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 Editorial 

 

 

Vážení čtenáři, 

 

právě jste otevřeli 10. číslo našeho časopisu – číslo jubilejní, ale současně poznamenané  

dopady některých omezení souvisejících s epidemií koronaviru. Virus SARS CoV-2 totiž 

v rámci svého celoročního negativního vlivu na naše životy osobní i pracovní postihl také 

přípravu některých textů – buď nemohly být dokončeny vůbec (to je případ rozpracované studie 

V. Galisové; proto se v tomto vydání objevuje studie pouze jedna oproti tradičním dvěma), 

nebo jejich původně šířeji zamýšlený záběr musel být redukován (což se odrazilo např. 

v menším rozsahu výzkumné sondy v práci I. Gejgušové). Příčinou těchto autorských nesnází 

bylo dlouhodobé omezení provozu škol nebo jejich úplné uzavření, tudíž nemožnost být 

v osobním intenzivnějším kontaktu se školním prostředím, nezbytným pro uskutečnění 

plánovaných výzkumných činností. Přesto si však dovolujeme tvrdit, že obsahová stránka 

letošního časopisu  kvůli zmíněným vnějším vlivům nijak kvalitativně neutrpěla a že si 10 textů 

tohoto 10. ročníku najde své čtenáře. 

Úvodní studie I. Gejgušové se zaobírá problematikou výuky literární teorie, prezentuje 

výsledky výzkumného šetření úrovně literárněteoretických znalostí žáků 9. ročníků dvou 

ostravských základních škol a nastiňuje následné badatelské kroky v této oblasti. 

Autory článků jsou většinou studenti doktorských studijních programů, kteří se ve svých 

publikačních výstupech dotýkají témat jazykových, literárních i didaktických: A. Balharová 

představuje literární adaptace hastrmanských pověstí pocházejících z českého Slezska, 

F. Valová se věnuje vizuální poezii, I. Kulhánková distančnímu vzdělávání žáků s odlišným 

mateřským jazykem, M. Myšková školskému dialogu a D. Viater pojednává o čtenářství žáků 

a úloze mimočítankové četby. 

Recenze z pera O. Kubeczkové a R. Nováka upřou naši pozornost na takové tituly, jako je 

monografie o H. Ch. Andersenovi, obrazové album P. Čecha a nejnovější publikace J. Poláčka 

věnovaná bratřím Čapkům. 

Závěrečný text je osobní vzpomínkou J. Svobodové na profesora Jaroslava Hubáčka, který 

opustil tento svět v únoru t. r., a připomenutím jeho odborných aktivit a významu pro 

Ostravskou univerzitu. 

 

Milí čtenáři, pevně věříme, že vám následující padesátka stran přinese poučení, inspiraci 

i povzbuzení – ať k četbě, vlastní odborné práci nebo „jen“ k přemýšlení o nastolených 

tématech. 

 

Za redakci Pavlína Kuldanová  
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LITERÁRNÍ TEORIE V LITERÁRNÍ VÝCHOVĚ NA 2. STUPNI 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Ivana GEJGUŠOVÁ 

Abstrakt: 

Příspěvek přináší výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak si žáci 

v závěru povinné školní docházky osvojili literární teorii, jaká je úroveň jejich znalostí 

terminologie vztahující se k obrazným pojmenováním a dovednost aplikovat uvedené poznatky 

při práci s uměleckým textem. Výzkum je reakcí na neujasněnost obsahu literární výchovy na 

2. stupni základních škol, přináší podněty pro učitele na základních školách, současně jsou 

výsledky výzkumu využitelné v pregraduální přípravě budoucích učitelů češtiny. 

Klíčová slova: 

literární výchova, literární teorie, obrazná pojmenování, výzkumné šetření, didaktický test, 

vztah mezi úrovní znalostí a známkou z předmětu Český jazyk a literatura, postojem 

k předmětu, k literární výchově a volnočasové četbě 

 

Úvod 

Podnětem ke vzniku příspěvku zaměřeného na problematiku výuky literární teorie na 

2. stupni základních škol se staly opakované diskuze odborníků i laické veřejnosti o cílech 

i obsahu výuky češtiny, zvláště literární výchovy v uvedené etapě vzdělávání. Diskuze plynou 

do značné míry z jen obecně stanovených požadavků pro jednotlivé vzdělávací oblasti 

v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, z obsahové rozmanitosti 

a nejednotnosti školních vzdělávacích programů, z malého povědomí učitelů češtiny o existenci 

vzdělávacích dokumentů, jako jsou např. Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M 

pro základní školu, Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení 

na střední školy v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou, případně i Katalogy požadavků pro 

zkoušky společné části maturitní zkoušky.1  Obecnost požadavků v RVP ZV a rozvolněnost 

školních vzdělávacích programů do značné míry kontrastuje se zavedením jednotných, 

centrálně zpracovaných přijímacích zkoušek na osmiletá a šestiletá gymnázia a na čtyřleté 

střední školy zakončené maturitou, se zapojením žáků základních škol do mezinárodních 

srovnávacích výzkumů (TIMSS, PIRLS, PISA) a následně s existencí společné části maturitní 

zkoušky.  

V reakci na danou skutečnost zaznívají ze strany pedagogů otázky, co mají konkrétně učit 

zvlášť v těch předmětech, které jsou vystaveny „výstupním měřením“, jak mají připravit žáky, 

aby při testování znalostí a dovedností uspěli. S hledáním optimální náplně výuky se setkáváme 

v souvislosti s předmětem Český jazyk a literatura jako celkem i s jeho jednotlivými složkami. 

Naše pozornost se zaměří na problematiku literární výchovy i proto, že jsou na ni kladeny 

značné nároky při minimální hodinové dotaci.2  Od literární výchovy se očekává utváření 

                                                 
1 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Národní ústav pro vzdělávání, 2011. 

Dostupné z: http://www.nuv.cz/file/189.  

Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělávání 

s maturitní zkouškou. Dostupné z: https://www.cermat.cz/specifikace-pozadavku-k-jednotnym-prijimacim-

zkouskam-1404035551.html.  

Katalogy požadavků pro zkoušky společné části maturitní zkoušky. Dostupné z: 

https://www.novamaturita.cz/index.php?id_document=1404033138. 
2 Na 2. stupni ZŠ převažuje čtyřhodinová dotace předmětu Český jazyk a literatura, i v případě navýšení dotace z 



6 

 

a rozvíjení čtenářské gramotnosti, dovednosti komunikovat s uměleckým i věcným textem, 

budování čtenářských návyků a pozitivních čtenářských postojů, které se projeví ve 

volnočasových čtenářských aktivitách žáků. Současně je literární výchově přisuzován 

kognitivní rozměr, jejím úkolem je vytvořit u žáků alespoň elementární povědomí o vývoji 

literatury v čase, o stěžejních literárních směrech, osobnostech a dílech, vybavit je základy 

literární teorie a dovedností využívat literárněteoretické poznatky při práci s textem.  

Tento poslední požadavek jednoznačně plyne z očekávaných výstupů literární výchovy 

pro 2. stupeň základních škol v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Bez 

literárněteorických znalostí a s nimi spojených dovedností by žáci např. nebyli schopni popsat 

strukturu a jazyk literárního díla (očekávaný výstup ČJL-9-3-01), rozpoznat základní rysy 

výrazného individuálního stylu autora (ČJL-9-3-02), rozlišit základní literární druhy a žánry 

(ČJL-9-3-06), nejspíš by se jen s obtížemi vyrovnali s požadavkem tvořit vlastní literární text 

podle svých schopností a na základě osvojených znalostí základů literární teorie (ČJL-9-3-04).3 

Potřeba zvládnout základy literární teorie je zakotvena i v oddílu o tvořivých činnostech 

s literárním textem, závazné učivo je vymezeno sledem literárněteoretických termínů, které si 

mají žáci osvojit a aplikovat je při práci s textem. Nejasnosti způsobuje skutečnost, že jsou mezi 

nimi i zastřešující termíny bez upřesnění, co vše je nutno konkrétně do výuky včlenit. Pro 

názornost si připomeňme, že v oddílu Závazné učivo jsou uvedena obrazná pojmenování bez 

upřesnění, která z nich mají být zařazena do výuky. A právě otázky v testech přijímacích 

zkoušek na střední školy a v maturitních testech ověřující znalost některých obrazných 

pojmenování vedly k medializovaným sporům o oprávněnosti a smysluplnosti jejich zařazení 

do testových úloh.   

V roce 2016 vyvolala diskuzi mezi odbornou i laickou veřejností jedna z otázek společné 

(tzv. státní) části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Maturanti měli za úkol vypsat 

„z výchozího textu jeden verš, v němž se vyskytuje epizeuxis“4. Výchozím textem byla Halasova 

báseň Zpěv úzkosti ze sbírky Torso naděje, jednalo se o verš Zvoní zvoní zrady zvon zrady 

zvon. Takto zadaný úkol vedl k opakovaně zaznívajícím úvahám, zda je detailní znalost 

literárněteoretické terminologie nezbytnou podmínkou pro úspěšné vykonání zkoušky, zvláště 

u studentů středních odborných škol, jejichž středoškolská příprava by měla směřovat k praxi 

a k výkonu budoucí profese. Opět bylo připomenuto a jako logičtější označeno původní 

vymezení státní maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury ve dvou variantách s odlišnou 

náročností, přičemž obtížnější varianta byla doporučována pro studenty gymnázií a pro zájemce 

o vysokoškolské studium humanitně orientovaných oborů. V tomto případě by se jevila výše 

uvedená otázka v náročnější variantě testu jako přiměřená. Za zcela oprávněnou můžeme 

považovat také námitku, že otázka v testu ověřovala znalost poměrně málo frekventovaného 

pojmu, ale zcela opomíjela zjištění, zda studenti chápou, jak opakování týchž slov v těsné 

blízkosti ovlivňuje vyznění uměleckého textu.      

Otázky pracující s literárními termíny jsou pravidelně zařazovány také do přijímacích testů 

z českého jazyka a literatury na osmiletá a šestiletá gymnázia a na čtyřleté střední školy 

s maturitou. Přestože jsou koncipovány jiným způsobem, je i jejich podoba nejednou podrobena 

kritice. Na rozdíl od maturitního didaktického testu, který ve výše popsaném případě 

předpokládal aktivní znalost termínu epizeuxis a pochopení jeho podstaty, jsou v přijímacích 

testech žákům nabídnuty definice příslušných pojmů (včetně příkladů), z ukázek z uměleckého 

textu pak mají žáci vybrat tu, která definici pojmu odpovídá. Nejedná se tedy o ověřování 

konkrétních znalostí, ale o dovednost porozumět poskytnuté definici pojmu a uplatnit ji při 

                                                 
disponibilních hodin na 5 bývá literární výchově obvykle vymezena 1 hodina týdně.    
3 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT, 2017, s. 24. 
4 Didaktický test z českého jazyka a literatury z roku 2016, tzv. jarní verze, otázka č. 28, s. 11. Dostupné z: 

https://statnimaturita-cestina.cz/wp-content/uploads/maturita-cestina-didakticky-test-zadani-2016-jaro.pdf. 
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práci s uměleckým textem.5 Samozřejmě je možno diskutovat o tom, zda v testech vystavujících 

žáky značnému časovému tlaku je prostor pro soustředěné čtení a zpracování informací, s nimiž 

se testovaný žák buď dosud vůbec nesetkal, nebo tvořily jen okrajovou část výuky.  

Četné otazníky spojené s literární výchovou na základní škole a zvláště s optimálním 

rozsahem literárněteoretického učiva volají po mapování existujícího stavu, po vyvození 

potřebných závěrů a doporučení, která by posílila efektivnost výuky literatury a naplňování 

jejích základních cílů. V současné době chybí učitelům i didaktikům literární výchovy aktuální 

informace, proto se jako přínosné jeví výzkumné aktivity G. Juchelky,6 který realizoval 

výzkumné šetření mezi učiteli češtiny na 2. stupni základních škol a pomocí strukturovaných 

rozhovorů zjišťoval rozsah literárněteoretického učiva v hodinách literární výchovy na 2. 

stupni. Autorovy poznatky se staly podnětem k přípravě první fáze výzkumného šetření 

kombinovaného typu, které se uskutečnilo v závěru školního roku 2018/2019 ve dvou 

ostravských základních školách mezi žáky 9. ročníků a jehož cílem bylo zjistit, jaká je úroveň 

literárněteoretických znalostí žáků v závěru povinné školní docházky. Vzhledem k rozsahu 

literárněteoretické problematiky bylo výzkumné šetření zúženo na sledování znalosti obrazných 

pojmenování a dovednosti využít těchto poznatků při práci s uměleckým textem.  

 

Teoretická východiska       

Vzhledem k zaměření výzkumného šetření na problematiku obrazných pojmenování 

předcházelo jeho realizaci studium odborné literatury s cílem zjistit, jak současná literární věda 

obrazná pojmenování vymezuje. Prokázala se nejednotnost v jejich definování. Např. Slovník 

literární teorie obsahuje heslo nepřímá nebo též obrazná pojmenování a vymezuje je jako 

„pojmenování užité pro jinou skutečnost, než jakou původně svým lexikálním významem 

označuje. Nepřímé pojmenování se tak opírá o přenesení významu na základě věcné souvislosti 

mezi označovanými jevy, ať již místní, časové nebo příčinné (metonymie), či na základě vztahu 

části a celku (synekdocha), nebo na základě podobnosti (metafora)“7. V samostatném hesle je 

vymezen termín tropy „jako souborné označení pro metaforu, metonymii a ironii a pro všechny 

jejich druhy a účelové odrůdy. Všem je společné užívání slova ve víceméně nezvyklém, 

„přeneseném“ významu, který vyplývá jen z konkrétní situace, kontextu…“8 a termín figury jako 

„výrazové prostředky tradiční poetiky a rétoriky, spočívající v odchylkách od norem běžného 

sdělovacího jazyka. Jejich funkce bývá okrasná nebo expresívní.“9     

J. Peterka v Teorii literatury pro učitele proti sobě staví potřebnou jednoznačnost 

odborného textu a víceznačnost jazyka literárních děl, jejímž projevem je skutečnost, že 

„nejednoznačně vyznívají literární díla jako celek a rovněž tak specifická místa v textu, různým 

způsobem kontrastující s doslovným vyjadřováním“10. Tato nejednoznačná pojmenování autor 

                                                 
5 Viz např. přijímací test pro osmiletá gymnázia z roku 2018, otázka č. 2, s. 2. Dostupné z: 

https://www.statniprijimacky.cz/wp-content/uploads/2017/08/statni-prijimacky-cesky-jazyk-test-zadani-2018-1-

radny-termin-osmilete-obory.pdf. 

TEXT 2 Personifikace – lidská činnost se přisuzuje zvířeti, rostlině nebo věci, např. mráz pokreslil všechny okenní 

tabulky. Ve kterém z následujících úseků textu 1 se uplatňuje personifikace? Úlohu řešte na základě definice 

uvedené v textu 2. 

A/ Je večer. Prostíráme stůl. B/ Ahój – tak se zdraví námořníci. C/ Jen obzor mrká. Spiklenecky. D/ Moře – to 

nejsou jenom lodě. 
6  JUCHELKA, G. K pojetí výuky literární teorie na 2. stupni ZŠ. Příspěvek na konferenci Didaktické impulsy 1, 

konané dne 16. 2. 2019 na katedře českého jazyka a literatury s didaktikou PdF Ostravské univerzity. Prezentace 

dostupná z: https://dokumenty.osu.cz/pdf/kcd/didai1/gabriel-juchelka.pdf. 
7 VLAŠÍN, Š. Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1984, s. 246. 
8 Tamtéž, s. 393. 
9 Tamtéž, s. 112. 
10 PETERKA, J. Teorie literatury pro učitele. Praha: Mercury Music&Entertainment, 2007, s. 143. 
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souhrnně označuje jako básnické obrazy či obrazná pojmenování, používá toto sousloví jako 

zastřešující označení zahrnující metafory a figurativní výrazy. Pod označení metafora můžeme 

podle Peterky zahrnout vše, co bývá dosud v literárních teoriích nazýváno jako tropy, 

figurativní výrazy odpovídají dosud častějšímu jednoslovnému označení figury. Z Peterkova 

vymezení obrazných pojmenování vychází realizované výzkumné šetření, podoba didaktického 

testu a hodnocení výsledků.  

V další fázi přípravy výzkumu byla pozornost věnována čítankám pro 2. stupeň základních 

škol, neboť i v nich jsou zastoupeny pasáže věnované literární teorii. Definice literárních pojmů 

jsou v čítankách přiřazovány podle potřeby přímo k jednotlivým literárním ukázkám, případně 

jsou jim vyhrazeny závěrečné části učebnic. Tak je tomu např. v Čítance pro 9. ročník 

nakladatelství Nová škola.11 Kapitola Přehled základů teorie literatury o rozsahu šesti stran 

přináší stěžejní poznatky o struktuře literárního díla (tematika, kompozice, jazyk), o literárních 

druzích a žánrech a o jazykových prostředcích ovlivňujících obrazové a zvukové kvality textu. 

Poslední z uvedených oddílů je dále členěn na obrazná pojmenování (tropy), zvukové 

zobrazovací prostředky a syntaktické zobrazovací prostředky. Obrazná pojmenování neboli 

tropy zahrnují termín metafora a metonymie, ty jsou dále členěny a specifikovány, za druh 

metafory je považováno zosobnění (personifikace), jinotaj, oxymóron, přirovnání, básnický 

přívlastek a ironie, za druh metonymie je považována synekdocha, nadsázka (hyperbola), 

eufemismus, symbol. U syntaktických zobrazovacích prostředků neboli figur je informace 

o možném opakování slov na začátku veršů nebo vět, na konci veršů nebo vět a o opakování 

slov na konci verše nebo věty a na počátku následujícího verše nebo věty. Termíny anafora, 

epifora a epanastrofa nejsou v souvislosti s těmito informacemi uvedeny. Struktura těchto 

pasáží, zvláště hierarchizace jednotlivých pojmů a vymezování druhů metafor a metonymií, se 

jeví pro potřeby výuky jako zbytečně komplikovaná.     

 

Metodologie výzkumu, jeho realizace a zhodnocení získaných dat 

Výzkumné šetření bylo realizováno ve dvou 9. ročnících na dvou základních školách 

v Ostravě (dále ZŠ 1 a ZŠ 2). Uvedená pracoviště byla vybrána záměrně na základě několika 

kritérií:  

• obě školy spolupracují s Ostravskou univerzitou, probíhají zde průběžné i souvislé praxe 

studentů různých aprobací, žáci mají zkušenosti s přítomností vysokoškolských studentů 

i pedagogů ve výuce a s případnými výzkumnými šetřeními, nevnímají tyto aktivity jako něco 

výjimečného a stresujícího, to jim dle našeho názoru umožňuje podat při testování optimální 

výkon;           

• třídní kolektivy byly vybrány i proto, že byly tvořeny shodným počtem žáků (19 žáků), 

avšak se zrcadlově odlišným zastoupením chlapců a dívek (ZŠ 1 poměr chlapci a dívky 12:7, 

ZŠ 2 poměr chlapci a dívky 7:12), nebyli mezi nimi žáci se specifickými vzdělávacími 

potřebami, s výjimkou dvou žáků ze ZŠ 1 měli v době testování všichni za sebou přijímací 

zkoušky na střední školy s maturitou; 

• žáci dosahovali v předmětu Český jazyk a literatura dobré výsledky, jejich klasifikace 

se pohybovala od hodnocení výborně k hodnocení dobře;   

• předmět vyučovaly pedagožky, absolventky téže univerzity, ale s výrazně odlišnou 

délkou pedagogické praxe, ve výuce využívaly čítanky dvou různých nakladatelství. 

    

                                                 
11 VIEWEGHOVÁ, T. Čítanka pro 9. ročník základní školy nebo kvarty víceletého gymnázia. Brno: Nová škola, 

2016, s. 117–122. 



9 

 

V první fázi šetření byl realizován polostrukturovaný rozhovor s oběma vyučujícími 

předmětu Český jazyk a literatura, cílem bylo zjistit,  

• co vnímají jako prioritu literární výchovy,  

• jaký je jejich náhled na výuku literární teorie na 2. stupni základních škol. 

Cíle byly operacionalizovány do výzkumných otázek: 

• K čemu by měla směřovat výuka literatury na základní škole?  

• Jaké místo má zaujímat v literární výchově na základní škole literární teorie?  

• Obsahuje ŠVP vaší školy konkrétně vymezené literárněteoretické učivo? Pokud ne, jak 

vymezujete jeho rozsah?  

  

Vyučující na ZŠ 1 s praxí v délce 38 let uvedla, že za stěžejní cíl literární výchovy považuje 

rozvíjení dovednosti komunikovat s uměleckým textem, interpretovat ho a tyto dovednosti 

přenášet do běžných životních situací při komunikaci s texty rozmanitého obsahu a funkce. 

