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ČESKÝ JAZYK – POJĎME SI ČÍST O CAESAROVI!

Cíl: Studenti se seznámí s dvěma klasickými díly antického Říma, lekce klade důraz 
na mezipředmětovou vazbu (dějiny Keltů, pravěk, doba laténská, antický Řím, císařství, vojenské 
zdokonalení v důsledku využívání železa – doba železná). Hlavním cílem je práce s textem 
a trénink dovedností, jako je čtení s porozuměním, analýza textových ukázek, interpretace, 
vyhledání důležitých informací atd. Hodinou prolíná téma morálky, lidského charakteru 
a hodnot, které oceňovala antická a oceňuje moderní společnost.

Pomůcky: Zápisky o válce gálské. Přeložil Jan Kalivoda. Praha 2009, s. 25-28; Plutarchos, 
Životopisy slavných Řeků a Římanů II, Praha 1967.

Domácí příprava: studenti si přečtou úvodní pasáž z Caesarových Zápisků o válce gálské 
(s. 25- 28).

1. Evokace (5 minut) 

Brainstorming – Vyučující vyzve studenty, aby sdělili vše, co se jim vybaví, když se řekne Gaius 
Iulius Caesar. Učitel zapisuje na tabuli (starověký Řím, triumvirát, Pompeius, Kleopatra, války, 
Keltové, vražda, březnové idy, ´I ty, Brute?´, 15. března 44 př. K., juliánský kalendář,... ). Teprve 
poté, až se vyčerpají všechny nápady, se učitel pokusí sumarizovat tematické okruhy, k nimž 
studenti dospěli. 

2. Frontální výklad: (5 minut)

Na základě témat vytýčených v brainstormingu učitel stručně shrne základní životní příběh 
Caesara, studentům promítne nebo napíše na tabuli chronologickou osu. Výklad se soustředí 
zejména na informace o Caesarově literární činnosti a na připomenutí válek Římské říše s Kelty.

Evokace je založena na rozpomínání známých informací o tématu, na vybavování tzv. naivního 
prekonceptu. Jejím smyslem je umožnit studentům, aby zjistili, že o tématu již leccos vědí, možná 
jen poněkud roztříštěně a bez souvislostí. Evokace má současně podnítit zájem o téma hodiny, 
zvědavost, formulaci otázek.

Brainstorming (bouření mozků či volněji burza nápadů) je metoda založená na vybavení co nejvíce 
nápadů a vychází z toho, že lidé ve skupině vymyslí na základě podnětů ostatních více, než by 
vymysleli samostatně. Studenti mají být motivováni, aby chrlili nápady a asociace. 

K základním pravidlům patří to, že zveřejněné nápady by neměly být v první fázi nijak hodnoceny 
a komentovány, pouze zaznamenávány, čím více, tím lépe. Učitel v první fázi hraje roli zapisovatele, 
který se nemusí účastnit vymýšlení (zpočátku může být pro učitele obtížné nekomentovat nápady 
studentů a jen je pasivně zapisovat). Teprve v další fázi dochází ke kritickému posouzení nápadů, 
jejich racionálnímu utřídění, zamítnutí či rozpracování. Zařazení brainstormingu na začátku hodiny 
může uvolnit atmosféru, aktivizovat studenty, motivovat je pro další práci.

Frontální výklad (frontální přednáška) je patrně nejpoužívanější didaktickou metodou. Její význam 
v této hodině tkví v krátkém a stručném shrnutí základní faktografie o osobnosti a událostech, 
o nichž budou následně studenti číst.
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3. Individuální práce – četba Plutarchova životopisu Caesara (5 minut)

V pracovním listě je připraveno 5 různých úryvků z Plutarchova životopisu Caesara (čísla 1-5). 
Připravíme studentům kopie (od každého úryvku stejný počet) a necháme je, aby si jeden 
náhodně vybrali. Studenti si text mají individuálně přečíst a při četbě se soustředit na otázky 
(viz pracovní list): jaké informace o Caesarově povaze, vlastnostech, charakteru či vzhledu 
Plutarchos přináší? Jak tyto vlastnosti popisuje? Pomocí jakých jazykových a stylistických 
prostředků?

