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Před filmem

• Hlavní postavy našeho příběhu jsou obecně známé osobnosti českých a slovenských dějin. 
•  Víš kdo byli? Jaké byly jejich profese? Co dokázali? 

- Tomáš Garrigue Masaryk 
- Karel Čapek

•  Tomáš G. Masaryk v průběhu děje vzpomíná na tzv. muže 28. října,  
vzpomeneš si na některé?

Otázky k filmu

•  O čem byl zmiňovaný němý film Metropolis?
•  Proč mohl být zajímavý zrovna pro Karla Čapka?
•  Proč spolu Čapek a Masaryk mluví o Československu jako o evropských USA?
•  Jaký byl Masarykův názor na soužití Čechů s Němci? 

- Co si o problému mnohonárodnostního Československa myslíš ty? 
- Měl daný problém nějaké řešení?

•  Jakého etnického původu byl sám prezident Masaryk?

•  Ve filmu jsou zmiňovány tyto postavy, co o nich víš? 
- Alice Masaryková 
- Jan Masaryk 
- Olga Scheinpflugová 
- Karel Kramář 
- Antonín Švehla 
- Alois Rašín



•  K hlavním hrdinům přiřaď předměty: 
cvikr/brýle; hůl; zápisník; uniforma; cigaretová špička; jablka

•  Ve filmu se objeví zmínky o některých literárních dílech, jež hlavní hrdinové napsali  
nebo píší. Která z uvedených děl se ve filmu neobjeví? 
- Hovory s TGM 
- Sebevražda 
- Česká otázka 
- Povídky z jedné kapsy 
- RUR 
- Matka

•  K dílům uvedeným výše přiřaď autory

Reflexe filmu

•  Jaký vztah mě podle tvého názoru filmový Masaryk k filmovému Čapkovi? A obráceně?
•  Film vypráví příběh ve zdánlivě reálném čase. Vzpomeneš si v jaké části dne snímek 

začíná a v jaké končí?
•  Co si myslíš o důvodech, jež vedly Masaryka ke snaze zabránit vydání Hovorů?
•  Co znamená slovo demokracie?
•  Jaký názor měl na demokracii Tomáš Garrigue Masaryk?
•  Co si názorech TGM na demokracii myslíš ty?
•  Ctí naše země Masarykův pohled na demokracii a politiku? 

- Pokud ano, tak proč? 
- Pokud ne, tak proč?

•  Je něco, co tě ve filmu výrazně překvapilo?

Masaryk Čapek


