s dalšími vzdělávacími oblastmi, lze 

realizovat prostřednictvím projektového dne. 

  

                                                                        
50 Magazín Koktejl | Czech Press Group [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: http://www.czech-
press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8228&Itemid=276 
51 Co je to Magazín (slovník) – ITBIZ – Vaše jednička mezi nulami [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.itbiz.cz/slovnik/marketing/magazin  

http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8228&Itemid=276
http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8228&Itemid=276
http://www.itbiz.cz/slovnik/marketing/magazin
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7.7.1 Srdce na dlani 

Editorial52 časopisu Koktejl napsala jeho šéfredaktorka Barbora Slavíková Literová 

v prosincovém čísle roku 2012.

 

Obrázek 21 Editorial z časopisu Koktejl 

                                                                        
52 předmluva u publikací = vydané dílo, úvodník novin nebo časopisů  

 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/publikace
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Obrázek 22 Titulní strana 

 

 

 

 

 

Tabulka 16 Informace o časopisu Koktejl 

Otázky a úkoly 

1 Co je editorial? Kde ho najdeme? 

2 Přečtěte si editorial z časopisu Koktejl, nejprve stručně charakterizujte jeho podobu, 
poté se vyjádřete k obsahu.  

3 Jak byste vystihli základní myšlenku textu?  

4 Určete v textu úvod a závěr. Proč autorka dospěla právě k tomuto závěru? 

5 Zaměřte se na styl textu. Jak byste popsali jeho podobu z hlediska délky textu a užití 
slov?  

6 Najděte v textu slova, či fráze, které poutají vaši pozornost, jsou neobvyklé. Uveďte, 
proč na vás zapůsobily. 

7 Probudil ve vás text nějaké pocity, vede vás k přemýšlení nad obsahem textu? 
Souhlasíte s autorkou? 

8 Jaký význam je v textu přikládán cestování? Čím nás cestování obohacuje? Co 
znamená cestování pro vás? 

9 Pod ukázkou naleznete obrázek úvodní strany Koktejlu, z něhož je daný editorial. 
Na internetu zjistěte takové informace o časopisu Koktejl, které ho charakterizují, a 
zapište je do tabulky. 

Tabulka 17 Otázky k ukázce Srdce na dlani 
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7.8 Ukázka z knihy Kluk v sukních 

David Walliams byl známý především jako herec, ale dnes představuje jednoho 

z nejúspěšnějších autorů dětských knížek ve Velké Británii53. The Boy in the Dress, neboli Kluk 

v sukních, je jeho prvním příběhem s dětským hrdinou. Život mladého Denise působí dojemně, 

ale z velké části i reálně, což se u jiných autorových publikací říci nedá, například v knize 

Billionare Boy, kde je celý svět okolo Joe Spuda značně hyperbolizován a vývoj příběhu 

nepostupuje ani plynule, ani moc poutavě. Kluk v sukních nese velmi významné zřetelné 

sdělení: „Můžeme být, kým chceme. Buďme sami sebou.“ Ukázka i celá kniha se snaží mladému 

čtenáři dodat odvahu „být sám sebou“, přestože některé svébytné projevy se mohou mnoha 

lidem zdát divné. 

V knize nalezneme prostředí inspirované britskými společenskými podmínkami, které 

by bylo nutné alespoň rámcově žákům přiblížit (velké procento imigrantů, Indie jako bývalá 

kolonie, proto postava právě Darvéše).  

  

                                                                        
53 Srov. About David Walliams [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.worldofwalliams.com/about-david-walliams/ 

http://www.worldofwalliams.com/about-david-walliams/
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7.8.1 Denis a móda 

Nejlepší hráč školního fotbalového týmu Denis 

miluje nejen fotbal, ale i módu. Obdivuje krásné 

dámské šaty v časopise Vogue /vúgí/ a sám by 

rád nosil barevné, lesklé modely od 

světoznámých návrhářů. I když si připadá divný 

a má strach svěřit se svou zálibou i nejlepšímu 

kamarádovi Darvéšovi, chce alespoň zjistit, jak 

by na „kluka v sukních“ lidé reagovali.  

Sedli si na tašky ke zdi vedle fyzikální 1 

laboratoře a pustili se do sendvičů, které 2 

měly být až k obědu. 3 

Denis nepřiznal Darvéšovi, že si koupil Vogue 4 – 

ale chtěl nějakou oklikou zjistit, co by na to jeho kamarád říkal. 5 

Darvéš byl Ind a k tomu sikh. Protože byl ve stejném ročníku jako Denis a bylo mu 6 

teprve dvanáct, nenosil ještě turban. Nosil patku, takovou čepičku s bambulkou, pod 7 

kterou si zastrkoval vlasy. To proto, že u sikhů si muži vlasy nestříhají. Ve škole byly 8 

děti z různých koutů světa, ale patku nosil jedině Darvéš. 9 

„Připadáš si někdy jiný, Darvéši?“ zeptal se Denis. 10 

„Jako proč?“ 11 

„No, já jenom, jako že jsi jediný kluk ve škole, co musí nosit na hlavě tuhle věc.“  12 

„Aha, no jo. No, mezi příbuznýma samozřejmě ne. A když mě máma o Vánocích 13 

vzala do Indie, tak tam taky ne. Tam ji nosí všichni sikhové v mém věku.“ 14 

„Ale ve škole?“ 15 

„Nejdřív jsem si tak připadal, to jo. Bylo mi to trapné, protože jsem věděl, že si 16 

všichni myslí, že jsem exot.“ 17 

„No jo.“ 18 

„No, ale pak mě lidi poznali a asi přišli na to, že nejsem tak moc jiný. Jenom prostě 19 

nosím na hlavě tuhle divnou věc!“ zasmál se. 20 

Denis se zasmál také. 21 

„Jo, pro mě jsi prostě kamarád, Darvéši. Na tu věc, co máš na hlavě, už ani nemyslím. 22 

Vlastně by se mi docela líbilo mít taky takovou.“ 23 

Obrázek 23 Titulní strana Kluka v 
sukních 
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„To si radši nepřej. Strašně to svědí! Jenomže byla by to nuda, kdybychom byli 24 

všichni stejní, ne?“ 25 

„Jo, to by byla,“ usmál se Denis.   26 

Darvéš Denise přesvědčil, že „vybočovat z řady“ je vlastně fajn, a ještě k tomu se Denis 

spřátelil s Lisou /lisou/, nejstylovější dívkou z celé školy. Když Lise pověděl, že čte 

Vogue, pozvala ho na návštěvu, aby se mohli bavit o módě. 

Sáhla do skříně a vytáhla napůl hotové šaty.  27 

„Tu látku jsem dostala hrozně lacino. Je jenom tady z trhu. Ale myslím, že bude 28 

vypadat fakt dobře. Taková trochu jako ze sedmdesátých let. Oslnivá.“ … 29 

 „Jsou úžasné,“ vydechl Denis. 30 

„Slušely by ti,“ prohlásila Lisa. Zasmála se a přidržela šaty před Denisem. I on se 31 

zasmál, pak se na ně podíval a dopřál si na chvilku tu představu, jak by asi vypadal, 32 

kdyby je měl na sobě. Potom sám sebe napomenul, ať nevymýšlí hlouposti. 33 

„Jsou fakt krásné,“ řekl. „Ale není to fér, viď? Jako že klukovské šaty jsou strašně 34 

nudné.“ 35 

„Já myslím, že spíš pravidla jsou nudná,“ prohlásila Lisa. „O tom, co kdo může a 36 

nemůže nosit. Každý by přece měl mít právo oblékat se, jak chce, ne?“ 37 

„No jo, asi měl,“ kývl Denis. Ještě nikdy mu nikdo nenaznačil, že by mohl uvažovat 38 

takhle. Přitom měla pravdu. Co je špatného na tom, nosit věci, které se vám líbí?… 39 

 „To není fér,“ povzdechl si Denis. „Všechny nejlepší věci jsou pro holky.“ 40 

„Pravidla nic neznamenají,“ zasmála se Lisa. „Můžeš být, kdo chceš, Denisi!“ 41 

Kluk v sukních, napsal David Walliams, ilustrace Quentin Blake  

Obrázek 25 Knižní ilustrace Kluka 
v sukních 1 

Obrázek 24 Knižní ilustrace Kluka 
v sukních 2 
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Tabulka 18 Fotografie Davida Walliamse54 

 

Otázky a úkoly 

1 Přečtete si anotaci k ukázce. Proč se kniha jmenuje Kluk v sukních?  

2 Kdo vystupuje v textu v řádcích 1-26? Jak je text vystavěn? 

3 Jak je charakterizován Darvéš? Na co se ho Denis ptá? Proč se ptá právě Darvéše? 

4 Co pro Denise znamenal rozhovor s Darvéšem? Pomohlo mu to nějak při řešení 
jeho problému?  

5 Co je hlavním smyslem textu v řádcích 1-26? Co nám text sděluje? 

6 Když si nejste něčím jistí, tak jako Denis, máte za kým jít? S kým nejčastěji 
probíráte své starosti? 

7 V druhé části ukázky (řádky 27- 41) vystupuje postava Lisy. O čem s ní Denis 
diskutuje? Jaký názor má Lisa a jaký má Denis? 

8 Která pravidla má Lisa na mysli? Souhlasíte s tím, že tato pravidla nic 
neznamenají? 

                                                                        
54 He really is a laydee: David Walliams shows his feminine side in photoshoot [online]. [vid. 2. 8. 2013]. 
Dostupné z: http://forums.canadiancontent.net/news/77873-he-really-laydee-david-walliams.html  

 

Obrázek 26 Fotografie Davida Walliamse 1 pro 
časopis The Observer 

Obrázek 27 Fotografie Davida 
Walliamse 2 pro časopis The Observer 

http://forums.canadiancontent.net/news/77873-he-really-laydee-david-walliams.html
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9 Co soudíte o Denisovi? Co byste řekli kamarádovi, který by za vámi přišel se 
stejnými pocity, jako prožívá Denis? 

10 Podívejte se na fotografie autora a na to, co napsal na obálku ke knize Kluk 
v sukních. Co si o něm myslíte? Vyhledejte informace o autorovi na jeho webových 
stránkách. Které knihy ještě napsal? Přečetli byste si je? 

Tabulka 19 Otázky k textu Denis a móda 

 

David Walliams /dejvit valijems/55 na obálce své knihy The Boy in the Dress vydané v roce 2008 

píše: 

Představte si tu hroznou nudu: všichni lidé jsou jeden jako druhý, nikdo ničím nevybočuje. Naštěstí 

existují případy, jako je DENIS. VYBOČUJE a má s tím pořádný problém! Naštěstí existují holky, 

jako je Lisa, která Denisovi pomůže překonat strach z jinakosti. 

přeložila Veronika Volhejnová, 2013  

Tabulka 20 Autorská poznámka Davida Walliamse 

 

  

                                                                        
55 Dle ortoepické normy správná česká výslovnost. 
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7.9 Ukázka z knihy Sylvy Fischerové 

Text můžeme charakterizovat jako kombinaci žánrů umělecké literatury a publicistiky. 

Forma signalizuje, že se jedná o postmoderní prozaické dílo 56. Celé dílo i vybraná ukázka 

vykazuje znaky cestopisného fejetonu – vypravěčka zprostředkovává hodnotící popis návštěvy 

Ameriky, přidává komentáře popisu života a chování lidí – a reportáže – podává jistou literárně 

zpracovanou událost 57 – ale všechny pasáže jsou výrazně ozvláštněné, takže lze konstatovat, že 

umělecká funkce převažuje nad sdělnou a přesvědčovací. 

Konkrétní část textu ukazuje zajímavý pohled na české emigranty, jak se „původní“ 

kultura proměnila, jak se transformovalo i jejich uvažování. Jsou jistě více doma ve Spojených 

státech amerických než v České republice, snaží se však uměle udržovat české tradice. Na 

ukázce lze dobře ilustrovat, že dlouhodobý pobyt v jiné zemi přiměje imigranty k odlišnému 

životu, proto nelze nahlížet na přistěhovalce jako na naprosto jiné lidi, kteří se jednou vrátí tam, 

odkud přišli, a v novém světě nebudou nikdy doma. 

  

                                                                        
56 Srov. iLiteratura - Fischerová, Sylva: Evropa je jako židle Thonet, Amerika je pravý úhel [online]. [vid. 
19. 11. 2013]. Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/30507/fischerova-sylva-evropa-je-
jako-zidle-thonet-amerika-je-pravy-uhel 
57ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání [online]. [vid. 19. 11. 2013] Dostupné z: http://slovnik-
cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/reportaz 
 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/30507/fischerova-sylva-evropa-je-jako-zidle-thonet-amerika-je-pravy-uhel
http://www.iliteratura.cz/Clanek/30507/fischerova-sylva-evropa-je-jako-zidle-thonet-amerika-je-pravy-uhel
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/reportaz
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/reportaz
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7.9.1 Czech Village 

Příběh v knize Evropa je jako židle Thonet, AMERIKA JE PRAVÝ ÚHEL58  vypráví žena, která 

přijíždí do Nového světa jakožto básnířka, která si něco veze s sebou a něco ji dostihne na její 

cestě. Čtenář je zaveden do Spojených států amerických, kde se příběh odehrává. Vypravěčka 

sděluje své kulturní dojmy a zkušenosti s lidmi, kteří zde žijí. Básnířka potká na své cestě i 

skupinku českých přistěhovalců. 

Přivezli si sem i českou vesničku, Czech Village, stojím mezi svými krajany, špatně, 1 

stojím mezi jejich potomky, bylo mi o nich řečeno dopředu: jsou STIFF and STADE, 2 

tuzí a škrobení a prkení, tedy naškrobené prkno. 3 

Stojím mezi naškrobenými prkny, která neumějí kváknout slovo česky, a přece 4 

stařenky v krojích zpívají českou hymnu, tak přesně toho jsem se vždycky bála, 5 

americké babky v českých krojích, co pečou kolache a o Velikonocích malujou kraslice 6 

a chodí na koncerty Dvořáka a zpívají českou hymnu a vzpomínají na Masaryka a na 7 

starou vlast a pak jdou do hospody na guláš a po něm zase kolache, jediný český vklad 8 

do americké angličtiny, protože knedlíky jsou dumplings, ostatně knedlíky jsou 9 

německé, celý český národ jsou přece jen zparchantělí Němci, ale to tady nebudu 10 

nikomu říkat, jsem uprostřed mezi krojovanými dámami a kolachi a v odérech guláše a 11 

piva, ovšemže piva, čepujou přece Plzeň –  12 

 - we stubborn Czechs, hardheaded, říká o sobě Melvin holubář, muž, který neumí ani 13 

slovo česky, ale je Čech stejně jako jeho rodiče a prarodiče a praprarodiče, stojím vedle 14 

něj v Czech Village, kam se jde po mostě chráněném dvěma českými lvy, všechno lze 15 

převést ze starého kontinentu, lze přesadit lvy do české vesnice ve městě Cedar Rapids 16 

v Iowě,  lze tu zřídit Sýkorovu čajovnu a pekárnu… i hospodu s gulášem a knedlíky… i 17 

krámky s českým antikvariátním šuntem a starými hračkami a vlajkami a odznaky a 18 

pohledy, ano vlaje tu česká vlajka a na chodníku je v kruhu slavnostně vyobrazen 19 

Masaryk, čti: mezerik, a vedle něj v kruhu je krásný smrž a pod ním nápis HOUBY 20 

DAYS. 21 

napsala Sylva Fischerová 

  

                                                                        
58 Evropa je jako židle Thonet, AMERIKA JE PRAVÝ ÚHEL   

Obrázek 28 Židle Thonet 
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Výslovnost: 
Czech Village /tʃek ˈvɪlɪdʒ/ 

STIFF /stɪf/ 

STADE /steɪd/ 

dumplings /ˈdʌmp lɪŋz/ 

we /wɪ/ stubborn /ˈstʌbən/  Czechs  /tʃeks /, hardheaded /ˈhɑːdˈhedɪd/ 

Cedar Rapids /ˈsiːdə ˈræpɪdz/ v Iowě59 /ajově / 

DAYS /deɪz/ 

 

Otázky a úkoly 

1 Jaké informace se dozvídáme z anotace k ukázce. Co se myslí tím, že básnířka si 
„něco veze s sebou a něco ji dostihne na její cestě“? 

2 Přečtěte si celou ukázku a charakterizujte vypravěče a jeho pásma promluvy. 

3 Shrňte 1-2 větami obsah ukázky a řekněte, kde se děj odehrává. 

4 Vyskytují se v textu nějaké jazykové zvláštnosti? Proč ano/ne?  

5 Jak byste žánrově text zařadili? Své tvrzení odůvodněte, případně doložte příklady 
z textu. 

6 V textu jsou zmíněny některé národnosti. Které? Vyhledejte, co se o nich v textu 
říká. Řekněte, ke které národnosti se řadíte vy a proč. 

7 Jaký názor na obyvatele Czech Village je v textu prezentován? Jak je tento názor 
vyjádřen? Co si o obyvatelích myslíte vy? 

8 Na internetu vyhledejte recenzi knihy, z které je ukázka. Na základě dané recenze 
řekněte, zda byste si knihu přečetli. 

Tabulka 21 Otázky k textu Czech Village 

 

                                                                        
59 Anglická výslovnost Iowa /ˈaɪəwə/. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English#Key
http://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA_for_English
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Obrázek 29 Fotografie Sylvy 
Fischerové 

Sylva Fischerová (1963) 

Vstoupila do literatury v 80. letech svou poezií 

publikovanou v almanaších mladé poezie. Její první 

sbírka básní z roku 1986 má název Chvění závodních 

koní. Píše také povídky i prózu pro děti.  

Tabulka 22 Medailon Sylvy Fischerové
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7.10 Ukázka ze sbírky Divňáci z Ňjújorku 

Kniha básní spisovatele a výtvarníka Petra Nikla odráží atmosféru americké metropole, 

kde člověk narazí na neobvyklosti každou minutu a kde se ani nikdo nesnaží skrývat svou 

jinakost, ani na ni není upozorňován okolím.  

Úvodní báseň působí jako výzva k cestování, poznávání dalších kultur jako prostředek 

osobního obohacení. Další vybraná báseň poeticky popisuje divňáka. Dá se na ní ukázat, že byl 

shledán zvláštním na základě svého vzhledu. Poslední báseň vypovídá o pocitech lyrického 

mluvčího po návratu z jiného světa, jenž ho fascinoval. Když se vrátil opět do „své“ země, 

nahlíží na lidi odlišně. 
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7.10.1 Divňáci z Ňjújorku 

„V letech 2010 až 2011 jsem se stal lovcem lidí.  

Na koloběžce značky Xootr jsem křižoval Manhattanem a šmíroval podivíny.  

Posloužil mně k tomu drobný, čerstvě zakoupený foťák Cybe-shot. 

Fotil jsem za jízdy od boku, v parcích, na nárožích, v davu.  

Za úsměv, za dolar, někdy šlo o hudu. 

Fotky jsem pak poslušně obkreslil, fascinován vším, co se nedá vymyslet.“ 

(Autorská poznámka) 

 

Obrázek 33 Fotografie Petra Nikla 

Petr Nikl (1960) 

Autor se na svých oficiálních stránkách označuje 

za vizuálního umělce a divadelníka. Kniha 

Divňáci z Ňjújorku prezentuje umělcovu tvorbu 

jako spojení literárního a výtvarného díla. 

 

 

Tabulka 23 Medailon Petra Nikla 

 

Obrázek 31 Knižní ilustrace 
Divňáka z Ňjujorku 1 Obrázek 30 

Knižní ilustrace 
Divňáka 
z Ňjujorku 2 

 

Obrázek 32 Fotografie Divňáka z Ňjujorku 
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Úvodní báseň 

Přestaň si hrát doma na dvorku, 

všichni divňáci jsou v Ňjújorku, 

zabal paky, frnkni za nima, 

tady všechna prča začíná! 

 

Svý kadeře naviň na špulku, 

vystrč bradu, oči ven z důlků, 

doplňky si nasaď, jaký chceš, 

tady s nima lehce zapadneš. 

 

Tady nijak nikdo nečučí, 

když máš vrstvu laku na očích 

nebo ruku s šesti prstama… 

divňák v Novým Jorku havaj má! 

 

 Přestaň si hrát doma na dvorku, 

všichni divňáci jsou v Ňjújorku, 

všichni tu maj neskutečný sny, 

mundúry na sobě úžasný. 

 

Zavři oči a odctni se tam, 

kde ukrutně třeští Manhattan –  

v nebetyčně úzkým Ňjújorku, 

co zaleze ti až do morku. 

  

Obrázek 34 Knižní ilustrace Divňáka z Ňjujorku 3 
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Albín (Svítící Uganďan)      

Černošský albín – bledá tvář, 

rozsvítil kaňon Manhattanu, 

stříbřitě lesklá zimní zář 

pocukrovala slanou tmu. 

 

Černošský albín z Brooklynu, 

zarudlá bělma vyvalí, 

i kdyby vlasy mokly mu, 

on bude svítit do dáli. 

 

Otázky a úkoly 

1 Charakterizujte podobu autorské poznámky. Co se z ní dozvídáme? 

2 U každé básně určete nejprve její strukturu a rytmus. 

Dále se zaměřte na zvukové prostředky jazyka, které jsou v básni užity. Jak se 
struktura, rytmus a užité zvukové prostředky podílejí na tvorbě významu v básních?  

Najděte v textech prvky sloužící k ozvláštnění. 

3 Každou báseň si přečtěte nahlas tak, abyste dodrželi daný rytmus.  

4 V každé básni určete téma. Co nám lyrický mluvčí sděluje?  

5 Texty pocházejí z jedné básnické sbírky. Najdeme zde nějaké společné znaky, či se 
básně výrazně liší? 

6 Jak na vás básně zapůsobily? Vyvolaly ve vás nějaké pocity, vzpomínky či 
představy? 

Tabulka 24 Otázky k textu Divňáci z Ňjújorku 

 

Závěrečná báseň 

Teď když jsem se vrátil 

s hlavou tvaru tykve  

pod tím samým sluncem 

o šest hodin dříve 

čučím jako datel 

ve své rodné líhni 

zdají se mi divní 

snad úplně všichni! 
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7.11 Ukázka z knihy V žáru noci 

Americký autor John Ball (1911-1988) je známý tvorbou tzv. mystery novels 60 . Právě 

kniha V žáru noci z roku 1965 je nejvýznamnějším titulem jeho literární práce. Hlavním 

tématem však není vyřešení zločinu, ale rasová segregace. Černošský detektiv Virgil Tibbs čelí 

urážkám a projevům rasistického chování, které jsou zapříčiněny nesnášenlivostí „bílých“ k 

„barevným“. 

