
1 
 

Maturitné zadanie č. 24 

I. Prozodické vlastnosti jazyka 

1. Charakterizujte zvukovú rovinu jazyka so zameraním na prozodické 

vlastnosti jazyka. 
Jazyk je abstraktný systém noriem a znakov, ktoré používame ako základný prostriedok na 
dorozumievanie. Vedná disciplína, ktorá sa zaoberá výskumom jazyka a jazykových produktov sa 
nazýva jazykoveda (lingvistika). 

 Jazyk je zložený zo štyroch jazykových rovín: 
 Morfologická (tvarová) 

 Skladobná (syntaktická) 

 Významová (lexikálna) 

 Zvuková (fonetická) 

o  systémovo organizovaný, vnútorne usporiadaný systém, ktorý pomáha vytvárať 
podobu hlások, slabík, slov, výpovedí 

o  zaoberá sa aj výskumom prozodických vlastností reči 

2. Vysvetlite pojem intonácia (modulácia) hlasu. 
 Intonácia je komplexný zvukový jav s viacerými zložkami 
 Vzniká moduláciou artikulovaného prúdu reči (= obmenou, zmenami hlasu) 
 Rozlišujeme tri druhy modulácie: 

o  časová (zmena doby trvania javu) 
 Dĺžka (kvantita) hlások 
 Pauza 
 Tempo reči 
 Rytmus 

o  silová (meníme intenzitu) 
 Intenzita hlasu 
 Prízvuk 
 Dôraz (vetný prízvuk) 

o  tónová (zmena výšky tónu hlasu) 
 Melódia 
 Hlasový register 

 Spomínané prostriedky nesúvisia s artikuláciou hlások, pretože ich uplatňujeme na väčšie 
jednotky reči 

3. Charakterizujte nasledovné prozodické vlastnosti reči: kvantita, pauza, 

slovný prízvuk, dôraz, melódia a tempo reči. 
 Časová modulácia 

o  dĺžka času, za ktorý sa zrealizuje prejav reči 
o  Kvantita (dĺžka) hlások: 

 Krátke hlásky jednotkou dĺžky je 1 móra 

 Dlhé hlásky vyslovujeme takmer dvakrát tak dlho ako krátke hlásky (2 
móry) 

 a – 1 móra, á – 2 móry 

o  Pauza 

 Je prerušenie výpovede na určitý čas 

 Pomáha členiť texty na jednoduchšie celky (= frázovanie) 
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 Druhy prestávok 

 Podľa funkcie: 
o Prirodzená (fyziologická), keď sa potrebujeme 

nadýchnuť 

o Umelá 

  Významová (logická) 

 Člení výpoveď na jednoduchšie úseky 

 Naznačuje sa ňou . , : koniec vety alebo 

vetného úseku  
  Umelecká (dramatická) 

 Vzniká pri chvíľach napätia 

 

 Podľa dĺžky trvania: 

o  Kratšia 

 Na konci vety alebo súvetia 

o  Dlhšia 

 Na konci jedného vetného úseku, odseku 

 

o  Tempo reči 

 Množstvo slabík vyslovených za jednotku času, ovplyvňuje do dĺžka slov 

 Priemerná dĺžka slova 

 V slovenskom jazyku (2 – 3 sekundy) 

 V anglickom jazyku (1 – 4 sekundy) 
 Je súčasťou individuálnej charakteristiky človeka 

 Na tempo reči vplýva: 

 Obsah prejavu (príhovor alebo rozprávanie príbehu) 

 Dĺžka slov (aký jazyk) 

 Osobnosť a zámer autora (zaujatosť, znalectvo problematiky) 

 Komunikačná situácia 

 

 Rýchlejšie tempo (120 a viac slov za minútu) 

 Typické pre rozprávanie príbehu, anekdoty, čítanie správ  

 Pomalšie tempo (100 a menej slov za minútu) 

 Typické pre obsahovo náročnejšie texty, oficiálne, slávnostné, 
smútočné prejavy, referáty 

 

 Ženy majú spravidla rýchlejšie tempo reči ako muži, najmä kvôli vyššie 

položenému hlasu 

o  Rytmus 

 Z gréckeho rhythmus = takt, súmernosť 

 Je pravidelné striedanie istého akustického prvku 

 Jednotkou rytmu je takt 

 Rytmická schéma verša sa nazýva metrum 

 Stopa je základnou rytmickou jednotkou verša, najmenej dvoj-, najviac 
trojslabičná 

