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Rozumíte pohádkám?
Test je určen žákům všech ročníků středních škol.

Test obsahuje 18 úloh.
Počet správných odpovědí_______________

úlohy byly autorsky vytvořeny v rámci semináře Literární test (Ústav české literatury a
komparatistiky, FF UK Praha)

Rozumíte pohádkám?
Červená Karkulka (výchozí text pro úlohy 1–8, 14–17).
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Červená Karkulka šla lesem. Nesla košík s potravinářskými výrobky
a byla otrávená.
Nejhorší je, že až dojdu k cíli a uvidím toho prašivého vlka, budu se
muset tvářit, že nevím, o co jde. Budu se ho muset hloupě vyptávat:
Babičko, proč máš takové špičaté uši? Proč máš takové veliké zuby?
A potom se nechám sežrat. Až po ten debilní epilog, kdy statečný
hajný rozpáře vlkovi břicho a vysvobodí mě i s babičkou. A potom
zase všecko od začátku. Takovou pohádku mohl napsat jen grafoman
se zaneřáděnou fantazií!
Červená Karkulka kopla do muchomůrky, která jí stála v cestě.
Aspoň tohle! Pomyslela si s uspokojením, když se podívala na
dezintegrovanou houbu. Aspoň tohleto nebylo naprogramováno!
Jenže takové malé libovůle nekompenzují deterministický princip.
A tady už je babiččina chaloupka. Červená Karkulka si povzdychla
a zaklepala na dveře.
„Dále!“ uslyšela. Vešla dovnitř. Údajná babička ležela jako vždycky
v posteli. Červená Karkulka postavila lahůdkový koš na stůl a usedla
na židli vedle postele.
„Babičko, proč máš takové špičaté uši?“ začala recitovat, ale myslela
přitom na něco jiného.
Babička-vlk něco odpověděla, ale Červená Karkulka to vůbec
nevnímala, protože věděla předem, co uslyší. Vyslovila druhou
otázku:
„Babičko, proč máš takové veliké zuby?“
„Mhhhhh, hhhhh, dítě,“ řekla babička.
„Cože?“ zeptala se Karkulka, protože byla tak otrávená a myšlenkami
jinde, že uslyšela jen to „dítě“ na konci, jenže to „dítě“ absolutně
neodpovídalo předepsanému textu. Rituální odpověď zněla: „Abych
tě sežrala.“
Řekla jsem: „Neblbni, drahé dítě. Jestli se ti zase zdá, že je to pohádka
a ne skutečnost a že já nejsem tvoje babička, ale převlečený vlk, tak se
hrozně mýlíš. A teď mi ukaž, cos mi přinesla k jídlu.“
Červená Karkulka si povzdychla ještě smutněji než předtím a svěsila
hlavu. Pochopila, že teď teprve začíná být život hrozná otrava.
Sławomir MROŻEK: Kohout, lišák a já, 2009.

1. Který z následujících způsobů práce s předlohou nejlépe
1 b.
odpovídá textu Červená Karkulka?
a) parodie (zesměšňující napodobení s opačným vyzněním)
b) parafráze (nové zpracování námětu beze změn jeho vyznění)
c) variace (obměna tématu k jinému, nezesměšňujícímu vyznění)
d) apokryf (rozvíjení nedopovězených míst předlohy, pokračování)
2. O každé z následujících možností rozhodněte, zda je (ANO),
či není (NE) tématem textu Červená Karkulka.
ANO
2.1

neúcta k přírodě

2.2

rozpor snů a reality

2.3

mezigenerační spor

2.4

stereotypní očekávání

2.5

nevyhnutelnost předurčení

3. Vypište z textu Červená Karkulka tři slova či slovní spojení,
která narušují typický styl pohádek a stručně vysvětlete,
proč tomu tak je.

4 b.
NE

3 b.

__________________________

–

_______________________________________________

__________________________

–

_______________________________________________

__________________________

–

_______________________________________________

4. Které z následujících přísloví nejlépe vystihuje vyznění
textu Červená Karkulka?
a) Strach má velké oči.
b) Zvyk je železná košile.
c) Kdo se bojí, nesmí do lesa.
d) Kdo chce s vlky býti, musí s nimi výti.

1 b.

Výchozí text pro úlohu 5
NEVLASTNÍ PŘÍMÁ ŘEČ: pojem moderní stylistiky, řeč, která je předkládána
jako projev postavy, avšak je reprodukována vypravěčem. Je variantou
přímé řeči, od které se v písemném projevu liší jen tím, že je graficky
nevyznačena (tj. neužívá uvozovek), a proto snadněji splývá s pásmem
(textem) vypravěče. Všechny základní znaky přímé řeči jsou u n. p. ř.
zachovány. […] N. p. ř. je stavebním prvkem pásma vypravěče a přispívá
k rychlejšímu plynutí a dynamičnosti zobrazovaného děje. Může být –
podobně jako přímá řeč – uvozená (s různou polohou uvozovací věty)
i neuvozená.
Štěpán VLAŠÍN: Slovník literární teorie (kráceno)
5. Na kolikátých řádcích textu Červená Karkulka se nachází
nevlastní přímá řeč podle definice ve výchozím textu C?
a) 4–5
b) 14–15
c) 21–22
d) 33–34

1 b.