K pochopení smyslu tohoto uměleckého textu je nutné, aby žáci znali literárněhistorický 

kontext knihy In the Heat of the Night, proto ukázku doplňujeme textem z An Illustrated 

History of the USA.  

  

                                                                        
60 John Ball Dies at 77; A Critic and Novelist Know for Mysteries - New York Times [online]. 
[vid. 18. 11. 2013]. Dostupné z: http://www.nytimes.com/1988/10/18/obituaries/john-ball-dies-
at-77-a-critic-and-novelist-know-for-mysteries.html 

http://www.nytimes.com/1988/10/18/obituaries/john-ball-dies-at-77-a-critic-and-novelist-know-for-mysteries.html
http://www.nytimes.com/1988/10/18/obituaries/john-ball-dies-at-77-a-critic-and-novelist-know-for-mysteries.html
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7.11.1 Barevný Virgil 

 V detektivním příběhu „V žáru noci“ (vydaný v roce 1965) 

přijel Virgil Tibbs/virdžil tips/ na návštěvu za svou matkou do 

městečka Wells/vels/  v Jižní Karolíně. Avšak při odjezdu ho 

zatkne policista Sam Wood /sam vut/, protože ho podezírá 

z vraždy. Na stanici ale náčelník místní policie Bill Gillespie 

/bil  džilespi/zjistí, že Tibbs je policejním inspektorem 

v Pasadeně v Kalifornii. Virgil poté wellské policii pomáhá 

chytit pachatele. Jednou v noci jede Virgil se Samem na 

obvyklou noční obhlídku města a požádá Sama, aby jel přesně 

tou samou trasou jako v noc vraždy. 

 

„Jak to, že vás vzali. Ne, tak to nemyslím; zeptám se rovnou: jak to, že i barevný 1 

může získat všechny tyto výhody. Jestli jsem se vás dotkl, tak promiňte.“ 2 

Tibbs odpověděl otázkou: 3 

„ Žijete celou dobu na Jihu, viďte?“ 4 

„Nikdy jsem nebyl dál než v Atlantě,“ prohlásil Sam. 5 

„Pak asi těžko uvěříte tomu, že existují místa v této zemi, kde ‚barevný‘, abych užil 6 

vašich slov, je člověk jako každý jiný. Nesmýšlejí tak všichni, ale je jich dost, takže 7 

mohu žít týdny a týdny, aniž mi někdo připomene, že jsem černoch. Tady mi to dávají 8 

najevo každých pět minut. Když přijedete někam, kde vámi opovrhují jenom proto, že 9 

máte jižanský přízvuk, a přitom vaším jediným hříchem je, že mluvíte přirozeně a jak 10 

nejlíp umíte, pak byste možná pochopil, co to znamená být neustále zatracován za něco, 11 

za co vůbec nemůžete a co navíc vůbec není podstatné a nehraje žádnou roli.“ 12 

Sam potřásl hlavou. 13 

„U nás byste za tyhle názory mohl přijít k úrazu,“ upozornil Tibbse. 14 

„V tom to právě je,“ odpověděl Tibbs. 15 

Virgil se Samem pokračují v noční obhlídce, Sam plánuje obvyklou přestávku. 

Obrázek 35 Titulní strana In the 
Heat of the Night /ɪn ðə hiːt əv ðə 
naɪt / 
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Když nabral rychlost, uvažoval, co udělá s Virgilem, až se půjde najíst. Barevným byl 16 

do hostince vstup zakázán. Už byl na parkovišti a ještě pořád ho nic chytrého 17 

nenapadlo. Podíval se na hodinky. 18 

„Stále podle programu?“ zeptal se Tibbs. 19 

„Tady se stavuju vždycky něco pojíst. Na čtvrt hodiny.“ 20 

Než mohl něco dodat, Tibbs jeho rozpaky vyřešil. „Jen jděte a nepospíchejte,“ řekl. 21 

„Počkám tu na vás.“ 22 

Sam tedy šel, ale uvnitř ho začalo trápit svědomí. Nechat někoho čekat, i kdyby to byl 23 

černoch, a sám si pohodlně sedět, pojídat a popíjet, to se mu nezdálo. Nebylo to fér. 24 

Mrzelo ho to. 25 

napsal John Ball  

Otázky a úkoly 

1 Přečtěte si anotaci k ukázce a vyhledejte na mapě místo, kde se děj odehrává. 

2 Přečtěte si text v řádcích 1-15 a určete, kdo v něm vystupuje a o čem postavy hovoří. 

3 Přečtěte si zbytek ukázky (řádky 16-25). Z textu Black Americans odvoďte, proč 
Virgil položí Samovi otázku, která je v řádku 4, a z jakého důvodu Sam přemýšlí 
„kam s Virgilem, až se půjde najíst“. 

4 Jaký názor vyjadřuje Virgil? 

5 Koho označuje Sam slovem „barevný“. Jak se k barevným asi lidé chovají 
v prostředí literární ukázky? Vyjadřujete se vy dnes o někom jako o „barevném“?  

6 Jak byste charakterizovali Sama? Myslíte si, že uvažuje správně při jednání 
s Virgilem? 

7 Text Black Americans pochází z historiografické příručky An Illustrated History of 
the U.S.A. Je zde popsána společenská situace, která je dobovým kontextem 
literárního díla In the Heat of the Night. Zhodnoťte tuto situaci a řekněte, zda 
podobné tendence pozorujete i v dnešní společnosti.  

Tabulka 25 Otázky k textu Barevný Virgil



63 

 

7.11.2 BLACK AMERICANS 
 "How should we punish61 Hitler?" a reporter asked a young American black girl 1 

towards the end of the Second World War 62. "Paint him black and bring him over 2 

here," was her bitter reply. It was the result of being treated as a second-class human 3 

being63 – of being told no, you can't attend this school, have this job, live in this house, 4 

sit on this park bench. And the reason? Because your skin64 is black. 5 

The official term for all this was segregation - that is separating blacks from the rest 6 

of the community and refusing65 them many of the rights enjoyed by other people. 7 

In 1940 ten million of the country's total black population of thirteen million still 8 

lived in the southern United States, most of them in great poverty66. By 1970 the 9 

situation had changed. The country's total 10 

black population was now about twenty-11 

four million and twelve million lived 12 

outside the South. A mass migration had 13 

taken place. The big attraction67 for the 14 

migrants was well-paid jobs in the 15 

factories of cities like Chicago, Pittsburgh 16 

and Detroit. But there was another. Taking 17 

the road north or west promised an escape 18 

not just from poverty, but from the 19 

miseries and humiliations of segregation 20 

which were a part of every southern 21 

black's daily life68.  22 

During the Second World War, 23 

segregation started to break down69, at least 24 

                                                                        
61 punish - potrestat 
62 towards the end of the Second World War – ke konci druhé světové války 
63 It was the result of being treated as a second-class human being – Byl to výsledek toho, že s Black 
Americans bylo zacházeno jako s druhořadými lidskými bytostmi. 
64 skin – kůže 
65 refuse the rights – popírání/nepřiznání práv někomu 
66 Poverty – chudoba 
67 attraction – lákadlo 
68 Taking the road north or west promised an escape not just from poverty, but from the miseries 
and humiliations of segregation which were a part of every southern black's daily life. – Vydat se na 
Sever nebo Západ bylo příslibem/nadějí k útěku nejen před chudobou, ale take před utrpením a 
ponižováním způsobenými segregací, která byla součástí každodenního života Black Americans na Jihu. 
69 break down - rozpadat 

Obrázek 36 Titulní strana An Illustrated History of 
the USA 
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outside the South. "One thing is certain70," wrote an observer in 1946," the days of 25 

treating negroes like sheep are done with (ended)." The black struggle for equal 26 

treatment became known as the Civil Rights movement71. 27 

A climax72 of the Civil Rights movement came in 1963. On a hot August day 200 000 28 

people, black and white took part in a mass demonstration in Washington to demand 29 

73full racial equality. In a moving74 and dramatic speech, Martin Luther King told 30 

millions of Americans watching their televisions all over the country: 31 

"I have a dream that one day this nation will rise up75 and live out these truths that all 32 

men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons 33 

of former slaves76 and the sons of former slave holders will be able to sit down together 34 

at the table of brotherhood. I have a dream that my four little children will one day live 35 

in a nation where they will not be judged77 by the color of their skin but by the content 36 

of their character. " 37 

In 1964 the Civil Rights Act became the law78 of the land. Many Americans hoped 38 

that its passing would mark the beginning of a new age of racial harmony and friendship 39 

in the United States. They were disappointed79. The racial difficulties of the United 40 

States were too deep-rooted to be solved by simple alterations in the law, or by 41 

demonstrations and marches. Changes were needed in human attitudes and in 42 

underlying economic conditions.80
43 

                                                                        
70 certain – jistý 
71 The black struggle for equal treatment became known as the Civil Rights movement. – Černošský 
boj za rovnocenné/rovnoprávné zacházení bylo známé jako Hnutí za občanská práva. 
72 climax – vrchol, vyvrcholení 
73 demand – dožadovat se  
74 moving – dojemný 
75 rise up – povstat, vzbouřit se 
76 former slaves – bývalí otroci 
77 judged by – být souzen podle 
78 law – zákon 
79 disappointed – zklamaný 
80 The racial difficulties of the United States were too deep-rooted to be solved by simple alterations 
in the law, or by demonstrations and marches. Changes were needed in human attitudes and in 
underlying economic conditions. – Rasové problémy ve Spojených státech amerických byly tak hluboce 
zakořeněny, že nemohly být vyřešeny jednoduchou změnou zákona, nebo demonstracemi a pochody. 
Změnit se potřeboval lidský přístup a klíčové ekonomické podmínky. 
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7.12 Ukázka z knihy The Arrival 

Shaun Tan je australský ilustrátor, napsal obrázkové knihy pro děti, a také tzv. grafic 

novels. Jedná se o příběhy vystavěné z obrázků. Sám Shaun Tan je poloviční Číňan a chtěl 

v knize The Arrival umělecky ztvárnit svou zkušenost s vnímáním migrantů ve společnosti81. 

Příběh v pozadí grafik je v podstatě velmi jednoduchý. Obrázky nutí čtenáře verbálně 

uvažovat o příběhu, zamyslet se nad jeho smyslem. Pro práci v předmětu ČJL má The Arrival 

velký potenciál využití. Žáci mohou tvořit text k daným ilustracím, čímž přidají dílu další 

rozměr a rozšíří možnosti chápání.  

Ukázka sestává z velkého počtu ilustrací, které ale tvoří pouze malou část příběhu, aby 

si čtenář udělal základní představu o uměleckém díle. Vzhledem k rozsahu grafik nepostačí 

k práci pouze jedna, nebo dvě vyučovací hodiny, navrhujeme proto projektové zpracování82.   

                                                                        
81 Srov. Picture books [online]. [vid. 18. 11. 2013]. Dostupné z: http://www.shauntan.net/books.html  
82 Viz kapitolu 8.12. 

http://www.shauntan.net/books.html
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7.12.1 ????????????????????????????????? 

 
Obrázek 37 Grafiky Shauna Tana 1 
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Obrázek 38 Grafika Shauna Tana 2 
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Obrázek 39 Grafiky Shauna Tana 3 
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Obrázek 40 Grafika Shauna Tana 4 
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Obrázek 41 Grafiky Shauna Tana 5 
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Obrázek 42 Grafiky Shauna Tana 6 
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Obrázek 43 Grafiky Shauna Tana 7 
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Obrázek 44 Grafiky Shauna Tana 8 
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Obrázek 45 Grafiky Shauna Tana 9 
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Obrázek 46 Grafiky Shauna Tana 10 
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Obrázek 47 Grafiky Shauna Tana 11 
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Obrázek 48 Fotografie Shauna Tana 

Shaun Tan (1974) 

Shaun Tan je mistrovský vizuální vypravěč, který 

ukazuje nové možnosti pro obrázkové knihy. 83 

Tabulka 26 Medailon Shauna Tana 

Otázky a úkoly 

1 Každá strana s obrázkem, nebo sérií obrázků představuje ukázku z příběhu 
zobrazeného v knize, která je označována jako grafický román. Projděte si všechny 
strany a navrhněte, o čem příběh pojednává a které postavy v něm vystupují. 

2 Charakterizujte prostředí, které je v knize zobrazeno. Jak se v něm postavy cítí? 

3 Co série obrázků „vyprávějí“? Co je tématem románu? 

4 Porovnejte první a poslední stranu. První strana je ukázkou ze začátku příběhu, 
poslední již naznačuje konec. Co mají vlastně tyto obrázky vyjádřit? 

5 Odhadněte, proč vzniklo toto umělecké dílo. 

6 Zhodnoťte grafiky po výtvarné stránce.  

7 Grafiky vytvářejí příběh s určitým tématem. Projděte si znovu stránky 1-11. Ve 
dvojicích, nebo malých skupinách napište příběh, který se skrývá za obrázky. Dejte 
mu vhodný název. 

Tabulka 27 Otázky k textu ???? 

                                                                        
83 Volně přeloženo z quicksand: Shaun Tan wins Award [online]. [vid. 18. 11. 2013]. Dostupné z: 
http://cclcquicksand.blogspot.cz/2011/03/shaun-tan-wins-award.html 

http://cclcquicksand.blogspot.cz/2011/03/shaun-tan-wins-award.html
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8 Metodické pokyny pro učitele 

8.1 Metodický pokyn 1 

Název ukázky Jak se zase stěhovali 

Zdroj Pilátová, M. Kiko a tajemství papírového motýla. Praha: Meander, 2010. 
ISBN 978-80-86283-81-4. S. 8-11, 13-15, 22. 

Obrazový materiál Kiko a tajemství papírového motýla, návrh obálky Iva Janigová – 
KnihyKnihy.cz [online]. [vid. 1. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.knihyknihy.cz/kiko-a-tajemstvi-papiroveho-motyla.html 
 
Ilustrace Daniela Michalíka in Pilátová, M. Kiko a tajemství papírového 
motýla. Praha: Meander, 2010. ISBN 978-80-86283-81-4. S. 6,11. 
 
Markéta Pilátová: Nová žena – Novinky.cz [online]. [vid. 3. 7. 2013]. 
Dostupné z: 
http://www.novinky.cz/kultura/salon/263562-marketa-pilatova-nova-
zena.html 
 

Zdroje informací k 
ukázce 

iLiteratura - Pilátová, Markéta: Kiko a tajemství papírového motýla 
[online]. [vid. 3. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/27825/pilatova-marketa-kiko-a-
tajemstvi-papiroveho-motyla  
 
iLiteratura - Pilátová, Markéta: Kiko a tajemství papírového motýla (in 
FEMA) [online]. [vid. 3. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/27607/pilatova-marketa-kiko-a-
tajemstvi-papiroveho-motyla-in-fema  
 
Kiko a tajemství papírového motýla - Portál české literatury [online]. 
[vid. 3. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.czechlit.cz/nove-knihy/kiko-a-tajemstvi-papiroveho-motyla/  
 
Autoři - Markéta PILÁTOVÁ - Portál české literatury [online]. [vid. 3. 7. 
2013]. Dostupné z: 
http://www.czechlit.cz/autori/pilatova-marketa/  

Průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova 
demokratického občana 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

Žáci porozumí obsahu textu a úspěšně vypracují odpovědi na přiložené 
otázky. Pomocí otázek a úkolů dále vystihnou morální sdělení, které je 
vypravěčem naznačeno v této části textu, a vyjádří k němu svůj názor.  
Na základě komparace s modelovým chováním postavy Lukáše Mařaty 
navrhnou vhodný způsob chování v podobných situacích. 

Věková kategorie 10-13 let 

Klíčové Kompetence komunikativní (především otázky a úkoly 5 a 7), 

http://www.knihyknihy.cz/kiko-a-tajemstvi-papiroveho-motyla.html
http://www.novinky.cz/kultura/salon/263562-marketa-pilatova-nova-zena.html
http://www.novinky.cz/kultura/salon/263562-marketa-pilatova-nova-zena.html
http://www.iliteratura.cz/Clanek/27825/pilatova-marketa-kiko-a-tajemstvi-papiroveho-motyla
http://www.iliteratura.cz/Clanek/27825/pilatova-marketa-kiko-a-tajemstvi-papiroveho-motyla
http://www.iliteratura.cz/Clanek/27607/pilatova-marketa-kiko-a-tajemstvi-papiroveho-motyla-in-fema
http://www.iliteratura.cz/Clanek/27607/pilatova-marketa-kiko-a-tajemstvi-papiroveho-motyla-in-fema
http://www.czechlit.cz/nove-knihy/kiko-a-tajemstvi-papiroveho-motyla/
http://www.czechlit.cz/autori/pilatova-marketa/
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kompetence Kompetence sociální a personální (především otázky a úkoly 3, 4 a 6) 
Kompetence k učení (především otázky a úkoly 8), Kompetence k řešení 
problému (především otázky a úkoly 6 a 7) 

Vzdělávací oblasti 
(VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a příroda – 
Zeměpis, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost – Výchova k občanství, 
Informační a komunikační technologie, Umění a kultura – Výtvarná 
výchova, Doplňující vzdělávací obory – Dramatická výchova, Etická 
výchova 

Komunikační a 
slohová výchova 

Úkol 7- před hodinou slohové výchovy si žáci ukázku přečtou ještě 
jednou doma, a v hodině slohu napíší krátké vypravování, jehož strukturu 
si mohou doma promyslet. 

Tabulka 28 Metodický pokyn 1 

Návrh didaktické interpretace 

Nejprve si hromadně přečteme anotaci knihy a upozorníme na její název a přiložený 

obrázek obálky. 

 Mohl by nám někdo povědět, co jsou to origami?84  

Při prvním čtení ukázky vypracováváme otázky a úkoly 1, 2 a 3. Zdůrazníme důležitost 

komunikace a angličtiny jako prostředku mezinárodního dorozumívání. Je důležité, abychom 

pochopili, že Kiko to nemá díky tatínkovu povolání jednoduché, stěhuje se do zemí, kde nikdo 

nerozumí jejímu rodnému jazyku, avšak musí navazovat nové vztahy a s lidmi se nějak 

domluvit. Má jistě strach z nového prostředí a často se může cítit osamělá. Měli bychom se 

snažit jí situaci ulehčit, ukázat, že chápeme její obavy. Ostatně všichni bychom se k sobě měli 

chovat vlídně, obzvláště ve chvílích, které jsou pro nás obtížné. Další otázky k diskuzi: 

 Dorozuměli byste se s Kiko anglicky? 

 Jak byste ji přijali mezi sebe a uvítali ve třídě? 

 Na co byste se jí zeptali? 

Úkol 4 by mohl být vypracován ve skupinách s následnou hromadnou diskuzí o různých 

způsobech dorozumívání – pomocí kresby, gestikulace (stavy nevolnosti, bolesti, vyjádření 

velikosti), výrazu obličeje (pocity jako smutek, radost, únava, výraz souhlasu, upozornění na 

nebezpečí), pantomima (náznak situací, postupu práce).  

 Jak beze slov vyjádříte například smutek, radost, nebo únavu? 

Několik žáků předvede pantomimicky určitou činnost a ostatní budou hádat, co je předváděno. 

Kiko dále v příběhu mnoha těchto způsobů využívá.85 

                                                                        
84 Také otázky a úkoly 8 a 9. Pro vysvětlení origami v knize viz Pilátová, M. Kiko a tajemství papírového 
motýla. Praha: Meander, 2010, s. 9.  
85 Viz Pilátová, M. Kiko a tajemství papírového motýla. Praha: Meander, 2010, s. 11, 14-15, 29, 51, 53. 
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Následující práci s ukázkou zprostředkují otázky a úkoly 5 a 6. Tatínek může mít špatné 

zkušenosti s reakcemi lidí na odlišné národy, jiný vzhled, obává se xenofobních a rasistických 

projevů ze strany většinového obyvatelstva dané země – většina Čechů má bílou barvu pleti, 

„nešikmé oči“, různou barvu vlasů, jinak se chovají v některých situacích, jako je stolování 86. 

Uvědomme si však, že mezi námi žije mnoho lidí s odlišnou národností a etnickou příslušností – 

Vietnamci, Romové, Ukrajinci, Rusové, Turci, Němci.  

Kiko pochopila z tónu Lukášova hlasu, že říká něco pohrdavě. Jeho poznámka zapříčinila, že se 

všichni začali Kiko vysmívat kvůli její fyzické odlišnosti od sebe samých. Muselo to být pro ni 

velmi nepříjemné, protože se nemohla bránit. Tohoto způsobu chování bychom se měli 

vyvarovat. Ostatní měli Lukáše upozornit, že není vhodné mít pichlavé poznámky k nové 

spolužačce, nikoliv se jeho poznámkou bavit. 

 Myslíte si, že je Lukáš špatný člověk? 

Nemusí být nutně špatný, jen možná ještě nechápe, jak se vůči ostatním chovat – být tolerantní 

a nevysmívat se. 

Jak to s Lukášem a Kiko dopadne se dozvíte, když si knihu přečtete. Naleznete zde i 

odpověď na otázku 8 a zažijete s Kiko dobrodružství plné záhad na kroměřížském zámku, za 

jehož historií se můžete vypravit. 

 Kde leží Kroměříž?87 

Přečtěte si medailon autora a zadejte otázku 9 za domácí úkol. Žáci by měli být 

seznámeni, jak pracovat s online databázemi městské knihovny, kde vyhledat informace a jak 

zadávat filtry při vyhledávání. Dáme žákům k dispozici webový odkaz na stránky městské 

knihovny a případně popíšeme postup, jak se do databáze dostanou. 

 

                                                                        
86 Například Japonci často stolují na zemi, jedí hůlkami. 
87 Jedno z větších měst na Moravě – severovýchodně od Brna a jižně od Olomouce. 
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8.2 Metodický pokyn 2 

Název ukázky Robinson se připravuje na cestu do Země za měsícem 
 

Zdroj PLEVA, J. V. Robinson Crusoe podle románu Daniela Defoe volně vypravuje 
Josef V. Pleva. Praha: Nakladatelství Josefa Šimona, 1995. ISBN 80-85637-
18-9. S. 225-228. 

Obrazový a 
audiovizuální 
materiál 

Kniha Robinson Crusoe – bux.cz [online]. [vid. 5. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.bux.cz/knihy/17618-robinson-crusoe.html  
 
Robinson Crusoe (DVD) - DVD.NL [online]. [vid. 5. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://dvd.nl/recensies/2116/robinson-crusoe/dvd/  
 
The Great Storm of 26 November 1703 | News | The Guardian [online]. [vid. 
5. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.guardian.co.uk/news/2010/nov/22/weatherwatch-great-storm-
1703-daniel-defoe  
 
PLEVA, J. V. Robinson Crusoe podle románu Daniela Defoe volně vypravuje 
Josef V. Pleva. Praha: Nakladatelství Josefa Šimona, 1995. ISBN 80-85637-
18-9. s. 207. 
 
