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Začněme citací textu…

„Narození králů bývá zaznamenáno, pokud jde o místo i 

čas, do nejmenší podrobnosti, a přece není nic 

nesnadnějšího, než vyhledat v učených svazcích, kdy spatřil 

světlo světa kralevic Václav. Mějme tedy za to, že se ta 

slavná událost stala za soumraku dne 15. prosince.“



Začněme textem…

Narození králů bývá zaznamenáno, pokud jde o místo i čas, 

do nejmenší podrobnosti, a přece není nic nesnadnějšího, 

než vyhledat v učených svazcích, kdy spatřil světlo světa 

kralevic Václav. Mějme tedy za to, že se ta slavná událost 

stala za soumraku dne 15. prosince.

V ten čas pršelo, jako když z konve lije. Na pražském hradě 

pod okrajem střech – zpola v suchu a zpola v přívalu 

hrnoucím se vyhloubenými žlábky – stálo několik stařen.

- text vytváří zčásti dojem 

popisu určité události

- zpočátku nic 

nenasvědčuje tomu, že by 

nešlo o popis faktů

- inkluzivní plurál

- zdá se, že text zve čtenáře 

k tomu, aby mu prostě 

důvěřoval



O jaký text se jedná?

 poučený čtenář, který si pozorně všímá všech (třeba jen 

nepatrných) indicií, dokáže odhadnout, že se nejedná o text, který 

by popisoval historická fakta

 zdá se, jako by text kolísal mezi „skutečným“ a fikčním

 text sděluje mnohem víc než jen historická fakta:

 je sugestivní

ze slov, vět a textových prvků si čtenář konstruuje svět postav v určitém prostředí 

a v určitém čase

 jsou tu postavy historické (o nichž máme informace i z jiných textů) a postavy fikční

(o nichž víme jen to, co prozrazuje toto vyprávění)



Jak jsou oživeny vyprávěné události?

Byl den a král se probudil.

Sotva se rozneslo, že Přemysl bdí, přišli k němu čeští pánové 

a dále jáhen Razek a dále důvěrník olomouckého biskupa, 

kněz rodem ze Saska. Biskup právě postonával, byl 

utrmácen, seděl u ohně a nemohl jíti vstříc poutníkům, kteří 

toho rána dorazili ke královu vojsku. 

- uplatňuje se zde autorská invence

Nelze jednoznačně říci, že jde o pravdivé sdělení.

Je ovšem podáno tak, aby působilo věrohodně…

Pomáhá budovat plastičtější obraz historických událostí a jejich závažnost.



Příklad historické fikce

působí realisticky

blíží se literatuře nefikční

fikční postavy se zde vyskytují 
spíše zřídka (nebo nehrají tak 
závažnou roli jako postavy známé 
z historie)

 jednání postav, přestože má fikční 
povahu, je věrohodné a zdá se, 
že by se mohlo odehrát i ve 
skutečnosti

Zdroj https://www.absi.cz/



Příklad historické fikce

zároveň nám však takový text 

klade i jisté, nenápadné 

nástrahy

zobrazuje jen fikční události

a tyto nelze interpretovat jako 

historická fakta

nelze jim důvěřovat jako 

historické encyklopedii

Zdroj https://www.absi.cz/



Abychom k tomuto závěru dospěli,

museli jsme se nad textem opakovaně zamýšlet,

předvídali jsme, zda je text popisem historických 

událostí, nebo jde o vyprávění fikčního příběhu,



Abychom k tomuto závěru dospěli,

kladli jsme si otázky a hledali na ně odpovědi,

vedli jsme pomyslný dialog s textem 

(Jak jsou oživeny vyprávěné události? Jedná se o fikci, nebo o 

popis historických faktů? Jedná se o popis, nebo o vyprávění? 

…),

hledali jsme souvislosti s jinými texty (s literaturou nefikční), 

zobecňovali jsme svá tvrzení o textu a navraceli se k obsahu 

sdělení…



Volili jsme postupy, které jsou 

označovány jako čtenářské strategie…



Zdroj: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/cg-strategie-1

Čtenářské strategie vlastně 
odpovídají čtenářským 

dovednostem, které zdatný čtenář 
provádí automaticky bez toho, aby 

si jejich použití uvědomoval.



Zdroj: http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-strategie/cg-strategie-1

Až když narazíme na text, 

který je pro nás náročný, 

začínáme přemýšlet, co by nám mohlo 

pomoci se s ním vyrovnat – vědomě se 

ubíráme ke strategiím.





S pomocí uvedených strategií lze 
naznačit, že fikční postavy se 
mohou ocitat uprostřed 
historických událostí.

- Tolstého Pierre Bezuchov v bitvě 
u Borodina.

- České vydání Sienkiewiczova 
Quo vadis je dokonce 
vybaveno mapou Říma v době 
Neronově.

Zdroj http://audioteka.com

Zdroj: https://www.abebooks.com/



A skutečné historické postavy mohou do fikčních událostí 

vstupovat.

- Tolstého postavy rozmlouvají s Napoleonem.

- Král Richard Lví srdce se zastává hrdinů Scottova románu 

Ivanhoe.

Nelze přitom oba světy – historický a fikční –

zaměňovat a ztotožňovat.



1498. Kalikut [Kozhikode na Malabarském pobřeží v Indii]. Té noci 

[20. května] jsme zakotvili ve vzdálenosti dvou lig [1 légua = cca 

5,5 km] od města Kalikut, protože náš lodivod minul Capnu, 

města v téže oblasti [asi 12 km daleko]… 

Co mi text sděluje?