Proto v hodinách literární výchovy klade důraz na práci s textem a usiluje o to, aby se žáci 

orientovali v základní literárněteoretické terminologii a dokázali ji aktivně využívat. Osvojení 

stěžejních literárních termínů vnímá jako potřebné vybavení pro porozumění textu, pro 

rozvíjení čtenářské gramotnosti. Ve ŠVP ZŠ 1 není konkretizováno literárněteoretické učivo, 

vyučující nemá povědomí o existenci dokumentů Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, 

AJ a M pro základní školu a Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku 

v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou. Rozsah výuky 

literární teorie vymezuje spíš intuitivně a na základě dlouhodobých pedagogických zkušeností, 

rozhodující jsou podle jejího názoru ukázky v čítankách, při jejich analýzách a interpretacích 

„si texty samy říkají, co si musí žáci z literární teorie osvojit, aby jim byli schopni co nejlépe 

porozumět“. Vyučující pracuje v jednotlivých ročnících 2. stupně s čítankami nakladatelství 

Fraus, pro potřeby 9. ročníku je k dispozici čítanka autorské dvojice L. Lederbuchové a M. 

Stehlíkové.12 Čítankové texty doplňuje o další zdroje jen zřídka.   

Vyučující ze ZŠ 2 s praxí v délce 15 let upřednostňuje takové výukové aktivity, které mají 

potenciál podnítit mimoškolní čtenářství žáků a utvářet jejich celoživotní pozitivní čtenářské 

postoje. V tom spatřuje vyučující hlavní přínos literární výchovy, osvojení literární teorie 

považuje spíše za okrajovou složku výuky. Ani ŠVP této školy nekonkretizuje 

literárněteoretické učivo, vyučující nemá k dispozici dokumenty Doporučené učební osnovy 

předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu a Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací 

zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou. Ve 

výuce využívá čítanky nakladatelství Nová škola.13 Pravidelně do výuky včleňuje další texty 

na základě vlastního výběru a ukázky z titulů literatury pro děti a mládež doporučených žáky, 

s nimi také buduje třídní knihovnu, jejíž fond je k dispozici celému třídnímu kolektivu.  

V další fázi výzkumného šetření byla prostřednictvím didaktického testu ověřována míra 

znalostí literární teorie u žáků závěrečného ročníku základní školy, výzkumný cíl byl 

operacionalizován do následujících výzkumných otázek: 

                                                 
12 Čítanky pro 2. stupeň ZŠ nakladatelství Fraus, jejichž autorkou je L. Lederbuchová ve spolupráci s E. 

Beránkovou (čítanky pro 6. a 7. ročník) a M. Stehlíkovu (čítanka pro 8. a 9. ročník), byly vydávány v letech 2003 

až 2006, v současné době jsou postupně nahrazovány novými učebnicemi autorského kolektivu K. Šebesta, P. 

Synková, K. Šormová, A. Králíková, M. Aleš, k dispozici jsou čítanky pro 6. až 8. ročník vydané v letech 2016, 

2018 a 2019. 
13 VIEWEGHOVÁ, T. Čítanka pro 9. ročník základní školy nebo kvarty víceletého gymnázia. Brno: Nová škola, 

2016. 
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• Jaká je u žáků v závěru povinné školní docházky úroveň literárněteoretických znalostí, 

konkrétně úroveň znalosti terminologie vztahující se k tzv. obrazným pojmenováním, 

a dovednost aplikovat uvedené poznatky při práci s textem?  

• Existuje souvislost mezi znalostí literárněteoretické terminologie a mírou aplikačních 

dovedností a vztahem žáka k předmětu Český jazyk a literatura, k literární výchově 

a k volnočasové četbě? 

• Je znalost literárněteoretické terminologie propojena s hlubším porozuměním tomu, 

jakou funkci plní využití konkrétních prostředků v uměleckém textu?  

 

Pro zjištění úrovně znalostí a dovedností žáků byl jako výzkumný nástroj využit didaktický 

test (viz Příloha č. 1). V jeho úvodu byly získány informace o žácích (pohlaví respondentů), 

o jejich prospěchu v předmětu Český jazyk a literatura, o jejich postojích k předmětu, k literární 

výchově, k volnočasové četbě a o jejich hodnocení vyučující předmětu. Sledování dosažených 

studijních výsledků a postojů žáků vycházelo z předpokladu, že mohly dlouhodobě ovlivňovat 

aktivitu ve výuce a přístup k osvojování znalostí a dovedností spjatých s literární výchovou a že 

můžou mít aktuálně vliv na motivaci žáků při zpracování didaktického textu.                  

Vlastní didaktický test vycházel z ukázky z novely J. Otčenáška Romeo, Julie a tma14 

v rozsahu 96 slov. K ukázce byly přiřazeny tři úkoly se záměrně klesající náročností. Úkol č. 1 

vyžadoval, aby žáci samostatně z ukázky vybrali 5 prostředků typických pro umělecké texty, 

aby k nim přiřadili odpovídajícími termíny. Zadání jim neposkytovalo žádnou oporu ani 

návodné otázky nebo příklady. Úkol tedy zahrnoval dvě dílčí operace, za každou zaznamenanou 

správnou odpověď (v části 1a, 1b) získal žák jeden bod, u prvního úkolu mohl žák získat 

maximálně 10 bodů.  

Úkol č. 2 vyžadoval, aby žáci k označeným pasážím v textu přiřadili odpovídající termín, 

úkol zahrnoval jednu operaci, žák mohl získat maximálně 6 bodů. 

Úkol č. 3 zahrnoval definice 4 pojmů (básnický přívlastek, hyperbola, aposiopese, 

metafora), žáci měli po přečtení definic ve výchozím textu vyhledat slovo nebo slovní spojení, 

které dané definici odpovídá. Za splnění úkolu mohli získat maximálně 4 body. Jak bylo 

uvedeno výše, jde o úkol objevující se v přijímacích testech pro osmiletá a šestiletá gymnázia 

i pro čtyřleté obory na středních školách. Jeho splnění nevyžaduje pamětnou znalost 

literárněteoretické terminologie, nýbrž ověřuje dovednost aplikovat získaný poznatek při 

analýze uměleckého textu.  

Následující tabulka přináší přehled maximálních počtů bodů, které mohli získat jednotliví 

žáci, třídní kolektivy i celý vzorek respondentů při plnění úkolů. 

  

                                                 
14 OTČENÁŠEK, J. Romeo, Julie a tma. Praha: Československý spisovatel, 1982, s. 167. 
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 Úkol č. 1 Úkol č. 2 Úkol č. 3 Celkem 

Maximální počet získaných bodů na 

1 žáka 

10 6 4 20 

Maximální počet získaných bodů na 

třídní kolektiv 

190 114 76 380 

Maximální počet získaných bodů 

pro celou skupinu respondentů 

380 228 152 760 

Tabulka č. 1 Maximální možný počet bodů při řešení úkolů 

  

Ze vstupních odpovědí vyplynulo, že žáci ZŠ 1 dosáhli v pololetí průměrnou známku 

z předmětu Český jazyk a literatura 2,21, svůj postoj k předmětu vyjádřili průměrnou známkou 

2,73, lepší hodnocení se dostalo literární výchově – 2,47. Vztah k četbě dosáhl v průměru 

hodnotu 2,05 a k vyučující předmětu 1,47.  Žáci ZŠ 2 dosáhli v pololetí průměrné známky 1,78, 

svůj postoj k předmětu vyjádřili průměrnou známkou 2,21, k literární výchově průměrnou 

známkou 1,73, vztah k četbě dosáhl v průměru hodnotu 2,15 a k vyučující 1,15.  

Po vyhodnocení tří úkolů didaktických testů byly výsledky shrnuty do následující tabulky, 

zvlášť jsou zpracovány výsledky jednotlivých třídních kolektivů i souhrnný přehled. 

 

Úkol č. 1 ZŠ 1 

Počet 

bodů 

% z max. 

možného 

počtu bodů 

ZŠ 2 

Počet 

bodů 

% z max. 

možného 

počtu bodů 

Celkem % z max. 

možného 

počtu bodů 

1a 37  36    

1b 29  25    

1a + 1b 66 34,7 % 61 32,1 % 127 33,4 % 

2 50 43,8 % 47 41,2 % 97 42,5 % 

3 52 68,4 % 45 59,2 % 97 63,8 % 

Celkem 168 44,2 % 153 40,2 % 321 42,2 % 

Tabulka č. 2 Počty reálně získaných bodů jednotlivých skupin a celého vzorku respondentů, procentuální 

vyjádření reálně získaných bodů z maximálního možného počtu 

 

Žáci ZŠ 1 získali celkově 168 bodů, nejnižší dosažená hodnota byla 3 body, jeden z žáků 

získal maximální počet bodů, tj. 20, třídní kolektiv získal 44,2 % z maximálního možného počtu 

bodů, průměr na žáka dosáhl hodnoty 8,8 bodů.  

Žáci ZŠ 2 získali celkově 153 bodů, nejnižší dosažená hodnota byla 2 body, nejvyšší 19 

bodů, třídní kolektiv získal 40,2 % z maximálního možného počtu bodů, průměr na žáka dosáhl 

hodnotu 8,0 bodů.  

Celý vzorek respondentů získal 321 bodů, tj. 42,2 % z maximálního možného počtu bodů, 

průměr na žáka dosáhl hodnotu 8,4 bodů, dívky dosáhly průměrné hodnoty 8,7 bodů a chlapci 

8,1 bodů. Výkony obou skupin byly velmi vyrovnané, neprojevily se podstatné rozdíly mezi 

školami ani mezi respondenty z hlediska pohlaví.  
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Podnětné informace přináší srovnání počtu získaných bodů při řešení jednotlivých úkolů. 

V případě prvního úkolu žáci při vyhledávání obrazných pojmenování nejčastěji uváděli: 

rozletěl se…jako černý pták (15), v slepých, vyděšených oknech (10), dunění, které páralo 

oblohu (10), znovu a znovu (7), mekání kulometných dávek (6), střílejí, střílejí (6), koryta ulic 

(6).  

Při řešení dalšího kroku, konkrétního vymezení obrazných pojmenování, ve všech 

případech správně určili přirovnání a personifikaci (rozletěl se…jako černý pták, v slepých, 

vyděšených oknech, dunění, které páralo oblohu). Spojení znovu a znovu a střílejí, střílejí žáci 

vymezili jako opakování slov, případně jako gradaci, i tyto odpovědi jsme vnímali jako správné, 

termín epizeuxis jsme nezaznamenali ani v jednom případě, žáci ho neznali. U slovních spojení 

mekání kulometných dávek a koryta ulic se kromě termínu metafora a personifikace opakovaně 

objevila i metonymie a hyperbola.  

Lepšího výsledku dosáhli žáci při řešení druhého úkolu, byli úspěšní ve 43,8 %, klesající 

náročnost úkolů se projevila i ve výsledku třetího z nich, žáci při jeho plnění získali 97 bodů, 

tj. 63,8 % z maximálního možného počtu. Větší problémy činilo žákům vyhledání hyperboly 

(19 bodů), úspěšnější byli v případě básnického přívlastku (21 bodů), aposiopese (27 bodů) 

a metafory (30).    

U celého vzorku respondentů se potvrdila souvislost mezi získaným počtem bodů 

a známkou z předmětu Český jazyk a literatura; žáci, kteří byli hodnoceni v pololetí známkou 

výborně, získali průměrně 12,5 bodů, známkou velmi dobře 8,1 bodů a známkou dobře 5,4 

bodů, obdobně klesal počet získaných bodů s klesajícím zájmem o mimoškolní četbu, výjimku 

představuje jen průměrný počet bodů u žáků, kteří zájem o četbu ohodnotili známkou dobře 

(9,4; 8,7; 10,5; 4,0; 3,5). 

Jinak tomu bylo u vztahu jednotlivých skupin k literární výchově a získaným počtem bodů. 

Průměrné hodnocení literární výchovy u žáků ZŠ 1 dosáhlo hodnoty 2,47, průměrné počty 

získaných bodů v didaktickém textu rozřazené podle hodnocení literární výchovy neměly 

klesající tendenci (7,6; 9,1; 8,0; 10,0; 9,0). Žáci ZŠ 2 udělili literární výchově průměrnou 

známku 1,73, u této skupiny naopak klesal s klesajícím hodnocením literární výchovy i počet 

získaných bodů (13,6; 6,8; 6,6; 3,5).  

Na ZŠ 1 dosáhli nejvyššího počtu bodů dva chlapci (18 a 20 bodů), oba byli v pololetí 

hodnoceni z předmětu známkou 2, přičemž první z nich udělil předmětu Český jazyk a literatura 

známku 3, literární výchově dokonce 4, ale četbě 1; druhý z nich hodnotil předmět Český jazyk 

a literatura a četbu shodně známkou 3, literární výchovu stupněm 2. Na ZŠ 2 byly nejúspěšnější 

dvě dívky s počtem bodů 17 a 18, v pololetí byly hodnoceny z předmětu známkou 1, obě 

hodnotily předmět Český jazyk a literatura, literární výchovu i postoj k četbě známkou 1. 

 

Závěr 

Realizované výzkumné šetření bylo spojeno s trojicí výzkumných otázek, pomocí 

získaných dat je možno zformulovat první odpovědi.  

Výsledky ukazují, že žáci tvořící vzorek respondentů si z obrazných pojmenování osvojili 

v potřebné kvalitě přirovnání, personifikaci, básnický přívlastek a metaforu, znalosti o nich žáci 

dokázali aplikovat při práci s textem, byli obvykle schopni uvedená obrazná pojmenování 

v textu identifikovat, propojit konkrétní část textu s odpovídajícím termínem. S menším zdarem 

operovali s termíny gradace, metonymie, hyperbola. Respondenti byli při řešení úkolů úspěšní 

ze 42,2 %. Vstupní realizované šetření nás zatím neopravňuje k vynášení hodnotících soudů, 

až zapojení dalších skupin žáků ukáže, zda prokázané znalosti sledovaného vzorku představují 
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běžný průměr, nebo se od něho výrazně odlišují.  

Okruh osvojených obrazných pojmenování se shoduje s těmi, která jsou uvedena 

v dokumentu Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na 

střední školy, z něhož se vychází při tvorbě jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá 

a šestiletá gymnázia a na čtyřleté střední školy. Jak se ukázalo v případě našeho šetření a jak 

vyplynulo i z výše zmíněného šetření G. Juchelky, vyučující o existenci daného dokumentu 

nevědí, vymezují požadavky na literárněteoretické znalosti podle vlastního uvážení, na základě 

sdílené zažité praxe, ale bez opory v platných vzdělávacích dokumentech, což oni sami vnímají 

jako problematické.   

Výzkum potvrdil očekávanou souvislost mezi zjištěnou úrovní literárněteoretických 

znalostí žáků a jejich hodnocením v předmětu Český jazyk a literatura, obdobně se potvrdila 

souvislost mezi výší získaných bodů a pozitivním postojem k literární výchově a četbě.  

Na závěr didaktického textu se měli žáci zamyslet nad funkcí obrazných pojmenování, 

s formulováním odpovědí měli značné potíže. Nejlépe se vyrovnali s vymezením funkce 

přirovnání (např. …něco, co neznám, je srovnáno s něčím mi známým, pak pochopím, o čem se 

v textu hovoří…) či opakování slov a slovních spojení (např. …když se slova opakují, tak se 

zdůrazní to, co označují…). Obvykle zůstávali u stručných, nekonkrétních formulací typu …je 

to hezké, působí to pěkně, je to umělecké… Z těchto odpovědí je patrné, že žáci nejsou vedeni 

k zamýšlení se nad tím, čím využitá obrazná pojmenování obohacují a zkvalitňují text, tedy co 

opodstatňuje jejich existenci a vede k tomu, že nezůstávají omezena jen na umělecký text, ale 

pronikají také např. do běžné komunikace nebo publicistiky. A přitom sledování těchto 

skutečností vytváří ve výuce prostor pro budování vnitropředmětových vztahů, pro propojování 

literární výchovy s výchovou jazykovou a slohovou. Pokud v hodinách literární výchovy při 

práci s textem zůstaneme jen u identifikování a pojmenování daných prostředků, lehce u žáků 

vyvoláme pocit, že je výuka literární teorie samoúčelná, že jde jen o stěží využitelné nakládání 

s pojmy, o neopodstatněné a nepotřebné „pitvání“ textů. A to je cesta, která nejspíš u žáků 

povede k neblahému oslabení zájmu o literární výchovu a zvláště k oslabení vztahu k četbě se 

všemi důsledky, mezi něž patří také dopad na úroveň čtenářské gramotnosti.  

Realizace první fáze výzkumu potvrdila jeho opodstatnění a současně potřebu jeho 

pokračování. Zapojením dalších skupin žáků závěrečných ročníků základních škol získáme     

potřebné informace využitelné v oborové didaktice, ve vysokoškolské přípravě budoucích 

učitelů i při posilování profesních dovedností stávajících pedagogů. Věříme, že dospějeme 

k hlubšímu poznání reálného stavu výuky a k pojmenování překážek, jejichž odstraněním by 

bylo možno posílit efektivnost výuky a zkvalitnit výsledky literární výchovy. 
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Příloha č. 1 

 

Základní škola: 

Chlapec/dívka (nehodící škrtněte) 

Známka z ČJ na posledním vysvědčení (pololetí 9. ročníku): 

Zhodnoťte svůj vztah k předmětu Český jazyk a literatura (jako ve škole, tedy známkou od 

1 do 5):   

Zhodnoťte svůj vztah k literární výchově (jako ve škole, tedy známkou od 1 do 5):   

Zhodnoťte svůj vztah k četbě knih, časopisů, komiksů (jako ve škole, tedy známkou od 1 

do 5):   

Úkol č. 1 Přečtěte si následující text. Jde o ukázku z novely Romeo, Julie a tma Jana 

Otčenáška, jejíž děj se odehrává za druhé světové války. Z hodin literatury i z vlastní četby 

víte, že autoři beletrie používají ve svých dílem rozmanité jazykové prostředky, např. tzv. 

obrazná pojmenování.  

• Vyberte z textu pět uměleckých prostředků, které umíte identifikovat.  

• O jaké prostředky se jedná? Přiřaďte k nim odpovídající označení/termín.  

 

Všechno se opakovalo znovu a znovu se zdesateronásobenou silou a zblízka, praskot střelby 

se prolnul s mekáním kulometných dávek v ohlušující hřmot, který rozdrnčel tabulky skla v 

slepých, vyděšených oknech. Rozletěl se ozvěnou koryty ulic jako černý pták tlukoucí křídly 

ve splašeném letu o stěny domů. Slyšela ho i ona ve svém úkrytu, v podivné noře ze starého 

nábytku a dek. Slyšela střelbu a dunění, které páralo oblohu na dvě části. A pak se ozval hlas. 

Hlas plný strachu. „Střílejí, střílejí… Co se děje? Co budeme dělat? Ví někdo, co budeme 

dělat?“ Odpovědí byl hlasitý pláč. 

Úkol č. 2 Přečtěte si znovu ukázku. Zaměřte se na zdůrazněná místa. O jaké prostředky se 

jedná?  

Všechno se opakovalo znovu a znovu se zdesateronásobenou silou a zblízka, praskot střelby 

se prolnul s mekáním kulometných dávek v ohlušující hřmot, který rozdrnčel tabulky skla 

v slepých, vyděšených oknech. Rozletěl se ozvěnou koryty ulic jako černý pták tlukoucí 

křídly ve splašeném letu o stěny domů. Slyšela ho i ona ve svém úkrytu, v podivné noře ze 

starého nábytku a dek. Slyšela střelbu a dunění, které páralo oblohu na dvě části. A pak se 

ozval hlas. Hlas plný strachu. 

„Střílejí, střílejí… Co se děje? Co budeme dělat? Ví někdo, co budeme dělat?“ Odpovědí byl 

hlasitý pláč. 

Úkol č. 3 Přečtěte si následující definice. Kterým částem textu, s nímž pracujeme, 

odpovídají? Připište k definici vybraný příklad z textu. 

• Básnický přívlastek (epiteton) zdůrazňuje stálou, nebo mimořádnou vlastnost 

předmětu, vzbuzuje citový vztah k němu.  

• Hyperbola, nadsázka zvýrazňuje, nadsazuje daný jev, zvyšuje se tím intenzita 

citového zabarvení, posiluje se působení na čtenáře. 

• Nedokončená výpověď, tzv. aposiopese, představuje nedokončené sdělení, odmlku, 

způsobenou obvykle silným citovým pohnutím. 

• Metafora je náhrada jednoho pojmenování druhým na základě podobnosti. 

