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VýŸatekzumĢleckéhotextu
JAGOJstesžíránvášní,pane.Jemilíto,


žejsemvámnĢcoƎíkal.Jistotu


bystechtĢlmít?
OTHELLOChtĢlmít?Musímjimít!
JAGOAmƽžete.Leējakjichcetemít?


ChcetejimpƎitomdĢlatobecenstvo,


koukatse,jakjiprzní?
OTHELLOSmrtapeklo!
JAGO Dostnesnadnéby,myslím,bylopƎimĢt


jektéhlepodívané.ertjevem,


jestlikdyjinýzraknežjejichvlastní


jespatƎípelešitse.Tak.Coteě?





[…] 



jestližedƽvodyaindicie,


vedoucípƎímoksamébránĢpravdy,


vámdajíjistotu,mátejimít.

JAGO





Dobrotivénebe!
JsteēlovĢk?Máteduši?Máterozum?
Bƽhsvámi!Skládámhodnost.
Jsemtoblázen!


ZmépoctivostidĢlajímihƎích!


ZvrácenýsvĢte!Zapišsito,svĢte:


BýtupƎímnýsenevyplácí.Dík,


díkzatulekci!NeníchybyvĢtší,


nežklidemlnoutapopouzetjepéēí.
OTHELLOStƽj!SnadjsiupƎímný.
JAGO MĢlbychbýtmoudrý.UpƎímnostje
blázenaztrácí,sēímsepachtí.
OTHELLONamouduši:


Myslím,ževĢrnáje–azas,ženení!


Myslím,žespoctivý–azas,ženejsi!


Chcidƽkaz!Jejíjméno,svĢžídosud


jakDianinatváƎ,teěušmourané


aēernéje,jakmá.Dokavadprovaz


je,abyrdousil,oheŸ,abyžehl,


jed,abytrávil,dýka,abybodla,


nestrpímto!KéžbychmĢljistotu!


VýŸatekzneumĢleckéhotextu
Typologiežárlivosti
I když chorobná žárlivost není oficiální diagnózou, odborníci zjistili, že se lidé tak trochu liší ve
stupni a formĢ žárlení. MUDr. Miroslav Plzák, CSc., rozlišuje žárlení mající povahu bludu, žárlivost
podmínĢnou konstituēní povahovou vlohou, žárlivost podmínĢnou situaēnĢ a žárlivost nutkavého
charakteru.Ajakýjemezinimirozdíl?
Žárlení,kterémápovahubludu,jeasinejtĢžšíformou.Jednáseoskuteēnouduševnínemoc,kdy
jedotyēnýnaprostopƎesvĢdēen,žemápravdu,ajeúplnĢhluchývƽēivšemrozumnýmvysvĢtlením
adƽkazƽm. „Celkem snadné je urēit žárlivost jako vážnou duševní chorobu, pokud má blud v sobĢ
takzvané bizarní prvky: VnitƎní hlas mi Ǝíká, že jsi mi nevĢrná. Slyším, jak si lidé šuškají, že máš
milence. Jakmile ulehnu, slyším v bytĢ kroky mužƽ, kteƎí ēekají, až usnu, aby se s tebou mohli
pomilovat,“vysvĢtlujeMUDr.MiroslavPlzák,CSc.
Druhý typ žárlivosti, podmínĢný konstituēní povahovou vlohou, se opakuje v jakémkoli vztahu.
lovĢktohototypujeprostĢnastavenýktomu,abypƎehnanĢžárlil,atonejennapartnera,aleina
sourozence, kamarády nebo kolegy z práce. Dobrou zprávou je, že se tato forma žárlivosti dá
pomĢrnĢsnadnoodnauēit,pokudjetedydotyēnýochotnýsedopƎeuēovánístarýchnávykƽpustit.
Pro rozvinutí žárlivosti podmínĢné situaēnĢ je nutná souhra podmiŸujících faktorƽ. K mírným
vlohám kžárlivosti pƎibude nová okolnost, která zdánlivĢ oslabuje partnerovo postavení ve vztahu,
aobviŸovacíscényjsounasvĢtĢ. 
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Trochu lehēí mají situaci partneƎi lidí s žárlivostí nutkavého charakteru. Ti obvykle cítí, že jsou
nemocní a že jejich podezƎení vyvolává neustálé hloubání o vĢrnosti partnera, které jim vrtá do
mozku,anižbymudokázaliodolat.
(www.mladazena.cz,upraveno)


STRUKTURAÚSTNÍZKOUŠKY
I.ēást

x zasaditvýŸatekdokontextudíla;tvrzenízdƽvodnit
x analyzovatsituacizachycenouvevýŸatku
x analyzovatstĢžejnímotivyvýŸatkuiceléhodíla

analýza
umĢleckého
textu

x charakterizovatliterárnídruhažánr;tvrzenízdƽvodnit

II.ēást

x uvéstjménopostavy,knížodkazujíveršeJejíjméno,svĢží

dosud/jakDianinatváƎ,teěušmourané/aēernéje,jak
má;charakterizovatvztahOthellaktétopostavĢ
x charakterizovatpostavuJaga;analyzovatmotivacejeho
jednání
III.ēást

literárnĢhistorický
kontext

x najíttropyafigury;urēitjejichfunkcivtextu
x zasaditdílodokontextuShakespearovytvorby
x zasaditShakespearovutvorbudokontextusvĢtové

literatury
I.ēást

analýza
neumĢleckého
textu

x postihnoutsouvislostmezitexty;najítpasáže,kterélze

vztáhnoutkumĢleckémutextu
x postihnouthlavnímyšlenkytextu
x uvéstúēeltextu
II.ēást

x urēitfunkēnístyladominantníslohovýpostup;tvrzení

zdƽvodnit
x charakterizovatjazykovéprostƎedkyajejichfunkcive
výŸatku
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