4. Skupinová práce (10 minut)

Studenti vytvoří skupiny tak, aby se vždy sešla skupina se stejným přečteným textem (1-5). Jejich 
úkolem je navzájem si představit své porozumění textu a sepsat seznam vlastností a ctností, 
kterými je Caesar slaven. Jakých vlastností a významných činů si cenila antická římská 
společnost? Každá skupina na závěr prezentuje výsledky své práce.

Předpokládá se diskuse o těchto klíčových tématech:

Text č. 1: 

•	 Plutarchův cíl – napsat literární portrét, ne chronologický životopis
•	 chce se proto soustředit na takové příhody, výroky a činy, v nichž se vyobrazují vlastnosti, 

které chce na Caesarovi oslavit
•	 používá popis, vyprávění, přímou řeč, dialog...
•	 ctnosti: ctižádostivost, vojenská zdatnost, umění dobré vlády v době míru, úspěšnost 

(finanční)...

Text č. 2:

•	 Plutarchův cíl – napsat literární portrét, ne chronologický životopis
•	 chce se proto soustředit na takové příhody, výroky a činy, v nichž se vyobrazují vlastnosti, 

které chce na Caesarovi oslavit
•	 používá popis, vyprávění, líčení, srovnání...
•	 ctnosti: hrdinství, vojenská udatnost, charismatický...

Text č. 3:

•	 Plutarchův cíl – napsat literární portrét, ne chronologický životopis
•	 chce se proto soustředit na takové příhody, výroky a činy, v nichž se vyobrazují vlastnosti, 

které chce na Caesarovi oslavit
•	 používá popis, vyprávění, líčení...
•	 ctnosti: dovede ocenit zásluhy podřízených a odměnit je – manažerské dovednosti, 

statečnost, ctižádostivost, vytrvalost, činorodost, pracovitost, překonávání slabé tělesné 
konstrukce

Práce s textem by měla směřovat k rozvoji čtenářských kompetencí: porozumění čtenému textu, 
rozlišení podstatného od nepodstatného, analýza výpovědí, nalezení odpovědí na návodné 
otázky. Studenti si mohou v textu dělat značky, podtrhovat, číslovat, popisovat.
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Text č. 4:

•	 Plutarchův cíl – napsat literární portrét, ne chronologický životopis

•	 chce se proto soustředit na takové příhody, výroky a činy, v nichž se vyobrazují vlastnosti, 
které chce na Caesarovi oslavit

•	 používá popis, vyprávění, líčení...

•	 ctnosti: fyzická zdatnost, činorodost, pracovitost, nenáročnost, skromnost, uznání

Text č. 5:

•	 Plutarchův cíl – napsat literární portrét, ne chronologický životopis

•	 chce se proto soustředit na takové příhody, výroky a činy, v nichž se vyobrazují vlastnosti, 
které chce na Caesarovi oslavit

•	 používá popis, vyprávění, líčení, přímou řeč...

•	 ctnosti: přísnost, pochybovačnost, zodpovědnost, rozhodnost

5. Skupinová práce – myšlenková mapa (10 minut)

V další fázi skupinové práce mají studenti za úkol vytvořit pomocí myšlenkové mapy katalog 
ctností a vlastností, jež oni považují důležité (jichž si váží na lidech ve svém okolí, které oni sami 
uznávají a chtějí prokazovat a pěstovat). 