A ještě jedna otázka na závěr: 

Zamyslete se nad tím, jakou funkci mají v uměleckém textu využité prostředky, jak ovlivňují 

vyznění textu, jak působí na čtenáře, jaké pocity v něm můžou vyvolat. Své názory můžete 

doložit pomocí textu, s nímž jste pracovali. 

 

 

  



16 

 

PODOBY POVĚSTI O HASTRMANOVI Z ČESKÉHO SLEZSKA15 

Andrea BALHAROVÁ 

 

Úvodní slovo 

Pověsti obvykle čtenáře seznamují s historií, a to nejen s tou národní, ale i s dějinami 

rodného kraje, města nebo vísky. Mnohdy nám také připomínají dnes často pozapomenuté 

tradice a rituály, které se vázaly k oslavám určitých svátků či významných společenských 

událostí, ale i ty spojené s každodenním životem. Právě pověsti spolu s pohádkami jakožto 

původní žánry lidové slovesnosti bývají nejčastěji upravovány pro dětského čtenáře a jejich 

beletrizované podoby se tak stávají součástí literatury pro děti a mládež. To ovšem neznamená, 

že se jedná o žánr, který by nebyl atraktivní také pro dospělé. 

Podle folkloristky Marty Šrámkové je ve Slezsku nejrozšířenějším typem tzv. pověst 

démonologická, jinak také pověrečná, která vypráví o zkušenosti člověka s nadpřirozenými 

jevy a skutky, ale především o setkání lidí s nadpřirozenými bytostmi, se kterými se v reálném 

světě nesetkáváme. Jednou z takových postav je i vodník, v českém Slezsku znám také jako 

hastrman nebo hasrman. Tato postava je typická pro celý slezský region (nevyjímaje jeho část 

ležící v Polsku) a můžeme konstatovat, že její frekventované vystupování v lidové tradici 

Slezska souvisí s výskytem velkého množství vodních ploch v kraji. 

V našem článku se podrobněji zaměřujeme na literární adaptace pověstí o hastrmanech, 

pocházejících z českého Slezska. Sledujeme adaptace vybraných regionálních autorů, kteří se 

ve své literární tvorbě věnovali tomuto kraji a jejichž tvorba se dočkala knižního vydání 

(František Lazecký, Anna Malchárková), avšak v okruhu našeho zájmu stojí také literární 

adaptace pro děti Heleny Salichové, jejíž tvorba byla publikována pouze částečně, a právě 

hastrmanské pověsti (včetně těch upravených pro děti) zůstaly nevydány v její písemné 

pozůstalosti, uložené v Památníku Petra Bezruče v Opavě. 

Cílem našeho příspěvku je představit některé z regionálních hastrmanských pověstí, které 

bychom mohli nabídnout dětskému čtenáři, aby se seznámil nejen se slovesnou a kulturní tradicí 

slezského regionu, ale také se samotnou postavou vodníka. Upozorňujeme však, že ne všechny 

z nich jsou dětem primárně určeny (Malchárková), nicméně je můžeme označit za tzv. recepčně 

otevřené. Všichni vybraní autoři se snažili vycházet z původních folklorních záznamů lidových 

vyprávění, avšak každý z nich se k folklorním předlohám dostával jiným způsobem. Helena 

Salichová byla sběratelkou a ve svých literárních adaptacích vycházela z vlastních sběrů, 

pořízených převážně v okolí Kyjovic, Polanky nad Odrou a na Klimkovicku. František Lazecký 

čerpal ze souborů lidové prózy pořízených jinými sběrateli slezského slovesného folkloru, 

významně jej také ovlivnila úzká spolupráce se slezským folkloristou Antonínem Satkem, 

s nímž průběžně konzultoval podobu svých pohádkových souborů. Konečně Anna 

Malchárková získala záznamy lidových vyprávění od svých známých a rodáků z oblasti 

Hlučínska, kteří však povětšinou sepsali jednotlivé příběhy tak, jak si je sami pamatovali 

z vyprávění v dětství či mládí. 

 

Srovnání vybraných pověstí o hastrmanovi 

Dříve, než přejdeme k samotným pověstem o vodníkovi (hastrmanovi), považujeme za 

důležité stručně nastínit, kdo je vlastně vodník, jak vypadá, vystupuje a čím je charakteristický. 

                                                 
15 Článek je výstupem z projektu SGS04/FF/2020 Literární postavy a subjekty (typy, stereotypy, archetypy), 

řešeného v roce 2020 v rámci Studentské grantové soutěže Filozofické fakulty Ostravské univerzity. 
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Vodník bývá ve slezské lidové tradici popisován nejčastěji jako muž menšího vzrůstu 

s koňskými kopyty místo chodidel, anebo s blanami mezi prsty na rukách a nohách. Bývá 

oblečen do zeleného kabátku a kalhot, kalhoty mohou být také červené, podobně jako jsou 

vodníkovy boty. Jedná se o nadpřirozenou postavu, která se dokáže proměňovat v různé 

předměty či osoby, ale i zvířata, velmi často v koně nebo ryby. Zvláštní na něm je, že na rozdíl 

od jiných kouzelných postav se obvykle nedá odhadnout, jak se zachová v kontaktu s lidmi. 

Většina pověstí vypráví o vodníkovi, který topí lidi, nebo se proměňuje a v takové podobě pak 

z legrace provádí lidem naschvály, ale najdeme také velké množství vyprávění, která popisují 

vodníka jako toho, kdo lidem pomáhá, obvykle při práci ve mlýně či na poli. Z vyprávění 

zaznamenaných na území českého Slezska navíc vyplývá, že vodník byl vnímán jako běžná 

součást reálného světa, jako „strýček“ či soused, který si rád zahraje karty, vychutná si dobré 

pivo, anebo si zakouří z fajfky. 

Vzhledem k tomu, že se spolu s důlním duchem jednalo o nejfrekventovaněji se 

vyskytující pověrečnou postavu ve slezském folkloru, objevuje se ve velkém množství 

beletrizovaných textů, zejména v těch určených dětskému čtenáři. My se zaměřujeme na 

vybrané tvůrce, u nichž lze pozorovat různé autorské postupy, ale také, jak jsme již zmínili 

výše, odlišný přístup k folklorním pramenům. Vzhledem ke zkoumání, které je předmětem naší 

disertační práce, volíme k porovnání hastrmanské pověsti zpracované Helenou Salichovou 

(1956–1958) a Františkem Lazeckým (1983) a doplňujeme je o srovnání s novějšími literárními 

úpravami od Anny Malchárkové (2018). 

Helena Salichová (1895–1975) byla slezskou malířkou, spisovatelkou a sběratelkou 

lidové slovesnosti, která se stala hlavním inspiračním zdrojem pro její tvorbu určenou dětem. 

V roce 1958 byl vydán soubor autorčiných adaptací slezských pohádek nazvaný Slezské bajky 

(Krajské nakladatelství Ostrava, pozdější Profil; v roce 1975 vyšly v přepracovaném 

a doplněném vydání pod názvem O Zlatém zoubečku). Při prostudování rukopisu knihy 

uchovaném v autorčině písemné pozůstalosti bylo zjištěno, že do vydání Slezských bajek z roku 

1958 mělo být kromě pohádek zařazeno také několik pověstí. Některé z nich vyprávějí právě 

o hastrmanovi. Ty měly být v souboru opatřeny souhrnným názvem Hastrmanovy kousky. 

Vzhledem k tomu, že Helena Salichová měla k dispozici velké množství sebraných 

lidových pověstí a pověrečných povídek, v nichž vystupoval vodník, a to jednou jako ten, kdo 

člověku škodí (usmrcuje jej, anebo si z něj dělá legraci), jindy jako ten, kdo mu pomáhá 

(většinou při práci), mohla zvolit k adaptaci právě takové texty, které byly pro dětského čtenáře 

nejvhodnější a které nevyžadovaly větší zásahy do obsahu. Úpravám tak podrobila několik 

pověsťových vyprávění, ve kterých je hastrman líčen především jako vtipálek, který obvykle 

v proměněné podobě (jako dobytek) a pomocí kouzel (vyčarované hospody a svatebčanů) 

provádí lidem pro vlastní pobavení naschvály, někdy se však snaží pobavit i lidi samotné („Hrál 

si s nimi [s dětmi], převracel kozelky, dováděl s nimi i prováděl všelijaké taškařiny […].“; 

Salichová, písemná pozůstalost, složka U 3092 AP/1). Přestože tu nenajdeme příběh 

o hastrmanovi, který utopil člověka, jeho typická démoničnost a tajuplnost zde není úplně 

potlačena („[…] děvčata nikdy o zelené stužky nestála, protože se bála, že by je mohl po nich 

hastrman stáhnout do vody, a co mohla, utíkala odtud.“; „Listonoš si souseda prohlížel a bylo 

mu divné, že je tak malý a že je celý zelený. […] Najednou se dovtípil, s kýmže to beseduje, 

a dostal strach.“; Salichová, písemná pozůstalost, složka U 3092 AP/1).  Upravené texty jsou 

oproti folklorním předlohám bohatší na popisné pasáže (včetně popisu vodníka, aby si jej děti 

dovedly představit) a prokládány větami, ve kterých se autorka obrací na explicitního čtenáře – 

na dítě („Ba, pohádky, milé děti, se staly všecky kdysi dávno […]“; „Ptáte se, děti, kam se 

hastrman z Mostisk poděl?“; Salichová, písemná pozůstalost, složka U 3092 AP/1). Pověsti 

jsou psané ve spisovném jazyce, vzácně se v nich objevují regionalismy (šturmenty, stryk, 

dědina), neznámé výrazy jsou opatřeny vysvětlivkami (šturmenty – instrumenty, kozelky – 
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kotrmelce). Salichová usiluje o co nejpřesnější lokalizaci a nejenže z folklorních textů 

nevynechává odkazy k obcím a vesnicím, z nichž vyprávění pocházejí, ale věnuje se také 

konkrétním místům v daných oblastech a osvětluje čtenáři jejich vývoj a případnou proměnu, 

kterou během let prošly (např. se snaží vysvětlit, kde se nacházela některá zaniklá místa: 

„Strykovi Sýkorovi, kteří byli v Kyjovicích masařem, provedl hastrman z Mostisk, to je tam, kde 

dnes nádraží, ještě něco směšnějšího.“; Salichová, písemná pozůstalost, složka U 3092 AP/1). 

Salichová z původních folklorních vyprávění nevynechává ani náležitosti typické pro žánr 

pověsti, jakými jsou zmínky jmen osob, kterým se určitý příběh stal, a pasáže, které mají stvrdit 

pravdivost vyprávění („Tenkráte hráli muzikanti v Budišovicích při muzice, a musí to být svatá 

pravda, neboť v té bandě hráli i stryk bednář Telnar, kteří pískali na klarinet a nikdy nelhali.“; 

Salichová, písemná pozůstalost, složka U 3092 AP/1). Co naopak autorka z původních předloh 

vypouští, respektive pouze naznačuje a dále nerozvádí, jsou některé pro děti nevhodné motivy 

(pohánění dobytka bitím, opilost hrdinů). 

Básník a spisovatel František Lazecký (1905–1984) se tvorbě pro děti a mládež věnoval 

od 50. let 20. století. Soustředil se převážně na úpravy prozaického folkloru ze Slezska (pověsti 

a pohádky), ale nevyhýbal se ani poezii, dětskému folkloru (soubor Malinový chodníček, 1979). 

V roce 1983 vyšel v ostravském nakladatelství Profil jeho soubor slezských pověstí Dukátová 

stařenka. Lazecký v něm literárně zpracoval pověsti, které pocházely ze sběrů předních 

sběratelů ze slezského regionu (F. Stavař, J. Vyhlídal, V. Prasek, K. J. Bukovanský, T. Čep 

ad.). Z nich pro soubor Dukátová stařenka vybral a upravil celkem osm vyprávění 

o hastrmanovi. 

Vzhledem k tomu, že kniha byla určena primárně dětskému čtenáři, zvolil Lazecký 

k úpravě takové pověsti o vodníkovi, ve kterých nebyl popisován jako hrůzostrašná a člověku 

škodící postava, ale naopak spíše jako někdo, kdo žije „vedle“ člověka, kdo se s ním dokonce 

může přátelit, byť jeho tajemnost a případná nebezpečnost nejsou opomíjeny (než se lidé 

s vodníkem osobně setkají a poprvé s ním promluví, mají z něj strach). Také obsah příběhů je 

dětem přizpůsoben – při srovnání folklorních předloh a jejich beletrizovaných podob bylo 

zjištěno, že autor vypouštěl z původních textů pasáže nevhodné pro děti (vulgární a se 

sexuálními narážkami). 

Autor měl k dispozici velké množství folklorních zdrojů, potýkal se tak s různou kvalitou 

textů, a proto ve svých podáních usiloval především o jejich jednotnou podobu. Upravoval je 

tedy tak, aby působily dojmem, že jejich vypravěčem je jedna a tatáž osoba. Lidové texty 

převedl do spisovného jazyka, ve kterých však ponechal některé regionalismy, jejichž význam 

vysvětlil ve slovníčku umístěném na konci knihy. Většinu textů opatřil úvodními a závěrečnými 

formulemi a části některých rozšířil o delší popisy či pasáže, ve kterých dětem vysvětluje 

případné nejasnosti. Několik pověstí také ozvláštnil verši. Do jeho úprav pověstí pronikají 

pohádkové prvky (zejména zmiňované formule), a texty tak mnohdy oscilují mezi oběma žánry, 

nicméně v nich nechybí tradiční znaky pověsti, jakými jsou lokalizace vyprávění do určitého 

města či vesnice, odkazy ke konkrétním místům (lávkám, řekám, mlýnu apod.) a konečně 

zmínky o skutečných osobách, které příběhy znaly z vyprávění, anebo události v nich popsané 

samy zažily („Ojej, můj stryk Jan byl strašně vybíravý. […] Chodil až na Hradec za Rozkou. 

Jednou jde též tak v noci ze záletů. […] Ale propánanasvětě, co to tam před lávkou stojí? […] 

Jde blíž, co nevidí! Chlopečka. […] Doopravdy, chlopečka hastrmanka.“; Lazecký, 1983, 

s. 289). Co je na Lazeckého podáních jedinečné, je jejich stylová úprava. Aby se autor co 

nejvíce přiblížil formě původního orálního podání, užíval určité prostředky typické pro 

hovorový projev: částice „a“ a „no“ na začátku vět, kratší věty, dialogy, exklamace, opakování, 

v neposlední řadě také podobně jako lidový vypravěč expresivně komentoval vývoj situací 

v ději („Než si sedl, povinšoval nevěstě a ženichovi. A jak šumně, měli jste slyšet! Tetkám tekly 
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z očí slzy jako hrachy.“; Lazecký, 1983, s. 290)16. 

Hlučínská rodačka, básnířka a prozaička Anna Malchárková (*1950) se ve svých 

historických prózách navrací do rodného kraje a nejinak je tomu i v útlém souboru pověstí 

pojmenovaném Chudobky (2018). Kniha zaujme především ty čtenáře, kteří se narodili anebo 

žijí na Hlučínsku, a to bez ohledu na věk. V Chudobkách najdeme kromě historických pověstí 

také tucet tzv. báchorek, kterými Malchárková označuje několik pověrečných pověstí a krátkou 

pohádku. Podotýkáme, že v případě Malchárkové je nesnadné podrobněji sledovat, jak 

zacházela s folklorními předlohami a nakolik do nich vstupovala, protože nemáme k dispozici 

originální texty, s nimiž pracovala. Sama autorka se v rozhovoru pro internetový deník iDnes 

(6. října 2018) vyjádřila ke zdrojům lidových vyprávění, které v Chudobkách zpracovává. 

Uvedla, že je získala od známých, místních rodáků, kteří jí pověsti zasílali, ale čerpala také 

z anonymního rukopisu z roku 1900, který dostala darem.  

Ve dvou báchorkách se objevuje postava hastrmana (texty Hastrman ve mlýně a Hastrman 

a černé pivo). Oba příběhy o hastrmanovi bychom v tomto případě mohli označit za pověrečné 

pověsti. Vyprávění se vyznačují stručností (texty zhruba na jeden a půl strany), avšak 

nepostrádají dynamičnost a mají spád, podobně jako mívala původní lidová vyprávění. Autorka 

se v maximální možné míře snaží o konkretizaci místa, kde se daný příběh odehrává („I stalo 

se, že přehyňský mlýn odvál čas a hastrmana odnesla Opavice až někde do moře.“; „Hospodský 

se ji [okenici] chystal upevnit, když tu z okna viděl od Bolatic přicházet postavu.“; Malchárková, 

2018, s. 72, 90). Skutečnost, že se pověsti vážou k Hlučínsku, je patrná i z pojmenování vodníka 

– v pověsti Hastrman a černé pivo se jmenuje Rokytka, nese tedy jméno typické právě pro 

vodníka z oblasti Hlučínska. Co se týká jazykové stránky pověstí, jsou vyprávěny ve spisovném 

jazyce a je v nich minimalizováno užití nářečních výrazů. K regionu, odkud pověsti pocházejí, 

tak odkazují pouze toponyma a některá vlastní jména postav, nikoliv lexikum, jako je tomu 

například u Lazeckého či Salichové. Autorka obě vyprávění opatřuje náležitostmi typickými 

pro lidová podání (vstupní a závěrečné formule: „Uběhly roky, z povrchu zemského zmizela 

hospoda Výhoda a s ní i Rokytka, který pil černé pivo.“; Malchárková, 2018, s. 90). V příbězích 

však neoslovuje čtenáře (tak, jako například Salichová oslovovala děti), ani nevysvětluje 

některé neznámé výrazy, nicméně zřejmě počítá s dětským čtenářem, protože podrobněji 

nerozvádí motiv smrti utonutím. Utopení dívky v pověsti Hastrman ve mlýně v podstatě 

neznamená její definitivní smrt, ale pouze tu na pozemském světě, ve světě podvodním se 

dívenka stává hastrmanovou manželkou. Malchárková už na začátku první pověsti popisuje, 

jak hastrman vypadal, přičemž její popis odpovídá tradičním představám (má vodnaté oči, 

naježené vlasy, nosí kabátek a klobouk, ze šosu mu kape voda a je cítit po rybách), navíc vodník 

ve vyprávěních působí tajemně (má tajemné, až děsuplné oči a je spíše málomluvný, případně 

vydává skřeky), a svým vzhledem a vystupováním se tak přibližuje démonovi. Z příběhů však 

vyplývá, že vodník byl součástí reálného světa a nevyhýbal se kontaktu s lidmi (chodil kouřit 

fajfku a hrát karty s mlynářem, pil pivo: „S hastrmanem byl staříček vždy zadobře. Půjčoval mu 

jednu ze svých fajfek a spolu si vychutnávali dobrý tabák.“; Malchárková, 2018, s. 71), avšak 

vzbuzoval v nich spíše nedůvěru a respekt, ostatně jako většina nadpřirozených bytostí (báli se 

ho, i když se k nim přiblížil jenom, aby si popovídal, jindy byl vodník naopak nemluvný a lidí 

se stranil, což v nich opět vyvolávalo obavy: „Vy jste tu poprvé? Odkud jste?“ zeptal se 

hospodský. Host na něj vykulil své vodnaté oči a jen ukázal rukou směrem k Bolaticím.“; 

Malchárková, 2018, s. 90). Stejně jako je tomu ve většině lidových pověstí, ani v úpravách 

Malchárkové nejsou opomíjeny zmínky o tom, jak se proti vodníkovi bránit (lze jej zahnat 

modlitbou a ztrácí moc nad člověkem, který má u sebe růženec). Jak jsme uvedli výše, 

v lidových hastrmanských pověstech vystupuje vodník na jedné straně jako bytost vzbuzující 

                                                 
16 Poznatky uváděné v této část článku vycházejí z výzkumu popisovaného v naší disertační práci (Démonologické 

(numinózní) pohádky a pověsti z českého Slezska). 
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respekt a strach, avšak na druhé straně umí být velmi štědrý a odměňuje se za pohostinnost. 

Právě tato ambivalentnost jeho povahy je zachycena také u Malchárkové – v pověsti Hastrman 

a černé pivo nakonec vodník za vypité pivo zaplatí a za pouhé dva džbánky dá hostinskému 

měšec dukátů.  

 

Závěrem 

Srovnáme-li literární úpravy Salichové, Lazeckého a Malchárkové, docházíme 

k následujícím závěrům. Každý ze zmíněných autorů svá vyprávění přesně lokalizoval do určité 

vsi, obce či města a nevynechával ani zmínky o konkrétních místech, zejména řekách, říčkách 

či rybnících. Všichni autoři prováděli podobné jazykové úpravy – folklorní texty převedli do 

spisovného jazyka, Lazecký a Salichová v nich však ponechali některá nářeční slova, aby 

odkázali k regionu, z něhož vyprávění pocházejí, naproti tomu Malchárková je prakticky 

eliminovala. Patrnější rozdíly mezi autory nalezneme ve stylové rovině textů. Vyprávění 

Františka Lazeckého mají díky užívaným stylistickým prostředkům, ale též prostřednictvím 

užitého lexika a formulí vzbudit ve čtenáři pocit, že jsou mu zprostředkovávána lidovým 

vypravěčem. Podání Heleny Salichové a Anny Malchárkové oproti tomu i přes užití např. 

