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LITERÁRNÍ ADAPTACE POVĚSTÍ O HASTRMANOVI Z ČESKÉHO 

SLEZSKA 

Andrea BALHAROVÁ 

Abstrakt: 

Tento příspěvek je zaměřen na vybrané literární úpravy lidových pověstí. Výchozí 

lokalitou, odkud autoři adaptací pocházejí anebo z jejíž slovesné tradice čerpají, je oblast tzv. 

Horního Slezska, respektive jeho česká část. V centru našeho zájmu stojí pověrečné pověsti 

s hastrmanskou tematikou (tj. vystupuje v nich postava vodníka). Usilujeme o kompletní 

přehled těch autorů, kteří se věnovali adaptaci tohoto typu pověstí, a zohledňujeme u nich 

skutečnost, zda jsou jejich úpravy vhodné pro dětského čtenáře. Jmenovitě nás zajímají autoři 

František Jura, Jan Petrus, Helena Salichová, Karel Dvořáček, František Lazecký a Anna 

Malchárková. Adaptace podrobujeme analýze a komparativní metodou se snažíme poukázat na 

shody, ale zároveň i rozdíly mezi nimi. Naším cílem je nabídnout přehled pokud možno všech 

literárních úprav pověstí o hastrmanovi z oblasti českého Slezska.  

Klíčová slova: 

literární adaptace, adaptace pro děti a mládež, pověrečná pověst, Slezsko, vodník, 

František Jura, Jan Petrus, Helena Salichová, Karel Dvořáček, František Lazecký, Anna 

Malchárková 

 

Úvodem 

Literárním úpravám pověstí z Horního Slezska jsme se věnovali již dříve s tím, že jsme 

okruh našeho bádání zúžili na pověsti pověrečné, z nichž nás blíže zajímaly ty, ve kterých se 

objevovala postava vodníka (hastrmana).1 Svou pozornost jsme zaměřili především na literární 

adaptace pocházející od spisovatele Františka Lazeckého (Dukátová stařenka, 1983) 

a  sběratelky slovesného folkloru a autorky Heleny Salichové (nepublikované texty zachované 

v pozůstalosti, připravené k vydání). Lazecký a Salichová ovšem nebyli jedinými, kdo ve své 

autorské tvorbě vycházel ze slezské lidové prózy a upravoval zdejší pověrečné pověsti. Antonín 

Satke ve své studii O slezských pohádkách a jejich vypravěčích, jež je součástí monografie 

Pohádky, povídky a humorky ze Slezska (1984), tvrdí, že „pověrečné povídky byly pro autory 

zvlášť přitažlivé, neboť jejich zpracovatelům umožnila fantazie dotvořit v nich to, co lidová 

paměť pominula“ (Satke, 1984, s. 43). Z konkrétních upravovatelů jmenuje Františka Juru, Jana 

Petruse a Karla Dvořáčka. Satkeho výčet lze doplnit ještě o novější soubor Chudobky Anny 

Malchárkové (2018). 

V této studii se tedy budeme soustředit na literární adaptace slezských pověrečných 

pověstí, zvláště pak pro nás budou klíčové ty, které jsou přímo adresovány dětskému čtenáři 

(Dvořáček, Lazecký, Salichová), nebo takové, které s dětským čtenářem počítají, byť mu autoři 

knihu, jejíž součástí jsou upravené pověsti, explicitně neadresují (Jura, Petrus, Malchárková). 

Literární adaptaci, která je předmětem výzkumu, můžeme vnímat jako úpravu, přepis 

anebo přizpůsobení textu, obvykle s cílem zpřístupnit původní text novému předpokládanému 

čtenáři (Bischofová, 2005, s. 48–49). Adaptovaný text určený dětem by pak měl podle 

Bischofové brát zřetel na potřeby a zájmy dětí a na jejich citový vývoj, ale měly by v něm být 

zohledněny také jejich čtenářské schopnosti. Kromě toho by si měl autor adaptace položit 

                                                 
1 Démonologické (numinózní) pohádky a pověsti z českého Slezska, 2020. 
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otázku, proč chce současným dětem vyprávět starý příběh a jakým způsobem má tlumočit jeho 

poselství (Bischofová, 2005, s. 48–49). Na zásadní roli adresáta výsledné literární adaptace 

poukazuje také Olga Kubeczková (2020). Ta připomíná, že autor adaptace původního textu by 

měl v případě, že je jeho literární úprava věnována dětem, přihlížet mimo jiné k jejich věku. 

V souvislosti s adaptací slovesného folkloru poukazuje na odlišné přístupy autorů adaptací, 

které spočívají nejen v užívání výrazových prostředků, ale souvisí také s „názorem 

upravovatele na literární obraz folkloru a jeho smysl ve čtenářské recepci“ (Kubeczková, 2020, 

s. 48).  

V této studii sledujeme přístup jednotlivých autorů k folklorní látce (konkrétně k pověsti 

s hastrmanskou tematikou), shrnujeme jejich adaptační postupy a také se snažíme poukázat na 

to, jakým způsobem autoři prostřednictvím svých adaptací komunikují s dětským čtenářem. 

Analyzované texty srovnáváme a v závěru poukazujeme jednak na jedinečnost konkrétních 

autorských přístupů, jednak na podobnost některých z nich. Vodník je nadpřirozená postava, 

která se v pověrečných pověstech ze Slezska vyskytovala nejfrekventovaněji, považujeme tedy 

za přínosné věnovat se právě textům s hastrmanskou tematikou, protože i díky nim máme nejen 

možnost seznámit se s folklorní tradicí slezského regionu, ale mohou nám také přiblížit, jakým 

způsobem obyvatelé regionu uvažovali, čemu věřili a čeho se báli. 

Literární úpravy pověrečných pověstí o vodníkovi (hastrmanovi) konkrétních autorů 

Postava vodníka, která se vyskytuje v pověrečných pověstech, má ve folkloru 

charakteristické rysy, s nimiž se budeme v jednotlivých textech opakovaně setkávat. Vodník 

(ve Slezsku nazýván také jako hastrman, hasrman či vasrmon) byl podle lidové tradice 

nadpřirozená postava, která mj. podle záznamů slezského slovesného folkloru obývala každou 

řeku či rybník. Jednalo se obvykle o malého mužíčka oblečeného do zelených šatů a obutého 

v červených botách, který měl moc nad veškerými vodními plochami (od kaluží přes malé 

studánky a rybníky až po řeky). Vyznačoval se schopností proměňovat se, nejčastěji ve zvíře 

(ve Slezsku zejména koně a rybu), případně v malé dítě, ale také ve věc (balonek, punčochu 

apod.). Lidé vnímali vodníka jako démonickou bytost, ve většině vyprávění proto vystupuje 

jako zlý tvor (člověka chce buď připravit o život, nebo se jej snaží vyděsit), eventuálně člověka 

škádlí a dělá si z něj legraci; méně se o něm hovoří jako o bytosti kladné, která pomáhá. 

Vodníkův charakter je tedy ambivalentní a v mnohých případech byl člověk tím, kdo mohl 

ovlivnit, jak se k němu vodník zachová. V případě, že hastrman požádal například o jídlo, tabák 

do fajfky apod. a bylo mu vyhověno, člověku neublížil, často se mu dokonce odměnil, obvykle 

penězi, ale také rybami či tím, že jej ochraňoval před velkou nebo rozbouřenou vodou. Jedna 

z teorií o vzniku vodníků vychází z představy, že jde o padlé anděly, kteří byli svrženi z nebe 

a dopadli do vody.2 V souvislosti s tím se vodník vyhýbá všemu, co je spojeno s náboženstvím, 

respektive s křesťanstvím (např. nechodí do kostela, nejí přežehnané jídlo apod.), a vůbec nad 

člověkem nemá moc, pokud se dotyčný začne modlit. Ve slezské slovesné tradici je vodník 

navíc spjat s vykonáváním určitých funkcí a činností, např. navštěvuje na pastvě pasáčky koní 

při svačině, chodí nakupovat k řezníkovi, trestá své krásné dcery za pozdní příchod domů do 

podvodního království apod. (srov. Balharová, 2020). 

Od stručné charakteristiky vodníka již přejděme k analýze literárních adaptací slezských 

pověrečných pověstí s touto postavou autorů Františka Jury, Jana Petruse, Karla Dvořáčka, 

Heleny Salichové, Františka Lazeckého a Anny Malchárkové. Adaptacemi Heleny Salichové 

a Františka Lazeckého jsme se podrobně zabývali jinde3, proto charakteristiku jejich úprav 

                                                 
2 Viz WINTER, T. Vodník a nevědomí. Umění, 2008, roč. 56, č. 3, s. 206–220. 
3 BALHAROVÁ, A. Démonologické (numinózní) pohádky a pověsti z českého Slezska, 2020; BALHAROVÁ, A. 

Literární zpracování démonologických pohádek a pověstí z českého Horního Slezska se zaměřením na vodníka 

(hastrmana) jako představitele vodního živlu, 2018, s. 51–63. 
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uvádíme pouze v krátkosti. Činíme tak pro úplnost přehledu literárních adaptací slezských 

hastrmanských pověstí vhodných pro dětského čtenáře. 

Adaptace pedagoga a redaktora4 Františka Jury (1905–1990) sledovaly především 

výchovně-vzdělávací vlastenecký cíl, na což upozorňuje také Antonín Satke („Práce tohoto 

druhu ponechávají estetickou složku jako druhořadou, jde jim na prvém místě o didaktický 

a výchovný záměr, jak to vidíme ve Starých slezských pověstech […]“; Satke, 1984, s. 43). 

Autorovi vytýkaná didaktičnost se podle nás ovšem nijak výrazně neprojevuje v jeho úpravách 

pověstí o vodníkovi.  

V Jurových Starých pověstech slezských (1934) najdeme minicyklus čtyř pověstí 

s hastrmanskou tematikou prostě nazvaný Hastrman. Pověsti jsou uvedeny vypravěčovou 

vzpomínkou na dobu, kdy jako dítě poslouchal příběhy vyprávěné jeho dědečkem, a pokračuje 

vyprávěním samotného dědečka, které tak tvoří rámcový příběh cyklu („Náš dědeček rád 

vzpomínal na minulá léta, která prožil, a také rád nám, zvědavým dětem, o nich vypravoval. 

Činil tak za dlouhých zimních večerů. […] Děti v jizbě už ani nedutaly. Dědeček usedl 

a vypravoval.“; Jura, 1934, s. 175). Na začátku děje každé pověsti se objevuje zmínka, kde se 

daný příběh odehrál; setkáváme se tak s hastrmany z různých oblastí, a sice s hastrmanem 

těšínským, který žil v řece Olze, s hastrmanem z Bílé (u Frýdlantu nad Ostravicí) a také 

s luckým hastrmanem, který „sídlil v mlýnské stoce Pavlíkovy mlýnice“ (Jura, 1934, s. 175). 

Vodník je tu chápán jako nadpřirozená postava démonického původu („V tu noc bylo slyšeti 

vodníkovo vytí. Hukot vod a blízkých lesů doplňoval hrůznou píseň.“; Jura, 1934, s. 179), která 

se vyznačuje charakteristickým vzhledem (malý zelený mužíček, kterému ze šosu kabátu kape 

voda) a je obdařená nadpřirozenou mocí (v poslední pověsti s č. IV vodník láká svou oběť na 

očarované žhavé uhlíky). Co se týče obsahu jednotlivých pověstí, vyskytují se tu především 

známé látky jako vodník a pasáčci koní, vodník u řezníka a vodník, který v noci láká k vodě 

člověka, aby ho utopil. Méně tradiční je vyprávění označené římskou číslicí II., ve kterém dva 

muži (jedním z nich je sám vypravěč příběhu – dědeček) uvíznou s kočárem uprostřed brodu. 

Jeden se vydá pro pomoc a druhý (právě vypravěč) zůstane ve voze, aby jej ohlídal. V noci se 

však rozbouří voda a k vozu se začne přibližovat záhadná postava („‚Brekeke!‘ ozývá se 

nablízku. Zvedám hlavu a vidím: černá postava se blíží ke mně. Jen oči jí zelenavě svítí.“; Jura, 

1934, s. 177). Mladík tu popisuje, jak moc byl vyděšený a ze strachu na vodníka nereagoval, 

což ho zřejmě zachránilo před smrtí („Tiše jsem ležel, snad jsem ani nedýchal. […] Hastrman 

myslil, že je vůz prázdný, proto se brzy odplížil. Oddychl jsem si. Jako bych se byl znovu 

narodil…“; Jura, 1934, s. 177). Předně je zajímavé, že v onu osudnou noc podle vypravěče byla 

taková tma, že „se ani měsíc tehdy neukázal“ (Jura, 1934, s. 177). Právě svítící měsíc je totiž 

s postavou vodníka tradičně spojován. Volba takového vyprávění, kdy s narůstajícím strachem 

vyprávějícího zároveň graduje v ději napětí, nebývá v adaptacích určených dětem moc obvyklá. 

Výše zmíněný popis totiž výrazně vyzdvihuje hastrmanovu démoničnost. Pokud jde o vztah 

vodníka a člověka v pověstech ostatních, funguje tu pravidlo, že vodník člověku neublíží, 

pokud k tomu nemá důvod („Říkali mu zlý hastrman. Opravdu, nikdy nežertoval. Když však mu 

lidé dali pokoj a neposmívali se mu, byl klidný a dobrý. Jak mu někdo ublížil, běda jeho životu!“; 

Jura, 1934, s. 178), byť se mu lidé raději snaží vyhnout, protože se ho bojí. Cyklus pověstí 

o hastrmanovi se u Jury uzavírá dědečkovým tvrzením, že v dnešní době hastrmani neexistují, 

a není třeba se tak bát chodit k vodě. Sám dědeček se ptá, zda děti o hastrmanovi dnes ještě 

něco vědí. Ony mu jako odpověď odříkají hastrmanské rozpočítadlo a zazpívají píseň 

o hastrmanovi. Takové zakončení odpovídá myšlení soudobého čtenáře, který již nevěří 

lidovým pověrám. 

Přestože ne všechny Jurou zvolené látky autoři adaptací hastrmanských pověstí běžně 

                                                 
4 Od 30. let 20. století vedl časopis Slezským dětem. 
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zahrnují do svého výběru určeného dětem (viz dále), je evidentní, že on sám s dětským 

příjemcem počítá, už jen proto, že v úvodu svého podání odkazuje k vyprávěným pověstem 

jako ke vzpomínce na vyprávění, která slýchával v dětství. Navíc vypravěč jednotlivých pověstí 

oslovuje jak na konci, tak na začátku svého vypravování děti. Kromě toho zdůrazňuje etické 

poslání pověstí, které má dětem na vybraných příkladech ukázat, že pokud se k ostatním budou 

chovat slušně (nebudou se posmívat) a s úctou, nemusí se ničeho obávat. Naopak pokud 

někomu provedou něco zlého (proviní se vůči němu), čeká je trest (např. v pověsti č. I se sám 

dědeček na rozdíl od ostatních pasáčků koní vodníkovi nevysmíval, a tak ho vodník neutopil). 

Adaptaci slezských pověstí se věnoval také Jan Petrus (1890–1968). V roce 1948 vydalo 

nakladatelství Komenium jeho soubor pověstí Černá kněžna a jiné slezské pověsti.5 Petrus 

působil jako pedagog na Opavsku a Ostravsku a jeho učitelská a vychovatelská praxe se 

projevila mj. v jeho názorech na literaturu určenou dětem6, podle Satkeho ale částečně i v jeho 

úpravách slezských pověstí, které můžeme dětem předložit („Práce tohoto druhu ponechávají 

estetickou složku jako druhořadou, jde jim na prvém místě o didaktický a výchovný záměr, jak 

to vidíme […] v živěji vyprávěných pověstech Jana Petruse (Černá kněžna a jiné slezské pověsti,  

1948).“; Satke, 1984, s. 43; srov. se Satkeho hodnocením adaptací Fr. Jury). 

V Černé kněžně najdeme jedinou pověst s postavou vodníka, která nese název Hradečtí 

vodníčci. Vypráví o mlynářově pacholkovi Hanysovi Kavanovi, který se setkal s dvanácti 

malými mužíčky – vodníčky. Jednou večer si Hanys u hradecké skály všiml podivných 

mužíčků, kteří se po nasazení kouzelné čepičky stávali neviditelnými. Sám si takovou čepičku 

opatřil (vylákal ji od tajemného hlasu ve skále) a spolu s mužíčky navštívil svatební hostinu 

v nedaleké hradecké hospodě. Když se hastrmánci vraceli po hostině domů, Hanys je pochytal 

do kapsy a propustil je až u kouzelné skály, kde mu mužíčci museli za vrácení kouzelné čepice 

slíbit odměnu (dva měšce dukátů). Peníze měly sloužit jako věno do manželství s jeho milou, 

dívkou Zefou. S tou se nakonec Hanys oženil a ani na jeho svatební hostině vodníčci nechyběli. 

Vyprávění o dvanácti vodnících s neviditelnými čepičkami a pacholku Hanysovi najdeme 

také u Františka Lazeckého (Dukátová stařenka, 1983, s. 283–289). V jeho případě se jedná 

o adaptaci folklorní pověsti nazvané Hasrmani na svatbě7, uveřejněné v souboru Lidové povídky 

slezské o hastrmanech a fajermanech (1924) Tomáše Čepa. Podobně jako František Lazecký 

ani Jan Petrus nebyl sběratelem slovesného folkloru a zřejmě při svých adaptacích vycházel ze 

záznamů lidové prózy pořízených různými sběrateli. Domníváme se, že stejně jako Lazecký 

mohl mít i Petrus k dispozici Čepův záznam, který následně upravil. Zatímco však vyprávění 

Lazeckého se poměrně liší v úvodu a také zápletkou (vodníčci nenavštěvují jen svatební 

hostiny) i závěrem, který autor obohacuje jinými motivy než Petrus, samotné zakončení pověsti 

je u obou tvůrců stejné – pacholek Hanys se šťastně ožení se svou milou a na své svatbě pohostí 

malé vodníčky.   

I když se v některých pověstech ze souboru Černá kněžna může projevovat určitá 

didaktičnost, která pramení z autorova povolání, v příběhu o hradeckých vodnících není podle 

nás natolik znatelná. Objevuje se tu sice například rada, aby člověk neměl žádné tajemství, 

protože může být náročné jej udržet („Nešťastni jsou lidé, kteří mnoho vědí a nesmějí mluvit 

o tom, co viděli.“; Petrus, 1948, s. 92), avšak po jeho vyzrazení (tj. při porušení slibu 

mlčenlivosti) nenásleduje předpokládaný trest. Ostatně samotní vodníčci hlavního hrdinu před 

                                                 
5 Jedná se o druhé vydání. Poprvé vyšel soubor v nakladatelství Slezská Grafia v roce 1928 pod názvem Ze 

slezských luhů.  
6 Podle Petruse by literatura pro děti a mládež měla rozšiřovat rozumové schopnosti dětí a formovat jejich 

charakter, ale také by měla posílit kladný vztah k četbě. Upozorňuje, že by se nemělo jednat o literaturu „tendenčně 

zabarvenou po stránce politické a náboženské“ (Petrus, 1937, s. 7–9). Z postojů, které Petrus v tomto úvodu knihy 

zaujímá, je evidentní, že oblast literatury pro děti chápe především jako prostředek výchovy. 
7 Vyprávěla Anna Víchová z Branky (64 let). 
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nebezpečím mít tajemství pouze varují, nezakazují mu cokoliv z toho, co s nimi zažil, 

komukoliv vyprávět. Zrovna příkladně ani nepůsobí pasáže, ve kterých se vypravěč zmiňuje 

o opilosti muzikantů („A tak muzikanti pořád popíjeli, aby se jim noty zase narovnaly […]“; 

Petrus, 1948, s. 88). Vyprávění o setkání opilých lidí s vodníkem (nebo ne přímo s ním, ale 

pouze s působením jeho moci) bylo běžnou součástí původních folklorních látek.8 Dodáváme 

jen, že u Petruse není tento motiv podrobněji rozváděn. Pro lidovou pověst s vodnickou 

tematikou je také charakteristická připomínka, že vodník se vyhýbá všemu, co souvisí s vírou 

v Boha, respektive s křesťanskou vírou. Ani v Petrusově vyprávění není tato skutečnost 

opomenuta – neviditelní vodníčci jedou se svatebčany v kočáře na obřad, ale do kostela 

nevkročí („[…] pány svatebníky nechali rozšafně vejít do kostela, ale sami nešli.“; Petrus, 1948, 

s. 89). Zajímavé je, že tento fakt Petrus vysvětluje tím, že by hastrmánci mohli narušovat obřad 

svým dováděním – sami totiž svatebčanům prováděli různé směšné kousky. Takové vysvětlení 

napomáhá lepšímu porozumění vývoji děje, zároveň však potlačuje určitou démoničnost, s níž 

je postava vodníka tradičně spojována. Vodníci jsou v Petrusově podání líčeni jako bytosti, 

které rády dovádějí, vymýšlejí neplechy, čímž lidem na jednu stranu škodí („Pánům 

muzikantům převraceli noty, kuchařkám, když nesly mísy na stoly, rozvazovali nedělní fěrtochy 

[…]“; Petrus, 1948, s. 88), ale na stranu druhou je i baví („[…] pánům veselníkům kladli v ústa 

žerty, jež v tvářích družiček i panny nevěsty vyvolaly smíšky.“; Petrus, 1948, s. 88). Neobjevuje 

se tu však varování před vodníkem jakožto nebezpečnou bytostí, naopak pokud hastrmani 

způsobí člověku škodu a přivedou ho tím do nebezpečí (převrátí kočár), ihned mu pomohou 

(„[…] pro jejich žerty se i jejich kočáry vyvrátily a milí družbové se i s družičkami svalili do 

prachu. Tu však maličcí všichni vyskákali, milým nešťastníkům vesele na nohy, na vůz pomáhali 

a tak to spravili, že nepokazili ani tím neštěstím zábavu svatebníků.“; Petrus, 1948, s. 89). 

