Na základě podnětů ze seminářů Didaktika literatury I. (2016 a 2017) sepsala a doplnila Štěpánka
Klumparová

Didaktický potenciál Macourkova textu Slon
Zdroj: MACOUREK, Miloš. Láska a dělová koule. Československý spisovatel: Praha 1989.
1. Smysl textu a autorský záměr: o co důležitého v textu jde
Poselství textu – proč je cenné, že tento text vůbec existuje?
Nad tímto textem si čtenář může uvědomit, že v literatuře můžeme pomocí zvířecích paralel
(konkrétně v tomto textu prostřednictvím slonů a slůňat) nahlédnout některé důležité okamžiky
lidského života – např. přerod dětství v dospělost. V tomto příběhu jsou zachyceny různé nadčasově
platné, zobecnitelné lidské zkušenosti (nosné myšlenky) – můžeme si nad ním např. uvědomit:
(1) že co může být někým vnímáno jako výhoda (např. velké uši, dospělost), může být pro jejího
nositele handicapem,
(2) že dospělí lidé cítí (mají) zodpovědnost i za věci, do kterých nemohou zasáhnout a kterým
děti zatím nemusejí rozumět,
(3) že v důsledku toho mohou v životě dospělých nastat chvíle, kdy často zatouží vrátit se do
bezstarostnosti dětství, zbavit se existenciální tísně, ze které není úniku,
(4) že je proto důležité, aby lidé, až vyrostou, nepřestaly být dětmi (dovedly se oprostit od
starostí dospělého života).

2. Čtenář a text:
Komu je text určen, koho může zaujmout, komu být prospěšný – co v tématu i myšlenkách
a záměrech textu aktuálně souvisí se životem žáka?
Je to text, který promlouvá jak ke čtenáři dospělému, tak i k dospívajícímu. Slon je v evropské
kultuře vnímán jako sympatické a oblíbené zvíře (často bývá kladným hrdinou knížek pro
děti). Žáci se s ním snadno ztotožní. Alegorické ztvárnění lidského problému/situace může
žákům usnadnit bavit se o světě dospělých, o vztazích mezi dětmi a dospělými. Text „roste se
čtenářem“, přibývající životní zkušenost mu umožňuje rozkrývat jeho další roviny.

Čím obsah textu i jeho zpracování odpovídá žákově vyspělosti nebo ji překračuje na co už
postačuje žákova čtenářská vyspělost, jeho osobnostní rozvoj a životní zkušenost?
Dospívající čtenáři (předpokládejme čtenáře dvanáctileté až čtrnáctileté) jsou na předělu
mezi dětstvím a dospělostí, dovedou nahlédnout pozici slůněte i dospělého slona. Možná
sami již pocítili strach z přijetí zodpovědnosti a z vědoucnosti, které se s dospělostí pojí.
Možná budou mít žáci zkušenost s tím, že malým dětem uniká závažnost některých situací
(možná oni sami cítí, že některým složitějším situacím zatím úplně nerozumějí), že se je
dospělí snaží před některými skutečnostmi i záměrně chránit, protože pro ně ještě
nedorostly.