Robinson Crusoe (1997) Trailer – YouTube [online]. [vid. 5. 7. 2013]. 
Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=wmOZeZO0sGo  
 

Zdroje 
informací k 
ukázce 

ZDENĚK BURIAN | Spisovatelé [online]. [vid. 5. 7. 2013]. Dostupné z 
http://burianzdenek.cz/Spisovatele.html 
 
The Great Storm of 26 November 1703 | News | The Guardian [online]. [vid. 
5. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.guardian.co.uk/news/2010/nov/22/weatherwatch-great-storm-
1703-daniel-defoe  
 
Robinson Crusoe by Daniel Defoe - Free Ebook [online]. [vid. 5. 7. 2013]. 
Dostupné z: http://www.gutenberg.org/ebooks/12623 
 
LEDERBUCHOVÁ, L. Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá 
za slovy.  Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-620-4. 
 
Slovník české literatury [online]. [vid. 5. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=621&hl=j.v.+pl
eva+  

Průřezová 
témata 

Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana, 
Mediální výchova 

Výchovně-
vzdělávací 
cíle 

Žáci vlastními slovy shrnou obsah textu a úspěšně vypracují odpovědi na 
přiložené otázky a úkoly. Žáci se vyjádří ke smyslu textu a sdělí své pocity 
z poslechu a četby. 

http://www.bux.cz/knihy/17618-robinson-crusoe.html
http://dvd.nl/recensies/2116/robinson-crusoe/dvd/
http://www.guardian.co.uk/news/2010/nov/22/weatherwatch-great-storm-1703-daniel-defoe
http://www.guardian.co.uk/news/2010/nov/22/weatherwatch-great-storm-1703-daniel-defoe
http://www.youtube.com/watch?v=wmOZeZO0sGo
http://burianzdenek.cz/Spisovatele.html
http://www.guardian.co.uk/news/2010/nov/22/weatherwatch-great-storm-1703-daniel-defoe
http://www.guardian.co.uk/news/2010/nov/22/weatherwatch-great-storm-1703-daniel-defoe
http://www.gutenberg.org/ebooks/12623
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=621&hl=j.v.+pleva
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=621&hl=j.v.+pleva
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Věková 
kategorie 

11-14 let 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence 
k učení, Kompetence k řešení problému  

Vzdělávací 
oblasti (VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a příroda – 
Zeměpis, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost – Výchova k občanství, 
Informační a komunikační technologie, Umění a kultura – Výtvarná výchova, 
Doplňující vzdělávací obory – Etická výchova, Filmová/Audiovizuální 
výchova 

Komunikační 
a slohová 
výchova 

Úkol 10 

Tabulka 29 Metodický pokyn 2 

Návrh didaktické interpretace 

Aniž by žáci věděli, co budou v hodině literární výchovy číst, pustíme zvukový záznam 

traileru88 /trejleru/, využijeme však pouze tu část, kde je pouze hudba (stopa má 45 sekund), 

která nám v úvodu hodiny pomůže navodit pocity blízké pocitům hrdiny 89 a představu 

prostředí, v němž se hrdina pohybuje 90. Využijeme zde postupu vyvolání asociací na základě 

sluchového vnímání91 (srov. Beránková, 2002, s. 14). 

Žáci si poslechnou hudební ukázku. Při poslechu si budou zapisovat, co cítí a do kterých krajů 

světa je hudba zavádí (který kontinent, na souši, ve vzduchu, na moři, v uzavřené budově, 

v přírodě). Jako příklady pocitů záměrně zvolíme ty spojené s bezpečím a poklidem, jelikož 

ukázka navozuje spíše pocity vzrušení, nebezpečí, případně dobrodružství. Po poslechu 

necháme žáky asociace sdělit a zaznamenáme je na tabuli. 

Dále žákům sdělíme, že se jedná o hudbu k traileru filmu, jenž je zpracován na náměty velmi 

známé knihy anglického autora. 

 Co je to trailer? 

Slovo napíšeme na tabuli a upozorníme na často mylnou identifikaci s dalším anglickým slovem 

triler92. 

Pustíme video obsahující trailer, a žáci poté sdělí následující informace: 
                                                                        
88 Tvar nominativu - trailer /trejlr/  
Podle cambridge.dictionary.org je trailer reklamní upoutávkou k filmu, pořadům v televizi nebo rádiu. 
Anglická výslovnost slova znaky Mezinárodní fonetické abecedy (International Phonetic Alphabet) je 
/ˈtreɪ.lə/.  
89 BERÁNKOVÁ, E. Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 
2002. ISBN 80-7238-182-2. S. 13. 
90 BERÁNKOVÁ, pozn. 2, s. 13. 
91 Srov. BERÁNKOVÁ, pozn. 2, s. 14. 
92 Anglicky thriller, /ˈθrɪl.ə/ podle IPA, představuje žánr knihy či filmu, který je založen na napínavém 
příběhu. 
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 Kdo má ve filmu hlavní roli? 

 Podle které knihy je film natočen? 

 Kdo knihu napsal? 

Odpovědi na otázky jsou v rámečku za ukázkou. 

 Zhlédli byste takový film? Je upoutávka dobře zpracovaná? Hodí se k tomu vybraná 

hudba? Proč? 

Pro získání přehledu a informací jak o ukázce, tak o filmu se žáci ještě před samotným 

čtením seznámí s rámečky za ukázkou, můžeme využít hlasitého čtení jednotlivce. Je možné 

odkázat na obálku jednoho z vydání převyprávěné verze, která se nachází před ukázkou. 

Pokud knihu někdo zná, může celé třídě stručně příběh Robinsona přiblížit, jinak 

využijeme přiložené anotace. Upozorníme především na území, kde se Robinson nachází, tedy 

na skoro pustém ostrově v Jižním Pacifiku, neboli Tichém oceánu, a na Robinsonovu a Pátkovu 

národnost. Robinson je Angličan a Pátek příslušník místního domorodého kmene.  

Před čtením ukázky vypracují žáci ve skupinách nebo hromadně první úkol. Z obrázku 

je patrná odlišnost vzhledu obou mužů. Robinson je běloch, kdežto Pátkova kůže je ebenově 

černá. Pátkovo prosté ošacení typické pro domorodce – rouška s páskem z mušlí a kostí, řetěz 

kolem krku a náramky na rukou – kontrastuje s Robinsonovou téměř vším zahalující košilí i 

kalhotami. 

Při prvním četní žáci vypracují otázku číslo 2 a 3. O Pátkovi se mohou žáci dozvědět 

některé konkrétní informace hlavně v řádku 14 – narodil se v zemi, kterou jeho lidé nazývají 

Země za měsícem. V řádcích 29-44 se dozvíme, že jeho lid věří v magičnost Země boha ohně a 

má z ní strach. Pátek v to také dříve věřil, než poznal trosečníka, který na tomto ostrově žije 

několik let. Ukázka je ve formě dialogu Pátka s Robinsonem, staví spolu loď, jelikož Robinson 

se chce plavit k zemi, kterou je za jasných dnů vidět na západním obzoru z temene Ohnivé hory 

(řádky 4-5). V zemi, kde se Pátek narodil, jsou „bílí lidé“, kteří mohou být pro Robinsona nadějí 

návratu domů. Diskutují především o tom, zda lidem ze Země za měsícem říci, že oba doposud 

pobývali v „zakleté“ Zemi boha ohně. 

Vypracujeme dále otázku 4. V řádcích 9-11 se dozvídáme, proč chce Robinson odjet. 

Robinson uvádí, že se s „bílými lidmi“ snadno dorozumí, jelikož je větší předpoklad, že budou 

umět jeho rodný jazyk - angličtinu, ale také že budou vycházet z podobného prostředí jako on a 

budou znát způsob i prostředky, kterými se lze dostat zpátky do Evropy. Zdůrazňuje tedy 

důležitost jednak verbálního porozumění, jednak specifické znalosti, ke kterým domorodci 

přístup nemají. Bílí lidé však nemusí být nutně Britové, nicméně protože jsou Evropané a 

Spojené království Velké Británie bylo tehdy světovou velmocí, je pravděpodobné, že někdo 

z nich bude angličtinu ovládat za účelem mezinárodní komunikace.  
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 Který jazyk se dnes využívá k mezinárodní komunikaci, mezi lidmi, jejichž mateřské 

jazyky jsou odlišné? 

Dnes je využívána angličtina. Je třeba si uvědomit, že angličtina se do této pozice dostala právě 

díky tomu, že dnešní Velká Británie (Spojené království Velké Británie a Severního Irska) byla 

dříve koloniální velmocí a ekonomicky nejsilnější zemí světa. Avšak kolonie byly po druhé 

světové válce zrušeny, zůstala jen některá závislá území, například Kanada má v čele státu 

britskou královnu Alžbětu II, a světovou velmocí se staly Spojené státy americké, jejichž 

úředním jazykem je také angličtina. Především ekonomické faktory a existence mnoha 

dřívějších kolonií, kde se angličtina užívá jako úřední jazyk dodnes, přispěly k tomu, že se stala 

jazykem „světovým“, jazykem mezinárodní komunikace. Dorozumívání s lidmi, jež nemluví 

česky, se stává pro nás dnes nutností. V České republice totiž žije mnoho cizinců a také jezdíme 

na dovolené, kde se potřebujeme domluvit, proto bychom měli pochopit důležitost jazykové 

vybavenosti pro život a naučit se v angličtině komunikovat.  

Otázky 5 a první část otázky 6 lze spojit. Robinson má jiný názor, nelhal by 

domorodcům o svém životě v Zemi boha ohně. 

 Proč má Robinson jiný názor?  

Robinson si vytvořil názor na základě své vlastní zkušenosti, o kterou se chce s Pátkovým lidem 

podělit. Pochází z jiného kulturního zázemí, proto je pro něj vcelku nepochopitelné, že by měl 

zamlčet svůj pobyt v Zemi boha ohně, protože se sám přesvědčil, že mu zde nic nehrozí. Oni 

však podle Pátka nebudou Robinsonovi věřit, jelikož mají svoji představu o „prokletí“ této 

země. Tím se naznačuje, že bychom se měli nejprve s věcmi a hlavně lidmi dobře seznámit, 

získat zkušenost, než si na někoho, či něco uděláme svůj názor. 

Odpověď na druhou část otázky 6 nalezneme v textu v řádcích 47-50. Domorodci byli 

jistě udiveni jinakostí trosečníků, ale snažili se jim pomoci a dorozumět se s nimi. Rozhodně je 

nepovažovali hned za nepřátele. Cizinci jsou jiní, pocházejí z jiné kultury, ale stejně jako 

trosečníci v Robinsonovi, nepřijedou ve většině případů jako nepřátelé. Snaží se naučit jazyk 

země a poklidně žít s tamními lidmi. Neměli bychom je přijímat jako nepřátele. Samozřejmě při 

setkání s neznámým člověkem, musíme vždy být obezřetní a je jedno, zda se jedná o Čecha, 

Roma, Rumuna, Američana, Mongola, Turka ad. 

Z odpovědí na předešlé otázky a úkoly se dá již snadno vyvodit smysl textu (otázka 7). 

Ukázka nás vede k zamyšlení se nad lidským soužitím, pochopením jeden druhého a důležitostí 

komunikace. 

Otázky a úkoly 8 a 9 jsou koncipovány jako domácí práce. Odpovědi lze najít 

v odkazech uvedených v tabulce metodického pokynu. 
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8.3 Metodický pokyn 3 

Název ukázky Uguři a Buguři 

Zdroj FISHEROVÁ, D. Jiskra ve sněhu. 2. rozš. vyd. Praha: Vyšehrad, 2002. 
ISBN 80-7021-505-4. S. 38-39. 

Obrazový 
materiál 

Jiskra ve sněhu - Daniela Fischerová | KOSMAS.cz - vaše internetové 
knihkupectví [online]. [vid. 22. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.kosmas.cz/knihy/163016/jiskra-ve-
snehu/?gclid=CJ2e54DHzLgCFYZb3godKQgAVQ  
 
Vyhrál Jan Frank, nebo Daniela Fischerová? Oba, jsou totiž jedna osoba - 
iDNES.cz [online]. [vid. 22. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://kultura.idnes.cz/vyhral-jan-frank-nebo-daniela-fischerova-oba-jsou-
totiz-jedna-osoba-1dt-/divadlo.aspx?c=A090315_161415_divadlo_jaz  
 
Anketa před knihovnou: Daniela Fischerová, spisovatelka a dramatička | 
HN.IHNED.CZ – literatura [online]. [vid. 22. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://hn.ihned.cz/c1-19766820-anketa-pred-knihovnou-daniela-fischerova-
spisovatelka-a-dramaticka  
 
Divadlo Husa na provázku [online]. [vid. 22. 7. 2013]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/husanaprovazku?fref=ts  

Zdroje informací 
k ukázce 

 Vyhrál Jan Frank, nebo Daniela Fischerová? Oba, jsou totiž jedna osoba - 
iDNES.cz [online]. [vid. 22. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://kultura.idnes.cz/vyhral-jan-frank-nebo-daniela-fischerova-oba-jsou-
totiz-jedna-osoba-1dt-/divadlo.aspx?c=A090315_161415_divadlo_jaz 
 
Autoři - Daniela FISCHEROVÁ - Portál české literatury [online]. [vid. 3. 
7. 2013]. Dostupné z: http://www.czechlit.cz/autori/fischerova-daniela/  
 
Jiskra ve sněhu - Portál české literatury [online]. [vid. 22. 7. 2013]. 
Dostupné z: http://www.czechlit.cz/nove-knihy/jiskra-ve-snehu/  
 
Slovník české literatury [online]. [vid. 22. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=931&hl=dani
ela+fischerov%C3%A1+  
 
Slovník české literatury [online]. [vid. 22. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=959  
 
Alfréd Radok | ČSFD.cz [online]. [vid. 22. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.csfd.cz/tvurce/3266-alfred-radok/  
 
Ceny Alfréda Radoka [online]. [vid. 22. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.cenyradoka.cz/ceny-alfreda-radoka-p9.html  
 
o iDNES.cz [online]. [vid. 22. 7. 2013] Dostupné z: 
http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-
sluzby_idnes-cz.htm&menu=  
 

http://www.kosmas.cz/knihy/163016/jiskra-ve-snehu/?gclid=CJ2e54DHzLgCFYZb3godKQgAVQ
http://www.kosmas.cz/knihy/163016/jiskra-ve-snehu/?gclid=CJ2e54DHzLgCFYZb3godKQgAVQ
http://kultura.idnes.cz/vyhral-jan-frank-nebo-daniela-fischerova-oba-jsou-totiz-jedna-osoba-1dt-/divadlo.aspx?c=A090315_161415_divadlo_jaz
http://kultura.idnes.cz/vyhral-jan-frank-nebo-daniela-fischerova-oba-jsou-totiz-jedna-osoba-1dt-/divadlo.aspx?c=A090315_161415_divadlo_jaz
http://hn.ihned.cz/c1-19766820-anketa-pred-knihovnou-daniela-fischerova-spisovatelka-a-dramaticka
http://hn.ihned.cz/c1-19766820-anketa-pred-knihovnou-daniela-fischerova-spisovatelka-a-dramaticka
https://www.facebook.com/husanaprovazku?fref=ts
http://kultura.idnes.cz/vyhral-jan-frank-nebo-daniela-fischerova-oba-jsou-totiz-jedna-osoba-1dt-/divadlo.aspx?c=A090315_161415_divadlo_jaz
http://kultura.idnes.cz/vyhral-jan-frank-nebo-daniela-fischerova-oba-jsou-totiz-jedna-osoba-1dt-/divadlo.aspx?c=A090315_161415_divadlo_jaz
http://www.czechlit.cz/autori/fischerova-daniela/
http://www.czechlit.cz/nove-knihy/jiskra-ve-snehu/
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=931&hl=daniela+fischerov%C3%A1
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=931&hl=daniela+fischerov%C3%A1
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=959
http://www.csfd.cz/tvurce/3266-alfred-radok/
http://www.cenyradoka.cz/ceny-alfreda-radoka-p9.html
http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_idnes-cz.htm&menu
http://www.mafra.cz/cs/default.asp?y=mafra_all\cs_produkty-a-sluzby_idnes-cz.htm&menu
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Zpravodajské servery: nejdůvěryhodnější iDnes, Tn.cz je bulvár - Lupa.cz 
[online]. [vid. 22. 7. 2013] Dostupné z: 
http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/  
 
České zpravodajské servery? Všechno, jen toho zpravodajství méně * 
Daniel Dočekal * POOH.CZ * [online]. [vid. 22. 7. 2013] Dostupné z: 
http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2014685  
 
Zpravodajci na českém webu: přehled zpravodajských serverů - Lupa.cz 
[online]. [vid. 22. 7. 2013] Dostupné z: 
http://www.lupa.cz/clanky/zpravodajci-na-ceskem-webu-prehled/  
 
Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus cz [online]. [vid. 22. 7. 
2013] Dostupné z: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/web-
server 
 
Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus cz [online]. [vid. 22. 7. 
2013] Dostupné z: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/portal?q=portal  
 
ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání [online]. [vid. 22. 7. 2013] 
Dostupné z: http://slovnik-cizich-
slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=pseudonym  
 
Husa na Provázku [online]. [vid. 22. 7. 2013] Dostupné z: 
http://www.provazek.cz/custom/home/index.php?lang=cz  
 
Divadlo Husa na provázku [online]. [vid. 22. 7. 2013] Dostupné z: 
https://www.facebook.com/husanaprovazku?fref=ts  

Průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana, 
Mediální výchova 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

Žáci vlastními slovy vystihnou smysl textu a vyvodí závěry o podobenství 
situace v povídce s reálným životem. 
Žáci charakterizují povídkový soubor a zpravodajský server, popíší jejich 
strukturu.  

Věková kategorie od 14 let 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, 
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problému 

Vzdělávací 
oblasti (VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost – Výchova k občanství, Informační a komunikační 
technologie, Umění a kultura – Výtvarná výchova, Doplňující vzdělávací 
obory – Dramatická výchova 

Komunikační a 
slohová výchova 

Otázka a úkol 7 

Tabulka 30 Metodický pokyn 3 

  

http://www.lupa.cz/clanky/oblibenost-internetoveho-zpravodajstvi/
http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2014685
http://www.lupa.cz/clanky/zpravodajci-na-ceskem-webu-prehled/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/web-server
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/web-server
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/portal?q=portal
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=pseudonym
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/hledat?typ_hledani=prefix&cizi_slovo=pseudonym
http://www.provazek.cz/custom/home/index.php?lang=cz
https://www.facebook.com/husanaprovazku?fref=ts
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Návrh didaktické interpretace 

Před prvním čtení se seznámíme s fotografiemi a popisem knihy před ukázkou. 

Upřesníme, jak vypadá soubor povídek. 

 Co je to soubor povídek a jak vypadá? 

Jedná se o text, který se skládá z několika samostatných příběhů, každý má svůj vlastní název a 

je často dějově uzavřený. Jednotlivé povídky spolu ale mohou být i propojeny, například v nich 

vystupuje stejná postava nebo na sebe dějově navazují. Uguři a Buguři je jeden z 82 příběhů 

v knize s názvem Jiskra ve sněhu.  

Přečteme si citát z knihy, který vyjadřuje stěžejní téma celého souboru. Toto téma je popsáno 

v anotaci knihy dvěma slovy. 

 Které téma zmíněné v textu anotace vystihuje tento citát? 

Odpověď žáci naleznou v poslední větě anotace: životní zaslepení (viz kapitolu 7.3.1).  

Před čtením upozorníme žáky, že text je sice krátký, ale pouze zdánlivě jednoduchý, je 

potřeba číst jej pozorně. Zprvu nebudeme pracovat s celou ukázkou, ale pouze s řádky 1-13.  

Společně si tedy přečteme tuto část textu a odpovíme na otázky 1 a 2. Postavy jsou zde 4, dva 

poutníci pocházející z Bugurska a uguský celník se ženou. Oba poutníci, i přestože pocházejí ze 

stejné země, tvrdí o svém lidu naprosto něco jiného: hádaví, protivní a nemají nikoho rádi 

oproti srdeční, čestní a pohostinní. Žáci ještě neznají pointu příběhu, proto se zaměříme na 

interpretaci této části textu na obecné rovině. Poutníci mají na své lidi jiný názor, protože má 

každý své vlastní zkušenosti – jeden evidentně špatné, druhý dobré. Člověk je omezen často jen 

na svůj vlastní úsudek a nezřídka se stává, že mají lidé na jednu věc naprosto odlišný názor. 

Před čtením druhé části vypracujeme otázku číslo 3 pro první část. Zatím se soustředíme pouze 

na vyhledání charakteristik: Buguři jsou hádaví, protivní a nemají nikoho rádi.; Buguři jsou 

srdeční, čestní a pohostinní.; Uguři jsou přesně takoví. Dočteme text a dohledáme zbylé 

charakteristiky a odpověď na otázku 4: Vy Uguři jste lotři. Jste hádaví, protivní a nemáte 

nikoho rádi; Uguři jsou milí, pohostinní lidé. Měli mě rádi, i já je mám rád. 

 Vyhledali jsme společně vnitřní charakteristiky Ugurů a Bugurů. Shodují se některé? 

Které? 

První poutník stejně soudí jak Ugury, tak Bugury. Druhý poutník taktéž. Charakteristiky jsou 

velmi obecné. 

 Lze takhle třemi slovy charakterizovat celé národy? 

Jistě bychom se toho měli vyvarovat, vlastně není možné někomu přisuzovat vlastnosti jen na 

základě příslušnosti k národu, či etniku. 
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 Co se třeba říká o Češích? 

Nebezpečí „národních“ lidských vlastností – zlaté české ručičky; co Čech, to muzikant. Těžko 

říci, že bychom všichni uměli zpívat, nebo hrát na nějaký nástroj a že bychom všichni byli 

velmi zruční. Národ má společnou historii a kulturu, avšak je důležité chápat ji jako součást 

většího celku – dříve Rakousko-Uherské říše, pak bohužel i Sovětského svazu, dnes Evropské 

unie – který je propojen se světem. Naše historie i kultura se vytvářela v souladu s jinými 

zeměmi. Dnes se můžeme vcelku volně pohybovat v zemích EU, jet „na zkušenou“, poznat „jak 

se kde žije“, hledat si práci atd. V kontaktu s ostatními národy a etniky nám rozhodně 

nepomůže, když jim budeme přisuzovat nějaké vlastnosti. Uvědomme si, že každý z nás bude 

mít pouze omezenou zkušenost s malým vzorkem lidí v cizí zemi, z čehož nelze nikdy vyvodit 

charakteristiky všech obyvatel dané země.  

