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   PRACOVNÍ LIST 
 

                                                                    Výňatek 
Umělecký text 

 
      Jedné neděle, když jsme, Kropp a já, nesli přes dvůr barákového tábora na tyči kýbl latríny, 
postavil se nám Himmelstoss do cesty. Byl svátečně naparáděný, protože se chystal na vycházku. 
Zastavil nás a ptal se, jak se nám práce líbí. Věděli jsme, že to je riskantní, ale udělali jsme, jako 
bychom klopýtli, a vylili jsme mu kýbl na nohy. Začal zuřit, ale míra byla naplněná. 
      „Z toho kouká kriminál,“ křičel Himmelstoss.  
      Kropp toho měl dost. „Ale předtím bude vyšetřování, a my povíme své,“ řekl. 
      „Jak to mluvíte s poddůstojníkem!“ řval Himmelstoss. „Zbláznil jste se? Počkejte, až budete tázán. 
Co chcete udělat?“ 
      „Povědět své o panu desátníkovi!“ řekl Kropp a postavil se do pozoru. 
      Himmelstossovi teď přece jen došlo, co se děje, a beze slova se odsunul. Než zmizel načisto, sice 
ještě zahulákal: „To si odskáčete!“ – ale jeho moc byla tatam. Ještě jednou to zkusil s tou oranicí, 
s přískoky a s „K zemi!“ a se vztyky. Poslechli jsme vždycky každý povel, neboť rozkaz je rozkaz  
a musí být splněn. Ale plnili jsme povely tak pomalu, že se Himmelstoss div nezbláznil. Nonšalantně  
a komód jsme klesali na kolena, pak na lokty a tak dále; zatím už dal vztekle další povel. Dříve než 
jsme se my zpotili, on už ochraptěl. 
      Pak nám už dával pokoj. Sice nám pořád nadával do kurev, ale zněl v tom obdiv. (…) 
      Kdyby nás byli poslali do zákopů bez takového výcviku, bez této průpravy, většina z nás by se asi 
byla zbláznila. Ale takhle jsme byli připraveni pro to, co nás čekalo. (…) Nejdůležitější však bylo, že se 
v nás  probudil pocit sounáležitosti, soudržnosti, který se pak na frontě vystupňoval v to nejlepší, co 
válka přinesla: v kamarádství! (Přeložil František Gel)1 
 
                                                                     Výňatek 

Neumělecký text 
 

„Ty, Gábo, ty ani nevíš, co se mi dneska stalo cestou do školy. Jela jsem normálně patnáckou a von 
tam byl revizor!“ „Nekecej, já jsem si myslela, že voni tak brzo nejezdí.“ „No a představ si, že tam 
byl! A hnedka: Dobrý den, kontrola jízdenek! No já jsem byla v klidu, než mi došlo, že dneska nejdu 
do školy, ale na praxi, takže nemám školní batoh, ale jenom kabelku, do který jsem si pochopitelně 
v tom fofru ráno zapomněla přendat lítačku. Krve by se ve mně nedořezal. No tak, já jsem na něj 
nejdřív začala dělat voči, ale von hned: No tak to teda šup, šup, budem vystupovat. A víš, co se 
nakonec ukázalo? Že to je ten kámoš von Janinýho Honzy, jak přišli minule spolu. Víš? Ten Kája. 
Takže pokuta se teda naštěstí nekonala, ale přišla jsem pozdě, což teda mistrovou poněkud 
rozhodilo…2 
 
 
Rozbor ukázky z uměleckého textu: 
 
1. Z jaké části románu ukázka pochází? Své tvrzení zdůvodněte. 
2. Kdo je vypravěčem příběhu? 
3. V jaké slovesné osobě je vedeno vypravování? 
4. Jak odborně nazýváme tento způsob vypravování? 
5. Jmenujte další postavy z ukázky a přibližte jejich funkci v příběhu. 
6. Které další postavy z příběhu znáte? 
7. Charakterizujte hlavního hrdinu. 
8. Kde a kdy se děj ukázky odehrává? 
9. Kde se odehrává převážná část děje románu? 
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  10. Formulujte téma celé knihy. 
 11. Řekněte (napište) téma ukázky. 
 12. Jakým způsobem Himmelstoss šikanoval své podřízené? Citujte z textu. 
 13. Mělo Himmelstossovo šikanování pro mladé vojáky i kladný význam? 
 14. Jakým literárním druhem je daná ukázka (i celé dílo). Své tvrzení zdůvodněte. 
 15. O jaký žánr jde? Daný žánr definujte. 
 16. Proč šli Pavel a jeho kamarádi do války? 
 17. Litovali svého rozhodnutí? 
 18. V závěru díla autor vyslovuje pocity mladých, kteří válkou prošli a přežili ji. Jaké to byly 
      pocity? Jak tuto generaci mladých označujeme? 
 19. Jak a kdy končí celé dílo? 
 20. Formulujte hlavní myšlenku díla. 
 21. Najděte na internetu, kdo a kdy dané dílo zfilmoval. 
 22. Jmenujte další světové i české autory, kteří ve svých prózách kritizovali 1. světovou  
      válku. 
 