(Které prvky textu mi mohou pomoci v tom, abych se orientoval v informacích?)

Předpokládá text, že jsem s nějakými informacemi obeznámen? 

Předpokládá čtenáře, který má nějaké konkrétní znalosti?

Proč je text napsán právě takto?

Nejspíše jde o úvod nějakého vyprávění…

Nejspíše letopočet a další přesné 

informace…

„Té noci“ = ustálený začátek vyprávění?

„Ta“ noc = noc, o níž už byla řeč?

Text si žádá „zasvěceného čtenáře“.

Tři řádky = text obsahuje indicie, které mohou ovlivnit čtenářský přístup k sdělení…

Už na základě těchto prvních vět lze soudit, že text počítá s čtenářem, který je 

schopen snadno se orientovat v čase, v místě události…

Jakou informaci toto sdělení nese?



Vasco da Gama, Deník první výpravy v letech 1497–

1499: Kalikut

1498. Kalikut [Kozhikode na Malabarském pobřeží v Indii]. Té noci 

[20. května] jsme zakotvili ve vzdálenosti dvou lig [1 légua = cca 

5,5 km] od města Kalikut, protože náš lodivod minul Capnu, 

města v téže oblasti [asi 12 km daleko]… 

Co mi text sděluje?

(Které prvky textu mi mohou pomoci v tom, abych se orientoval v informacích?)

Předpokládá text, že jsem s nějakými informacemi obeznámen? 

Předpokládá čtenáře, který má nějaké konkrétní znalosti?

Proč je text napsán právě takto?

Nejspíše jde o úvod nějakého vyprávění…

Nejspíše letopočet a další přesné 

informace…

„Té noci“ = ustálený začátek vyprávění?

„Ta“ noc = noc, o níž už byla řeč?

Text si žádá „zasvěceného čtenáře“.

Tři řádky = text obsahuje indicie, které mohou ovlivnit čtenářský přístup k sdělení…

Už na základě těchto prvních vět lze soudit, že text počítá s čtenářem, který je 

schopen snadno se orientovat v čase, v místě události…

Jakou informaci toto sdělení nese?



„Debata s autorem“ –

strategie předvídání a kladení otázek

Žáci čtou a hned v průběhu četby reagují 
na myšlenky v textu. Děje se tak 
prostřednictvím diskuse o dotazech.

Dotazy neslouží k tomu, aby podněcovaly 
žáky k vyhledávání informací v textu, ale 
k tomu, aby přiměly žáky formulovat vlastní 
myšlenky týkající se textu.



Při práci s textem lze tyto otázky klást…

 před čtením

Jak si asi autor představuje nás, svoje čtenáře? Co od nás očekává?
Předpokládá autor, že už něco víme?

Chtěl nás autor na něco upozornit ještě předtím, než začneme číst celý text?

 během čtení

Proč nám asi autor tuto informaci sděluje právě nyní? Proč s ní nepřišel dřív nebo 

proč ji nenechal na později?

 po čtení

Co mi text sděluje? Sděluje to srozumitelně? Proč to sděluje právě takto? Mohl to 

autor říci i jinak?





Strategie kladení otázek, 

vyjasňování a hledání souvislostí

DIAGRAM PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ

obrázek, kde je ke každé šipce napsáno jedno úvodní slovo pro otázku: 

Jak, Proč, Kdo, Kolik, Kde… Úkolem žáků je sestavit otázku ke každému 

úvodnímu slovu.

Žáci ve dvojicích své otázky sdílejí.

Kdo běžel úzkými 

uličkami?

Kde se to ocitl? Víme 

to přesně?

Jak vypadal?

Co ten člověk potřeboval? Co se 

nikdo neměl dozvědět?

Kdy se to tato událost 

stala?

Komu by ji měl nebo 

neměl prozradit?



Příběhy v historických kulisách…

Z nejnovější (oceněné) literatury pro děti…

Samotný děj příběhu nezachycuje jen složité 

pátrání, ale i život dodnes oblíbeného a 

uznávaného Jakuba Schikanedera (1855-

1924), jehož známým obrazem je právě 

Vražda v domě. Neméně zajímavé jsou i 

reálie jeho doby – výzdoba Národního 

divadla, zakládání a existence 

vlasteneckých spolků a časopisů, vznik 

„národní“ literatury atd.

Zdroj http://www.zlatastuha.cz



Příběhy v historických kulisách…

Z nejnovější (oceněné) literatury pro děti…

Autorka nápaditě spojuje příběh 

dětských hrdinů s poznatky, které 

hravě a srozumitelně podává.

Čeněk a Zdeňka putují časem, aby 

krok za krokem viděli, jak roste město, 

jak se staví a proměňuje.

Zdroj http://www.zlatastuha.cz



Příběhy v historických kulisách…

Z nejnovější (oceněné) literatury pro děti…

Praha v srdci, to je 189 příběhů, které se v 

Praze odehrály v průběhu posledních dvou 

set let. Ukazují, že nedávná minulost je stejně 

dramatická a spletitá jako ta středověká. 

Praha v srdci není vyčerpávající historickou 

studií, je však jedinečným výtvarně-literárním 

vyjádřením uznávané autorky, která miluje 

své město.

Zdroj http://www.zlatastuha.cz



Děkuji za pozornost!


