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I. Diskusný príspevok 

1. Zaraďte diskusný príspevok medzi útvary rečníckeho štýlu. 
Diskusný príspevok patrí medzi náučné dialogické žánre rečníckeho štýlu. Náučné, pretože prináša 

nové fakty, vnáša názory a navrhuje riešenia a dialogické, pretože má možnosť spätnej väzby medzi 

diskutérmi. 

2. Vysvetlite rozdiel medzi diskusiou, debatou a polemikou. 
Diskusia: 

 Je súhrnom všetkých diskusných príspevkov 

 Môže byť: 

o vedecká 

o rozhodovacia – súvisí s hlasovaním 

 

 podľa formy ju delíme na: 

o  riadenú – vyzýva moderátor 

o voľnú (neriadenú) – striedajú sa (kto má paličku toho počúvame) 

o panelovú – zapojený celý štáb, diváci, technická podpora  

 

Polemika: 

 je spor vzdelaných ľudí, v nejakom odbore 

 každá strana sa snaží presvedčiť tých druhých o správnosti svojho tvrdenia, riešenia 

 nesmie prejsť do hádky 

 prípustná ostrá kritika podložená argumentmi 

 

Debata: 

 pokojná neriadená výmena názorov 

 účasť je dobrovoľná 

 cieľom je výmena názorov 

3. Uveďte základné znaky diskusného príspevku z hľadiska cieľa, kompozície 

a využitia slohových postupov v ukážke č. 1. 
 

Diskusný príspevok je náučný, dialogický žáner rečníckeho štýlu. Je preň typické nasledovné: 

 Na úvod poďakovanie za slovo 

 potom nadviazanie na predchádzajúceho rečníka alebo iný diskusný príspevok 

(diskusný príspevok je reakciou na iný diskusný príspevok, iného rečníka) 

 oznámiť na čo reagujeme 

 Používame 1. os. sg. (ja, ja, ja, všetko ja) alebo 1. os. pl., ak zastupujeme kolektív (v 

tom prípade musí byť priložený list s podpismi všetkých, ktorých zastupujeme) 

 Jadro podložené rozumovými argumentmi 

 Na záver, výzva, apel, poďakujeme za slovo 
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 Zásady správneho písania: 

 Nerozprávať dlho, ale vecne 

 Každé tvrdenie podložiť argumentmi (prečo? argument, načo? argument atď.)  

 Rozprávať k téme, neodbočovať 

 

 Kompozícia: 

 Hybridný žáner = využívame rôzne výrazové prostriedky 

 Odovzdáva sa v písomnej podobe 

 Oslovenie: 

o pravidlá bontónu, 

o všeobecné oslovenie – dámy a páni 

o správne uviesť mená a tituly 

o dodržiavať očný kontakt s publikom 

o oslovenie sa môže opakovať, aj trikrát, ale oddelíme ho pauzou 

o najprv uvádzame starších, tých, čo sú vo vedúcej pozícii, dámy apod. 

 

 Nadviazanie na predošlého rečníka: 

o som originálny 

o súhlasím, nesúhlasím s rečníkom 

o súčasť úvodu – spamäti 

o vedecký diskusný príspevok ho nemusí mať 

 

 Jadro 

o vyjadrenie vlastného názoru v 1. os. sg. (v ukáže – „Prekvapuje ma...“) 

o využívame výkladový (vysvetľovanie, argumentovanie, podložené faktami, 

snaha presvedčiť o svojej pravde) a úvahový slohový postup (rôzne teórie, 

špekulácie akoby to mohlo vyzerať) 

o subjektivizujúce činitele: „Myslím si...“, „Podľa môjho názoru...“ 

 

 Záver 

o zhrnutie riešení problematiky 

o nasleduje výzva, nesmie znieť ako príkaz 

o môžeme opakovať viackrát, nie príliš často 
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II. William Shakespeare 

4. Zaraďte Williama Shakespeara do príslušného obdobia a umeleckého smeru vo 

svetovej literatúre. 
William Shakespeare (apríl 1564 – 23. apríl 1616) je predstaviteľom anglickej drámy. Tvoril 

v období humanizmu a renesancie (13. – 16. / 14. – 17. st.). Venoval sa najmä písaniu 

tragédii, ale aj komédii, historických hier a sám hral v putovnom divadle.  

5. Charakterizujte tvorbu uvedeného autora. 
Autor sa preslávil svojimi tragédiami, ale písal aj komédie a historické hry. Je 

najprekladanejším anglickým autorom.  