Z hlediska kompozičního Petrus ve svém textu respektuje charakteristické znaky 

pověsťového žánru. Počátek vyprávění příběhu je uveden krátkou lidovou písní, kterou zpívají 

svatebčané. Děj se potom začíná rozvíjet u hospody v Hradci, ve které se koná svatební hostina. 

V závěru pověsti se objevuje zajímavý dodatek samotného vypravěče pověsti (lze jej označit 

jako vypravěče personálního a čtenář ho může ztotožňovat se samotným autorem), který se 

svěřuje, že na svatbě Hanyse a Zefy byl a o vodníčcích mu vyprávěli ženich s nevěstou. Aby se 

vypravěč přesvědčil, zda mluvil mladý pár pravdu, rozhodl se hastrmánky u hradecké skály 

sám vyhledat, nicméně na ně nenarazil. To, že už se vodníčci nikomu nezjevují a ani 

nenavštěvují svatby, vysvětluje tím, že lidé jsou po válce více šetřiví, a vodníkům se proto 

nevyplatí živit se na svatbách („Skalí jsem nenašel a drobní vodníčci se mi nezjevili, dokonce 

jsem slyšel, že se už nikomu nikdy nezjevují, protože prý jsou ve Slezsku od poslední války lidé 

skoupí a i svatebčanům na jejich talířky kladou malé dílky, a tak se prý vodníkům chození po 

svatbách už nevyplácí…“; Petrus, 1948, s. 95). Petrus tu využívá typického postupu pro lidovou 

pověst, kdy sami vypravěči na konci příběhu dodávali, kdo jim pověst pověděl, a vyjadřovali 

k jejímu obsahu svůj vlastní postoj. Petrusově podání nechybí dynamičnost, kterou mu 

propůjčuje prokládání vypravěčovy výpovědi dialogy postav příběhu. Promluvy vypravěče 

a postav od sebe odlišuje také způsob užívání regionalismů. Zatímco v řeči vypravěče je užíván 

zejména spisovný jazyk, který je občas oživený nářečním výrazem (jeden z nich je i vysvětlen 

v poznámce pod čarou), promluvy některých postav jsou výhradně v nářečí. Pozoruhodné je, 

že nářečím mluví pouze lidské bytosti (Hanys a jeho dívka Zefa), avšak v řeči vodníků se mísí 

regionalismy se spisovnými výrazy. 

Zaměříme-li se na některé Petrusovy zásahy do původního folklorního textu, zjistíme, že 

je mohl provádět s ohledem na dětského příjemce. Předně originálně vysvětluje, proč vodníci 

nejdou do kostela, což zmírňuje jejich démonický charakter, ovšem už samotný výběr 

                                                 
8 Srov. se SIMONIDES, D. Śląski horror: o diabłach, skarbnikach, utopcach i innych strachach. Katowice: Śląski 

Institut Naukowy, 1984, s. 80. 
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přepracované látky a vůbec popis hastrmánků jako veselých mužíčků svědčí o promyšleném 

a citlivém přístupu k dětskému čtenáři jakožto primárnímu příjemci textu.9 Na druhou stranu 

Petrus neopomíjel některé motivy (opilost), které se k postavě vodníka v lidové tradici vážou 

a které se v literatuře určené dětem objevují spíše méně. Petrusem prezentovaný obraz vodníka 

má nejvíce společné znaky s obrazem, který nám ve svých adaptacích určených dětem nabízí 

Helena Salichová (viz dále). 

Upravené pověsťové látky ze Slezska obsahuje také kniha Karla Dvořáčka (1910–1945) 

nazvaná Stará píseň (vydalo posmrtně v roce 1967 nakladatelství Profil).10 Z autorovy 

pozůstalosti ji k vydání připravil Alois Sivek, který knihu také opatřil ediční poznámkou 

a slovníčkem nářečních výrazů. Dvořáček ve svých adaptacích vycházel z vlastních sebraných 

zápisů lidové slovesnosti ze Slezska, zejména z oblasti Těšínska a části Ostravska. Podle Sivka 

přistupoval Dvořáček ke slovesné tradici jako „slovesný tvůrce, který při zachování jejích 

typických vlastností dále citlivě rozpracovával motivy, stylizoval je a nově sřetězoval, avšak 

dbal na to, aby neporušil nikde jazyk, typická lidová úsloví, aby nenarušil lidové jádro 

vyprávění“ (Sivek, 1966, in Dvořáček, 1967, s. 139). Čtenáře souboru podle editora zaujme 

nejen formální zpracování příběhů, ale také jistá baladičnost látek a rovněž míšení současné 

reality autora s dávným světem. 

V ediční poznámce Sivek čtenáře seznamuje s tím, jak při sestavování knihy postupoval. 

Tvrdí, že Dvořáček zřejmě sám seřadil pověsti do několika tematických oddílů, spojených 

povětšinou konkrétní postavou, avšak upozorňuje na fakt, že Dvořáčkovo rozdělení zřejmě 

nebylo konečné. Sivek proto seřadil pověsti do několika oddílů s co největším ohledem na 

Dvořáčkovo navrhované rozdělení („Pokusil jsem se o to, abych narušil […] původní autorův 

záměr co nejméně a ponechal pokud možno jím zamýšlenou koncepci knihy.“; Sivek, 1966, in 

Dvořáček, 1967, s. 139). 

Než přejdeme k jednotlivým látkám a obsahu Dvořáčkových vyprávění, zastavme se 

u jejich kompoziční a jazykové stránky. Hned první oddíl knihy (Vodníci) obsahuje pověrečné 

pověsti s postavou vodníka. Najdeme v něm celkem dvanáct pověstí o hastrmanovi, které jsou 

uvedeny krátkým vyprávěním o tom, kdo je vodník, respektive o mocné démonické síle, která 

ovládá vodní živel a k níž je třeba chovat se s úctou (darovat vodě květinové věnce či pecny 

chleba), jinak je schopna lidem způsobit zkázu („Tenkrát poznali ochuzení lidé, že voda sama 

o sobě nemůže vědět, co máš nejraději a co nejtíže oželíš, že voda sama o sobě jim nemohla vzít 

i to poslední a s tím i třebas lidský věk těžké roboty i lásky […], že to všecko způsobil někdo 

s rozumem krutým a nelidským, že někdo v ní a za ni jí dal tu zběsilost a sílu […]. Od té doby 

věděli lidé z dolin, že Vodník má tělo jako oni, že on vládne vodami, proto mu házeli na klidnou 

hladinu tůní i do stříbra proudů věnce z rostlého kvítí a pecny chleba a prosili ho, aby jejich 

dary milostivě přijal, opět se jim naklonil, dal bezpečí rodinám i chatám a zavlažoval záhony 

zvolna a opatrně, jak potřebuje pohanka i obilí.“; Dvořáček, 1967, s. 9–10). Většina 

z následujících dvanácti příběhů je konkrétně lokalizována (Frýdecko, louky u Ostravy, 

opakovaně se objevují vyprávění situovaná do Špluchova v obci Horní Bludovice). 

V předposlední pověsti je naznačeno, jak se proměňovala krajina Ostravska vlivem těžby uhlí. 

Poslední pověst, v níž se dostáváme do zhruba autorovy současnosti, potom okruh pověstí 

o hastrmanovi cyklicky uzavírá. Zmiňované hornictví, ale také rozvoj těžkého průmyslu 

a užívání strojů byl podle vyprávění důvodem, proč vodníci z kraje nadobro zmizeli a proměnili 

se buď v páru, nebo v podobě racků a kachen odletěli do jiných krajů („Noví a noví lidé 

přicházeli na šachty. S nimi se množilo hučení a dunění, šachty a fabriky se rozrůstaly, do 

                                                 
9 I skutečnost, že soubor Černá kněžna vychází v nakladatelství pedagogické literatury, může být dokladem toho, 

že jeho autor počítá především s dětským čtenářem. 
10 V tiráži knihy je uvedeno, že je určena čtenářům od 11 let (srov. Dvořáček, 1967). 
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jezírek v skleslinách ve dne v noci padalo kamení anebo žlutavé bahno. […] Vodníci stáli 

bezradní. […] Člověka si Vodník troufal přemoci nebo poučit, avšak ty kovové obludy byly 

nepřemožitelné.“; Dvořáček, 1967, s. 35). Právě u těchto dvou pověstí je patrné míšení dávných 

představ člověka o fungování přírody a společnosti s prvky současného světa, na které 

v doslovu upozorňuje Sivek. Vlivem zmíněných událostí se nejenže mění celkový ráz krajiny 

Ostravska a Karvinska, ale rovněž společnost prochází mentální proměnou a pomalu se 

oprošťuje od víry v démonické bytosti.  

Co se týká jazykové a stylové podoby Dvořáčkových pověstí, jsou převyprávěny 

spisovným jazykem, ale autor se nezdráhal pravidelně text oživovat regionalismy (stařík ve 

smyslu dědeček, děvucha, utopiec, robit, šumná, dědina aj.), které se vyskytují jak ve vyprávění 

samotném, tak v dialozích postav. Dvořáček užívá také různé umělecké prostředky, zejména 

metafory (železné obludy pro označení strojů apod.) či přirovnání, což je zřetelné např. 

v pověsti s číslem 10, v níž je zachyceno vzpomínání převozníka a později horníka Karla 

Kubici („V takové chvíli byl Vodníkův pohled stydlivě žádostivý, ty zamyšlené oči se ustavičně 

vyčítavě vracely jako oči psa, který se bojí zaprosit svého pána o jediné ubohé sousto, jehož je 

málo a které je vzácné.“; Dvořáček, 1967, s. 28). 

V pověstech o hastrmanovi ve Staré písni najdeme variaci motivů a látek 

charakteristických pro vodnické pověsti známé a rozšířené ve Slezsku, jako je stěhování 

vodníků, proměna vodníka v malé dítě nebo velkého černého psa, dále podstrčení 

tzv. podhodka (podtěpa) namísto lidského dítěte, křest vodnického dítěte, setkání vodníka 

s pasáčky koní, přemožení vodníka strašícího ve stavení tím, že mu člověk zašroubuje prsty do 

kusu dřeva, a též se tu objevuje motiv zaplacení za službu – stěhování – mokrým listím, které 

se promění ve zlato. Je tu také jedna pověst se známým motivem vodníkova potomka, který 

navštěvuje muziku a umí krásně tancovat, poněkud méně tradiční je ovšem fakt, že se zde 

nejedná o hastrmanovu dceru, jako je tomu u většiny látek s tímto motivem, ale o jeho syna.11 

Mládenec Matěj si namluví starostovu dceru, zamiluje se do ní a přes zákaz jejích rodičů se s ní 

tajně schází. Lidem od muziky a starostovi se zdá podezřelé, že mladík opouští každou taneční 

zábavu vždy před půlnocí a chasníky zaskočí také jeho obrovská síla a bohatství (zaplatí útratu 

celé hospodě). Když rodiče dívce zakážou chodit k muzice, smutkem se rozstoná. Starostovým 

i dívence samotné jdou proto domluvit sousedky. Dívce poradí, aby se nenechala zlákat 

mládencovým nadáním a vzhledem – to vše může pominout –, a varují ji, aby zvážila, zda s ním 

chce opravdu být. Dívka si rady nevezme k srdci („I viděli ti první hezkou dceru fojtovu, která 

nikdy nevěřila lidem zkušenějším, jak kráčí vedle toho neznámého Matěje až k vodě […]“; 

Dvořáček, 1967, s. 22) a následuje mladého vodníka do jeho podvodního království – tím 

pádem umírá. Závěr tohoto příběhu má jasné etické poslání, že bychom nejen neměli dát na 

počáteční okouzlení prchavých skutečností, ale také že není radno opomíjet rady životem 

zkušenějších lidí. 

Výše zmíněná pověst však není jedinou, která v sobě ukrývá podobně silné etické poslání, 

a tedy varuje před pomíjivým okouzlením a marnivostí. V pověsti o špluchovské nevěstě je 

chudá dívka vystavována závistivým posměškům movitých hospodářových dcer. Ty budoucí 

nevěstě závidí krásného a hodného ženicha a utahují si z ní, že „půjde k oltáři jako žebračka“ 

(Dvořáček, 1967, s. 14). Třebaže chlapec svou dívku utěšuje, že pro něj je krásná i bez drahých 

šatů a ozdob, ona se přeci jen nechá zaslepit marnivostí. Když uvidí nad řekou viset hedvábné 

barevné pentle, neodolá a snaží se je všechny posbírat. Jakmile se však nahne pro poslední 

chomáček pentlí visící těsně nad vodou, spadne do řeky a utopí se. Dívka podlehla touze být za 

každou cenu krásná, nedbala ani na varování, aby pentle nad vodou nesbírala („Nadarmo za ní 

                                                 
11 V jedné z pověstí se sice setkáváme s postavami vodníkových dcer, avšak vystupují tu pouze jako vedlejší 

postavy, najdeme tu o nich pouze zmínku (srov. pověst č. 1 in Dvořáček, 1967, s. 10–12). 
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děcka pištěla.“; Dvořáček, 1967, s. 14), a musela tak zaplatit tím nejdražším – svým životem 

(„Když ji opět vytáhli, byla tak krásná jako dříve, ale bez života. […] Škoda jenom, škoda, že 

to už neviděla.“; Dvořáček, 1967, s. 14). 

Podobně se provinění člověka trestá i v dalších příbězích. Kdykoliv člověk vodníkovi 

ublíží anebo s ním nejedná uctivě (pasáčci se nechtějí rozdělit o svačinu, pacholci chtějí 

vodníka, který pomáhá sedlákovi, vystrnadit ze statku, převozníci neuctívají vodníka dary), 

vodník jej potrestá, ať už zastrašením (vyplaší pasáčkům koně, promění se v černého psa 

a vyděsí koně pacholků ze mlýna), nebo usmrcením (utopí převozníky). Výjimkou je žertovně 

laděné vyprávění o třech rozverných muzikantech, kteří přelstí vodníka strašícího na zámku, 

jež současně ironicky poukazuje na zbabělost vrchnosti a vážených lidí, jako je ponocný, 

policista či učitel. Aby se totiž vrchnost utvrdila v tom, že muzikanti opravdu vodníka přemohli, 

tak namísto toho, aby se sami šli na zámek přesvědčit, pošlou za sebe pana faráře („‚Pošleme 

tam policajta a ponocného.‘ Sotva ale ti dva zaslechli, co si starší povídají, tiše se ztratili. […] 

Což kdyby se tak strašidlo osvobodilo a vrhlo se na ně?“; Dvořáček, 1967, s. 34). Také v pověsti 

o opilém muži, kterého chtěl vodník stáhnout z lávky, vyzraje člověk nad hastrmanem lstí 

(manželka opilce vodníka „přepočítá“; srov. Dvořáček, 1967, s. 18–19). Zajímavá je též pověst 

o bezedné studánce se stříbrným zámkem pod vodou (sídlo vodníka), v níž se mísí tradiční 

motiv svedení dívky vodníkem (dívka je okouzlena jeho odrazem ve vodní hladině) s motivem 

o vzniku pomněnky („Lidé viděli trsy drobného kvítí, které tam dříve nebývalo. Hleděli 

pozorněji a objevili, že to kvítí přikrývalo každou stopu děvčete. […] Byly to pomněnky, drobné 

a něžné.“; Dvořáček, 1967, s. 13). U tohoto vyprávění je zřetelné prolínání dvou pověsťových 

typů, a sice pověsti pověrečné s pověstí etiologickou, což v lidové tradici nebylo ničím 

neobvyklým, stejně jako žánrový synkretismus, kdy se s pověstmi prolínala pohádková 

vyprávění. V cyklu vodnických pověstí ve Staré písni však vyniknou dvě žertovná vyprávění 

o hastrmanovi, která nejsou z celkového výběru správně vynechána, protože i tento typ příběhů 

byl nedílnou součástí slezské vypravěčské tradice (srov. se Salichovou, která do svých adaptací 

pro děti zahrnuje výhradně takový typ vyprávění; viz dále). 

Z příkladů, které uvádíme, je patrné, že většina pověstí ve Dvořáčkově souboru Stará píseň 

v sobě ukrývá etické poslání a zároveň tu funguje, pro hastrmanskou pověst typické, pravidlo 

viny a následného trestu nebo naopak odměny za poskytnutou pomoc či projevenou pokoru. 

Obdobné vyznění mají také úpravy vodnických pověstí Františka Lazeckého (viz níže). V obou 

případech se však nejedná o didaktické moralizování, ale spíše o jakési zdůraznění 

spravedlivého fungování společnosti. Podle Sivka Dvořáčkova převyprávění pověstí osloví 

čtenáře i proto, že „baladičnost látek posouvá jejich atmosféru spolu s mravním etosem 

k problémům všelidským, které vzrušovaly a budou vzrušovat člověka všech dob“ (Sivek, 1966, 

in Dvořáček, 1967, s. 140). 

Co se týká pojetí samotné postavy vodníka, Dvořáček jej zobrazuje jako bytost obdařenou 

mimořádnou silou, se kterou je třeba vycházet v dobrém, protože v opačném případě je schopna 

člověka usmrtit. Vodník není u Dvořáčka nikdy popsán blíže po stránce fyzické, z jednotlivých 

vyprávění se dovídáme akorát to, že vodník byl menšího vzrůstu. Spíše jej charakterizují jeho 

činy. V pověstech je ovšem opakovaně zdůrazňován fakt, že se vodník dokázal proměňovat, 

a to v rybu, kachnu, psa, ale také v malé dítě. Vodníkova žena se pak proměňovala v žábu. 

Ve Dvořáčkově podání není vynechán další z tradičních motivů vyskytujících se ve folklorních 

vyprávěních o vodníkovi, a sice motiv opilosti – ten se vázal k některým postavám pověstí, 

které se s hastrmanem (anebo s jeho ničivou silou) dostaly do styku (ať už to byli převozníci 

Kubicové, nebo muž vracející se domů z hospody či muzikanti).  

Pověrečné pověsti o vodníkovi zahrnula do svého souboru pověstí z Hlučínska také 

spisovatelka Anna Malchárková (*1950). V Chudobkách, jak svou knihu autorka 

pojmenovala, najdeme dvě pověsti s hastrmanskou tematikou (Malchárková tato vyprávění 
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označuje jako tzv. báchorky). V tomto případě je poměrně nesnadné zjistit, jaké konkrétní 

folklorní předlohy měla autorka k dispozici, ani do jaké míry v nich prováděla úpravy. Ona 

sama totiž tvrdí, že většinu vyprávění získala od rodáků z Hlučínska, kteří jí texty zasílali, a dále 

z anonymního rukopisu z roku 1900, k němuž však neuvedla žádné podrobnější informace 

o původu.12 Malchárková v obou pověstech konkretizuje místa, na kterých se jejich děj 

odehrává (přehyňský mlýn, okolí Bolatic). Také pojmenování samotného vodníka tu odkazuje 

k Hlučínsku – vodník v jedné z pověstí (Hastrman a černé pivo) je pojmenován Rokytka, tedy 

jménem typickým právě pro tuto oblast. Vlastní jména postav a toponyma, která se v obou 

příbězích objevují, tu jako jediná odkazují ke slezskému regionu; na rozdíl od Dvořáčka, 

Petruse, Salichové nebo Lazeckého totiž autorka minimalizuje užití dialektismů a obě pověsti 

jsou vyprávěny ve spisovném jazyce. Oba příběhy jsou zakončeny závěrečnou formulí, díky 

čemuž tu zůstává zachován ráz lidových vyprávění, byť se v tomto případě nejedná o formule 

typické pro jakoukoliv oblast Slezska, hlučínský mikroregion nevyjímaje („I stalo se, že 

přehyňský mlýn odvál čas a hastrmana odnesla Opavice až někde do moře. V řece po něm 

zůstaly jen jeho dlouhé vlasy, zachycené na kamenech.“; Malchárková, 2018, s. 72). 