To, s čím poutníci vstupovali do Ugurska, byl vlastně předsudek, tedy předem usoudili, jací 

Uguři budou, protože jim to celník řekl. Předsudky jsou nejčastěji vnímány negativně. Nicméně 

je důležité pochopit, že předsudky máme všichni a nemůžeme se jich zcela zbavit, jen bychom 

měli vědět, že je máme. Často nám předsudky i pomůžou předcházet nějakému nebezpečí, 

například vidíme člověka, který je v podnapilém stavu a chová se agresivně, takže předem 

usoudíme, že je lepší se mu vyhnout. Jenže nelze se takto orientovat podle barvy kůže nebo 

příslušnosti k národu. 

Pointu textu nám pomůže odhalit, po zpracování prvních 4 otázek, úkol 5. Celník se 

nejprve zeptal poutníků, co obecně soudí o svých lidech, protože věří tomu, že „podle sebe 

soudím tebe“. Tušil, že hodnocení ostatních mnohdy vychází z toho, jaký vlastně člověk sám je. 

První poutník je nesnášenlivý, sobecký člověk, a proto vidí tak i ty ostatní, kdežto druhý 

poutník je laskavý a otevřený muž, takže se k němu lidé chovají také tak. Protivný poutník se 

s nikým nesnese, ani s milými lidmi, je stále nepříjemný, nikdo se nechce obklopovat jeho 

společností, jsou tak pro něj všichni špatní.  

Na závěr proběhne diskuze k otázce 6. Pseudonym je krycí jméno (užívané zejm. autory 

uměleckých děl)93. Někdy se setkáváme, že uživatelé na internetu používají krycí jména, ale to 

většinou označujeme anglickým slovem nickname /niknejm/. Proč D. Fischerová užila 

pseudonym v tomto případě, se dozvíme v článku Vyhrál Jan Frank, nebo Daniela Fischerová? 

Oba, jsou totiž jedna osoba. 

 Proč použila Daniela Fisherová krycí jméno? 

Chtěla předejít předsudkům literárních kritiků. 

K samostatnému zpracování (jako domácí úkol) jsou určeny úkoly 7-9. 

                                                                        
93 ABZ.cz: slovník cizích slov - on-line hledání, pozn. 18. 
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Zpravodajský server je stránka na internetu, která umožňuje dostat se k užitečným informacím, 

jako jsou zprávy a počasí 94. Přehled zpravodajských serverů je uveden v článku Zpravodajci na 

českém webu: přehled zpravodajských serverů - Lupa.cz.  

Alfréd Radok byl divadelní a filmový režisér a teoretik, dramatik a scénárista (více na Alfréd 

Radok | ČSFD.cz; Ceny Alfréda Radoka a Slovník české literatury [online]).  

Divadlo Husa na provázku sídlí v Brně a je Centrem experimentálního divadla,  má svůj 

herecký soubor, který představuje inscenace her podle svého výběru (více na 

http://www.provazek.cz/custom/home/index.php?lang=cz ).  

                                                                        
94 Volně přeloženo z: Cambridge Free English Dictionary and Thesaurus cz [online]. [vid. 22. 7. 2013] 
Dostupné z: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/web-server 
 

http://www.provazek.cz/custom/home/index.php?lang=cz
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/web-server
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8.4 Metodický pokyn 4 

Název ukázky Multikulti? 

Zdroj CzechKid : Kino with Tim [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/l08j.html  

Obrazový materiál  CzechKid : Daniel [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/hc.html  

Zdroje informací k 
ukázce 

CzechKid : Česká republika a multikulturalismus [online]. [vid. 2. 8. 
2013]. Dostupné z: http://czechkid.cz/si1020.html 
 
CzechKid : Xenofobie [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/si1260.html 
 
CzechKid : Neonacismus [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/si1310.html 
 
CzechKid : Pobyt cizinců a jejich integrace v České republice [online]. 
[vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: http://czechkid.cz/si1180.html  
 
CzechKid : Kde se tu berou cizinci [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/si1090.html  
 
Menšiny | Vláda ČR [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-
vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/  
 
Česko má nové oficiální národnostní menšiny. Vietnamce a Bělorusy - 
iDNES.cz [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/vietnamci-oficialni-narodnostni-mensinou-fiq-
/domaci.aspx?c=A130703_133019_domaci_jj  
 
LEDERBUCHOVÁ, L. Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se 
skrývá za slovy.  Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-620-4. 
 

Průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova 
demokratického občana 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

Žáci z textu vyvodí, jaké názory zastávají hlavní aktéři dialogu a které 
argumenty jsou vágní a nepromyšlené. Žáci vyjádří svůj postoj 
k cizincům na území České republiky. Žáci charakterizují vlastními slovy 
termíny: dialog, multikulturalismus, rasismus, nacionalismus, 
neonacismus, imigrant, národnostní menšina, xenofobie.  

Věková kategorie od 12 let 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, 
Kompetence k řešení problému 

Vzdělávací oblasti VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a jeho svět, 

http://czechkid.cz/l08j.html
http://czechkid.cz/hc.html
http://czechkid.cz/si1020.html
http://czechkid.cz/si1260.html
http://czechkid.cz/si1310.html
http://czechkid.cz/si1180.html
http://czechkid.cz/si1090.html
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/
http://zpravy.idnes.cz/vietnamci-oficialni-narodnostni-mensinou-fiq-/domaci.aspx?c=A130703_133019_domaci_jj
http://zpravy.idnes.cz/vietnamci-oficialni-narodnostni-mensinou-fiq-/domaci.aspx?c=A130703_133019_domaci_jj
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(VO) Člověk a společnost – Výchova k občanství 
Tabulka 31 Metodický pokyn 4 

Návrh didaktické interpretace 

Nejprve projdeme strukturu textu pro orientaci v rozhovoru – tučně jsou jména aktérů 

rozhovoru a ostatní text je písemný záznam jejich řeči. První čtyři portréty již žáci znají, ví, kdo 

je Tim, Daniel, Pavla a Magda (viz kapitolu 7.4).  

Následuje první čtení, kdy jsou vypracovány první čtyři otázky. Daniel se do rozhovoru 

nezapojuje, Tim dá pouze podnět k diskuzi, ale jinak se také moc neprojevuje. 

 Proč se podle vás ani Tim, ani Daniel do rozhovoru nezapojují? 

Odpověď hledáme především v profilech. Dan je Rom a Timův otec pochází z Nizozemí, takže 

názorem, který Pavla předkládá – cizinci „nás“ v „naší“ republice utlačují, jejich počet stoupá, 

za chvíli budeme v menšině „my“ – útočí právě na ně. Pravděpodobně se nechtějí dostat do 

konfliktu, a proto nechávají Magdu – jednu z „čistých“ Češek – mluvit za ně. Právě Magda se 

nejvíce snaží Pavle popsat jiný pohled na věc, její argumenty nás přesvědčují, že nežijeme 

v uzavřeném světě svého státu, či národa. „Cizí svět“ a „cizí lidé“ nás ovlivňují, jsme ve spojení 

se světem, což je pro nás obohacující – hudba, literatura, noví přátelé, dovolené v zahraničí ad. 

Velký důraz je kladen na komunikativní kompetenci v anglickém jazyce jako lingua franca95 

právě proto, že mezinárodní komunikace je v současné době na denním pořádku při 

obchodování (import, export surovin), volném čase (hraní online her, nakupování na internetu, 

dovolená), pro získání pracovního místa jsou požadavky na znalost cizího jazyka již 

samozřejmostí. 

Formou diskuze bychom se měli dostat k odpovědi na otázku 5 – pravdu má Magda (viz 

odůvodnění v předchozím odstavci). 

Otázka 6 odhalí jisté povědomí o typických znacích příslušníků národů s jednoznačně 

určujícím vzhledem – Suong je Vietnamka, zařadíme ji podle černých vlasů a šikmých očí; 

Olgu podle jména a blonďatých vlasů hádáme určitě na východ Evropy, pochází z Ukrajiny; 

podle tmavší pleti, arabských rysů a jména jednoduše určíme i Jamiho, přišel z Íráku; Jožo se 

nijak zvláště neliší, je těžké určit, že je ze Slovenska. 

Otázka 7 spadá do literární teorie. Dialog v životě i v literatuře znamená rozhovor 96. 

                                                                        
95 Lingua franca je podle the British English Dictionary & Thesaurus - Cambridge Dictionaries Online 
jazyk užívaný ke komunikaci mezi lidmi, kteří mluví jinými jazyky. 
96 LEDERBUCHOVÁ, L. Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za slovy.  Plzeň: Fraus, 
2006. ISBN 80-7238-620-4. S. 31. 
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Otázku 8 lze zadat za domácí úkol nebo zařadit do hodiny komunikační a slohové 

výchovy. Důležité je upozornit žáky na fakt, že i když se jedná o rozhovor, aktéři nemluví 

hovorovou češtinou, jelikož to je útvar spisovné češtiny užívaný v mluveném projevu. Všechny 

osoby v textu užívají útvar nespisovné češtiny – češtinu obecnou. Užívají záporně expresivní 

nespisovné výrazy (kecy), spontánní slovosled (se dívej místo dívej se), transformace 

spisovných koncovek (samej bílej – samý bílý, s těmahle názorama – s těmito názory, 

dohadujem – dohadujeme).  

Otázka 9 slouží k seznámení se s pojmy nacionalismus a neonacismus jako negativní 

postoje ve společnosti97: 

Nacionalismus: za nejvyšší hodnotu považuje příslušnost k národu reprezentovaného především 

jedinci stejné rasy, kultury, jazyka, usiluje o uchopení životního prostoru pro tento národ na 

úkor ostatních skupin obyvatel. 98 

Neonacismus je novodobá ideologie navazující na myšlenky a tradice nacionálního socialismu. 

Cílem je jeho rehabilitace a usilování o jeho nastolení jako žádoucího politického systému. O 

prosazování této ideologie usilují politické strany i neregistrovaná politická hnutí a skupiny, 

některé z nich představují vysoké bezpečnostní riziko pro jednotlivce, skupiny lidí i samotný stát. 

Moderní neonacistické hnutí je hnutí internacionální, překonávající některé historické 

nesrovnalosti a ambivalence snahou o prosazení nadvlády bílé rasy (white supremacism) a 

ochrany evropsko-amerického prostoru před vlivem nepůvodních kultur a obyvatel. Součástí 

ideologie je rasismus v ČR, obrácený především proti Romům, cizincům a Židům. Hnutí se snaží 

oslovit mladé lidi prostřednictvím různých forem propagandy – hudbou, internetem, vytvářením 

svébytného image. Některé neonacistické skupiny usilují o vstup do politiky prostřednictvím 

politických stran. Neonacisté bývají někdy zaměňováni se skinheady, tedy se subkulturním 

hnutím mládeže, které vzniklo v 60. letech ve Velké Británii jako pouliční rasově smíšené hnutí 

spojující především svébytný hudební styl ska, způsob trávení volného času a generační revoltu. 

Část hnutí se od 70. let profiluje jako rasistická, antisemitská a neonacistická. V ČR se pojem 

skinhead stal synonymem pro rasistickou větev skinheads především kvůli vlivu hudební skupiny 

Orlík, která jako jedna z prvních představila koncept skinheadství, velmi záhy rasistického. 99 

V souvislosti s otázkou 9 vyvoláme diskuzi se záměrem definovat pojem multikulturalismus. 

Multikulturalismus: Je pojem, který má mnoho možných výkladů a konotací. Pro potřeby 

diskusí v souvislosti s Czechkidem budeme pojem používat v jeho deskriptivní a normativní 

podobě. Deskriptivní multikulturalismus popisuje stav, kdy na jednom území žijí lidé z různých 

                                                                        
97 Vysvětlení pojmů lze vyhledat i v: JANDOUREK, J. Slovník sociologických pojmů: 610 hesel. Praha: 
Grada, 2012. ISBN 978-80-247-3679-2. 
98 CzechKid : Neonacismus [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: http://czechkid.cz/si1310.html 
99 CzechKid : Neonacismus [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: http://czechkid.cz/si1310.html 

http://czechkid.cz/si1310.html
http://czechkid.cz/si1310.html
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kulturních prostředí. Normativní multikulturalismus pak dává možnost popsat, jak tento fakt lidé 

na daném území zakouší. 100 

Pro zodpovězení otázky 10 je nutné vysvětlit další 4 pojmy101: 

Cizinec: Dle zákona o pobytu cizinců je jím občan jiné země pobývající na území ČR. 102 

Imigrant: Česky též přistěhovalec. Užívá se zpravidla pro trvale či dlouhodobě (s perspektivou 

na trvalé setrvání) pobývající cizince. Toto označení však nemá oporu v žádném zákoně ČR – 

naopak se hojně vyskytuje ve strategických dokumentech EU a ČR týkajících se integrace 

cizinců. 103 

Národnostní menšina a příslušník národnostní menšiny stanoví zákon 273/2001 Sb., o 

právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. Konkrétně § 2 zní: 

Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné 

České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, 

jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být 

považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní 

svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, 

které se historicky utvořilo. 

Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než 

české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s 

dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti.104 

Otázka 11 směřuje k charakterizaci názoru, jenž obhajuje v textu Pavla. Podle definice 

pojmu ze serveru Czechkid lze Pavly uvažování považovat za xenofobní. Přínosné bude dále 

upozornit na rozdíl mezi xenofobií a rasismem. 

Xenofogie je v doslovném překladu strach z cizinců. Slovo se většinou užívá pro označení 

nesnášenlivosti k lidem z jiných zemí a neúcty k jejich tradici a kultuře. Xenofobii lze také 

chápat jako předsudek, který vytváří negativní názor bez jakékoliv předcházející znalosti. 105 

                                                                        
100 CzechKid : Česká republika a multikulturalismus [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/si1020.html 
101 Viz pozn. 91. 
102 CzechKid : Pobyt cizinců a jejich integrace v České republice [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/si1180.html  
103 CzechKid : Pobyt cizinců a jejich integrace v České republice [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/si1180.html 
104 Menšiny | Vláda ČR [online], pozn. 13. 
105 CzechKid : Xenofobie [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: http://czechkid.cz/si1260.html 
 

http://czechkid.cz/si1020.html
http://czechkid.cz/si1180.html
http://czechkid.cz/si1180.html
http://czechkid.cz/si1260.html
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Rasismus je názor, který tvrdí, že někteří lidé jsou nadřazení a jiní méněcenní z důvodu 

příslušnosti k určité rase. Rasisti definují rasu jako skupinu lidí stejného původu. Rozlišují různé 

rasy podle fyzického charakteru, jako je barva kůže nebo kvalita vlasů. Slovo „rasismus“ se 

používá k označení agresivního či ponižujícího chování k příslušníkům jiné rasy. 106 

  

                                                                        
106 CzechKid : Xenofobie [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: http://czechkid.cz/si1260.html 

 

http://czechkid.cz/si1260.html
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8.5 Metodický pokyn 5 

Název ukázky Novinářská glosa Viliama Bucherta 

Zdroj Prostřeno na Primě: Češi říkají o Romech strašlivé hlouposti | Reflex.cz 
[online]. [vid. 4. 7. 2013]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/zivot-
a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-romech-straslive-
hlouposti.html  

Obrazový materiál  Prostřeno na Primě: Češi říkají o Romech strašlivé hlouposti | Reflex.cz 
[online]. [vid. 4. 7. 2013]. Dostupné z: http://www.reflex.cz/clanek/zivot-
a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-romech-straslive-
hlouposti.html  

Zdroje informací k 
ukázce 

 Viliam Buchert | Reflex.cz [online]. [vid. 4. 7. 2013]. Dostupné z: 
http://www.reflex.cz/writerprofile/56/viliam-buchert  
 
Mgr. Viliam Buchert - životopis - Naši Politici [online]. [vid. 4. 7. 2013]. 
Dostupné z: http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/2860-viliam-buchert  
 
Viliam Buchert [online]. [vid. 4. 7. 2013]. Dostupné z: 
https://www.facebook.com/viliam.buchert  
 
Glosy Václava Součka | ČRo Hradec Králové [online]. [vid. 20. 1. 2014]. 
Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/hradec/glosy 
 
Národnostní menšiny | Vláda ČR [online]. [vid. 20. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=1428  
 
Adriana Žoldáková [online]. [vid. 20. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.iprima.cz/prostreno/ucastnici/adriana-zoldakova  

Průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
demokratického občana, Mediální výchova 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

Žáci vlastními slovy vymezí pojmy novinářská glosa, xenofobie, 
majoritní společnost a národnostní menšina. Formou diskuze vyjádří své 
zkušenosti a vyvodí své názory na soužití Romů s většinovým 
obyvatelstvem České republiky. Žáci formulují téma a záměr textu, svá 
tvrzení doloží příklady z textu. 

Věková kategorie od 12 let 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, 
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problému, Kompetence 
občanské 

Vzdělávací oblasti 
(VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost – Výchova k občanství 

Komunikační a 
slohová výchova 

Otázka a úkol 1, 2, 10 
Žáci vytvoří krátkou strukturovanou úvahu na téma vymezené otázkou 
10. 

Tabulka 32 Metodický pokyn 5 

http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-romech-straslive-hlouposti.html
http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-romech-straslive-hlouposti.html
http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-romech-straslive-hlouposti.html
http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-romech-straslive-hlouposti.html
http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-romech-straslive-hlouposti.html
http://www.reflex.cz/clanek/zivot-a-styl/40764/prostreno-na-prime-cesi-rikaji-o-romech-straslive-hlouposti.html
http://www.reflex.cz/writerprofile/56/viliam-buchert
http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/2860-viliam-buchert
https://www.facebook.com/viliam.buchert
http://www.rozhlas.cz/hradec/glosy
http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=1428
http://www.iprima.cz/prostreno/ucastnici/adriana-zoldakova
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Návrh didaktické interpretace 

Ukázka představuje příklad velmi specifického publicistického žánru – novinářská glosa 

– proto před samotným čtením je vhodné, aby žáci text typově zařadili. Aniž by byl odhalen 

název textu v čítance, žáci snadno zařadí ukázku mezi novinové články, především podle 

umístění titulku před text. 

 O který textu se jedná? Kde byste takový text hledali? 

Když odhalíme název textu v čítance, dostaneme se k pojmu novinářská glosa, k čemuž 

směřuje otázka 1. Glosa představuje poznámku na okraji nebo uvnitř textu, jejímž úkolem je 

blíže objasnit nebo upřesnit význam nesnadno pochopitelné pasáže či slova107. Novinářská glosa 

je ale i literárním útvarem, který se označuje jako krátký polemický komentář s osobním 

pohledem, obvykle věnovaný jedinému základnímu tématu naznačenému v titulku nebo na 

začátku textu108. Z definice vyplývá, že bychom měli z titulku poznat, co bude tématem textu. 

Formou diskuze tedy zodpovíme otázku 2. 

Při prvním čtení se žáci soustředí na zodpovězení otázek 3 a 4. Téma již rámcově 

vyplynulo z diskuze nad titulkem, proto ho žáci dále specifikují na základě textu – nevhodné 

chování účastníků pořadu Prostřeno k Adrianě. Záměrem autora je vyjádřit svou nevoli nad 

neskrývanou nesnášenlivostí většinového bílého obyvatelstva vůči příslušníkům Romské 

národnostní menšiny.  

 Jak byste charakterizovali jazyk textu?  

Autor prezentuje svůj názor velmi osobitě, užívá mnoho expresivních jazykových prostředků - 

bedna, obrovská ostuda, hloupé věty tryskaly, mudrlanti, hrozná ubohost, strašlivě stupidní, 

BRRR – které slouží k zdůraznění, že autor je opravdu krajně znechucen a chce, aby to z textu 

vyznělo. 

Otázkou 5 se vracíme k tématu. Žáci charakterizují, ale také hodnotí chování účastníků 

pořadu na základě informací, které jsou poskytnuty v textu – řádky 8-17. Autor označuje 

chování účastníků pořadu, kromě vystupování Adriany, jako xenofobní. K vysvětlení xenofobie 

směřuje otázka 6, žáci najdou ve slovníku cizích slov pojem xenofobie (viz 8.4)  a potvrdí, či 

vyvrátí autorovo tvrzení. Žáci uvedou nějaké příklady, kdy ve svém životě zaznamenali 

projevy xenofobního chování. 

 Choval se, nebo chová se někdo ve vašem okolí xenofobně? Jak se to projevuje? 

Otázka 7 zaměřuje pozornost žáků k obrazovému materiálu, nelze si totiž nepovšimnout, 

že ženy na fotografiích po pravé straně koláže jsou všechny „tmavší“, nedá se s jistotou určit, 
                                                                        
107 Glosy Václava Součka | ČRo Hradec Králové [online]. [vid. 20. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.rozhlas.cz/hradec/glosy  
108 Glosy Václava Součka | ČRo Hradec Králové, pozn. 51. 

http://www.rozhlas.cz/hradec/glosy
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která z nich je Adriana. Žáci dostanou za úkol doma zjistit z dalších zdrojů (archivy vysílání 

televize Prima, internetové vyhledavače), která z žen je Romka Adriana. 

Autorův záměr je již znám. Otázka 8 navádí žáky vyhledat v textu, co autor soudí o 

Adrianě, což nalezneme v řádcích 14 -17. Komentář k této otázce je v kapitole 7.5.  

Otázka 9 směřuje k faktické znalosti v problematice složení obyvatelstva České 

republiky. V posledním odstavci autor uvádí, že v České republice žije „bílá většina“, čímž 

myslí majoritní obyvatelstvo, a že Adriana je příslušníkem menšiny, v tomto případě Romské 

národnostní menšiny.  Pro vysvětlení pojmu národnostní menšina viz 8.4. Závěrem také 

upozorňuje na napjaté vztahy mezi těmito skupinami obyvatel. 

 Myslíte si, že vztahy mezi „většinou“ a romskou „menšinou“ jsou opravdu napjaté? 

Jaké je ve společnosti soužití těchto dvou skupin podle vaší zkušenosti, nebo třeba 

prezentace v médiích? 

Otázku 10 lze zadat k zamyšlení a písemnému vypracování domů, či ji zařadit do hodin 

věnujících se obsahům vzdělávacích oblastí Člověk a jeho svět a Člověk a společnost. 
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8.6 Metodický pokyn 6 

Název ukázky Long jede do školy 
Článek z iDNES.cz 

Zdroj JEŽKOVÁ, A. Dračí polévka. Praha: Albatros, 2011. ISBN: 978-80-00-
02757-9. S. 14-17, 23, 56-59. 
 
