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Zadání: Přečtěte si Nerudovu povídku U Tří lilií a pokuste se 

ji interpretovat. 

Prostředí: kolektiv žáků/studentů, jejichž úroveň čtenářství, 

vědomostní ani hodnotové zázemí pedagog nezná; vyšší 

ročníky ZŠ, SŠ, VŠ 

Předpoklad: pedagog působí jako průvodce, nikoli jako arbitr 

jediné uznatelné interpretace literárního díla

VÝCHOZÍ SITUACE 



„Negace a prázdná místa jakožto základní složky 

komunikace jsou tedy struktury, jež vyžadují proces určení; 

ten může uskutečnit jedině čtenář. Tak vzniká subjektivní 

zabarvení významu textu.“ (Iser 2009: 85) 

„Dát textu Autora znamená vnutit mu pojistku, opatřit jej 

posledním označovaným, uzavřít psaní. […] zrození 

čtenáře musí být zaplaceno smrtí autora.“ 

(Barthes 2006: 77)

TEORETICKÉ IMPULSY  



„Osobnostní a sociální výchova pomáhá žákům vést zdravý 

a zodpovědný život jako jednotlivcům i členům společnosti, 

poskytuje žákům příležitosti přemýšlet o svých 

zkušenostech a o vlastním vývoji. […] Učí rozumět hodnotě 

mezilidských vztahů a respektovat názory, potřeby a práva 

ostatních.“ (RVP G: 66)

> Tematické okruhy (výběrově): jaké jsou mé hodnotové 

žebříčky, jakou morálku vyznávám ve vztahu k sobě, ve 

vztahu k ostatním lidem, jak rozlišuji mezi dobrem a zlem…

KURIKULÁRNÍ IMPULSY



„Díky sociální a osobnostní výchově se stáváme lidmi, kteří jsou lépe, 

nebo hůře přizpůsobeni své společnosti a kulturnímu stupni jejího 

vývoje. Taková socializace [ovšem] neznamená jednostrannou 

adaptaci. […] Je možné a žádoucí využít také potenciál literární 

komunikace a modelové příklady, které nabízí literární texty […].“ 

(Sladová 2016: 24–25)

„[…] školní literární výchova [by] měla mít rovněž podobu výchovy 

četbou a zároveň výchovy ke čtenářství.“ (Hník 2017: 42)

DIDAKTICKÉ IMPULSY  



„Většina interpretací […] vykládá tuto povídku jako příběh o 

hodném autobiografickém vypravěči, který se nachomýtl do 

kontextu, v němž je sváděn zlotřilou dívkou, jejíž chování v 

závěru povídky odsuzuje.“ (Bílek 2013: 191)

…jak tedy povídku čtou samotní žáci/studenti?

NARATOLOGICKÉ IMPULSY 



– V závěru povídky se vypravěč s dívkou setkávají a podle všeho jsou 

do sebe zamilovaní.

– Z mého úhlu pohledu se vypravěč k fyzickému kontaktu a přímé 

konfrontaci odhodlává až ve chvíli, kdy je dívka zhrzena a tudíž tolik 

nehýří silnou energií – stává se pro něj jednodušší „kořistí“. 

– Můžeme to brát jako šťastný konec, jelikož muži se dívka líbila. […] 

Konec je však neurčitý a každý si pod ním může představit své.

Z TEXTŮ STUDENTŮ VŠ (1. roč. bc. studia ČJ)



– Na první pohled překrásná, veselá, bezstarostná a společenská, na 

ten druhý bezohledná, tajemná, vábivá, probouzející v lidech úzkost, 

ale také silnou vášeň. 

– Jde o půvabnou dívku se zkaženým charakterem, což potvrzuje fakt, 

že neváhá a jde pryč s cizím mužem, ke kterému se později i tiskne. 

– [vypravěč] úplně přehlédne city modrooké a myslí si, že s ním je, 

protože ho miluje. Tak to však není, modrooká pouze potřebuje někoho, 

kdo ji utiší.

Z TEXTŮ STUDENTŮ VŠ (1. roč. bc. studia ČJ)



• Samostatná interpretace a následná diskuse ve třídě názorně ukáží: a) jak 

se zaplňují prázdná místa v textu; b) kde jsou meze interpretace; c) proč je 

dobré rozlišovat mezi autorem-psychofyzickou bytostí a vypravěčem. 

• Po důkladné diskusi lze snadno provést základní naratologickou analýzu 

textu, protože postupujeme od textu k teorii. 

• Takového čtení a diskuse vedou nejen k pozvolnému naplňování RVP G 

(viz výše), ale pedagogovi slouží také jako diagnostická pomůcka pro 

zhodnocení čtenářských dovedností, literárních znalostí a hodnotového 

zázemí žáka. 

• ZDÁ SE, ŽE PRO INTERPRETACI NENÍ STĚŽEJNÍ VĚK ŽÁKA, ALE 

JEHO MENTÁLNÍ VYSPĚLOST A JEHO SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ.

METODICKÉ IMPULSY NAMÍSTO ZÁVĚRU
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