Malchárková zobrazuje vodníka spíše jako démonickou postavu (působí záhadně tím, že téměř 

nemluví nebo vydává pouze skřeky, zůstává suchý, přestože přišel z venku, kde pršelo, tajemný 

je však i jeho pohled – má děsuplné vodnaté oči a naježené vlasy), před kterou člověka ochrání 

modlitba anebo některý z náboženských předmětů (růženec). Na druhou stranu tu ale vodník 

chodívá mezi lidi (kouří fajfku a hraje karty s mlynářem, zajde do hospody na pivo) a je tradičně 

oblečen do kabátku, z jehož šosu kape voda, také nosí klobouk a je cítit po rybách.  

V adaptacích určených dětem bývá zmíněná démoničnost spíše potlačována, což nám 

může napovídat, že v případě literárních úprav Anny Malchárkové se nejedná o takové, které 

jsou explicitně určeny pro dětského čtenáře. Autorka tu například ani děti přímo neoslovuje, 

jako to dělá například Jura, Salichová anebo Lazecký, rovněž nevysvětluje některé výrazy 

(kufek), s jejichž pochopením by mohl mít čtenář problém. Podle jiných užívaných postupů ale 

Malchárková děti z okruhu čtenářů nevylučuje, jak soudíme podle skutečnosti, že tu blíže 

nerozvádí některé drastické motivy (utopení dívky Josefky), naopak takové motivy zmírňuje – 

Josefka sice ve světě reálném, pozemském, umírá, avšak v říši podvodní žije dál a stává se 

hastrmanovou manželkou. 

Malířka a spisovatelka Helena Salichová (1895–1975) bohužel své literární adaptace 

lidových pověstí ze Slezska nikdy nevydala (v roce 1958 vyšel pouze její soubor literárně 

upravených lidových pohádek Slezské bajky, v roce 1975 pak v přepracovaném vydání pod 

názvem O Zlatém zoubečku), nicméně jsou zachovány v její písemné pozůstalosti a z jejich 

podrobnějšího prozkoumání je patrné, že vydání zamýšlela – některé z pohádek dokonce 

upravila speciálně pro dětského čtenáře (blíže v Balharová, 2018).13 

Adaptované pověsti o hastrmanovi měly být spolu s dalšími upravenými, většinou 

pověrečnými pověstmi ze Slezska součástí souboru Slezské bajky. V souvislosti s tím, že byla 

tato kniha určena dětem, Salichová sice zvolila určité postupy, jak s příslušnými folklorními 

látkami zacházet, ale vzhledem k množství vlastních pořízených záznamů lidové slovesnosti 

mohla vybrat ty příběhy, které se jí zdály pro dětského čtenáře nejvhodnější. V jejím výběru 

tak najdeme pověsti, ve kterých vodník vystupuje jako ten, kdo si z lidí rád dělá legraci (např. 

se promění v krávu, která neposlouchá svého pána apod.), avšak na druhou stranu v příbězích 

není opomenuto, že se jednalo o nadpřirozenou postavu, k níž lidé přistupují spíše zdrženlivě, 

anebo se jí dokonce bojí.  

                                                 
12 Malchárková tuto informaci sdělila v rozhovoru pro internetový deník iDnes (6. října 2018). 
13 Helena Salichová zřejmě zamýšlela také vydání komentované edice určené zejména pro odbornou veřejnost, 

která by zahrnovala slezské lidové pověsti o hastrmanech (blíže v Balharová, 2018). 
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Salichová svá vyprávění uvádí počáteční formulí a pokračuje krátkým úvodem, ve kterém 

oslovuje děti a popisuje, jak vodník vypadal. Vypravování pak ukončuje krátkým odstavcem 

s úvahou, proč dnes na vodníka nenarazíme (vlivem rozvoje moderní techniky, která je hlučná, 

přišel vodník o své klidné zázemí). V úpravách Salichové nejsou kromě úvodních 

a závěrečných formulí opomenuty ani další tradiční náležitosti pověsti, jako je odkazování ke 

skutečným osobám, které vyprávěnou událost samy zažily („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), jímž se běžně stvrzovala pravdivost vyprávění. Autorka převádí folklorní texty 

do spisovné češtiny, avšak ponechává tu několik regionalismů (dědina, stryk aj.), jejichž 

význam vysvětluje v poznámce, a zachovává některé krajové varianty výrazů (slunéčko). Ke 

slezskému regionu také odkazují některá toponyma; místa, která jsou v současnosti zaniklá, se 

snaží autorka co nejpřesněji popsat („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). 

Také František Lazecký (1905–1984) zahrnul do svého souboru pověstí ze slezského 

regionu Dukátová stařenka (1983) pověsti s hastrmanskou tematikou. Najdeme jich tu celkem 

osm. Lazecký pro soubor Dukátová stařenka upravil folklorní zápisy několika sběratelů lidové 

slovesnosti ze Slezska (jmenujme například Tomáše Čepa nebo Františka Stavaře). Ve svých 

adaptacích usiloval o jednotnou podobu všech textů, sám se stylizoval do lidového vypravěče, 

což se projevilo nejen na výběru stylových a jazykových prostředků. Konkrétně v pověstech 

o vodníkovi se vyskytují závěrečné formule, případně i formule úvodní, vyprávění pověsti 

Jakou hasrman zahrál pánovi ze zámku je dokonce oživeno krátkými básničkami. Autor 

mnohdy podobně jako lidoví vypravěči expresivně komentoval vývoj děje příběhu („No ten si 

dal!“; Lazecký, 1983, s. 295) a oslovoval čtenáře. Rovněž autorem užívané prostředky jako 

částice „no“ či „a“ na začátcích vět nebo také citoslovce či zvolací věty byly pro projev lidových 

vypravěčů typické. Lazeckého vyprávění jsou psána ve spisovném jazyce, avšak jsou oživována 

nářečními výrazy, jejichž vysvětlení najde čtenář na konci knihy. Vyznačují se dynamičností, 

jež vyplývá z užívání dialogů, které vedou nejen postavy příběhu, ale také sám autor se 

čtenářem („Divíte se tomu? Však se tomu divit nebudete, když vám řeknu, že vodu v řece, co 

tekla kolem pivovaru, i celý park měl na každou noc pronajaty hasrman.“; Lazecký, 1983, 

s. 292). Také v Lazeckého pověstech se objevují zmínky o reálných osobách, kterým se 

vyprávěná událost přímo stala, anebo o lidech, kteří znají někoho konkrétního, kdo se 

s vodníkem setkal (např. podle pověsti Jak si hasrman zatancoval se s vodníkem setkal 

vypravěčův strýček Jan). 

Vzhledem k tomu, že jsme také u Františka Lazeckého měli možnost porovnat jeho 

literární adaptace s původními folklorními záznamy, můžeme blíže konstatovat, jaké konkrétní 

úpravy autor provedl. Předně je nutné zdůraznit, že je prováděl s ohledem na dětského čtenáře, 

a tak z folklorních textů vypouštěl pro děti nevhodné pasáže, například se sexuálními narážkami 

nebo o vyměšování. Kromě toho pro své úpravy volil většinou taková lidová vyprávění, ve 

kterých vodník nevystupuje jako ten, kdo topí anebo vyloženě děsí lidi, ovšem nejsou tu 

vynechány poznámky o tom, že vodník byl nadpřirozená bytost a je třeba být obezřetný 

v případě, že s ním lidé přijdou do kontaktu („Beztak ti chlopečci v zelených kabátcích 

a v červených kalhotách byli hasrmani. A s těmi si radši nezačínat.“; Lazecký, 1983, s. 289). 

Dále usiloval o co největší možnou srozumitelnost příběhů, a proto se některé jevy, v původní 

předloze nevysvětlené, snažil dětem objasnit (např. v pověsti Jak si hasrman zatancoval dodává 

upřesnění, proč si chce hastrman zatancovat s nevěstou apod.), případně blíže popsal některé 

tradice (např. takové, které se týkaly svatby). Texty jsou k dětskému čtenáři vstřícné také 

zmíněnou dynamičností; i díky ní děti pravděpodobně lépe udrží pozornost a setrvají u čtení 
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anebo poslouchání příběhu. 

Stejně jako u výše zmíněných autorů i u Lazeckého je vodník popsán jako zelený mužíček, 

pro kterého je charakteristická zelená a červená barva oblečení (zelený kabátek, červené kalhoty 

a boty), ale i koňská kopyta namísto nohou. I přes svůj démonický původ, který v lidech 

vyvolával respekt, je u Lazeckého vodník vnímán jako nedílná součást reálného světa, tj. jako 

někdo, kdo žije v blízkosti člověka a případně se s ním dostává do kontaktu. V příbězích také 

funguje známé pravidlo, že pokud se k vodníkovi lidé chovají slušně a dostojí slibu, který mu 

dali, je jejich dobré chování vodníkem odměněno, avšak pokud se člověk vůči vodníkovi 

proviní, čeká ho trest. Z tohoto rámce se vymykají pouze dvě pověsti. V jedné se objevuje 

vodnický manželský pár proměněný za urozeného pána a paní, kteří se snaží nalákat penězi 

malé chlapce k vodě. I když je tu více zřetelná vodníkova démoničnost, nebezpečí, které 

vyplývá z následování hastrmanů k vodě, čtenář pouze tuší a k tragickému konci tu naštěstí 

nedochází (chlapci si všimnou, že manželé mají koňská kopyta, a utečou). Druhá pověst je 

potom žertovným vyprávěním o vodníkovi, který se proměnil v malého chlapce a posadil se na 

špičku topolu, aby z legrace postrašil sedláka. Sedlák se vyděsil, že na stromě sedí jedno z jeho 

dětí, hastrman mu navíc na jeho volání drze odsekával, což ale na konci sedlák vodníkovi 

odpouští („A že byl krásný den, sedlák se rozesmál, že se až k zemi prohýbal. I hasrmanovi ten 

jeho šprým prominul.“; Lazecký, 1983, s. 298). 

Závěr 

Srovnejme na závěr, v čem se autorské přístupy k folklorním pověstem o hastrmanech 

jednotlivých autorů shodují a v čem jsou naopak jedinečné. Jak jsme upozorňovali výše, 

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

respekt a strach, avšak na druhé straně umí být velmi štědrý a odměňuje se za pohostinnost, 

dokonce se může s lidmi přátelit (Lazecký, Dvořáček). Právě tato ambivalentnost jeho povahy 

je zachycena ve většině zmiňovaných adaptacích (více znatelná je např. u Malchárkové či Jury 

a naopak např. Petruse je zřetelná méně). Téměř ve všech adaptacích je také zdůrazněno, že 

sám člověk může ovlivnit, jak se k němu vodník zachová. Pokud v některých vyprávěních 

vystupuje vodník jako ten, kdo chce bez příčiny ublížit lidem, většinou je tu jeho krutost 

nějakým způsobem zmírněna (např. u Jury se pacholek zachrání tím, že neodpovídá na 

vodníkovo volání apod.). Lišit se může naopak výběr látek, které pro své adaptace konkrétní 

autoři zvolili. Konkrétně Petrus a Salichová na rozdíl od ostatních autorů upravují výhradně ta 

lidová vyprávění, ve kterých je vodník popsán jako vtipálek, který si rád utahuje z lidí. Co se 

týká vodníkova fyzického vzhledu, jeho popis v jednotlivých literárních adaptacích je podobný 

a odpovídá tradiční představě, jak ji známe z folklorních vyprávění. 

Zmiňovaní autoři ve svých literárních úpravách také uplatňují některé tradiční postupy 

lidových vyprávění, jakými jsou např. uvedení a zakončení příběhů formulemi, případně vedení 

dialogu s posluchačem, respektive se čtenářem (Lazecký, Jura, méně Salichová). V různé míře 

jsou v upravovaných textech také zachovávány nářeční prvky – nejvíce jich najdeme u Petruse 

a Lazeckého, méně u Salichové a Dvořáčka, nejméně pak u Jury a Malchárkové.  

Pokud jde o cílového čtenáře analyzovaných adaptací hastrmanských pověstí, má jím být 

primárně dětský čtenář (Lazecký, Salichová, Jura), případně dospívající (Dvořáček). Nicméně 

i ty adaptace, ve kterých např. dětský čtenář není oslovován, nebo ty, které počítají s věkově 

nevyhraněným čtenářem (Petrus, Malchárková), shledáváme v souvislosti s užívanými postupy 

a s látkou zvolenou autory k úpravě pro děti vhodnými. 

Vzhledem k tomu, že v případě některých autorů (Petrus, Lazecký, Salichová, Dvořáček) 

lze bez velkých obtíží zjistit, jaké konkrétní folklorní texty upravovali, mohli bychom 

podrobněji srovnat originální předlohu s novým, upraveným textem. Bylo by pozoruhodné 

sledovat, jak autoři postupovali a nakolik se jejich verze odlišuje od té původní, což by bylo 
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zajímavé zejména v těch případech, kdy stejný folklorní text upravilo více autorů (Petrus 

a Lazecký). Takové srovnání by si ovšem zasloužilo samostatný článek. 
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LITERARY ADAPTATIONS OF THE LEGENDS ABOUT HASTRMAN FROM 

CZECH SILESIA 

Summary: 

This study will focus on selected literary adaptations of folk tales. The starting point where 

the authors of the adaptations come from, or whose verbal tradition they draw from, is the area 

of the so-called Upper Silesia, respectively its Czech part. At the center of our interest are 

superstition legends with a Hastrman theme (ie the figure of a waterman appears in them). We 

strive for a complete overview of those authors who have devoted themselves to the adaptation 

of this type of legend, and we take into account the fact whether their adaptations are suitable 

for children's readers. We are specifically interested in the authors František Jura, Jan Petrus, 

Helena Salichová, Karel Dvořáček, František Lazecký and finally Anna Malchárková. We 

subject the above-mentioned adaptations to analysis and try to point out the similarities, but 

also the differences between them, using a comparative method.  Our goal is to offer an 

overview, if possible, of all literary adaptations of the legend of the Hastrman from the area of 

Czech Silesia. 
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ASPEKTY EDUKACE V KONTEXTU ADAPTACE 

Ida KULHÁNKOVÁ 

Abstrakt: 

Východiskem pro studii jsou aspekty vycházející z legislativně-koncepčního rámce 

vztahujícího se k edukaci žáků, kteří se prvním rokem seznamují s češtinou jako druhým 

jazykem. První část práce se soustředí na diferenciaci pojmů a konkretizaci prostředí v kontextu 

legislativně-koncepční dokumentace. Zdrojem pro druhou část práce je konkrétní legislativní 

opatření spjaté se zahájením procesu edukace v prostředí sekundární školy. Cílem studie je 

zjistit, zda existuje legislativní aspekt mající vliv na zahájení procesu edukace žáků 

seznamujících se prvním rokem s češtinou jako druhým jazykem.  

Klíčová slova: 

edukace, adaptace, diferenciace, sekundární škola, legislativa 

 

Zdůvodnění tématu 

V souladu se Strategií vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (MŠMT, Strategie 

2020)14 a Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 

(MŠMT, Dlouhodobý záměr, 2015)15 na období 2015–202016 se v pedagogické praxi 

setkáváme se systémem společného vzdělávání, který má vliv na realizaci pedagogického 

procesu v oblasti rozvíjení komunikační kompetence žáka (ČŠI, Tematická zpráva, 2020)17. 

Podle Tematické zprávy České školní inspekce z roku 2015 (ČŠI, Tematická zpráva, 

2015)18 dochází k situaci, že školská zařízení navštěvují žáci s odlišným mateřským jazykem 

bez předchozí znalosti českého jazyka, kteří jsou zařazeni do prostředí školní třídy dle věku. 

V případě zájmu o studium na střední škole je osobám, které nejsou státními občany České 

republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, prominuta na základě žádosti 

přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímacího řízení, přičemž znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru, škola u těchto osob ověří 

rozhovorem. 

Smyslem schválených opatření je zapojení žáka seznamujícího se s češtinou jako druhým 

jazykem do běžné výuky do té míry, aby byl aktivním účastníkem komunikace při výuce, a to 

i v kontextu rámcových vzdělávacích plánů (MŠMT, Dlouhodobý záměr, 2015)19. 

 

                                                 
14 MŠMT (2015–2020). Strategie 2020. Načteno ze Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. 

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

2015–2020. Dostupné na: vzdelavani2020.cz. Dostupné na: <http://www.vzdelavani2020.cz> [cit. 2020-10-09]. 
16 Vymezené období 2012–2020 má poskytnout zázemí pro přehled navrhovaných a následně aplikovaných 

opatření, která vycházela z potřeby řešit situaci ve školách, kde mělo docházet k nárůstu žáků s jiným státním 

občanstvím. 
17 ČŠI. Tematická zpráva. Rozvoj čtenářské gramotnosti na základních a středních školách 2017/2018. Praha: 

Česká školní inspekce, 2020. 
18 ČŠI. Tematická zpráva. Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Praha: Česká školní inspekce, 

2015. Dostupné na: <https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vzdelavani-deti-

a-zaku-s-odlisnym> [cit. 2020-10-09]. 
19 MŠMT (2015). Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 

2015– 2020. Dostupné na: <http://www.vzdelavani2020.cz> [cit. 2020-10-09]. 
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Metodologie, cíle a struktura práce 

Metodologie výzkumu se opírá zejména o publikaci Gavory (2010)20. K naplnění určených 

cílů studie byla využita kombinace kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod. 

První část práce se soustředí na diferenciaci a konkretizaci termínů v kontextu vybrané 

legislativně-koncepční dokumentace platné pro edukaci žáků seznamujících se prvním rokem 

s češtinou jako druhým jazykem. 

Východiskem pro druhou část práce jsou legislativní opatření spjatá se zahájením procesu 

edukace v prostředí sekundární školy. 

Hlavním cílem práce je ukázat vliv legislativních aspektů na proces edukace žáků 

seznamujících se prvním rokem s češtinou jako druhým jazykem. Dalším cílem práce je analýza 

konkrétního legislativního opatření vztahujícího se k zahájení studia na střední škole.  

Pro naplnění hlavního cíle bude provedena diferenciace a konkretizace termínů v kontextu 

legislativně-koncepční dokumentace, a to za účelem vytvoření terminologicky homogenního 

zázemí. Pro naplnění dalšího cíle bude na příkladu dobré praxe prezentována legislativa spojená 

se zahájením studia na střední škole podle § 20 odst. 4 školského zákona.  

Cílem studie je zjistit, zda existuje legislativní aspekt mající vliv na zahájení procesu 

edukace žáků seznamujících se prvním rokem s češtinou jako druhým jazykem.  

 

První část práce 

 

Pro potřebu studie byly vybrány koncepčně-legislativní materiály systematizované dle 

Tupého (Tupý, 2018)21 pro období 2012–2020 a doplněné o provedená šetření. 

Na dokumentaci lze nahlížet jako na soustavu vzájemně propojených skupin (legislativa 

školského zákona, strategická dokumentace, uskutečněná šetření) vytvářejících zázemí pro 

realizaci opatření podporujících edukativní proces rozvoje komunikačních kompetencí žáků 

seznamujících se s češtinou jako druhým jazykem. 

V souladu s dokumentací (tabulka č. 1) je následně provedena diferenciace používaných 

pojmů (žák dle státního občanství / žák s odlišným mateřským jazykem) a konkretizace 

prostředí (první stupeň ZŠ / druhý stupeň ZŠ / střední škola), a to za účelem vytvoření 

terminologicky sourodého zázemí. 

 

                                                 
20 GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2010. 
21 TUPÝ, J. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: historicko-analytický pohled na přípravu 

kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 
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Tabulka č. 1 

 

 

Diferenciace používaných pojmů – žák s odlišným mateřským jazykem versus žák dle 

státního občanství 

Pojem žák s odlišným mateřským jazykem využívá organizace Meta, o.p.s. – Společnost 

pro příležitosti mladých migrantů22 se zdůvodněním, že termín lépe vystihuje děti/žáky, kteří 

přicházejí z odlišného jazykového a kulturního prostředí. Pojmenování žák s odlišným 

mateřským jazykem dle organizace Meta, podporované Ministerstvem školství (Program na 

podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky cizinci VII), nevymezuje úzce cizí státní 

příslušnost a zároveň jde o odborný výraz opisný. 

