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Popis reprezentativní knihy – tzv. Quick Scan 

 

Záhlaví 

 

Zpracovala: Simona Valentová 

John Ronald Reuel Tolkien/ Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky / 1979 / úroveň C 

 

Úvodní poznámky:  

J.R.R. Tolkien (1892 - 1973) byl anglický spisovatel, filolog a univerzitní profesor, nejvíce známý jako autor Hobita a Pána prstenů. Působil 

na Univerzitě v Oxfordu jako profesor, byl význačným jazykovědcem a znalcem staré angličtiny a staré severštiny. Hobit aneb Cesta tam a 

zase zpátky (v anglickém originálu The Hobbit, or There and Back Again) je dobrodružná kniha, která vznikla původně jako vedlejší 

produkt autorem vytvářených legend fiktivní země Středozemě. Obrovský úspěch knihy přiměl autora k sepsání jejího monumentálního 

pokračování pod názvem Pán prstenů. V češtině vyšla poprvé v roce 1979 v překladu Františka Vrby. 

Kniha je sice určena pro dětské čtenáře, ale zároveň zapadá do autorem budované sítě příběhů a legend. Kniha velmi rozsáhle popisuje 

především reálie Středozemě a díky tomu se lze do příběhu opravdu ponořit. Tolkien svým dílem stvořil skutečný svět, postavy v příběhu 

neustále narážejí na minulost Středozemě, na věci, které se staly tak dávno, že si je již nikdo nepamatuje a přesto zasahují do jejich 

současnosti. Světem a příběhy se inspirovalo mnoho dalších děl, ať už literárních, filmových nebo počítačových her. 

Příběh se dočkal několika filmových adaptací, jak animovaných, tak hraných. Nejnovější a patrně také nejznámější zpracování se nyní 

připravuje. Trilogii hraných filmů uvidíme pod režií Petera Jacksona, který režíroval i Pána prstenů. První díl nazvaný Hobit: Neočekávaná 

cesta vyšel v prosinci 2012, hlavní roli Bilba ztvárnil Martin Freeman. (více na: http://www.csfd.cz/film/232938-hobit-neocekavana-

cesta/) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Hran%C3%BD_film
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peter_Jackson
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1n_prsten%C5%AF_(filmov%C3%A1_trilogie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hobit:_Neo%C4%8Dek%C3%A1van%C3%A1_cesta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hobit:_Neo%C4%8Dek%C3%A1van%C3%A1_cesta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Martin_Freeman
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Dimenze 

 

Ukazatel 

 

Popis (komplikující faktory) 

 

Základní požadavek 

upoutat 

 

Čas 256 stran, 13 ilustrací, mapy 

  

Zájmy V knize se objevují tato pro mladé čtenáře zajímavá témata: nečekaná výprava za 

dobrodružstvím, proměna hlavního hrdiny, ochota vždy pomáhat přátelům, boj dobra a zla. 

Kniha by mohla být zajímavá pro chlapce i děvčata. 

Čtenářská 

zkušenost 

Čtenáři knihu zřejmě nestihnou přečíst najednou, nicméně přehledné členění celků knihy na 

kapitoly by mělo podpořit čtenářskou trpělivost a zároveň udržovat stálý zájem o další vývoj 

příběhu. Čtenář by měl mít zkušenost s četbou pohádek nebo fantasy (v příběhu se vyskytují 

vymyšlené bytosti a celý se odehrává ve fiktivní zemi). Čtenář by měl mít zkušenost s četbou 

přeložených knih, aby udržel při čtení ponětí o postavách s cizími jmény. Měl by se umět 

orientovat v jednoduché mapě, neboť mu pomůže při sledování příběhu. 
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Všeobecné 

znalosti 

Znalosti fiktivního světa (pro porozumění důležité): respektování pohádkových pravidel, 

přítomnost magie, rozlišení dobrých a špatných ras, spolupráce se zvířaty; Společenské 

znalosti (čtenář může textu porozumět i bez nich): závaznost smlouvy nebo dohody, místo 

jedince ve společenství, postupné uznání kvalit původně zbytečného člena skupiny (Bilbo), 

hierarchie mezi různými národy; Psychologické znalosti (pro porozumění důležité): hodnota 

přátelství, vzájemné pomoci, svobody, nutnost věřit sám sobě, nebezpečí zaslepení 

bohatstvím a odvrhnutí dobrých přátel    

 

Oborově specifické 

znalosti a 

zkušenosti 

Mladí čtenáři by měli mít nějaké zkušenosti s žánrem fantasy. Obtížné může být zpočátku 

orientovat se v novém světě, poznat a přijmout jeho zákonitosti. Nicméně autor nepředkládá 

žádné složité a obsáhlé popisy, vše je dobře a srozumitelně vysvětleno hned na začátku. 

Příslušnost postav k dobru či zlu se také pozná velice rychle. Některé prvky připomínají život 

v našem světě (hobití zvyky), další jsou zcela nereálné, avšak ve fantasy žánru známé (drak, 

skřeti, vrrci, mluvící orli, člověk měnící se v medvěda, čaroděj,…) 

 

Obeznámenost 

s literárním stylem 

Slovní zásoba Mladí čtenáři by mohli být potíže s některými specifickými (moždíř, šamrlička) nebo 

vymyšlenými výrazy (kram - trpasličí chléb), nicméně jsou většinou vysvětlené nebo 

odvoditelné z kontextu. V některých básních či písních, které text obsahuje, se může čtenář 

setkat spíše s archaickými nebo stylisticky příznakovými slovy (blata, šerý hvozd). 

