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Zadanie  1 
 
Úloha č. 1 
Identifikujte v ukážkach 2  dominantný slohový postup. Uveďte, pre ktorý literárny druh je využitý 
slohový postup charakteristický. Podložte svoje tvrdenie charakteristikou daného literárneho druhu 
a slohového postupu.    
Úloha č. 2 

  Charakterizujte z filozofického, spoločenského a umeleckého hľadiska obdobia v dejinách 
umeleckej literatúry, z ktorých pochádzajú ukážky, charakterizujte a porovnajte postavy Dona 
Quijota a Hamleta 
 
 Ukážka č. 1 
 
William Shakespeare - Hamlet 
 
Byť, a či nebyť- kto mi odpovie, 
čo šľachtí ducha viac: či trpne znášať 
 strely a šípy zlostnej Šťasteny, 
či pozdvihnúť zbraň proti moru bied 
a násilne ho zdolať? Umrieť, spať- 
nič viac, a namýšľať si, že tým spánkom 
sa končí srdca bôľ a stovky hrôz, 
čo sú nám súdené: tak umrieť, spať- 
či v tom je méta našich súžení? 
 
Ukážka č. 2 
 
Miguel de Cervantes Saavedra – Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha 
 
     Slovom, náš rytier sa tak zahĺbil do svojich kníh, že v nich presedel celé noci od mrku do svitu 
a celé dni od svitu do mrku. A tak sa stalo, že od ustavičného bdenia a večného čítania vyschol mu 
mozog a napokon prišiel o rozum. A tu keď sa mu už načisto pomútil rozum, prišiel na najčudnejšiu 
myšlienku, na akú kedy vo svete prišiel nejaký blázon, totiž že sa patrí a je potrebné, priam tak pre 
zveľadenie jeho cti ako pre službu vlasti, stať sa potulným rytierom a vybrať sa do šíreho sveta 
v zbroji a na koni za dobrodružstvami a konať to isté, čo konali potulní rytieri, o ktorých čítal: 
naprávať každú krivdu a vyhľadávať príhody a nebezpečenstvá, ktoré keby prekonal, získal by 
nesmrteľné meno a slávu. 
 
Ukážka č. 3 
 
Ľudovít Štúr – Reč na uhorskom sneme 17. novembra 1847 
 
My chceme slobodu; to je náš cieľ a svätá naša túžba. Keď ale slobodu chceme, dajme slobodu 
tomu, kto ju vždy zastával, usaďme slobodu tam, kde bolo jej miesto a prítulok, keď ju v krajine 
utisli a zo všetkých kútov vyhnali. Pozrimeže len do stredného veku: kde sa tam rozvíjala a kde sa 
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zachovávala sloboda, keď nie v mestách? Ak teda ju chceme napomôcť, dajme mestám politické 
práva tým viac, že ich ony mali a len po nepravde o ne prišli.  
 
Ukážka č. 4 
 
Jozef Gregor- Tajovský – Maco Mlieč 
 
     Gazda mal už aspoň šesťdesiat rokov, lenže ten sa nedal s Macom ani porovnať. Bohatý, doprial 
si, nič nerobil, peši nevyšiel ani do poľa, nuž mal brucho ako súdok a tvár ako mesiac na splni, a na 
Macovi iba ohorená čierna chlpatá kožka na širokých, veľkých kostiach, čaptavá noha a dokľavené 
prsty na rukách. 
Vypracovanie: 
1. V Slovenčine rozoznávame štyri slohové postupy, a to: rozprávací, opisný, informačný a výkladový. V 

danej ukážke (2.) je dominantný rozprávací slohový postup. Tento SP je príznačný pre epiku, ktorá je 
najrozšírenejším slovným druhom. Epika má veršovanú aj prozaickú podobu a autor je tu mnohokrát 
zastúpený rozprávačom. Základným znakom epiky je dejovosť, ale aj objektívnosť, naratívnosť, 
dialogickosť... Z toho je jasné, že aj rozprávací slohový postup má podobné, alebo rovnaké znaky, ako 
dejovosť, príbehovosť a časová línia. Základným útvarom RSP je rozprávanie, napríklad umelecké 
(delenie: pásmo rozprávača, pásmo postáv). V rozprávaní poznáme rôzne druhy rozprávačov, ako 
autorského rozprávača, ktorý je vševediaci a rozvíja príbeh, komentuje, uvádza reč postáv, svoje 
postavy vidí z vnútra i zvonka, pozerá sa na ne s nadhľadom ... Personálny je subjektívny ale tiež 
vševediaci. Zvyčajne sa sústreďuje na jednu postavu, ktorá sa v priebehu deja rozvíja. Za priameho 
rozprávača označujeme Ja rozprávanie, kde úlohu rozprávača prevezme jedna z postáv, ktorá 
prerozpráva príbeh v 1. os. singuláru. Pri tomto rozprávaní je dej často spomaľovaný úvahami 
rozprávača (napr. Remarque – Na západe nič nového). Ďalším typom rozprávania je Oko kamery, kde 
rozprávač zachytáva črty, činy postáv a o ich charaktere sa dozvedáme len z ich správania. Pásmo postáv 
je zasa prostriedok, kde autor dramatizuje  rozprávanie. Používa pri tom repliky (prehovory jednej 
postavy), monológy (súvislý a neprerušený prejav jednej osoby), vnútorný monológ (myslený prehovor 
jednej osoby, uvažovanie osoby) a rôzne dialógy, kde sa strieda rozhovor najmenej 2 postáv. 
Rozoznávame niekoľko druhov rozprávania, ako napríklad klasické, kde sa nachádza úvod (zoznámenie 
s postavami, s prostredím ...), kolízia (zauzlovanie deja), kríza (vyvrcholenie deja), peripetia (obrad 
v deji, dramatický obrad v deji, kedy sa zdá, že už je všetko vyriešené) a rozuzlenie. Ďalej rozprávanie 
in medias res (Reštavrácia – Kalinčiak; rozprávanie začína uprostred deja), retrospektívne 
rozprávanie, kde sa začína rozprávanie od konca príbehu, epické rozprávanie (málo dialógov, veľa 
súvetí, pokojné plynutie deja), dramatické rozprávanie (veľa dialógov, dejové zvraty, veľa slovies, 
nedokončených súvetí, krátkych viet, prekvapivá pointa ... ) a priame rozprávanie (= Ja rozprávanie). 
Do tohto SP zaraďujeme útvary, ako román, poviedka, balada, epos, novela či fejtón.  

 
2. Dielo Hamlet bolo napísané Williamom Shakespearom, ktorý patril k humanisticko-renesančnému 

obdobiu (v tomto období bol napísaný aj Don ....). Toto obdobie znamenalo návrat k antickým 
myšlienkam, teda zameriava sa na pozemský život. Tento smer v literatúre sa rozvíja v 14. až 16. storočí 
a samozrejme je popretím predchádzajúceho obdobia, teda stredovekej literatúry. Stredoveká literatúra 
bola pod nadvládou Cirkvi a všetko bolo temné (= temný stredovek, obdobie temna). Bolo to obdobie, 
kedy sa autori upierali k viere v nadprirodzeno. Toto obdobie sa považovali za nemenné a viera v Boha 
a nadprirodzeno sa považovalo za najdôležitejšie. Najdôležitejším, najvzácnejším, najváženejším 
zdrojom inšpirácie bola Kniha kníh – Biblia. V období tvorby W. Shakespeara literatúra sa prikláňala 
skôr k pozemským radostiam, právam na radostné prežívanie života (stredovek = utrpenie, ora et 
labora...). Je to obdobie, kedy sa veľmi rozširuje smer Senzualizmus (=empirizmus) a dôraz sa začína 
klásť na problémy jednotlivca (=individualizmus).  
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Ľudovít Štúr tvoril po období klasicizmu, kde ťažiskom bola jednoduchosť, no zároveň sa 
vyzdvihovala dokonalosť (= v jednoduchosti je krása?). V tomto období bolo všetko predpísané 
(proporcie, rozmery...), a to najmä v architektúre, ale prejavovalo sa to aj v klasicistickej literatúre. 
V umení platil Zlatý rez (= presné proporcie postáv, aby vznikol klasicistický ideál), v hudbe presný 
rytmus, presne vyhranené tóny či dokonalá intonácia a v literatúre to bol časomerný veršový systém. 
V období romantizmus (obdobie písania V. Huga, Ľ. Štúra...) sa od dokonalosti upúšťa. Začína sa 
zameriavať na výnimočných hrdinov, ktorí sa nachádzali v rozpore medzi snom a skutočnosťou vo 
výnimočných situáciách. Romantizmus podporuje fantáziu a rozlet. Hrdinovia sú často odstrkovaní, 
alebo dobrovoľne žijú na pokraji spoločnosti, sú osamelí, výnimoční, pociťujú smútok. Napríklad, 
jedným z najdôležitejších znakov romantizmu nachádzame aj v diele Chrám matky Božej v Paríži, 
a to harmóniu kontrastov. Odzrkadľuje sa to hlavne na Kvasimodovi, ktorý bol škaredý zvonku ale 
nádherný z vnútra (= mal dobé srdce); a Frolovi, katolíckom kňazovi, ktorý bol považovaný za 
dobrého, ale jeho srdce bolo zlé a nedobré. (! Bol prvým kňazom v histórii, ktorý bol vykreslený ako 
záporná postava).  
 