Pojem žák dle státního občanství je označení používané ve Statistické ročence Ministerstva 

školství České republiky, která shromažďuje údaje z výročních zpráv jednotlivých školských 

zařízení. Ve statistické ročence jsou evidovány a následně zveřejňovány informace o počtech 

žáků podle státního občanství například dle krajů. Statistická ročenka Ministerstva školství 

České republiky uvádí souhrnný počet za celou školu, a proto je nezbytné odlišit jednotlivé 

úrovně školských zařízení. 

 

Konkretizace prostředí studia 

Tematická zpráva České školní inspekce za rok 2015 (ČŠI, Tematická zpráva, 2015)23 

hovoří souhrnně o situaci, že na školách existují žáci, kteří nemají zkušenost s výukou českého 

jazyka. 

                                                 
22 Viz https://meta-ops.eu/. 
23 ČŠI. Tematická zpráva. Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Praha: Česká školní inspekce, 

2015. Dostupné na: <https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Vzdelavani-deti-

a-zaku-s-odlisnym> [cit. 2020-10-09]. 

Koncepčně-legislativní dokumentace 

Legislativní rámec 

Novela školského zákona číslo 82/2015 Sb 
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných. 

Strategická dokumentace 

Akční plán inkluzívního vzdělávání na období 2016–2018. 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 
2015–2020. 
Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. 

Studie a šetření 

Analytická zpráva z šetření TALIS 2013. 
Sekundární analýza PISA 2015. 
Zpráva o šetření TALIS 2018. 
Zpráva o šetření PISA 2018. 
ČŠI. Tematická zpráva. Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Praha, Česká 
školní inspekce, 2015. 
ČŠI. Tematická zpráva. Rozvoj čtenářské gramotnosti na základních a středních školách 
2017/2018. Praha, Česká školní inspekce, 2020. 
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S ohledem na studii aspektů v rámci sekundárního vzdělávání je nutné rozlišit, o jaká 

školská zařízení se jedná, a proto je využita Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání 

ISCED 1997 (Průcha, 2007), pomocí které lze odlišit primární (ISCED 1 = 1.–5. třída) 

a sekundární vzdělávání ([ISCED 2A–2C = 6.–9. třída], [ISCED 3A–3C = střední škola]). 

Vzhledem k tomu, že se studie soustředí na sekundární vzdělávání, je nutné pracovat 

s údaji, které jsou platné především pro sekundární vzdělávání. 

V současné chvíli platí, že údaje ze Statistické ročenky Ministerstva školství České 

republiky jsou uváděny souhrnně za 1.–9. třídu, a proto se studie zaměřuje na data platná pro 

sekundární vzdělávání úrovně ISCED 3A–3C dle Mezinárodní normy pro klasifikaci 

vzdělávání ISCED 1997 (Průcha, 2007). 

Využití mezinárodní normy a dat ze statistické ročenky poskytuje prostor pro určení, jaké 

jsou počty žáků s jiným státním občanstvím v rámci určitého kraje, přičemž lze roztřídit i obory 

vzdělání realizované určitými vzdělávacími institucemi, na které se lze obrátit v případě 

provedení dotazníkového šetření k vybraným aspektům edukace. 

 

Přínos zjištění 

Data o žácích s odlišným mateřským jazykem se v přehledových veřejně dostupných 

statistikách nenacházejí, stejně jako údaje o komunikační znalosti českého jazyka před 

nástupem do školského zařízení. Sousloví žák s odlišným mateřským jazykem se sice uvádí ve 

veřejně přístupném dokumentu s názvem Tematická zpráva České školní inspekce z roku 2015 

přinášejícím přehled informací o změnách v oblasti legislativy podpůrných opatření, ale pro 

potřebu studie není možné tento pojem využít pro zpracování dat využitých ve studii. 

Diferenciace pojmů žák s odlišným mateřským jazykem a žák dle státního občanství 

umožnila čerpání údajů ze Statistické ročenky Ministerstva školství České republiky. 

Získaná data ze statistické ročenky se v kontextu konkretizace prostředí dle Mezinárodní 

normy pro klasifikaci vzdělávání ISCED 1997 (Průcha, 2007) stala výchozím bodem pro 

zahájení studie legislativních aspektů ovlivňujících proces edukace žáků seznamujících se 

prvním rokem s češtinou v prostředí již konkrétní sekundární školy (ISCED 3A–3C) v rámci 

určitého kraje. 

Zásluhou stratifikace údajů lze analyzovat odpovídající výroční zprávy uvádějící i státní 

příslušnost žáků, což sehrává významnou roli při komparaci údajů (individuální vzdělávací 

plány, individualizace výuky, materiální didaktické prostředky, přijímací řízení) a následnou 

tvorbu případného dotazníkového šetření. 

Níže uvedené grafické objekty (grafy č. 1–4) přehledně představují počty žáků s jiným 

státním občanstvím v krajích, a to podle úrovně a oboru vzdělání. 

Grafické objekty rovněž poskytují obecný přehled o státech, ze kterých přicházejí žáci 

s jiným státním občanstvím, přičemž z historického hlediska má samostatné postavení 

Slovensko. 

Celkově lze zhodnotit, že hlavní město Praha má nejvyšší počet žáků s jiným státním 

občanstvím, kteří se účastní vzdělání na 208 středních školách a 8 konzervatořích24. 

 

 

                                                 
24 Hlavní město Praha zřizuje čtyři příspěvkové organizace, které vykonávají činnost konzervatoře. Jedna z těchto 

příspěvkových organizací vykonává dále i činnost vyšší odborné školy. Na území hlavního města Prahy působí 

také tři soukromé konzervatoře. Jednu konzervatoř zřizuje Ministerstvo školství České republiky. Dostupné na: 

<https://skoly.praha.eu/Prehled-skolstvi/Vzdelavani-v-konzervatorich> [cit. 2021-10-09]. 
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Vzdělávání ve středních školách 

Žáci podle státního občanství  

2012–2020 

 

Graf č. 1 

 

 

Vzdělávání ve středních školách 

Žáci podle státního občanství v Praze 

2012–2020 

 

Graf č. 2 

 

 

Vzdělávání v konzervatořích 

Žáci podle státního občanství 

2012–2020 

 

Graf č. 3 

 

 

 

 

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Praha 3576 3661 3613 3729 3925 4054 4080 4113

Středočeský kraj 692 738 694 640 673 678 700 726

Jihočeský kraj 362 345 319 316 335 318 340 348

Plzeňský kraj 551 531 544 542 583 589 554 599

Karlovarský kraj 524 542 505 464 457 423 385 395

Ústecký kraj 691 672 570 524 491 491 523 532

Liberecký kraj 304 305 322 291 282 292 314 326

Královéhradecký kraj 250 249 262 273 286 315 283 269

Pardubický kraj 175 201 214 214 213 216 229 275

Kraj Vysočina 186 190 171 186 172 178 183 190

Jihomoravský kraj 752 794 768 767 787 818 891 893

Olomoucký kraj 240 226 201 181 199 202 209 209

Zlínský kraj 314 286 279 286 320 298 259 245

Moravskoslezský kraj 407 407 375 350 340 323 355 376

Slovensko Ostatní státy EU Ostatní evropské státy Ostatní státy světa

2012/2013 384 152 2037 1003

2013/2014 407 208 2037 1009

2014/2015 405 206 2008 994

2015/2016 436 232 2090 971

2016/2017 444 250 2253 978

2017/2018 487 283 2315 969

2018/2019 483 306 2326 965

2019/2020 494 308 2384 927

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Hlavní město Praha 123 131 150 147 149 145 144 150

Středočeský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0

Jihočeský kraj 1 2 6 6 8 9 9 9

Plzeňský kraj 10 8 11 12 10 11 10 12

Karlovarský kraj 0 0 0 0 0 0 0 0

Ústecký kraj 4 6 11 13 11 5 4 4

Liberecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 0

Královéhradecký kraj 0 0 0 0 0 0 0 0

Pardubický kraj 0 0 2 3 4 5 5 4

Kraj Vysočina 0 0 0 0 0 0 0 0

Jihomoravský kraj 18 25 26 21 20 24 25 25

Olomoucký kraj 2 3 3 3 6 1 2 3

Zlínský kraj 1 2 2 2 2 3 4 4

Moravskoslezský kraj 10 8 6 5 4 5 6 8
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Vzdělávání v konzervatořích 

Žáci podle státního občanství v Praze 

2012–2020 

 

Graf č. 4 

 

Druhá část práce 

 

Legislativní opatření a vzdělávání ve středních školách a konzervatořích 

Dle současného legislativního rámce se proces edukace žáka s jiným státním občanstvím 

váže k momentu zveřejnění podmínek pro studium na střední škole či konzervatoři. V případě, 

že se jedná o žáka s jiným státním občanstvím, legislativa stanovuje, že se při přijímacím řízení 

ověřuje, zda je žák způsobilý vzdělávat se v českém jazyce, a to podle § 20 odst. 4 školského 

zákona.  

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, ověří 

škola u těchto osob rozhovorem, a to je okamžik, ve kterém vzniká prostor pro žáka i školské 

zařízení nastavit si v souladu se strategiemi společného vzdělávání formu spolupráce v rámci 

edukace. Vezmeme-li v úvahu, že při vstupním pohovoru může docházet k ústnímu předání 

osobních údajů (věk, motivace, rodinné zázemí, zájmy), lze konstatovat, že se jedná o aspekt 

vycházející z legislativně-koncepčního rámce, který má vliv na následující proces edukace, 

pokud žák nastoupí ke studiu.Ve shodě se vzdělávací strategií individualizace výuky pro žáky 

s jiným státním občanstvím má škola k dispozici prostor připravit se k nástupu žáka, který se 

první rok bude seznamovat s češtinou jako druhým jazykem v prostředí sekundární školy. 

Příkladem dobré praxe je systém zavedený na vybrané pražské konzervatoři, která na 

svých webových stránkách zveřejňuje podmínky pro přijímací řízení spolu s informacemi 

o struktuře ústní zkoušky (tabulka č. 2).25 

                                                 
25 Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka Praze k 30. 6. 2021. 

Slovensko Ostatní státy EU Ostatní evropské státy Ostatní státy světa

2012/2013 43 13 52 15

2013/2014 43 14 54 20

2014/2015 41 16 68 25

2015/2016 38 16 74 19

2016/2017 53 15 65 16

2017/2018 42 14 63 26

2018/2019 39 15 68 22

2019/2020 45 14 71 20
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Tabulka č. 2 

 

Přínos zjištění 

Za první přínos zjištění lze považovat evidenci okamžiku, ve kterém může docházet 

k otevření procesu edukace žáků s jiným státním občanstvím, kteří se první rok seznamují 

s češtinou jako druhým jazykem, a to v prostředí sekundární školy.  

Druhým přínosem je zjištění, že pomocí rozhovoru (individuálně realizovaného) jsou již 

před začátkem nového školního roku získány informace o žákovi, které mohou být následně 

využity pro stanovení plánu podpůrných opatření dle schválené legislativy z roku 201626. 

Třetím přínosem je zpřístupnění problematiky ústní zkoušky, která může být školou 

realizována podle individuálního návrhu. 

Čtvrtým přínosem je prokázání, že existuje legislativní aspekt, který může mít vliv na 

zahájení procesu edukace žáků seznamujících se prvním rokem s češtinou jako druhým 

jazykem, a to v prostředí sekundární školy. 

                                                 
26 Novelizovaný školský zákon 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, spolu s vyhláškou 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, přináší důležité změny pro všechny děti a žáky, kteří potřebují podporu 

při výuce. Zákon vyjmenovává podpůrná opatření (dále PO), která jsou po doporučení školního poradenského 

zařízení nároková. Jsou upřesněna s ohledem na stupeň PO v příloze vyhlášky. Hovoří o tzv. systému 5 stupňů 

podpůrných opatření. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola bez doporučení školského poradenského 

zařízení (ŠPZ), od druhého stupně výš musí mít škola doporučení ŠPZ. Školy se mohou setkat s odmítavým 

přístupem ze stran ŠPZ. Důvodů je více, není například vyjasněn postup mezi podporou z § 20 a § 16, ŠPZ 

nedisponují diagnostickými nástroji pro děti a žáky bez znalosti češtiny a v neposlední řadě je pro ŠPZ téma 

jazykového diagnostikování i vystavování doporučení v této oblasti nové. Dostupné na:   

< https://www.inkluzivniskola.cz/uvod-do-tematu-a-legislativa> [cit. 2021-10-09]. 

Struktura ústní zkoušky vybrané pražské sekundární školy 

Ústní zkouška se skládá ze tří úloh. Komisi tvoří dva zkoušející – examinátor a hodnotitel. 

Examinátor vede dialog s kandidátem a zadává úlohy, hodnotitel sedí stranou, do průběhu zkoušky 

nezasahuje a hodnotí kandidátův výkon. Zkouška trvá 12–15 minut. 

Název části Čas Forma úkolu Počet bodů 

Úloha 1 2 minuty/kandidát Řízený monolog 6/ min. 3 

Úloha 2 3 minuty/ kandidát Řízená konverzace 

s examinátorem na 

vybrané téma 

6/ min. 3 

Úloha 3 5–8 minut Dialog 6/ min. 3 

Ústní interakce (hodnotí se celkem za všechny úlohy) 3/ min. 1 

Fonologická kompetence (hodnotí se celkem za všechny úlohy) 4/ min. 2 

Ústní část celkem 12–15 minut 

Celkem bodů: maximálně 25/ minimálně 12 bodů. 
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Závěr 

Východiskem pro studii byly aspekty vycházející z legislativně-koncepčního rámce 

vztahujícího se k edukaci žáků, kteří se seznamují prvním rokem s češtinou jako druhým 

jazykem. 

Hlavním cílem práce bylo ukázat vliv legislativních aspektů na proces edukace žáků 

seznamujících se prvním rokem s češtinou jako druhým jazykem. Dalším cílem práce byla 

analýza konkrétního legislativního opatření vztahujícího se k zahájení studia na střední škole. 

První část práce se soustředila na diferenciaci pojmů a konkretizaci prostředí v kontextu 

legislativně-koncepční dokumentace. 

Diferenciace pojmů žák s odlišným mateřským jazykem a žák dle státního občanství 

umožnila čerpání údajů ze Statistické ročenky Ministerstva školství České republiky. Získaná 

data ze statistické ročenky se v kontextu konkretizace prostředí dle Mezinárodní normy pro 

klasifikaci vzdělávání ISCED 1997 (Průcha, 2007) stala výchozím bodem pro zahájení studie 

legislativních aspektů ovlivňujících proces edukace žáků seznamujících se prvním rokem 

s češtinou v prostředí již konkrétní či vybrané sekundární školy (ISCED 3A–3C) v rámci 

určitého kraje. 

Data o žácích s odlišným mateřským jazykem se v přehledových veřejně dostupných 

statistikách nenacházejí a pro potřebu studie nebylo možné tento pojem využít. 

Zásluhou stratifikace údajů bylo možné analyzovat odpovídající výroční zprávy uvádějící 

i státní příslušnost žáků, což lze v rámci dalšího šetření využít při komparaci údajů (individuální 

vzdělávací plány, individualizace výuky, materiální didaktické prostředky, přijímací řízení) 

a následnou tvorbu případného dotazníkového šetření. 

Celkově lze zhodnotit, že hlavní město Praha má nejvyšší počet žáků s jiným státním 

občanstvím, kteří se účastní vzdělání na 208 středních školách a 8 konzervatořích. 

Zdrojem pro druhou část práce byla konkrétní legislativní opatření spjatá se zahájením 

procesu edukace v prostředí vybrané pražské sekundární školy, která jako jediná z osmi 

pražských konzervatoří na svých webových stránkách zveřejnila informace o struktuře ústní 

zkoušky pro žáky s jiným státním občanstvím v rámci přijímacího řízení. 

Pomocí individuálně navrženého strukturovaného rozhovoru má vybraná pražská 

sekundární škola již před začátkem nového školního roku informace o žákovi, které mohou být 

následně využity pro stanovení plánu podpůrných opatření. Ve shodě se vzdělávací strategií má 

škola k dispozici prostor připravit se k nástupu žáka, který se první rok bude seznamovat 

s češtinou jako druhým jazykem v prostředí sekundární školy. 

Za první přínos provedeného šetření lze považovat evidenci okamžiku, ve kterém může 

docházet k otevření procesu edukace žáků s jiným státním občanstvím, kteří se první rok 

seznamují s češtinou jako druhým jazykem, a to v prostředí sekundární školy. Druhým 

přínosem je prokázání, že existuje legislativní aspekt, který může mít vliv na zahájení procesu 

edukace žáků seznamujících se s češtinou jako druhým jazykem prvním rokem, a to v prostředí 

sekundární školy. 

Cílem studie bylo zjistit, zda existuje legislativní aspekt mající vliv na zahájení procesu 

edukace žáků seznamujících se s češtinou jako druhým jazykem prvním rokem. 

Ve studii bylo prokázáno, že legislativa spojená s realizací zahájení studia na sekundární 

škole (ISCED 3A–3C) nabízí prostor pro otevření procesu edukace žáků s jiným státním 

občanstvím ve shodě s principy společného vzdělávání dle schválené dokumentace. 
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ASPECTS OF EDUCATION IN THE CONTEXT OF ADAPTATION 

Summary: 

The starting point for the study are aspects based on the legislative and conceptual 

framework related to the education of pupils who are introduced to Czech as a second language 

in their first year. 

The first part of the thesis focuses on the differentiation of concepts and the concretization 
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of the environment in the context of legislative and conceptual documentation. The source for 

the second part of the thesis is the specific legislative measures related to the initiation of the 

process of education in the secondary school environment. 

The aim of the study is to find out whether there is a legislative aspect affecting the 

initiation of the process of education of pupils introduced to Czech as a second language in their 

first year. 
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education, adaptation, conceptual documents, secondary school, admissions process 
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KE ČTENÁŘSTVÍ UCHAZEČŮ O STUDIUM UČITELSTVÍ ČESKÉHO 

JAZYKA A LITERATURY 

Michal ČUŘÍN 
 

 

Úvod 
 

V posledních dvou dekádách byla realizována řada reprezentativních výzkumů 

koncentrujících svou pozornost na čtenářství různých skupin respondentů. Výzkumy 

Trávníčkovy sledující převážně dospělou populaci27, jeho publikace vycházející ze čtenářských 

reflexí28 a nepochybně rovněž navazující studie Knihovnického institutu Národní knihovny 

s výzkumy čtenářství dětského, popř. adolescentního29 přinesly cenná data i metodologické 

postupy využité dalšími badateli při dílčích šetřeních zaměřujících se na úžeji definované 

skupiny respondentů. Tato šetření (a od 90. let pak i zjištění vycházející z dotazníkových částí 

různých testování čtenářské gramotnosti, další populární i odborným zájmem vedené ankety 

apod.) docela přesvědčivě dokladují důležitost role učitele při čtenářském vedení jedince. 

S obdobnou frekvencí se však setkáváme také s vývody, které školu či jednotlivé její aktéry 

problematizují, poukazují na okrajovou, či dokonce marginální roli při utváření žákova vztahu 

ke knize, kritizují konzervativnost při výběru textů pro školní práci, údajnou odtrženost 

školního vzdělávání od žité zkušenosti žáků atp. Považujeme tedy za nezbytné, aby poznatky 

o skutečných čtenářských preferencích učitelů, stejně jako studentů učitelství mateřského 

jazyka a literatury vycházely ze skutečného poznání spíše než z tradovaných představ. Tato 

problematika je dlouhodobě předmětem výzkumného zájmu na pedagogické fakultě 

královéhradecké univerzity30, a tak umožňuje z opakujících se pozorování přinést poznatky 

o vývoji v oblasti čtenářství jmenovaných skupin. Chceme i tímto drobným příspěvkem navázat 

na dřívější šetření a doplnit poznání tentokráte o čtenářských preferencích uchazečů o studium 

učitelské bohemistiky.  

 

  

                                                 
27 TRÁVNÍČEK, J. Čteme? Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize (2007). Brno: Host, 2008.; 

TRÁVNÍČEK, J. Čtenáři a internauti: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010). Brno: Host ve 

spolupráci s Národní knihovnou České republiky, 2011.; TRÁVNÍČEK, J. Překnížkováno: Co čteme a kupujeme 

(2013). Brno: Host, 2014.; TRÁVNÍČEK, J. Rodina, škola, knihovna: Náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje (2018). 