6. Napište, která událost v textu Červená Karkulka je příčinou
dezintegrace houby.

2 b.

7. Ke každému z následujících tvrzení o vypravěči textu
Červená Karkulka napište číslo řádku, který ho potvrzuje.

3 b.

7.1

Vypravěčem je babička.

__________

7.2

Vypravěč má perspektivu Karkulky.

__________

7.3

Vypravěč nezná všechny skutečnosti děje.

__________

8. Které z následujících tvrzení platí o domnělém autorovi
textu Červená Karkulka?
a) Autor je vypravěčem textu.
b) Autor se v textu nijak neobjevuje.
c) Autor se biograficky vtělil do jedné z postav.
d) Autor je zpřítomněn hodnocením jedné z postav.

1 b.

Otesánek (výchozí text pro úlohy 9–13, 14–17).
1
2

Šel tatínek do lesa,
že si kloučka vytesá.

3
4
5
6

Pařízek si našel v lese,
tesal, řezal: najednou
kořínky se nadzvednou
a pařízek rozběhne se.

7
8
9
10

Domů s tatínkem si kráčí,
tatínek mu sotva stačí,
maminka se raduje,
chtěla kloučka, už tu je.

11
12
13
14
15
16

Pekáč buchet upekla mu,
na zem ustlala mu slámu.
Radují se, zpívají,
Otesánek jí a jí
a najednou rozhlédne se,
zívne, na mámu se třese.

17
18
19
20
21
22

„Sněd jsem talíř s buchtami
a teď se dám do mámy,
hamy, hamy, ham –
pak sním pekáč s kuřaty
a pustím se do táty,
lidi, to se mám!“

23 Máma stojí celá bledá,
24 ale táta – ten se nedá:
25
26
27
28

„Přines mámě, Otesánku,
vody v malovaném džbánku,
umyje tě, učesá,
půjdem zpátky do lesa.“

29
30
31
32
33
34

Otesánek řízy, řízy,
řeže dříví z mladé břízy,
řízy, řízy, říz –
ty víš dobře, milá pilo,
proč mu tolik vytrávilo
u zelených bříz.

35 A když už se v lese šeří,
36 běží s tátou na večeři.
37 „Mámo, já bych jed!“
38 „Všechnos prve sněd!“
39 „Udělej mi vdolečky.“
40 „Až sebereš drobečky.“
41
42
43
44

Otesánek drobty sbírá,
chutnají mu, nevybírá,
než bys deset napočet,
převalí se, usne hned.

45
46
47
48
49
50

Druhý den ho táta budí,
Otesánka rosa studí,
do lesa však musí jít,
musí řezat řízy, řízy,
dříví z kropenaté břízy
a nesmí se zastavit.

51
52
53
54
55
56
57

A když už se v lese šeří,
běží s tátou na večeři,
neodmlouvá, všechno sní,
dostal chleba, kousek sýra,
potom ještě drobty sbírá,
lehne si a dobře spí,
spí a spí a spí a spí.

František HRUBÍN: Dvakrát sedm pohádek, 1958.

9. O každém z následujících básnických prostředků rozhodněte, zda se v textu Otesánek vyskytuje (ANO), či nikoliv
(NE).
ANO
9.1 Vnitřní rým (zvuková shoda slabik uprostřed verše).
9.2 Synekdocha (označení celku zástupně jen
jednou z jeho částí).
9.3 Anafora (opakování téhož slova na začátku
více sousedních řádků).
9.4 Onomatopoie (zvukomalba; dojem zvuku
vyvolaný nakupením hlásek).
10. Napište dvojici řádků z textu Otesánek, na nichž nalezneme
gramatický („planý“) rým (tvořený slovy téhož slovního
druhu a téhož gramatického tvaru).

3 b.
NE

2 b.

11. Který z následujících způsobů práce s předlohou nejlépe
1 b.
odpovídá textu Otesánek?
a) zesměšňující napodobení s opačným vyzněním (parodie)
b) nové zpracování námětu beze změn jeho vyznění (parafráze)
c) obměna tématu k jinému, nezesměšňujícímu vyznění (variace)
d) rozvíjení nedopovězených míst předlohy, pokračování (apokryf)
12. Které z následujících přísloví nejlépe vystihuje vyznění
textu Otesánek?
a) Bez práce nejsou koláče.
b) Každý chvilku tahá pilku.
c) Láska prochází žaludkem.
d) Kdo nic nedělá, nic nezkazí.

1 b.

13. Které z následujících tvrzení NENÍ explicitně podloženo
1 b.
v textu Otesánek?
a) Tatínek i maminka chtěli vlastní dítě.
b) Díky práci má Otesánek ještě větší hlad.
c) Přestože je Otesánek dřevěný, jeho tělo vnímá teplo.
d) Otesánek hodlá sníst matku, přestože má ještě i běžné potraviny.