3. Žánr textu a způsob podání:
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Kterého žánru autor využívá, jak souvisí zvolený formát i jazyk textu s jeho obsahem –
které komplexní rysy (tj. který soubor typických postupů a prvků) text má?
Jedná se o alegorický text, moderní bajku, která čtenáři explicitně nenabízí ponaučení, čtenář
ho musí pro sebe odhalit sám. Je v ní pojednané téma aktuální, ale zároveň všeobecně
(nadčasově) platné. Bajka je také neobvyklá tím, že do světa zvířat nepřímo zasahuje pomocí neodbytných, nepříjemných, úzkost, strach či pocit viny vyvolávajících zvuků - svět
lidský, na zvířatech se projevují důsledky lidského jednání.
Jak je v textu projeven autorův postoj ke sdělení nebo k adresátům - ze kterých prostředků
v textu je možné rozpoznat stanovisko autora? (Jaký je autorův postoj k tomu, co nám
sděluje, staví se k tomu vážně a věcně, nebo zábavně, nebo s odstupem, nebo ještě jinak,
chce nás spíše provokovat, anebo ujišťovat? Atd.)
Autor chce zábavně (využívá hyperbolická přirovnání: „mít uši jako malé náměstí“ a
paradoxu: sloni slyšící v savaně městské zvuky - obojí s /tragi/komickým účinkem) a s
odstupem – pomocí alegorie - nastavit zrcadlo našemu lidskému světu, ukázat nám, jak
žijeme, jak nejsme schopni z toho životního stereotypu vystoupit (zuřivý a troubící slon
prchající před neodbytnými zvuky, jeho marná snaha uniknout jim pomocí vaty do uší), že
sice vnímáme stav okolního světa, ale protože svých starostí máme dost, nechceme, aby ty
cizí vstupovaly do našeho života, jsme k nim v lepším případě lhostejní. Připomíná nám, že
někdy nejsme schopni mluvit s těmi nejbližšími, protože vše přehlušují starosti všedního dne.
Je možné, že při psaní autor reflektoval svůj životní pocit, který aktuálně zažíval (bylo mu 63
let).
Autor ke čtenáři promlouvá („neřekli byste“ apod.), snaží se mu ukázat, že příběh slonů se ho
(do)týká („Když jsou sloni ještě maličcí, mají uši skoro jako vy.“), pokládá řečnickou otázku (A
také, co je na tom zvláštního?“).
Je forma textu čtenářům známá, nebo s ní mají malou zkušenost – které žákovy znalosti a
zkušenosti z četby mu pomohou k tomu, aby tomuto textu lépe porozuměl a pochopil jeho
smysl?
Klasické bajky znají žáci již z prvního stupně. Mohli by vědět, že na konci bajky lze většinou
nalézt ponaučení. Mohli by tedy poslední větu („Tehdy si velcí slonové přejí být malými
slony, což malí slonové nikdy nepochopí.“) chápat jako východisko pro své úvahy, pro
hledání myšlenky/poselství textu.

4. Výrazové prostředky textu ve vztahu k porozumění
Kterým klíčovým místům a prostředkům musí žák dobře porozumět, aby dobře pochopil
text - které výrazy nebo konstrukce či motivy rozhodují o tom, co text znamená?
Měli by pochopit paralelu mezi slonem a člověkem („Když jsou sloni ještě maličcí, mají uši
skoro jako vy.“) Měli by rozkrýt, co znamená výčet oněch nepříjemných městských zvuků,
které slyší dospělí slonové v savaně (zvuky výdobytků civilizace - hluk výtahu, řev, rádia,
zvuky vyvolávající představu lidského neštěstí, nefungujících mezilidských vztahů, násilí, atd.),
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uvědomit si, že malí slonové slyší jen zvuky příjemné, přírodní, že je nepříjemné (s dospělostí
spojené) zvuky zatím netrápí.
Čtenář by měl také postřehnout, že rostoucí sloní uši jsou metaforou pro dospívání, díky nim
se zvyšuje vnímavost vůči světu dospělých. V příběhu postupně graduje množství a intenzita
nepříjemných zvuků (první náznak můžeme najít v drolící se omítce – mohl by signalizovat
nějaký počínající se rozklad - až po výčet zvuků evokujících představu násilí), nemožnost se
od nich odpojit. Za povšimnutí stojí, že věty v textu se prodlužují s tím, jak sloni rostou.
Naléhavost výpovědi je umocněna závěrečným souvětím v rozsahu jednoho dlouhého
odstavce.
Vyspělí čtenáři by si s dopomocí mohli povšimnout, že motiv bezstarostnosti dětství je
v textu rozvíjen již v prvním odstavci tím, že slůňata - děti si neuvědomují/nevnímají čas
(„neslyší, jestli mu jdou náramkové hodinky“).