Brno: Host; Praha: Národní knihovna České republiky, 2019. 
28 TRÁVNÍČEK, J. (ed.). Knihy a jejich lidé: Čtenářské životopisy. Brno: Host, 2013.; TRÁVNÍČEK, J. Česká 

čtenářská republika: Generace, fenomény, životopisy. Brno: Host, 2017. 
29 PRÁZOVÁ, I., HOMOLOVÁ, K., LANDOVÁ, H., RICHTER, V. České děti jako čtenáři. Brno: Host; Praha: 

Národní knihovna České republiky, 2014.; FRIEDLANDEROVÁ, H., PRÁZOVÁ, I., LANDOVÁ, H.,   

RICHTER, V. České děti a mládež jako čtenáři 2017. Brno: Host; Praha: Národní knihovna České republiky, 

2018. 
30 Blíže viz např. BASTL, M. Vstupní znalosti a studijní předpoklady uchazečů oboru český jazyk při přijímací 

zkoušce z literatury. In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové: Roč. XLIV (s. 131–149). Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1986.; KUČERA, J. Čtenářská kultura studentů českého jazyka na Pedagogické 

fakultě v Hradci Králové. In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové: Roč. LII (s. 201–214). Praha: Státní 

pedagogické nakladatelství, 1988.; ČUŘÍN, M. et al. Čtenářství v souvislostech. Ústí nad Orlicí: OFTIS, 2013.; 

ČERYCHOVÁ, Ž. Čtenářství studujících učitelství českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě UHK. 

Bakalářská práce. Hradec Králové: Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, 2013. 
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„Jaká kniha mě nejvíce zasáhla?“ 

  

Každá krize je obdobím obecně silně prožívaných pocitů nejistoty a obav, vedle toho je 

i časem k zastavení, zamyšlení a případné změně zaběhlých automatismů. Když jsme 

v posledních dvou letech promýšleli možnosti, jakým způsobem zabezpečit přijímací zkoušky 

pro učitelské obory českého jazyka a literatury bez osobní přítomnosti uchazečů ve škole, 

položili jsme si rovněž otázku, zda tradiční forma tohoto rituálu založená primárně na sledování 

znalostí a dovedností přináší dostatek informací o hodnotách, preferencích, představách 

a způsobech uvažování budoucích studentů a zda i tyto kvality vedle dříve jmenovaných jsou 

užitečné pro naši vlastní budoucí práci se studenty. Přitakání prospěšnosti tohoto tázání vedlo 

k formulování požadavku do podoby úvahy na téma uvedené v titulu této kapitoly v rozsahu 

cca 250 slov, jak jsou naň středoškoláci zvyklí z maturitních písemných prací. Získaný soubor 

byl pro nás zajímavý ze dvou ohledů. Jednak pro možnost využít snadno reprodukovatelná data 

o preferenci četby vztažená k jednotlivým skupinám uchazečů, jednak, a možná především, 

jako zdroj informací o důvodech volby titulů a způsobech argumentace a případně jejich 

interpretace.   

Celkem jsme shromáždili 227 dokumentů (od 37 mužů a 190 žen)31, od uchazečů ze 

všeobecně vzdělávacích oborů jich pocházelo 126 a od uchazečů z odborných oborů jich bylo 

101. Z hlediska doby vzniku literárních děl, která si uchazeči zvolili, zásadně převažují tituly 

z 20. a 21. století (88,7 % uvedených titulů), tedy literatura současná.   

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Graf č. 1 

 

Jak uvidíme, velká část uvedených titulů se do značné míry míjí se standardním obsahem 

středoškolské výuky literatury. Je tedy nepochybné, že se jedná o četbu autentickou, tj. takovou, 

kterou volí žáci svobodně a volně na základě vlastních preferencí. Naopak ve zcela 

zanedbatelném počtu žáci oblibovali nejstarší literární památky do konce 18. století. Vzhledem 

                                                 
31 Součástí souboru byly rovněž dva dokumenty, které na základě formulací v textu, popř. na základě dalších 

administrativních skutečností pocházely od transgenderových osob. Z důvodu etického (tj. aby tyto osoby nemohly 

být žádným způsobem zpětně identifikovány) i z toho důvodu, že nelze vyloučit ani potvrdit existenci dalších 

takových osob v souboru, a konečně i s ohledem na mizivou relevanci takového odlišení, nebudeme je vydělovat 

do zvláštní kategorie a přiřadíme je k jejich aktuálně preferovanému rodu.  
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k řádově nižšímu počtu mužů v souboru oproti ženám je velmi problematické formulovat 

jednoznačná tvrzení založená na genderové kategorii. Přesto se však jeden rozdíl jeví být 

zásadní. Téměř veškeré tituly vzniklé v posledních dvaceti letech (24,3 % celého souboru) se 

objevují u žen, zatímco u mužů absentují. Orientace dívek na nejnovější literaturu bude mít 

příčiny nepochybně multifaktoriální. 

 
 

Graf č. 2 
 

Z hlediska literárnědruhového jednoznačně převažuje próza. Zastoupení poezie je vskutku 

raritní a koresponduje s nízkou oblibou poetických žánrů dokladovaných ve velkých 

reprezentativních šetřeních, jak jsme je uvedli výše. Z konkrétních básnických titulů jmenujme 

Těžkou hodinu, Máj a Kytici, jedná se tedy o díla klasická. Věc není překvapivá, neboť víme, 

že ve škole nejnovější poezie (v širokém smyslu slova včetně např. reflexe současné populární 

i menšinové hudební tvorby) stojí spíše na okraji zájmu. Rovněž dramatické texty se omezují 

na tvorbu 19. a 20. století (Maryša, Bílá nemoc, Matka). Pokud jsme výše hovořili o autenticitě 

literatury, pak oba zmíněné literární druhy na rozdíl od prózy nepochybně nekorespondují ve 

větší míře s osobním zájmem uchazečů. 

Níže uvádíme nejčastěji se opakující tituly v rámci celého souboru. Majoritu vzorku ovšem 

představují díla různorodá, byť z ohledu tematického či žánrového velmi podobná. 

Předpokládáme, že výběr titulů (a nikoli pouze nejčastějších) byl do značné míry ovlivněn 

formulací zadání. Žáci ve velké míře volili texty, jejichž děj je dramatický, odehrávají se ve 

vypjatých okamžicích, popisují tragédie či neobyčejné životní osudy atp. Takový výběr jsme 

předpokládali, avšak zarážející je množství titulů, které tematizují druhou světovou válku 

a holokaust. Žáci si u těchto knih kladou otázky po původu nespravedlnosti, bestiality 

a hrubosti, kterou tyto dějinné zlomy přinesly. Avšak téměř absentují díla, která zejména 

v posledních desetiletích problematizují šablonovité vidění dobra a zla, vítězů a poražených, 

viny a odplaty. Podobně nejsou zvýznamněna díla věnující se totalitě komunistické, tragédiím 

a válkám aktuálním. Jeví se, jako by zásadní dějinné okamžiky nebyly spojeny s žitou 

zkušeností současných teenagerů, anebo s literaturou přibližující jim konflikty dnešního světa 

zkrátka nejsou obeznámeni, popř. jim nepřipadá atraktivní (jakkoli jinak nejnovější literaturu 

s oblibou sami vyhledávají, jak je patrno z výše uvedeného). V případě nejčastěji zastoupené 

prózy – Malého prince – se žáci obdivují pohledu věčného a nezkaženého dítěte nazírajícího 
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svět dospělých bytostí jako nepřátelské prostředí, které obírá jedince o nevinnost (tento topos 

by odpovídal i někdy mezi mládeží populárním prózám Salingerovým či Saroyanovým, které 

však v souboru nacházíme jen velmi zřídka). Nelze pominout, že část argumentací a interpretací 

tohoto titulu je vystavěna na frázích a šablonách bez hlubšího propojení s myšlenkovým 

konceptem autora úvahy, popř. lze konstatovat, že porozumění textu zůstává v prvním plánu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Tabulka č. 1: Nejčastěji zastoupené tituly 

 

Mezi nejčastější žánry dále patří milostné či dívčí romány, popř. tituly určené čtenářům 

(spíše tedy čtenářkám) na prahu dospělosti (young adult literatura), samozřejmě silnou pozici 

si stále drží žánr fantasy a společenský román. 

Jak už jsme uvedli, kromě jednoho aspektu neevidujeme rozdíl mezi muži a ženami 

a rovněž nespatřujeme odlišnosti mezi uchazeči z oborů všeobecně vzdělávacích a odborných. 

Rozhodli jsme se podrobněji zaměřit na literaturu 21. století uváděnou právě výlučně ženami. 

Celých 43 % této kategorie je tvořeno tituly s tématem druhé světové války, rozdíl od celého 

souboru spočívá v tom, že všechny (!) uvedené knihy jsou vyprávěny ženami, případně mají 

výraznou ženskou postavu, čímž konvenují právě čtenářkám, ale nachází se naopak mimo 

zájem mužů. A opět platí, že soubor je značně různorodý, jmenujme alespoň několik těchto 

knih: Vypravěčka, Zlodějka knih, Hana, Mengeleho děvče, V šedých tónech. Druhou 

nejpočetnější skupinu současné prózy tvoří literatura pro dospívající (často ve fantastických 

kulisách), taktéž s výraznou ženskou hrdinkou. Na závěr je třeba zmínit, že v několika 

případech autoři konfrontují svůj zážitek z četby s aktuálními světovými událostmi, ať už se 

jedná o pandemii koronaviru, klimatickou krizi, popř. rasové nepokoje ve Spojených státech 

amerických, nejde ale o jev nikterak masový. 

 

Srovnání po více než třiceti letech 

 

Na konci 80. let uspořádal Kučera32 rozsáhlé šetření zaměřené mj. i na čtenářskou kulturu 

prvních ročníků studentů učitelské bohemistiky, pracoval tedy se vzorkem o něco užším než 

my, přesto srovnání výsledků obou sond mohou být zajímavá. Autor vycházel z přibližně stejně 

rozsáhlého souboru (220 titulů, přičemž elimininoval hledisko pohlaví u respondentů vzhledem 

                                                 
32 Kučera, J. Čtenářská kultura studentů českého jazyka na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. In Sborník 

Pedagogické fakulty v Hradci Králové: Roč. LII (s. 201–214). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 

 

Titul Počet výskytů 

Malý princ 

Na západní frontě klid 

Hana 

Petr a Lucie 

My děti ze stanice ZOO 

O myších a lidech 

Zlodějka knih 

Deník Anny Frankové 

Obraz Doriana Graye 

Proměna 

Romeo, Julie a tma 

Sophiina volba 

 

18 

10 

7 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 
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k nízkému zastoupení mužů ve vzorku) a zabýval se rovněž záležitostí knih, které nejvíce 

studenty ovlivnily v krátkodobém i dlouhodobém ohledu. Z obecných výsledků považoval 

tehdy za doslova burcující marginální zastoupení poezie s několika málo tituly, které se objevily 

i v našem šetření (např. Máj). S časovým odstupem musíme konstatovat, že na této situaci se 

nic nezměnilo, a dovolíme si predikovat, že ani budoucnost nejspíše jiné výsledky nepřinese. 

V případě konkrétních titulů nacházíme jak určité stálice, tak pochopitelně i knihy, které dnešní 

generaci již neoslovují. Nejoblíbenějším titulem byl tehdy román Na západní frontě klid, který 

i dnes patří na špici zájmu. Z dalších oblíbených titulů jmenujme Válku s mloky, Osudy 

dobrého vojáka Švejka, Saroyanovu Lidskou komedii, Simmelovu knihu Všichni lidé bratry 

jsou či Láska je jen slovo, Stýblové Skalpel, prosím, Kolárové Chtěla bych ten strom, Vyhoďme 

ho z kola ven a Malého prince. Z celkových výsledků vyplývá, že převažuje zájem o prózu, 

z tematického hlediska jsou to válečné romány, prózy řešící problematiku dospívání, detektivky 

i lehčí populární četba v podobě ženských či dívčích románů. Srovnání po třiceti letech tedy 

nepřináší žádné zvláštní překvapení, četba i preference budoucích učitelů českého jazyka 

a literatury se zásadně nemění. Rozdíl je možno spatřovat v nárůstu počtu titulů, jejichž 

produkce v prvním sledovaném období byla omezená, jako je literatura žánru fantasy či titulů 

komponovaných záměrně a ve velkém množství pro čtenáře na prahu dospělosti.  
 
 
Závěr 
 

Naše malá sonda mapující preference budoucích učitelů českého jazyka a literatury 

přinesla vedle již vícekrát publikovaných poznatků z dřívějších šetření této věkové kategorie 

i několik nových zjištění. Potvrdil se především zájem současných žáků o moderní, potažmo 

nejnovější beletrii, výrazněji potom u žen. Z hlediska žánrových preferencí stojí v popředí 

zájmu válečný román, literatura pro dívky a dospívající a stále významné zastoupení má 

fantasy. Ve srovnání s podobným šetřením uskutečněným před více než třiceti lety 

konstatujeme relativně stabilní žánrové preference i zastoupení některých titulů coby 

zlomových ve čtenářské biografii adolescentů.  
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K URČOVÁNÍ KOŘENOVÉHO MORFÉMU VE VÝUCE ČESKÉHO 

JAZYKA 

 

Diana SVOBODOVÁ 

 

V rámci témat spojených se stavbou slova a morfematickým členěním je kořen základním, 

stěžejním pojmem. Jedná se o centrální morfém, k němuž jsou připojovány různé typy afixů. 

Jak uvádí Dokulil (1962, s. 146), je kořen tou částí slova, která zůstává po vyčlenění všech jeho 

tvaroslovných a slovotvorných (i kmenotvorných) prostředků (morfémů) jakožto formální 

i významové jádro slova. Jen velmi zřídka může v češtině kořen slova splývat se slovem (např. 

u některých neohebných slov typu příslovcí, citoslovcí apod.).  

Do výuky českého jazyka na základní škole bývá pojem zařazován obvykle od 3. ročníku, 

kdy se zavádí v souvislosti s pravopisnou problematikou a vyjmenovanými slovy  

a žáci se na základě určení kořene učí rozlišovat slova příbuzná od nepříbuzných. Pojetí kořene 

ve vybraných učebnicích pro ZŠ a také některým uzlovým bodům, s nimiž se v této oblasti 

setkáváme ve vysokoškolské přípravě učitelů, jsme se věnovali již v dřívějších pracích 

(Svobodová, Sekerová, 2021, s. 125–133; Svobodová, 2021, s. 31–66) a zde se zaměříme blíže 

na některé aspekty, které v této oblasti mohou sehrávat svou roli.  

Vycházíme z dlouholetých zkušeností s vysokoškolskou výukou a ze skutečnosti, že 

v jazykově zaměřených disciplínách příslušných studijních programů jak pro budoucí učitele 

na 1. stupni ZŠ, tak pro budoucí učitele českého jazyka na 2. stupni ZŠ narážíme opakovaně na 

některé problémy související s určováním kořene slova v rámci členění slovního tvaru, byť se 

mnohým z nich právě tato součást analýzy zdá být na první pohled jednoduchá. 

První problém může souviset s terminologickým uchopením pojmu. Jak upozorňuje  

i Pešková (2021, s. 72), mohou termíny, jejichž název vznikl na základě metaforického 

přenášení pojmenování, např. kmen nebo kořen, působit potíže, neboť původní motivace 

pojmenování může být (zejména pro žáky a studenty s nižší mírou abstraktního myšlení) 

zavádějící. I vysokoškolští studenti uvedené dva pojmy poměrně často zaměňují, jestliže si 

nejsou vědomi existence kmenotvorných přípon, a to jak vyjádřených např. ve slovesných 

tvarech nebo vybraných typech deverbativních derivátů, tak nulových v dalších typech slov.  

V souvislosti s tím, že v rámci slovotvorby bývají podrobovány analýze v rámci 

základoškolské výuky zejména jednodušší případy, u nichž slovotvorný základ po oddělení 

slovotvorných afixů je vlastně představován kořenem, zaměňují studenti často pojmy 

slovotvorný základ a kořen. V některých případech operují také pojmem základ slova, příp. 

slovní základ, který byl ve školské praxi zejména dříve užíván jak pro kořen, tak pro 

slovotvorný, příp. i tvarotvorný základ slova. Podobně uvádí i Pešková (2021, s. 181), že se 

v rámci svého výzkumu setkala s tím, že věcný význam kořene byl většinou respondentů, jimiž 

byli středoškoláci a vysokoškoláci, opomíjen a definován pouze jako základ slova či slovní či 

slovotvorný základ. Také např. Encyklopedický slovník češtiny (2002, s. 236) definuje kořen 

jako nejjednodušší slovní základ, dále nečlenitelný, nesoucí významové jádro slova. 

Na věcněsémantickou stránku kořene, tedy skutečnost, že kořenový morfém nese stěžejní 

složku lexikálního významu slova, není na základní škole (zejména v nižších ročnících) kladen 

velký důraz. Může s ním však být spojeno další téma přinášející určité problémy, a to 

homonymie kořenů, resp. částí slov, které studenti za kořeny považují. Bez uvedeného 

terminologického ukotvení (tj. pojmu homonymie) s ní pracují žáci už na prvním stupni ZŠ 

(obvykle od 4. třídy) v souvislosti s rozlišováním příbuzných slov.  
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V rámci výuky na základní škole by se při určování kořene slov nemělo jednat o kořen ve 

smyslu etymologickém (srov. Čechová, Styblík, 2010, s. 107), pro rozlišení slov příbuzných  

a nepříbuzných je dostačující pohled synchronní. Po stránce lexikálněsémantické se ve výukové 

praxi při určování kořenů vesměs setkáváme s jednoduššími příklady nevyžadujícími práci 

s etymologickými slovníky či jiné způsoby výkladu, což však může v pozdějších fázích vést 

k nesprávným úvahám o utvoření a potažmo kořenech slov typu letovisko33, náhrdelník34 apod. 

Je otázka, nakolik v rámci vysokoškolské přípravy učitelů zohledňovat hledisko diachronní, 

ovšem alespoň na vybraných reprezentativních příkladech se „historický exkurz“ pro 

potenciální uvažování studentů o příbuznosti lexémů jeví jako užitečný. Etymologický náhled 

může hrát svou roli i při rozhodování o hláskovém složení kořene a připojených afixů. Jako 

příklad lze uvést slovo rovina, jehož základ (v tomto případě shodný s kořenem) uvádí Hauser 

(srov. Kolářová, Klímová, Hauser, Ondrášková, 2012, s. 59) jako rov-, přejatý ze slova rovný 

po odsunutí sufixu -ný. Všechna příbuzná slova hlásku -n- obsahují, může se tedy jevit jako 

komplikované zdůvodnit její přináležitost k příponě, nicméně v Etymologickém slovníku 

češtiny (Rejzek, 2015, s. 601) najdou studenti poučení o tom, že toto -n- je součástí 

předpokládaného praslovanského tvaru adjektiva *orvьnъ odvozeného z tvarů, které hlásku  

-n- nezahrnují. 

V jednotlivých slovech, resp. slovních tvarech a v závislosti na kontextu může být 

kořenový morfém realizován různými morfy, tzv. alomorfy. Jejich podoba je v souvislosti 

s aspekty vývoje jazyka dána obvykle buď hláskovým složením předchozího a následujícího 

morfu, nebo příp. funkcí kořenového morfému v daném slově. Možná i to je důvodem, proč se 

ve výuce na základní škole setkáváme s opakujícími se příklady tvoření slov od slovotvorných 

základů s neměnnými kořeny typu -les-, -let-, -ryb-, -uč- či  

-zem-. S odkazem na analýzu výukových materiálů užívaných na ZŠ uvádí Pešková (2021, 

s. 140), že se v učebnicích „v rámci jedné učebnicové řady, někdy dokonce v učebnici jedné 

často opakují tytéž konkrétní výrazy uváděné ve výkladech i ve cvičeních“. 

Dle Dokulila (1962, s. 146) mívá kořen po stránce své fonologické struktury v domácích 

slovech nejvýše 3 slabiky v různých fonematických kombinacích. Kořeny mohou být 

neslabičné, tvořené jednou souhláskou (d-át, m-ít, t-en) nebo skupinou souhlásek (hr-a, stl-át) 

nebo jednoslabičné tvořené samohláskou a souhláskou nebo skupinou souhlásek (os-a,  

ostr-ý), s centrální samohláskou a se souhláskou nebo skupinou souhlásek na začátku či na 

konci (žen-a, tráv-a, měst-o, hvízd-at) nebo s centrální slabikotvornou souhláskou (tr-nout, vrb-

-a, strm-ý). Méně časté pak jsou dvouslabičné kořeny se střídajícími se samohláskami  

a souhláskami (topol-0, papír-0, peníz-0, tabák-0) nebo skupinami souhlásek (brambor-0), příp. 

tříslabičné (tulipán-0). U slovesných tvarů se setkáváme také s kořeny končícími na 

samohlásku (mý-t, vi-nout, krý-t, ply-nout), nicméně žáci a studenti považují za kořeny často  

i slovotvorné základy typu uči-, ředi, sběra- apod. (po nichž následuje např. přípona -tel). 