 

 Silová modulácia 

o  zmena sily hlasu v reči 
 

o  Intenzita hlasu 



3 
 

 znižuje alebo stupňuje dynamiku prejavu 

 dôležitý štylizujúci prostriedok vety, najmä pri prednese umeleckého 
textu 

 zdôrazňujeme viac dôležité fakty, menej dôležitým dávame menšiu 

intenzitu 

 

o  Prízvuk 

 Zdôraznenie určitej slabiky slova 

 Mení sa od jazyka k jazyku: 

 Taliančine – predposlednej slabike (vagabondo) 

 Francúzštine – poslednej slabiky (la liberté) 

 Slovenčine 

o  nepohyblivý, stály 

o  Hlavný prízvuk je vždy na 1. slabike slova 

 na stole, noha, otec 

o  Vedľajší prízvuk je na 3. alebo 4. slabike 

 veverica, vychovávateľka 

o  Dôraz (vetný prízvuk) 

 Intonačné vyzdvihnutie slova vo vete, významovo najdôležitejšieho 

 Každá veta je zložená z: 

 Východiska výpovede (známej časti) 

 Tranzitného člena (sprievodný) 

 Jadra výpovede (významovo najdôležitejšia časť, zdôrazňujeme 
ju) 
 

 Rozlišujeme dva druhy slovosledu 

 Objektívny 

o  jadro výpovede sa nachádza na konci vety 

o  Stratil som knihu. 

 Subjektívny 

o  jadro výpovede sa nachádza na spravidla začiatku 
(najmä v spontánnych prejavoch) 

o  Knihu som stratil. 
 na rozdiel od prízvuku dôraz závisí od hovoriaceho 

 

 Tónová modulácia 

o  zmena výšky tónu hlasu 

 

o  Melódia 

 Striedanie výšky hlasu, tónové vlnenie slabík 

 Melódia signalizuje ukončenie, neukončenie výpovede 

 Poznáme rôzne druhy melódie: 
 klesavá (kadencia) 

 Ukončená a uspokojivá výpoveď 

 Používa sa v oznamovacích vetách, rozkazovací, želacích 
a zvolacích vetách 

 Aj doplňovacích otázkach 

 Na začiatku býva opytovacie zámeno, nedokážeme na nich 
odpovedať áno, nie 

o Koľko máš rokov? 



4 
 

o Kde si bol včera? 

 Tón poslednej slabiky je najnižší 
 

 stúpavá (antikadencia) 

o Ukončená, neuspokojivá výpoveď 

o Zisťovacie otázky 

 Odpovedáme áno, nie 

 Bol si včera doma? 

 Máš už 18 rokov? 

 

 polostúpavá (polokadencia) 

o Neuspokojivá, neukončená melódia 

o Očakáva sa jej pokračovanie 

o Má dve formy: 
 Stúpavá (na konci je významová alebo 

fyziologická prestávka) 
 Grenn a Pyp sa vrátili. Ak odídeš, tak... 

 

 Rovná (celú vetu povieme na jedno 
nadýchnutie) 

 Dámy a páni. Nechoď, ak nechceš. 
 

 Pomáha lepšie rozumieť obsahu textu 

 Udržiava pozornosť poslucháčov 

 

o  Hlasový register 

 Vzniká nasadením hlasu do určitej roviny 

 Využíva sa ako štylizujúci činiteľ najmä v hovorovom štýle 

 Vyšší hlasový register pôsobí optimistickejšie (vysoký, až piskľavý hlas 
sa nazýva fistula) 

 Nižší hlasový register pôsobí pesimistickejšie, naznačuje vážnejšiu tému 

 

o  Ženské hlasy: Mužské hlasy: 

 Soprán (najvyšší) tenor (najvyšší) 

 Mezzosoprán  barytón 

 Alt (najnižší) bas (najnižší) 

 
 

4. Dokumentujte uvedené javy na ukážke č. 1. 
Môj stav sa neustále zhoršuje, nemôžem viac ovládať vlastné myšlienky. Ako asi vyzerá tá žena? 
Ako tá štíhla počerná z druhej strany kanálu? Nepatrí mi? Azda mi teraz práve preto patrí! Keby 
tu tak pri mne sedel Kantorek! Keby ma tak videla matka. Mŕtvy mohol žiť ešte dobrých tridsať 
rokov, keby som si bol cestu naspäť lepšie vštepil do pamäti. 
 