Jozef Gregor Tajovský tvoril v období druhej vlny realizmu (kritický realizmus). V tomto období sa 
nedostatky spoločnosti opisujú (prvá vlna = opisný realizmus), ale aj kritizujú. Na rozdiel od 
romantizmu (predchádzajúce obdobie realizmu), zobrazuje typické postavy v typických situáciách. 
Zobrazuje nižšie vrstvy, teda sa zaoberá obyčajnými ľuďmi. Realizmus poukazuje na nedostatky 
v spoločnosti. Kým v prvej vlne sa autori zaoberajú zemianstvom, v druhej vlne sa autori zaoberajú 
všeobecnými sociálnymi problémami. Využíva sa tu porovnávacia charakteristika (napr. Maco Mlieč 
a gazda). Ide o kontrast dvoch postáv.  

 
Porovnanie postáv Dona Quijota a Hamleta. 

HAMLET  DON QUIJOT 
- Dánsky princ 
- Hrad Elsinor 
- Žil v spoločnosti 
- Sluhovia, rodina 

Pôvod/postavenie - Hidalgó = 
príslušník najnižšej 
španielskej šlachty 

- Rozpadnuté sídlo 
- Život v samote 

- Mladý, príťažlivý 
- Kráľovské 

oblečenie (čierny 
zamatový oblek, 
klobúk s perom) 

Vonkajšia 
charakteristika postavy 

- Starý, takmer 50 
ročný 

- Význam mena: 
smiešny pán 

- Je zanedbaný, 
v ošarpanom odeve 
a v hrdzavom zbroji 

- Vybraná výchova, 
vycibrené spôsoby 

Správanie - Nevšímavé 
správanie, nestará 
sa ani o seba 

- Egoistický, ješitný 
- Pri neúspechu 

stráca sebadôveru, 
odvahu 

- Je netrpezlivý, 
zbrklý 

- Hoci Otéliu 

Vnútorná 
charakteristika 

 
Poznámka: Don ... vyzerá 
ako blázon ale má dobré 

vlastnosti = 
HEROIKOMICKÁ 

- Statočný, čestný, 
bez ješitnosti 

- Nie je egoista 
- Verí v seba, je 

trpezlivý 
- Je mravne silný, 

ušľachtilý 
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miloval, bol 
zahladený do seba 

- Psychicky 
nevyzretý 

- Intelekt vyspelý, 
nekoná impulzívne 

- Nestávajú sa mu 
komické udalosti 

- Predstiera 
pomätenosť, no žije 
v reálnom svete 

- Žije v mene svojich 
ideálov 

- K ženám má 
skutočný vzťah 

- Nevie, prečo žije 
(byť, či nebyť) 

- Smrť dojímavá, ale 
tragická 

- Skeptik, pesimista  

POSTAVA 
 

- Má slabý intelekt, 
koná impulzívne 

- Z čítania 
rytierskych 
príbehov sa 
pomiatol 

- Žije v imaginárnom 
svete 

- Žije v mene svojich 
ideálov 

- Žena, ktorú miloval 
bola tučná 
vidiečanka, no pre 
neho krásna 
princezná 

- Jeho život má cieľ 
- Smrť dojímavá 

a prirodzená 
- Nadšenec, 

optimista, komik 
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Zadanie  2 
 
Úloha č. 1 
Vysvetlite pojem frazeologizmus, uveďte ich delenie a príklady, kedy a prečo sa frazeologizmy 
používajú.  Vysvetlite sémantický význam ustálených slovných spojení: Achillova päta, oidipovský 
komplex, sizyfovská práca, ležať ako Lazar. Objasnite ich pôvod. 
Úloha č. 2 
Charakterizujte starovekú literatúru, analyzujte podľa vlastného výberu tragédiu Antigona alebo 
Epos o Gilgamešovi. Charakterizujte antickú drámu a antické divadlo. Ktorý znak antickej drámy 
ste našli v ukážke č. 1?  
 
Ukážka č.1 
 
Sofokles - Antigona 
 
Kreón: Veď bohov, prosím o to, po čom túžim ! 
Náčelník zboru : O nič nepros, lebo každý človek  
                            má svoj osud, ktorému sa nevyhne. 
Kreón : Odveďte ma! Už šaliem od súženia. 
             Veď hoci som to nechcel, mojou vinou 
              si zomrel, syn môj! Aj ty, moja žena! 
              Kam sa mám teraz podieť? Zrúcaninou 
              je všetko vôkol mňa! Ó, strašné rany 
              osudu, pred vami sme bez ochrany! 
Náčelník zboru :  
               Iba rozvážni ľudia vedia byť šťastní. 
               Nehrešte, uráža to bohov. Človeka,  
               ktorý si mnoho o sebe myslí a používa veľké slová,                                                                                
               neminie veľký trest a konať s rozvahou sa naučí 
               až na staré kolená.  
 
Ukážka č. 2 
 
Homér - Ílias 
 
Takto to hrdina riekol a meč svoj vytasil ostrý; 
meč to bol veľký a pevný a visel mu povedľa boku. 
Skrčiac sa vrhol sa naňho sťa vysoko letiaci orol, 
ktorý sa z výšiny cez temné oblaky ku zemi spúšťa, 
chcejúc buď jahniatko útle, buď plachého zajaca lapiť. 
Podobne vyrazil Hektor a ostrým sa zaháňal mečom. 
Ale aj Achilleus vyrazil vpred a srdce si divým  
naplnil srdom, a štítom, tým prekrásne zdobeným dielom, 
vpredu si zakryl prsia a na hlave neprestaj kýval 
prilbicou s hrebeňmi štyrmi a na nej viali mu zlaté 
srsti, čo Héfaistos posplietal v chochole vo veľkom počte. 
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1. Slovenský jazyk je veľmi bohatý na používanie prísloví, porekadiel, pranostík a prirovnaní, 
okrídlených výrazov ...  ktoré sa využívajú v bežnej i umeleckej reči. Tento druh jazyka všeobecne 
nazývame frazeologizmom, alebo frazeologickými jednotkami. Sú to vlastne ustálené slovné 
spojenia/pomenovania, ktoré skutočnosť pomenúvajú nepriamo.  
príslovia: krátky ľudový výrok, z ktorého vyplýva poučenie; porekadlo: ľudový výrok, z ktorého 
neplynie ponaučenie; prirovnanie: výrazový prostriedok, ktorý porovnáva dva javy, predmety; 
pranostika: ľudová múdrosť s predpoveďou počasia, alebo životnou skúsenosťou. Frazeologizmami 
môžeme zdôrazniť určitú vlastnosť predmetu, vyjadriť sa názornejšie, alebo s citovým zaujatím.   
Delenie: A) PODĽA BÁZY VZNIKU: lexikálne frazémy: zasahujú konkrétne slovné spojenie; 
syntaktická frazeológia: dotýkajú sa samotnej konštrukcie slova.  
               B)PODĽA PôVODU: domáce; cudzie alebo ľudové a umelé  
               C) PODĽA VZŤAHU K SPISOVNÉMU JAZYKU: spisovné a nespisovné (slangové, 
argotové, nárečové... = nespisovné).  
               D) PODĽA SLOVNÉHO DRUHU: substantívne, adjektívne, slovesné, príslovkové. 
               E) PODĽA ŠTYLISTIKY: knižné a hovorové, alebo tiež výrazné knižné, výrazné 
hovorové, s tlmenou hovorovosťou frazémy a s tlmenou knižnosťou a taktiež básnická či 
publicistická frazeológia, žartovná, familiárna ...  
               F) PODĽA FUNKCIE: frazémy s nominatívnou (pomenúvacou) funkciou, 
s komunikatívnou (výpovednou) funkciou a nominatívno-komunikatívnou funkciou. 
               G) PODĽA SÉMANTIKY ...  
Achillova päta = to je jeho slabosť; oidipovský komplex = zamilovanie sa do rodiča; sizyfovská 
práca = náročná, namáhavá, márna činnosť; ležať ako Lazar:  
 