 

Větné konstrukce Větné konstrukce (mimo básně a písně) odpovídají současnému spisovnému jazyku a neměly 

by být pro čtenáře obtížné. 
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Stylistika Literární jazyk není složitý a neměl by čtenářům činit potíže v porozumění. Některé básně a 

písně mohou být pro čtenáře obtížnější, ale jsou ozvláštněním vyprávění a někdy posunují děj 

dopředu. 

Obeznámenost 

s literárními postupy 

Děj  Děj knihy se odehrává ve fiktivním světě Středozemě, kde kromě lidí žijí i nejrůznější další 

rasy. Elfové, skřeti, trpaslíci a také hobiti. Pro ty je typický lenošivý život plný dobrého jídla, 

odpočívání a hlavně žádných neuvážených dobrodružství. Jedním z hobitů je právě hlavní 

hrdina Bilbo, který se shodou okolností do jednoho velkého dobrodružství zaplete. Může za to 

čaroděj Gandalf, když do jeho hobití nory přivede 13 trpaslíků, kteří nutně shánějí posledního 

člena-lupiče pro svou výpravu za zlatem. A za drakem. Na doporučení čaroděje se tímto 

chybějícím společníkem stává Bilbo.  

Děj je napínavý a plný nečekaných zvratů, čtenář jen stěží může uhádnout další vývoj. Motiv 

cesty je zde ústřední, vše se stupňuje s přibližujícím se cílem, který přinese nejenom konec 

putování, ale také rozhodne o osudu celé výpravy. Na zdárném konci má velký podíl Bilbo. 

 

Časový sled Děj je vyprávěn chronologicky.  

 

Dějové linie Román obsahuje pouze jednu hlavní linii příběhu, ale můžeme v něm vidět několik jasných 

odkazů k dalším příběhům. (Zejména k Pánu Prstenů) 

Perspektiva Příběh je vyprávěn ve třetí osobě (v Er-formě) vševědoucím vypravěčem. Vyprávění je 

doplněné dialogy postav v přímé řeči. 
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Smysl Po přečtení by čtenář mohl nabýt dojmu, že někdy je důležité odvážit se k zásadnímu 

rozhodnutí, udělat krok do neznáma, nechat za sebou pohodlný život a překonat sám sebe. I 

ten největší strašpytel a pecivál může vyrazit na cestu, čelit tváří v tvář nebezpečí, postavit se 

mu a zvítězit. Může být někomu prospěšný, udělat něco dobrého ne jen pro sebe, ale také pro 

ostatní. A až (a jestli) se vrátí domů, už to nebude ten samý člověk (v tomto případě hobit) a 

nikdo se na něj nebude dívat stejným pohledem. Čtenář zjistí, že někdy není důležité odnést 

si domů svůj díl pokladu, ale spíše nezapomenutelné dojmy, zážitky a hlavně nová přátelství. 

 

Obeznámenost 

s literárními 

postavami 

Charakter postav Ústřední postavou, která čtenáře provede celým příběhem, je hobit Bilbo. Vypravěč tohoto 

hrdinu sleduje od začátku do konce, a proto vždy víme, co se s ním právě děje. K ostatním se 

mnohdy vrací až zpětně, nejsou tak detailně popsaní a většinou vůbec nevíme, co si myslí. 

Postavy jsou poměrně černobílé, mají jasně dané charaktery a ty jim zůstanou až do konce. 

(Malou výjimku představuje vůdce trpaslíků Thorin, který na konci dá přednost zlatu před 

zdravým rozumem, ale potom si svou chybu ještě stačí uvědomit.) Na stranu dobra tedy 

můžeme postavit Bilba, Gandalfa, elfy z Roklinky, Medděda a svým způsobem i celou skupinu 

trpaslíků, hlavním „záporákem“ zůstává jednoznačně zlodějský drak Šmak.  

 

 

Počet V knize se jako hlavní postava jeví Bilbo, avšak celou dobu je přítomna i skupina trpaslíků a 

do děje několikrát značně zasáhne čaroděj Gandalf. K významnějším vedlejším postavám patří 

Glum, Elrond, Medděd a orlové.  
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Vztahy Nejvíce tajemný se jeví Gandalf, který jakoby každého zná, ale o něm samém nedokáže nikdo 

říct nic určitého. Právě Gandalf doporučil Bilba jako vhodného společníka na dobrodružnou 

výpravu, protože v něm viděl mnoho netušených a skrytých možností. Než se ale projevily, 

musel Bilbo vytrpět mnoho narážek a posměšků od trpaslíků, kteří si zpočátku mysleli, že je 

úplně k ničemu. Bilbo si to o sobě nejdřív myslí také, avšak když se dostanou do problémů a 

Gandalf není nikde po ruce, situace se mění, Bilbo všechny zachrání a tím pádem ho začnou 

všichni uznávat a vznikne mezi nimi opravdové přátelství.  

 

 

 

   

 

  

 