úvodních či závěrečných formulí působí spíše jako prosté převyprávění příběhů čtenářům, 

a zatímco Salichová neustále naznačuje, že vypráví dětem a jejím posláním je zprostředkovat 

příběh právě jim, Malchárková nejvíce usiluje o předání slovesné tradice kraje prostřednictvím 

obsahu vyprávění, přičemž na cílovém čtenáři striktně nelpí. 

Pověsti o hastrmanovi od Anny Malchárkové můžeme nabídnout dětem, přestože pro ně 

zřejmě nejsou primárně určeny. Postava vodníka je tu sice obestřena tajemstvím a jeho 

„děsuplnost“ není zcela potlačena, avšak je tu naznačeno, že vodník umí být štědrý 

a spravedlivý, což poukazuje na jeho kladné charakterové vlastnosti, a že s člověkem dokáže 

dobře vycházet. Příběhy navíc seznamují čtenáře s postavou vodníka a jeho charakteristickými 

rysy, známými nejen v celém českém Slezsku, ale i s těmi, které jsou typické právě pro 

mikroregion Hlučínsko. František Lazecký a Helena Salichová své texty naopak věnovali 

primárně dětskému čtenáři, a proto je v nich hastrman popisován především jako vtipálek, který 

člověku provádí z legrace naschvály (zejména u Salichové), u Lazeckého je dokonce líčen jako 

přátelský pomocník a je zdůrazněno, že lidmi býval vnímán jakožto součást reálného světa.  

Jelikož v případě Lazeckého a Salichové máme k dispozici původní folklorní předlohy, 

z nichž jejich literární úpravy vycházejí, můžeme sledovat, jaké pasáže byly z původních textů 

vynechány, případně které motivy tu jsou pouze stručně zmíněny a dále nerozváděny (např. 

pasáž s erotickými motivy u Lazeckého nebo motiv opilosti u Salichové), a lze konstatovat, že 

k jejich eliminaci došlo opět vzhledem k cílovému čtenáři – dítěti. Toto srovnání se nám 

bohužel v případě úprav Anny Malchárkové nenabízí. 
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MOŽNOSTI VIZUÁLNĚ AKTIVNÍ POEZIE 

Filipa VALOVÁ 

 

K této malé úvaze nad problematikou nás vedou odborné studie prešovské ilustrační knižní 

školy, která je zosobněna zvl. Michalem Tokárem a Ivetou Gal Drzewieckou. Zvláště badatelka 

mladší generace se zabývá využitím obrazového potenciálu písma v poezii motivované 

esteticky, podobně jako použitím jazyka specifického pro básnické vyjadřování. Podle ní text 

básně se obvykle už na první pohled odlišuje od prozaického textu a samotnou báseň můžeme 

považovat za obraz. Nejde pouze o kultivované umění slova, ale i zkoumání tvárnosti obrazové 

podstaty písma. Ve vizuálně aktivních básních se, jak uvádí Drzewiecka, rozkládá formální 

identita jazyka, písma i obrazu. Poezie se vyjadřuje slovem, které je zvukem i obrazem zároveň. 

Proto v sobě obsahuje všechny prvky jiných umění, které jsou dané odděleně každému 

z ostatních umění.17  

Vizuální poezii chápeme jako jakýsi přechodný útvar mezi básnickým a výtvarným 

uměním, kdy se stírají nebo vzájemně prolínají hranice mezi těmito oblastmi. Básník si bere 

z výtvarného díla literární inspiraci a jeho báseň se stává jakoby malířským dílem. Jen místo 

štětců a barev používá slova. Výsledek se ale mnohdy odvíjí od čtenářovy spolupráce, 

schopnosti vnímat významy slov a zapojovat představivost do vizuálních představ. Budeme-li 

souhlasit s Michalem Tokárem, pak se artefakty vizuální poezie stávají rébusem, jak najít klíč 

k jejich kompozičnímu systému. Tento typ poezie si vyžaduje čtenáře znalého, který dokáže 

ocenit tvárné experimenty nebo má smysl pro hravost. Podle něj je v grafopoetice 

komunikativní funkce textové stránky oslabená, a tím pádem i ztížená.18  Neznamená to ovšem, 

že by recepci obrazové složky bylo možné nějak podceňovat a považovat ji za jednodušší a 

jednoznačnější než recepci psaného (literárního) textu. Umělecké dílo má ve všech druzích 

umění ikonický charakter.  

Schopnost rozumět a kriticky hodnotit kombinaci slova a obrazu by dnes už měla být 

neodmyslitelnou součástí čtenáře. Ať se jedná o vnímatele dětského či dospělého, je nucen 

k aktivní činnosti, porovnávání, přehodnocování a aktualizaci významů čteného a viděného. 

Kulturní tradice nám ovšem příliš neumožňuje vnímat texty jako vizuálně působící i přesto, že 

jsme v dnešním světě obklopováni nejrůznějšími druhy obrazů a obrázků. Dá se říci, že dnešní 

doba je obratem k obrazu (vizualizaci) a narůstá závislost psaného slova na obrazu. Neměli 

bychom ale zapomínat na poměrně zásadní změnu jejich vztahu. Souvisí s tím požadavky na 

rozvíjení vizuální gramotnosti. Slovo a obraz se vzájemně proplétají často až ke 

komplikovaným textově-obrazovým formám. Daná situace s sebou nese, dle Ivety Drzewiecké, 

ztrátu zájmu o čtení a přináší tzv. postliterární analfabetismus, klesající úroveň čtenářských 

kompetencí.19 Odmítnutím filozofie písma se však naskytly v knihách „nové“ způsoby zápisu, 

které pramení z  obrazové podstaty a které literárněvědná reflexe dlouhodobě ignorovala. 

Propojením slova a obrazu vyvstává složitá a mnohovrstevnatá problematika jejich vztahu, 

kterému se odborníci spíše vyhýbají nebo se nedokážou shodnout na odpovědích na otázky: Co 

skutečně charakterizuje grafopoetiku? Co všechno je určující pro rovnocenný vztah obrazu 

a slova? Jakou úlohu sehrává v básnické poetice? Je možné uvažovat o textu (básni) jako 

o obrazu bez toho, aniž by se ztratila jeho (její) textová rovina? Máme brát na vědomí nějaké 

                                                 
17 DRZEWIECKA, Iveta. Grafopoetika. K estetickým a poetologickým aspektom  grafickej vizualizácie 

básnického textu. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešove,  2013, s. 153. 
18 TOKÁR, Michal. Ilustrácia a báseň. Prešov: Pavol Šidelský – Akcent print, 2006, s. 111. 
19 DRZEWIECKA, Iveta. Grafopoetika. K estetickým a poetologickým aspektom  grafickej vizualizácie básnického 

textu. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešove,  2013, s. 5. 
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hranice literárnosti, za kterými se už nesetkáváme s literárním dílem? Očividně zde vyvstává 

příliš mnoho otázek, které je potřeba ve vztahu k dětskému čtenáři osvětlit.  

Co je premisou úvah zmíněných dvou prešovských badatelů: např. že báseň je velmi intimní 

záležitost, jejímž posláním je vyjadřovat sebe samého. I v ilustraci básní by měla být vyjádřena 

osobitost ilustrátora, díky které se projevuje vnitřní svoboda. Básnické dílo ve spojení 

s obrazem je, jak zmiňuje Michal Tokár, komunikativně bohatší.20 Spojení je nejideálnější 

v těch chvílích, kdy znaky výtvarného umění zprostředkovávají tu skutečnost básně, tedy obsah 

či myšlenku, která je textem, čili jazykem slovesného umění, nevyjádřitelná a naopak. Každá 

složka, textová i obrazová, by měla vyslovit vlastní výpověď a vyjádřit své stanovisko, protože 

jedině pak dojde k smysluplné symbióze vkládající do knihy vlastní rozměr. Takže 

východiskem tvorby vizuálně aktivního textu by měla být snaha spisovatelů a výtvarníků 

o vzájemné prolínání verbálních a vizuálních znaků.  

O aktivitě zrakového vnímání literatury se nejčastěji uvažuje v souvislosti s tvarovou 

poezií, jejíž text je formován do tvaru vizuálních figur připodobňujících konkrétní předmět či 

postavu. Tvar vystupuje jako ikona, obraz textu se podobá viditelnému objektu, čímž u čtenáře 

vytváří obrazový předstih před literární výpovědí, ke které posléze přejde. Iveta Drzewiecka 

ovšem o ikoně hovoří jako o jednom z možných obrazových atributů psaného textu. Pokud se 

upustí od konvenčního pojetí písma odvozeného z řeči, je možné pochopit grafickou vizualizaci 

textu v její úplnosti, a najít tak souvislosti mezi obrazností a obrazovostí textu.21 Přejde-li autor 

k záměrnému porušení norem konvenčního grafického zápisu jako nehomogenního plynutí 

znaků a řádků, budeme v textech nejčastěji spatřovat pravděpodobně práci s kresbou, velikostí 

a typem písma, což následně povede k vytvoření pravé obrazovosti básně (ale nejen té). Pokud 

totiž záměrně pracuje s vizuální figurativností textu, přidává k textovému vyjádření 

vizuálně-sémantické hodnoty. Typickým příkladem jsou kaligramy, resp. obrazové básně, 

vytvářející jakousi kresebnou iluzi předmětu díky tvarování písma a řádků. Tento postup je dle 

Marie Langerové nazýván hrou dvojznačnosti, kdy si síla grafiky pohrává s jazykem a písmena 

se přitom nepřestávají dovolávat na slovní sdělení.22 Langerová ještě dodává, že vedle takových 

básní-obrazů, kde obrys předmětu, o kterém je řeč, dává básni tvar a vnitřní náplň, může mít 

více či méně volné vazby k tomuto rámci.23 

Jestliže se dětský čtenář setká v knize s obrazovými básněmi neikonického charakteru, má 

menší pravděpodobnost narazit na vytváření vizuálních figur, které by svým tvarem 

připomínaly něco předmětného, a pomohly mu tak v interpretaci. Nezobrazují, nenapodobují 

viditelné aspekty věcí, avšak navzdory tomu ve své výpovědi počítají s obrazovým vyjádřením 

a vizuální percepcí. V tomto aspektu bývají často podobné abstraktním kresbám či malbám 

působícím na čtenářův zrak s absencí prvoplánové informace. V tvořivém procesu grafické 

vizualizace pochopitelně přebírají postupy z výtvarného umění (kubistický rozklad předmětu, 

dadaistické iracionální koláže, abstraktně-expresivní vyjádření). Nedochází-li k propojení 

takové kresby/malby s obrazovou básní, spatřujeme-li tedy rozdílnosti, pak i interpretace budou 

diferencované. Nebudeme ovšem zdůrazňovat, nakolik je složitý vztah verbálních 

a neverbálních složek sémioticky heterogenních komunikátů. Zaměříme se na vztah ilustrace 

(obrazu) a básně (textu) v takových případech, kdy obsah ilustrovaného básnického díla je 

vnímán jako jedinečný celek, i když se to tak na první pohled nemusí jevit. 

                                                 
20 TOKÁR, Michal. Ilustrácia a báseň. Prešov: Pavol Šidelský – Akcent print, 2006, s. 26. 
21 DRZEWIECKA, Iveta. Grafopoetika. K estetickým a poetologickým aspektom  grafickej vizualizácie básnického 

textu. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešove,  2013, s. 53. 
22 LANGEROVÁ, Marie. Vizuální aspekty básnického díla. In: Miroslav Červenka, Milan Jankovič a Marie 

Kubínová. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002, s. 450. 
23 Ibid, s. 454. 
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Dojde-li k volnější vazbě básnického slova a ilustrace, lyrická báseň je významově 

mnohoznačnější než například prozaický text. Jakkoli je zobrazení motivicky vzdálené od 

básnického textu, dá se v něm najít i nepatrná stopa interakce s mnohovýznamovým básnickým 

textem. Michal Tokár hovoří o ilustraci básně, ve které není cílem zobrazovat skutečnosti 

básnického textu výtvarnými prostředky, nemělo by se tedy jednat o doslovnou vizualizaci 

slovesných obrazů a metafor. Ilustrace je novým a autonomním výtvorem. Stejně jako text 

básně je vyjádřením sebe samé a stejně jako text dokáže vizuálním způsobem zachytit vnitřní 

život mysli a vnitřní myšlenky uskutečnit viditelnými. V literatuře pro děti vycházejí výtvarné 

koreláty ze čtenářské vizualizace literárních textů. Ilustrace může sice těžit ze slovní stránky 

básně, ale neměla by pouze zaznamenávat vizuální představy jazykem výtvarného umění. 

Filozofii básně by měla vizualizovat tak, jak ji subjekt umělce dokáže vyjádřit prostředky 

výtvarného umění. Aby ilustrace byly pro čtenáře přínosem, musí v nich být něco navíc, něco 

nekonvenčního a originálního.24 Jedním z neobvyklých či příliš často neužívaných prvků 

mohou být vlastnosti ilustrace lyrické poezie a ilustrace epického textu, které se mohou někdy 

velmi nekonvenčně a působivě prolínat. Jediný rozdíl mezi poezií a prózou se pak nachází ve 

způsobu jazykového zpracování. 

U čtenářů, a nejen těch dětských, ilustrované poezie ale často dle našeho mínění dochází 

k nepochopení záměru ilustrátora (a nemusí se nutně jednat o ilustrace abstraktního rázu). Může 

se objevit rozdíl mezi tím, co výtvarník zamýšlel svým obrazem vyjádřit, co skutečně vyjádřil, 

a také tím, jak zobrazení pochopí příjemce. Opět musíme souhlasit s Michalem Tokárem, že 

ilustrační dílo má tolik pravdivých obsahů, v kolika kontextech se čtenáři podaří ilustraci 

interpretovat. Každé zobrazení básnického textu totiž vyvolává určité asociace, představivost 

a zanechává určité stopy.25 Složitý vztah tedy u grafopoetiky nevzniká pouze mezi verbální 

a nonverbální složkou, ale také mezi tvorbou a recepcí ilustrace, která není asymetrická, na což 

budeme brát zřetel. 

Ilustraci lyrické básně lze tak považovat za žánr ilustrace umělecké literatury. Jde 

o výtvarný projev realizovaný na podnět básně, anebo původní autonomní výtvarné dílo 

(případně fotografii), který(á) je dodatečně přidělen(a) k básnickému textu, se kterým je 

přijímán(a) v interakci. Obraz může na dětského recipienta působit identicky s objektivní 

skutečností (což z hlediska grafopoetiky není příliš obohacující), jak ji zná z pozorování 

a svých představ, ale stejně tak může působit obrazně či metaforicky (což z hlediska 

grafopoetiky s sebou nese aktivizování pozornosti, interaktivní složky apod.). To ovšem může 

činit značné potíže, zvláště u menších a začínajících čtenářů, ale stejně tak to děti mohou 

přijímat úplně bezvýhradně. 

 Spojením uvedených pojmů vzniká ilustrace poezie, kterou budeme chápat jako výtvarný 

(rovněž fotografický) metatext lyrické básně, anebo zobrazení, které původně bylo autonomním 

výtvarným projevem (kresbou, malbou, grafikou, fotografií), ke kterému byla, na jeho motivy, 

vytvořena báseň. Michal Tokár dodává, že v ilustraci mají být některé složky básnického díla 

výtvarným způsobem vyzdvižené, jiné naopak oslabené.26 Ilustrace básně je výsledkem procesu 

tvorby, ve které je zaznamenána myšlenka a cítění autora, ale snaží se rovněž nabádat recipienta 

k úvahám. Michal Tokár upozorňuje, že báseň žádný metatext nenahradí, protože výtvarný 

přepis básnické metafory nemá takovou sílu, tudíž pravděpodobně nemůže vyvolat ty stejné 

reakce jako samotná báseň. Proto metatextové realizace nejsou tautologické. O metaforickém 

vyjádření je pak možné hovořit zvlášť v básni (slovním způsobem) a zvlášť v ilustraci 

(výtvarnými prostředky).  

                                                 
24 TOKÁR, Michal. Ilustrácia a báseň. Prešov: Pavol Šidelský – Akcent print, 2006, s. 52–53. 
25 Ibid, s. 151. 
26 Ibid, s. 48. 
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Výtvarně necitlivý příjemce, respektive příjemce s ustrnulým výtvarným povědomím, má  

dle Michala Tokára sklon interpretovat a hodnotit ilustraci básně analogicky jako ilustraci 

naučné literatury anebo názornou ilustraci v dětských leporelech, tedy podobně, jako 

interpretoval ilustraci v období dětství. Situaci navíc komplikuje skutečnost, že současný 

člověk je každodenně konfrontován s prostředky vizuální komunikace, které nevedou 

k náročnějším vnitřním aktivitám. Člověk má naštěstí v sobě zakotvenou potřebu rozvíjet se 

a seberealizovat se. Domnívá se tedy, že i ilustrace v knize básní se může stát vhodným 

podnětem a činitelem rozvoje osobnosti. S tímto názorem se ztotožňujeme, jelikož se sami 

domníváme, že takový zážitek přispívá k rozšíření zkušeností potřebných ke složitějším 

ilustracím, jejichž předstih je větší ve složce výtvarné i ve vztahu celkově k uměleckému textu. 

Kvalitní zobrazení vtahuje čtenáře do tvořivého dialogu, vyzývá ho ke komunikaci, aktivizuje 

zvědavost a hledání doposud neznámého. Stejně tak působí na smyslové funkce a především 

spojuje osobní zážitky/pocitovou sféru se zážitky ze spojení obrazu a slova. Dochází-li k tomuto 

vztahu, dětský čtenář se nenudí, přijímá nabízenou vizualizaci a hru, vnímá tyto vztahy, vytváří 

si individuální asociace a rozvíjí si svou představivost (což je vzhledem k dětskému čtenáři 

podstatné). Z možných vztahů, naznačení, zvýraznění, kompozičního uspořádání, si pak vybere 

to, co nejvíce a nejlépe naplní jeho vnitřní potřebu. Vizuální vnímání je totiž aktivní činností, 

ne pasivní odraz reality. A vizualizace básnického textu je schopna přimět čtenáře k vytvoření 

vlastních vizuálních představ. 

Předmětem analýz a úvah může tedy být spojení umění grafiky a uměleckých prostředků 

literárních děl. Zaměříme se na grafické podoby rukopisů, typografie textů a obrazové aspekty, 

které nejvíce působí, když vystupují z psaných textů, zvláště pak těch básnických. V poezii je 

toto skloubení méně násilné než v próze, dá se více a účelněji pracovat s jazykem a grafikou 

textu zároveň. Jazyk je totiž univerzální nástroj na všestrannější použití než pouze beletristické.  

Neznamená to ovšem, že bychom se zaměřili jen na veršovaná díla. Budeme se snažit ukázat, 

že spojení forem obrazu a slova lze zdařile provést i v textech jiných. Využívá se často při 

rozvoji dítěte, kde záleží na osobitosti a možnosti využití pro daný bytostný posun. Nejde pouze 

o figurativní básně, tedy kaligramy, nebo texty doplněné ikonickými prvky čili malované čtení, 

které se v tvorbě pro děti považují už za samozřejmé a ve kterých jsou díky obrazovosti 

vizuálních prvků rozpoznatelné literární a výtvarné složky na první pohled, ale také jde 

o prolínání slov a obrazů v textových hrách, experimentech v typografii textů, kde na čtenáře 

působí grafická podoba a kompozice písemných znaků. V literární praxi byly aplikované 

rozmanité vizuální techniky jako grafický verš (nekopíruje vždy verš fonetický, někdy ho 

záměrně narušuje s úmyslem vyvolat specifickou estetickou reakci u čtenáře), dělení slov básně 

do grafických strof (které pokaždé nekopírují celky jazykového významu), básnické útvary 

(foneticky nepostřehnuté verše, které jsou uvnitř jiných veršů prostřednictvím grafického 

zvýraznění některých písmen), akrostichy, mezostichy a telestichy (na začátku, ve středu anebo 

na konci veršů skrývají jméno básníka nebo jiné slovo, což je v závěru odpověď na hádanku a 

hra mezi autorem a čtenářem, kdy recipient musí odhalit utajená slova; oproti běžnému 

lineárnímu zápisu navíc umožňují více grafických postupů při čtení, což zároveň s sebou nese 

zvýšenou pozornost nebo zrakový návrat do vizuálně příznakových částí), obrazové básně 

a další vizuální formy. Z takové obrazovosti psaného textu pramení vizuální potenciál obracet 

čtenářovu pozornost k samotnému textu, který navádí k uvědomění si estetických specifik 

básnického jazyka a také jeho podstaty.  