2. Starovekú literatúru situujeme od 3-tieho tisícročia pred narodením Krista 5. storočia po Kristovi.  
Pre vznik tejto literatúry je vznik písma. Mnohé diela z tohto obdobia sú anonymné a väčšinou sa 
tradovali.  
Staroveká literatúra sa delí do dvoch skupín: ORIENTÁLNA a ANTICKÁ. Do prvej skupiny 
zaraďujeme Sumerskú (akadskú) literatúru, staroegyptskú, hebrejskú a indickú literatúru, ďalej 
perzskú a čínsku. A do druhej skupiny zaraďujeme grécku a rímsku literatúru.  
Sumerská literatúra vzniká v Mezopotámii v roku 4000 p.n.l., bola písaná klinovým písmom na 
hlinených tabuliach (klinové písmo bolo rozlúštené v 19-stom storočí). Do tejto literatúry 
zaraďujeme aj známy Epos o Gilgaméšovi. Je to príbeh Gilgaméša, prísneho kráľa a poloboha, ktorý 
vládol v meste Uruk. Obyvatelia tohto mesta prosia bohov o pomoc, a tí im zošlú polodivého človeka Enkidua 
a ten sa stane známym svojou silou. Gilgaméš sa s ním rozhodne bojovať, Enkidu ho porazí, ale stanú sa 
najlepšími priateľmi. Spoločne porážajú v horách obra Chuvavu. Neskôr, keď sa Gilgaméš vracia do Uruku, 
bohyňa Ištar sa do neho zamiluje. Táto bohyňa je škaredá a zlá. Keď ju Gilgaméš odmietne, bohyňa pošle na 
zem býka, ktorý ho má zabiť. Enkidu býka zabije a tým privoláva na seba kliatbu a tak zomiera. Gilgaméš sa 
rozhodne hľadať tajomstvo večného života a preto ide za človekom Utnapištim, ktorý prežil potopu sveta 
a bohovia ho obdarili nesmrteľnosťou. Aby ju získal aj on, musí splniť tri úlohy (má vydržať nespať sedem dní 
-a sedem nocí, vziať z dna mora rastlinku nesmrteľnosti) a však tretia úloha sa nezachovala. Gilgaméš 
nakoniec, keďže nesplnil ani jednu úlohu, nezíska nesmrteľnosť, ale za svoje činy je odmenený večnou 
„nesmrteľnosťou“. Záver eposu je vlastne rozhovor Gilgaméša a Enkidua, kde sa dozvedá o pochmúrnosti 
posmrtného života.  
Staroegyptská literatúra: Taktiež zaraďujeme do štvrtého tisícročia pred naším letopočtom. Vznikali 
tu rôzne životopisy, ľúbostné piesne ktoré boli písané na papyruse v hieroglyfoch. Tu vzniká aj 
Kniha mŕtvych, ktorá podáva rady pre zomrelých a rôzne pohrebné formulky.  
Hebrejská literatúra: Vzniká roku 1500 p. n. l. a je najmladšou literatúrou blízkeho východu. 
Hlavným dielom tohto obdobia je kniha kníh Biblia, ktorá obsahuje rôzne príbehy, žalospevy, 
ponaučenia, rady a filozofiu. Písmo sväté je rozdelené na dve časti, a to SZ a NZ. Stará zmluva 
obsahuje rôzny počet kníh v rôznych Cirkvách (u židov, katolíkov, pravoslávnych aj u protestantov), 
no delí sa na Tóru (5 kníh Mojžišových), historické,  Poučné knihy (J,Ž,P), Prorocké knihy. Nový 
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zákon obsahuje 27 kníh a vzniká polovici prvého storočia (do konca prvého storočia). Delí sa na 
evanjeliá, poučné listy a prorockú knihu.  
Indická literatúra: Vznikajú asi okolo roku 2000 p. n. l. (vznikajú dlhé tisícročia) a hlavným dielom 
sú Védy.  
Perzská literatúra: Vzniká asi v siedmom storočí pred naším letopočtom a hlavným dielom je 
Avesta, ktorá obsahuje modlitby, mýty, právnické texty, lyriku.  
Čínska literatúra: Písali štetcom na papier alebo hodváb a hlavným dielom je Kniha piesní.  
Grécka literatúra je najstaršou literatúrou v Európe. Táto literatúra, ako jediná sa vyvíjala 
samostatne, a prekonala orientálnu literatúru. V ARCHAICKOM období sa vyvíjal napríklad epos 
(epika), alebo elégie, bájky, zborová lyrika ... (lyrika). Jedným z najznámejších autorov eposu bol 
Homér a jeho známe dielo Iliada (Ilias a Odysea), veľmi známou sa stala aj anakreónska  literatúra 
(literatúra o alkohole, sexe...), ktorú zaraďujeme do pijanskej lyriky alebo spisovateľka Sapfó 
(ľúbostná lyrika, so svojimi priateľkami žila na ostrove lezbos), od ktorej sa zachovala Modlitba 
k Afrodite. Z tohto obdobia asi najznámejšími príbehmi, ktoré sú známe už aj medzi deťmi, sú 
Ezopove bájky. V ďalších storočiach sa rozvíja dráma, hlavne v Aténach (=antická dráma, grécke 
divadlo), ktorá sa dvakrát do roka, na počesť boha Dionýza, recitovala v Amfiteátri. Herci vždy 
vystupovali v maskách (aj muži boli prezlečení za ženy). Toto grécke divadlo veľmi ovplyvňovalo 
verejnú mienku a rozširovalo sa vo forme komédie a tragédie (Aristofanes; Sofokles). Medzi také 
základné znaky gréckej drámy patrí mytologickosť,   samoľúbosť a odvaha hrdinov, tragédie sú 
veršované, táto dráma sa nedelí na dejstvá, ale v deji sa strieda tanec a spev so slovom. Tu 
zaraďujeme napríklad dielo Pripútaný Prométeus. Dramatik Sofokles rozšíril chór v dráme (z 12 na 
15) a do dejstiev priniesol i tretieho herca. Jeho postavy už konali samostatne a bohovia nezasahovali 
do deja tak často. Medzi jeho najzákladnejšie diela patrí Antigona. Je to príbeh vojny, kde proti sebe 
stoja dvaja bratia (Polyneiko, Eteokles), ale obaja vo vojne zomrú. Otec Kreón dáva Eteókla 
pochovať ako vlastenca, ale Polyneika zakáže. Jeho sestra, Antigona, ho však i napriek zákazu 
pochováva. Kreón však vždy telo vykope a raz sa rozhodne dať k telu stráže, aby zistil, kto 
Polyneika pochováva. Zistí, že je to ich sestra, Antigona. Keďže dal sľub, tak ju musí potrestať. 
Zaživa ju zamuruje. Antigona sa vo svojom väzení obesí, ďalší Kreónov syn sa prebodne mečom 
a a aj jeho matka spácha samovraždu. Zaujímavé na tomto diele je, že doň vôbec nezasahujú 
bohovia. Vidíme tu katarziu (=vnútorná očista; Kreón o všetko príde a uvedomí si chybu).  
V antickej dráme sa využívajú dialógy a aktuálny prítomný čas. Dramatik Aristoteles v dráme 
rozlišoval 5 stupňov drámy s prológom a epilógom, a to EXPOZÍCIU (úvod), KOLÍZIU (zauzlenie), 
KRÍZU (vyvrcholenie), PREPOZICIU (obrat) a KATASTROFU (záver). Tu rozoznávame aj vyššie 
a nižšie žánre (tragédia, epos, óda/bájky, komédie, satira) 
Rímska literatúra sa začala rozvíjať v období rozkvetu gréckej literatúry. Rozoznávame tu archaické 
obdobie, zlatý a strieborný vek. Do prvého obdobia zaraďujeme napríklad Tita Plata a jeho Komédiu 
o hrnci. Tento spisovateľ priniesol slovné hračky a ovplyvnil Moliéra. V zlatom veku sa rozšírilo 
rečníctvo (Cicero), tvorili sa životopisy (Cézar). V poézii je známym Publius Ovídius Naso so 
svojím dielom Metamorfózy (spracoval tu množstvo gréckych a rímskych mýtov). 
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Zadanie  3 
 
Úloha č. 1 
Charakterizujte slovnú zásobu slovenského jazyka, uveďte, aké je jej štýlové rozvrstvenie. 
Definujte jednotlivé vrstvy slovnej zásoby. Vyhľadajte v jednej ukážke štylisticky príznakové slová 
a zaraďte ich do príslušných skupín.  
Úloha č. 2 
Na základe ukážok špecifikujte životné postoje otcov ako literárnych hrdinov. Charakterizujte 
aspoň jedno dielo v slovenskej literatúre, kde je hlavnou témou generačný problém medzi rodičmi 
a deťmi. 

 
Ukážka č. 1  

 
Jean Baptiste Poqueline – Moliere: Lakomec 

 
Harpagon: Som veľmi rád, že súhlasíte so mnou, lebo jej slušné správanie sa a jej sladký zjav mi 

uchvátili dušu a som rozhodnutý oženiť sa s ňou, hoci nemá majetku. 
Cleante: Ako? 
Harpagon: Prosím? 
Cleante: Hovoríte, že ste rozhodnutý...? 
Harpagon: Oženiť sa s Mariannou. 
Cleante: Kto, vy? Vy? 
Harpagon: Ano, ja, ja sám. Čo tým chcete povedať? 
Cleante: Zamdlievam, musím odísť. 
Harpagon: To nič nie je. Choďte do kuchyne a vypite za veľký pohár čistej vody. Pozrime sa, aký 

slabučký galán, nemá sily ani toľko ako kura. Na tom som sa rozhodol, dcéra moja, čo sa 
týka mňa. Čo sa týka tvojho brata, vybral som mu vdovu, ktorá sa mi má dnes prísť 
predstavi, a teba dám za pána Anzelma. 

 
Ukážka č. 2  

 
Honoré de Balzac -  Otec Goriot 

 
Ach, keby som bol bohatý, keby som si bol nechal majetok, keby som im ho nebol dal, to by tu boli, 
oblizovali by mi líca svojimi bozkami. Býval by som v paláci, mal by som krásne izby, sluhov, teplo 
a ony by sa rozplývali v slzách aj so svojimi mužmi a deťmi. To všetko by som mal. Ale takto nič! Za 
peniaze je všetko, ešte aj dcéry. Ó, kdeže sú moje peniaze? Keby som mal zanechať poklady, balili 
by ma do obkladov, starali by sa o mňa, počul by som ich, vídal by som ich. Ach, moje drahé dieťa, 
moje jediné dieťa, moja opustenosť a bieda sú mi milšie! Keď je bedár milovaný, aspoň je isté, že 
ho naozaj ľúbia. Nie, chcel by som byť bohatý, to by som ich videl. Namôjveru, ktohovie? Obe majú 
srdce z kameňa. Priveľa som ich ľúbil, aby ony aspoň trochu ľúbili mňa. Otec má byť vždy bohatý, 
má... 
 
Ukážka č. 3 
 
Franz Kafka – List otcovi 
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Pokiaľ išlo o nás dvoch, skutočne si mal nezvyčajne často pravdu, v rozhovore to bolo samozrejmé, 
hoci k nemu došlo zriedkakedy, ale aj v skutočnosti. Ale ani to nebolo zvlášť pochopiteľné, celé 
moje myslenie bolo totiž pod Tvojím tvrdým tlakom, aj to myslenie, ktoré sa nezhodovalo s Tvojím. 
Všetky tie od teba zdanlivo nezávislé myšlienky boli od začiatku zaťažené Tvojím odmietavým 
úsudkom, bolo priam nemožné znášať úplné a trvanlivé uskutočnenie tej myšlienky. Nehovorím tu 
o nejakých významných myšlienkach, ale o každom drobnom čine z detských čias. Stačilo len, ak  
som bol z niečoho šťastný, zanietený pre nejakú vec, prišiel som domov a porozprával som o nej 
a Tvojou odpoveďou bol ironický povzdych, pokrútil si hlavou a poklepal si prstom po stole. 
 
