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Příběh člověka, který je příliš mladý pro předčasnou penzi a příliš starý, aby začal znovu. 

Na jedné straně mlčící třída studentů, na druhé straně profesor literatury. Před rokem se 

na tomto gymnáziu stala tragédie, která navždy poznamenala životy všech studentů i 

pedagogů. Žáci viní z celé nešťastné události právě profesora Klamma. Vyhlásili mu válku 

mlčením. Profesor se všemi možnými způsoby snaží, aby obhájil své zásady, svoji pravdu i 

nevinu. Podaří se mu tuto válku vyhrát? 

 

 Sára Čerňanská, 3. B 

Dostáváme se do děje, ve kterém třída maturantů vyhlásila 

profesorovi literatury válku mlčením. Viní ho ze smrti bývalého 

maturanta, kterého nepropustil k maturitě kvůli své 

zásadovosti.   

Zaujal mě jeden výrok, který tvrdí, že dobrý učitel nemá být 

oblíbený, ale ten který naučí. Vím, že je to pravda i z vlastní 

zkušenosti. I když byl profesor „ze staré školy“ a velice zásadový, 

studenti si neuvědomují, že právě takový profesor je naučí podle 

mého názoru nejvíce. I když je pravda, že když dáme dohromady 

studenty dnešní generace a profesory „ze staré školy“, může 

vzniknout naprosté nepochopení z obou stran.   

 

 Kateřina Pučová, 3. B 

 

Myslím si, že jedou z nejcennějších vlastností, co člověk může mít, je lidskost a pochopení. Bohužel to 

mnohým z nás v určitých ohledech chybí, o to hůř, když se jedná o našeho učitele, šéfa nebo někoho z rodiny. 

A o tom byla tato hra. O rozporu profesora Klama s ním samotným. Být trochu chápavý a s přivřením obou 



očí nezničit sny svého žáka, nebo být krutý, ale zároveň spravedlivý? To je těžká otázka. A kde je vůbec ta 

hranice mezi spravedlností a nespravedlností? Mám mu dát druhou šanci, nebo si ji už nezaslouží?  

                

 Vojta Petr, 2. B 

 

Pan Navrátil zahrál roli profesora skvěle! Válku mezi žáky a učitelem jsem zažil na ZŠ.  Jsem si jistý, že je to 

válka, kterou nelze vyhrát bez obětí… 

 

 Jan Jiran, 2. B 

Představení bylo úžasné a výkon pana Navrátila skvělý! … Sebestřednost 

profesora Klamma byla zřejmá, přesto ho nemohu označit za čistě zápornou 

postavu. Už to, že si na konci skutečně připustil svou vinu, to, že ji neunesl, 

ho přece dělá člověkem! 

 

 

 Alexandra Bakuncová, 2. B 

Já osobně si lidí, jako byl pan profesor Klamm, obecně vážím, protože svou výjimečnosti individualitou 

dokazují, že ne všichni se chovají jako stádo…. 

 

 Kateřina Šimková, 2. B 

Chvílemi jsem se dokonce vžila do role třídy, která profesora 

Klamma bojkotuje, a spíše, než abych s ním nesouhlasila, tak mi ho 

bylo líto… 

 

 Kristýna Háčková, 2. B 

Myslím si, že prof. Klamm byl skvělý učitel, který měl své zásady a 

lpěl na dodržování pravidel. To, že byl Lukáš z jeho rozhodnutí 

nepustit ho k maturitě na dně, není přece vina prof. Klamma… 

 


