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Zápis o četbě 

 

Autor práce, třída: Jan Pilný, 6.F 

 

Jiří Sommer: Naděje utopené v bahně, 100+1 historických zajímavostí, 

duben 2016 

 

Shrnutí článku vlastními slovy: 

Článek popisuje velkou evropskou bitvu mezi křesťanskými vojsky pod vedením 

českého a uherského krále Ludvíka Jagellonského a mezi tureckým vojskem 

sultána Sulejmána II. Tuto bitvu vyhráli Turci, což pro Evropu mělo velmi špatná 

následky – oblehli dokonce až Vídeň a několik staletí ovládali celou jihovýchodní 

Evropu. Pro české země bitva znamenala ještě další pohromu – mladý český král 

Ludvík Jagellonský v ní zemřel (utopil se v bažině). Protože neměl syna, zůstal 

český a uherský trůn prázdný. Článek popisuje, že král Ludvík byl mladý a 

nezkušený a od začátku se pro něj věci nevyvíjely dobře. Do bitvy se nechal tak 

trochu přemluvit od ostatních. Je smutné, že Ludvíkovi nepřišli na pomoc další 

křesťanští králové, přestože o jejich pomoc žádal. Měl méně početné vojsko. Jeho 

velitelé se mezi sebou hádali. Bitva dopadla z jeho pohledu katastrofou a navíc 

v ní zemřel. 

 

Klíčová slova: 

Ludvík Jagellonský, bitva u Moháče, Turci, 1526, Sulejman II. 

 

Vlastní názor: 

Ludvíka mi je líto. Zemřel mladý a neměl vlastně moc šancí ukázat, jestli by byl 

dobrým nebo špatným panovníkem. Proč se nechal do předem ztracené bitvy 

zatáhnout svými rádci? Možná proto, že měl ještě málo zkušeností, možná byl 

příliš důvěřivý, každopádně to byla velká chyba. Jeho smrt mi připadá odporná. 

Představuju si, jak musí být hrozné, když jste v těžkém brnění, nemůžete se hýbat 

a postupně se potápíte do bahna a víte, že se z toho nedostanete, ale ta smrt je 

hodně dlouhá. A chudák jeho kůň! Mrzí mě, že se učíme, kolik lidí padlo a tak, 

ale zapomíná se, že v těchto válkách taky trpěla zvířata. Jak by to dopadlo, kdyby 

Turci prohráli? Zůstali by dál na Balkáně, nebo by je Evropani vytlačili zpátky do 

Asie? Myslím, že Sulejman II. byl natolik mocný sultán, že by to tak asi nenechal, 

připravil by další vojska a šel znovu bojovat.  
  

Okomentoval(a): [ZT1]: Autor práce, třída – vím, od koho 
práce je 

Okomentoval(a): [ZT2]: Jasně popsaný zdroj. Práce je 
odevzdána v 6. ročníku, kde se toto téma probírá v červnu. 
Časopis 100+1 je populárně naučný časopis, který je psaný 
srozumitelným jazykem i pro šesťáky, články mají většinou 
kolem dvou stránek. 

Okomentoval(a): [ZT3]: Autor odlišuje jednotlivé části 
tučným písmem a mezerami, práce je přehledná a dodržuje 
předepsanou struktur. 

Okomentoval(a): [ZT4]: Shrnutí mluví o nejdůležitějších 
věcech. Nezabíhá do zbytečných detailů, zároveň 
nezapomíná na nic důležitého. Po přečtení přesně vím, o 
čem článek byl. Rozsah je zcela přiměřený. 

Okomentoval(a): [ZT5]: Práce je zdařilá i po stránce 
českého jazyka. Autor si hlídá velká a malá písmena, shodu 
podmětu s přísudkem apod. 

Okomentoval(a): [ZT6]: Klíčová slova vyjadřují podstatný 
obsah článku. Zde jsou zmíněni oba velitelé armád, rok a 
místo bitvy. Počet je v určeném množství 3-5. Klíčovým 
slovem je i spojení slov jako „bitva u Moháče“. 

Okomentoval(a): [ZT7]: Vlastní hodnocení, na které 
navazuje zdůvodnění. 

Okomentoval(a): [ZT8]: Vysvětlení, proč je autorovi 
Ludvíka líto. 

Okomentoval(a): [ZT9]: Autor si klade otázku, na kterou 
na základě četby hledá odpověď. 

Okomentoval(a): [ZT10]: Autor navrhuje odpověď. Je 
jeho myšlenkou. 