Vizuálně aktivní texty pro malé čtenáře vytvářejí percepční předstih před samotným čtením 

a mnohdy rozhodují o celkovém přijetí básnického textu. Proto je zásadní i nevšední podoba, 

humor, tvořivost, jazykové hry, grafické prostředky na vizualizaci osobitých kvalit básnického 

jazyka, které hned upoutají a vystupují v kontrastu ke vzhledu běžných textů. U takových děl 

se spíše setkáme se zájmem a zvídavostí, což se stává naprosto přirozené. Dopomáhá tomu 
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i obrazové zvýrazňování částí textu, kterým dětský čtenář věnuje větší pozornost, nabývají pro 

něj větší významovou závažnost. Výtvarná forma navíc působí velmi autenticky, probouzí 

celkové vnímání a smysly adresáta, nebo úmyslně nenabízí nádech typografické monotónnosti 

knihy. Mladého recipienta přirozeně zajímají věci a dění kolem něj, což se projevuje ve funkci 

obrazových představ spojených s rozvojem spontánního výtvarného projevu a s postupy při 

jejich zobrazování (častým takovým postupem je malované čtení). Text se dá ovšem 

zviditelňovat i jinými způsoby, kterými jsou kryptografické šifry, piktografické či ideografické 

prvky, rébusy. Jde o proces navracení se zpět k obrazovým kořenům písma, ale také – pro dítě 

– k přirozenému vnímání obrazu. Z textu se pak stává hra spojená se subjektivními asociacemi, 

a to kvůli kombinaci písmen abecedy s grafickým záznamem hudební notace, kartografických 

značek, matematických záznamů nebo kvůli experimentování s různými typy a velikostí písma 

– kaligraficky upravené texty, pasáže evokující dětský rukopisný text a obsahující různé 

nedostatky. 

Tvůrci musí mnohdy cíleně pracovat s velikostí a tloušťkou písmen, typografickým 

uspořádáním písmen, slov, veršů a textů. Některá slova bývají vizuálně akcentovaná, čímž se 

hierarchizuje závažnost jejich významu. Takovým typografickým uspořádáním jsou právě již 

zmiňované kaligramy. Podle Marie Langerové jde o obrazce, které zahrnují textovou, 

básnickou, obrazovou a tematickou složku. Navazují na tradici středověké carmen figuratum 

(obrazová píseň/báseň různého tvaru předmětu díky různým délkám veršů svým obrazovým 

symbolismem umocňuje jazykový význam textu), přičemž dochází k propojení literatury 

a výtvarného umění, kde v díle splývá více uměleckých druhů.27 Dětský kaligram s sebou 

obvykle nese lehce srozumitelné jazykové poselství doplněné o vtip a tvary připomínající 

určitou vizuální skutečnost.  

Jak jsme již uvedli, postupy jsou spojené s modernou a dále s kubofuturismem, kdy se 

mezníkem ve vývoji francouzské poezie staly básnické sbírky Alkoholy a Kaligramy Guillauma 

Apollinaira. Díla vytyčila cestu modernímu umění, navrátila do veršů tajemnost, na základě 

volné asociace představ otevřela cestu surrealismu a vytvořila v podstatě nové skutečnosti, ve 

kterých se dosavadní hranice možností nabourávají a různě se prolínají v jednotlivých druzích 

umění. Nejznámějšími kaligramy jsou Pastýřka Eiffelka, Krajina, Srdce a koruna, Prší, 

Vodotrysk. Pro nás je stěžejní, že Apollinaire ovlivnil mnoho dalších autorů. U nás jej překládal 

Karel Čapek, inspiroval se jím Vítězslav Nezval ve svém Edisonovi, Jiří Wolker ve Svatém 

kopečku či Jaroslav Seifert, jenž podle vzoru vytvořil vlastní kaligram Počítadlo. V dětské 

literatuře zúročil formu kaligramu např. Emanuel Frynta v pozoruhodném básnickém souboru 

Písničky bez muziky, kde v básni Trychtýře vychází z Morgensternových Trychtýřů. Byl jeho 

brilantním překladatelem, stejně jako znal a nechal se inspirovat  nonsensovou poezií Edwarda 

Leara. Báseň nám předvádí s kreativní hravostí, bezhraniční fantazií, jazykovým vtipem 

a anglickým typem humoru. Jde o poezii, v níž slovo souběžně působí obrazem i textem, 

zaujmou  nevšedností, výjimečností a obvykle i zábavností.  

Záměrem autorů tedy bylo a je experimentovat, zároveň obohatit poezii o princip hry 

a podat důkaz svobodného intelektu, využít logické možnosti jazyka a verbálně vyjádřené 

a kódované zobrazit vizuálně. Jak zmiňuje Iveta Drzewiecka, přijímání textu dítětem 

podmiňuje jeho psychofyziologický vývoj osobnosti, takže autoři přizpůsobují nejen literární, 

ale i obrazové umělecké postupy. Jakousi výhodou dítěte v porovnání s dospělým čtenářem je 

větší bezprostřednost estetické reakce pramenící z jeho asociačních schopností a imaginace. 

Dítě není zatíženo racionalitou, jazykovými zkušenostmi či kulturními stereotypy, což jej do 

                                                 
27 LANGEROVÁ, Marie. Vizuální aspekty básnického díla. In: Miroslav Červenka, Milan Jankovič a Marie 

Kubínová. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2002, s. 450–

466. 



27 

 

určité míry může osvobozovat. Jeho cítění si ale zase vyžaduje rozvíjení a kultivaci.28 Dítě si 

s textem nepochybně rozvíjí svou slovní zásobu, realizují se jeho vztahy ke skutečnosti, rozvíjí 

se i poznání okolního světa, kultury a seberealizuje se. Získává schopnost vnímat, přijímat 

a dále interpretovat literární složku. Osvojuje si nový druh zkušeností texty různorodých forem, 

norem a konvencí, kterými se řídí tvorba textů nejen po jazykové, ale také po grafické stránce. 

Nejčastější komunikační formou u dětí je totiž právě obrazové vyjádření, tedy kresba, malba, 

fotografie. Střídání, variování, doplňování a míchání výtvarného znaku s obrazem, tvarem 

a následně se slovem či dokonce materiálem nabízí dítěti volbu toho druhu vyjádření, která je 

mu v danou chvíli, jako vyjádření konkrétního obsahu, bližší a srozumitelnější. 

Recepce dětského čtenáře je v porovnání s recepcí dospělého hodně specifická, proto se 

i na přiměřenost vizualizačních experimentů v dětské literatuře můžeme dívat různě. Určitou 

snahou může být odpoutání pozornosti dítěte od významových hodnot textu, čímž dochází 

k využívání grafopoetiky. Jak už jsme si řekli, jisté výhrady lze mít také ke komplikacím, které 

mnohou nastat při pochopení složitějších relací mezi textovou a obrazovou stránkou 

vizualizovaných textů, jako je nonsensově založený text či verbálně-vizuální paradox. Tam 

mnohdy obrázek ozřejmí skrytý význam. Stále se ovšem setkáváme s poezií, která se nějak 

nehodlá odpoutat od vážného pohledu na umění slova spojeného s didaktizující složkou. Je 

škoda, že se mnohdy zapomíná na sílu hravého zážitkového učení, které je i pro samotné děti 

přijatelnější, jelikož čtení poezie dítětem si vyžaduje zpomalení a uvědomění si, o čem čte. 

Básně, které využívají vizualizační metody, se nemusí hned vzdát didaxe, ale mohou se stát 

vhodnou pomůckou pro rozvoj vizuální gramotnosti i pro rozvoj vnímavějšího čtení, 

uvědomění si zvukové stránky jazyka, stylistických prostředků jazyka atd. Celkově osvojování 

jazyka je úzce spojeno s jazykem obrazu, což znamená získávání schopnosti rozumět viděnému, 

i když to může být někdy poměrně složité. Metody si tak vyžadují nejen obrazové vnímání, ale 

snad i určitou míru kulturní obeznámenosti dítěte s nefrekventovanými a netradičními způsoby 

znázornění. Smysl textů, které vycházejí z tradic konkrétní poezie, je rozeznatelný intelektem, 

a proto se na jeho zjemnění a přiblížení dětskému recipientovi obvykle využívá propojení 

kompozice textových znaků s explicitnějším typem ilustračního obrazu, který po dobu recepce 

slouží i jako určitý typ nápovědy a názorné pomůcky, na což právě odkazuje Iveta 

Drzewiecka.29 Kromě samotného čtení si ale mnohdy texty vyžadují i další aktivní činnost 

neboli vstup do textu. Dítě reaguje na podněty doplňováním, dopisováním, natáčením knihy, 

rozkládáním a překládáním stránek a postupuje podle instrukcí, které od autora nenápadně 

dostává. Přímý vstup do textu a aktivní činnost umožňuje vzájemnou komunikaci mezi dítětem, 

knihou a textem. Dítě může s knihou jako předmětem manipulovat, hrát si a bavit se, čímž se 

rozvíjí nejen jeho jazykové, ale rovněž i literární, motorické i psychomotorické, emocionální, 

tvořivé, kognitivní schopnosti a estetické cítění. Nejedná se o pasivní čtení slovo za slovem, ale 

text si žádá interpretační aktivitu. Nové postupy vizualizace textů v podstatě záměrně 

nabourávají stereotyp textové grafiky, porušují principy ortografie i jakousi zakořeněnou 

nedotknutelnost poezie. Takové skutečnosti dokáže dítě ocenit svým zájmem o text 

a opakovatelnému navracení se k němu. Rozvíjí si schopnost nejen porozumět psané formě, ale 

také rozumět různorodým typům obrazů, čímž se rozvíjí jeho vizuální gramotnost. V umění by 

nemělo být vše co nejjednodušší, nejpřehlednější či nejlehčí, jelikož v takových případech, kdy 

se adresátovi podává něco, co hned a dokonale chápe, v každém směru mu to vyhovuje, jej  

odsuzujeme ke stagnaci. 

 

 

                                                 
28 DRZEWIECKA, Iveta. Grafopoetika. K estetickým a poetologickým aspektom  grafickej vizualizácie 

básnického textu. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovské univerzity v Prešove,  2013, s. 138. 
29 Ibid, s. 147. 
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EFEKTIVNÍ ADAPTACE V ONLINE PROSTŘEDÍ 

Ida KULHÁNKOVÁ 

Článek se zabývá efektivní adaptací žáků s odlišným mateřským jazykem v online 

prostředí, a to v kontextu distančního vzdělávání. Východiskem pro článek bylo doporučení 

ministerstva školství k realizaci distančního vzdělávání pro jarní období školního roku 

2019/2020. 

V první části článku se zaměříme na identifikaci žáka s odlišným mateřským jazykem. 

Druhá část článku je věnována specifikaci a hodnocení využitého informačního systému 

použitého při distanční výuce u žáků s odlišným mateřským jazykem. 

Pro objasnění pojmu žák s odlišným mateřským jazykem je nutné v kontextu nahlédnout 

na koncepční dokumenty ministerstva školství, které pracují s údaji ze statistické ročenky30 

poskytující data o počtech žáků podle státního občanství. 

S ohledem na vývoj počtu žáků s odlišným státním občanstvím v letech 2012–2018 se ve 

Strategii 202031 a Dlouhodobém záměru 202032 objevují doporučení týkající se podpůrných 

opatření pro jmenované žáky. V návaznosti na strategii vzdělávání se začíná používat napříč 

organizacemi zabývajícími se adaptací žáků s jiným státním občanstvím sousloví žák 

s odlišným mateřským jazykem, které pomáhá porozumět potřebám žáků při rozvoji jejich 

komunikativní jazykové kompetence. 

 

 

Obrázek číslo 1: Graf vývoje počtů žáků v letech 2012–201 

 

Situace je rovněž nastíněna ve zprávě České školní inspekce z roku 201533 přinášející 

informaci, že ve výročních zprávách školských zařízení, které jsou podkladem pro statistickou 

ročenku ministerstva školství, jsou uváděny údaje o národnostním složení žáků, nikoli o jejich 

komunikativní jazykové kompetenci češtiny. 

                                                 
30 MŠMT (2005–2019). Statistická ročenka MŠMT. Dostupné z: <http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp> [cit. 2020-10-09].  
31 MŠMT (2013–2020). Strategie 2020. Načteno ze Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Dostupné z: 

<http://www.vzdelavani2020.cz> [cit. 2020-10-09]. 
32 MŠMT (2015). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015–2020. 

Dostupné z: <http://www.vzdelavani2020.cz> [cit. 2020-10-09]. 
33 ČŠI. Tematická zpráva. Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Praha, 2015. Dostupné z: 

<https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vzdelavani-deti-a-zaku-s-odlisnym > [cit. 2020-

10-09]. 

http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp
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Komunikativní jazykovou kompetenci přitom lze definovat dle Bytešníkové34 jako 

schopnost využívání jazykových prostředků mluvčím v reálných podmínkách komunikačního 

kontextu a pro určité komunikační účely, o čemž se vyjadřuje také Kocurová.35 

Na rozvoj komunikativní jazykové kompetence má vliv dle Novákové Suchardové 

sociokulturní prostředí, ekonomické zázemí či samotné lingvistické aspekty.36 Významným 

faktorem je rovněž i systém vzdělávání dané lokality či země. 

V našem kontextu hraje důležitou roli převedení prezenčního vzdělávání do distanční 

formy v důsledku epidemických opatření z jara 2019. 

Pro efektivní adaptaci žáků s odlišným mateřským jazykem v online prostředí vybrané 

školy byla z výše uvedeného důvodu částečně využita pro výuku konkrétní aplikace, jejíž 

funkčnost je předmětem závěrečného hodnocení. 

Zaměření se na princip fungování nových technologií (aplikace, servery, sítě aj.) vychází 

z potřeby porozumět struktuře nových technologií a získat představu o možnostech a mezích 

spolupráce při edukační činnosti. 

V práci Rudolfa Zscherpa37, která se věnuje využití kolaborativních prezentačních nástrojů 

ve výuce, se uvádí, že Americký národní institut pro standardy a technologie (NIST) 

v dokumentu z roku 2011 řadí aplikace, služby, sítě, servery a úložiště mezi cloudové 

technologie. 

Cloudová technologie vytváří model pro všudypřítomný, pohodlný přístup k množině 

sdílených prostředků konfigurovatelných výpočetních zdrojů (např. sítě, servery, úložiště, 

aplikace a služby), které mohou být okamžitě k dispozici k použití při minimálním zásahu ze 

strany poskytovatele těchto služeb.38 

Dle výše uvedených tvrzení lze strukturu nových technologií znázornit pomocí 

jednoduchého grafického objektu, do kterého byl jako příklad zakomponován konkrétní školní 

informační systém (IS Edookit) používaný při realizaci distančního vzdělávání u žáků 

s odlišným mateřským jazykem na vybrané škole. 

  

                                                 
34 BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Rozvoj komunikačních kompetencí u dětí předškolního věku. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 
35 KOCUROVÁ, Marie. Komunikační kompetence jako téma inkluzivní školy: specifické poruchy učení z pohledu vzdělávacích 

šancí. Dobrá Voda u Pelhřimova: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2002. 
36 NOVÁKOVÁ SUCHARDOVÁ, Jitka. Nerovnosti v procesu učení se cizímu jazyku. Praha, 2014. Disertační práce. 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 
37 ZSCHERP, Rudolf. Využití kolaborativních prezentačních nástrojů ve výuce informačních technologií. Praha, 2017. 

Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra informačních technologií a technické výchovy. 
38 MELL, Peter a Tim GRANCE. The NIST definition of cloud computing. Communications of the ACM. 2011, 53. DOI: 

10.6028/NIST.SP.800-145. Dostupné z: https://csrc.nist.gov/…nal 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-145/final
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Obrázek číslo 2: Grafický objekt struktury nových technologií 

 

Mezi výhody vybraného cloudového operačního systému (IS Edookit) lze zařadit 

dostupnost, protože žák není vázán na žádné konkrétní prostředí – nemusí být fyzicky přítomen 

ve škole, aby mohl v aplikaci pracovat, protože se jedná o sdílení pomocí cloudu a online 

webového přihlašování. Aplikace běží na serveru, který se může nacházet i zcela mimo Českou 

republiku, na školu nejsou kladeny finanční požadavky pro údržbu sítě, zároveň jsou 

zabezpečena data, což je v případě ochrany osobních údajů rozhodující prvek. Jako další 

výhoda se jeví možnost spolutvorby nezávisle na vzdálenosti mezi jednotlivými účastníky – 

příkladem jsou realizované videokonference, uskutečněné ankety či kvízy. 

K nevýhodám patří fakt, že do systému přistupuje žák/učitel/škola přes webové rozhraní, 

což klade nároky na data a datové spojení, které musí být ve škole, případně doma, zajištěno. 

Rovněž je nutné vlastnit prostředek pro práci – notebook/smartbook, který je schopen 

vstřebávat získaná data z cloudové platformy (rychlost počítače, programy MS Office 365). 

Na závěr je důležité podotknout, že některé nové technologie mohou zefektivnit adaptaci 

žáků v online prostředí, a to za předpokladu znalého průvodce, který je schopen zhodnotit 

edukační nabídku. 
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VYUŽITÍ VEDLEJŠÍCH TÉMAT VE ŠKOLSKÉM DIALOGU 

Markéta MYŠKOVÁ 

 

Školským dialogem rozumíme specificky uspořádaný projev, jehož témata jsou 

konstituující vlastností komunikační situace, v níž se odehrává. Témata jsou teoreticky dána 

typem činnosti. Cílem této malé sondy je dokázat, že i vedlejší témata, která mnohdy vyplynou 

ze školského dialogu vedeného na základě záměrně volených témat, mohou mít ve frontální 

výuce své místo a uplatnění.  

 

Společná činnost 

V rámci komunikační situace vymezujeme komunikační událost a složky její kultury, 

přičemž jejich vzájemná podmíněnost a realizace této podmíněnosti řečovými prostředky 

určuje uspořádanost dialogu a v případě dialogu školského také jeho účinnost. Průběh dialogu 

byl několikrát usměrňován pedagogem, neboť žáci měli v několika případech tendence od 

tématu vybočovat.  

Při analýze výstavby tohoto konkrétního školského dialogu sledujeme tematickou 

výstavbu a to, do jaké míry ji lze ovlivnit, aby bylo dosaženo v jistém úseku společné činnosti, 

kterou je v tomto případě frontální výuka českého jazyka, konkrétně slohu, efektivního cíle. 

Společná činnost probíhala v prostoru běžné třídy, v časovém úseku vyučovací jednotky a za 

spoluúčasti třiceti žáků.  