 Môj stav sa neustále zhoršuje, nemôžem viac ovládať vlastné myšlienky. 
o  polokadencia (polostúpavá melódia), stúpavá 

 

 Ako asi vyzerá tá žena? 

o  klesavá melódia (kadencia), pretože je to doplňovacia otázka 
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 Ako tá štíhla počerná z druhej strany kanálu? 

o  klesavá melódie (kadencia), doplňovacia otázka 

 Nepatrí mi? 

o  stúpavá melódia (antikadencia), zisťovacia otázka 

 Azda mi teraz práve preto patrí! 
o  klesavá melódia (kadencia), zvolacia veta 

 Keby tu tak pri mne sedel Kantorek! 
o  Klesavá (kadencia), želacia veta 

 Keby ma tak videla matka. 
o Klesavá (kadencia), želacia veta 

 Mŕtvy mohol žiť ešte dobrých tridsať rokov, keby som si bol cestu naspäť lepšie vštepil 
do pamäti. 

o  polostúpavá (polokadencia), stúpavá 

II. Literárna postava 

1. Vysvetlite pojem literárna postava a uveďte základné typy postáv 

v literatúre. 
 Literárna postava je postava vystupujúca v literárnom diele, ktorú nachádzame 

v epických a dramatických dielach 

 V lyrických dielach je miesto postáv prítomný lyrický subjekt (zastupuje autora, 
vyjadruje svoje pocity a myšlienky a uvažuje nad svetom, prírodou) 

 V dráme a epiky rozlišujeme niekoľko typov postáv: 
o  fiktívna postava 

 Vymyslená postava, ktorú v diele vytvoril autor 
 Môže byť inšpirovaná reálnou postavou 

 Snaží sa svojim konaním priblížiť skutočnej postave 

 Frodo z Pána prsteňov (napísal John Ronald Reuel Tolkien) 
 

o  reálna postava 

 Postava, ktorá v skutočnosti existovala alebo existuje 

 Často sa vyskytujú v dramatických hrách alebo historických románoch 

 Kardinál Richelieu z Troch mušketierov (Alexander Duma [dymá]) 
 

o  hlavná postava 

 Sústreďuje sa okolo nej celý dej 
 Autorom je najpodrobnejšie prepracovaná 

 Niekedy preberá úlohu rozprávača (ja rozprávanie = ich forma) alebo sa 
autor zameriava len na ňu (personálny rozprávač) 

 Paul Baümer, Na západe nič nové (Erich Maria von Remarque) 
 

o  vedľajšia postava  (epizodická) 

 V diele zohráva vedľajšiu úlohu, vystupuje len v niektorých epizódach 
(kapitolách, častiach) 

 býva súčasťou vedľajšej dejovej línie 

 Paulovi priatelia (Katzinsky, Albert Kropp, Haie) 
 

o  Podľa typu postavy ich členíme na: 
 Idealizovaný typ postavy 
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 Autor vykreslí kladné vlastnosti postavy, zlé potlačí (ospravedlní 
alebo zamlčí) 

 Má lepšie vlastnosti ako reálne postavy 

 V slovenskej literatúre je typická pre romantických básnikov 
(Slovania v lyricko-epickej skladbe Sama Chalupku, Mor ho!) 

 Nájdeme ich aj v období naturizmu (Peter z novely Tri gaštanové 

kone od Margity Figuli) 
 

 Charakterový typ postavy 

 Autor zobrazuje skutočné vlastnosti postáv 

 Zvýrazňuje najmä jednu typickú vlastnosť postavy (chamtivosť, 

hrdinskosť) 

 Môže byť typickou postavou žijúcou v typickom prostredí 
v typickom odeve, používa typický jazyk 

 Inšpiráciou pre tento typ postavy sú skutočné osoby 

 

 Sociálny typ postavy 

 Postava je nositeľom vlastností typických pre určitú sociálnu 
skupinu, do ktorej postava patrí 

 Reprezentuje túto sociálny vrstvu 

 Aduš Domanický – zeman, Ondrej Tráva – podnikateľ, 
z poviedky Keď báčik z Chochoľova umrie od Martina 
Kukučína 

 Notár Okolický z románu Živý bič od Mila Urbana 

 

