
     Michal Viewegh (1962): Výchova dívek v Čechách (1994) 

 

     I. Beletristický text: 

     A. Literární druh a žánr, literárněhistorický kontext, umělecký směr / tvůrčí skupina, údaje o 

autorovi ve vztahu k dílu; 

     B. 1. Doba a místo (děje); 

     2. Kompozice; 

     3. Hlavní postavy a jejich charakteristika; 

     4. Námět, témata, hlavní motivy;   

     C. Jazykové zvláštnosti a kulturní souvislosti; 

 

     Ve foyer koncertního sálu Městské knihovny, zaplněném mladými přáteli vážné hudby z pěti 

pražských škol, se před začátkem komponovaného mozartovského pořadu stylově vznášela Malá 

noční hudba. Odvedl jsem svou třídu do relativně nejklidnějšího zákoutí před pánskými záchodky, 

kde jsem pronesl krátký apelativní projev, proložený několika mužnými výčitkami, vztahujícími se k 

předchozím problémům na Smíchovském nádraží. 

      „Kdo má jaký dotaz?“ zeptal jsem se nakonec, vědomě přitom napodobuje frazeologii i dikci 

obávaného podplukovníka Brabce. 

     „Můžu mít walkmana?“ řekla Jana huhlavě. Palcem a ukazováčkem si okázale držela nos. „Ne. 

Další dotazy?“ 

     „Když mě Mozart nebaví,“ zaprotestovala. 

     „Mě taky ne!“ 

      „Mě taky ne!“ (…) 

     Jakkoli jsem dobře věděl, že hrozící vzpouru lze potlačit jedině v samém jejím zárodku, dovolil 

jsem si krátké zaváhání. Otočil jsem se směrem do sálu, který se mezitím začínal plnit: Chvátalová-

Suková se s přivřenýma očima vstoje zlehka opírala o zábradlí jedné z lóží. Bylo zřejmé, že 

opětovné vzkříšení hudebního génia očekává s krajním vzrušením. (…)  

      „Takže,“ řekl jsem, „kteří další Pražané Mistrovi nerozumějí?“ 

     To bylo příliš těžké.  

     „Koho to ještě nebaví?" řekl jsem jejich jazykem. Les rukou.  

     „Dobrá - poslouchejte teda to, co vás baví."  

     Nevěřili vlastním uším.  

     „Můžeme ho mít?“ řekl nejistě Vlastík Lizánek. „Walkmana?" Jediné populistické přikývnutí 

mne učinilo hrdinou dne. S vítězným pokřikem se rozběhli do sálu. S rukama v kapsách jsem je 

zvolna následoval, ale při pohledu na solidní prvorepublikové obleky obou starých uvaděčů jsem se 

nakonec zhrozil vlastní odvahy:  

     „Ale aţ zhasnou!“ volal jsem v poklusu zbaběle.  

     Zhasli jen částečně. 

     „Již do svých osmnácti let,“ pravila průvodkyně pořadem a ublíženě pohlédla na Vlastimila 

Lizánka, který – s černými sluchátky na uších – si právě přitáhl paži svého souseda po pravici, aby s 

její pomocí mohl lépe imitovat hráče na elektrickou kytaru, „Již do svých osmnácti let vytvořil 

mladý Mozart přes dvě stovky hudebních děl.“ 

     Větší ohlas než Mozartova obdivuhodná píle mělo ovšem pronikavé zapískání jejího mikrofonu. 

(…) 

     „Dvě stě hudebních děl. V osmnácti letech. Představte si to,“ opakovala průvodkyně. 

     Už to tu bylo: správné příklady, zářné vzory. 

     Už zase je nutíme klečet u nohou skličujících pomníků. (Siegfried Lenz) „Ticho!"  

     Napomenutí tentokrát sice nepatřilo nikomu z mých svěřenců, ale zato způsobilo, že Chvátalová-

Suková otevřela oči a poprvé zaznamenala nejen onen skandální fakt, že přibližně třetina žáků třídy 

VIII. C má na uších sluchátka, ale především tu naprosto nevysvětlitelnou skutečnost, že jejich 

třídní učitel, nejspíše pod vlivem nějaké drogy, je s tím jak se zdá smířen.  



     „Okamžitě sundat!“ zasyčela. K pódiu nasměrovala kajícný obličej. Průvodkyně nepatrně 

přikývla.  

     „Mozart vytvářel hudbu jasnou, hravou, často až úsměvnou,“ řekla jasným, bezmála hravým 

hlasem.  

Následovala ukázka.  

     „Zelený!" zvolala do hudby Chvátalová-Suková tlumeně. „Poslední varování!" Zelený stáhl 

sluchátka z hlavy a teatrálně vyňal z přístroje i obě tužkové baterie, které si následně zastrčil do 

nosních dírek. 

 

     II. Nebeletristický text: 

     A. Funkční styl, obsah, účel, vztah k prvnímu textu; 

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

Co je to „Hejného metoda“? 

Netradiční způsob výuky matematiky. Touto metodou učí již přes 750 z 4 100 základních škol 

v ČR. 

Hejného metodu využívá i řada alternativních škol nebo rodiče při domácí výuce svých dětí. O 

metodu profesora Milana Hejného se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku, Švédsku, Polsku. 

12 klíčových principů metody 

Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného 

konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí. Hejný (na fotce vlevo) analyzoval 

příčinu, proč se jeho žáci nesnaží porozumět problémům a místo toho si raději pamatují vzorečky, 

které jsou ale vhodné pouze pro řešení standardních úloh. Hledal proto úlohy nestandardní a ty 

experimentálně testoval na žácích a na svém synovi (na fotce vpravo). Kvůli politické situaci se jeho 

poznatky neměly možnost více rozšířit. 

V roce 1974 se matematik Milan Hejný po rozporu s učitelkou svého syna rozhodl svého syna ve 

škole učit sám. Uceleně byly nové myšlenky publikovány v roce 1987. Na rozdíl od tradiční výuky 

matematice zaměřené na nácvik standardních úloh je nová metoda zaměřena na budování sítě 

mentálních matematických schémat, které si každý žák tvoří řešením vhodných úloh a diskusí o 

svých řešeních se spolužáky. 

 

 

http://www.h-mat.cz/principy

