
    Daniel Keyes (1927 – 2014): Růže pro Algernon (1959) 

 

     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; 

Vývojová zpráva 6, l5.března 

Voperace nebolela. On to udělal zatímco sem spal. Sundali mně dnes vobvazi s vočí a s hlavy tak 

můžu napsat vývojovou zprávu. Doktor Nemur se podíval na ty co sem psal a řek že píšu 

VÝVOJOVÁ ZPRÁVA špatně a řek mně jak to psát dobře. Musím to skusit a pamatovat. Já mám 

moc špatnou pověst na psaní. Doktor Strauss říká že je to dobře psát šecko co se mně stane ale říká 

že mám víc psát co sítím a mislím. Když sem mu řek já nevim jak mislet von řek skus to. Celej čas 

co sem mněl vobvazi na vočích sem skoušel mislet. Možná že když se ho zeptám von my řekne jak 

mám mislet teť co se mám stát chitřejší. Vo čem chitrí lidi mislej. Hezkí věci asi. Já chci abich znal 

už ňáký hezký věci. 

Oproti svému dřívějšímu dojmu jsem si nyní vědom, že doktor Nemur není žádný génius. Má velmi 

dobrý mozek, ale ten v jednom kuse zápasí s vlastními pochybnostmi. Chce, aby ho lidé považovali 

za génia. Proto je pro něj tak důležité vědět, že jeho práce je akceptována světem. Jsem přesvědčen, 

že doktor Nemur se dalšího odkladu obával hlavně ze strachu, že někdo jiný by v tomto oboru mohl 

udělat podobný objev, a on by tak přišel o všechny své zásluhy. 

O doktoru Straussovi by se na druhé straně dalo říci, že je génius, ačkoliv cítím, že oblasti jeho 

vědění jsou limitovány. Byl vzdělán v tradici úzké specializace. Širší aspekty souvislosti s jinými 

obory byly opomenuty poněkud víc, než bylo nezbytné - i pro neurochirurga. 

Byl jsem šokován poznáním, že jediné starověké jazyky, které ovládá, jsou latina, řečtina a 

hebrejština a že nezná téměř nic z matematiky. Je to, jako by tuto část vlastního já ukryl, aby mě 

oklamal, předstíraje, tak jako mnoho jiných lidí, které jsem poznal, že je to, co není. Nikdo, koho 

jsem kdy znal, není tím, čím se na povrchu zdá být. 

Zdá se, že doktor Nemur se v mé přítomnosti necítí příjemně. Někdy, když se s ním pokouším 

mluvit, se na mne tak divně podívá a odvrátí se. Když mi doktor Strauss řekl, že jsem vyvolal v 

doktoru Nemurovi komplex méněcennosti, nejdříve jsem se rozhněval. Myslel jsem, že se mi 

posmívá, a já jsem na zesměšňování přecitlivělý. 

Zbohem slečno Kinianová a doktore Straussi a všichni. A P.S. prosím řekněte doktorovi Nemurovi 

ať se tak narozčiluje dyž si lidi z něho dělaj legraci nebo nebude mít žádný přátele. Je to lehký mít 

přátelle dyž jim dovolíte aby si zvás dělaly legraci. Tam co du budu mít přátelů. 

P.P.S. Esli budete mít příležitost dejte nějaký kytky tam co má Algernon hrob na dvorku... 

 

 

     II. Nebeletristický text: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Keyes


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

     B. Jazykové apod. zvláštnosti. 

 

13 nejděsivějších experimentů na lidech prováděných americkou vládou  

 

Ve Spojených státech byly prováděny četné experimenty na lidských pokusných subjektech, které 

byly považovány za neetické, a byly často prováděny nelegálně a bez vědomí nebo souhlasu 

jednotlivců. V článku přinášíme 13 nejzávažnějších případů. 

Americké úřady přiznaly, že byly v USA uskutečněny desítky experimentů, když se Washington 

omlouval například za nakažení vězňů a pacientů s mentálními poruchami v Guatemale americkými 

lékaři před 65 lety. 

Spousta předních vědců považovala za legitimní provádět pokusy na lidech, kteří neměli plná práva. 

1. Ovládání mysli, zneužívání dětí – projekt MK-ULTRA, Subprojekt-68 

O tomhle se může zdát jen v noční můře. 

Spuštěný CIA projekt MK-ULTRA zaplatil doktorovi Donaldu Ewenu Cameronovi za subprojekt 

68, který byl zaměřený na experimenty s látkami ovlivňující mysl. Hlavním cílem projektu bylo 

testování metod vlivu a ovládání mysli, které by byly schopní získat informace od 

nespolupracujících jednotlivců. 

Pro provádění svých experimentů, doktor využíval pacientů hospitalizovaných do jeho Allen 

Memorial Institute v Montrealu a prováděl s nimi „terapii“. Tito pacienti byli většinou přijatí s 

diagnózou bipolární deprese a podrážděností. Léčbu, kterou dostali naprosto změnila jejich život a 

byla doslova strašná. 

V období působení na výplatní pásce CIA (1957-1964), Cameron prováděl elektrokonvulzivní 

terapii s výkonem třicet až čtyřicet krát přesahujícím normu. Své pacienty dostával do 

farmakologického kómatu na mnoho měsíců a přehrával jím pásky s jednoduchými příkazy, nebo 

opakující se zvuky znovu a znovu. 

Oběti jeho experimentech zapomínaly jak mluvit, zapomínaly své rodiče a trpěly těžkou amnézií. 

To vše se provádělo na obyvatelích Kanady, protože CIA nechtěli riskovat a provádět tyto pokusy 

na Američanech. 

Proto aby projekt byl dál financován, Cameron, v jednom případě provedl sérii experimentů na 

dětech. Jedním z příkladů bylo, když donutil dítě mít sex s vysoce postaveným vládním úředníkem a 

celé to natáčel na video. 

On a další důležité osobnosti Projektu MK-ULTRA byli připraveni vydírat vládu kvůli financování. 

 

 

 

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1044-13-nejdesivejsich-experimentu-na-lidech-provadenych-americkou-vladou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Projekt_MKULTRA