2. Zaraďte literárne postavy z nasledujúcich ukážok č. 2, č. 3 a č. 4 

k jednotlivým typom postáv a charakterizujte literárne postavy z uvedených 

ukážok. 
 Erich Maria von Remarque: Na západe nič nové 

o  Hlavnou postavou je Paul Baümer 

o  Mladík ako 18-ročný vstúpil do armády a bojoval v 1. sv. vojne 

o  Aj keď je fiktívnou postavou, má veľmi blízko k reálnej postave 

o  autor sa inšpiroval vlastnými zážitkami z vojny 

o  postavy, ktoré vykreslil v tomto diele mali základ v realite, rovnako ako aj 
všetky zážitky a silné pocity, motívy priateľstva, romantických túžob, ale aj 
demagógie a dezilúzie (znaky expresionizmu) 

o  kedysi bol Paul tvorovým a citlivým, trpezlivým mužom, ale vojna ho zmenila 

o  počas vojny si už nedokázal nájsť cestu späť k svojej rodine ani k písaniu básní 

o  jediní s kým si rozumie sú jeho priatelia na fronte, ktorí ale jeden po druhom 
padajú v boji 

o  Už nerozumie ľuďom v rodnom mestečku 

o  je spravodlivý a veľa premýšľa, je dobrý priateľ, vždy sa postaví za svojich 

o  vojna ho donútila niektoré veci, ktoré mu kedysi prišli neľudské ignorovať 

 

 Jozef Gregor-Tajovský: Mamka pôstková 

o  Mamka pôstková je typických príkladom drobnej dedinskej ženy, ktorá 
zastupuje chudobný ľud, ale autor vykresľuje aj jej vlastnosť vždy všetko vrátiť 

o  Patrí k sociálnemu typu postavy, je fiktívna (obrazom biedy a ťažkého života 
ženy v medzivojnovom období) 
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o  je veľmi hrdá (dbá o svoju česť), ale aj skromná a veľmi drobná 

o  aj keď má 65 rokov, vzrastom sa podobá na malé dievčatko 

o  Jej muž bol strašne lenivý, vždy pil a fajčil o deti sa nestaral 
o  mamka pôstková sa snažila uživiť deti aj vnúčatá 

o  aj napriek nešťastiam v živote (manžel, pri práci si zlomila ruku) nakoniec svoj 
dlh, ktorý mala od začiatku deja v banke spláca 

o  Peniaze, čo zarobí si chce odložiť na pohreb (veľmi svedomitá) 
 

 Jean Baptiste Poquelin Moliére: Lakomec 

o  Harpagon je typickým príkladom charakterovej postavy 

o  autor vykresľuje jeho negatívnu vlastnosť (chamtivosť), pri každej príležitosti sa 
prejaví 

o  Harpagon je fiktívna postava, ktorá stelesňuje lásku k peniazom, ktoré by sa 
nemali ceniť nad dobré medziľudské vzťahy (v závere vyplýva, že sú kľúčom 
k šťastnému životu, ale Harpagon sa nepoučí, dostane naspäť svoju ukradnutú 
truhlicu) 

o  Peniaze, truhlicu si cení viac ako lepšiu budúcnosť svojich detí 
o  zaujíma ho len hmotný majetok, všetky iné ľudské hodnoty sú nepodstatné alebo 

ustupujú do pozadia  

o  na svadbe svojich detí sa snažil ušetriť, Elizu oženiť s Anzelmom (nechce 
peniaze) a sám sa chce vydať za Mariannu, pretože je skromná a nebude chcieť 
nijaké peniaze  
 

 Samo Chalupka: Mor ho! 

o  V lyricko-epickej skladbe vystupuje kolektívny hrdina, skupina slovanských 
poslov 

o  vzhľadom aj povahou sú idealizovaní (všetci modrookí, mladí, silní a jeden 
druhému podobní) 

o  nemajú nijaké zlé vlastnosti, vrátajú cára darmi, neskôr bojujú za spravodlivosť, 
bránia svoje domovy aj za cenu vlastného života (ideálne postavy) 

o  nositeľom záporných vlastností je cár a vykonávateľom jeho rozsudkov rímski 
vojaci 

o  ten sa nehanbí podrobiť si Slovanov, aj keď ho vítajú ako priateľa 

o  aj keď všetkých Slovanov nakoniec porazí, mravne nad nimi prehral (v boji 

stratil omnoho viac vojakov ako bolo Slovanov)  


