
 Obsluhoval jsem anglického krále 
pracovní listy k interpretaci prózy Bohumila Hrabala 



1. Analyzujte text po jazykové a stylistické stránce. Čí, je typický? Proč si myslíte, že autor volí právě 
takovou formu vyprávění? Je to pro jeho tvorbu typické?  

2. Znáte jiného českého autora, který pojímal vyprávění příběhů podobně jako Bohumil Hrabal již dříve? 
3. O jaké povahové vlastnosti Jana Dítěte svědčí zážitky z nádraží popsané v ukázce? 
4. Zamyslete se nad jménem hlavního hrdiny. Může mít symbolický rozměr? 



Práce v hotelu Tichota 

1. Kterou fázi příběhu a osudů Jana 
Dítěte reprezentují uvedené ukázky? 
 V čem spočívá jeho „růst“? 
 

2. Jak vypravěč hovoří o klientele hotelu 
Tichota? Na co zřejmě naráží, když 
hovoří o svém dřívějším přesvědčení, 
že kyselo a brambory dávají lidem 
pocit štěstí? Na jakou českou tradici 
naráží? Jak podle vás uvedené názory 
přijal totalitní režim 70. let? 
 

3. Čím se hlavní hrdina baví ve svém 
volném čase a jak to souvisí s jeho 
ambicemi a jeho velkým snem? 



Chování k Němcům 

Vrchní v hotelu Paříž 
1. Jakou situaci v životě hlavního hrdiny zachycuje první úryvek (vlevo)? Jakou roli v příběhu sehrává 

postava vrchního Skřivánka? Dokážete jej charakterizovat? Jak souvisí s názvem prózy? 
 

2. K jaké závažné události dochází ve druhé ukázce (vpravo)? Čeho se hlavní hrdina dopustil, jak na to 
reagovali jeho spolupracovníci? Srovnejte s jeho vlastním pohledem na věc. Pokuste se zobecnit, jaká 
je životní filozofie Jana Dítěte, jak přistupuje k významným dějinným událostem popsaným v knize. 



Práce pro Němce 

1. Čím hlavní hrdina argumentuje svůj 
kladný postoj k Němcům? Jak to souvisí 
s jeho celoživotním pocitem 
méněcennosti? 
 

2. Byl Jan Dítě Němci skutečně 
respektován? Odpovězte na základě 
čtenářské zkušenosti a znalosti 
příběhu. 
 

3. Jaká situace je v ukázce popisována? 
Kde Jan Dítě za okupace pracuje?  
K čemu toto zařízení sloužilo? 
Vysvětlete z hlediska nacistické 
ideologie. 
 

4. Jaké vyznamenání hlavní hrdina nosí  
a kde k němu přišel? Za jakých 
okolností? Srovnejte se zkušeností 
vrchního Skřivánka, potažmo názvem 
prózy. Jak takové srovnání vyznívá? 
 
 



Vyšetření 
1. Proč se musel hlavní hrdina podrobit zdravotní 

prohlídce u vrchního soudu? Jak je tato situace 
popsána?  
 

2. Všimněte si, jak autor pracuje s kontrastem. Kdy 
a jak se projevuje? Co to ve čtenáři vyvolává?  
 

3. Najděte v textu prvky absurdity. Je hlavní hrdina 
schopen objektivní reflexe toho, co prožívá? 



1. Všimněte si, jakou formulací 
kapitola začíná. V čem je to 
neobvyklé?  
 

2. O jakém kufříku s poštovními 
známkami je v textu řeč. Jak 
jich hlavní hrdina nabyl? 
 

3. Byl Jan Dítě nějak potrestán  
za kolaboraci? Jak to v textu 
vysvětluje? Proč vyvázl „tak 
snadno“? 
 

4. Vypravěč v úryvku vyjadřuje 
své bohatství zvláštním 
způsobem – přepočítává je  
na podlahy pokryté penězi. 
Proč právě takto? Kdy se tento 
motiv objevuje v próze poprvé? 
 
 



Mezi milionáři 

Návrat k začátku 

1. Jaká situace je popsána v prvním úryvku (vlevo)? Co hlavního hrdinu postihlo po únoru 1948? 
 

2. Jak je v knize popsán vztah předválečných milionářů k hlavnímu hrdinovi? Čím se dá tento vztah 
vysvětlit? K čemu Jan Dítě  časem dospívá, když je nucen stanout tváří v tvář sám sobě? 
 

3. Doložte Hrabalův lyrizovaný styl vyprávění, jeho poetizaci všedních věcí a dějů. 



Závěr 

1. Jak končí příběh Jana Dítěte? Jaká 
situace je zachycena v úryvku?  
 

2. Jak se proměňuje symbol Řádu 
habešského císaře? Co v příběhu 
symbolizoval dříve a jaké reakce 
vyvolává nyní? 
 

3. Doložte jistý mytický rozměr textu 
a posuďte katarzi příběhu. Jaká je 
atmosféra konce vyprávění? Čím je 
vyvolána – všimněte si prostředí, 
postav, konání hlavního hrdiny… 
 

4. Jak  se Jan Dítě dívá na sebe sama 
a svůj život? Doložte své tvrzení 
vhodnou citací z úryvku. 
 

5. Doložte v textu rysy tzv. orální 
literatury. 
 
 



1. Zhlédněte stejnojmenný film v režii 
Jiřího Menzela a srovnejte s knižní 
předlohou? V čem spatřujete hlavní 
odlišnosti? 
 

2. Znáte další Menzelovy adaptace 
Hrabalova díla? Čím je specifická 
Menzelova interpretace Hrabala? 
Pokuste se charakterizovat poetiku 
těchto snímků a srovnejte ji s vlastními 
zážitky z četby.  
 

3. Zahrál si v některém z filmů Jiřího 
Menzela sám Bohumil Hrabal?  
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