Ukážka č 4 
 
Pavol Országh – Hviezdoslav - Roľník 
 
Už zoral roľník, záhon zoral celý. 
Hľa, opak obličaja začernelý, 
zhon havranov naň sadá, — čiže nájdu, 
čo hľadajú? veď zlietlo ono plemä 
na korisť z rozorvanej hrude zeme, 
na korisť … A opásav oráč zájdu, 
keď najprv pozyv svoj bol zaslal v nebe 
so vzdychom duše žhavým, holohlave: 
už rozsieva, po hrsti sype v tmavé 
tie ústa zeme, aby, keď čas príde, 
vzal odplatou po celom za hrsť chlebe. 

1. Slovnú zásobu SJ definujeme ako súhrn všetkých slov, ktoré sa v jazyku používajú. Slovná 
zásoba má jadro a obal. Kým v jadre sa nachádzajú tie najpoužívanejšie slová, v obale sa 
nachádzajú menej používané slová. Často krát sa z jadra do obalu a opačne presúvajú slová, 
a to generačne alebo s vývojom techniky.  
 
Podľa príslušnosti k štýlovej vrstve delíme slovnú zásobu na a) štylisticky nepríznakové 
slová, kde zaraďujeme neutrálne slová, teda nie, ktoré sa vyskytujú vo všetkých štýloch 
jazyka a tvoria hlavnú časť spisovnej Slovenčiny (odísť, bohatý ...) a b) štylisticky 
príznakové slová, ktoré sa využívajú v presne vymedzených kontextoch. Tu rozlišujeme 
slová SPISOVNÉ (sú súčasťou normy spis. jazyka, sú to bežné hovorové slová, odborné 
termíny, knižné slová, archaizmy, historizmy, neologizmy, publicizmy, biblizmy 
a poetizmy)   a NESPISOVNÉ (stoja za hranicou spisovného jazyka, ako okazionalizmy = 
cudzie a deformované slová, dialektizmy, slang, argot ...). Podľa expresivity rozlišujeme 
a)neutrálne slová a b) expresívne (=s citovým zafarbením) slová. S POZITÍVNE 
CITOVÝM ZAFARBENÍNM poznáme napríklad deminutíva (zdrobneniny), eufemizmy 
(zjemňujúce slová), hypokoristiká (mazľavé slová) a S NEGATÍVNE CITOVÝM 
ZAFARBENÍM, kde zaraďujeme pejoratíva, dysfemizmi (hanlivé slová), audementatíva 
(zveličujúce), vulgarizmy ...  
 
Príklady z prvej ukážky: slabučký, galán, žhavým ...  
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2. Lakomec. Harpagon vydáva svoju dcéru, lenže záleží  mu len na tom, aby jeho pokladnica 
neutrpela. Tešil sa zo ženícha, ktorý si chcel vziať jeho dcéru aj bez vena. Chcel dcéru aj 
syna odovzdať tak, aby ho to nič nestálo. Bolo mu jedno, či jeho dcéra nastávajúceho ľúbi 
alebo nie, či je príťažlivý alebo odpudivý, či je pre ňu vhodný ... Nechcel minúť ani cent. 
Jeho podmienkou bolo, že syna a dcéru odovzdá len vtedy, ak venu na druhej strane bude 
vysokú a všetky výdavky pôjdu len z vrecká svatovcov.  
Otec Goriot svoje dve dcéry miloval a dal by im všetko, čo mohol. Keď sa obe vydali za 
bohatých mužov, otca si prestali všímať. Spyšneli. Tým, že im všetko dával, dostal sa Goriot 
na mizinu. Žil v penzióne, kde prišiel ako bohatý príťažlivý muž, o ktorého mala záujem aj 
majiteľka penziónu, no neskôr chudobnel a postupne sa sťahoval na vyššie a vyššie 
poschodie, kde boli lacnejšie izby. Keď ochorel a dostal sa na smrteľnú posteľ, ani jedna 
z jeho dcér ho neprišla navštíviť. Jedna šla radšej na bál a druhá sa vyhovorila. Dokonca 
neprišli ani na pohreb, veď ich láska odišla s jeho peniazmi. Na smrteľnej posteli prichádza 
k téze, že „človek musí zomrieť, aby si uvedomil, čo sú deti.“ 
List Otcovi je príbeh o skutočnom otcovi. Dielo bolo písané formou listou, ktoré Frank 
adresoval svojmu otcovi. Ten mu všetko obetoval, tvrdo pracoval, aby dal synovi všetko, čo 
potreboval. Bol však aj panovačný a synovi často vtláčal svoje názory... Bol nesmierne 
autoritatívny. Frankovým životom prechádzalo množstvo zákazov a bojov s otcom, v liste 
však priznáva to, čo doteraz nepriznal a všetko akoby písal otcovi prvýkrát, akoby mu 
odpúšťal.  
Roľník je príbeh pracovitého a spravodlivého muža, ktorý všetko robil pre svoju rodinu. 
I napriek chudobe mala jeho rodina všetko, avšak chýbalo im to najdôležitejšie, otcova 
láska.  
Skon Paľa ročku: Paľo so ženou stavali dom a jeho matka im vôbec nepomohla. 
Doslova sa im v tom čase vyhýbala. Na koniec, keď ho dostavali, prišla sa naň 
pozrieť. Paľo ju doslova vyhodil z domu, až si na dvore rozbila hlavu. Matka sa na 
nich nahnevala a niekoľko rokov sa s nimi nerozprávala. Paľo na smrteľnej posteli cíti, 
že potrebuje udobrenie s matkou. Tá najskôr zaryto neprichádza, no nakoniec mu 
odpustí a príde za ním. Paľo umiera v pokoji.  
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Zadanie  4 
 
Úloha č. 1 
Vyhľadajte v texte Kráľovej balady 5 slovies. Vysvetlite slovesá ako slovný druh. Rozlíšte vybrané 
slovesá podľa ich lexikálneho významu na plnovýznamové a neplnovýznamové.  Vysvetlite podstatu 
gramatickej osoby slovesa a ukážte, ako túto vlastnosť slovies využíval Kráľ vo svojej básni (napr. 
chodí, tmí sa, nepovedal atď.). 
Úloha č. 2 
Na základe ukážok definujte romantického hrdinu. Odhadnite, prečo zvolil Janko Kráľ (v druhom 
úryvku) odlišnú formu usporiadania verša a nápadne ho priblížil k ľudovej piesni.   Porovnajte diela 
Smrť Jánošíkova a Máj ( literárny smer, literárny žáner, tému, ideové zámery, konflikt, hrdinov, 
kompozíciu, chápanie života, smrti, autoštylizáciu). 
 
Ukážka č.1 
 
Andrej Sládkovič – Detvan 
 
Čo, vrstovníci moji, myslíte? - 
nie je to už nádeje svet, 
keď už vo svojom mladom úsvite  
národ si vie krásne hovieť? - 
Nie je to zora budúcej slávy, 
keď z nešťastia si blaženosť spraví 
umná živnosť nášho ľudu?- 
On v púšti stojí, a v nebi žije: 
čo, keď sa puk ten vo kvet rozvije? 
Svety nám závidieť budú! 

v  
Teda ti dačo šepnem do ucha – 
vraví pán, k nej sa pritiera, 
na mäkké pliecko ruku opiera: - 
Bojte sa, pán vojak, zaucha! 
Sprostá vám dievka také vysolí, 
 že kedy  v Detve smelým ste boli, 
o dva týždne obadáte! – 
A ešte viac bojte sa Martina: 
príde, toto je jeho hodina: 
ten vám povie, kade máte! – 

v  
V Zvolenskom zámku veľká dvorana, 
kde kráľovské visia tône, 
tam kráľ počúva svojho Detvana, 
sediac na bohatom tróne: 
kráľovské oko s okom šuhaja 
sa zrástlo, dlho tak obidvaja 
zabúdali na prudký čas; 
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až knieža nemú tichosť prelomí 
a v spravodlivom začne svedomí 
ozývať sa takýto hlas: 

v  
Martinko! Vieš ty dusiť sokoly, 
čo škrtia krotké zajačiky! 
Vieš ty zrážať tých, ktorých nebolí 
srdce cudzie prázdniť vačky! – 
No nechcem ja tu púšťať sa do chvál: 
tys’ hodný šuhaj a ja som tvoj kráľ! 
Znám ja sokoly, znám vrahov: 
na tie pôjdeme. Ja teba ľúbim –  
nepustím ťa preč – všetko ti sľúbim – 
pod našou svätou prísahou!  
 
Ukážka č. 2 
 

  Ján Botto – Smrť Jánošíkova 
 
Zomrieť! tak výrok - dobre, ja chodil po zboji, 
ale kto viacej zbíjal, ja, či kati moji?! 
Ja chodil po zboji, po tom šírom poli, 
aby som zabudol o ťažkej nevôli, 
ja chodil po zboji poľanou bezbrehou, 
aby som naučil pravde pyšných vrahov, 
ja chodil po zboji za slobodou zlatou, 
aby som rozrážal putá svojich bratov. 
Sloboda, sloboda, slobodienka moja, 
pre teba mne páni šibenicu stroja. 
 