Rozbor neuměleckého textu: 
 
 1. Co je zřejmě cílem autorky tohoto textu? 
 2. O jaký funkční styl tedy jde? 
 3. Co je cílem tohoto stylu obecně? 
 4. Kdo v tomto textu komunikuje? 
 5. Měl tento text původně formu mluvenou, nebo písemnou? 
 6. Přeškrtněte znaky, které nejsou typické pro tento styl: 
    oficiálnost – převažující dialogická forma – připravenost – neoficiálnost – převažující  
    mluvená forma – převažující monologická forma – nutnost používat vždy pouze spisovnou  
    češtinu - propracovaná a složitá větná struktura – nepřipravenost – převažující písemná  
    forma -převažující dialogická forma – převažující slovesné vyjadřování – převažující  
    jmenné vyjadřování – zbytečné opakování slov – odborná slova – hovorová slova 
 7. Jaký druh češtiny autorka používá? Je to v tomto stylu běžné? 
 8. Najděte v textu slovo z nespisovné slovní zásoby. Do kterého druhu nespisovné češtiny ho  
     můžeme zařadit? 
9.  Najděte v textu nespisovné tvary slov. 
10. Jaké druhy vět jsou typické pro tento styl, zejména pro jeho mluvenou formu: 
   a) věty jednoduché s nesložitou stavbou 
   b) složitá souvětí s více vedlejšími větami 
   c) souvětí s hlavními větami 
   d) věty jednoduché s nahuštěnou, propracovanou stavbou 
   e) věty zvolací 
   f) heslovité vyjadřování 
   g) nedokončené výpovědi 
 11. Určete druhy vět v prvních dvou řádcích úvodního textu. 
 12. Najděte v textu tzv. kontaktové prostředky. 
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Řešení 
 
A) Rozbor uměleckého textu 
 
1. Z 1. třetiny díla. Zachycuje výcvik chlapců v zázemí před odchodem na frontu. 
2. Pavel Bäumer 
3. V 1. osobě 
4. Ich-forma 
5. Himmelstoss – desátník, který při výcviku šikanoval vojáky; později se dostal na frontu  
    jejich jednotky a oni mu občas jeho přístup vraceli 
6. Stanislav Katczinski, Albert Kropp, Müller, Tjaden, Leer, Kemmerich, Deterding, Westhus 
7. Pavel - jemný, sečtělý, mírný, citlivý mladík, zpočátku naivní, věří slovům svého učitele,  
    ale každodenní život na frontě mu otevře oči; válku nenávidí, chce ji přežít, ví však, že jsou  
    válkou on i ostatní vojáci navždy poznamenáni; nemá rád pokrytectví, přetvářku  a hloupé  
    fráze; přestal rozumět i svým rodičům a ostatním lidem v zázemí; největší význam pro něj 
    mají kamarádi na frontě 
8. V Německu ve vojenském táboře v 1. světové válce (od r. 1914) 
9. Na západní frontě ve Francii 
10. Např. „pohled na hrůzy války očima mladého člověka“ aj. 
11. Vztah Himmelstosse k vojákům 
12. Hlavně neustálým opakováním cviků, ale také nadávkami a tresty 
13. Ano – kdyby nezažili tvrdý přístup, vůbec by krutost fronty nezvládli 
14. Epika, próza 
15. Román; je to dlouhé epické prozaické dílo zachycující osudy mnoha postav v delším či  
      dlouhém výseku života; dějová linie se dále větví a je doplňována vedlejšími motivy 
16. Přesvědčil je jejich třídní učitel Kantorek 
17. Ano, velmi 
18. Pocity marnosti, zbytečnosti, vykořeněnosti; neměli se kam vrátit, na co navázat –  
      „ztracená generace“ 
19. Příběh končí v říjnu 1918; Pavel padl zbloudilou kulkou v den, kdy agentury hlásily, že je 
     na západní frontě klid 
20. Válka je krutá a nesmyslná věc; je hrozné, kolik nevinných lidí v ní padlo 
21. R. 1979 německý režisér Delbert Mann; v r. 1980 byl film oceněn Zlatým glóbem a cenou 
     Emmy 
22. Hemingway: Sbohem, armádo! – Rolland: Petr a Lucie – Barbusse: Oheň – Hašek: Osudy 
    dobrého vojáka Švejka, John: Večery na slamníku – Vančura: Pole orná a válečná, Tři řeky      
    - Šrámek: Tělo – Kopta: Třetí rota, Plukovník Švec – Medek: Anabáze ... 
 
B) Rozbor neuměleckého testu 
 
1. Zachytit rozhovor 2 kamarádek 
2. Prostěsdělovací styl 
3. Podat základní informace v běžném styku mezi lidmi 
4. Dvě kamarádky 
5. Mluvenou 
6. Škrtnout: oficiálnost, připravenost, převažující monologická forma, nutnost používat vždy 
    pouze spisovnou češtinu, propracovaná a složitá větná struktura, převažující písemná forma, 
    převažující jmenné vyjadřování, odborná slova 
7. Nespisovná čeština, v tomto stylu je to běžné 
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8. Fofr, lítačka 
9. Von, voči, budem, Janinýho 
10. a) c) e) g) 
11. 1. souvětí VH, VV předmětná, 2. souvětí 2 VH, 3. souvětí VH, VH, VV předmětná, 4.  
    souvětí VH, VV předmětná 
12. Ty, Gábo – Nekecej – No a představ si – A víš – tázací věty 
 
 
 
Metodické pokyny: 
1. Žákům rozdáme připravené pracovní listy (je možné požít i notebooky). 
2. Doporučuji některé úkoly k samostatné práci (alespoň prvních deset – podle času a kvality 
    odpovědí), ostatní odpovíme společně. 
3. Vždy však vyhodnotíme správné odpovědi. 
4. Pokud chceme zadání pracovního listu využít k prověření znalostí a k hodnocení žáka, 
    doporučuji některé úkoly vynechat, aby se daly úkoly časově zvládnout. 
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