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Anotace 

 
Práce s pracovním listem. Písemné odpovědi na otázky. 

 

 

  

1. Přečti si ukázku a rozhodni, která výpověď je správná. 

 

Pan Heribert byl lékařem, totiž abych pravdu mluvil, on byl skutečně promován na doktora 

medicinae, ale neléčil pranikoho a praničeho. Sám by se musel přiznat, že od doby, kdy co 

student navštěvoval kliniky, neměl ani jediného pacienta pod rukama.  A byl by se snad i ochotně 

k tomu přiznal, jen kdyby byl vůbec s někým mluvil. (…) V létě chodil již o  čtvrté ranní do sadů 

na Mariánských hradbách a tu zasedl s knihou v ruce někam na nejodlehlejší lavici. Stalo se, že 

některý soused malostranský si k němu přisedl a mluviti začal. 

Ale doktor Herbert vstal, sklapnul knihu a šel, neodvětiv ani slova. 

 

a) Doktor Heribert byl vystudovaný lékař.                                            A  x N 

b) Doktor Heribert léčil  všechny své pacienty.                                     A x N 

c) Dr. Heribert hodně četl.                                                                      A x N 

d) Dr. Heribert měl rád centrum města.                                                 A x N 

e) Dr. Heribert se s nikým nebavil.                                                        A x N 

f) Ukázka je povídkou.                                                                          A x N 

g) Autorem ukázky je Jan Neruda.                                                        A x N 

h) Ukázka je součástí sbírky Pověsti malostranské.                              A x N 

i) Neodvětiv je přechodník přítomný.                                                   A x N 

j) Dr. Heribert na dotazy neodpovídal.                                                  A x N 

 

2. 1. Přečti si ukázku. Jednotlivé části dej do spávného pořadí. 

 

(císař Karel odhalí v mladém pážeti svou ženu Alžbětu) 

 

 

A) 

Alžběta (když Arnošt odešel, vrhne se císaři v objetí): Ty se tedy nehněváš? Ó díky tobě, díky. 



 

 

Karel?: Nebylo by to moudré, moje Eliško, jako nebylo moudré, že jsem pro ohledy státní tebe 

tak dlouho zanedbával.  Však příroda vždy včas sama nás poučí. Cit, jejž vložil Bůh do srdce, je 

všemohoucí. Slyšelas sama, jak toužil jsem po tobě. – Teď však jsem tvůj  - a tím již zůstanu! 

Buď žehnána na věky má duše! 

 

 

 

 

 

 

 

B) 

Arnošt: Doufám, že odpustí Tvá Velebnost žert, který byl lékem zároveň.  

Karel ?: Lékem? – Co pravíš? 

Alžběta: Ó pane, odpusť! Odpusť! 

Arnošt: Císařovna znepokojena tvým dlouhým pobytem mimo Prahu… 

Karel ?:(vpadne mu do řeči) Žárlila snad?... Ó sladká rozkoši. Tedy žárlila. 

Alžběta: Ale vždycky důvěřovala… 

Karel ?  (s lehkou výčitkou): Tedy nebyla to pouhá zvědavost, jež tě v tomto zakuklení vedla na 

Karlštejn? Chtěl jsem tě překvapit, až bude hrad úplně vyzdoben a i až bude hotova tvoje 

podobizna v kapli sv. Kateřiny. 

 

C) 

Alžběta: Já slyšela všechno a žehnala ti tisíckrát. 

Karel?: Tedy jsi také naslouchala? Opět jedna dobrá vlastnost dobrých pážat, ale věř, tvá 

žárlivost mne přeci jen trochu znepokojuje. 

Arnošt: Všecko je dílo mé, milostivý pane! Viděl jsem smutek císařovny i vzmáhající se símě , 

nechci říci nedůvěry, ale klíčící omrzelosti, a mým pravidlem jest, opříti se zlu hned z počátku a 

vyrvati je i s kořeny.  Bylo třeba pádného důkazu, že je císařovna i v nejmenším záhybu své 

myšlenky na omylu – a to se podařilo. 

 

D) 

Alžběta: Jsem trestána dosti strachem , jejž jsem vystála. Ó, nedůvěra je největší zlo na světě. Jak 

mohla jsem se jen domnívati, že by stín mohl padnouti na tebe, to si do smrti neodpustím. 

Karel?: Já ti z duše vylíbám každý nejmenší stín lítosti a smutku! 

(vede ji k výklenku v pozadí) Hleď, jaká to noc, jak vskutku jen k lásce stvořena a ke štěstí! Údolí 

zahalenou v bílou, průhlednou páru, stráně všecky zperlené drahokamy rosy chvějí se v 

slavnostním mlčení a s nebe po řetěze zlatých hvězd sestupuje moře míru v moře vůně. Slyš, teď 

zpívá slavík! Ulétl jistě ze srdce tvého, ale viď, že netouží zpět v domov svůj, ke hvězdám, že se 

mu líbí tady u mne? 

Alžběta: Zde naopak jeho pravý domov, přej, by ti tlukem srdce mého zpívala láska má po celý, 

celý život! 

 

 

E) 
Alžběta: Vím všechno a v duši jsem ti již děkovala. 



 

 

Karel? (s lehkým úsměvem): Ale přece jen jsi žárlila! 

Alžběta: Ovšem, jmenuj to tak, když se ti líbí. Ale rci sám, mohla jsem jinak? Stále byls na 

cestách , buď v Norimberce nebo jinde, a sotva jsi v Praze tři dny pobyl , již zase pospíchal jsi 

sem, na Karlštejn, kam nesmí ženská noha vkročit.  

Karel?: Jak lze právě vidět. Ale pravdu máš, Eliško. Ví Bůh, jak jsem dnes zatoužil po tvé 

slunné tváři i dobrém srdci tvém. 

 

 

 

 

 

 

  

 

a) Z které části díla ukázka pochází? – a) začátek b) střední část c) konec 

b) Místo? Lze doplnit: a) III.       b) IV.      c) V. 

c) Žert, který byl lékem je a) metafora  b) metonymie   c) apoziopeze 

d) Kam ženská noha nevkročí je     a) metafora  b) metonymie  c) personifikace 

e) Příroda sama nás včas poučí je a) metafora   b) metonymie  c) personifikace 
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     2  

     3  

     4  

     5  



 

 

Řešení: 1. A – A, b –N, c – A, d –N, e –A, f –A, g –N, h–N, i –A, j –A   

2. 1B, 2 E,3 C, 4 A, 5 D 

3. a – c, b – b, c – a, d – a, e – c 

 

 

               Zdroj: KOSTKOVÁ, Markéta. Čítanka 2: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra     

Velanová, 2006, 207 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN 80-902-5719-4. 