Ukážka č. 3 
 
Karel Hynek Mácha – Máj 
 
 „ Vy, jenž dalekosáhlým během svým, 
co ramenem tajemným zemi objímáte, 
vy hvězdy rozplynulé, stíny modra nebe, 
vy truchlenci, jenž rozsmutnivše sebe, 
v tiché se slzy celí rozplýváte, 
vás já jsem posly volil mezi všemi. 
Kudy plynete u dlouhém dálném běhu,  
i tam, kde svého naleznete břehu, 
tam na své pouti pozdravujte zemi. 
Ach zemi krásnou, zemi milovanou, 
kolébku mou i hrob můj, matku mou, 
vlast jedinou i v dědictví mi danou, 
šírou tu zemi, zemi jedinou!“  
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Ukážka č. 4 
 
Janko Kráľ – Zakliata panna vo Váhu a divný Janko 
 
Sám Janík tam na Váhu chodí zarmútený, 
ani v nedeľných hábach nie je oblečený, 
v čiernom dlhom kepeni ako havran dáky 
po chodníčkoch, priekopách stúpa haky-baky. 
Tmí sa. Pomedzi tŕnie nad Váhom na skalu 
vyjde, obzrie sa – dobre nezájde od žiaľu, 
zaplače – ale ticho v bôľnej duši jeho – 
a padne na čiernu zem od žiaľu veľkého. 
Zmrklo sa. Prišiel domov, sadol si k večeri, 
nepovedal slovíčka tej svojej materi. 
 
 
Na doline v šírom poli 
na tej tichej vodičke, 
povedajú starí ľudia 
o zakliatej paničke. 
 
A vraj práve na Vstúpenie, 
keď odíde preč stríg zhon 
a keď tanec držia čerti, 
tá panna vychádza von 
 
Ktorý šuhaj sa v to vezme 
šaty naopak si vziať 
a doprostred Váhu skočiť, 
že ju môže hneď odkliať. 
 
A ten potom čokoľvek chce, 
či to striebra, či zlata, 
to mu všetko hneď vyplatí 
tá panna už odkliata. 
 
 
Ukážka č.5 
 
Samo Chalupka – Mor ho! 
 
Hoj, rozovrela tá krv slovanská divoko, 
a junák ti cárovi pozrel okom v oko: 
a z oka ti mu Božia zablysla sa strela: 
ruka sa napružila a na zbroj udrela: 
a jedným veľkým citom srdcia im zahrali 
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a jeden strašný ohlas ústa im vydali: 
„Mor ho!“ kríkla družina slovanská odrazu 
a meč zasvietil v pästi každému víťazu: 
„Mor ho!“ kríkla a razom na cára sa metá: - 
to ti na rímsku pýchu slovanská odveta. 

1. Chodí (plnovýznamové –činnostné), nie je (neplnovýznamové – sponové), obzrie sa 
(plnovýznamové?), držia (plnovýznamové – činnostné), odíde (plnovýznamové – činnostné). Piatou 
skupinou ohybných slovných druhov sú verbá, čiže SLOVESÁ. Vyjadrujú stav, činnosť alebo deje 
osôb, zvierat, vecí, javov ... Verbá rozoznávame zvratné  (česať sa) a nezvratné (česať); ďalej na 
plnovýznamové (hovoriť, ísť...) a) činnostné (Bezpredmetové: letieť; Predmetové prechodné: písať 
úlohu, a predmetové neprechodné: snívať o šťastí) a b) stavové (červenať sa); a neplnovýznamové, 
ktoré sa delia ešte do 4 skupín, a to: a)sponové (byť, stať sa), b )fázové (začať, prestať), 
c)modálne/spôsobové (chcieť, musieť) a d)limitné (ísť, mať). !!Bezpredmetové slovesá sa nespájajú 
s predmetom, predmetové áno. Bezpredmetové sa spávajú len s príslovkovým určením. Pri slovesách 
určujeme 6 gramatických kategórií, a to a) osoba (prvá, druhá, tretia), b) číslo (sg, pl.), čas 
(préteritum, prézent, futúrum), d) spôsob (oznamovací, podmieňovací = kondicionál, a rozkazovací; 
pri e) vide určujeme dokonavý a nedokonavý vid; ďalej určujeme f) slovesný rod, ktorý je : činný 
a trpný. Verbá majú určité svoje tvary, ktoré delíme podľa určitosti na a) určité a b) neurčité. Pri 
prvých určujeme gramatické kategórie, a pri neurčitých nemôžeme určiť gramatické kategórie, ale 
určujeme pri nich neurčitok, prechodník, činné príčastie prítomné, činné príčastie minulé, trpné 
príčastie a slovesné podstatné meno. Podstata gramatickej osoby slovesa spočíva vo vyjadrení toho, 
kto je subjektom prehovoru. 

2.  Hrdina romantizmu bol sklamaný, osamelý, vylúčený zo spoločnosti. Je to výnimočný človek, ktorý 
je plný ideálov a chce ich uskutočniť, ale spol. mu v tom bráni. Dostáva sa do konfliktu so 
spoločnosťou. Zostáva sám nepochopený a tak sa z neho stáva samotár. V osamelosti hľadá únik 
pred svetom - uzaviera sa do seba. Nemá záujem spolčovať sa s ľuďmi - je individualista. Je hrdý na 
svoju samotu a postupu k spoločnosti. Túži po láske, lebo v láske chce nájsť útočisko pred zlým 
svetom. Žije iba vo svojich snoch a predstavách - nemiluje skutočnú ženu, ale iba ideál - dostáva sa 
do konfliktu medzi snom (túžbou) a skutočnosťou. Často prežíva bolestné, tragické lásky, zisťuje v 
nich, že predtým iba sníval, že skutočná žena nie je jeho vysnívaným ideálom. Hľadá únik v prírode, 
ktorá sa má stať jeho priateľom, pomocníkom. Ale v prírode si ešte viac uvedomuje, že ho nikto 
nedokáže pochopiť. Je pesimistický, precitlivený. Dôraz kladie na cit nie na rozum. Romantici 
zobrazujú minulosť, lebo v stredoveku videli vzor voľnosti človeka. Neobhajujú vládnucu vrstvu, ale 
naopak podporujú boj národov za slobodu. Romantizmus sa zakladá na kontrastoch - dobro a zlo, 
škaredosť a krása. Zobrazovali ľudí z najnižších spoločenských vrstiev - bedárov, ktorí stoja na 
okraji spoločnosti. Autori nekladú dôraz na rozum, ale na cit. Literatúra sa subjektivizuje - stáva sa 
citovejšou. 
.... 
Komparácia diel Smrť Jánošíkova a Máj. 

K. Hynek Mácha - Máj Znak Ján Botto – Smrť Jánošíkova 
  

SPOLOČNÉ ZNAKY 
 

 
romantizmus - Čechy 

 
literárne obdobie 

 
romantizmus – Slovensko 

 
lyricko-epicko-reflexívna 
básnická skladba 

 
žáner 

 
lyricko-epicko-reflexívna 
básnická skladba 

 
Tragický a osud hlavných 

 
téma 

 
Trest a osud hlavných hrdinov.  
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hrdinov. 

Status zbojníka u Viléma, 
romantická revolta proti 
spoločnosti, túžba po slobode 
a spravodlivosti, vyjadrenie 
lásky k rodnému kraju, 
rozlúčka s rodným krajom, 
oslava lásky k Jarmile 
(partnerke, žene). 

 
 
 

spoločné myšlienky 

 
Status zbojníka u Jánošíka, čo 
je znak romantického hrdinu, 
túžba po slobode 
a spravodlivosti, vyjadrenie 
lásky k rodnému kraju, 
rozlúčka s rodným krajom, 
oslava lásky k ľudu  

typický romantický konflikt: 
rozpor sna a skutočnosti 
(väzenie vz túžba po slobode) 

 
konflikt 

 
väzenie vz sloboda 

typický romantický hrdina 
(zbojníci, vysoká miera 
subjektivizmu autora, 
tragizmus) 

 
typ hrdinu 

typický romantický hrdina 
(zbojníci, vysoká miera 
subjektivizmu autora, 
tragizmus) 

Spoločnou je tu čierna farba 
(čierna noc), Vilém je väznený 
v čiernej veži 

 
obraz väzenia 

Väznení počas čiernej noci, 
Jánošík je väznený v čiernom 
meste 

Vilém uvažuje o slobode, vine, 
spoločnosti, nebojí sa smrti 

 
myšlienky 

Jánošík uvažuje o vine (kto 
viac zbíjal...), živote, smrti, 
spoločnosti, nebojí sa smrti 

„...nehnutý stojí lid“- pasívny 
ľud, ale aj napriek tomu, že bol 
zbojníkom sa za neho ľudia 
modli a vyjadrujú súcit 

 
 

obraz ľudu pri poprave 

pasívny ľud, „ľud nemý jak 
tôňa vlečie sa dokola“ – ľudia 
boli pasívny, lebo sa po 
revolúcii báli 

  
ROZDIELNE ZNAKY 

 

-Vilém sa nechcel stať 
zbojníkom, otec ho vyhodil 
z domu 

-príčina bola osobná 
-charakterm bol Vilém 
zločinec a otcovrah 

 
 

postavy 

-Jánošík chcel sám byť 
zbojníkom 
-príčina nadosobná (pre ľud) 
-zástanca ľudu, národný hrdina 

Jarmila – má osobný charakter  
obraz milej 

duša ľudu (víla)- nadosobný 
charakter 

viera v pozemský život (s jeho 
koncom duša zomiera) 

 
chápanie života 

 
viera v nadpozemský život 

Vilém je smrteľný, jeho telo 
prijíma zem, duša ide do pekla, 
spomenie si na neho len Mácha 
(básnik) pri návšteve 
popraviska 

 
Smrť 

Jánošík ide po smrti do 
kráľovstva víl, kde sa ožení 
s kráľovnou víl, jeho duša ide 
do neba a ľud na neho spomína 
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Zadanie  5 
 
Úloha č. 1 
Definujte pravidlá, podľa ktorých sa píše čiarka v jednoduchej vete a v súvetí (vo vyčleňovacej, 
pripájacej a odčleňovacej funkcii), doplňte v ukážke č. 2  chýbajúce čiarky a odôvodnite ich. 
Úloha č. 2 
Predstavte najzaujímavejšie ženské literárne postavy, ich charaktery a osudy v svetovej aj 
slovenskej literatúre v troch literárnych obdobiach. Na základe ukážok popíšte zmenu myslenia 
Zuzky Kamenskej. 