14. Napište, kolik subjektů promlouvá v textu Otesánek.

1 b.

15. O každém z následujících tvrzení rozhodněte, zda o srovnání
jazyka textů Červená Karkulka a Otesánek platí (ANO), či
nikoliv (NE).
ANO
15.1 V textu Otesánek se vyskytuje výrazně více
promluv (replik).
15.2 V textu Otesánek se vyskytuje výrazně více
zdrobnělin (deminutiv).
15.3 V textu Červená Karkulka se vyskytuje
výrazně více citoslovcí (interjekcí).

2 b.
NE

16. Který z následujících motivů nastane shodně v dějích textů
Červená Karkulka a Otesánek?
a) Touha po jídle.
b) Ohrožení života.
c) Muž v roli zachránce.
d) Utěšení nespokojenosti.

1 b.

17. Která z následujících možností platí o jazyce textů Červená
Karkulka a Otesánek?
a) Oba texty výrazně využívají opakování slov.
b) Text Otesánek využívá opakování slov výrazněji.
c) Ani jeden z textů nevyužívá opakování slov výrazně.
d) Text Červená Karkulka využívá opakování slov výrazněji.

1 b.

18. U každého z následujících prvků rozhodněte, zda ho oproti
své lidové předloze shodně mění oba texty Červená
Karkulka a Otesánek (ANO), či nikoliv (NE).
ANO
18.1 cíl jednání titulní postavy

3 b.

18.2 přežití či nepřežití titulní postavy
18.3 počet jednajících postav na nižší či vyšší
18.4 uspokojení či neuspokojení titulní postavy

NE

Rozumíte pohádkám?
Jedná se o vstupní formativní test do výběrového literárního semináře (pro 2.–
4. ročník SŠ, typicky gymnázia). Tématem je svérázné autorské zpracování
pohádek Červená Karkulka a Otesánek, před testem je vhodné seznámit žáky
s některou z „klasických“ adaptací (bratří Grimmů, resp. Karla Jaromíra Erbena
apod.). Test trvá cca půl hodiny, je však poměrně náročný na pozornost a
intelektuální úsilí. Na rozbor výsledků lze navázat další interpretační činností
(např. lidových předloh: motivu pohlcení, vysvobození z břicha, zapovězené
touhy, rozporu přírodního a lidského a mnohých dalších).

Specifikační tabulka
Zn. Váha
Dovednost
v bodech

Počet Úlohy
úloh (bodové
rozložení)

A

9 b.

dokáže porozumět textu, nalézt
jeho motivy a témata, vyvodit z
nich jeho smysl

5

2, 4, 6, 12, 13
(4+1+2+1+1)

B

7 b.

dokáže srovnat dva texty na
více rovinách (žánr, jazyk,
motivy, zacházení s tématem…)

4

15, 16, 17, 18
(2+1+1+3)

C

5 b.

v poezii analyzuje jazykové
prostředky a jejich funkci

2

9, 10 (3+2)

D

4 b.

v próze analyzuje jazykové
prostředky a jejich funkci

2

3, 5 (3+1)

E

5 b.

rozezná a odliší autora,
vypravěče / lyrický subjekt,
postavy a jejich role

3

7,
8,
(3+1+1)

F

2 b.

identifikuje intertextovost a
vysvětlí její funkci a účinek

2

1, 11 (1+1)

32 bodů

18 úloh

14

Klíč správných řešení
Úloha
Odpověď
1
a)
2.1–2.5 NE, ANO, NE, ANO, ANO
3

4
5
6

7

7.1
7.2
7.3
9.1–9.4
10

11
12
13
14

potravinářské
[výrobky]
(termín);
debilní (vulgarismus);
epilog
(termín);
grafoman (cizí slovo);
dezintegrovaná
(cizí
slovo);
naprogramováno (slovo
spojené s technickými
vymoženostmi);
nekompenzují
deterministický princip
(odborné)
b)
a)
odpověď s výpovědní
hodnotou
„Červená
Karkulka kopla do
houby / muchomůrky“
odpověď
musí
zahrnovat
jeden
z uvedených rozsahů a
neměl by je přesahovat
30, 30–32
1–23, 26–29, 33–34
21–23, 25
ANO, ANO, NE, ANO

Počet bodů
1
až 4 (za každou chybu je odečten
bod)
až 3 (za každou uvedenou dvojici)

1
1
2

1
1
1
až 3 (za každou chybu je odečten
bod)
7–8 / 9–10 / [13–14] / 2
37–38 / 39–40 / 41–42
/ 45–46 / 47, 50 / 53, 56
/ 53, 57 / 56–57
c)
1
a)
1
b)
1
4 / čtyři
1

15.1–
15.3
16
17
18.1–
18.4
18
úloh

NE, ANO, NE
a)
b)
NE, NE, ANO, ANO

až 2 (za každou chybu je odečten
bod)
1
1
až 3 (za každou chybu je odečten
bod)
32 bodů