 

Ř  R  U/Ž  

1 1 U: když vám dojde urgence z knihovny / co uděláte ↑ 

2 2 Ž: to mi nikdy nepřijde ↓ 

3 3 U: nechodíš do knihovny ↓ 

4 4 Ž: Ne ↓ 

5 5 Ž2:                  = nechám to spadnout do spamu → 

6 6 Ž3: zajdu do knihovny a vrátím to ↓ 

7 7 U: jo ↑ zajdeš do knihovny / zaplatíš to ↑a dáš tam tu knížku / Aha 

8   můžete si knihovnu prodloužit / ale většinou jak už přijde 

druhá / třetí upomínka tak už ne /to už žádají vrácení té knihy / 

jo↑:) 

9  U: Maty a Maty / Bob a Bobek / co vy byste dělali / kdyby vám 

přišel dopis s upomínkou ↑ 

10 8 Ž4: no tak já do knihovny nechodím / ale tak asi bych knížku vrátil 

↓ 

11 9 U: vrátil bys ji / aha ↓ 

12  U: a jak říkal Kuba / že by ji nechal spadnout do spamu / to si 

myslím / že není úplně optimální řešení / jo ↑ 

13  U: tak…→ 

14 10 Ž5: a vy jste někdy zapomněla vrátit knihu natolik / že jste musela 

upomínku zaplatit ↑ 

15 11 U:  ɘ // já jsem ji nezapomněla vrátit / ale já jsem ji strašně dlouho 

potřebovala a už nešla prodloužit // ta výpůjčka / takže opravdu 

jsem to řešila padesátikorunovou pokutou / za kterou se do 

dneška stydím / nicméně opravdu jsem tu knihu potřebovala do 
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školy ke zkoušce a byl na to pořadník / tak pro mě bylo 

jednodušší teda zaplatit těch padesát korun a nechat si tu 

knížku ještě měsíc doma / jo // Takže to jo / to jsem udělala ↓ 

16 12 Ž5: a nemohla jste ji vrátit a hned potom si ji vypůjčit ↑ 

17 13 U: Ne / protože tam byl pořadník / ↓ 

18 14 Ž1: = a v antikvariátu nebyla↑ 

19 15 Ž5: = a nešlo by si ji zase půjčit ↑ 

20 16 U: Jo↑ ale zase třeba až za měsíc ↓ 

21   Jo↑ můžete se…pššššt…kluci → 

22   V antikvariátu nebyla // to je první věc / když sháním knížku / 

jestli ji seženu buď na internetu nebo v knihkupectví jako 

novou anebo když není ani v knihkupectví a už jsou to dávno 

vydané knížky a už nejsou jako dostupné / tak potom jdu a 

obíhám antikvariáty // a když opravdu ani tam / tak využívám 

služby knihovny ↓ 

23 17 Ž5: Znáte někoho // kdo s tím měl opravdu větší problém↑ 

24 18 U: Jo ↓ v univerzitní knihovně / tam byly až tisícové pokuty / no↓ 

25 19 Ž2:                  = a to pořád patří k té žádosti ta urgence↑ 

26 20 U:  Ne ↓to už je nové téma. ↓ 

27 21 Ž3: = To je přesně důvod / proč si nevypůjčuju knihy ↓ 

28 22 U: Ne / ne / ne / to je přesně důvod / proč se naučit zodpovědnosti 

a ty knihy vracet ↓ 

29 23 Ž2: a když nebudu je potřebovat ↑ 

30 24 U: jenomže ty MÁŠ potřebu si půjčovat knihy ↓ 

31 25 Ž2: Nemám ↓ 

32 26 U: Kubo / vzhledem k tomu / že nečteš ↑ tak si myslím / že je 

naprosto žádoucí / abys navštěvoval knihovnu // Ty si ji radši 

koupíš / já taky spoustukrát si tu knížku koupím :) ↓ 

33 27 Ž3: Ještě peníze za to dávat :).↓ 

34 28 Ž1:                                                = přesně // no → 

35 29 U: Pšššt → 

36 30 Ž6: ale knihu si můžeš stáhnout ↓ 

37 31 U: děcka // spoustu knížek existuje v PDFku nebo elektronické 

podobě / které si můžete nacpat do čteček / můžete si to nacpat 

do telefonu jako e-book ↓ 

38 32 Ž2: Nebudu si kazit oči a platit za to ↓ 

39 33 U: Dobře↑ nechceš za to platit / ale číst musíš ↓ 

40  U: Pšššt // Tak / jdeme na reklamaci ↓ 

 

Cíl komunikace 

V úvodu celého dialogu mělo jít o nastínění modelové situace, kdy žáci dostanou 

upomínku z knihovny, a cílem bylo dojít k řešení dané situace, neboť vzhledem k jejich věku 

je poměrně častým jevem nezodpovědnost za vlastní činy a následně větší postih. Cílovým 

objektem byl předmětný objekt ve smyslu abstraktním – tedy ve změně názoru, postoje a také 

objasnění důsledku nezodpovědného jednání. Dialog se posléze, ačkoliv zůstal zachován 

předmětný objekt, tedy změna názoru či postoje, vyvinul směrem ke čtenářské gramotnosti 

studentů. 
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Tematická výstavba školského dialogu 

Z charakteru společné činnosti vychází také nutnost podržet po nutnou dobu, tedy do 

okamžiku, než recipient porozumí, nastolené téma, téma hlavní. V našem případě se jednalo 

o kapitolu v učebnici českého jazyka „Jednáme s institucemi“, subkapitolu „Upomínka, 

urgence“.  

Jak píše Höflerová (2013), rozdílná komunikační kompetence mluvčích způsobuje časté 

přerušování tématy vedlejšími, přičemž obsah vedlejších témat může být překvapující svou 

vnější odtažitostí od tématu základního. Ve školském dialogu se ale jedná o jev, který je ve 

výuce běžný, neboť učitel jako autor takových replik nutně musí organizovat probíhající 

činnost. V tomto případě nelze shledávat tematickou rozmanitost jako nedostatek dialogu, 

nýbrž jako jev přímo žádoucí a pozitivní, neboť učitel nemá povinnost ve výuce pouze učit, ale 

také vychovávat. Jak dokládají repliky z analyzovaného dialogu, odklon od tématu upomínky 

ke čtenářství ve třídě je pozitivním odklonem, neboť čtenářská gramotnost je na bodu mrazu 

a je nanejvýš důležité opětovně se žáky na toto téma navazovat konverzaci směrem ke zlepšení 

jejich čtenářských dovedností, ale také k rozšíření povědomí, kde a jakým způsobem lze knihy 

získat. Pravdou však je, že ne vždy je odbočení od tématu žádoucí, žáci mnohdy záměrně 

odbočují od tématu výuky jen z toho důvodu, že se jim „nechce nic dělat“ a domnívají se, že 

stráví hodinu nad tématem jiným. To už je ale záležitostí učitele v roli řídícího komunikanta, 

jak se k dané situaci postaví. Co do počtu témat je tento dialog vyplněn tématy třemi: výpůjčka 

knih – jednání s institucí, smlouva a následky protiprávního jednání – nevrácení knihy do 

knihovny. 

 
Příklad č. 1 

27 21 Ž3: = To je přesně důvod / proč si nevypůjčuju knihy ↓ 

28 22 U: Ne / ne / ne / to je přesně důvod / proč se naučit zodpovědnosti 

a ty knihy vracet ↓ 

29 23 Ž2: a když nebudu je potřebovat ↑ 

30 24 U: jenomže ty MÁŠ potřebu si půjčovat knihy ↓ 

31 25 Ž2: Nemám ↓ 

32 26 U: Kubo / vzhledem k tomu / že nečteš ↑ tak si myslím / že je 

naprosto žádoucí / abys navštěvoval knihovnu // Ty si ji radši 

koupíš / já taky spoustukrát si tu knížku koupím :) ↓ 

33 27 Ž3: Ještě peníze za to dávat :).↓ 

 

Školské prostředí je prostorem, v němž nelze stanovit přesně typ dialogu, zejména 

institucionálnost a její popírání, řízenost a záměrné nebo skutečné zrušení řízenosti 

a symetričnost a asymetričnost komunikantů, jejich sociálních a komunikačních rolí. V případě 

našeho dialogu lze potvrdit, že všechny výše zmíněné typy dialogu se zde objevují, zejména 

pak řízenost a záměrné zrušení řízenosti, kdy se na vytvoření dialogu podílejí i žáci, a také 

asymetričnost, neboť učitelovy repliky tvoří poměrně vekou plochu tohoto dialogu. 

Tento školní asymetrický dialog mezi učitelem a žáky se zaměřuje jednak na proces 

osvojování poznatků a získávání dovedností, ale také na úsilí získat potvrzení o úspěšnosti této 

činnosti, tedy že žák bude schopen institucionálního jednání, které bude mít určitou formální 

výstavbu, a snahu o rozšíření řečové kompetence tím, že bude umět komunikovat poznatkem. 

Cílem tohoto dialogu bylo také aktivovat myšlení a nasměrovat žáka k autoevaluaci. Následně 

byl poskytnut prostor pro modifikaci žákova postoje – v tomto případě se jednalo o postoj ke 

knihám a postoj ke čtení, což se však minulo účinkem, neboť žák učitelovy repliky doprovodil 

nonverbální komunikací – neopomněl „koulet očima“. 
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Školská triáda 

Tento školský dialog se odehrával především triádou replik ve sledu: 

1. Replika iniciační: „…když vám dojde urgence z knihovny, co uděláte?“ 

2. Replika reaktivní: „…to mi nikdy nepřijde“ 

3. Replika evaluační: „a jak říkal Kuba, že by ji nechal spadnout do spamu, to si myslím,    

že není úplně optimální řešení.“ 

 
Příklad č. 2 

Triáda replik je velmi dobře znatelná hned na začátku dialogu: 

 

Ř  R  U/Ž  

1 1 U: když vám dojde urgence z knihovny / co uděláte ↑ 

2 2 Ž: to mi nikdy nepřijde ↓ 

3 3 U: nechodíš do knihovny ↓ 

4 4 Ž: Ne ↓ 

5 5 Ž2:                  = nechám to spadnout do spamu → 

6 6 Ž3: zajdu do knihovny a vrátím to ↓ 

 

Z pohledu školského dialogu je poslední z uvedených replik, replika evaluační, výrazným 

specifikem komunikace ve škole. V tomto školním dialogu můžeme postřehnout konstataci 

s výčitkou (viz příklad č. 2), a to v místě, kdy upozorňujeme žáka, že nechodí do knihovny, což 

vzápětí student potvrzuje.  

 
Příklad č. 3 

3 3 U: nechodíš do knihovny ↓ 

4 4 Ž: Ne ↓ 

 

Ze sociální a komunikační role učitele jednoznačně vyplývá, že učitel pociťuje nutnost se 

k tomu, co dítě říká, vyjádřit. Repliku pronáší komunikant řídící a jeho reakce směřuje k obsahu 

sdělení, k formě sdělení nebo k autorovi sdělení. Za nejběžnější formu se považuje elipsa 

s hodnotícími příslovci, částicemi, výpovědi větnou konstrukcí s hodnotícím obsahem. 

Odpověď bývá doplněna o jméno žáka a nezřídka také doprovázena výraznou dynamikou. 

Pedagog má dvě možnosti, jak žákovu odpověď klasifikovat – potvrdit, nebo zamítnout. 

V našem případě došlo k zamítnutí, neboť bylo nutno vyvrátit žákovi fakt, že když nechodí do 

knihovny, tak činí správnou věc; zde jde o asertivní komunikační funkci, která jednoznačně 

hovoří k potřebě žáka – získávání knih ke čtení. Učitel v tomto případě užívá lexikálního 

materiálu žákovy odpovědi, kterou využívá k důrazné replice vůči žákovi v konstatační formě 

– indikativ prézentu podtrhuje platnost učitelova sdělení: „…MÁŠ potřebu si půjčovat knihy“ 

– tím chce žákovi pomocí zdůrazněného slovesa mít ve smyslu mít/vlastnit a zároveň s užitím 

přítomného času v realitě dokázat, že jeho postoj k potřebě čtení není v pořádku, a snaží se jej 

pomocí manipulativních slov, komunikace manipulující, přesvědčit o opaku. 

 
Příklad č. 4 

28 22 U: Ne / ne / ne / to je přesně důvod / proč se naučit zodpovědnosti 

a ty knihy vracet ↓ 

29 23 Ž2: a když nebudu je potřebovat ↑ 

30 24 U: jenomže ty MÁŠ potřebu si půjčovat knihy ↓ 

31 25 Ž2: Nemám ↓ 
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32 26 U: Kubo / vzhledem k tomu / že nečteš ↑ tak si myslím / že je 

naprosto žádoucí / abys navštěvoval knihovnu // Ty si ji radši 

koupíš / já taky spoustukrát si tu knížku koupím :) ↓ 

 

V tomto školském dialogu můžeme také zaznamenat výrazné specifikum, a to je reakce 

tzv. učitelským echem. Označujeme tak výpověď v učitelově evaluativní replice, která je 

opakováním buď celé předchozí žákovy reakce, nebo její části. V této replice je užito učitelské 

echo ve významu zdůraznění správného postupu žáka při vracení knih, přičemž ale nejde 

o důsledné opakování žákovy repliky učitelem, ale jde o částečné zdůraznění a změnu 

mluvnické kategorie slovesa – futurum, kterým se líčí ideální vyřešení situace: „zajdeš do 

knihovny/zaplatíš to/dáš tam tu knížku…“. Zároveň je v dialogu užit kondicionál – typický děj 

hypotetický: „…vrátil bys ji…“. 

 

Příklad č. 5 

6  6 Ž3: zajdu do knihovny a vrátím to ↓ 

7  7 U: jo ↑ zajdeš do knihovny / zaplatíš to ↑a dáš tam tu knížku / Aha 

8    můžete si knihovnu prodloužit / ale většinou jak už přijde 

druhá / třetí upomínka tak už ne /to už žádají vrácení té knihy / 

jo↑:) 

9   U: Maty a Maty / Bob a Bobek / co vy byste dělali / kdyby vám 

přišel dopis s upomínkou ↑ 

10  8 Ž4: no tak já do knihovny nechodím / ale tak asi bych knížku vrátil 

↓ 

11  9 U: vrátil bys ji / aha ↓ 

 

V mluveném textu se vyskytují syntaktické konstrukce, které jsou zajišťovány vybraným 

okruhem synsématických slov – předložkami, spojkami organizujícími zamýšlená souřadná 

a podřadná souvětí a částicemi. Význam neúplného či záměrně elidovaného sdělení je často 

opřen o paralingvální výrazové prostředky, tedy i o intonační průběh celého dialogu. V tomto 

školském dialogu, konkrétně ve výše uvedeném úryvku, je kladen důraz na vlastnické sloveso 

mít. 

Školská komunikace a dialog jsou popsány jako interpersonální řízená komunikace 

v podmínkách fungující instituce. 

Naše sonda to dokládá zejména komunikační funkcí výpovědi, jazykovými prostředky, 

které zajišťují účinnost výpovědi. Jako příklad můžeme uvést užívání konstatací s výčitkou (viz 

příklad č. 2), zároveň jsou užívány podmínkové a důsledkové konstrukce, což je považováno 

za nejpropracovanější výpovědní formu učitelovy komunikace (viz příklad č. 5). Učitel v tomto 

dialogu přijímá vedlejší téma, výpovědní formu echa (viz příklad č. 5), časové konstrukce, kdy 

žákovy repliky převádí z budoucího času do přítomného (viz příklad č. 4), velmi rychle se 

přizpůsobuje aktuálnímu stavu a při dialogu používá komunikačně silná slova. 

Školní prostředí má možnost se podílet na tvorbě řečového zkušenostního komplexu 

každého jedince. Jádrem soustavy komunikačních situací je dialog mezi učitelem a žákem, ale 

jasně z tohoto vyplývá nestejná úroveň komunikační kompetence a rozdílnost komunikačních 

rolí. V případě, že se v dialogu objeví vedlejší téma (viz příklad č. 1), máme jako učitelé 

možnost toto téma v dialogu zužitkovat i přesto, že se v prvopočátku může jevit jako 

nadbytečné. Tento příspěvek dokazuje, že ačkoliv tato situace nastane, je v kompetenci 
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pedagoga využít ji a navázat na hlavní téma dialogu s tím, že i vedlejší téma může mít výchovný 

charakter a je možné jeho potenciál velmi dobře využít.  

 

Literatura:  

HÖFLEROVÁ, E. Školský dialog a jeho vliv na rozvoj řeči dětí. 1. vyd. Ostrava: Ostravská 

univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. 119 s. ISBN 80-7042-297-1. 
 

 

Kontakt: 

PhDr. Mgr. Markéta Myšková, Ph.D.  

doktorandka oboru Didaktika českého jazyka a literatury  

katedra českého jazyka a literatury s didaktikou  

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 

e-mail: marketka.myskova@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



39 

 

ČTENÁŘSTVÍ ŽÁKŮ S MINIMÁLNÍMI POŽADAVKY NA 

MIMOŠKOLNÍ ČETBU 

Dominik VIATER 

 

RVP ZV vymezuje vždy pro každou vzdělávací oblast několik cílových zaměření39. 

Literární výchova jako jedna ze složek vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura spadá pod 

vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. Pro literární výchovu se jako podstatné 

především jeví cílové zaměření, jež směřuje k „individuálnímu prožívání slovesného 

uměleckého díla, ke sdílení čtenářských zážitků, k rozvíjení pozitivního vztahu k literatuře 

a k dalším druhům umění založeným na uměleckém textu a k rozvíjení emocionálního 

a estetického vnímání“ (RVP ZV, 2017, s. 17). Pokud bychom však zejména široké laické 

veřejnosti položili otázku, co má být hlavním cílem literární výchovy na základní škole, 

předpokládáme, že by se nám dostalo též odpovědí, jež by zahrnovaly výchovu ke čtenářství.  

Nutno dodat, že se příliš neliší ani názory samotných učitelů.40 Všeobecně se tedy 

předpokládá, že by literární výchova měla zcela zásadní měrou přispět k vytvoření návyku, 

který lze nazvat jako individuální čtenářství, tzn. soustavnou četbu knih ve volném čase a na 

základě vlastního svobodného rozhodnutí. Při splnění těchto podmínek by se četba stala 

celoživotní zálibou a žák zároveň čtenářem41.  

Výchovu ke čtenářství však RVP ZV jako stěžejní kurikulární dokument explicitně 

nezmiňuje, uvádí jen, že žáci v rámci literární výchovy „získávají a rozvíjejí základní čtenářské 

návyky […]“ (tamtéž, s. 16). V oblasti žákovských dovedností (tzn. klíčových kompetencí) pak 

cílí především na rozvoj tzv. literární gramotnosti, již I. Gejgušová (2011, s. 15) vymezuje jako 

„dovednost číst a čtenému textu porozumět, ale i dovednost umělecký text analyzovat, 

interpretovat, hodnotit jeho umělecké kvality, čtenářský zážitek a zkušenost aktivně využít 

v další četbě“. Toto tvrzení lze podložit např. jedním z očekávaných výstupů v RVP ZV, jehož 

znění je: „rozlišuje literaturu hodnotnou a konzumní, svůj názor doloží argumenty“ (RVP ZV, 

2017, s. 24). Zvlášť tady pak vidíme stěžejní úlohu školy, respektive právě literární výchovy. 

Žáci se ve výuce setkávají také s literárními texty, které by si ze své svobodné vůle 

pravděpodobně nevybrali. Seznamují se mj. s literárním kánonem, a mají tak možnost jej 

srovnávat i s tzv. triviální literaturou42. Žákovi by to mělo přinést nový čtenářský zážitek, čímž 

se rozšiřuje jeho dosavadní čtenářská zkušenost, což se v ideálním případě promítne také do 

jeho další individuální četby. 

Před literární gramotností je však dnes v centru pozornosti odborné veřejnosti gramotnost 

čtenářská43, o čemž svědčí především rozsáhlá mezinárodní výzkumná šetření, jež se touto 

problematikou zabývají (PISA, PIRLS). V případě čtenářské gramotnosti se jedná především 

o „dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět jim, ale také o dovednosti 

vyhledávat, zpracovávat, srovnávat informace obsažené v textu, reprodukovat obsah textu aj.“ 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 42). Literární i čtenářská gramotnost však mají jedno 

                                                 
39 Naznačují směřování vzdělávací oblasti. Jejich naplnění prostřednictvím vzdělávacího obsahu vede k dosažení 

klíčových kompetencí.  
40 V průzkumu I. Gejgušové (2009) učitelé českého jazyka a literatury na 1. i 2. stupni základní školy vyjádřili 

názor, že by se výuka měla též zaměřit právě na rozvoj čtenářství. 
41 Podle J. Trávnička (2019, s. 33) je čtenářem ten, „kdo deklaruje, že čte (knihy); ten, jehož mediální dovednost 

směřuje ke čtení; duševní uživatel knih (a jiných písemných zdrojů); účastník čtenářské kultury“. 
42 L. Lederbuchová (2002, s. 333) definuje triviální literaturu jako „literaturu umělecky substandardní, pokleslou 

na naplňování a obměňování kompozičních schémat – bulvární literatura, brak, kýč“. 
43 Jako synonymické k pojmu čtenářská gramotnost jsou často vnímány termíny funkční čtení či čtení 

s porozuměním. 
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společné, na jejich rozvoj pozitivně působí kontakt s literárním textem prostřednictvím čtení 

a četby44 – ať už v rámci školní výuky či volnočasové aktivity. 

S problematikou hledání cest k rozvoji čtenářství v rámci literární výchovy, respektive 

školy jako celku je spojena celá řada otázek. Tou zcela nejdůležitější však zůstává, zda je 

v možnostech školy vychovat z žáků celoživotní čtenáře, když výzkumy dětského čtenářství 

(např. Gabal, Václavíková, Helšusová in Gejgušová, 2009, s. 14) dokazují, že vliv školy na 

dětské čtenářství je pouze částečný, zatímco zcela zásadní je v tomto vliv rodiny. Pokud se tedy 

dítěti dostává v jeho rodinném prostředí dostatečné množství impulsů, jež k četbě podněcují, 

lze předpokládat, že se u něj bude úspěšně vyvíjet záliba v individuálním čtenářství45. Škola 

následně žákovo čtenářství jako osvojené chování, jemuž se „naučil“ právě v rodině, dále 

rozvíjí a kultivuje. Ani jedincům z nečtenářského prostředí však není čtenářství zcela 

zapovězeno. J. Trávníček (2018, s. 138) však zdůrazňuje, že jejich cesta ke čtenářství bude 

několikanásobně těžší a počáteční rodinný handicap nemusí být smazán vůbec.  