Česko má nové oficiální národnostní menšiny. Vietnamce a Bělorusy - 
iDNES.cz [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://zpravy.idnes.cz/vietnamci-oficialni-narodnostni-mensinou-fiq-
/domaci.aspx?c=A130703_133019_domaci_jj  

Obrazový materiál Amsterdam - Turistické cíle | vCizině.com - Cestovní průvodce pro celou 
Evropu [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://vcizine.com/holandsko/amsterdam-turisticke-cile/  
 
ALENA JEŽKOVÁ: DRAČÍ POLÉVKA / KŘEST KNIHY – Praha 
[online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/alena-jezkova-draci-
polevka-krest-knihy/  

Zdroje informací k 
ukázce 

Pohyb obyvatelstva | ČSÚ [online]. [vid. 23. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby061213.doc  
 
Nizozemsko | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky  [online]. 
[vid. 23. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/nizozemsko/  
 
Menšiny | Vláda ČR [online]. [vid. 23. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-
vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/  
 
Cizinci v ČR | ČSÚ [online]. [vid. 23. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.scitani.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/cizinci_uvod  
  
4114-03, Národnostní složení obyvatelstva, obsah | ČSÚ [online]. [vid. 
23. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03  
 
Alena Ježková [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.alenajezkova.cz/  
 
Dračí polévka - Portál české literatury [online]. [vid. 2. 8. 2013]. 
Dostupné z: http://www.czechlit.cz/nove-knihy/draci-polevka/  
 
iLiteratura - Ježková, Alena: Dračí polévka [online]. [vid. 2. 8. 2013]. 
Dostupné z: http://www.iliteratura.cz/Clanek/29117/jezkova-alena-draci-
polevka  
 
perex - ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/perex  
 
titulek - ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 

http://zpravy.idnes.cz/vietnamci-oficialni-narodnostni-mensinou-fiq-/domaci.aspx?c=A130703_133019_domaci_jj
http://zpravy.idnes.cz/vietnamci-oficialni-narodnostni-mensinou-fiq-/domaci.aspx?c=A130703_133019_domaci_jj
http://vcizine.com/holandsko/amsterdam-turisticke-cile/
http://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/alena-jezkova-draci-polevka-krest-knihy/
http://prague.czechcentres.cz/program/detail-akce/alena-jezkova-draci-polevka-krest-knihy/
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/coby061213.doc
http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/evropa/nizozemsko/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/
http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/mensiny/narodnostni-mensiny-15935/
http://www.scitani.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/cizinci_uvod
http://www.czso.cz/csu/2003edicniplan.nsf/p/4114-03
http://www.alenajezkova.cz/
http://www.czechlit.cz/nove-knihy/draci-polevka/
http://www.iliteratura.cz/Clanek/29117/jezkova-alena-draci-polevka
http://www.iliteratura.cz/Clanek/29117/jezkova-alena-draci-polevka
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/perex
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http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/titulek 
 
Microsoft Word - SKIMMING.doc - skimming.pdf  [online]. [vid. 23. 1. 
2014]. Dostupné z: http://www.aacc.edu/tutoring/file/skimming.pdf  
 
Co je to Perex(slovník) – ITBIZ – Vaše jednička mezi nulami [online]. 
[vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.itbiz.cz/slovnik/marketing/magazin 
 
CzechKid : Integrace a asimilace [online]. [vid. 23. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/si1400.html  

Průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova 
demokratického občana, Mediální výchova 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

Žáci na základě četby vyvodí smysl obou textů. Žáci určí jejich specifika 
z hlediska stylistiky a zařadí texty k určitým typům literatury. Žáci 
vyjádří svůj názor na životní situaci Longa a Světlany.  
 

Věková kategorie od 12 let 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, 
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problému, Kompetence 
občanské 

Vzdělávací oblasti 
(VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost – Výchova k občanství, Informační a komunikační 
technologie 

Komunikační a 
slohová výchova 

Otázky a úkoly 9, 11, 12 

Tabulka 33 Metodický pokyn 6 

Návrh didaktické interpretace 

Nejprve pracujeme s publicistickým textem z portálu iDnes v hodině komunikační a 

slohové výchovy. Aby žáci zodpověděli otázku 1, měli by být seznámeni s technikou čtení 

zvanou skimming109, protože je to jedna ze základních dovedností pro zorientování se v textu.  

Skimování novinového článku je pro čtenáře jednoduché, jelikož tyto texty mají titulek, jenž 

vlastně nejstručněji shrnuje obsah textu, a perex, což je úvodní, tučně čištěná část článku110, 

která má zaujmout čtenáře a přimět ho přečíst si celý článek111. 

                                                                        
109 Skimming je metoda rychlého čtení textu za účelem získat z něj pouze hlavní myšlenky a zevrubnou 
představu o obsahu. (srov. Microsoft Word - SKIMMING.doc - skimming.pdf). Pro postup skimování 
textu viz Microsoft Word - SKIMMING.doc - skimming.pdf. 
110 perex - ABZ.cz: slovník cizích slov, pozn. 18. 
111 Srov. Co je to Perex (slovník) – ITBIZ – Vaše jednička mezi nulami, pozn. 13. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/titulek
http://www.aacc.edu/tutoring/file/skimming.pdf
http://www.itbiz.cz/slovnik/marketing/magazin
http://czechkid.cz/si1400.html
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Otázky 2 – 5 se zaměřují na konkrétní informace z textu, proto žáci vyhledávají pouze 

části, s jejichž pomocí pak zodpoví tyto 4 otázky, k čemuž je ale nutné pozorné čtení celého 

textu (technika skenování textu112).  

Otázka 2: Každý občan země se přiřazuje k určité národnosti, což je oficiální status. Většina 

obyvatelstva má národnost českou. Oficiální status mají i příslušníci národnostních menšin 

v ČR, kterých je 14. Každá menšina s oficiálním statusem má svého zástupce v Radě vlády pro 

národnostní menšiny. Oficiální postavení členům menšiny zaručuje používat vlastní jazyk ve 

styku s úřady i před soudy. 

Otázka 3: Odpověď nalezneme v řádcích 26-30. 

Otázka 4: Vyjádření obou zástupců menšin je umístěno na řádcích 12-18. Výpovědi se výrazně 

shodují, oba zástupci považovali za důležité zmínit právě integraci, což je proces vzájemného 

přizpůsobování, k němuž dochází v procesu vzájemné interakce113. 

Dále lze přistoupit k práci s uměleckým textem v hodině literární výchovy. Otázka 

1směřuje k literárnímu kontextu knihy – autor, rok vydání. Žáci by si měli uvědomit, že dobový 

kontext je pro chápání díla důležitým prvkem, jelikož autor vždy píše o své zkušenosti 

s nějakým záměrem. Nicméně jedná se stále o fikci, tudíž učitel směřuje čtenáře k interpretaci, 

která se nezakládá na ztotožňování fikce s realitou, ale na možných analogiích se skutečným 

světem a společenskou situací. Před čtením samotné ukázky si žáci přečtou anotaci, jež je 

vpraví do děje. 

Poslední věta anotace obecně vystihuje obsah ukázky, k čemuž směřuje otázka 2. Žáci 

by ale měli předložit přesnější formulaci obsahu ukázky: Long vyjadřuje své pocity ze života, 

v němž má potíže s odlišným vzhledem a částečně i jinými zvyklostmi (řádky 1-21), ale má 

kamarádku Světlanu, která je v podobné situaci jako on (řádky 22-37).  

Otázka 3 vede k zamyšlení se nad situací obou postav ukázky. Long se na první pohled 

liší od většinové společnosti hlavně svým vzhledem, kdežto Světlana v tomto ohledu „zapadá“. 

Světlana se ale narodila na Ukrajině, jejím mateřským jazykem je ukrajinština, a protože je 

v České republice krátce (řádek 57), pravděpodobně neumí moc dobře česky. Avšak Long ve 

Vietmanu nikdy nebyl, jeho mateřským jazykem je jak čeština, tak vietnamština, je tedy 

bilingvní114.  Long vypráví, co mají se Světlanou společného v řádcích 60-67. Formou diskuze 

zkusíme vyvodit nějaké příčiny omezeného pracovního uplatnění příslušníků těchto dvou 

národnostních menšin: 

                                                                        
112 Pro postup zvaný scanning viz Microsoft Word - SKIMMING.doc - skimming.pdf 
113 CzechKid: Integrace a asimilace [online]. [vid. 23. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/si1400.html 
114 Viz  CzechKid: Bilingvismus [online]. [vid. 23. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://czechkid.cz/si1000.html  

http://czechkid.cz/si1400.html
http://czechkid.cz/si1000.html
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 Proč často Ukrajinci pracují jako dělníci, prodavačky a další pomocné síly? 

 Proč Vietnamci provozují nejčastěji restaurace, hospody, obchody ad.? 

Pokud to nevyplyne z diskuze, měli bychom žáky upozornit na možné důvody omezeného 

pracovního uplatnění. Mnoho přistěhovalců má problémy s komunikací, jelikož neovládají 

jazyk na takové úrovni, aby mohli zastávat pracovní pozice například úředníků, nebo 

zdravotníků, které jsou založeny na práci s lidmi, takže znalost úředního jazyka musí být na 

velmi dobré úrovni. Dalším důvodem je také odlišnost vzdělávacího systému v různých zemích. 

Pokud je Světlanin tatínek chirurg na Ukrajině, neznamená to, že splňuje požadavky pro výkon 

tohoto povolání i v České republice. U Vietnamců je to podobné se znalostí jazyka, ale většina 

z nich si našla cestu k obživě na území ČR v oblasti podnikání, což se jim pravděpodobně 

osvědčilo, tak v tom pokračují. Long, a brzy i Světlana, je v jiné situaci, protože český jazyk 

ovládá a projde výchovně-vzdělávacím procesem, který funguje pro potřeby dané země a její 

společnosti.  

Otázka 5 pracuje s textem, kde Long líčí své sny – řádky 39-43. Podle informací o 

Nizozemí a případných zkušeností žáků – cestování, cestovatelské pořady veřejnoprávních 

televizí, encyklopedie, články – lze vyvodit, proč právě Amsterdam je pro Longa vysněné 

místo. Nizozemí je velmi kosmopolitní země, má tedy zkušenosti s mnoha lidmi a věcmi 

z různých částí světa 115, proto je vyhlášené tím, že lidé jsou zde tolerantní vůči přistěhovalcům 

a příslušníkům jiných kultur a národností 116.   

Otázky 6 a 7 zadáme jako domácí práci. Ukázka z uměleckého prozaického textu má 

především zapůsobit na čtenářovy pocity – funkce estetická – má v něm vyvolat prožitek. Je 

stylizována do podoby tzv. běžně mluvené řeči, nebo také obecné češtiny, jež reprezentuje 

nespisovný útvar mluvených projevů. Nejedná se o hovorovou češtinu, jelikož to je útvar 

spisovného jazyka užívaný pro mluvený projev. Obecná čeština je považována za interdialekt – 

rozšířena je po celém území České republiky, není územně ukotvena a zasahuje do podoby 

v oblastech: 

 fonetiky - například nespisovné sou místo jsou, což ale v tomto textu nenalezneme 

 syntaxe - stratifikace projevu do kratších vět a souvětí, větší heslovitost, což je dobře 

patrné v řádcích 70-73: Protože zatímco … Což je děsný. 

morfologie – hůlkami, malinkej, klukama, náma, oslovujou 

                                                                        
115 Srov. cosmopolitan adjective - definition in the British English Dictionary & Thesaurus - Cambridge 
Dictionaries Online [online]. [vid. 23. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/cosmopolitan_1?q=cosmopolitan 
116 Srov. kosmopolitní - WordReference.com Anglicko-český slovník [online]. [vid. 23. 1. 2014]. Dostupné 
z:  http://www.wordreference.com/czen/kosmopolitn%C3%AD  
 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/cosmopolitan_1?q=cosmopolitan
http://www.wordreference.com/czen/kosmopolitn%C3%AD
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lexikologie – kámošit se, ťong, hadry, šikmookej 

Článek z iDnes řadíme mezi publicistické texty. Média jako portál iDnes jsou ve formálním 

styku s veřejností, takže situace vyžaduje užití spisovné češtiny. Jedná se o zpravodajský 

článek, jehož záměrem je převážně čtenáře informovat, převažuje tedy funkce sdělná, proto 

autor využívá neutrálních jazykových prostředků, aby maximum pozornosti směřovalo 

k předkládané informaci, ne k způsobu, jakým je prezentována.  
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8.7 Metodický pokyn 7 

Název ukázky Srdce na dlani 

Zdroj SLAVÍKOVÁ LITEROVÁ, B. Srdce na dlani. Koktejl. 2012, roč. XXI, č. 12, 
s. 3. ISSN 1210-4353. 

Obrazový 
materiál 

SLAVÍKOVÁ LITEROVÁ, B. Srdce na dlani. Koktejl. 2012, roč. XXI, č. 12, 
s. 3. ISSN 1210-4353. 

Zdroje 
informací k 
ukázce 

Magazín Koktejl | Czech Press Group [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.czech-
press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8228&Itemid=276  
 
editorial - ABZ.cz: slovník cizích slov [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/editorial  
 
Styl publicistický a jeho útvary – Galaktis [online]. [vid. 30. 1. 2014]. 
Dostupné z: http://galaktis.cz/clanek/styl-publicisticky-a-jeho-utvary/ 
 
LEDERBUCHOVÁ, L. Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá 
za slovy.  Plzeň : Fraus, 2006. ISBN 80-7238-620-4.  
 
POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha: 
Mladá Fronta, 2010. ISBN 978-80-204-2206-4. S. 33. 
 
MRHAČOVÁ, E. Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Ostrava: 
Ostravská univerzita, 1999. ISBN 80-7042-537-7. S. 110. 
 
P. S. - význam zkratky, obor Ostatní | ZKRATKY.cz [online]. [vid. 30. 1. 
2014]. Dostupné z: http://www.zkratky.cz/P.-S./4161  
 

Průřezová 
témata 

Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení 
v evropských a globálních souvislostech, Výchova demokratického občana, 
Mediální výchova 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

Žáci vlastními slovy vystihnou hlavní myšlenku a charakteristické znaky 
textu. Žáci polemizují s prezentovaným názorem, zhodnotí celkovou 
promyšlenost a působivost textu.  

Věková 
kategorie 

od 13 let 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, Kompetence 
k učení 

Vzdělávací 
oblasti (VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost – Výchova k občanství, Informační a komunikační 
technologie, Člověk a společnost - Zeměpis 

Komunikační 
a slohová 
výchova 

Otázky a úkoly 6, 7 

Tabulka 34 Metodický pokyn 7 

http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8228&Itemid=276
http://www.czech-press.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=8228&Itemid=276
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/editorial
http://galaktis.cz/clanek/styl-publicisticky-a-jeho-utvary/
http://www.zkratky.cz/P.-S./4161
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Návrh didaktické interpretace 

V poznámkovém aparátu anotace a ze samotné anotace k editorialu žáci vyhledají 

odpověď na otázku 1. Formou dialogu zjistíme, zda mají žáci nějakou představu o tom, k čemu 

slouží editorial a co od takového textu očekávají. 

 K čemu slouží editorial? Co se v něm dozvíte? 

Při prvním čtení, technikou skimming117, se žáci soustředí na otázku 2. Struktura 

editorialu odpovídá struktuře publicistických textů – je krátký a stručný, obsahuje titulek.  Text 

prezentuje osobní názor či úvahu nad potřebou osobní cestovatelské zkušenosti a znalosti, 

z které se rodí tolerance vůči ostatním národům. Novinářské texty několik podob 118, podle 

literární funkce, která v nich převažuje. Pokud dominuje funkce sdělná (odborné články, 

zpravodajství), můžeme text zařadit k typu literatury věcné. Avšak v případech, kdy převažuje 

funkce estetická a přesvědčovací – časopisecké články, reportáže, sloupky, fejetony119 – 

označujeme tyto texty sice za publicistiku, ale která je na pomezí literatury věcné a umělecké. 

Otázky 3 a 4 jsou zadány k vypracování při druhém čtení. Základní myšlenku 

signalizuje již samotný titulek, který je metaforou pro vzájemnou otevřenost, laskavost a 

přátelství. Jeden z předpokladů, abychom se stali člověkem se srdcem na dlani, je, že budeme 

cestovat (závěr druhého odstavce), poznávat lidi a budeme vnímaví vůči světu kolem nás, 

nezačneme se uzavírat v ochranné ulitě, nebo se schovávat za přejaté fráze o rozvolněných 

mravech a úpadku společnosti (závěr posledního odstavce). Nejedná se o bezbřehou 

snášenlivost a důvěřivost, jak by mohlo z editorialu vyznít. Je přirozené, že člověk má strach 

z neznámého, ale to by mu nemělo bránit v cestě za poznáním, měl by být zvídavý, otevřený 

diskuzi, ale zároveň obezřetný a „zdravě“ opatrný.  

Vyhledání úvodu a závěru textu je často snadné, jenže v tomto textu jsou úvodní první 

dva odstavce. V prvním autorka čtenářům sděluje změny ve svém životě a pocity, které to v ní 

vyvolává, ale závěr, který se dá určit přibližně v prostředku posledního odstavce – Žiju v zemi, 

kde lidé zavírají svá srdce… - už s tímto sdělením moc nesouvisí, uzavírá spíše obsah textu až 

od druhého odstavce – Náš magazín je o cestování…Cestování vnímám jako pouť nejen po zemi, 

ale hlavně srdcem, jako výpravu k sobě samému i ostatním. Autorka naznačuje, že ji cestování 

velmi obohatilo, přemýšlí o problematice interkulturního porozumění a k závěru, že lidé 

v České republice srdce na dlani nemají, a proto ochuzují své životy o setkání „s dobrými 

dušemi“, dospěla po rozhovoru se svým přítelem původem z Ruska. Cestování je opravdu 

                                                                        
117 Viz pozn. 52, kapitola 8.6 
118 Viz LEDERBUCHOVÁ,  Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za slovy,  pozn. 49, s. 
77. 
119 Srov. Styl publicistický a jeho útvary – Galaktis [online]. [vid. 30. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://galaktis.cz/clanek/styl-publicisticky-a-jeho-utvary/  

http://galaktis.cz/clanek/styl-publicisticky-a-jeho-utvary/
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promyšleným motivem v celém textu, což dokazuje i P.S.120, které vybízí čtenáře, aby si přečetl 

příslušné články. 

Pro zodpovězení otázky 5 by žáci měli vědět, co je literární styl. Stylem nazýváme výběr 

(co) a způsob uspořádání (jak) určitých skutečností 121. Autorka pro vyjádření svého poselství 

(viz hlavní myšlenku textu) použila krátký text, ve kterém převažuje spisovná čeština, protože 

časopis figuruje ve veřejné komunikaci, ale zároveň chtěla přesvědčit o pravdivosti svého 

názoru, snaží se čtenáře „obměkčit“, proto volí deminutiva (zemička) a emotivní slova (pouť 

vlastním srdcem, zklamání, everest mého bytí, bytosti dobré a laskavé), popisuje své vlastní 

pocity (uvědomuji si, mám pocit, dříve jsem si stěžovala…, ale byla jsem naivní) a přidá i 

expresivní výrazy – prosvištět, panák, bard, chlácholit. Zároveň využívá tzv. inkluzivního 

plurálu (náš časopis, zklamání nás přiměje…), aby získala čtenářovu důvěru, zapůsobila na něj. 

Jednoznačně chce vyvolat v čtenářovi city, a tím ho naladit na přečtení článků zmíněných v P.S. 

Silně je v textu zastoupena funkce estetická, protože editorial, stejně jako krásná literatura, se 

snaží čtenáře nejen ovlivňovat v jeho názorech, ale především vzněcovat jeho city, 

obrazotvornost, fantazii a tvořivost ve hře s jazykovými a dalšími významy textu 122.  

Odpověď na otázku 6 zaměří pozornost právě k výraznému stylistickému znaku tohoto 

textu, čímž je vyjádření skutečností pomocí metafor – everest mého bytí, rok kolem mne 

prosvištěl, hodina mezi psem a vlkem123, koktejl mého života, nic není černobílé, pouť srdcem, 

zavírat srdce - které text ozvláštňují a signalizují, že skutečnosti, které chce autorka vyjádřit, 

jsou důležité, protože právě metafora má v sobě sílu obdařovat významem rozmanité postoje a 

skutečnosti 124.  

K rozvedení diskuze, či jako námět k samostatným úvahám slouží otázky 7 a 8.  

Poslední otázka vyzývá žáky k seznámení se s časopisem, naskýtá se poté šance, že 

někoho zaujme a motivuje k domácímu čtení.   

                                                                        
120 Zkratka post skriptum, neboli dodatečně připsáno, dopsáno závěrem, poznámka, která stojí za 
pozornost. 
P. S. - význam zkratky, obor Ostatní | ZKRATKY.cz [online]. [vid. 30. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://www.zkratky.cz/P.-S./4161  
121 LEDERBUCHOVÁ, Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za slovy, pozn. 49, s. 75. 
122 LEDERBUCHOVÁ,  Fraus slovník literárních pojmů, aneb, Co se skrývá za slovy, pozn. 49, s. 41. 
123 Hodina ranního šírání, ani tma, ani světlo označení pro nějaké dramatické mezidobí charakterizované 
napětím a nejistotou. 
MRHAČOVÁ, E. Názvy zvířat v české frazeologii a idiomatice. Ostrava: Ostravská univerzita, 1999. 
ISBN 80-7042-537-7. S. 110. 
124 POSTMAN, N. Ubavit se k smrti. Veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha: Mladá Fronta, 2010. 
ISBN 978-80-204-2206-4. S. 33. 

http://www.zkratky.cz/P.-S./4161
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8.8 Metodický pokyn 8 

Název ukázky Denis a móda 

Zdroj WALLIAMS, D. Kluk v sukních. Praha : Argo, 2013. ISBN 978-80-257-
0839-2. S. 52-55, 62-64, 70-72, 84-90,116-119, 159-161. 

Ukázka z 
audioknihy 

The Boy In The Dress - David Walliams [online]. [vid. 1. 2. 2014]. 
Dostupné z: http://www.worldofwalliams.com/books/the-boy-in-the-
dress/  

Obrazový materiál WALLIAMS, D. Kluk v sukních. Praha : Argo, 2013. ISBN 978-80-257-
0839-2. S. 52-55, 62-64, 70-72, 84-90,116-119, 159-161. 
 