 
Ukážka č. 1 

 
Jozef Gregor – Tajovský – Statky-zmätky 
 
Mara    :    A ešte prepísať... 
Palčík   :    Majetky, tie mám prepisovať? Hej! 
Ďurko   :   Čo ste nasľubovali, tie! A keď nedávate, vzal som. Čože? Ja som dorobil. Ale vy ste  

chceli,  len aby som vám ja robil a vy fajčiť, rozkazovať, pod pecou sedieť. 
Palčík   :   Nepretrhal si sa. Ja som starý, nevládzem, ale ty si sa chytil gazdovstva, teda zapracuj, 

na  starosť budeš mať. 
Ďurko   :  Aj si ho prepíšem. Ak mi nezaplatíte, čo som vám robil. 
Palčík   :   Prepíšeš?! Oprobujeme sa. Ani babky! Dosť si sa ma skazil do roka! Ja ťa vyplatím. 

Dones,  žena, nejaký kôl! Ja mu vyplatím - keď mu nakladiem. Ožran - lump! 
Mara    :   Preboha ťa prosím!... A ty, choď už niekam v peklo! 
. 

v  
Zuzka (1) : Ja ho chcem, ako som ho od prvopočiatku chcela. Chcem ho počúvať, obsluhovať, verná 

mu byť  a robiť a žiť statočne, ako sa patrí. Toto odo mňa nikdy nepočul, že ho nechcem. 
Ale on si ma neváži , ani ako slúžky, nie ženy prisahanej...(Plače.) A tak ja idem. Načo 
mu zavadzať? Prečo sa triasť pred ním, báť sa ho? A byť mu na závade... 

Zuzka (2) : Mne nikto neuzná. Každý mi len, i vlastná mať – len trp a trp. Ale ja to nevydržím. 
Trpieť od muža, ktorý ma klame...Nie, dosť bolo už. Nebudem trpieť! Bola by som 
horšia od frajerky. Sama sebe by sa musela zhnusiť. 

Zuzka (3): Nevieš, a mňa by si mohol znovu nechať. Ak poznávaš doterajší život svoj, tým lepšie. 
Zanechaj ho a tráp sa, ako vieš. Ja sa tiež tak budem; škoda by nám bolo znovu začínať. 
Už mi otvrdlo srdce, zabudla som na útisky, majme pokoj. Vzal si si druhú, nemôžeš mať 
mňa. Ži s tou. 

 
Ukážka č. 2 
 

Ján Palárik – Dobrodružstvo pri obžinkoch 
 

Miluša: Istotne ale nie každý je Maďar. Čudujem sa vám Lajoško že ste sa ešte nenaučili v školách 
tento rozdiel. Tak dobre sú Slováci Uhri ako i Maďari ktorí si tu nemajú väčšie právo 
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osobovať. A ten chlieb uhorský – ha ha ha – vari mi ho Maďari vyrábajú? Práve sa mi 
končí žatva a dnes budem sláviť obžinky; uvidíte aký je úprimný a dobrosrdečný ten ľud 
slovenský z ktorého lona i vy pochádzate; len sa ho nemusíte tak odriekať páni a tak 
opúšťať úbohých krajanov svojich.  

1. Čiarkami sa vyčleňujú výrazy, ktoré nie sú vetnými členmi; čiže citoslovcia, oslovenie, vsuvky, 
hodnotiace častice, kontaktové výrazy; ďalej rôzne vety ... Pri viacnásobných vetných členoch sa 
čiarky pripájajú, a to pri predmete, prívlastku, príslovkovom určení, doplnku alebo podmete. 
Taktiež pri mennej časti slovesno-menného prísudku. Čiarku pripájame aj pred stupňovacími 
spojkami a odporovacími spojkami, tiež pred spojkami: a teda, a preto a tak ... Čiarky píšeme aj 
medzi jednotlivými údajmi v adrese, ak adresu uvádzame v jednej vete. Čiarku pripájame aj 
v priraďovacom súvetí, kde spájame hlavné vety a už pred spomínanými výrazmi: a preto, a teda, 
a tak, a predsa, a jednako ... Posledná odčleňovancia funkcia čiarky sa využíva pri vytýčenom 
vetnom člene alebo pri osamostatnenom vetnom člene.  

2. Z obdobia romantizmu je jednou z najzaujímavejších ženských postáv pre mňa Babička od Boženy 
Nemcovej. Babička je harmonická osobnosť, ktorá stelesňuje životodarnú silu ľudstva. Po príchode 
k vnúčatám do Belidla si ju všetci obľúbia pre jej srdečnosť, múdrosť a vlastenecké cítenie. Je 
pracovitá, stáva sa hlavou rodiny, pečie chleba a všetkým dáva užitočné rady, na ktoré sa niektorí 
ľudia menia, iní získajú lásku = babička je symbolom múdrosti. Babička učila deti milovať vlasť 
a učila ich tolerancii k ostatným. V závere babička vie, že sa jej život končí, všetko dá do poriadku 
a rozlúči sa so svojimi najmilšími. Keď zomrie, plače celé údolie. V romantizme ženské postavy 
predstavujú niečo hlbšie, ako napr. krása národa (Elena – Detvan), niekedy s týmito znakmi splýva. 
Využívaná je ľudová slovesnosť, autoštylizácia, hrdinami často bývajú výnimočné postavy.  
 
Ďalším obdobím, ktoré je pre mňa zaujímavé je obdobie Ruského realizmu. V tomto období je 
známa Anna Karenina od Leva Nikolajeviča Tolsoja. Je to jedna z najvýraznejších ženských postáv 
svetovej literatúry. Anna opúšťa svoju rodinu pre milovaného muža, no jej manžela sa nedotkla ani 
tak nevera ako strach zo spoločenského škandálu. Anna je spoločnosťou odsudzovaná, pretože svoje 
rozhodnutie spravila v dobe, keď sa to nesmelo, nepripúšťalo sa to. Anna svoj život končí 
samovraždou. Navonok je pôvabnou a príťažlivou ženou ale vo vnútri veľmi utrápenou a nešťastnou 
a nevyrovnanou. Bola vydatá za muža, ktorého nemilovala. Mala s ním syna. So svojím pokojným 
životom nebola spokojná. Do života jej vstúpila veľká láska k Vronskému, hanbila sa však za ňu. 
Hoci na začiatku svoje city potlačovala, potom sa začali stretávať a nakoniec s ním otehotnela. 
Nevedela čo má robiť. Keby mužovi povedala pravdu, stratila by tým svojho syna, ktorého veľmi 
ľúbila. Manžel však rozvod odmieta  a odpúšťa jej. Stará sa aj o druhé dieťa. Neskôr však Anna ujde 
s Vronským. Avšak, keď on dlhšiu dobu neprichádza, Anna dostáva záchvaty žiarlivosti. Jedného 
dňa do nevydrží a skočí pod vlak. V období realizmu sú postavy typizované a zobrazujú typické 
charaktery rôznych vrstiev, ženu sú často intrigánky. (Katica – Dom v strání = pohŕda inými 
vrstvami; Iľa – Ťapákovci = imperatívna postava ...)                                                                                               
 
V Slovenskej povojnovej próze ma zaujala postava Ema Klaasová od Alfonza Bednára – Sklený 
vrch. Postavy v tomto diele majú výraznú individualitu, silný citový život a nepripomínajú 
typizovaného socialistického hrdinu bez súkromného života. Ema vyjadruje city k trom mužom 
prostredníctvom denníka, cez ktorý sa snaží vyrovnať so svojou minulosťou. Má rada svojho 
manžela ale jej minulosť a to, čo pred ním tajila sa stavia medzi nich. Emu každý z jej mužov niečo 
naučí. Napríklad: Milan ju naučil poznávať a vážiť si prírodu. Otehotnie s ním, no rodina, u ktorej 
býva ju presvedčí, aby si dieťa nechala vziať. Nakoniec nebude môcť mať deti a manželovi 
nevysvetlí dôvod. Po tom, čo Milana vyhlásia za nezvestného sa dostáva Ema do prac. tábora. Tam 
spoznáva Zoltána Balla, s ktorým sa aj zasnúbi. A však, keď zisťuje, ako ju využíva a trápi ju, že ju 
neustále obviňuje z niečoho, čo nespáchala, opúšťa ho a odchádza do tichej doliny. Ema sa uzatvára, 
no pri Jozefovi Solanovi zabúda na Milana. Ema tají vzťah s Milanom a má strach, keď sa o ňnom 
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niekto zmieňuje. V závere sa rozhodne, že mužovi všetko povie, no v deň odjazdu zomiera. Postavy 
v tomto období bývajú často typizované a deformované metódou socialistického realizmu, ktorý 
zobrazoval radostné budovanie socialistického štátu.  
 
Zuzka Kamenská je z počiatku tichá a nevýrazná, dobrá dievčina, ktorá sa za Ďurka vydáva 
s dôverou, že ich manželstvo bude šťastné – nevidí len majetok. Ďurko sa jej páči, no keď sa vráti 
k Bete, veľmi ťažko to nesie. Mení sa na hrdú a sebavedomú ženu, zoberie si dieťa a ide žiť 
k rodičom. Neskôr Zuzka odmieta Ďurove prosby, aby sa k nemu vrátila.  
 