 

Tvorba: 

 Tragédie 

o Rómea a Júlia 
 príbeh dvoch znepriatelených rodín žujúcich v nenávisti 

 tragický príbeh lásky Rómea a Júlie 

o  MacBeth 
 podobné Hamletovi ale z Claduiovej perspektívy  

 príbeh o moci a obavy z jej straty, vedie k šialenstvu 

o  Othello 
 zavraždí milovanú Desdemonu 

o Kráľ Lear 
 veršovaná tragédia o delení ríše medzi tri dcéry 

o  Hamlet – túžba po pomste a vnútorný konflikt hrdinu (konať či nekonať) 

 

 Komédie – hrdinovia bojujú o lásku a dobré vzťahy medzi ľuďmi 

o Veselé panie z Windsoru 

 pre dve dámy sú napísané dva rovnaké listy 

 rozhodnú sa záletníka potrestať vtipom a prefíkanosťou 

o Mnoho kriku pre nič 

o Sen noci svätojánskej 

o Skrotenie zlej ženy 

 

 Historické hry 

o Henrich VIII. 

o Richard III. 

 

6. Zamerajte sa na základe ukážky č 2. na analýzu tragédie Hamlet. 
 

Stručný opis zápletky v diele: 

Dej sa odohráva v Dánsku na zámku Elsinor, kde po smrti kráľa Hamleta vládne jeho brat 

Claudius. Princ Hamlet, syn starého kráľa, sa vracia zo štúdia vo Wittenbergu a zistí, že kráľom 

sa stal jeho strýko Claudius, ktorý zabil jeho otca, a vzal si jeho matku za ženu. Hamlet je 

nešťastný. Jeho priateľ Horácio a stráže na zámku ho upozornia, že na hradbách sa v noci zjavuje 
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duch mŕtveho kráľa. Ten Hamletovi prezradí, že ho zavraždil Claudius, a žiada Hamleta, aby 

vraždu pomstil. 

Hamlet uvažuje, či je svedectvo ducha vierohodné. Keď sa na dvore objaví skupina hercov, 

rozhodne sa, že Claudiovi nastraží pascu. Herci podľa jeho pokynov zahrajú príbeh o zavraždení 

kráľa a zvedení kráľovnej. Claudius v príbehu uvidí svoj vlastný čin vraždy a preruší 

predstavenie. V záujme bezpečnosti krajiny pošle Hamleta do Anglicka, kde ho majú tajne zabiť. 

Úklad sa však nepodarí a Hamlet sa vráti späť. 

Hamlet mal milú Oféliu, dcéru kráľovského radcu Polonia. Po predstavení hercov Hamlet 

omylom Polonia zabije, keď si chcel radca tajne vypočuť Hamletov rozhovor s kráľovnou. Ofélia 

sa pomätie a utopí. Pochovávajú ju práve v deň, keď sa Hamlet vracia do Dánska. Hamlet na 

cintoríne stretne hrobárov, ktorí pre ňu kopú hrob a potom podľa smútočného sprievodu zistí, že 

pochovávajú Oféliu. 

Kráľ Claudius chce dať princa Hamleta opäť zabiť. Využije pritom Laerta, brata Ofélie. Claudius 

ho primäl, aby vyzval Hamleta na súboj, pričom Laertes má otrávený meč. Pre smädného 

Hamleta je navyše pripravené otrávené víno. 

Laertes Hamleta bodne, ale potom si nechtiac vymenia zbrane a Hamlet zasiahne Laerta. 

Kráľovná Gertrúda nevedomky vypije otrávené víno, umiera absurdne. Hamlet tesne pred 

smrťou zabije ešte Claudia. Laertes predtým, než umrie, povie Hamletovi, ako ho Claudius chcel 

otráviť. 

Hamletov priateľ Horácio sa tiež chcel zabiť, ale umierajúci Hamlet ho presviedča, aby žil a 

mohol rozpovedať jeho príbeh. Na záver prichádza nórsky princ Fortinbras a stáva sa svedkom 

strašnej tragédie. 

 

Analýza charakteru Hamleta: 

Dánsky princ, ktorý sa celé dielo zamýšľa nad tým, či konať alebo zostať len pri myšlienkach. 

Uchýli sa k úskokom, ale do priameho boja sa nepúšťa. Okrem tejto otázky, rozjíma aj nad 

otázkou existencie („Byť či nebyť, to je otázka.“), nad skazenosťou ľudí. Predstiera, že je 

pomútený. Jediný komu verí je jeho jediný skutočný priateľ Horácio. Bol zaľúbený do Ofélie, ale 

tá sa pomiatla a utopila sa. Lepšie je čeliť zlému, ale známemu, než plávať v neznámych vodách 

a pustiť sa do niečoho netypického.   

 

Odkaz diela: 

Nadčasová túžba človeka po moci. Vedie k bratovražde, intrigám a končí sa nešťastne (v tomto 

prípade musíme dať za pravdu citátu „Zlo plodí len zlo“). Túžba po pomste a odplate sa 

vykonané činy. Hamlet sa neustále pýta, či to spraviť alebo nespraviť, väčšinou len kráča okolo 

horúcej kaše. Až okolnosti ho prinútia konať a nakoniec, aj za vysokú cenu, pomstí svojho otca. 

Ochrániť nevinnosť pred zlým (Oféliu posiela do kláštora), potrestať zlo (Claudia).    

 
 