About David Walliams [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.worldofwalliams.com/about-david-walliams/ 
 
The Boy in the Dress by David Walliams | Promoting Reading [online]. 
[vid. 1. 2. 2014]. Dostupné z: 
http://www.snhs.kirklees.sch.uk/Blogs/promoting-reading/?p=658  
 

Zdroje informací k 
ukázce 

About David Walliams [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.worldofwalliams.com/about-david-walliams/  
 
David Walliams | ČSFD.cz [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.csfd.cz/tvurce/52881-david-walliams/  
 
David Walliams talks intimacy, cross-dressing and children's books with 
Rachel Cooke | Life and style | The Observer [online]. [vid. 2. 8. 2013]. 
Dostupné z: 
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2008/oct/05/celebrity.fashion  
 
He really is a laydee: David Walliams shows his feminine side in 
photoshoot [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://forums.canadiancontent.net/news/77873-he-really-laydee-david-
walliams.html  
 
BBC - Religion: Sikhism [online]. [vid. 1. 2. 2014]. Dostupné z: 
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/sikhism/  

Průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

 Žáci analyzují text po stránce tematické, kompoziční a jazykové. Žáci na 
základě textu vydedukují, co je záměrem daného fiktivního příběhu, proč 
je takto konstruován.  
Žáci vyjádří svůj postoj k obecně uznávaným pravidlům ve společnosti.  

Věková kategorie od 11 let 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, 
Kompetence k řešení problému 

http://www.worldofwalliams.com/books/the-boy-in-the-dress/
http://www.worldofwalliams.com/books/the-boy-in-the-dress/
http://www.worldofwalliams.com/about-david-walliams/
http://www.snhs.kirklees.sch.uk/Blogs/promoting-reading/?p=658
http://www.worldofwalliams.com/about-david-walliams/
http://www.csfd.cz/tvurce/52881-david-walliams/
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2008/oct/05/celebrity.fashion
http://forums.canadiancontent.net/news/77873-he-really-laydee-david-walliams.html
http://forums.canadiancontent.net/news/77873-he-really-laydee-david-walliams.html
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/sikhism/
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Vzdělávací oblasti 
(VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a jeho svět, 
Informační a komunikační technologie, Umění a kultura – Výtvarná 
výchova 

Komunikační a 
slohová výchova 

Otázka a úkol 7 

Tabulka 35 Metodický pokyn 8 

Návrh didaktické interpretace 

Na začátku proběhne rychlé představení knihy. Na dataprojektoru, nebo interaktivní 

tabuli žáci uvidí jednu ze čtyř obálek ke knize (užijeme tu, která slouží jako ilustrace 

v čítankovém listu). Poskytnuty budou zatím jen základní informace – jméno autora a jeho 

národnost, jméno knihy v originále, rok vydání, jedná se o tzv. příběh s dětským hrdinou. 

Ukázku budeme číst v překladu, který vytvořila Veronika Volhejnová v roce 2013. Následovat 

bude práce ve dvojicích, kdy žáci navrhnou překlad jména knihy do češtiny, a poté zhodnotí 

vydařenost oficiálního překladu. 

Společně si přečteme anotaci knihy. Žáci zodpoví otázku 1. Proběhne diskuze, z které 

vyvodíme, proč se Denisovi líbí dámské šaty. Je důležité poté žáky upozornit na to, že když si 

přečtou celou knihu, zjistí, že Denis si oblíbil dámské šaty nejen kvůli jejich „lesklosti a 

barevnosti“. Navrhneme, aby si žáci knihu přečetli a našli v textu ony další příčiny jeho záliby. 

Denisův příběh zůstane neprozrazen.  

 Proč se Denisovi líbí dámské šaty? 

Denis žije pouze s otcem a nesmírně se mu stýská po matce. Vlastní tajně jedinou fotku své 

maminky v nádherných květovaných šatech. Krásné dámské šaty jsou pro něj symbolem ženy, 

matky, kterou ve svém životě velmi postrádá. 

První čtení může být realizováno hlasitým čtením pro celou třídu, protože se budeme 

soustředit pouze na řádky 1-26 a otázku 2. V této části textu vystupuje vypravěč v 3. osobě, 

který není postavou příběhu, dále hlavní hrdina Denis a postava jeho kamaráda Darvéše. 

Kompozice textu sestává z pásem promluv vypravěče a dialogu postav (pásmem řeči postav). 

Žáci si přečtou řádky 1-26 samostatně a vypracují otázky 3 a 4. Darvéš je 

charakterizován podle své národnosti, která determinuje významně jeho vzhled. Lidé indických 

národů (označováni souhrnně jako Indové) patří k europoidní rase a mají typický vzhled – snědá 

kůže, hnědé oči, černé vlasy, černé vousy, tmavé ochlupení. Dále vypravěč zmiňuje, že Darvéš 

je sikh, což označuje příslušníka sikhismu, náboženství uznávající jednoho boha, svou tradici 

má právě v Indii. Jedním z 5 symbolů tohoto náboženství jsou právě nestříhané vlasy. 125 Děj se 

                                                                        
125 Srov. BBC - Religion: Sikhism [online]. [vid. 1. 2. 2014]. Dostupné z: 
http://www.bbc.co.uk/religion/religions/sikhism/ 

http://www.bbc.co.uk/religion/religions/sikhism/
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odehrává v prostředí, které je analogické k životu ve Velké Británii. Indie byla do konce 2. 

světové války britskou kolonií, proto dnes žije mnoho Indů na území Spojeného království, 

stejně jako Darvéš. Denis oslovil Darvéše kvůli jeho svébytnému vzhledu, protože se chce 

zeptat, jaké to je být výrazně „jiný“ než ostatní. Darvéš Denise přesvědčil, že kdybychom byli 

všichni stejní, bylo by to nudné. Uznal, že musel nějakou chvíli počkat, než si na jeho vzhled 

lidé zvykli. Darvéš dodal Denisovi odvahu k tomu, aby se nebál být sám sebou.  

Rozhovor chlapců svým obsahem čtenáře přivádí k úvaze, že každý člověk je svébytnou 

osobností, že být sám sebou není vždy snadné, ale vyplatí se nám udržet si svou individualitu a 

pozitivní životní styl. Buďme tedy tolerantní k ostatním, k jejich zálibám, a jakémukoli 

životnímu stylu, který nijak nenarušuje zdravý vývoj osobnosti, nemá negativní vliv na 

jedince a společnost. Všichni samozřejmě ale také podléháme určitým pravidlům, například ve 

škole, ve styku s úřady atd., které jsme se my sami svobodně rozhodli dodržovat. 

Otázka 6 může být zadána jako domácí písemná úvaha, nebo zařazena do hodin 

věnujících se oblasti Člověk a jeho svět.  

K druhé části ukázky, řádky 27 - 41, směřuje otázka 7. Nejdříve spolu postavy diskutují 

o úchvatnosti šatů, jež Lisa vytvořila, a pak o pravidlech oblékání v jejich společnosti – chlapci 

nenosí výrazné barvy, sukně, šaty, boty na podpatku ad., dívky naopak mají výběr větší, 

dokonce se přijímá, když ženy nosí obleky, kravaty nebo košile pánského střihu. Postavy se 

shodnou na tom, že „všechny nejlepší věci jsou pro holky“, ale Denis se domnívá, že nosit 

dámské šaty je nepřijatelné, kdežto Lisa je toho názoru, že pravidla oblékání nic neznamenají. 

Formou diskuze ve skupinách vypracují žáci otázku 8. 

 Ve skupině diskutujte, zda má Lisa pravdu, vážně pravidla nic neznamenají? Vyberte 

pak  jednoho mluvčího skupiny, který odprezentuje, k čemu jste v diskuzi došli.  

Lisa situaci jednoznačně zjednodušuje. Denis si klidně může vzít dámské šaty a jít v nich na 

procházku, případně na večírek nebo do školy, pohybovat se tak ve volném čase, pokud je mu to 

oblečení pohodlné. Jenomže jsou situace, kdy by bylo nepřijatelné se takto obléknout, například 

tam, kde je opravdu striktně stanoveno, jak má přijít oblečen muž a jak žena (společenská 

událost, přijímací pohovor). Musíme brát v úvahu také vhodnost oblečení. V naší kultuře je 

zvykem oblékat se, zakrývat intimní partie, chránit své tělo před chladem, horkem a jinými 

vlivy, nějaká pravidla zde tedy existují, ale už nám ani nepřijde, že je někdo vytvořil, jsou 

hluboce zakořeněna v kultuře a v nás. 

U otázky 9 se nabízí opět postup jako při otázce 6. 

Pracujeme společně na otázce 10. David Walliams působí také jako herec, podle 

fotografií, které jsou přiloženy, lze soudit, že je člověkem velmi extravagantním a snaží se 
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poselství své knihy naznačené v rámečku pod otázkami – Představte si tu hroznou nudu: všichni 

lidé jsou jeden jako druhý, nikdo ničím nevybočuje. Naštěstí existují případy, jako je DENIS. 

VYBOČUJE a má s tím pořádný problém! Naštěstí existují holky, jako je Lisa, která Denisovi 

pomůže překonat strach z jinakosti.– uplatňovat i v reálném životě, nejen slovy v knize. Žáci 

ještě z jiných zdrojů zjistí informace o autorovi, především o jeho další literární činnosti. 

Walliamsovy knihy totiž reflektují citlivá společenská témata a prezentují problematiku 

srozumitelně pro mladého čtenáře. 
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8.9 Metodický pokyn 9 

Název ukázky Czech village 

Zdroj FISCHEROVÁ, S. Evropa je jako židle židle Thonet, AMERIKA JE 
PRAVÝ ÚHEL. Brno: Druhé město, 2012. ISBN 978-80-7227-319-5. S. 
19-20. 

Obrazový materiál Deez Buzz: Michael Thonet [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.thechairfactory.com/blog/2010/08/deez-buzz-michael-thonet/ 
 
Největší sbírka ohýbaného nábytku představuje modely slavných 
architektů – Novinky.cz [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z:  
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/192135-nejvetsi-sbirka-
ohybaneho-nabytku-predstavuje-modely-slavnych-architektu.html   

Zdroje informací k 
ukázce 

iLiteratura - Fischerová, Sylva: Evropa je jako židle Thonet, Amerika je 
pravý úhel [online]. [vid. 19. 11. 2013]. Dostupné z: 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/30507/fischerova-sylva-evropa-je-jako-
zidle-thonet-amerika-je-pravy-uhel  
 
Slovník české literatury [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1007  
 
Vytvořil geniální židle. Michael Thonet však změnil i město a myšlení lidí 
- iDNES.cz [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://bydleni.idnes.cz/vytvoril-genialni-zidle-michael-thonet-vsak-
zmenil-i-mesto-a-mysleni-lidi-1rp-
/architektura.aspx?c=A091217_001410_architektura_rez  
 
Michael Thonet | TON a.s. - židle a stoly [online]. [vid. 2. 8. 2013]. 
Dostupné z: 
http://www.ton.cz/michael-thonet.html  
 
TON: Stále nejprodávanější židle na světě | Svět bydlení [online]. [vid. 2. 
8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.svet-bydleni.cz/umeni-design-a-architektura/ton-stale-
nejprodavanejsi-zidle-na-svete.aspx   
 
Vytvořil geniální židle. Michael Thonet však změnil i město a myšlení lidí 
- iDNES.cz [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://bydleni.idnes.cz/vytvoril-genialni-zidle-michael-thonet-vsak-
zmenil-i-mesto-a-mysleni-lidi-1rp-
/architektura.aspx?c=A091217_001410_architektura_rez 
 
About Us | Cedar Rapids CVB [online]. [vid. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 
 http://www.cedar-rapids.com/about/  
 
Cedar Rapids - Mapy Google [online]. [vid. 12. 1. 2014]. Dostupné z: 
https://maps.google.cz/maps?q=Cedar+Rapids&oe=utf-8&client=firefox-
a&channel=sb&ie=UTF-8&ei=tXADU6D6D4yjhgei-
ICYDQ&ved=0CAkQ_AUoAQ  
 
 

http://www.thechairfactory.com/blog/2010/08/deez-buzz-michael-thonet/
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/192135-nejvetsi-sbirka-ohybaneho-nabytku-predstavuje-modely-slavnych-architektu.html
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/192135-nejvetsi-sbirka-ohybaneho-nabytku-predstavuje-modely-slavnych-architektu.html
http://www.iliteratura.cz/Clanek/30507/fischerova-sylva-evropa-je-jako-zidle-thonet-amerika-je-pravy-uhel
http://www.iliteratura.cz/Clanek/30507/fischerova-sylva-evropa-je-jako-zidle-thonet-amerika-je-pravy-uhel
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1007
http://bydleni.idnes.cz/vytvoril-genialni-zidle-michael-thonet-vsak-zmenil-i-mesto-a-mysleni-lidi-1rp-/architektura.aspx?c=A091217_001410_architektura_rez
http://bydleni.idnes.cz/vytvoril-genialni-zidle-michael-thonet-vsak-zmenil-i-mesto-a-mysleni-lidi-1rp-/architektura.aspx?c=A091217_001410_architektura_rez
http://bydleni.idnes.cz/vytvoril-genialni-zidle-michael-thonet-vsak-zmenil-i-mesto-a-mysleni-lidi-1rp-/architektura.aspx?c=A091217_001410_architektura_rez
http://www.ton.cz/michael-thonet.html
http://www.svet-bydleni.cz/umeni-design-a-architektura/ton-stale-nejprodavanejsi-zidle-na-svete.aspx
http://www.svet-bydleni.cz/umeni-design-a-architektura/ton-stale-nejprodavanejsi-zidle-na-svete.aspx
http://bydleni.idnes.cz/vytvoril-genialni-zidle-michael-thonet-vsak-zmenil-i-mesto-a-mysleni-lidi-1rp-/architektura.aspx?c=A091217_001410_architektura_rez
http://bydleni.idnes.cz/vytvoril-genialni-zidle-michael-thonet-vsak-zmenil-i-mesto-a-mysleni-lidi-1rp-/architektura.aspx?c=A091217_001410_architektura_rez
http://bydleni.idnes.cz/vytvoril-genialni-zidle-michael-thonet-vsak-zmenil-i-mesto-a-mysleni-lidi-1rp-/architektura.aspx?c=A091217_001410_architektura_rez
http://www.cedar-rapids.com/about/
https://maps.google.cz/maps?q=Cedar+Rapids&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=sb&ie=UTF-8&ei=tXADU6D6D4yjhgei-ICYDQ&ved=0CAkQ_AUoAQ
https://maps.google.cz/maps?q=Cedar+Rapids&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=sb&ie=UTF-8&ei=tXADU6D6D4yjhgei-ICYDQ&ved=0CAkQ_AUoAQ
https://maps.google.cz/maps?q=Cedar+Rapids&oe=utf-8&client=firefox-a&channel=sb&ie=UTF-8&ei=tXADU6D6D4yjhgei-ICYDQ&ved=0CAkQ_AUoAQ
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Češi najdou své krajany po celém světě - iDNES.cz [online]. [vid. 12. 1. 
2014]. Dostupné z: 
http://cestovani.idnes.cz/cesi-najdou-sve-krajany-po-celem-svete-dxk-
/kolem-sveta.aspx?c=A010222_100102_igsvet_hop  
 
KUSÁ, J. Reflexe multikulturality ve světové literatuře pro děti a mládež 
a její didaktické možnosti. USTA ad Albim BOHEMICA. 2009, roč.. 9, č. 
4, s. 11-19. ISSN 1802-825X. 

Průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

Žáci popíší kompozici textu i užitý jazyk a okomentují, proč je text takto 
vystavěn. Žáci vyjádří svůj názor na poselství vyplývající z textu, 
zhodnotí současný stav v naší společnosti. 

Věková kategorie od 15 let 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, 
Kompetence k řešení problému 

Vzdělávací oblasti 
(VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a jeho svět, 
Člověk a společnost – Výchova k občanství, Informační a komunikační 
technologie, Umění a kultura – Výtvarná výchova 

Komunikační a 
slohová výchova 

Diskuze o názvu knihy a grafickém zpracování obálcy 

Tabulka 36 Metodický pokyn 9 

Návrh didaktické interpretace 

Text je kratký, jelikož práce s ukázkou bude pro žáky pravděpodobně obtížnější, ale 

autorčin styl i prezentace myšlenek může zaujmout svou nezvyklostí. Směrování interpretace 

uvede otázka 1. Básnířka přijela z České republiky do USA na návštěvu, jako turista. Veze si 

s sebou vlastně sama sebe – svou povahu, způsoby chování dané výchovou, vzděláním a 

sociokulturním prostředím, dále své dosavadní zkušenosti s lidmi, znalosti a zkušenosti spojené 

s USA. Na cestě ji provázejí jisté osoby, dostává se do mnoha situací, a také do hovorů 

s různými lidmi, což ji často přiměje k přemýšlení a přehodnocování náhledu na některé aspekty 

života tamních obyvatel. Jednu ze zkušeností, kterou vypravěčka popisuje a hodnotí, je právě se 

společností z Czech village. 

Otázka 2 se zaměřuje na charakter řeči vypravěčky, což je pro pochopení smyslu textu 

stěžejní. Jedná se o vypravěče v 1. osobě, jehož pásma promluvy jsou stylizována jako proud 

řeči, který není konvenčně strukturován jako přehledné vypravování. Naopak text působí jako 

záznam myšlenek, který se vypravěči „honí hlavou“ v průběhu návštěvy vesnice. 

Teprve při druhém čtení se žáci soustředí konkrétně na obsah ukázky a místo děje, jež 

může být podobné realitě. Z internetových zdrojů víme, že existují české vesnice nebo městečka 

http://cestovani.idnes.cz/cesi-najdou-sve-krajany-po-celem-svete-dxk-/kolem-sveta.aspx?c=A010222_100102_igsvet_hop
http://cestovani.idnes.cz/cesi-najdou-sve-krajany-po-celem-svete-dxk-/kolem-sveta.aspx?c=A010222_100102_igsvet_hop
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v USA.  Jedná se o město Cedar Rapids v Iowě. Vypravěčka, a postava zároveň, zde tráví den a 

pozoruje život českých Američanů, zmiňuje jejich zvyklosti, uzpůsobení a atmosféru vesnice. 

Celou existenci vesnice a život místních lidí zesměšňuje.  

Otázka 4 navazuje částečně na otázku 1, po jejímž vypracování jsme došli k závěru, že 

vypravěčka nedodržuje stylistické zásady, které zajistí přehlednost textu – oddělování větných 

celků, adekvátní použití spojek v rámci větných celků, logické členění do odstavců podle 

obsahu sdělení (řádky 12 - 13). Výrazným znakem tohoto textu je výběr slov. Psaný text 

vykazuje znaky mluvenosti, čímž navozuje ve čtenáři pocit, že se jedná o bezprostřední pocity 

z prostředí. V textu se objevuje mnoho anglických slov hlavně proto, že jsou zde zaznamenány 

komentáře místních obyvatel, kteří už vlastně ani česky nehovoří. Vypravěčka také užívá slov, 

která čeští Američané komolí – příjmení prvního československého prezidenta, slovo koláče126. 

Velmi specifické užití slov a ostré metafory (lidé v Czech village – naškrobená prkna) vytváří 

vyznění textu jako výsměch obyvatelům Czech village.  

Odpověď na otázku 6 nalezneme v řádcích 10 a 13. Vypravěčka tvrdí o českém národu, 

že jsou to zparchantělí Němci, čímž prezentuje pochybnost, zda vůbec nějaká ryze česká tradice, 

o jejíž ubohé dodržování se snaží tamní obyvatelé, vůbec existuje. Do roku 1918 jsme totiž 

nebyli samostatným státním celkem, ale pouze tzv. české země v rámci větších územních 

jednotek s převažujícím německým vlivem (Rakousko – Uhersko), tudíž naše česká kultura je 

výsledkem vývoje kultury středoevropské, potažmo evropské, nelze ji tedy chápat izolovaně: 

„Populační skladba České republiky se vyznačuje národnostní pestrostí. Pohled do jakkoli 

vzdálené minulosti naší země dokazuje, že na území současné České republiky prakticky v 

žádném období nežil pouze jeden národ. Etnicky nehomogenní složení obyvatelstva je jevem 

dlouhodobým a mělo by být zakořeněno v povědomí všech členů společnosti.“127 

Na formování naší kultury se podílelo mnoho vlivů z různých kultur. Ovšemže svébytná 

identita existuje v každém národě, ale měli bychom se vyhnout povahovým generalizovaným 

stereotypům jako Melvin – we stubborn Czechs. 

Na otázku 6 navazuje otázka 7, protože z pásem promluv vypravěče vyplývá, že 

obyvatelé Czech village se snaží uměle udržovat tradici, která byla ale v této podobě 

praktikována spíše v době jejich prarodičů. Ve skutečnosti tito lidé již nemají žádný kontakt se 

současnou českou kulturou, jsou úzce spjati s USA, kde se narodili a kde žijí. 

 Chápete vy sami sebe jako lidi, kteří jsou spjati s českou zemí a její kulturou?  

 Máte rádi svoji zem? Cítíte se tu dobře a spokojeně? 

                                                                        
126 Anglický pravopis neužívá háčků a čárek nad písmeny, takže pro české písmeno č se dá použít 
písmeno ch, které se ve velké části anglické slovní zásoby vyslovuje jako české /č/, nikdy jako české /x/. 
127 KUSÁ, J. Reflexe multikulturality ve světové literatuře pro děti a mládež a její didaktické možnosti. 
USTA ad Albim BOHEMICA. 2009, roč.. 9, č. 4, s. 11-19. ISSN 1802-825X. 
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 Jste na svou zemi někdy hrdí? Proč?  

Otázka 8 může být zadána jako domácí práce pro ty, které ukázka zaujala a motivovala 

k přečtení celé knihy.  

V hodině komunikační výchovy by měla proběhnout diskuze o názvu knihy a grafickém 

zpracování obálky. K diskuzi by si ale měli žáci písemně připravit argumenty, kterými podloží 

svá tvrzení, tudíž zadáme jako domácí práci, abychom jim dali více prostoru k přípravě. 
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8.10 Metodický pokyn 10 

Název ukázky Divňáci z Ňjújorku 

Zdroj Nikl, P. Divňáci z Ňjújorku. Praha: Meander, 2012. ISBN 978-80-87596-
15-9. S. 8,9,37, 57,59, 88, 89. 
 
LEDERBUCHOVÁ, L. Fraus slovník literárních pojmů aneb Co se 
skrývá za slovy. Plzeň: Fraus, 2006. ISBN 80-7238-620-4 

Obrazový materiál Nikl, P. Divňáci z Ňjújorku. Praha: Meander, 2012. ISBN 978-80-87596-
15-9. 
 