Skupinová práce patří k oblíbeným organizačním formám výuky, v rámci níž studenti posilují 
komunikační a sociální dovednosti. Další předností skupinové práce je větší aktivizace studentů 
(oproti frontální výuce), v níž si prostor mohou najít i nesmělí nebo pasivní studenti. Nese s sebou 
i určitá rizika – hlukem v hodině počínaje a špatnou spoluprací studentů v některých skupinách 
konče. Metod, jak vytvořit skupiny, je celá řada: učitel může nechat vytvoření skupin na studentech 
při respektování jejich kamarádských vazeb, nebo cíleně vytvořit skupiny dle vědomostí, zkušeností 
a motivovanosti studentů. Zde využitá metoda spočívá v náhodném výběru (losu), který je 
spravedlivý, na druhou stranu mohou vzniknout značně nevyrovnané skupiny.

Myšlenková mapa (mind-map) je grafické schéma s jedním centrálním bodem. Může pomoci 
vytvořit studentům logický rámec problému, osnovu, která jim umožní strukturovat, co je důležité 
a méně důležité, nadřazené a podřazené, graficky vyznačovat vztahy a souvislosti mezi jednotlivými 
názvy, využívat namísto slovního popisu grafické prvky, bubliny, šipky, obrázky, jednoduché 
symboly, barvy. 
Technika myšlenkové mapy, tak jak ji poprvé popsal Tony Buzan v knize Mentální mapování, 
spočívá v tom, že namísto běžných řádků se píší jen pojmy, představující nápady, úkoly, klíčová 
slova, které jsou uspořádávány kolem klíčového pojmu v centru plochy. Myšlenková mapa vypadá 
jako pavouk, který má jedno hlavní tělo (centrální pojem, fráze, zde např. „ctnosti a vlastnosti“), 
od něhož se vše odvíjí a kolem nějž se vše točí.

Jednotlivé pojmy propojují linky, na něž se opět píší pojmy, linky se mohou větvit a může vzniknout 
rozsáhlý „pavouk“. Učitel by měl v průběhu tvorby studenty podporovat, aby nepřestávali psát – 
dojdou-li nápady v jedné části mapy, mohou rozšiřovat jinou větev.
Výhodou myšlenkové mapy je to, že podporuje kreativitu a zobrazení vztahů a vazeb takovým 
způsobem, na jaký klasické „odrážkování“ nestačí. Pomůže studentům udělat si „pořádek“ 
v hromadě pojmů a kategorií, a proto je doporučována jako metoda pro efektivnější studium.
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6. Reflexe (10 minut)

Každý student má za úkol napsat metodou volného psaní krátký literární portrét a v něm vylíčit 
vlastnosti a ctnosti, jichž si váží a které uznává. Může popisovat konkrétní, ale i smyšlenou 
osobnost.

Reflexe je poslední částí hodiny, v níž by mělo dojít k uspořádání myšlenek. Jejím cílem není 
závěrečné souhrnné opakování nejdůležitější faktografie z hodiny, spíše individuální zamyšlení nad 
novými fakty. Vhodná je krátká aktivita, během níž jsou studenti motivováni znovu použít některé 
informace, k nimž dospěli v průběhu hodiny, vyslovit k nim svůj postoj a vztah. 

Metoda volného psaní je vhodná z několika důvodů: patří k brainstormingovým metodám, je tedy 
dovoleno psát vše, co nás k danému tématu napadá, a to aniž bychom museli hledět na jakékoli 
normy, pravidla a omezení (stylistická, gramatická atd.). Volné psaní má studentům pomoci nalézt 
nečekané nápady či souvislosti. Na rozdíl od jiných brainstormingových metod je tato založena 
na tvorbě souvislého textu, nikoli jen chrlení pojmů či asociací. Studenti by neměli být nuceni 
zveřejnit svůj výtvor.

Studenti by měli být seznámeni se základními pravidly volného psaní: piš vše, co tě napadá; piš 
stále, i když máš pocit, že tě nic nenapadá; piš souvislý text; nevracej se k napsanému; nehleď 
na chyby, na jejich opravu bude čas jindy.