V těchto případech se však jedná o kmeny, tj. kořeny s připojenými kmenotvornými slovesnými 

sufixy. Zejména u substantiv a jmenných tvarů adjektiv typu hrad, kost, mlád, nemocen apod. 

je třeba zdůrazňovat, že tato ohebná slova nejsou totožná s kořenem, neboť mají 

v reprezentativním tvaru nulovou koncovku, tj.  kost-0, mlád-0, nemocen-0 (srov. také Dokulil, 

1962, s. 146). 

Z hlediska struktury kořenů představuje uzlový bod také problematika hláskových 

alternací. Vyjdeme-li z některé z definic uváděných v učebnicích pro ZŠ, např. „Kořen (radix) 

je dále nedělitelný nositel věcného významu, jenž je stejný u všech slov příbuzných.“ 

                                                 
33 Nesprávnou úvahou je považovat letovisko za „místo, kam se létá“, etymologicky nacházíme souvislost se 

substantivem léto (srov. také Rejzek, 2015, s. 375). 
34 Mylně bývá studenty uváděna příbuznost s adjektivem hrdý. 
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(Pavlíčková, 2020, s. 31), uvědomíme si, že zmíněnou „stejnost“ chápou žáci a studenti mnohdy 

doslova a ve slovech příbuzných hledají identická uskupení hlásek, což je může vést 

k nesprávným řešením. Hláskové alternace se přitom mohou týkat jak vokálů, tak konsonantů, 

velmi často také v kombinacích. Jak uvádí Příruční mluvnice češtiny (Grepl a kol., 1997, 

s. 110), alternace konsonantů bývají pravidelnější, např. při připojení sufixu začínajícího 

hláskou -i- se střídají vždy d : ď, g : ž, h : ž, ch : š, k : č, n : ň, r : ř, t : ť apod. Alternace vokálů 

se pak týkají jak jejich kvantity, tak kvality, např. o : ů, u : ou, ě/e : í, e : í/ý apod.,  

a zvláštní případ představují tzv. vznikové a zánikové alternace, tj. střídání e : 0 (lev – lví)            

a 0 : e, 0 : é (sestra – sesterský, okno – okénko).  

Při stanovení náležitých slovotvorných čeledí, které určování kořenů příbuzných slov 

napomáhají, se u studentů často projevuje jejich nezkušenost s podobným typem aktivity  

a také poněkud omezená aktivní i pasivní slovní zásoba. 

V rámci morfematických rozborů se u (naštěstí jen malé) části studentů setkáváme také 

s celkovým nepochopením tohoto způsobu práce se slovními tvary. Pod dojmem analogie 

rozčlenění derivovaných tvarů na předponu, kořen, příponu a koncovku např. u slova pod-pat-

-ek-0 pak někteří člení slova typu podporučík způsobem pod-por-uč-ík, tj. jako kořen určují 

uskupení hlásek -por- (s různými variantami příponových morfémů, které na tomto místě 

nebudeme blíže rozebírat). Tyto nedostatky opět souvisí především s omezenou schopností 

spatřovat příbuznost slov typu ručit – poručit – poručík – podporučík (a vedle toho např. ručení, 

ručitel, zaručit, doručit apod.), jejichž význam (byť modifikovaný) je pro studenty těžké určit 

jako podobný, a tudíž kořen nedokáží identifikovat jako společný pro danou množinu.  

Jistý problém mohou představovat také slova přejatá, jejichž součástí jsou afixy připojené 

již ve výchozím jazyce, nikoli v češtině, např. manažer, dealer, carving, leasing apod. Tyto 

ucelené struktury slov totiž lze chápat v češtině jako nemotivované, a tedy kořenné, jejichž 

součástí v základním substantivním tvaru je nulová koncovka a k nimž lze připojovat různé 

typy afixů, srov. např. manažerský, dealerův, carvingový, leasingovat apod. 

Jak je z předchozího textu patrné, identifikace kořenů slov v sobě nese řadu potenciálních 

problémů, jež mají mnohdy svůj základ již v nesprávném pojetí této problematiky ve výuce na 

základní škole (často už na 1. stupni). Znovu zde ovšem připomínáme, že se zabýváme 

kořenovým morfémem po stránce morfematického členění, resp. členění slovního tvaru. 

Z hlediska slovotvorného je třeba si uvědomovat, že nová slova se tvoří ze slov v jazyce 

existujících, nikoli z kořenů, k nimž jsou připojovány předpony a přípony (srov. také Čechová, 

Styblík, s. 100–108). Je zřejmé, že i v základoškolské výuce existuje v této oblasti řada 

nesrovnalostí, např. jako ne zcela vhodné se jeví zadání cvičení typu „K uvedeným kořenům 

tvořte slova příbuzná (pomocí předpon, přípon, koncovek).“ (srov. Bičanová, 2020, s. 18). 

Přestože lze pochopit, co je cílem zadání, po stránce terminologické je tato formulace 

zavádějící, neboť příbuznost ke kořeni je jen obtížně definovatelná. Pro budoucí učitele by mělo 

vždy platit, že by se měli s problematikou základních typů morfémů seznámit v jejich úplnosti 

a věcné i terminologické správnosti.  
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VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE ČESKÉHO 

JAZYKA ANEB JAK SI POMOCI V DISTANČNÍ FORMĚ VÝUKY 

Markéta SAFORKOVÁ MYŠKOVÁ 

 

Jak praví klasik, každá doba si žádá své, stejně tak i „doba covidová“. Ta si za své vyžádala 

distanční formu výuky a učitelům nezbylo nic jiného než se situaci co nejlépe přizpůsobit. 

Jedním z nástrojů, jak si výuku na dálku zpříjemnit, zefektivnit a propracovat tak, aby žáci 

pocítili co nejmenší deficit učiva, je nástroj Microsoft Office MS Teams.  

Když učitelé začínali na platformě MS Teams pracovat, rozhodně se nejednalo o takto 

důmyslný program, jaký jej známe dnes, po roce a půl intenzivního používání, kdy došlo 

k významným změnám, vylepšením, možná i na základě podnětů ze strany pedagogů. Proto 

bychom rádi níže popsali využití tohoto nástroje ve výuce českého jazyka, neboť se jedná 

o nástroj velmi prospěšný a mohl by být pedagogy využíván i nadále.  

Microsoft Teams jako program podporující výuku na dálku 

Microsoft Teams (dále jen MS Teams) se v uplynulém roce stal nástrojem učitele a také 

centrálním bodem, který přináší konverzaci, vzdělávací obsah a také mnoho dalších aplikací do 

jednoho místa. MS Teams je součástí služby Office 365 pro vzdělávací organizace, v našem 

případě jde o školské zařízení. Za poslední rok jej objevily a hojně využívaly stovky škol v celé 

České republice.  

MS Teams učiteli nabízí celou řadu úkonů, z nichž jmenujme zejména spravování projektů, 

zadávání úkolů a obsahu vzdělávání na jednom místě s možností rychlého přepínání, okamžitou 

online komunikaci se žáky či studenty, která může probíhat na bázi soukromého chatu či 

veřejné komunikace i s několika teamy dohromady. MS Teams je zároveň propojen 

s integrovanými aplikacemi z Office 365 – Word, Excel, PowerPoint, Forms, OneNote, 

poznámkové bloky atp.   

V rámci MS Teams je možné více zapojit studenty do výuky – můžeme vytvářet diskusní 

skupiny pro třídy, spolupracovat se žáky a vytvářet moderní vzdělávací prostředí, ale také se 

můžeme zaměřit na individuální potřeby žáků. Výhodou je také tvorba příprav do hodin na 

široké spektrum předmětů, pro různé věkové kategorie. V rámci naší pedagogické praxe bylo 

prostředí MS Teams využíváno i pro odpolední aktivity – konkrétně pro Čtenářský klub, jenž 

autorka práce vedla. Nutno konstatovat, že po dobu distanční výuky byla téměř veškerá 

komunikace přesunuta z e-mailového prostředí do prostředí MS Teams. 

Zadávání úkolů 

Jednou z nejvíce využívaných funkcí aplikace MS Teams samotnou autorkou textu je 

funkce zadávání úkolů. Jako učitelé máme možnost jednoduše zadat úkol celé třídě nebo pouze 

vybraným žákům, výhodou je, že se můžeme snadno podívat, kdo již úkol odevzdal, a následně 

úkoly oznámkovat. Jako příklad zde uvádíme možnost zadání úkolu do literatury v prvním 

ročníku víceletého gymnázia.  
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Zadávání písemných prací  

Zadávání písemných (opakovacích) prací může probíhat pomocí aplikace Microsoft 

Forms, což je jeden z nejpohodlnějších způsobů, jak opakování zadat. V mnohých případech, 

zejména v těch, kdy je opakování tvořeno uzavřenými otázkami, lze v aplikaci dopředu zadat 

správné výsledky a test je posléze sám vyhodnocen, čímž je učiteli ušetřeno velké množství 

práce. Autorkou však tato funkce nebyla využívána, neboť v rámci rozšiřování slovní zásoby 

a útlumu komunikace v distanční formě výuky se nezdál být tento způsob vhodný. Níže je 

uveden náhled, jak takový test v MS Teams může vypadat, v prostředí Forms lze přepínat mezi 

počítačovým a mobilním zobrazením.   

Obrázek 2: Zadávání písemných prací 

Obrázek 1: Zadávání úkolů 
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Zde je možné vidět 

mobilní zobrazení – 

z praxe víme, že mnoho 

žáků této možnosti 

využívá, neboť je pro 

ně mobilní zařízení 

pohodlnější, avšak 

v závislosti na menším 

rozlišení displeje může 

docházet k větší 

chybovosti, žáci si 

mnohdy nepřečtou 

důkladně zadání 

a odpovídají polovičatě 

nebo se nevyjadřují 

k tomu, na co byli 

dotazováni.  

 

Poskytování studijních materiálů 

V rámci aplikace MS Teams je možné nahrávat a poskytovat soubory pro spolupráci se 

žáky. Soubory, které vložíme, je možno buďto poskytnou k dispozici žákům tak, že je mohou 

sami upravovat, nebo lze umístit do Souborů materiál uzamčený, tudíž se nemůže stát, že by 

některý ze studentů a žáků zasáhl do textu a text změnil ve prospěch či neprospěch ostatních. 

Je třeba dbát na to, aby byly umisťovány materiály s konkrétním smyslem. Na obrázku níže je 

snímek obrazovky s přípravou a „nasdíleným“ materiálem k souvětí podřadnému.  

 

 

Obrázek 3: Mobilní zobrazení 

Obrázek 4: Poskytování studijních materiálů 
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Součástí týmu typu Třída je i integrovaný OneNote – poznámkový blok předmětu, můžeme 

říci, že jde o digitální školní sešit pro všechny členy týmu; jako učitelé máme možnost vidět 

poznámkové bloky všech žáků, přičemž oni sami vidí jen ten svůj. Učitel má také možnost do 

poznámkových bloků zapisovat.  

Jak již bylo výše zmíněno, aplikace MS Teams je centrálním místem, které splňuje 

požadavky na efektivní spolupráci a komunikaci, což potvrzujeme vlastní praxí, navíc dochází 

k jeho neustálým inovacím, posunům a změnám k lepšímu. Nemůže pochopitelně nahradit 

osobní vzájemnou komunikaci ani prezenční výuku ve škole, ale „Týmsy“ rozhodně pomohly 

nejen učitelům, ale i žákům v nelehké době.   

Závěrem  

Nutno podotknout, že ačkoliv nástroj MS Teams vypadá jako velmi důmyslně 

propracovaný systém, výuku tváří v tvář nenahradí nic. Jako každý takový nástroj má své pro 

a proti. Kladné stránky jsme popsali výše, ty záporné, kterých jsme však moc nenalezli, můžeme 

popsat jako vcelku zanedbatelné. 

Co ale je negativum vlastní všem takovýmto online nástrojům, je bezpochyby prostor pro 

opisování či podvádění u písemných prací, dokonce i u online zkoušení. Studenti si nacházeli 

nové a nové nápady, jak přelstít učitele – například u testu „výborně“ fungovala funkce 

hromadného chatu, který je v rámci MS Teams k dispozici, kde bylo možné sdílet správné 

odpovědi, výsledky, fotografie s řešením atp., dále pak bylo možné pomocí tohoto nástroje 

napovídat při ústním zkoušení, předávat si vypracované úkoly, přičemž někteří se bohužel ani 

neobtěžovali přepracovat vizualizaci prezentací, seminárních prací a prací tomu podobných – 

jako příklad z praxe můžeme uvést situaci, kdy student přepsal na prezentaci v PowerPointu 

pouze své jméno, text i obrazová část zůstala stejná jako spolužákova a vykazovala bohužel 

100% shodu. Postih na sebe nenechal čekat – neminulo jej napomenutí třídního učitele.  

Třebaže učitelé dělali vše pro to, aby ztráty na vědomostech žáků a studentů byly co 

nejmenší, domníváme se, že soustředěnost a schopnost vytvářet vlastní vazby, logický úsudek 

a kreativita šly u žáků a studentů trochu stranou a bude velmi náročné je opětovně „dostat do 

formy“ jako před pandemií, neboť si žáci a studenti velmi rychle zvykli na komfort v podobě 

předkládaného učiva. 

Jako další minus, které jako učitelé českého jazyka můžeme vnímat, je snížená schopnost 

psaní rukou. Žáci a studenti neměli potřebu psát rukou, tudíž se u některých téměř vytratily 

grafomotorické dovednosti, a v měsíci květnu, kdy šli žáci zpět do školy, bylo zjištěno, že si 

nepamatují, jak se píší některá písmena abecedy, nebo je psali špatně. O čitelnosti není třeba 

ani hovořit.  

Je výborné, že učitelé mají v současné době k dispozici nástroj MS Teams, jehož možnosti 

mohou zužitkovat i v „normálním režimu“ prezenčního vyučování. Považujeme za vhodné 

kombinovat prezenční formu výuky s distančními prvky – a využívat MS Teams nadále, třeba 

k individuální komunikaci se studenty, k zadávání domácích úkolů anebo pro kontrolu 

skupinových prací a psaní testů.   

 

Literatura:  

URL: <https://support.microsoft.com/cs-cz/topic/p%C5%99%C3%ADru%C4%8Dky-ke-

sta%C5%BEen%C3%AD-6bd3eb82-0a0f-43cc-a4d2-c9f4e7ebdf39 > [cit. 2021-12-30]. 
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DVA TITULY O SLOVENSKÉ LITERATUŘE PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Ivana GEJGUŠOVÁ 

 

(STANISLAVOVÁ, Z., KLIMOVIČ, M. a D. DZIAK (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre deti 

a mládež. Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2020. Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej 

univerzity, 2021.  

HRAŠKOVÁ, M. a P. KAIZEROVÁ (eds.) Akcenty literatúry pre deti a mládež. Trendy, problémy, 

interpretácie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2021.)  

 

Ve Vydavatelství Prešovské univerzity v tomto roce vyšla vědecká monografie (K)rok za 

(k)rokem v slovenskej literatúre pre deti a mládež s podtitulem Hodnotové aspekty pôvodnej 

poézie a prózy v rokoch 1990 – 2020. Na jejím vzniku se podílela trojice badatelů katedry 

komunikační a literární výchovy Pedagogické fakulty Prešovské univerzity: respektovaná 

literární historička a kritička Zuzana Stanislavová, odborník na tvůrčí psaní a komunikaci 

s uměleckým textem Martin Klimovič a etablující se literární kritik, postdoktorand Dávid 

Dziak. Východiskem pro vznik monografie se staly tzv. bilanční hodnotící zprávy, vznikající 

ve slovenském prostředí od poloviny 90. let 20. století. Zaměřovaly se nejprve na literární 

tvorbu pro dospělé čtenáře, ale postupně byly doplňovány i o pohledy významných osobností 

literární vědy na tvorbu pro děti a mládež. V posledních letech se průběžné hodnocení slovenské 

literární tvorby pro děti a mládež stalo doménou prešovského pracoviště, realizovalo se v rámci 

projektu VEGA.      

Autoři rozdělili monografii do pěti oddílů vymezených žánrově a tematicky, v jejich rámci 

postupně představili nejkvalitnější tituly vydané v jednotlivých letech. Tím si vytvořili 

východisko pro vymezení nejvýraznějších tendencí prosazujících se v daném žánru nebo 

tematické oblasti. Mnohé poznatky platné pro literární tvorbu pro děti a mládež ve slovenském 

prostředí jsou blízké stavu v české literární tvorbě pro danou věkovou kategorii, dá se 

předpokládat, že závěry vymezené v monografii mají podstatně obecnější, nadnárodní platnost. 

Jedním ze znaků současného nejen slovenského literárního vývoje je kvantitativní růst 

vydávaných titulů s kolísavou kvalitou, v nadprodukci je skutečná umělecká hodnota 

zastoupena poměrně zřídka. K tomuto stavu přispěl v uplynulých desetiletích i vznik četných 

soukromých nakladatelství, v některých případech bez dostatečného personálního zázemí, 

komercializace knižního trhu, trivializace literární produkce a podbízení se čtenářům brakem 

a kýčem.   

Vstupní oddíl monografie je věnován poezii pro děti a mládež, oblasti literární tvorby, 

u níž je patrné zužování věkového spektra potenciálních čtenářů. Na knižním trhu dominuje 

tvorba zaměřená na nejmenší čtenáře, těm jsou určeny např. abecedáře využívané k rozvoji 

mluvních dovedností a nonsensová poezie těžící ze slovních hříček, komična 

a bezproblémového vidění světa. Autoři upozorňují na výraznou absenci meditativně-

reflektivní lyriky a „zobrazovanie aktuálních vážnějších problémov súčasného dieťata“ (s. 61), 

na absenci básnických textů, které by zaujaly náročnější čtenáře pubescentního 

a adolescentního věku. 

Druhý oddíl monografie mapuje proměny autorské pohádky. Pro tento žánr je 

v současnosti typická už jen výjimečná návaznost na folklorní modely, naopak se prosazují 

pohádky zasazené do současné reálné společnosti s celou plejádou aktuálních problémů a na 

opačném pólu se pak nacházejí pohádky inspirované literární fantastikou, popř. literaturou 

faktu, nejednou vykazující znaky tzv. instruktivní tvorby. K obohacení žánru by mohla přispět 

tvorba textů zamýšlejících se nad samotnou podstatou lidské existence a smyslu bytí, textů 
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natolik mnohovrstevnatých, aby oslovily čtenáře napříč věkovými kategoriemi. 

Podle autorů monografie tvoří trvalou součást duchovního, kulturního a literárního života 

společnosti folklorní tvorba, i proto čtvrtý oddíl monografie sleduje, jak se folklorní žánry 

(zvláště lidová pohádka, pověst) dostávají dnes k dětským čtenářům. Jsou jim k dispozici 

publikace usilující o maximální autentičnost příběhů i adaptace respektující čtenářské 

kompetence čtenářů rozmanitých věkových kategorií. Hodnocení vybraných souborů pohádek 

a pověstí vydávaných v jednotlivých letech poukazuje na četné odborné problémy, které je 

nutno řešit při zpracovávání výchozího materiálu, ať už jde o nutnost zbavit folklorní příběhy 

„nánosov napr. náboženskej, sentimentalno-romantickej prózy alebo jiných cudzorodých 

prvkov, neadekvátnych motivov a jazykovo-štylistického balastu.“ (s. 232)  

Otevření se vnějším impulsům a postupný pád mnoha dosavadních literárních tabu 

vytvořily v posledních třech desetiletích vhodné podmínky pro rozvoj společenské 

a psychologické prózy. Cesta k literární kvalitě však nebyla jednoduchá, proměna společnosti 

a odlišně prožívané dětství a dospívání vyřadilo z tvůrčích aktivit mnohé autory starší generace, 

kteří se s novou realitou míjeli, bylo nutno počkat na mladé autory těžící z autopsie.  Pozitivním 

výsledkem jsou „publikované príbehy, ktoré zaujímavo, otvorene a podnetne spracúvajú témy 

komplikovanej situácie rodín, školy, priateľstiev, lások, zábavy, ale aj patologických javov 

vstupujúcich do života detí a mladých.“ (s. 201) 

Poslední oddíl monografie autoři nazvali Premeny faktuálnosti a dobrodružnej fikčnosti, 

vložili do něho pohled na to z literární produkce, co se do předchozích oddílů nevešlo, 

hodnocení dobrodružné literatury, fantasy, sci-fi a tzv. faktuálnosti, tedy literatury faktu a tzv. 

instruktivní tvorby. Jde o žánry, pro něž je spojujícím prvkem aspekt „poznania viazaného na 

prisnú logiku faktov a aspekt fikcie jako výplodu slobodnej predstavivosti“. (s. 269)  

Autoři v závěru monografie sice poukazují na přítomnost negativních tendencí v literární 

tvorbě pro děti a mládež, ale skutečnost, že každý hodnocený žánr mohli v průběhu sledovaných 

třiceti let spojovat s umělecky hodnotnými tituly, potvrzuje, že ve slovenské literatuře pro děti 

a mládež je mezi kvantitou zastoupena kvalita, v menší míře – což je zcela pochopitelné –, ale 

trvale.     