Váš kulturní portál – výstavy, divadlo, film, hudba - kulturissimo.cz 
[online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.kulturissimo.cz/index.php?petr-nikl-vystava-divnaci-z-
njujorku&detail=883  
 
Divňáci z Ňjújorku - Petr Nikl | KOSMAS.cz - vaše internetové 
knihkupectví [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné z: 
http://www.kosmas.cz/knihy/174552/divnaci-z-njujorku/  
 
Dvojuchý Nikelín – Divadelní noviny [online]. [vid. 2. 8. 2013]. Dostupné 
z: http://www.divadelni-noviny.cz/dvojuchy-nikelin  

Zdroje informací k 
ukázce 

 Petr Nikl - Oficiální stránky [online]. [vid. 2. 8. 2013] Dostupné z: 
http://www.petrnikl.cz/  
 
Petr Nikl — Artlist — databáze současného umění [online]. [vid. 2. 8. 
2013] Dostupné z: http://artlist.cz/?id=881  

Průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

Žáci analyzují veršový systém 3 básní i jejich jazykové zpracování a 
vlastními slovy vystihnou smysl jednotlivých textů. 
Žáci zhodnotí uměleckou kvalitu básní a sdělí své pocity z dané poezie. 

Věková kategorie od 12 let 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální 

Vzdělávací oblasti 
(VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a jeho svět, 
Informační a komunikační technologie, Umění a kultura – Výtvarná 
výchova 

Tabulka 37 Metodický pokyn 10 

Návrh didaktické interpretace 

Práce s básně plánována na 2 vyučovací hodiny. 

Pro pochopení a adekvátní interpretaci básní je nutné, aby žáci byli seznámeni se 

základní literární teorií a dokázali úspěšně analyzovat rytmus a další zvukové kvality jazyka 

http://www.kulturissimo.cz/index.php?petr-nikl-vystava-divnaci-z-njujorku&detail=883
http://www.kulturissimo.cz/index.php?petr-nikl-vystava-divnaci-z-njujorku&detail=883
http://www.kosmas.cz/knihy/174552/divnaci-z-njujorku/
http://www.divadelni-noviny.cz/dvojuchy-nikelin
http://www.petrnikl.cz/
http://artlist.cz/?id=881
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využité v konkrétní básni. Měli by tedy vědět, co vlastně literatura je a jak ji dále členíme. 

K těmto účelům použijeme přehled z publikace Ladislavy Lederbuchové  Fraus slovník 

literárních pojmů aneb Co se skrývá za slovy. 

Na základě znalostí z literární teorie a schopnosti aplikace těchto poznatků vypracujeme 

otázku 1, která je prvním krokem ke správné interpretaci básní. Pro každou báseň dále 

odpovíme nejprve na otázku 2, pak 3 a hned následně otázku 4.  

Začneme autorskou poznámkou, pro kterou vypracujeme otázky 1- 4. Jedna sloka o šesti verších 

s nepravidelným rytmem, tedy uspořádání do volného verše, který je zde využit především 

proto, že báseň má naznačit příběh, v němž se odehrály momenty a objevili lidé, kteří se stali 

inspirací pro tvorbu básní ve sbírce. Členění do veršů významově podtrhuje koncové skupiny 

slov, které mají vyznít jako společná obsahová charakteristika básní a kreseb – lovec lidí - 

šmíroval podivíny – foťákem Cyber-shot – v davu – šlo o hubu – fascinován vším, co se nedá 

vymyslet.  Lyrický mluvčí, nebo můžeme užít i pojem autorský hlas, se snaží informovat 

čtenáře, že půjde o fascinující portréty lidí, které mají základ v reálném světě. Výběrem 

jazykových prostředků z oblasti expresivních výrazů – šmírovat, huba, podivíni – 

zakomponováním výrobních názvů – Xootr, Cyber-shot – a výraznou metaforičností – lovec 

lidí, křižovat Manhattanem, fotit od boku, šlo o hubu – je navozena hravá a odlehčená nálada. 

Při hlasitém čtení vyjdou napovrch obtížnosti způsobené svébytnou hrou s jazykem, jež zachází 

až k užití ortoepicky nepřípustných tvarů – posloužil mně, místo posloužil mi. Tvar dativu 

osobního zájmena v 1. osobě singuláru připouští dva tvary: mně na začátku věty (Mně se nechce 

jít do divadla) a po předložce (kvůli mně), i mi v ostatních případech128.  

Následuje práce s úvodní básní sbírky, která potvrzuje hravou a úsměvnou náladu. Oproti 

autorské poznámce je text strukturován do vázaného verše s přesnou normou: 5 slok o 4 verších, 

všech 20 veršů obsahuje 9 slabik. Báseň má pravidelnou trochejskou rytmizaci, která svou 

energičností vytváří žertovnou atmosféru. Avšak poslední sloka přechází v druhém a čtvrtém 

verši do jambu, který často naznačuje určitou závažnost, jelikož nutí zpomalit tempo, řeč 

„ztěžkne“ při přednesu, čímž je dodána důležitost a vážnost vyřčeným slovům. Nicméně v celé 

básni převažuje dětská dovádivost navozená jednak metrem, jednak dodržováním sdruženého 

rýmu  –  rým úplný: dvorku + Ňjújorku + morku; rým neúplný: špulku – důlků, sny – úžasný, 

nečučí – na očích; rým optický: tam – Manhattan129 – a též výběrem slov s palatalizovanými 

(změkčenými) souhláskami ď, ň, ť, ř, č, š – přestaň, všichni, divňáci, nečučí, nasaď /nasať/, 

špulku, kadeře, třeští, nebetyčně, dokonce přepis grafické podoby jména metropole do češtiny – 

Ňjújork. Počeštěná podoba názvu se téměř nedá vyslovit, jelikož na začátku je předopatrová 

                                                                        
128 Viz Kolektiv autorů. Akademická mluvnice čestiny 1. Praha: Akademia, 1986. S. 155. Dostupné z: 
http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-1.pdf?0.7310090756394917  
129 Anglická výslovnost Manhattan /mænˈhætən/ nebo /mænˈhætæn/ 

http://stream.avcr.cz/ujc/mluvnice-cestiny-1.pdf?0.7310090756394917
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okluzíva /ň/, za níž následuje artikulačně stejná frikatíva /j/ 130. Dále jsou pro ozvláštnění 

použita obecně česká slova nebo fráze – zabal paky, frnkni, prča, havaj, mundúr. Jednoznačně 

jsou zde voleny takové jazykové prostředky, které jsou zvukově i lexikálně natolik nápadné, že 

báseň vyznívá hravě, až poťouchle, což je ale ve výrazném kontrastu s významovým sdělením 

básně – divnost lidí a reakce okolí na určitou zvláštnost, především zevnějšku – a přechodem do 

neobvyklého jambu v závěru, který ještě dodává danému tématu na závažnosti. 

 Kdo je vlastně divňák? 

 Proč by divňák měl směřovat právě do New Yorku? 

 Připadá vám, že lidé na vás zírají, když si na sebe vezmete něco výrazného nebo 

neobvyklého?Jak se s tím vypořádáváte? 

Báseň Albín má opět pravidelnou strukturu: 2 sloky o 4 verších, každý verš po 8 slabikách. 

V této básni nacházíme daktylskou rytmizaci: první a druhý verš první sloky má přízvučnou 

první a šestou slabiku, třetí a čtvrtý verš má přízvučnou první a osmou slabiku; druhá sloka 

začíná opět kombinací přízvuků na první a šesté slabice, ale poslední dva verše přechází opět do 

jambu (přízvučná 2.,  4. a 6. slabika a v posledním verši jen 2. a 6.). Zvukové kvality básně jsou 

opět ve výběru slov s palatalizovanými souhláskami, zvolení střídavého rýmu a výrazných 

básnických metafor – bledá tvář, zář pocukrovala slanou tmu, on bude svítit do dáli – a též užití 

poetismů jako stříbřitě, což je v kontrastu s nepoetickou metaforou - vyvalit bělmo. Tato báseň 

je hyperbolizovaným portrétem jednoho z divňáků. 

 Čím je tento divák zvláštní? 

Z básně se dá vyvodit, že černoch se narodil jako albín – světlý černoch, takže ať se bude snažit 

zapadnout mezi černochy sebe více, vždy bude nějak vybočovat z běžné podoby černošské rasy. 

V úvodní básni se spíše setkáváme s odlišností, kterou člověk může ovlivnit, odstranit, 

eliminovat, schovat, pokud je nám nepříjemné, že vybočujeme. Barvu kůže schovat dost dobře 

nelze, proto je zde umístěna závěrečná metafora v jambickém rytmu  – on bude svítit do dáli. 

Závěrečná báseň se vrací k trochejské rytmizaci, obsahuje jednu sloku s 8 verši, 7 z nich má 6 

slabik. Poslední verš přechází opět do jambu a má pouze 5 slabik. Lyrický mluvčí tím dosáhl 

značného zdůraznění posledních dvou veršů, které sdělují, že se mu zdají divní všichni. 

Můžeme diskutovat, zda je to tím, že viděl tolik různých, divných lidí, až si na ně přivykl, a 

znovu si musí zvykat na lidi ve své rodné zemi. Mohl si ale také uvědomit, že nějak zvláštní 

jsme vlastně všichni, protože každý z nás jsme jedinečná osobnost. V básni pozorujeme znovu 

hru s jazykem – čučím jako datel - a svébytné metafory – hlava tvaru tykve, rodná líheň.  

                                                                        
130 Souhlásky mají artikulačně stejnou pozici, liší se akustickým složením – ň je souhláska závěrová, j je 
úžinová – nejdou tedy vyslovit za sebou. Správná anglická výslovnost slova New York je /njuː jɒrk/, 
přípustná česká výslovnost avšak může být /ňújork/. 
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Otázka 5 shrnuje poznatky z analýzy a interpretace básní, které jsou předloženy výše. 

Následuje diskuze k otázce 6. Své prožívání sdělí žáci ke každé jednotlivé básni.  
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8.11 Metodický pokyn 11 

Názevy ukázek Barevný Virgil 
 
Black Americans 

Zdroj BALL, J. V žáru noci. Praha: Lunarion, 1992. ISBN 80-900170-4-5. 
 
O'Callaghan, D., B. An Illustrated History of the U.S.A. Harlow: 
Longman, 1990. S. 112-113. 

Obrazový materiál In the Heat of the Night (1967) Movie Poster & Lobby Card Values 
[online]. [vid. 18. 11. 2013]. Dostupné z: http://vintages-antiques-
collectibles.knoji.com/in-the-heat-of-the-night-1967-movie-poster-lobby-
card-values/  
 
Authors - John Ball - Speaking Volumes [online]. [vid. 18. 11. 2013]. 
Dostupné z: http://speakingvolumes.mybigcommerce.com/john-ball/ 
 
An Illustrated History of the United States of America (Longman 
Background Books): D.B. O'Callaghan: 9780582749214: Amazon.com: 
Books [online]. [vid. 18. 11. 2013]. Dostupné z: 
http://www.amazon.com/Illustrated-History-America-Longman-
Background/dp/0582749212  
 
MLK Speech - "I Have a Dream" – YouTube [online]. [vid. 20. 1. 2014]. 
Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=fILI6qggDTM  
 
wells in south carolina - Mapy Google [online]. [vid. 20. 1. 2014]. 
Dostupné z: https://maps.google.cz/maps?safe=active&client=firefox-
a&channel=sb&q=wells+in+south+carolina&ie=UTF-8&ei=w-
MFU9HXCYKThgf7-IDICQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ  

Zdroje informací k 
ukázce 

John Ball Dies at 77; A Critic and Novelist Know for Mysteries - New 
York Times [online]. [vid. 18. 11. 2013]. Dostupné z: 
http://www.nytimes.com/1988/10/18/obituaries/john-ball-dies-at-77-a-
critic-and-novelist-know-for-mysteries.html  
 
Authors - John Ball - Speaking Volumes [online]. [vid. 18. 11. 2013]. 
Dostupné z: http://speakingvolumes.mybigcommerce.com/john-ball/  
 
black noun (PEOPLE) - definition in the British English Dictionary & 
Thesaurus - Cambridge Dictionaries Online [online]. [vid. 20. 1. 2014]. 
Dostupné z: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/black_6  
 

Průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova 
demokratického občana 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

Žáci porozumí obsahu textu a úspěšně vypracují odpovědi na přiložené 
otázky. Pomocí otázek a úkolů dále vystihnou morální sdělení, které je 
vypravěčem naznačeno v této části textu, a vyjádří k němu svůj názor.  
Žáci zhodnotí situaci v USA, kdy probíhal boj o zrušení segregace. 

http://vintages-antiques-collectibles.knoji.com/in-the-heat-of-the-night-1967-movie-poster-lobby-card-values/
http://vintages-antiques-collectibles.knoji.com/in-the-heat-of-the-night-1967-movie-poster-lobby-card-values/
http://vintages-antiques-collectibles.knoji.com/in-the-heat-of-the-night-1967-movie-poster-lobby-card-values/
http://speakingvolumes.mybigcommerce.com/john-ball/
http://www.amazon.com/Illustrated-History-America-Longman-Background/dp/0582749212
http://www.amazon.com/Illustrated-History-America-Longman-Background/dp/0582749212
http://www.youtube.com/watch?v=fILI6qggDTM
https://maps.google.cz/maps?safe=active&client=firefox-a&channel=sb&q=wells+in+south+carolina&ie=UTF-8&ei=w-MFU9HXCYKThgf7-IDICQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ
https://maps.google.cz/maps?safe=active&client=firefox-a&channel=sb&q=wells+in+south+carolina&ie=UTF-8&ei=w-MFU9HXCYKThgf7-IDICQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ
https://maps.google.cz/maps?safe=active&client=firefox-a&channel=sb&q=wells+in+south+carolina&ie=UTF-8&ei=w-MFU9HXCYKThgf7-IDICQ&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ
http://www.nytimes.com/1988/10/18/obituaries/john-ball-dies-at-77-a-critic-and-novelist-know-for-mysteries.html
http://www.nytimes.com/1988/10/18/obituaries/john-ball-dies-at-77-a-critic-and-novelist-know-for-mysteries.html
http://speakingvolumes.mybigcommerce.com/john-ball/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/black_6
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Věková kategorie od 14 let 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, 
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problému  

Vzdělávací oblasti 
(VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a příroda – 
Zeměpis, Člověk a jeho svět 

Tabulka 38 Metodický pokyn 11 

Návrh didaktické interpretace 

Práci s ukázkou v hodině literární výchovy předchází úvod do literárně historického 

kontextu, který zprostředkuje text z historiografické příručky An Illustrated History of the 

U.S.A. a poslech slavné části projevu Martina Luthera Kinga při pochodu Washingtonem 

v srpnu 1963. Pro správnou interpretaci textu je totiž nezbytné, aby žáci znali situaci americké 

společnosti po 2. světové válce. Úryvek Black Americans poskytuje příležitost pro rozvíjení 

schopnosti čtení autentických textů v anglickém jazyce, je opatřen poznámkami, které obsahují 

překlad obtížných pasáží, jimž by žáci této věkové kategorie špatně rozuměli.  Navrhuji 

segmentovat čtení, pro každý odstavec žáci ve dvojici vypracují otázku, jež prokáže obecné 

porozumění textu. 

 What is the text about? 

Dále přejdeme k detailnímu porozumění textu. 

 What was segregation in the USA?  

 Where did Black Americans migrate to?Why did they go there? 

 What was Civil Rights Movement? 

 What did M. L. King dream about? 

 When did segregation end in the USA?How did it end? 

Po přečtení textu pustíme ukázku MLK Speech, a poté umístíme komunikační aktivitu, kdy žáci 

diskutují, proč byla segregace chybnou politikou a její schvalování důsledek chybného 

uvažování.  

Po takovéto práci s textem můžeme zadat dlouhodobější úkol. Žáci vytvoří adekvátní překlad 

textu Black Americans, který integruje znalosti a dovednosti získané jednak v anglickém jazyce, 

jednak v českém jazyce. Schválený překlad lze dále použít v případech, kdy někteří slabší žáci 

nebudou schopni anglickému textu porozumět.  

V hodině literární výchovy se přečteme nejprve společně anotaci a vypracujeme otázku 

1. Fikční svět románu se inspiroval reálným prostředím Jižní Karolíny v USA.  
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Při prvním čtení žáci odpovědí na otázky 2 a 3. V textu vystupuje vypravěč, který není 

postavou příběhu, a dvě postavy – policista Sam Wood a policejní inspektor Virgil Tibbs. Virgil 

položil Samovi tuto otázku proto, že právě sever Spojených států amerických byl svobodnější, 

rasová segregace byla nepřípustná, podle zákona měli všichni stejné šance. Kdežto v jižních 

státech USA platily zákony rasové separace. Bílí obyvatelé měli plná federální práva, ale 

„barevní“ nikoliv – nemohli volit, směli navštěvovat pouze školy pro „barevné“, sedět jen na 

vyhrazených místech v prostředcích hromadné dopravy, parcích, restauracích ad. Do bistra, kam 

Sam obvykle chodí jíst, mohou pouze lidé s bílou barvou kůže. 

V rozhovoru Virgil prezentuje svůj názor na „rovné šance“ ve společnosti v řádcích 6-

12, z čehož by měla být vyvozena odpověď na otázku 4. Virgil Samovi vysvětluje, že pro 

profesní uplatnění a kvalitní osobní život jsou směrodatné schopnosti, dovednosti, postoje a 

názory daného jedince, nikoliv jeho národní a rasová příslušnost, protože to člověk ovlivnit 

nemůže. Tuto obecnou formulaci bychom měli řádně ve třídě okomentovat, aby nevznikla mezi 

žáky naivní představa o „rovných šancích“. Na život jedince působí mnoho faktorů – 

osobnostních (potenciál pro rozvoj, inteligence, charakter), sociálních (vliv prostředí – rodina, 

škola, kamarádi, město), kulturních (zvyklosti a dědictví země – prostředí pro život), politické 

(demokratické uspořádání, režimy omezující svobodu jedince), ekonomické (finanční zázemí 

má vliv na výživu, množství volnočasových aktivit, možnost cestování a účasti na kulturních či 

sportovních akcí ad.). 

Otázka 5 se dá vyvodit z textu, ale část odpovědi musíme vydedukovat na základě 

znalostí o světové populaci. Slovo „barevný“ (colored people) označovalo kohokoliv, jehož 

kůže byla jiná než bílá (white). Segregovanou částí obyvatelstva byli tedy černoši (negros, 

niggers – obě slova považována dnes za nadávky), dnešním termínem Afro-Američané (African 

American) jako Virgil, ale také snědí lidé jako Italové, Hispánci, Indiáni, Asiaté ad. V dnešní 

době cítíme, že vyjadřovat se o někom jako o barevném je hanlivé a urážlivé. Používáme 

uznané neutrální termíny – Rom (ne cikán), příslušník určité národnostní menšiny/národa – 

Polák, Vietnamec, příslušník Vietnamské národnostní menšiny. Nicméně například slovo 

černoch je v České republice chápáno neutrálně, kdežto anglické substantivizované adjektivum 

black se považuje za urážlivé 131.  

Následně se interpretace obrací k přemýšlení jedince, který vyrůstal na Jihu, je 

vychováván v prostředí, kde je segregace chápána jako nutnost. Sam asi bude velmi omezený, 

nad záležitostmi rasové separace se nezamýšlí, protože jsou od narození běžnou součástí jeho 

života, a také nemá žádné osobní zkušenosti s „barevnými“. Sam se ani nijak nevzdělává, jeho 

                                                                        
131 Srov. black noun (PEOPLE) - definition in the British English Dictionary & Thesaurus - Cambridge 
Dictionaries Online [online]. [vid. 20. 1. 2014]. Dostupné z: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/black_6  

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/black_6
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strategie myšlení se řídí podle naučených způsobů chování – stereotypně. Virgil je první 

černoch, s kterým je Sam donucen komunikovat jako s člověkem na „své úrovni“. Zjišťuje, že 

Virgil je inteligentní a zdatný policejní inspektor. Postupně si tedy uvědomuje, že systém a 

zvyklosti, které doposud chápal jako normální, jsou ve své podstatě velmi v nepořádku, což 

dokazují řádky 23-25. 

Žáci pracovali s oběma texty, takže otázku 7 zadáme jako domácí práci. Žáci mají 

napsat úvahové hodnocení tehdejší společenské situace a uvést, zda se podobné tendence 

objevují i v naší společnosti. V diskuzi a práci na tomto úkolu lze pokračovat v hodinách 

komunikační a slohové výchovy.  
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8.12 Metodický pokyn 12 

Název ukázky ?????????????????????????? 

Zdroj TAN, S. Nový svět. Praha: Labyrint, 2012. ISBN 978-80-86803-21-0 
  

 

Obrazový materiál TAN, S. Nový svět. Praha: Labyrint, 2012. ISBN 978-80-86803-21-0 

Zdroje informací k 
ukázce 

Picture books [online]. [vid. 18. 11. 2013]. Dostupné z: 
http://www.shauntan.net/books.html 
 
quicksand: Shaun Tan wins Award [online]. [vid. 18. 11. 2013]. Dostupné 
z: http://cclcquicksand.blogspot.cz/2011/03/shaun-tan-wins-award.html  
  

Průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova 
k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Výchova 
demokratického občana 

Výchovně-
vzdělávací cíle 

Žáci na základě grafik určí, o čem příběh vypráví. Charakterizují 
prostředí a vyjádří pocity, které v nich vzbuzuje. Žáci stanoví téma a 
literárně zpracují příběh, který je v pozadí.  

Věková kategorie nespecifikováno 

Klíčové 
kompetence 

Kompetence komunikativní, Kompetence sociální a personální, 
Kompetence k učení, Kompetence k řešení problému 

Vzdělávací oblasti 
(VO) 

VO Jazyk a jazyková komunikace s přesahem do VO Člověk a jeho svět, 
Umění a kultura – Výtvarná výchova 

Komunikační a 
slohová výchova 

Úkol 7 

Tabulka 39 Metodický pokyn 12 

Návrh didaktické interpretace 

Práci s ukázkou nejlépe uskutečníme v projektovém dni, jelikož jsou potřeba přibližně 4 

vyučovací hodiny pro kompletní dokončení úkolů. 

Na úvod je pomocí otázky 1 nastíněno, že obrázky na jednotlivých stranách tvoří ještě 

s dalšími ucelený příběh. Všechny série obrázků jsou vyňaty ze začátku grafického románu, 

kromě té poslední, která je naopak z konce. Jméno díla zatím zůstane žákům neznámé, jelikož 

oproti originálnímu pojmenování132 český název knihy, Nový svět, výrazně navádí žáky 

k určitému chápání příběhu ještě před samotnou recepcí. Individuální varianty odpovědí na tuto 

otázku se mohou velmi lišit, avšak měli bychom dojít k základní interpretaci, tedy takové, která 

je akceptovatelná většinou recipientů. Hlavní postavou příběhu je muž, jenž plánovaně 

                                                                        
132 The Arrival je dvojznačné. Znamená buď příjezd, nebo ten, který přijel. Viz Arrival | Define Arrival at 
Dictionary.com [online]. [vid. 21. 2. 2014]. Dostupné z: 
http://dictionary.reference.com/browse/arrival?s=t  

http://www.shauntan.net/books.html
http://cclcquicksand.blogspot.cz/2011/03/shaun-tan-wins-award.html
http://dictionary.reference.com/browse/arrival?s=t
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odcestuje od své rodiny, ze svého domova, na místo, které je pro něj nové. Přijede lodí, a 

prochází jakousi vstupní kontrolou. 