Možnost, jak lze alespoň částečně ovlivnit a též přenést žákovy individuální čtenářské 

aktivity do institucionálního prostředí školy, představuje doporučená četba. Tento termín již 

v současnosti nahrazuje jeho direktivnější podobu, tj. povinnou četbu. Oba tyto termíny však 

lze zastřešit společným označením mimoškolní četba. Ta má v českém školství dlouholetou 

tradici, „neboť promyšleně koncipovaná, školou řízená četba žáků ve volném čase byla a stále 

je považována za vhodný prostředek vedoucí k soustavnému celoživotnímu čtenářství“ 

(Gejgušová, 2012, s. 265). 

O oblibě zařazovat do výuky literární výchovy jako jednu z metod též mimoškolní četbu 

vypovídá např. výzkumné šetření I. Gejgušové (tamtéž, s. 265), ve kterém 81 % zúčastněných 

pedagogů potvrzuje, že po svých žácích v různých podobách mimoškolní četbu vyžaduje. RVP 

ZV však stejně jako výchovu ke čtenářství explicitně nezmiňuje ani mimoškolní četbu, jež se 

příliš často neobjevuje ani v ŠVP46.  

Nezakotvenost v kurikulárních dokumentech však může do pedagogické praxe přinášet 

různé podoby mimoškolní četby. Lze s ní pracovat se značnou variabilitou, vše přizpůsobovat 

konkrétním potřebám a požadavkům jednotlivých tříd. Pedagog např. stanoví konkrétní tituly47, 

jež by měli žáci přečíst, ale může také umožnit naprosto svobodný výběr48. V tomto případě je 

určen pouze celkový počet přečtených knih za časové období, např. za jedno pololetí či celý 

školní rok. Právě možnost čistě vlastního výběru může představovat určitý impulz podporující 

čtenářství, existuje zde však určité riziko vzniku čtenářského stereotypu. Oba způsoby práce 

s mimoškolní četbou je možné v praxi rovněž různě kombinovat, např. předložením seznamu 

konkrétních titulů k četbě, ze kterého si následně žáci volí knihy podle různých kritérií 

a v určitém stanoveném počtu.49 

 

                                                 
44 Termíny čtení a četba jsou často pokládány za synonyma, dle I. Gejgušové (2011, s. 14) se ovšem termín četba 

pojí s dlouhodobostí a systematičností. 
45 Jak ale ukazují výsledky rozsáhlého výzkumu „čtenářologa“ J. Trávnička (2018, s. 138), bylo by chybné se 

domnívat, že čtenářství rodičů se přenáší také na děti, jelikož třetina těch, jejichž rodiče byli čtenáři, se v dospělosti 

čtenáři nestali. 
46 Uvádíme na základě analýzy 50 ŠVP, kterou I. Gejgušová (2012, s. 265) provedla v letech 2009–2010. 
47 Zpravidla se jedná o již klasická díla české i světové literatury – jsou tedy součástí literárního kánonu a jejich 

znalost je všeobecně pokládána za nezbytnou pro dosažení určité míry vzdělanosti.  
48 Ve výzkumném šetření I. Gejgušové (2012, s. 266) z roku 2011 90 % zúčastněných žáků ohodnotilo kladně 

možnost zvolit si knižní tituly pro mimoškolní četbu na základě svého vlastního rozhodnutí.  
49 Jedná se mj. také o praxi při ústní maturitní zkoušce z českého jazyka. Žák, který si takto navykl pracovat 

s mimoškolní četbou již na základní škole, pak tento svůj návyk přenáší také do další úrovně svého studia, tj. 

střední školu.  
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Dílčí výzkum čtenářství žáků s minimálními požadavky na mimoškolní četbu 

Jak jsme již naznačili, mimoškolní četba se může v literární výchově objevovat v různých 

formách, nemusí však být zařazena vůbec. V říjnu a listopadu školního roku 2019/20 jsme se 

snažili vyhledat školní třídu na 2. stupni základní školy, ve které by vyučující předmětu český 

jazyk a literatura využíval mimoškolní četbu v co nejmenší míře. V této třídě jsme poté 

realizovali výzkumné šetření s cílem poznat čtenářské zvyklosti žáků. Nakonec jsme pro naše 

výzkumné šetření zvolili 8. ročník základní školy nacházející se na území města Ostravy. Třída 

je tvořena 26 žáky (z toho 14 dívek a 12 chlapců). Co se vyučujícího předmětu český jazyk 

a literatura týče, jedná se o muže s tříletou pedagogickou praxí. Českému jazyku třídu vyučuje 

od 6. ročníku50 a je rovněž jejím třídním učitelem. 

Požadavky na mimoškolní četbu ze strany vyučujícího lze v této konkrétní třídě označit za 

minimální51, jelikož v každém z pololetí školního roku postačí, pokud žák přečte vždy 1 knihu, 

primárně by se mělo jednat o titul beletristický. Tu pak v krátkém mluveném vystoupení rovněž  

představí svým spolužákům. Vystoupení je zaměřené především na dějovou složku knihy, 

krátce je představen také její autor a chybět nemají ani vlastní postřehy a dojmy z četby. 

Vyučující tak nepožaduje např. vedení čtenářského deníku52, jak je mnohdy ve školské praxi 

zvyklostí. K splnění požadavků tak postačí, pokud žák přečte v průběhu školního roku 2 knihy. 

Zbývá ještě dodat, že žáci využívají rovněž služeb školní knihovny, odkud si mohou knihy 

půjčovat také domů.  

Sběr dat proběhl formou dotazníkového šetření, přičemž dotazník měl celkem 14 otázek 

(z nichž bylo 12 otázek uzavřených a 2 otevřené). Pro potřeby tohoto textu však uvádíme jen 

některá dílčí zjištění. Je nám jasné, že kvůli tak malému výzkumnému vzorku, jakým je školní 

třída, nelze zjištění zobecňovat. Z tohoto důvodu je budeme vztahovat právě jen na tento 

konkrétní žákovský kolektiv. Předložený výzkum čtenářských zvyklostí žáků je mj. též součástí 

přípravné fáze rozsáhlejšího výzkumného šetření, jež má být součástí disertační práce autora 

tohoto textu a jež je zaměřeno na současnou českou literaturu ve výuce literární výchovy. 

Cílem výzkumného šetření bylo zjistit, zda se do individuální četby žáků nějakým 

způsobem promítají minimální nároky na mimoškolní četbu ze strany učitele. Stanovili jsme si 

tento výzkumný problém – čtenářství žáků školní třídy, ve které má vyučující předmětu český 

jazyk a literatura minimální nároky na mimoškolní četbu. 

Na základě výzkumného problému jsme dále stanovili několik výzkumných otázek, 

přičemž v tomto textu zodpovíme následující výzkumné otázky: 

1. Projevují se minimální nároky na mimoškolní četbu zvýšeným výskytem nečtenářů 

v této třídě? 

2. Jací čtenáři jsou žáci této třídy? 

3. Jaké čtenářské zvyklosti53 mají žáci této třídy? 

                                                 
50 Předpokládáme tedy jakousi kontinuitu v použitých výukových metodách, které se týkají také školní 

a především mimoškolní četby. 
51 Samozřejmě nijak nekritizujeme způsob, jaký využívá pro práci s mimoškolní četbou vyučující českého jazyka 

a literatury této třídy. 
52 Na 2. stupni základní školy či na středních školách se lze setkat také s kulturními deníky, do nich si žáci kromě 

četby zapisují také např. návštěvy divadelních představení a dalších kulturních akcí. 
53 V souvislosti s čtenářskými zvyklostmi žáci odpovídali např. na tyto otázky: 1. Jak často čteš knihy? 2. Podle 

čeho si vybíráš knihy, které čteš? 3. Stalo se někdy, že jste ve škole četli ukázku z nějaké knihy (např. v čítance) a 

ta ukázka tě natolik zaujala, že sis pak přečetl/a tu knihu celou? 4. Čteš i elektronické knihy? 5. Kdo tě nejvíce 

ovlivňuje při výběru knih, které čteš? 6. Odkud máš nejčastěji knihy, které čteš? 7. Jaká kniha tě v poslední době 

nejvíce zaujala? Pokud si vzpomeneš, napiš i jméno spisovatele. 
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Kromě toho jsme formulovali tyto hypotézy: 

1. Dívky z této třídy počtem přečtených knih za rok převyšují chlapce. 

2. Mezi četností individuální četby žáků (vyjádřenou průměrným počtem přečtených knih 

za rok) a vztahem ke školnímu předmětu český jazyk a literatura je pozitivní vztah. 

3. Čím je žákův klasifikační stupeň z předmětu český jazyk a literatura lepší, tím se 

zvyšuje četnost žákovy individuální četby (vyjádřena průměrným počtem přečtených 

knih za rok). 

Hypotézou č. 1 nahlížíme na čtenářství žáků ve třídě optikou genderu. Z našich zjištění tak 

v tabulce uvádíme nejprve průměrný počet přečtených knih za rok v celé třídě a pak též u dívek 

a chlapců: 

 

Celá třída Dívky Chlapci 

6,77 7,71 5,67 

Tabulka č. 1: Průměrný počet přečtených knih za rok podle pohlaví 

 

Dívky v průměru přečtou za rok takřka o 2 knihy více než chlapci, čímž se potvrdila 

hypotéza, která počítala s větším počtem přečtených knih na straně dívek.  

Žáci měli v dotazníku uvést rovněž poslední známku na vysvědčení z předmětu český 

jazyk a literatura54, tj. na konci 7. ročníku. Získali jsme tak průměrnou známku celé třídy (1,50), 

dívek (1,36) a chlapců (1,70). Zajímala nás možná korelace mezi klasifikačním stupněm 

a množstvím přečtených knih za rok. Žáky jsme tedy rozdělili do kategorií podle klasifikační 

stupnice a následně vypočetli průměrný počet přečtených knih u jednotlivých kategorií: 

 

Klasifikační stupeň55 Průměrný počet přečtených knih za rok 

Výborný 8,29 

Chvalitebný 3,88 

Dobrý 4,50 

Tabulka č. 2: Průměrný počet přečtených knih za rok u jednotlivých kategorií dle klasifikačního 

stupně v předmětu český jazyk a literatura 

 

Žáci hodnocení jako výborní hypotézu částečně potvrdili, jelikož jejich množství 

přečtených knih za rok bylo jasně nejvyšší, avšak „trojkaři“ následně hypotézu vyvrátili, neboť 

deklarují vyšší počet přečtených knih než žáci s klasifikačním stupněm chvalitebný. Nelze tak 

jednoznačně hovořit o korelaci mezi klasifikačním stupněm v předmětu český jazyk a literatura 

a množstvím přečtených knih za rok, a proto není možné tuto hypotézu považovat za platnou. 

Dále nás zajímal také všeobecný vztah žáků k předmětu český jazyk a literatura – nikoliv 

tedy k literární výchově samotné. Žáci se v dotazníku vyjadřovali, zda je jejich vztah 

                                                 
54 Dva chlapci však svou známku neuvedli, respektive jeden z nich napsal „nevzpomínám si“. V této části 

výzkumu, jež je založena právě na klasifikačním stupni žáka z českého jazyka a literatury, tak nejsou zahrnuti do 

výsledků. 
55 Horší klasifikační stupeň než dobrý se ve třídě nevyskytl. 
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k předmětu český jazyk pozitivní, neutrální či negativní. Podle jejich odpovědí na tuto otázku 

jsme žáky následně opětovně rozdělili do jednotlivých kategorií a vypočítali průměrný počet 

přečtených knih: 

 

Povaha vztahu k předmětu český jazyk 

a literatura 
Průměrný počet přečtených knih za rok 

Český jazyk mě baví, je to můj oblíbený 

předmět (pozitivní vztah). 
10,50 

Český jazyk mi nevadí, ale mám raději jiné 

předměty (neutrální vztah). 
5,95 

Český jazyk mě nebaví, nemám ho rád 

(negativní vztah). 
10,00 

Tabulka č. 3: Průměrný počet přečtených knih za rok u jednotlivých kategorií dle povahy vztahu 

k předmětu český jazyk a literatura 

 

Jak vyplývá z tabulky, žáci mající k předmětu český jazyk a literatura negativní vztah 

v průměru ročně přečtou téměř stejný počet knih jako žáci s pozitivním vztahem k tomuto 

předmětu. Nelze tak hovořit o možné korelaci mezi množstvím přečtených knih a vztahem 

k předmětu český jazyk a literatura, neboť jsme s měnící se povahou vtahu předpokládali spíše 

klesající tendenci, jež se ovšem neprokázala. Tato hypotéza tak byla vyvrácena. 

Jelikož jsme se v dotazníku žáků ptali na počet knih, které přečtou za rok, dostalo se nám 

číselného vyjádření jejich čtenářské aktivity. Díky tomu jsme tak mohli žáky jako čtenáře 

kategorizovat právě podle počtu přečtených knih za rok. Dle J. Trávníčka (2013, s. 53) je 

čtenářem každý, kdo deklaruje přečtení alespoň 1 knihy za rok. Čtenářem tak není pouze 1 žák, 

zbývajících 25 žáků za čtenáře považovat lze, a můžeme je tak dále klasifikovat podle 

Trávníčkova dělení (in Gejgušová, 2011, s. 13) na sporadického čtenáře (1–6 knih za rok), 

pravidelného čtenáře (7–12 knih za rok) a častého čtenáře (13 a více knih za rok), viz tabulka:  

 

Čtenářská kategorie Výskyt 

Nečtenář 1 

Sporadický čtenář 16 

Pravidelný čtenář 5 

Častý čtenář 4 

Tabulka č. 4: Rozdělení žáků podle klasifikace čtenářů J. Trávníčka 

 

Pokud bychom tedy měli zodpovědět výzkumnou otázku, jací jsou žáci této třídy čtenáři, 

můžeme prohlásit, že nadpoloviční většinu žáků lze označit za čtenáře sporadické, jelikož 

v průběhu roku přečtou maximálně 6 knih. Vzhledem k poměrně nízkým požadavkům na 

mimoškolní četbu se jako pozitivní jeví výskyt pouze 1 nečtenáře (tzn. žádná přečtená kniha 

během roku), čímž zodpovídáme výzkumnou otázku č. 1 o výskytu nečtenářů ve třídě.  

Na základě získaných informací jsme z nejčastěji se vyskytujících odpovědí sestavili 

charakteristický čtenářský profil žáka, čímž jsme také odpověděli na 2. výzkumnou otázku, 
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cílící na čtenářské zvyklosti žáků ve třídě. Co se frekvence čtení knih týče, žák této třídy čte 

nejčastěji jednou týdně. Při výběru knihy nepotřebuje radu, jelikož to zvládne sám, a volí 

zpravidla již osvědčené žánry56 či témata. Knihy mu nejčastěji kupují rodiče a také další 

příbuzní, ale půjčuje si je rovněž v knihovně. Elektronické knihy nečte. Pro svou individuální 

četbu však nenachází příliš inspirace ve společné školní četbě57 v hodinách literární výchovy.  

V průměru žáci přečetli za rok 6,77 knih. Z hlediska genderu to bylo u dívek 7,71 knih 

a u chlapců 5,67 knih. Dívky tak v průměru přečetly za rok více knih než chlapci, čímž se 

potvrdila naše hypotéza. Pohlaví je tak aspekt, který ovlivňuje čtenářskou aktivitu vyjádřenou 

množstvím přečtených knih, jak dokazují četné výzkumy J. Trávníčka (např. 2013). Naopak se 

neprokázaly korelace mezi počtem přečtených knih za rok a vztahem ke školnímu předmětu 

český jazyk a literatura či klasifikačním stupněm na vysvědčení z tohoto předmětu. Tyto 

hypotézy tak byly vyvráceny. 

Výzkum cílil na čtenářství žáků s minimálními požadavky na mimoškolní četbu. V tomto 

ohledu je prvním pozitivním zjištěním, že žáci této třídy čtou více, než jim ukládá jejich školní 

povinnost, tj. 2 přečtené knihy v průběhu roku. I přes poměrně nízké požadavky na mimoškolní 

četbu na svou individuální četbu žáci úplně nerezignují, jelikož se ve třídě vyskytl pouze 1 

nečtenář, což pokládáme za druhé pozitivní zjištění.  

Mimoškolní četba by do literární výchovy měla být zařazována v jakékoliv její podobě. To 

je naše doporučení do školské praxe, jelikož jako alarmující vidíme výsledky výzkumného 

šetření I. Gejgušové (2012, s. 266), které vypovídají o výrazném poklesu čtenářských aktivit 

žáků ve třídách základních škol, kde vyučující českého jazyka nepožaduje po svých žácích 

mimoškolní četbu58. Podle sociologa P. Saka (in Poláček, 2016–2017, s. 187–188) současnou 

mladou generaci charakterizuje kromě vysoké počítačové gramotnosti a života ve virtuální 

realitě také pokles četby a příklon k masové populární kultuře. Škola může nabídnout určitou 

protiváhu právě sociálním sítím či masové zábavě, mj. právě literaturu. Nabízí se však otázka, 

zda to v dnešní době již není málo. 
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O ANDERSENOVI ČTIVĚ, PŘEKVAPIVĚ A HLAVNĚ S ERUDICÍ 

Olga KUBECZKOVÁ  

 
(BŘEZINOVÁ, H. Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky H. Ch. Andersena: mezi romantismem 

a modernitou. Brno: Host, 2018.) 

Oč častěji se s dílem Hanse Christiana Andersena setkává český čtenář 

v nejroztodivnějších či přímo obskurních knižních podobách, o to příjemnější je zjištění, že má 

nyní možnost vzít do rukou odbornou publikaci, která si s nimi svou kvalitou nezadá. Česká 

badatelka v oblasti severské literatury a překladatelka Helena Březinová přináší v monografii 

Slavíci, mořské víly a bolavé zuby. Pohádky H. Ch. Andersena: mezi romantismem 

a modernitou zajímavý a erudovaný pohled nejen na literární odkaz, ale i samu tvůrcovu 

osobnost. Její práce nese snad až zbytečně skromný podtitul Interpretace pohádek Hanse 

Christiana Andersena vzhledem k šíři poznatků, pro české čtenáře nových a nečekaných. Boří 

řadu mýtů spojovaných s tvorbou a tvůrcem, jehož jméno je samo o sobě pojmem, a vede 

k zásadní úvaze nad jeho tradiční, nebo snad lépe řečeno sterilní recepcí. 

Monografie si v nejširším slova smyslu klade za cíl pozměnit čtenářský pohled 

na Andersenovu tvorbu a vůbec hledá čtenáře, který ji bude přijímat jako trvale znepokojivou 

výzvu navzdory vžitým a brakovou, či přímo kýčovou produkcí vnucovaným náhledům na ni. 

Hledá jej především mezi zkušenými, dospělými příjemci a přesvědčivě argumentuje, proč 

právě oni jsou předpokládanými adresáty Andersenových výpovědí.  

Březinová konfrontací odborných poznatků s populárnějšími fakty zaujme stejně tak 

odborné jako laické publikum. S ohledem k druhému neopomíná ve své práci věnovat 

pozornost osvětlení některých pojmů, např. tradičnímu pojetí pohádky jako slovesné a literární 

formy, ale také formy paraboly, s níž jeho texty spojuje. Přináší řadu pozoruhodných zjištění 

o Dánově životě, ale i o dobovém kulturním dění. Kompilace autorovy korespondence, 

poznatků o kontaktech s německými sběrateli Grimmovými nebo jeho neliterárních zálib 

vyznívá až kuriózně a rozhodně prozradí o zúčastněných více než prostá životopisná sdělení.  

Čtenář této monografie je od počátku zaujat nejen novým pohledem na téma, nejen 

autorčiným čtivým stylem, ale vedle toho je neustále překvapován fakty, objevnými 

souvislostmi (např. s učením S. Kierkegaarda, srovnáním s tvorbou F. Kafky) a stejně tak 

překvapivými a pronikavými interpretacemi pohádek. Již úvodní zjištění, že dosud nebylo 

českému publiku představeno celé Andersenovo dílo, respektive všechny jeho „pohádky“, 

může vyvolat živý zájem, na nějž autorka práce reaguje mimo jiné vlastními překlady několika 

dosud česky nepublikovaných textů.  

Tyto pro českého čtenáře neznámé příběhy autorka zároveň přesvědčivě interpretuje 

a konfrontuje se známějšími látkami (např. Děvčátko se sirkami, Statečný cínový vojáček, Malá 

mořská víla). Zejména jejich pronikavé analýzy přinášejí čtenáři nejedno překvapení. Odvádějí 

pozornost od samotných příběhů a jejich znepokojivé pointy tím, že v nich objevují autorovy 

reflexe smyslu umění vůbec. Výklady Andersenových pohádek na jedné straně demonstrují 

atmosféru svého vzniku, zrcadlí společenské klima, poukazují na dobové narážky, vedou 

čtenáře k tomu, aby lépe rozuměl, co Andersena při psaní ovlivňovalo. Na straně druhé jsou 

interpretační postřehy Heleny Březinové cenné důrazem na nadčasovou, symbolickou rovinu 

sdělení, která posiluje jeho aktuálnost a modernost ve smyslu předjímání dalšího literárního 

vývoje.  