Zadanie  6 
 
Úloha č. 1 
Definujte ohybné slovné druhy, vymenujte a charakterizujte jednotlivé gramatické kategórie, ktoré 
pri nich určujeme. Určte gramatické kategórie vyznačených slov. 
Úloha č. 2 
Popíšte obdobie vzniku, pôsobenia a zatvorenia Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Na 
základe ukážok a vlastných poznatkov charakterizujte umelecké smerovanie Martina Kukučína od 
zobrazenia jednotlivca k problémom rodín, spoločenských tried a problémom ľudstva, analyzujte 
román Dom v stráni. 
 
Ukážka č. 1 
 
Martin Kukučín – Dies irae 
 
     „ Ja som tak rád – lebo, vidíte, mne bolo veľmi ťažko. Bolo mi neraz v noci, že už nedožijem do 
rána. Taká slabosť! Ale ja len vždy: ešte si otca nevidel. Veru, ťažko by bolo umierať...“ 
     „ Vidíš, synku, vidíš!“ vytýka starý. „ A slúchať nechceš.“ 
     „  Veď by ja slúchal vo všetkom: ale ako som mohol? A keď ste mi lásku nepreukázali. Načo ste 
ma silili do takej veci?“ 
     „ Nuž rob si, ako vieš.“ I zmizlo mu z tvári, čo sa bolo usadilo na ňu. Čosi takého, čo Juro ešte 
nikdy nepobadal. Akoby nežnosť. Teraz obyčajná tvár – zachmúrená, starosťami zaujatá. 
Starosťami, ktoré ďaleko, ďaleko stoja od syna. „ Ja som chcel dobre. Bol by si opatrený. A takto 
nič, žobrák naveky.“ 
     „ Ja radšej pri chudobe. Keby sme boli chudobní, bolo by lepšie.“      
 
Ukážka č. 2 
 
Martin Kukučín – Dom v stráni 
 
     „ Môj Mate, ty sa máš čo žalovať!“ zvolala ona, ešte vždy prestrašená výčitkou. „ Či som ja na 
vine ?“ „ A kto je vina?“ rozhorlil sa zase on, oči sa mu zaiskrili, keď sa stretli s jej pohľadom.        
„ Kto nás má predchodiť dobrým príkladom, nás nízkych, ktorí sa prpleme v čiernej zemi od svitu 
do mrku, aby sme nezhynuli od hladu a aby si naši hospodári mohli pohovieť v pohodlí? Oni majú 
svietiť nám, ktorí nemáme kedy pozdvihnúť oči k výšinám... A čo vidíme? Práve z ich domov vychodí 
hniloba, smrad a skaza a šíri sa do našich tichých chalúp, do našich čistých rodín. Kto je na vine, 
že vaši rozbujení sluhovia idú pred chrám boží pokúšať naše dcéry a mladé ženy?“ 
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Ukážka č.3 

Martin Kukučín -  Mladé letá 
  K dolnej maši ubiera sa voz ťahaný drobnými koníkmi. Na ňom plno sveta, viac by sa ich už 

nezmestilo. Mimo ľudí vezie sa mnoho iných predmetov. Na drabinách priviazané sú tyče a plachty 
– ani ako rameselníci, keď na jarmok idú. No to nevezie sa žiadna poctivá cecha, lebo tá by 
neviezla basy, husle a podobné nástroje... 

  Sú to revúcki páni študenti. 
     Mládež vyšších tried usporadovala každý rok niekoľko divadelných predstavení. Držiavali sa na 
mestskom dome alebo v hostinci v prospech budovy a iných gymnaziálnych cieľov. Tieto večery 
stávali sa sviatkom mestu a celému okoliu. Často i zďalša dochádzali hostia, spočiatku z národnej 
horlivosti, pozdejšie za duševným pôžitkom. Mládež pozdejšie vyškolila sa tak, že na javisku 
pohybovala sa bez trémy a prirodzene. Niektorí prejavili i veľký talent. So ženskými rolami bývala 
spočiatku bieda: nebolo žien a ich roly prevzali holobrádkovia a previedli sa s väčším-menším 
úspechom, ale vždy smiešne. Pozdejšie našli sa i dámy, a tu ochotnícke divadlo vystúpilo smele 
a zblížilo sa o hodný krok k umeleckej výške. 

1. Ohybnosť slovných druhov vlastne znamená ich skloňovanie resp. ich časovanie. V slovenskom 
jazyku poznáme 10 slovných druhov, a to podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, 
slovesá, príslovky, predložky, spojky, častice a citoslovcia. Prvých 5 slovných druhov (pod. mená 
až slovesá) dokážeme ohýbať. Príslovky, šiesty slovný druh, sú čiastočne ohybné (= stupňujú sa). 
PODSTATNÉ MENÁ sú mená osôb, zvierat, vecí a javov. Sú to plnovýznamové slovné druhy 
a taktiež ich označujeme ako substantíva. Pýtame sa na ne otázkami Kto? Čo?. Substantíva 
rozoznávame a) konkrétne a abstraktné, ďalej ako b) životné a neživotné a taktiež c) všeobecné 
a vlastné. Gramatické kategórie, ktoré určujeme pri podstatných menách sú rod (m;ž), číslo (sg.; pl.) 
a pád (N, G ... ). Vzor pri určovaní gram. kategórií neurčujeme, pretože vzor nie je gramatická 
kategória. Substantíva poznáme aj d) hromadné (lístie, zverina), látkové (zlato, múka, hudba, 
skromnosť), skupinové (párky, vlasy, zápalky) a pomnožné (hodinky, dvere, tatry). Vzory, ktoré 
určujme pri podstatných menách sú v mužskom rode: chlap, hrdina, dub, stroj, kuli; pri ženskom 
rode: žena, ulica, dlaň, kosť, pani, gazdiná; a pri strednom rode to sú: mesto, srdce, vysvedčenie, 
dievča. Adjektíva, alebo PRÍDAVNÉ MENÁ vyjadrujú vlastnosti osôb, zvierat, vecí... Tu 
rozoznávame len vlastnostne a privlastňovacie adjektíva. Vlastnostné prídavné meno rozoznáme od 
privlastňovacieho otázkami Aký? Aká? Aké? a na privlastňovacie sa pýtame otázkami Čí? Čia? Čie?. 
A však, vlastnostné prídavné mená majú aj ďalšie delenie, a to na a) akostné a b) vzťahové. Prvé 
vyjadrujú akosť alebo pomenúvajú kvalitu niečoho, kým vzťahové vyjadrujú vzťah alebo pôvod. 
(príklady: A = vysoký, múdry, svieži ... V: básnický, medvedia, hviezdoslavovský, orlí... P: básnikov, 
Hviezdoslavovo, orlov...). Privlastňovacie poznáme ešte a)individuálne a b) druhové (líškyn/líščí). Pri 
vlastnostných prídavných menách rozoznávame tri vzory, a to pekný, cudzí a páví. Privlastňovacie 
adjektíva majú vzor Otcov/matkin. Adjektíva sú ohybným slovným druhom a teda ich stupňujeme. 
V Slovenčine rozoznávame tri stupne, a to základný tvar (milý), ďalej komparatív alebo porovnávací 
tvar (milší) a tretí stupeň superlatív (najmilší). V Slovenčine rozoznávame aj nepravidelné 
skloňovanie, kde zaraďujeme 5 slov, a to : pekný, malý, veľký, dobrý a zlý. Pri stupňovaní 
prídavných mien platí pravidlo o rytmickom krátení. Pronominá, čiže ZÁMENÁ ukazujú, zastupujú 
alebo odkazujú na vlastnosti, činnosti, stavy ... V textoch často zastupujú podstatné mená, adjektíva, 
číslovky a príslovky. Zámená rozoznávame osobné (Základné: ja, ty, on, ona, ono, oni, ony, my, vy; 
Privlastňovacie: môj, tvoj, jej, jeho, náš, váš, ich), zvratné (Základné: seba, sa; Privlastňovacie: svoj), 
ukazovacie (ten, tá, to, ti, to henten, tamto ...), opytovacie (kto?, čo?, ktorý?, kde?, prečo? ...), 
vzťahové, vymedzovacie (ten istý, sám, inde...) a neurčité (niekto, niečo, dakto ...). ČÍSLOVKY, 
taktiež nazývané numeráliá tiež patria medzi plnovýznamové ohybné slovné druhy. Tak, ako pri 
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predchádzajúci troch, aj pri týchto určujeme v gramatických kategóriách len rod, číslo a pád. 
Vyjadrujeme nimi počet, opakovanie, rozmanitosť ... Číslovky rozdeľujeme do 6 skupín, pričom 
každú zo skupín rozdeľujeme na a) určité a b) neurčité. Prvou skupinou sú základné numeráliá. 
Rozoznávame ich, keď si položíme otázku: Koľko? (jeden/málo). Ďalšou skupinou sú skupinové 
(dvojo/viacero), potom nasledujú násobné, kde si často kladieme otázku Koľkokrát, koľko ráz, 
koľkonásobný... (dvojnásobný/veľakrát). Štvrtou skupinou sú radové číslovky. Priraďujeme k nim 
otázku koľký v poradí?(prvý/ktoviekoľký). Poslednou dvojicou sú druhové a podielové numeráliá, na 
ktoré sa pýtame Koľkoraký? Po koľko?. (dvojaký, mnohoraký/po tri, po viacerých). Číslovky majú 
svojské skloňovanie, kde číslovku 1 skloňujeme ako  zámeno sám/sama/samo; číslovky od 2 po 5 
majú osobitné skloňovanie a číslovky od 5 po 99 sa skloňujú podľa vzoru päť.  Číslovka 100 sa 
skloňuje podľa vzoru mesto. Číslovky končiace sa slovom jeden sú nesklonné (31, 91 ... ). Piatou 
skupinou ohybných slovných druhov sú verbá, čiže SLOVESÁ. Vyjadrujú stav, činnosť alebo deje 
osôb, zvierat, vecí, javov ... Verbá rozoznávame zvratné  (česať sa) a nezvratné (česať); ďalej na 
plnovýznamové (hovoriť, ísť...) a) činnostné (Bezpredmetové: letieť; Predmetové prechodné: písať 
úlohu, a predmetové neprechodné: snívať o šťastí) a b) stavové (červenať sa); a neplnovýznamové, 
ktoré sa delia ešte do 4 skupín, a to: a)sponové (byť, stať sa), b )fázové (začať, prestať), 
c)modálne/spôsobové (chcieť, musieť) a d)limitné (ísť, mať). !!Bezpredmetové slovesá sa nespávajú 
s predmetom, predmetové áno. Bezpredmetové sa spávajú len s príslovkovým určením. Pri slovesách 
určujeme 6 gramatických kategórií, a to a) osoba (prvá, druhá, tretia), b) číslo (sg, pl.), čas 
(préteritum, prézent, futúrum), d) spôsob (oznamovací, podmieňovací = kondicionál, a rozkazovací; 
pri e) vide určujeme dokonavý a nedokonavý vid; ďalej určujeme f) slovesný rod, ktorý je : činný 
a trpný. Verbá majú určité svoje tvary, ktoré delíme podľa určitosti na a) určité a b) neurčité. Pri 
prvých určujeme gramatické kategórie, a pri neurčitých nemôžeme určiť gramatické kategórie, ale 
určujeme pri nich neurčitok, prechodník, činné príčastie prítomné, činné príčastie minulé, trpné 
príčastie a slovesné podstatné meno. 