 

Sborník Akcenty literatúry pre deti a mládež. Trendy, problémy a interpretácie přináší 

příspěvky z konference pořádané 23. 10. 2020 katedrou slovenského jazyka a literatury 

Filozofické fakulty Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. Hlavní organizátorky (S. Lauková, 

M. Hrašková a P. Kaizerová) tímto počinem navázaly na badatelské aktivity svých předchůdců 

(E. Tučná, J. Nemcová, J. Kopál, V. Obert aj.), kteří z nitranského vysokoškolského pracoviště 

učinili zvláště v 80. a 90. letech 20. století respektované centrum výzkumu literatury pro děti 

a mládež a výuky literatury na základních školách. 

Konferenční příspěvky jsou ve sborníku rozděleny do dvou bloků, literárněvědného 

a literárnědidaktického. Literárněvědné příspěvky slovenských i českých badatelů řeší 

problematiku zobrazení smrti v obrázkových knihách pro děti předškolního a mladšího 

školního věku (M. Šubrtová), analyzují literární tvorbu vybraných současných autorek 

(E. Vitézová, S. Lauková, I. Zemanová, J. Vala), sledují proměny žánrů (P. Kaizerová) i tvorbu 

pro děti inspirovanou literární klasikou (D. Vančo).      

Didaktické příspěvky odrážejí aktuální problémy literární výchovy. Hlavní pozornost je 

upřena na stav a rozvíjení dětského čtenářství, úroveň čtenářských kompetencí 

(L. Vytykačová), na otázky interpretace uměleckého textu ve výuce (Z. Kováčová Švecová, 

M. Hrašková, H. Zeleňáková, M. Jindra) a analýzy čítanek (E. Pršová). 
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Obě publikace jsou dokladem soustavného zájmu slovenských badatelů o literaturu pro 

děti a mládež a oborovou didaktiku. Rozvoji těchto aktivit napomáhá i existence vědeckých 

časopisů věnovaných literatuře pro dané věkové kategorie. Patří mezi ně zvláště Bibiana, revue 

o umení pre deti a mládež, publikační možnosti nabízí i prešovský časopis O dieťati, jazyku 

a literatúre. Potěšitelná je skutečnost, že s těmito časopisy spolupracují i čeští badatelé, za 

připomenutí stojí např. zapojení českých literárních vědců do ankety Kánony a kanóny 

slovenskej literatúry pre deti a mládež po roce 1989 v minulém ročníku Bibiany nebo 

pravidelná rubrika Listy zpoza Moravy M. Šubrtové v tomtéž časopise. Věříme, že se tato 

spolupráce bude i nadále rozvíjet ku prospěchu české i slovenské literární tvorby pro děti 

a mládež i bádání o ní.   

 

 

Kontakt: 

doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D. 

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou  

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 

E-mail: ivana.gejgusova@osu.cz 
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V HLAVNÍ ROLI OBRAZ  

Olga KUBECZKOVÁ  

 
(URBANOVÁ, S. Konfigurace. Figury a figurace II. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2021.) 

Nejnovější monografie ostravské badatelky Svatavy Urbanové zúročuje její dlouholetý 

zájem o aktuální proměny v tvůrčí oblasti adresované dětem. K těm nejzjevnějším patří 

proměna knižního média, proměna podílu i vztahu obrazové a literární složky, vznik 

obrazových alb a narativů, s nimiž úzce koresponduje proměna recepčního aktu. Čtenáři 

obeznámení s autorčinými studiemi rozumí titulu ve smyslu návaznosti na starší práci Figury 

a figurace (2010), kde autorka poprvé výrazněji do domácího kulturního povědomí přináší 

poznatky o nových, vizuálně dominantních tendencích v umělecké výpovědi adresované dětem 

a nejen jim.  

Autorčin odborný zájem o obraz je široký. Devatero zastavení, jak označuje jednotlivé 

části, spojuje role vizuální složky umělecké reprezentace a její vztah k dalším složkám. Vedle 

toho monografie prezentuje tuto uměleckou oblast velmi dobře pestrostí uměleckých forem, 

žánrů a témat. Monografie tak podává průhled do soudobé adaptace, autorské pohádky, poezie 

nebo uměleckonaučné prózy. Z hlediska formy sleduje leporelo, obrázkovou knihu, obrazové 

album (např. P. Síse, P. Čecha), komiks (např. L. Lomové) i experimentálně laděné práce 

(P. Nikla). Pojem vizuální kultura se tu konkretizuje v podobě ilustrací, obrazů, komiksových 

panelů a propojuje se i s audiovizuálním konceptem některých uměleckých počinů. Podobně 

velkorysý je záběr monografie v perspektivě předpokládané recepce. Sledované tituly se 

obracejí k adresátům všech věkových kategorií. Některá díla počítají s předčtenářem, jiná 

s malým čtenářem a jiná s adresátem zkušenějším.   

Konfigurace reflektují soudobé trendy v umění, které se výrazně prosazují také v tvorbě 

pro děti a mládež. Posilují vnímání vizuální umělecké reprezentace v její autonomnosti, ale 

především v podporované interakci s reprezentací verbální, audiovizuální a další. Lépe řečeno, 

v aktuální perspektivě se rozostřují hranice mezi uměním pro děti a pro dospělé a dané trendy 

se ukazují být stmelujícími faktory nejen v socializačních vazbách mezi dětmi a dospělými, ale 

ještě podstatněji v esteticky účinném dialogu nad výpověďmi, které nebazírují na věkově 

určitém adresátovi, nýbrž vědomě poskytují prostor pro společné sdílení zážitku z umění napříč 

generacemi. 

Svatava Urbanová ve své práci formuluje nejen cenné interpretační postřehy ke 

konkrétním tvůrcům a titulům, ale pokouší se pojmenovat i obecnější tendence v aktuální tvorbě 

adresované zejména dětem a mládeži. Podle ní jsou jimi vizualizace, nejistý adresát, ustálená 

konfigurace prostoru a místa, historická, kolektivní a sociální paměť, intertextuálnost. 

Zacílením na soudobou českou kulturu poukazují Konfigurace na její živý kontakt s pohyby 

v kultuře a umění vůbec a vyzdvihují umělecké výtvory, které ji nejlépe reprezentují a snesou 

srovnání s tvorbou světovou. Jinak řečeno, spolu s ní spoluutvářejí její nové kontury. Není 

výjimkou, že autorka vyzdvihuje tituly oceňované jak v domácím prostředí, tak v zahraničí.  

Jednotlivé studie se možná více soustředí na téma a jeho interpretaci, o něco méně na 

analýzu formálních prostředků a postupů vizuální, textové a komiksové řeči, přesto právě 

závažnost témat, náročnost a nejednoznačnost jejich výkladu je dostatečným důkazem, že 

vizuálně dominantní umělecké výstupy se víc a víc posouvají do pozic velmi vážně míněných 

svědectví a esteticky bohatých a výsostných sdělení reflektujících dění ve společnosti 

(kupříkladu problém romské identity).  

Obraz a jeho působení v současné knižní kultuře nelze zkrátka přehlédnout, naopak je 
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potřeba mu věnovat co nejvíce pozornosti. Slovo snad v dnešní knize může ztrácet na své 

dominanci a může nám to být líto, na druhou stranu je potřebné přijmout nový způsob 

uměleckého vyjádření, který onu dominanci přesouvá směrem k výtvarnému sdělení. Znamená 

to nutně proměnu čtení. Proces čtení obrazu se zdánlivě jeví být promptnější a zvláště z hlediska 

dětského čtenáře atraktivnější, snazší. Konfigurace však ve svých závěrech jasně poukazují, že 

jde o omyl. Rozumět obrazu, jeho významům je rozhodně interpretačně náročnější, vyžaduje 

čas, návraty, trpělivost, pozornost, ale i určitou míru zkušenosti. Setkávání s obrazově 

velkorysými knižními projekty je zkrátka výzvou, kterou jeden vnímatel ocení, protože každé 

nové setkání přináší i nové poznání, druhý jim dá šanci jen jednou, poněvadž setrvá v zajetí 

očekávané narativnosti, zatímco třetí se s nimi může zcela minout, protože jej v nějakém smyslu 

neosloví. Je to tak v pořádku, i když, jak práce ukazuje, je velkou výzvou pro současnou 

literární kritiku, aby recepční a umělecký potenciál těchto knih vyzdvihla právě poukazem, jak 

se jim takříkajíc dostat na kobylku, jak na ně.  

Zvláště obrazová alba, ale i komiksy reprezentují to nejlepší, co dnešní knižní kultura 

nabízí. Pečlivost v propojení všech složek těchto výpovědí v esteticky účinný celek vytváří 

tolik potřebnou konkurenci v záplavě kvapně vydávané, komerčně laděné produkce. Z téže 

perspektivy je cenná i tato monografie, která smysl takové tvorby umocňuje. 

 

 

Kontakt: 

Mgr. Olga Kubeczková, Ph.D. 

Katedra českého jazyka a literatury s didaktikou 

Kabinet literatury pro děti a mládež, jazykové a literární komunikace 

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity 

E-mail: olga.kubeczkova@osu.cz 
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PODNĚTNÉ JEDNÁNÍ DIDAKTIKŮ 

Ivana GEJGUŠOVÁ 

 

Dne 16. 10. 2021 proběhla již čtvrtá mezinárodní vědecká konference Didaktické impulsy, 

kterou katedra českého jazyka a literatury s didaktikou Pedagogické fakulty Ostravské 

univerzity organizuje od roku 2019. Vzhledem k epidemické situaci zvolili letos organizátoři 

online formu.  

Didaktické impulsy byly od počátku koncipovány jako prostor pro studenty didakticky 

zaměřených doktorských programů k prezentování aktuálních výsledků odborné činnosti, 

k diskuzím o nich a případně k tandemovým vystoupením doktorandů se školiteli. Že se tento 

záměr daří naplňovat, potvrzuje i letošní bohatý program, ve třech tematických blocích bylo 

z 21 příspěvků 10 doktorandských vystoupení. A potěšující je i skutečnost, že setkání mělo 

vpravdě mezinárodní ráz, zastoupeni byli rakouští, slovenští, ukrajinští a čeští referující.  

Mezinárodní složení účastníků se výrazně odrazilo v tematice příspěvků, hojné bylo 

zastoupení příspěvků zaměřených na vzdělávání cizinců, na výuku češtiny jako cizího jazyka. 

Historií i současností výuky češtiny na Zakarpatské Ukrajině provedly účastníky konference 

J. Jusyp-Jakymovič a N. Petrica z Užhorodské národní univerzity. Od roku 2013 nabízí toto 

vysokoškolské pracoviště bakalářské a navazující magisterské studium češtiny a vytváří 

podmínky pro výuku češtiny jako volitelného předmětu na vybraných středních školách. 

H. Sodeyfi a J. Svobodová zavzpomínaly na počátky víc než desetileté spolupráce ostravské 

katedry češtiny s bohemisty vídeňského Institutu slavistiky, na ně navázaly N. Salmhoferová 

a  . Gejgušová informacemi o přípravě a realizaci online výuky pro vídeňské studenty, do níž 

se jako učitelé zapojili studenti ostravské katedry, budoucí češtináři na základních školách. 

G.  uchelka referoval o výsledcích srovnání výuky literární teorie v českých a polských školách.  

Stoupající počet cizinců dlouhodobě žijících v České republice staví naše školství před 

otázky, jak je možno optimálně a efektivně vzdělávat na základních a středních školách děti 

cizinců a vytvořit podmínky pro jejich integraci a následné profesní uplatnění. O dlouhodobé 

zkušenosti s výukou cizinců se podělil M. Hrdlička, názorně demonstroval, jak je potřebné 

využívat i při výkladech lingvistické problematiky komunikační metody. Vzdělávání cizinců 

byly věnovány také příspěvky I. Kulhánkové, T. Švandové, R. Ošmery.  

Mnohé odborné problémy dlouhodobě řeší didaktici českého a slovenského jazyka 

a literatury. J. Svobodová analyzovala konkrétní problematické pasáže v učebnicích českého 

jazyka pro 1. stupeň základních škol věnované výuce skladby, D. Svobodová její vystoupení 

doplnila o postřehy o terminologických neujasněnostech při výuce tvarosloví. K rozsahu 

a adekvátnosti terminologie používané při výuce mateřštiny na základních školách se vyslovila 

S. Džačovská. Příspěvky M. Klimoviče a I. Čuchtové se věnovaly rozvíjení produkčních 

dovedností žáků v primárním vzdělávání. V. Krejčí představila některé induktivní metody při 

vyvozování jazykového učiva. Stále aktuální jsou také otázky spojené s konceptem maturitní 

zkoušky a s pojetím výuky literatury na středních školách (V. Valíková, J. Hrouda). O práci 

s uměleckým textem ve výuce literatury jako o optimální cestě k rozvíjení čtenářství 

a porozumění textu referovala J. Hřivnová, A. Štěpánková, T. Hrušovská, J. Zítková. Stranou 

zájmu nezůstalo ani vystoupení R. Pískové o potřebě rozvíjet digitální kompetence učitelů 

češtiny a o zkušenostech s online výukou za probíhající pandemie.  

Organizátoři konference vyslovili v závěru jednání poděkování všem referujícím, potěšila 

je také účast učitelů základních a středních škol zapojených do projektu SYPO a zástupců 

Společnosti učitelů českého jazyka a literatury. Organizátoři i účastníci akce se jistě již nyní 

těší na příští setkání v roce 2022. 
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JÁ A KNIHY 

Jana SVOBODOVÁ  

 

Tento vzpomínkový text prof. Jany Svobodové ze srpna 2021 otiskujeme v souvislosti 

s jejím významným pracovním jubileem, završenými 45 lety působení na katedře češtiny 

v Ostravě – na původně samostatnou Pedagogickou fakultu v Ostravě, která se později 

přerodila v Ostravskou univerzitu, nastoupila 26. srpna 1976. Nejen pro studenty to může být 

překvapivé vyznání ženy, jejíž odborné zaměření si spojujeme zejména s obory syntaxe nebo 

jazykové kultury. Nahlédnutí do Janiných let dětství, dospívání a rané dospělosti ukáže, jak 

klikaté mohou být cesty našich životů, osudů a zájmů – i těch profesních (pozn. red.).   

 

Můj vztah ke knížkám se začal formovat, sotva jsem v Porubě nastoupila do školy a naučila 

se číst. Pod vánočním stromečkem obvykle ležel kromě praktických „měkkých“ dárků i tvrdý 

obdélníkový balíček – nějaká knížka z nakladatelství SNDK čili Státního nakladatelství dětské 

knihy. Vrylo se mi do mysli, jak jsem od našeho domu na rohu Nábřeží a ulice Gustava 

Klimenta na 1. porubském obvodě nedočkavě pospíchala kousek nahoru do kopce a průchodem 

k tehdejší základní škole (jiné, než do které jsem byla zařazena já), abych si ve vitríně před 

budovou honem prohlédla další pokračování jakéhosi dobového komiksu: knižního příběhu 

dětí, úsporně vyprávěného na pozadí pestrých doprovodných ilustrací. Vůbec nevím, co to bylo 

za knížku, jen si vzpomínám, že tehdejší ředitel školy (asi on osobně) vždy den co den obracel 

na následující dvojstranu. Tak napínavé i zábavné to bylo! Jeden podobný hezký „komiks“ jsem 

tenkrát svým dětským způsobem trochu záviděla mladší sestřičce Evě, která právě s odkazem 

na své jméno dostala od rodičů nezvykle úzkou podlouhlou publikaci s obrázky Miloše 

Nesvadby Evička a Monoklíček. Jméno Monoklíček patřilo bílému štěňátku s černou skvrnou 

přes jedno oko, která připomínala monokl. Právě s tímto psíkem zažívala malá knižní hrdinka 

Evička různé příhody. Tuhle líbeznou knižní raritu vydalo SNDK už v roce 1958: to já jsem 

právě chodila do 1. třídy a naše živá malá Evička měla dva roky. 

A co teprve učiněný ráj na zemi – aspoň z mého čtenářského pohledu: místní veřejná 

knihovna s dětskými tituly, které jsem doma neměla a mít všechny ani nemohla. Nosila jsem si 

pokaždé maximální povolený počet výpůjček a četla stále. Skoro jsem se tedy dětstvím pročetla. 

Doložím to ještě konkrétním příkladem: když jsme měli někdy na 1. stupni základní školy 

popsat ve slohu svou nejmilejší hračku, popisovala jsem knihu Dům drobných radostí od 

francouzské autorky Colette Vivierové. Vyšla u nás poprvé právě v SNDK v roce 1961, kdy mi 

bylo 9 let. Rok poté se otevíral porubský „kulturák“ na ulici Kopeckého, takto ho označovala 

maminka, která tam našla uplatnění jako účetní. A v kulturáku byla i veřejná knihovna – 

o důvod víc tam pravidelně docházet. 

Ano, byla jsem učiněný knihomol, ale nejen tato zábava byla náplní mých volných chvil 

v oné době. Taky jsme si s kamarádkami hrály s panenkami, třeba na chodbě našeho 

pětipatrového cihlového domu číslo 440 jsme si v mezipatře rozprostřely deku, nanosily své 

panenky a jejich oblečky, vytvořily provizorní pokojíčky ze všelijakých krabic a hrály různé 

scénky, jak se panenky navštěvují, kamarádí nebo škorpí… Někdy jsme se poškorpily i my 

holky, já sama jsem těžce nesla, že moje dvě o něco starší kamarádky (obě byly shodou 

okolností taky Jany) se na mě dívaly s despektem, prostě jako na tu „malou“. A tak jsem se pak 

vracela zase domů ke knížkám. Hraní s panenkami mě spojilo i s jinou kamarádkou a současně 

spolužačkou ze třídy Jarmilou. Její maminka byla švadlena, takže Jarka měla na svou panenku 

spoustu nádherných maminkou vyrobených šatiček. Úplné róby z odstřižků zajímavých látek, 

které zbyly z materiálů dospělých maminčiných zákaznic, jimž paní Barabášová šila. U mě ten 
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„šatičkový handicap“ pomohla zachránit moje nevlastní babička Marie z Brna, zdatná a nadšená 

pletařka. Panenku mi obepletla a obháčkovala taky jako modelku – v té době ovšem nazývanou 

manekýnka. 

Nakonec i Jarka místo hraní s panenkami podlehla čtenářské vášni. Ve škole jsme v 7. třídě 

dostali mladou fyzikářku hned po fakultě, byla to stydlivá blondýnka, možná ji fyzika ani tolik 

nebavila, protože ji vysvětlovala s mnohem menším zaujetím, než s jakým mluvila o knížkách. 

A knížky z vlastní knihovny nám sedmačkám dokonce donesla půjčit! Zatímco do té doby se 

mi svět dobrodružné literatury nejevil tak lákavý, díky paní (vlastně tehdy soudružce) učitelce 

Věře Kulhánkové jsem změnila názor. Přinesla totiž dva díly Dumasova Hraběte Monte 

Christa! Na knížku jsme měly pořadník, proto jsem ji rychle hltala v noci pod peřinou 

s baterkou, aby Jarka a další zájemkyně nemusely dlouho čekat. Moji rodiče naštěstí měli 

ložnici úplně na opačné straně bytu a chodili docela brzy spát, a tak nezjistili, co Jana 

s Edmondem Dantesem alias Monte Christem tropí pod peřinou v dětském pokoji. Netušila to 

ani moje sestra Eva, která spokojeně chrupkala na druhém gauči odděleném od mého jen skříní. 