Okomentoval(a): [ZT11]: Vlastní názor je uceleným 
textem, je v něm spousta myšlenek, otázek, návrhů odpovědí 
a hodnocení. Rozsahem je zcela dostačující. 
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Napoleon I. Bonaparte (15. srpna 1769 Ajaccio – 5. května 1821 Svatá Helena) 

byl francouzský vojevůdce a státník, císař v letech 1804–1814 a poté sto dní na 

přelomu jara a léta 1815. Během Velké francouzské revoluce udělal závratnou 

kariéru: ve 24 letech byl generálem, krátce po třicítce prvním mužem ve státě a 

na vrcholu své moci ovládal většinu západní Evropy. Rychlý byl i jeho pád; závěr 

života strávil ve vyhnanství. Napoleon bývá vzorem vojevůdcovských schopností 

a cílevědomosti, na druhou stranu však projevoval lhostejnost k lidem, v nichž 

viděl jen prostředky svých cílů.[4] Dokázal národ vybičovat k nesmírnému úsilí, 

ovšem za cenu obrovských obětí na lidských životech. Jen francouzských občanů 

během napoleonských válek zahynulo více než milion.[5]  

Za svůj život Napoleon svedl okolo šedesáti bitev, tedy více než Alexandr 

Makedonský, Hannibal, Caesar a Alexandr Suvorov dohromady,[6] a po téměř 

celé další století byla vojenská teorie i praxe posuzována podle jeho pravidel 

a přizpůsobována jeho pojetí válečnictví.[7] Za Napoleonovy éry se Francie 

změnila ze stavovského feudálního státu v sociálně i občansky nově 

strukturovanou společnost a určovala politický trend ve značné části Evropy. 

Mimo jiné uskutečnil i obsáhlou reformu vnitřní správy země a v roce 1804 vydal 

nový občanský zákoník (Code civil), jenž se stal vzorem pro další evropské 

země[8] a francouzské právo na něj dodnes navazuje.[9] 

 

Klíčová slova: Napoleon, Napoleon Bonaparte, Francie, císař, panovník, bitvy, 

Hannibal 

Vlastní názor: Napoleon byl BOrec. Vihrál spoustu bitev. a taky dělal další 

dúležité věci Vidal zákoník a tak. Článek se mi lýbil. 

Okomentoval(a): [ZT12]: Chybí konkrétní odkaz a další 
údaje o článku. Navíc se nejedná o článek, ale o heslo 
v encyklopedii. 

Okomentoval(a): [ZT13]: Část, která měla být výtvorem 
žáka, jeho vlastními slovy shrnutý obsah, je pouze 
okopírovaná úvodní část hesla o Napoleonovi z Wikipedie. 
Dokonce je text i neupravený včetně odkazů! Tato část ne 
zcela nevyhovující. 

Okomentoval(a): [ZT14]: Práce není příliš přehledná, i 
když dodržuje danou strukturu. Autor si s ní zjevně nedal víc 
práce než cca pět minut času. 

Okomentoval(a): [ZT15]: Zdvojená klíčová slova: 
Napoleon = Napoleon Bonaparte, autor se jen snažil 
nafouknout obsah a tím zároveň ale porušil i pravidlo počtu 
klíčových slov 3-5. 

Okomentoval(a): [ZT16]: Další zbytečné zdvojení. 

Okomentoval(a): [ZT17]: Hannibal je zmíněný jako 
příklad v textu. Žádný další význam nemá. Jako klíčové slovo 
je zbytečný a nevhodný, protože budí dojem, že článek je o 
kartaginském vojevůdci ze starověku. 

Okomentoval(a): [ZT18]: Pokus o vysvětlení hodnocení. 
Jedná se o jedinou část vlastního názoru, která má jistou 
hodnotu. Jako výsledek je to ale žalostně málo a i tato část je 
nevyhovující. 

Okomentoval(a): [ZT19]: Vlastní názor kupí jednu chybu 
za druhou, v každé větě je minimálně jedna pravopisná 
chyba. Kritérium českého jazyka tedy nebylo naplněno. 

Okomentoval(a): [ZT20]: Konstatování faktu, ne vlastní 
názor. 

Okomentoval(a): [ZT21]: Zavádějící hodnocení, které, 
když není podpořeno argumentem a dále rozvinuto, nemá 
žádný význam. Stejně tak autor mohl napsat: „Článek se mi 
nelíbil.“ Jako hodnocení bez odůvodnění postrádá smysl. 
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