
Josef Gočár patřil k nejvýznamnějším českým architektům první poloviny 
20. století. Jeho dílo je veskrze původní, nepodléhá vlivu historismu 19. století 
ani suchému funkcionalistickému racionalismu, je výtvarně citlivé a funkčně 
dokonalé. První část jeho tvorby lze zařadit k dynamickému českému 
kubismu, resp. rondokubismu, doplněnému o plastiky našich nejlepších 
sochařů. Druhá část je osobitým projevem moderny – výtvarně pojatého 
funkcionalismu. Většinu prací realizoval Gočár v Praze a v Hradci Králové, 
který se stal díky Gočárovi vedle Zlína vzorem moderního města. Jeho 
rozsáhlá a mnohotvárná činnost –  od urbanismu a projektování budov, 
přes výstavnickou tvorbu až k návrhům nábytku a pomníků – prokazuje jeho 
všestranné výtvarné nadání. 

Pro palác zemědělského vzdělávání navrhl Gočár železobetonový hranatý 
kolos s cihlovou fasádou a stylovými interiéry doplněný sochami a plastikami. 
Projekt se oproti původnímu návrhu zjednodušil a při realizaci se ustoupilo od 
soch.
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Kvíz
„Jaký jsi knihovník“

1. Jak se podle svého původu nazývá písmo, které dnes používáme?
a) Latinské
b) Arabské
c) Franské

2. Kdy a kde byl vynalezen knihtisk?
a) V 1. století v Egyptě
b) V 18. století v Čechách
c) V 15. století v Německu

3. Naší největší knihovnou je Národní knihovna ČR. Kde je její sídlo:
a) V Karolinu
b) V Klementinu
c) V Rudolfinu

4. Knihovna Antonína Švehly je knihovnou specializovanou na dokumenty a informace  
především z které oblasti?

a) Zemědělství a potravinářství
b) Techniky
c) Lékařství

5. Čemu se říká e-knihy?
a) Knihám přinášejícím informace především z oblasti ekonomie
b) Vzácným starým knihám, které byly v knihovnách připoutány řetězy ke stolům, aby byly 

chráněny proti krádeži
c) Elektronickým knihám, které se čtou v počítači a podobných zařízeních (tablet, mobil)  

nebo ve speciální čtečce

6. Speciálním nástrojem pro čtenáře i knihovníky je katalog, což je: 
a) Soubor pravidel, podle kterých jsou knihy v knihovně řazeny do regálů (polic) 
b) Systém záznamů o dokumentech v knihovnách vytvářený tak, aby se v něm dal záznam 

o konkrétním dokumentu najít, aby si čtenář mohl knihu snadno vypůjčit
c) Velký formulář, do kterého se zapisují všechny nové knihy, které knihovna koupí  

nebo jinak získá

7. Když ve vaší knihovně nemají knihu, kterou si chcete půjčit:
a) Knihovníci vám zjistí, v které jiné knihovně ji najdete a vy si pro ni musíte dojít
b) Knihovníci ve vaší knihovně vám knihu objednají z jiné knihovny a půjčí vám ji
c) Musíte si zjistit, v které jiné knihovně ji mají a dojít si tam

8. Kdo byl Antonín Švehla
a) Politik a zakladatel republiky
b) Spisovatel a humorista
c) Vědec a pedagog



Vyhodnocení:

8  bodů Jsi jasný talent, nejsi náhodou knihovník?

7  bodů I mistr tesař někde nechává díru, skvělý výkon.

6  bodů To není vůbec špatné, jestli nejsi mistr, tak určitě brzy budeš.

5  bodů Ty se opravdu neztratíš, stačí jen maličko a bude z tebe knihovník.

4  body Šikula, víš toho hodně, ale občas zajít do knihovny ti neuškodí.

3  body Super, máš potenciál, když trochu přidáš, jednou z tebe knihovník bude.

2  body Slušný výkon, ale knihovník asi nejsi, za statečnost zasloužíš odměnu.

1  bod Na poprvé to není ono, zkus to ještě jednou a vezmi si na to tužku  s logem ÚZEI.

0  bodů  Nejsi knihovník, to je jasné, ale kromě knihovníků jsou potřeba také čtenáři.  
Hned se zaregistruj do naší knihovny, registraci máš zdarma.