 Jak probíhá vstupní kontrola hlavní postavy příběhu při příjezdu? 

Evidentně zde nastává problém s komunikací, hrdina ani nerozumí, na co se ho postava, které 

vidíme pouze ruce, ptá, ani nedokáže dostatečně vyjádřit důvody svého příjezdu. 

Hrdina se ocitl na místě, kde nikoho nezná, „rozkoukává se“, hledá ubytování. Neovládá však 

jazyk, jímž hovoří místní lidé, proto používá jiných strategií ke komunikaci. 

 Jak se k hrdinovi, cizinci, který shání ubytování, zachoval tamní obyvatel? 

Z grafik je patrné, že je k cizinci vlídný, protože vidí, že potřebuje pomoci při první orientaci 

v neznámém prostředí. Hrdina ubytování nakonec sežene, součástí pronajaté jednotky je i jisté 

stvoření. 

 Čekal hrdina přítomnost tohoto stvoření? Co je to za stvoření? 

Jedná se pravděpodobně o zvíře, mazlíčka, který doprovází svého pána v běžném životě. Na 

předchozích grafikách se totiž objevují roztodivná stvoření doprovázející ostatní obyvatele 

tohoto místa. 

Otázka 2 zaměřuje pozornost žáků k prostředí románu. Na prvních třech stranách je 

fikční svět podobný realitě, ale po znázorněném příjezdu se prostředí výrazně proměnilo – jiná 

podoba předmětů a přítomnost zvláštních stvoření. V tomto světě vidíme věci, které ve 

skutečnosti nemají analogie, lze ho tedy označit za fantaskní. Všechny postavy ve smyšleném 

světě se chovají přirozeně, působí uvolněně v kontrastu s nejistým a rozpačitým chováním 

hlavního hrdiny, pro kterého je zde téměř vše odlišné, neobvyklé. 

Vypracováním prvních dvou otázek docházíme ke stanovení tématu příběhu – příchod 

do neznámé země a problémy, jež tento proces provázejí. 

Pro dokončení interpretace porovnáme první a poslední sérii obrázků, které mají 

reprezentovat podobu dvou domovů, jeden v rodné zemi, druhý v nové zemi. Znázorněné 

předměty slouží ke stejným předpokládaným účelům – hodiny ke stanovení času, hrnek pro 

podávání nápoje – jenže mají v obou zemích jinou podobu. Smyslem těchto grafik může být 

upozornění na fakt, že lidé z různých koutů světa jsou si podobní, žijí podobné životy, všichni 

jsme totiž obyvateli planety Země, v tom jsme si rovni. Poslední strana ukázky napovídá, že 

muž v nové zemi zůstal a jeho rodina ho následovala. Přistěhovali se a přivykli prostředí. Také 

si přivezli něco ze svého bývalého domova – skládání origamy. Složí si však zvíře figurující 

v jejich dosavadním novém životě. 
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Po diskuzi nad otázkou 5, předložíme oficiálně prezentovaný záměr, s kterým byla kniha 

vytvářena: „The Arrival, a book which deals with the theme of migrant experience… ‘strangers 

in strange lands’ … a story about somebody leaving their home to find a new life in an unseen 

country, where even the most basic details of ordinary life are strange, confronting or confusing 

– not to mention beyond the grasp of language.“ 133 

Grafika příběhu, otázka 6, je zhodnocena nejen z hlediska výtvarné vydařenosti, ale i jak 

výstižně obrázky vyjadřují příběh. 

 Jak na vás kniha působí? Jaké ve vás vyvolává pocity? 

Za přijatelné vypracování úkolu 7 je považován příběh, jehož linie bude vytvořena na 

základě obrázků stránek 1-8, které jsou úvodem a zápletkou ve vypravování, stránka 9 

představuje již závěr vypravování. Postup od zápletky k rozuzlení, vyvrcholení a závěru žáci 

vymyslí, aniž by znali originální příběh. Text doplní ilustracemi v duchu původního díla. 
  

                                                                        
133 Picture books [online]. [vid. 21. 2. 2014]. Dostupné z: http://www.shauntan.net/books.html 

 

http://www.shauntan.net/books.html
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9 Shrnutí 

Podařilo se mi na souvislé pedagogické praxi vést 3 hodiny literární výchovy, které byly 

založené na pracovních listech z této čítanky a daných metodických podporách.  

V sedmé třídě byla uskutečněna práce s ukázkou Jak se zase stěhovali (viz kapitolu 

7.1.1) se všemi úkoly určenými do hodiny literární výchovy. Didaktická interpretace proběhla 

přesně podle plánu z MP. Žáci pochopili smysl textu, zazněly i kritické úvahy nad textem, 

rozvinula se diskuze o různých dorozumívacích prostředcích. Otázky jsou srozumitelné, všichni, 

někteří s pomocí, dokázali úkoly vypracovat. Na základě textu byla zadána domácí příprava na 

slohovou práci, jejíž podoba je definována otázkou 7. Některé z těchto školních prací jsou 

k nahlédnutí v přílohách (viz kapitolu 13.1). Nezadávala jsem úkol 9, jelikož bych neměla šanci 

zjistit, zda někdo knihu opravdu přečetl. Nicméně při hledání názvu knih s vílou Vivivílou 

někteří zjistili, že jeden exemplář knihy Kiko a tajemství papírového motýla je volně k zapůjčení 

v městské knihovně, takže jsem byla přítomna rozhovoru čtyř dívek o tom, kdo si ji půjčí 

v knihovně první. 

V osmé třídě byl vyzkoušen text Robinson se připravuje na cestu do Země za měsícem 

(viz kapitolu 7.2.1). V úvodní literární hodině jsem zjistila, že v této třídě má mnoho žáků 

v oblibě dobrodružnou literaturu, předpokládala jsem tedy zájem o tento typ textu. Vše vyšlo 

opět na jednu vyučovací hodinu, ale nezadala jsem úkoly určené k domácí práci, jelikož jsme již 

neměli prostor ke kontrole. Nenastal žádný problém při pochopení otázek, ani při interpretaci, 

ale nutno poznamenat, že jsem musela žáky navádět a pokládat doplňující otázky. Dopracovali 

jsme se ale k uspokojivým výsledkům.  

V deváté třídě žáci pracovali s povídkou Uguři a Buguři (viz kapitolu 7.3.1). Text svým 

rozsahem sváděl žáky k rychlému čtení, což vedlo k základním nejasnostem, kdo jsou Uguři a 

kdo Buguři. V MP jsem tedy upozornila, aby žáci měli na vědomí, že pozorné čtení je základem 

pochopení textu. Proběhla aktivní diskuze ve třídě, kde vyšlo mimo jiné najevo, že text bude 

vhodné zařadit právě až v 8., ale spíše v 9. třídě. Posunula jsem tedy věkovou kategorii 

z původních 12 na 14 let. 

Žáci ve všech třech třídách odsouhlasili, že otázky jsou srozumitelné. Někteří se 

vyjádřili také k charakteru práce s literární ukázkou, tvrdili, že to bylo jiné, ale zajímavé a 

přínosné. Některé úkoly se zdají být pro žáky 2. stupně ZŠ náročnější, ale pokud jsou zvyklí na 

aktivní práci v hodině, umí správně pracovat s textem a chápou důležitost této dovednosti pro 

svůj život, lze to zvládnout. Učitel také musí zvážit, jakou organizační formu výuky a vyučovací 

metodu využije.   
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10 Závěr 

Diplomová práce má povahu odborně-empirickou, vychází jednak z odborné přípravy, 

jednak z osobních zkušeností a úvah. Předkládaný výukový materiál – multikulturní čítanka 

s metodickými pokyny – nemá v této podobě obdoby, jelikož jedním z hlavních východisek pro 

jeho tvorbu je zařazení témat Multikulturní výchovy do vyučování ve vzdělávacím oboru Český 

jazyk a literatura. Pracovní listy čítanky lze využít v jednotlivých hodinách ČJL především na 2. 

stupni ZŠ. Případné užší určení cílových skupin, pro které jsou texty vhodné, uvádím v 

metodické podpoře pro učitele. 

V teoretické části obhajuji důležitost aktuálního chápání multikulturalismu a objasňuji 

principy aplikace okruhů MV do hodin vzdělávacího oboru ČJL. Základní myšlenka tkví v tom, 

že učitelova interkulturní kompetence představuje klíčový předpoklad pro úspěšné využití 

daných výukových materiálů. 

V multikulturní čítance a příručce pro učitele uplatňuji moderní postupy v literární 

výchově, jejíž hlavní úkoly dnes spočívají v podpoře pěstování kladného vztahu k literatuře a 

rozvoji čtenářské gramotnosti. Materiály jsou v souladu s požadavky pro základní vzdělávání 

stanovenými systémem kurikulárních dokumentů. Při tvoření metodických pokynů jsem měla 

na vědomí, že učitelské povolání je náročné a většina vyučujících ocení materiály kompletně 

připravené na výuku. V příručce zdůrazňuji také mezipředmětové propojení a předkládám 

návrhy pro práci v hodinách, které se věnují obsahům dalších vzdělávacích oblastí. Není cílem 

předepisovat, jak pracovat s čítankou, ale pouze navrhovat jeden z možných postupů.  

Pro výběr ukázek do čítanky jsem nastavila specifická kritéria. Hledala jsem v oblasti 

literatury pro děti a mládež, která vyšla po roce 2000, dále v oblasti publicistiky a zpravodajství, 

případně výukových dialogů a dalších textů s tématy MV. Záměrně jsem vybírala pro čítanku 

takové texty, které jsou výrazně aktuální, nebo nadčasové. Kromě ukázky z románu Robinson 

Crusoe je nenaleznete v žádných školních čítankách. K zařazení do výuky nabízím především 

současnou literaturu, což považuji za značný přínos této práce. Jednotlivá témata představují 

také jisté obohacení v oblasti poznávací i citové, nabádám k diskuzi ve školách o 

kontroverzních záležitostech, jako například muž v ženském oblečení.  

Multikulturní výchova nabízí mnoho podnětů do výuky, jež nejsou v této práci zmíněny. 

Jsou k dispozici texty, které upozorňují na problematiku vnímání celé řady jinakostí a mohou do 

budoucna rozšířit multikulturní čítanku. Stereotypy v oblasti gendru a předsudky o lidech na 

okraji společnosti nalezneme v publikaci Davida Walliamse Pan Smraďoch. Mezigenerační 

porozumění tematizuje Walliamsova Babička drsňačka. Komunikace a soužití s lidmi 

s postižením zpracovává série knih s lehce mentálně retardovaným chlapcem Ricem od 

Andrease Steinhöfela. Vlastní identifikace sexuální orientace a její přijetí okolím začínají řešit 
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již teenageři na základní škole, tuto tématiku nabízí například kniha Johna Greena a Davida 

Levithana Will Grayson, Will Grayson. Také publikace Markéty Pilátové většinou ukazují 

situace interkulturní komunikace a nahlížejí do světa Latinské Ameriky, který je pro Evropana 

vzdálený, špatně uchopitelný, ale velmi přitažlivý.  

Podařilo se mi zvolit ukázky poměrně snadno a rychle. Vytvoření pracovních listů a 

metodických podpor sice vyžadovalo mnoho času a námahy, bylo to však velmi obohacující pro 

mou profesní přípravu.  
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12 Seznam příloh 

1. Radek, 7. třída 

2. Ondřej, 7. třída 

3. Pavla, 7. třída 

4. Vojtěch, 7. třída 

5. Patrik, 7. třída 

13 Přílohy 

13.1 Vypracování otázky 7 k textu 7.1.1 

13.1.1 Radek, 7. třída 

Kiko první školní den 

Když to Lukáš řekl, tak byla Kiko smutná, protože si myslela, že to je o ní. Učitelka 

Lukáše napomenula a řekla, ať se s Kiko seznámí. Kiko uměla jen anglicky, a proto jí bylo blbé, 

když si děti něco šeptaly. Když se seznámila se všemi dětmi, tak se už ani tolik nezlobila na 

Lukáše. Lukáš byl chytrý, ale někdy jen tak něco řekl. První předmět měli matematiku, a tak 

posadila paní učitelka Kiko hned do první lavice. Matematika Kiko šla, tak byla paní učitelka 

ráda. Druhou hodinu měli výtvarnou výchovu. Kiko bavilo malovat, tak dávala celou hodinu 

pozor i když nevěděla co paní učitelka říká. Ale Kiko se koukala k dětem a viděla co má dělat. 

Třetí hodinu byl tělocvik, Kiko v Japonsku chodila na gymnastiku, takže ji to šlo a moc jí to 

bavilo. Poslední hodinu měli přírodopis, ale když neuměla česky, tak šla za paní učitelkou a ta si 

s Kiko povídala anglicky a říkala, jak se to řekne česky. Pro Kiko si přijel tatínek ke škole a jeli 

spolu domů. Tatínek se ptal, jaké to bylo ve škole. Kiko vyprávěla a říkala, že tam chce chodit 

dál. 
 

13.1.2 Mariana, 7. třída 

Kiko první školní den 

Když se děti přestaly smát, Kiko si přikrčeně sedla do lavice a přemýšlela. 

Když skončila hodina všichni se kolem ní seběhly a začaly si ji prohlížet. Kiko se to 

nelíbilo a tak se zvedla a odešla. Přišla k ní Barunka, děvče ze třídy. Neměla kamarády, tedy 

měla, ale ne moc dobré.  
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A protože byla Bára premiantka v angličtině, začala na ní mluvit anglicky: „Jak se máš a 

odkud jsi?“ Kiko vykulila oči. Nečekala, že tam někdo bude umět říct jediné slovo. „Mám se 

dobře, jsem z Japonska“ odpověděla Kiko. 

Hodiny plynuly. Kiko to docela bavilo poslouchat ten zvláštní jazyk, ale těšila se, jak si 

zase bude povídat s Bárou. 

Potom šly na oběd, kde podávali řízek s bramborama. Kiko nevěděla co to je, ani jak se 

to jí. Bára to čekala a tak jí to všechno hezky vysvětlila. Jak se drží příbor, protože v Japonsku 

jedí tyčkami. Tak se u nich stoluje. 

Po obědě měly ještě odpolední výuku, výtvarku. Na tu se Kiko moc těšila, taky protože 

jí šla. Šlo jí to výborně a moc ji to bavilo a učitelka byla taky skvělá. 

Když šly domů tatínek Kiko už čekal před školou, Kiko mu skočí do náručí. Ptá se jí 

„Tak jaké to bylo?“ Kiko přikývne, že skvělé. Našla jsem si kamarádku.“ povídá Kiko cestou ze 

školy. 

Tatínek má takovou radost, že Kiko vezme na zmrzlinový pohár. 
 

13.1.3 Ondřej, 7. třída  

Kiko první školní den 

Když se děti přestaly smát Kiko začala mluvit anglicky. Když učitelka doposlechla co 

Kiko řekla překládala. Řekla: „Jmenuji se Kiko je 12 let a pocházím z Japonska.“ Pak řekla 

učitelka dětem ať se jeden po druhém představí. Děti se jí představily. 

Potom Kiko řekla učitelce, že se dětí chce na něco optat. Učitelka to řekla dětem a ty 

poslouchaly. Kiko složila z origami vlak a na to napsala otazník. Děti nechápaly. Učitelka 

vysvětlila že se Kiko ptá jak se to řekne česky. Děti jednohlasně odpověděly: „Vlak.“ Pak byla 

přestávka a s Kiko se nikdo nebavil. Bylo jí smutno a proto si vzpomněla na origami. 

Začala skládat, když v tom si najednou vzpomněla na kouzelného ptáčka. Legenda říká, 

že když ho složí člověk z dobrým srdcem tak oživne. 

A skutečně. Kiko ho složila a ten oživl. Děti se udiveně dívaly na ptáčka a zvlášť Lukáš 

Mařata. V tom okamžiku se Kiko zaradovala. Ale něco se stalo. Kiko najednou mluvila sama od 

sebe česky. ekla dětem: „Ahoj jsem Kiko budeme kamarádi.“ Děti se zaradovaly Kiko se 

omluvily a skamarádily se. Ale to už byl konec školy. Pro Kiko si přišel tatínek před školu. 

Tatínek říká: „Tak co škola.“ a Kiko na to: „Jo dobrý už mám nové kamarády a umím česky.“ 
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13.1.4 Pavla, 7. třída 

Kiko první školní den 

Úplně celá zčervenala. Paní učitelka zavelila a třída ztichla. Pak se rozhlédla po třídě, 

aby zjistila kde je volná lavice. „Á támhle je místo vedle Lucinky, tak se tam Kiko prosím 

posaď“ řekla. Kiko se tedy posadila a vytáhla si z batůžku pero, sešit, pastelky a barevné 

papírky. Celou hodinu si skládala origami, protože nerozuměla co paní učitelka vykládá. 

Z ničeho nic zazvonilo na oběd a celá třída s křikem vyběhla se třídy. 

Na obědě si Kiko stoupla do fronty a čekala až na ni přijde řada. Avšak si před ni drze 

stoupl Lukáš Mařata. Kiko se na něj rozčileně podívala. Lukáš ji viděl, ale nevšímal si jí. Kiko 

na něj teda rukou zabušila a znovu ho zapražila pohledem. Lukáš si tedy zešikmil oči a ukázal 

na ni. Kiko se draly slzy do očí a proto utekla domů. Ve škole ji ale, vypadly origami z batohu a 

orgami našel Lukáš. Na origami byla Kiko podepsaná.  

Druhý den se Kiko do školy vůbec nechtělo, ale musela. Když přišla tak jí na chodbě 

zastavil Lukáš podal jí origami a posunky naznačil že ho mrzí co jí řekl o šikmých očích. Kiko 

chvíli váhala, ale nakonec mu odpustila. 

Po škole se s Lukášem domluvila že půjdou ven a Lukáš ji poprosil jestli by ho naučila 

skládat origami. Kiko přikývla. Celý následující týden chodila s Lukášem ven a byla ráda že si 

našla tak dobrého kamaráda. 
 

13.1.5 Kristýna. 7. třída 

Kiko první školní den 

Paní učitelka Michalská posadila Kiko do čtvrté lavice u okna. Tam seděla holčička 

jménem Anička. Hned na první pohled si padly do oka. 

Zazvonilo. Celá třída se hnala do šaten. Holčička Anička si upravila dva culíky a 

pomohla Kiko si sbalit. Šly spolu do šaten. Celá třída odeběhla na oběd a Anička s Kiko šly 

pomalu za nima. 

Na obědě si vzaly tác a šly si pro jídlo. Paní kuchařka se na Kiko usmála a podala jí 

jídlo. Šly si spolu sednout ke stolu. Anička si s Kiko chtěla začít povídat, ale uvědomila si, že 

Kiko česky ještě neumí. 

Po obědě Anička provedla Kiko po škole a ukázala ji: školní knihovnu, učebnu hudební 

výchovy, tělocvičnu a ostatní učebny. Anička řekla Kiko: „Kiko ještě musíme jít na hodinu 

výtvarné výchovy. Je to odpolední vyučování.“ Kiko se usmála. Společně odešly na hodinu. 



139 

 

Zazvonilo. Paní učitelka dětem rozdala papíry a řekla jim ať nakreslí to, co dělali o 

prázdninách. Všichni už začali malovat, jediná Kiko nerozuměla zadání. Paní učitelka k ní 

přišla a anglicky jí to vše řekla. Kiko se pustila do malování. Uběhlo 45 minut a všichni 

odevzdávali své obrázky. 

Kiko si sbalila své věci a rozloučila se s Aničkou a paní učitelkou. Utíkala k autu ve 

kterém seděl její tatínek. Kiko hned tatínkovi povídala o škole. Sundala si bundu a už odjížděli 

k zámku. Kiko se druhý den moc těšila do školy. 

 

13.1.6 Vojtěch, 7. třída 

Kiko první školní den 

Kiko přichází do školy. Všichni na ní podivně koukali a Kiko se začínala trochu bát, 

jestli do kolektivu zapadne. Když Kiko přišla do třídy, tak jí paní učitelka posadila vedle 

Tomáše Kulicha. Tomášovi se to moc nelíbilo, ale po chvilce už mu to nevadilo. Když paní 

učitelka vyprávěla o přídavných jménech, tak si Kiko malovala, jelikož jí to nedávalo smysl. 

Skončila hodina, Kiko otevřela svůj boxík se svačinou. Vyndala bílé rýžové knedlíčky 

plněné zeleninou. Přišel Pepa Votrhánek, třídní vandal, vzal Kiko 1 knedlíček a začal si s ním 

házet. Kiko začala brečet, přišel Tomáš a Kiko se zastal. 

Začala rvačka, lítali pěsti a kopance. Tomáš zvítězil a vrátil Kiko knedlíček. Kiko byla 

šťastná že se jí někdo zastal. 

Když skončila škola, Kiko vycházela s úsměvem na tváři. Otec na ní čekal venku a 

viděl, že Kiko je šťastná. Bál se, že Kiko bude pod návalem rasistických poznámek. Jeho obavy 

se nevyplnily a tak byli oba šťastní. 

 

13.1.7 Patrik, 7. třída 

Kiko první školní den 

Paní učitelka Kiko představila a posadila jí do první lavice. Byla to hodina Aj a proto 

Kiko všemu co paní učitelka říká rozuměla. O přestávce si Kiko vyndala svačinu když jí 

najednou Lukáš Mařata ukradl pěkný a dobrý rohlík se slaninou a řekl „Si tu první den a druhý 

už nebudeš.“ A podivně se ušklíbl. Začla hodina češtiny. Kiko postupně porozumívala co paní 

učitelka říká. Najednou po ní někdo hodil papírek. Takhle to bylo celou hodinu. O přestávkách 

byla Kiko sama. 

Po čtvrté hodině šla Kiko domů na oběd. Doma se jí tatínek ptal jak bylo ve škole. Kiko 

zalhala „Jó dobrý.“ Už to řekla česky. Po obědě šla do místního parku. Tak uviděla skupinku 



140 

 

holek. Šla k nim. Dívky začaly volat: „To je Kiko“ a běžely k ní. Přijali jí do své party a 

postupně se představily. Byla tam Kačka, Bára, Bětka, Věra a Monika. Byli spolu až do konce 

dnu. Veček si s tatínkem vařili palačinky a měli se dobře. Ještě než Kiko usnula vzpomínala na 

to jaké to bylo ve škole. Už se těší na zítra. 
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