Monografie nemůže obejít stávající česká vydání Andersenových pohádek, která pečlivě 

komentuje a kriticky hodnotí jejich převody a adaptační strategie. K tristním poznatkům náleží 

fakt, že většina z nich má podle Březinové s originálem pramálo společného. Upozorňuje 
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na závažnou skutečnost, že i ta vydání, která bychom snad mohli považovat za vydařená, 

narážejí na tlak ediční politiky strnule vytrvávající v zajetí co možná nekomplikované čtenářské 

recepce. Ačkoliv v jednotlivostech i jako celek chce práce mýtus o Andersenově poetice 

vyvrátit, je současně cenná tím, že může dobře přispět k pohledu na literární úpravy nabízené 

dětským adresátům. Autorka svým přístupem k Andersenovým textům může napomoci jejich 

lepšímu rozumění, tedy vlastně rozumění smyslu vycházejícího jak z koncepce celého 

vyprávění, tak z jednotlivých uměleckých prostředků, o něž se myšlenková koncepce opírá. Její 

interpretační postřehy se mohou stát měřítkem nejrůznějších adaptačních postupů, které 

ve většině vedou k popírání toho, co činí Andersenův odkaz jedinečným. Jinak řečeno, práce 

přispívá k poznání, co je vůbec ještě únosné nabízet dětským čtenářům bez toho, aniž by byl 

popřen či výrazně simplifikován význam výchozí látky, bez něhož už by nebylo Andersena, 

a současně co z jeho tvorby je únosné s ohledem právě k tomuto adresátovi. Ne nepodstatnou 

se jeví být i otázka, komu přesněji jeho texty adresovat? Jaké předpoklady pro rozumění musí 

mít dětský čtenář, jakého věku a vyspělosti (i čtenářské) musí být, aby byl na Andersena 

takříkajíc připraven, rozuměl mu a byl jím v dobrém slova smyslu ovlivněn. K tomu ostatně 

Březinová cituje samotného tvůrce – „mé pohádky jsou stejně tak pro starší publikum jako 

pro děti, ty rozumí jen stafáži a teprve ve zralém věku je pochopí jako celek“ – a zároveň 

vyzdvihuje jeho smysl pro ironii, které méně zkušený příjemce ještě nemůže zcela rozumět. 

Sama autorka označuje jeho příběhy za šibalsky dvojaké. 

Monografie Heleny Březinové je přínosná v mnoha dalších aspektech. Poukazuje na řadu 

paradoxů, z nichž ty největší pramení právě z tradiční představy Andersena jako autora píšícího 

pro děti. Jak podivnou se může z pohledu této monografie zdát kupříkladu skutečnost, 

že nejvýznamnější mezinárodní ocenění v oblasti literatury pro děti a mládež nese jméno Hanse 

Christiana Andersena. Jak hluboce zakořeněné jsou některé tradice a představy o tvorbě, i když 

mohou vycházet z povrchnější interpretace, respektive z povrchního výkladu samotného pojmu 

pohádka.  

V tomto smyslu se práce dotýká toho, jak nejen běžný čtenář, ale leckdy ani nakladatelská 

praxe a odborná veřejnost neumí vždy adekvátně reflektovat autorskou licenci směřovanou 

k žánru či formě. Jak často čtenářovo očekávání ztroskotává na tom, že autor zachází velmi 

specificky, volně, či ještě lépe svévolně s tradičně recipovanými pojmy a literárními termíny. 

Zvláště tam, kde máme tendenci spojovat text s dětským adresátem, si nějak neumíme 

představit, že by pohádka nebyla pohádkou, pověst pověstí nebo bajka bajkou. Jako bychom 

nebyli ochotni přijmout psaní pro děti coby stejnou výzvu pro originální autorský koncept, jaký 

očekáváme od velké literatury. Přesto se autoři tyto konvence snaží bořit a začasté v titulech 

svých děl užívají vžitá pojmenování, ovšem s jiným obsahem. Vedle toho nesmíme opomíjet 

ani stejně svérázné zacházení, které je však spíše neschopností druhořadých tvůrců některé 

nároky žánru či formy dodržet, jak nás o tom velká část čtiva pro děti rovněž přesvědčuje. 

Jinými slovy – zdánlivě jednoznačně monotematicky zaměřená publikace objevuje nepřímo 

řadu „kostlivců ve skříni“, které ve svých útrobách dětská literatura, její bádání i laické chápání 

této umělecké oblasti mají. 

Stejně tak překvapivá je z hlediska závěrů, k nimž autorčino bádání směřuje, skutečnost, 

že v našem kulturním prostoru kniha získává ocenění Zlatá stuha 2019 (v oblasti teorie a kritiky 

literatury pro děti a mládež), tj. opět je spojována předpojatě s dětským písemnictvím. Tento 

fakt ovšem nijak neumenšuje kvalitu práce ani její význam pro české odborné i laické publikum 

a nezbývá než doufat, že jím bude objevena a doceněna. Při zmínce o českém kulturním 

prostoru se ostatně nabízí otázka, zda právě takovéto badatelské výstupy nemají šanci prosadit 

se i na poli mezinárodním. Z jejího pojetí vyplývá podstatná výzva: nepřejímejme generacemi 

předávané, takzvaně jednoznačné soudy a náhledy; i to, co se nám jeví být zdánlivě jasné, 

můžeme znovu a znovu podrobovat kritické reflexi současného badatele, který se neobává 
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opakovaně se pustit na pole údajně probádaná a přehledná. 
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OBRAZOVÁ METAFORA O UMĚNÍ DNES 

Olga KUBECZKOVÁ  

 
(ČECH, P. O malíři. Petrkov: Petr Novotný – nakladatelství Petrkov, 2019.) 

Kdo se jen trochu seznámil s tvorbou Pavla Čecha, dokáže již jeho práce mezi jinými 

rozpoznat. Mají nezaměnitelnou poetiku, která v mnohém evokuje staré časy, zašlé tajemné 

městské prostory, člověkem opuštěná či opouštěná místa, signovaná jeho pobytem. Čechovy 

příběhy působí snovým dojmem, ale mluví o opravdovosti v lidských projevech, vyvolávají 

nostalgii po jakési čistotě vztahů, hodnot, po skutečném, prapůvodním smyslu existence.  

Jejich myšlenkové podloží má univerzální sdělnost pro mladší i starší, byť právě 

u zkušenějších čtenářů v nich navíc rezonují odkazy k dávnému životnímu způsobu městských 

čtvrtí nebo konkrétní připomínky z doby Čechova dětství. Některé z Čechových prací sice 

oslovují svým jednoduchým příběhem zvláště malé děti, ale většina přeci jen cílí na vnímavé 

čtenáře a diváky, aniž by recepční záběr nějak jasněji specifikovaly. 

K nim náleží i jedno z posledních obrazových alb nesoucí název O malíři. Zaujatý čtenář 

v něm najde stvrzení svého pohledu na Čechovo dílo. Najde v něm vše, co je pro autora typické: 

oblíbený prostor zašlých městských čtvrtí, pustnoucí zahradu, osamělého hrdinu, který má 

vztah k umění, respektive z něj žije, melancholicky laděný příběh v kulisách chladných zdí, ale 

i dotek lásky, silných citových pout. Z oblíbených uměleckých prostředků nechybí 

autobiografické odkazy, zdůrazňované literární a vůbec umělecké aluze, odkazy k autorovým 

starším dílům, smysl pro detail a návratnost motivů, které nabývají symbolických významů. 

Čechův tvůrčí přístup je zkrátka v jeho knihách něčím, na co je takříkajíc spolehnutí. Současně 

nemůže být signálem nějakého předem daného interpretačního klíče, protože i se svými 

typickými postupy autor pracuje nápaditě. Zdá se, že způsob jejich užití naznačuje opět posun 

k vyspělému adresátovi. Dešifrovat význam motivů, uvědomit si některé aluze (např. Wildova 

Šťastného prince) není vždy snadné. Rovněž oblíbená zahrada, jak ji známe z jeho alb 

O zahradě či O klíči, ale i z dalších prací, získává příběhem novou perspektivu a říká si 

o srovnání s předchozím Čechovým viděním. 

Titul alba vcelku přirozeně vybízí k hledání souvislostí mezi fiktivní postavou a reálným 

předobrazem samotného Pavla Čecha. Není to poprvé, kdy jeho hrdina nese viditelné rysy 

svého tvůrce. Vzpomeňme oblíbeného komiksového hrdinu, indiána Rychlou Veverku, alter 

ego tatínka, malíře a vypravěče. Zde je vedle fyziognomie vztah posílen i tím, že námětem 

jednoduché dějové linky je samo malování jako obživa i hrdinův smysl života. (Na menší ploše 

se téhož dotýká i v příběhu Pro Tebe ze stejnojmenného souboru drobnějších obrazových 

narativů.) 

Právě tematizace samotného umění posouvá celou výpověď směrem ke zkušenějšímu 

čtenáři. Jeho přijetí vyžaduje soustředění, empatii a určitý životní rozhled, aby mělo patřičný 

účinek. Pavel Čech textově úsporným komentářem a dominantně vizuální výpovědí vypráví 

příběh osamělého malíře v mystickém prostoru starého města a zahrady s ateliérem. I když jeho 

malováním prokmitávají záblesky šťastnější minulosti, divák jej zastihuje opuštěného, 

nepochopeného, bez prostředků, které by mu zajistily alespoň nějakou možnost přežít. Je 

směřován k tomu, aby svou tvorbu přizpůsobil nárokům kupujících, ale on tlaku okolí odolává 

a jeho život spěje k předčasnému finále. 

Pavel Čech jednoduše a ve výmluvném ztemnělém vizuálním řešení metaforuje téma 

umění a jeho postavení v aktuální společenské reflexi. Skutečné umění je podle toho tvůrčí 

činností osamělou, izolující, nepochopenou. Ve své výlučnosti a nepřizpůsobivosti trendům 
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a komerčním potřebám je odsouzeno k záhubě. Malíř umírá, protože nechce tvořit, co se 

po něm vyžaduje a co by jej zbavilo existenčního strádání, ale připravilo o sebe sama. 

Jestli je na prvním místě kniha o umění a jeho dnešní, spíše neutěšené společenské roli, 

kterou si nemusí každý čtenář připouštět, na druhém místě může být zkrátka univerzálně 

sdělnou výpovědí o člověku v krajnosti existence. Čechův baladický příběh v obrazovém albu 

vypovídá o věrnosti sobě samému, nejen umění, které není prodejné, o věrnosti až pateticky 

za hranice bytí. V tom je snad jeho práce nejvíc alarmující a mrazivá ze všech dosavadních. 

Přestože na sebe bere háv starých, jakoby obnošených časů, má nepříjemně aktuální sdělnost 

o smyslu tvorby. Provokuje k diskusi nad původností, opravdovostí a hodnotou lidského 

počínání vůbec. 
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ČAPKOVSKÁ BILANCE JIŘÍHO POLÁČKA 

Radomil NOVÁK 

 
(POLÁČEK, J. Bratři Čapkové. Boskovice: Albert, 2020.) 

 Jak jinak nazvat téměř půl století trvající badatelský zájem o život a dílo bratří Čapků než 

jako úctyhodný, zvláště když jeho výsledkem je více než osm desítek prací širokého žánrového 

spektra: studií, recenzí, fejetonů, jubilejních článků, zpráv, glos, medailonů, slovníkových 

hesel. Po právu můžeme brněnského badatele Jiřího Poláčka (PdF MU Brno) označit jako 

čapkologa, tedy člověka, který je natolik zaujat uvedeným tématem, že mu dlouhodobě věnuje 

zájem, čas a energii, bez níž by zřejmě tak početné dílo nemohlo vzniknout. Není proto divu, 

že čapkovská výročí (sto třicet let od Karlova narození a pětasedmdesát let od Josefovy smrti) 

badatele přímo vybízela k bilancování. 

Útlá publikace s prostým názvem Bratři Čapkové představuje kompendium Poláčkových 

badatelských a popularizačních aktivit. Zvláště cenná je „Bibliografie čapkovských prací“ 

(1977–2020), která se může stát nepostradatelným podnětem pro práci dalších badatelů, znalců, 

ale také studentů bohemistických oborů. V neposlední řadě může vzbudit zájem o hlubší 

poznání problematiky u laické veřejnosti. Totéž by mohlo platit pro následujících sedm ukázek 

z Poláčkových prací („Sedmkrát o bratrech Čapcích“). V nich jsou postupně Čapkové 

představováni v různorodých oblastech svých aktivit.  

Karlova rozsáhlá publicistika je reflektována nejen výčtem relevantních časopisů a novin, 

ale zejména akcentováním jeho působení v Národních listech a Lidových novinách. Věcná 

fakta jsou doplněna o hutně formulovanou obecnou charakteristiku jeho práce v novinách. 

Čteme o jeho předpokladech, encyklopedických znalostech, mnohostranných zájmech, umění 

komunikovat a potřebě demokratického dialogu, o jeho jazyce a stylu, daru básnického vidění, 

ale současně přesnosti, konkrétnosti a věcnosti.  

Málo reflektovaný Karlův vztah k přírodě dokumentuje Poláček na ukázkách 

z konkrétních textů (např. v Pohádce ptačí z  Devatera pohádek). Také biografickým 

souvislostem je věnován prostor při líčení vztahu s Františkem Halasem, Jiřím Mahenem, 

Karlem Sezimou (zde jsou zahrnuti oba bratři). Dílo bratří Čapků je přiblíženo i unikátním 

pohledem čtenářské ankety Lidových novin. V opačné perspektivě pak čteme o Josefových 

čtenářských preferencích a jeho účasti v uvedené anketě. Čtenáře, jakož i zájemce o dnes již 

nepoužívaný termín publicistického žánru entrefilet, jistě potěší připomenutí Karlovy jazykové 

hravosti v posledním uvedeném textu „Mrava a Kňuba“. Závěr publikace patří umění 

výtvarnému. Máme možnost vidět oba bratry a jejich díla ve výtvarných portrétech, 

karikaturách i ilustracích. 

Nebylo jistě cílem publikace přiblížit osobnosti a díla obou bratrů v komplexnosti, spíše 

připomenout jejich klíčovou roli v meziválečné společnosti a literatuře s přesahem k dnešku 

a naznačit neobyčejnou různorodost jejich aktivit a témat. Podařilo se to díky upřímnému 

blíženectví autora publikace s oběma umělci. 

Je zřejmé, že osobnosti typu bratří Čapků potřebuje každá společnost i každá doba, 

osobnosti všestranně vzdělané, vášnivě oddané své práci a zájmům, s hlubokým 

demokratickým cítěním a lidskostí, která se v jejich myšlenkách i dílech stává mírou velikosti 

člověka.  
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Kontakt: 

Mgr. Ing. Radomil Novák, Ph.D. 

katedra českého jazyka a literatury s didaktikou 

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 

e-mail: radomil.novak@osu.cz 
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UČITELSKÉ SRDCE JAROSLAVA HUBÁČKA 

Jana SVOBODOVÁ  

 

Žádné smutné zprávy nepřijímáme snadno. Jednou z takových bylo počátkem února 2020 

oznámení o úmrtí profesora Jaroslava Hubáčka, historicky prvního rektora Ostravské 

univerzity, který byl spjatý s Ostravou po celý svůj profesní život. Dožil se bezmála 91 let, 

pouhé dva měsíce mu zbývaly do jejich dovršení. Protože jsem měla tu čest sdílet s ním po 

dlouhou řádku roků stejné pracoviště, dokonce i stejnou pracovnu na katedře, dovolím si v této 

souvislosti zavzpomínat na některé momenty, které ho blíže charakterizují jako cennou 

osobnost lingvisty, jako neúnavného pedagoga a organizátora, jako učitele tělem a duší.  

Do Ostravy přišel Jaroslav Hubáček po brněnských studiích češtiny a hudební výchovy 

počátkem 50. let minulého století, tedy přibližně v době, kdy jsem se narodila. Nejen kvůli této 

časové souvztažnosti našich životů jsem ho později na samostatné Pedagogické fakultě 

v Ostravě, kam jsem jako čtyřiadvacetiletá nastoupila v roce 1976, vnímala tak trochu jako 

svého druhého otce. Společné nám bylo i to, že oba jsme se na bohemistickou profesi 

připravovali v Brně na filozofické fakultě tamější univerzity a že oba jsme měli niterný vztah 

také k Vysočině: Jaroslav se tam narodil a prožil tam mládí stejně jako moji rodiče.  

Oba jsme zakotvili u učitelství a oba jsme toto poslání brali nadmíru vážně, jakkoli to 

někomu třeba může připadat úsměvné. U Jaroslava jsem se inspirovala mimo jiné v tom, že 

jsem začala uvažovat nad možnostmi zkvalitnění školní výuky dětí a nad podobou používaných 

učebnic. Toto didaktické myšlení jsem převzala nejen od Jaroslava Hubáčka, ale rovněž od paní 

Kalíkové, tchyně jeho mladší sestry: paní Kalíková totiž tenkrát v druhé půli sedmdesátých let 

na katedře češtiny působila jako externistka. Od ní jsem postupně přebírala výuku didaktiky 

češtiny a sbírala si na ostravských školách poznatky a konkrétní podklady. Vzala jsem to 

popořádku od první třídy a odučila jsem si své penzum také ve všech dalších ročnících prvního 

stupně, abych o školské praxi jen planě neteoretizovala. Jaroslav Hubáček průběžně sledoval 

mé učitelské pokroky, probíral je se mnou v naší společné pracovně a dával k lepšímu vlastní 

zážitky z dob, kdy hned po studiu působil jako učitel na osmileté škole v Ostravě-Hrušově. Až 

později přešel na pedagogickou školu připravující učitele národních škol, která se změnila 

v Pedagogický institut a poté v roce 1964 v samostatnou Pedagogickou fakultu v Ostravě. Od 

výuky žáčků se Jaroslav Hubáček propracoval k výuce jejich učitelů – ale učitelské srdce mu 

zůstalo. Odborně neustrnul a lidsky nezahořkl, ani když mu bylo v roce 1969, kdy se řádně 

habilitoval, z politických důvodů znemožněno jmenování docentem. Znamením horoskopu byl 

totiž Býk, ten se nevzdává a vytrvale, neochvějně míří k cíli, nepřestává být spravedlivý, 

realistický, pořádkumilovný a pracovitý. Úspěchu se dočkal až po letech: docentem se stal 

v roce 1987 a profesorem brzy po Listopadu 1989 v červnu roku následujícího. Ještě předtím 

však byl v lednu 1990 jednomyslně zvolen děkanem Pedagogické fakulty. 

Když se začala rýsovat možnost vzniku Ostravské univerzity, byl Jaroslav Hubáček jedním 

z hlavních protagonistů, kteří se o ni přičinili. Postupoval stejně metodicky a neúnavně jako 

v jiných oblastech a cíle bylo opět dosaženo. Po právu mu náležela funkce prvního rektora OU, 

tu vykonával mezi lety 1991 až 1995. 

Odborný záběr Jaroslava Hubáčka jako bohemisty byl široký. Patřily do něho fonetika 

a fonologie, kultura mluveného slova a jazyková kultura, rétorika, lexikologie a proměny slovní 

zásoby v nejširším slova smyslu, především pak proměny profesní mluvy a slangů. Jeho 

poslední samostatná knižní práce z roku 2003 nese název Výběrový slovník českých slangů. 

Mezi studenty je nejznámější kolektivní učebnice Čeština pro učitele, jejíž autorský tým vedl 

a která naposledy vyšla v roce 2010. 
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Na počátku nového tisíciletí se hlouběji zamýšlel nad destandardizací a dekultivací 

vyjadřování v českém prostředí a konstatoval v prvním svazku lingvistického sborníku 

Západoslovanské jazyky ve 21. století (2004), že „důsledkem je zejména u mladé generace 

částečný pokles zájmu o spisovný jazyk, oslabování odpovědnosti za dodržování žádoucích 

norem jazykové komunikace“, na druhé straně vyzdvihl dynamičnost proměn současné češtiny, 

která vede k funkční pestrosti a žádoucímu zmnožování jazykových prostředků, a to konkrétně 

v rovině lexikální. Neztratil víru v to, že nosná změna, jakkoli může na první pohled zvnějšku 

vypadat nepříznivě, se postupem času projeví pozitivně. 

Čest jeho myšlenkám, jeho odborné i lidské památce. 

 

  