Nedlouho po této době bylo moje i Jarčino čtenářství nuceno ustoupit poněkud do pozadí, 

protože jsme patřily do skupiny, která s naším češtinářem Zdeňkem Krčmářem, jinak 

amatérským hercem neboli ochotníkem, začala zkoušet školní divadelní představení Dvě 

Maryčky. Hodná Maryčka je ševcova dcera a zlá Maryčka princezna. Obsazení bylo odpovědně 

vybrané z žáků obou tehdejších 7. ročníků. Roli krále ani nemohl dostat nikdo jiný než spolužák 

Vladimír Kratina z naší 7. B, který své vrstevníky převyšoval minimálně o hlavu a vynikal 

zvučným hlasem. Však se taky hercem stal potom i v reálném dospělém životě. No a Jarka 

Barabášová z téže 7. B hrála jeho dceru – rozmazlenou a umíněnou Maryčku ze zámku. Já – 

opět ze 7. B – jsem rovněž patřila k osazenstvu zámku, neboť jsem hrála služebnou Klementýnu 

zvanou Týna, kromě toho jsem však jako jediná z ansámblu byla pověřená dvojrolí: v popředí 

na předscéně jsem pokaždé recitovala nějakou báseň, zatímco na otevřené scéně se rychle 

měnily jednoduché kulisy ze zámku na ševcovu dílnu anebo opačně. Ševce hrál Jarek Paclík ze 

sousední třídy A, jeho dceru, tu hodnou ševcovu Maryčku, ztvárňovala Dana Fialová od nás 

z béčka. Pak tam vystupoval ještě Rýbrcoul, který obě Maryčky vyměnil a způsobil, že ta zlá 

zkrotla a začala se chovat stejně laskavě jako původní ševcova Maryčka, proto pak potěšený 

král všechny vzal k sobě na zámek a tam si šťastně žili dál. Jméno Rýbrcoulova představitele 

si už teď nevybavím, ale myslím, že to byl žák 7. A. Aspoň pokud mě paměť neklame… 

Zdeněk Krčmář, charismatický pán s účesem na ježka, náš režisér, dramaturg i češtinář 

v jedné osobě, dbal na to, abychom brali nanejvýš vážně a odpovědně jak zkoušení hry, tak 

potom všechna představení. Zkoušelo se po vyučování nejprve přímo ve škole – tenkrát to byla 

7. ZDŠ na Thälmannově ulici, později až s téměř hotovým tvarem hry jsme se přesunuli do 

divadelního sálu Zámečku na Nábřeží SPB. Veliký sál měl pravé vyvýšené jeviště i se 

zákulisím, kam se vcházelo dveřmi vlevo od pódia. Vzpomínám si živě, jak jsme hrávali 

dvakrát i třikrát denně. Dopolední, případně i brzké odpolední představení bylo určeno pro žáky 

porubských školy, navečer pro rodiče a veřejnost. Takový výkon si zaslouží odměnu: dostávali 

jsme dopoledne i odpoledne malou svačinu, dokonce jsme si mohli vybrat, na co bychom ten 

který den měli chuť. Utkvělo mi, že to bývaly koláčky, koblihy s marmeládou, nebo dokonce 

ohřáté párky s rohlíkem a hořčicí.  Platilo se to z utržených peněz. Ale hlavní „honorář“ za tyhle 

utržené peníze měl přijít na závěr, když se spočítaly a zaplatily všechny výdaje včetně pronájmu 

sálu: češtinář Krčmář se projevil jako podporovatel literatury a čtení, zavedl nás „herce“ do 

knihkupectví na Alšově náměstí a my jsme si mohli vybrat nějakou knihu nebo dvě, aby se to 

vyšlo do rozpočítané průměrné částky. V tehdejších relacích bylo 70 nebo 80 korun dost peněz, 

tuším, že přibližně tolik připadlo na každého z nás. Cítila jsem se velká a takřka dospělá, však 

jsem v té době byla známá „umělkyně“, kterou si pamatovali (sice krátce, ale přece) dospělí 

i dětští návštěvníci Dvou Maryček. A jak ráda jsem si šla vybírat právě knížku za samostatně 
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vydělané peníze! Moje první volba byla jasná: sáhla jsem po knize Evy Vrchlické Z oříšku 

královny Mab, nepochybně mě oslnila půvabnými ilustracemi Karla Svolinského. Ta velká na 

přebalu ztvárňuje divadelní masku – napůl veselou a jásavě barevnou, napůl zasmušilou 

a temnou. Jak by ne, divadlo je zde totiž „v hlavní roli“: jde o převyprávěné Shakespearovy 

hry, v nichž se zrcadlí bujará veselost i temný žal, světlo i stín, dobro i zlo, pravda i lež, prostě 

život se vším všudy. Kniha velkého formátu má skoro 400 stran a představuje Shakespearova 

dramata od Romea a Julie přes Večer tříkrálový a Hamleta po Sen noci svatojánské až po 

Othella.  Vešlo se do ní dvanáct dílčích povídek a šlo v této podobě už o druhé vydání, nyní 

autorkou prozaického textu rozšířené z předchozích devíti. O dětských čtenářích se na přebalu 

dočteme: „Dvanáctiletí a třináctiletí dnes ještě stěží budou číst Shakespeara přímo, nemají vždy 

možnost vidět jeho hry na jevišti. Ale přece by měli prožít již nyní své první okouzlení básníkem 

věčně živým, aby se k němu mohli později neustále vracet.“ Mně bylo v 7. třídě právě těch 

třináct let, psal se rok 1965 (a druhé vydání knihy ze SNKD má vročení o rok dříve – 1964). 

Kolik vázaná kniha stála? Ve své době dost: 46 korun. Měla jsem tedy ještě možnost druhé 

volby, abych určenou finanční částku dočerpala. Upoutala mě sbírka křehkých lyrických básní 

Jana Nohy doprovázená černobílými fotografiemi Marie Šechtlové Všechny oči světa. I ta je 

doporučena pro čtenáře od 13 let, obě položky mého výběru tedy hladce prošly schválením 

češtináře Krčmáře, obě je mám dodnes doma... 

Nevím už, co si koupili ostatní, vybavuje se mi jen knihkupectví plné knih, houfek nás 

dětských herců mezi regály a nad námi čnící postava arbitra a respektovaného rádce Zdeňka 

Krčmáře. Kdybych se někoho ze spoluherců chtěla dnes zeptat, výběr je už hodně zúžený: 

Jarmila Barabášová už tento svět opustila, Danu Fialovou ani Jarka Paclíka dávno nevídám, 

někam se odstěhovali, poslední šancí je uznávaný herec Vláďa Kratina, který žije v Praze 

a s nímž jsem v kontaktu, ale ten si prý na naše společné divadelní začátky nevzpomíná. Škoda! 

Když jsem zkusila pátrat po Zdeňku Krčmářovi, který už před mnoha a mnoha lety přesídlil do 

Luk nad Jihlavou a tam ještě i po osmdesátce s manželkou žil, dozvěděla jsem se po dotazu 

u místní matrikářky, že potom ovdověl a vzala si ho k sobě dcera. Neznámo kam. Naposled byl 

zmíněn v Luckém zpravodaji z roku 2011, pak stopa končí. Vzpomínám ráda, pane učiteli! Učil 

jste úžasně, odhaloval nám svět literatury a češtiny co nejbarvitěji, předčítal nám přímo 

fantasticky, recitoval, režíroval, vedl nás, abychom byli sebevědomí i přesvědčiví…  

Na moje i Jarmiliny divadelní začátky navázaly další inspirační momenty spjaté 

s divadlem, tentokrát ne už jako amatérských hereček, ale divaček. Obě jsme vlastnily žákovské 

předplatné a pilně chodily na představení určená mládeži jak do Divadla Petra Bezruče, které 

tehdy sídlilo v Domě kultury VŽKG, tak do Státního divadla v Ostravě. Jak tak s námi začala 

lomcovat puberta, napadlo nás, že taky budeme nosit nějakému herci květiny. Bylo to hezké, 

když uvaděčka nebo i šatnářka v erárním plášti vnikla při děkovačce před oponu s několika 

pugéty či jinými pozornostmi a úslužně je rozdala protagonistům. Tak jsme se zapojily a začaly 

nosit kytičky i drobnůstky typu plyšových zvířátek i my dvě, podepisovaly jsme připojený lístek 

lakonicky jako Jana a Jarmila. Zvolily jsme si jako pravidelně obdarovávaného pana Františka 

Šece, protože v té době byl v televizi v inscenaci Zlatý skarabeus a padl nám do oka jako postava 

přímo tajemná. I my s Jarkou jsme tedy zůstaly tajemnými a nepoznanými… Jana a Jarmila – 

nic víc.  

Psal se rok 1967, když jsme ze základní školy přecházeli na střední. Jarmila Barabášová 

i Vláďa Kratina zase se mnou začali chodit do stejné třídy tehdejší Střední všeobecně 

vzdělávací školy. Knížky jsem si objednávala jednak podle nabídek čtenářských klubů, jednak 

jsem si je chodila vybírat do knihkupectví. Kromě toho na Alšáku si vzpomínám na 

knihkupectví na tehdejší třídě Vítězného února (dnes 17. listopadu), měla jsem to tam od nás 

z Gustava Klimenta po Nábřeží nejblíž. Donedávna se zhruba v těch místech nalézala noblesní 

restaurace Posseidon, koronavirovou krizí v roce 2020 „zlikvidovaná“. Další opravdu velké 
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knihkupectví vzniklo na Hlavní třídě (tehdy Leninově) kousek za rondelem směrem 

k 5. porubskému obvodu. Bylo v prostorách přímo naproti prodejně Supraphonu – na protější 

straně široké Hlavní třídy. A co jsem si odnášela nejčastěji? Milovala jsem úhledné kolibří 

knížečky poezie – lákaly obsahem, grafickou úpravou i nízkou cenou. Mám z té doby třeba 

Hrubínovu Romanci pro křídlovku, která vyšla v Československém spisovateli v této edici 

Prstýnek v roce 1968 a stála pouhopouhých 12 korun. Kdepak jsou ty přelomové časy, kdy mi 

bylo šestnáct let! 

Netrvalo dlouho a můj svět divadla se měl propojit s tím knižním a čtenářským. Způsobila 

to v podstatě moje maminka Jiřina. Stále ještě pracovala v porubském kulturním domě, tam 

z pomocné účetní postoupila na pracovnici náboru a propagace. Její činnost spočívala v tom, 

že nabízela kulturní programy různým institucím, starala se o jejich odbyt a o naplněný sál. 

Některé akce velkou propagaci ani nepotřebovaly, třeba zájezdová divadelní představení 

známých pražských herců, ale i ti „naši“ ostravští ze Státního divadla sem tam s něčím 

v porubském kulturáku vystoupili nad rámec svého hlavního angažmá. Ráda jsem chodívala na 

taková představení „na přístavek“ – někam poblíž dveří se přistrčila obyčejná židle a pak se 

dalo i vyprodané představení zhlédnout. Jarmila mě už nedoprovázela, prožívala v té době 

složité období, protože její rodiče se rozváděli, a nechtělo se jí moc mezi lidi. Tak se stalo, že 

jednou jsem sama zavítala na jakýsi titul pro tři herce, který nastudovali ostravští herečtí 

manželé Zora Rozsypalová a František Šec, sekundoval jim další ostravský „bard“ Miroslav 

Horák, jejich dobrý kamarád ze souboru. Jak jsem zjistila později, takovýmto představením se 

říkalo „rejžovačky“ a sloužily k přivýdělku aktérů. Proto jejich obsazení bylo sporé: čím méně 

postav, tím lepší podíl na zisku pro každého zúčastněného. Dlužno dodat, že výměnou za tohle 

posezení na židli při vyprodaném představení bylo, že mě maminka obvykle hned pověřila, 

abych donesla na jeviště hlavním představitelům květiny zajištěné pořadatelem. Já jsem se 

různě vymlouvala, ale maminka byla většinou neústupná: „Jen tam pěkně zajdi, však tě 

neubude!“  Podobně rázně mě pak posílala s programem, abych si po představení nechala herce 

podepsat, kromě toho pokaždé pobízela přítomného fotografa, který se staral 

o fotodokumentaci, aby mě a také ji s vystupujícími vyfotil. „Necukej se, jednou budeš ráda, že 

máš památku!“ přesvědčovala mě. Měla pravdu. Dodnes mám snímky s Hanou Hegerovou, 

Lubomírem Lipským, s Grossmannem i Šimkem, s Lasicou a Satinským… 

No a tak se stalo, že onoho večera po představení jsem se ocitla s programem na prahu 

herecké šatny, z níž právě vycházeli manželé Šecovi. „No tak se nestyď! Proč bys panu Šecovi 

neřekla, že jsi ta Jana, co jste mu s Jarmilou jako školačky nosily kytičky? Nepromarni 

příležitost. Vždyť bude rád!“ podněcovala mě moje maminka, popostrčila mě a dloubla mě do 

zad. Nasadila jsem tedy lehce nejistý úsměv a za matčiny podpory srdnatě odhalila své 

inkognito z dětských let, kdy mi bylo čtrnáct. V té chvíli mi to jako slečně na prahu dospělosti 

připadalo málem jako prehistorie. Nemohla jsem tušit, že tímto prvním osobním setkáním se 

Šecovými začíná nová etapa mého života. 

Setkávali jsme se potom s panem Šecem i paní Rozsypalovou hlavně v divadle: dostávala 

jsem pro sebe nebo pro maminku volňásky na jejich představení, moje maminka na oplátku 

vždycky zajistila lístky taky pro ně, když do Poruby do kulturního domu přijeli na zájezd „nějací 

Pražáci“. Dostala jsem se i do divadelního zákulisí, na zkoušky a generálky, ba i do hereckého 

klubu, kde to po představení pokaždé vřelo. A navíc ještě jsem jako čtenářka uvítala, když mi 

pan Šec půjčil něco z jejich obrovitánské domácí knihovny, pokrývající stěny obývacího pokoje 

od podlahy po strop. Kromě knižních svazků tam měl divadelní hry v podobě, jaká se používala 

při jejich uvádění v divadle – včetně svých úhledných poznámek. Vím, že jsem takto někdy 

v maturitním ročníku četla Schillerovu hru Úklady a láska. Když si to zpětně spočítám, muselo 

to být koncem roku 1969, v zimě. Vybavuji si, jak jsem byla navlečená do teplého zimního 

kabátu, když jsem jela autobusem z Poruby vypůjčený titul podle domluvy zase vrátit. 
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Zazvonila jsem v centru u jejich bytu v nejvyšším patře třípatrového domu na Poštovní 10, 

odkud to měli do divadla pěšky pár kroků (dnes tam vpravo od vstupu do domu oba herečtí 

manželé mají pamětní desku), ale neotevřel mi ani pan Šec, ani paní Rozsypalová. Doma byl 

jen jejich syn Martin, vytáhlý blonďák mého věku. Byla jsem trochu zaskočená, ale vzájemně 

jsme se představili, já jsem předala Schillera, poděkovala a zase šla. No a příště, když maminka 

poslala Šecovým pozvání do porubského kulturáku na představení Semaforu, dostavil se 

Martin. Pak jsme se vídali častěji a častěji. Mé 18. narozeniny v květnu 1970 už jsme slavili 

společně. Taky od pana Šece jsem na jaře 1970 dostala knižní dáreček v podobě Seifertových 

básní, které vyšly v edici Prstýnek. Miniaturní svazeček je opatřen milým a nevšedním 

věnováním: „Janě, své přítelkyni od dětství (jejího)“. K tomu iniciály F. Š. 

Poezií Jaroslava Seiferta se mi pan Šec opravdu trefil do noty! O trochu horší to bylo 

s dalším knižním dárečkem, který mi věnoval k jmeninám 24. května téhož roku a opět ho 

opatřil osobním věnováním tohoto znění: „Janě k svátku knížku, kterou mám moc rád. F. Š.“ 

Onou knížkou bylo 451˚ Fahrenheita od slavného amerického spisovatele Raye Bradburyho. 

Jenže tahle utopická vize bezduché a pokřivené civilizace ultramoderního světa mi v té době 

vůbec nic neříkala. A přiznám se bez mučení, že do dneška nemám sci-fi v oblibě, nenašla jsem 

si k ní cestu, prostě se do ní nedokážu začíst, i když jsem to mnohem a mnohem později 

opakovaně zkoušela i s věhlasnou Dunou od Franka Herberta, cenami ověnčenou kultovní 

knihou světové sci-fi. Nevyšlo mi to ani s lehčím titulem anglického autora Douglase Adamse 

Stopařův průvodce po Galaxii. Radši se držím při zemi… 

Když jsem po prázdninách 1970 odjížděla do Brna studovat češtinu a němčinu na tamější 

filozofickou fakultu, dostala jsem od pana Šece bibliofilské vydání šesti delších básní Oldřicha 

Mikuláška Kam létají labutě. Knihu vydalo nakladatelství Host Brno. Velmi náročná poezie 

představovaná volným veršem vyvolává mnohé otázky nebo i znepokojuje, až leká: „Kam letí 

labutě,/ví bůh./ Ale ví bůh, kam labutě letí?/ Labutě letí a křičí,/ že neví, kam letí,/ a letí 

bůhvíkam.“ Výtisk, který graficky upravil a ilustroval Jiří Hadlač a doslovem opatřil Ludvík 

Kundera, je to krásný a reprezentativní. Pro mě je cenný vepsaným věnováním ze 4. 10. 1970: 

„Jano, šťastnou cestu a měj se hezky! F. Š.“ A Martin Šec? Ten mě ve stejné době nabádal, 

protože znal mou snaživost a důkladnost: „Ne aby ses v Brně pořád učila nebo si četla v koutku! 

Taky se musíš chodit někam bavit!“  

Ráda bych se ještě vrátila k tomu, co jsem jako dospívající a čerstvě dospělá čtenářka měla 

tenkrát skutečně v největší oblibě. Kromě poezie, ke které jsem inklinovala jako recitátorka už 

na základní škole a jejíž knihovničku jsem si čile doplňovala pak jako členka Klubu přátel 

poezie, jsem tíhla k próze se zajímavou dějovou linií, a to hlavně ze současnosti nebo nepříliš 

hluboké minulosti, abych si dokázala představovat sama sebe v podobných situacích. Z dívčí 

četby vítězila nejprve Helena Šmahelová s osudy dívčích hrdinek, slzela jsem u jejího Velkého 

trápení, ovšem niterně jsem prožívala také Deník Anne Frankové z období holocaustu, na druhé 

straně mě pobavilo Poláčkovo Bylo nás pět, ale dost brzy jsem přešla k četbě pro dospělé. Můj 

tatínek lékař měl v knihovně řadu detektivek, ani těmi jsem nepohrdla. Svým způsobem malými 

„detektivkami“ jsou ostatně i skvělé povídky Karla Čapka – z obou kapes. Jeho romány jsem 

zhltla taky, jako nejlepší se mi jevily Válka s mloky a Krakatit, v nichž se realita mísí s utopií. 

Úplně mě dostalo Škvoreckého Lvíče, které vydal Československý spisovatel v roce 1969, 

a potom Páralova Profesionální žena, která vyšla tamtéž v edici Žatva v roce 1971. Josef 

Škvorecký mi učaroval svými Zbabělci i povídkami Sedmiramenný svícen, ohromily mě 

Směšné lásky Milana Kundery.  Ze světové tvorby mi samozřejmě neunikly napínavé romány 

typu Remarqueových Na západní frontě klid nebo Tři kamarádi, pak Hemingway a jeho 

Sbohem, armádo.  Tatínek měl na nočním stolu stále položenou takovou svou „bibli“, která ho 

rozptýlila a rozesmála, ať ji namátkou otevřel na jakémkoli místě: Haškova Švejka. I toho jsem 

si přečetla, i když mou „biblí“ se nestal, přece jen se svou syrovostí a jadrností tehdy poněkud 
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dotýkal mého dívčího jemnocitu. 

Ještě za studií češtiny a němčiny v Brně na FF UJEP (nyní FF MU) bych byla přísahala, 

že literatura bude mým osudem. Nestalo se. O rok starší kolega a kamarád Petr Karlík, který 

studoval stejnou kombinaci, mě velmi netradičně převedl směrem k lingvistice. Pragmaticky 

mi objasnil, že když budu psát srovnávací německo-českou ročníkovou práci ze syntaxe, hravě 

ji o další rok později překlopím do diplomky česko-německé. „Půlka práce!“ vykřikoval 

s bodrostí a vehemencí rodilého šohaje z Uherského Hradiště. A hned mě poslal za osvědčenou 

dvojicí tehdejších docentů Zdeňka Masaříka (na germanistice) a Miroslava Grepla (na 

bohemistice). Tak se stalo, že i já jsem zakotvila u syntaxe – chytila mě za srdce.  

Ale v tom srdci já lingvistka dodnes nosím také lásku k literatuře a četbě. 
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