Určte gramatické kategórie vyznačených slov: 
vidíte (starký): sloveso; 2. osoba; plurál; prítomný čas; oznamovací spôsob; nedokonavý vid 

takej (veci): zámeno; ženský rod; jednotné číslo, Genitív 
v noci: pod. meno; ženský rod; jednotné číslo; Lokál 

obyčajná (tvár): príd. meno; ženský rod; jednotné číslo, Nominatív 

2. Prvé slovenské gymnázium v Revúcej – vznik, pôsobenie a zánik. 21.novembra 1861 na fare 
v Rozložnej u Augusta Škultétyho (farár) sa zastavili viacerí národovci zo zádušnej omše za 
P. J. Šafárika v Kobeliarove. Bolo to len pár mesiacov po memorandovom zhromaždení, 
kedy vrcholila nová aktivita národovcov. Dohodli sa na založení Prvého vyššieho gymnázia, 
ktoré malo byť založené v Revúcej. Zakladatelia gymnázia: Štefan Marko Daxner, Samo 
Tomášik, Francisci, Ormis a Reus ho vybudovali takmer z ničoho. Bolo treba vyučovať 
a dobre vyučovať, aby neprajníci národa nemohli pozdvihnúť svoj hlas proti slovenskej škole 
pre nízku odbornú úroveň. Lenže spočiatku nemal ani kto, ani koho, ani kde ani s čím 
vyučovať. Nebolo kvalifikovaných profesorov, žiakov, budovy, učebníc a vhodných 
učebných pomôcok, ale nebolo na to ani peňazí. Finančné otázky školstva sa riešili pomocou 
zbierok. Prispievali evanjelické cirkvi, obce, vzdelanci, remeselníci, obchodníci a baníci zo 
Sirka a Železníka a halierovými zbierkami aj školské deti. Pavol Dobšinský, ktorý tu pôsobil 
ako kaplán za rok a pol vyzbieral 14tisíc zlatých. Na slávnostnom otvorení školy 16. 
septembra 1862 v revúckom evanjelickom kostole odznel inauguračný prejav nového 
správcu gymnázia Augusta Škultéty. Gymnázium v tomto príhovore nazval vytúženým 
jedináčikom. Mladým štepom, do ktorého národ vkladá veľké nádeje, že bude prinášať 
hojnosť ovocia, aj keď len o niekoľko rokov. Za cieľ školy vytýčil výchovu v duchu čisto 
ľudskom, národnom, vlasteneckom a evanjelicko-kresťanskom. Prvý školský rok otvorili 17. 
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septembra 1862, hneď na druhý deň. Vyučovať sa začalo v dvoch triedach. V prvej bolo 32 
žiakov a v druhej 10. Škola bola v obytnom dome, ktorý bol prenajatý od gemerského 
statkára Rudolfa Latináka z Ploského. Bola tu aj stravovňa – alumneum. Vyučovali dvaja 
profesori- učbári – Škultéty a Rudolf Homola. V nasledujúcom školskom roku pribudla tretia 
a štvrtá trieda a ďalší dvaja profesori – Samuel Ormis z Revúcej a Gustáv Šmid z Hoduše. Za 
5 rokov bolo už gymnázium osemtriedne a prvé maturitné skúšky sa konali už v roku 1868. 
V nasledujúcom roku otvorili trojjazyčné učiteľské semenisko, ktoré bolo spojené 
s gymnáziom. Neskôr vznikol aj dievčenský vychovávací ústav. Žiaci sa nevenovali len 
štúdiu, ale mali aj bohatú mimoškolskú činnosť – vydávali časopisy (Zore, Lancuško, 
Bubon). Jedným z predmetov bol krasopis a časopis sa prepisoval ručne. Fungoval tu aj 
divadelný súbor, ktorý robil divadelné predstavenia na mestských zábavách a plesoch. V 19. 
storočí sa v Revúcej položili základy ochotníckeho divadla na Slovensku. V týchto časoch to 
bola kultúrna udalosť. Mali aj vlastnú hudobnú skupinu Hudbokol, spevokol a pod vedením 
profesorov pracoval aj literárny krúžok. V roku 1871 začala byť budova na Muránskej ulici 
malá, preto Samuel Ormis vypracoval plány na novú budovu, ktorá mala byť pôvodne 
jednoposchodová, no skončila aj s druhým poschodím. Budova PSLG bola postavená zo 
zbierok ľudu a rôznych príspevkov. Budova sa otvárala už v roku 1873. Slávnostne ju 
vysvätil kňaz z Chyžného Samo Tomášik. Žiaci sa tu však neučili dlho, lebo už v roku 1874 
bolo gymnázium zavreté Maďarmi. Národná výchova a celá činnosť gymnázia prerástla 
miestny rámec a stala sa vážnou prekážkou maďarizácie. Školu bolo treba zrušiť – pričinil sa 
za to hlavne zvolenský župan Béla Grunvald, ktorého kampaň dala podnet k vyšetrovaniu 
Revúckeho gymnázia. Výsledkom bol návrh na zavretie gymnázia za údajnú 
protivlasteneckú činnosť. Návrh podpísal cisár František I. 27. augusta 1874. Súčasne bolo 
zrušené aj gymnázium v Martine, o rok neskôr v Kláštore pod Znievom a Matica slovenská. 
Počas dvanásťročnej existencie na ňom vyštudovalo 566 študentov, z ktorých každý tretí až 
štvrtí sa stal významnou osobnosťou v dejinách. Jedným z najvýznamnejších je Matej 
Bencúr, teda Martin Kukučín, ktorý ako spomienku na študentské časy napísal novelu Mladé 
letá. Koloman Banšel – básnik, ktorý vzbudil pohoršenie u štúrovcov básnickou zbierkou 
Len ma ľúb. Medzi známych profesorov patrili Samuel Ormis, Škultéty, J. B. Zoch, R. 
Komola a Ján Botto 

Martin Kukučín - prvá vlna slovenského literárneho realizmu. Opisný realizmus. 
Sústreďoval sa, ako všetci realisti na zachytenia obyčajného človeka v obyčajných 
situáciách. A taktiež sa zaoberal otázkou zemianstva na Slovensku. Všetky 3 ukážky sú 
jasným obrazom pracujúceho ľudu, ktorý, i keď niekedy žul trpký chlebík, bol pracovitý, 
silný a poctivý. Od jednotlivého zobrazenia a vykreslenia typu určitej postavy v diele, došiel 
k problémom obšírnejším a to boli rôzne predsudky rodín, či spoločenských tried. Hlavnou 
témou bolo „miešanie“ sa zemianstva s obyčajným ľudom. Niektorí v tom videli jediné 
východisko, iní prísne verili, že spájanie dvoch nerovných sociálnych vrstiev nemôže viesť 
k ničomu inému. Toto sa Kukučín snažil zachytiť. 

Dom v stráni 
Dvojzväzkový román Dom v stráni je vrcholným dielom Martina Kukučína. Román je 
kronikou jedného roku života na ostrove Brač. Vytvoril v diele široký epický priestor. Pritom 
zachoval všetko, čo bolo príznačné pre jeho kratšie slovesné útvary: schopnosť tvoriť 
charaktery, rozvíjať dej, dávať mu individuálnu i spoločenskú náplň. Vzhľadom na 
prostredie, z ktorého námetovo vychádzal, musel sa v štylistike prispôsobiť špecifickým 
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potrebám svoje práce. Do vetných a slovníkových vrstiev vnášal jazykové vlastnosti 
prostredia, kde sa dej románu odohráva. 
Dej: 
Mate Berac slúži ako námorník u kapitána Luka Dubčica. Luka Dubčic zbohatol a postavil si 
dom. Neskôr sa oženil s Anzulou. Aj Mate sa oženil, ale zostal težakom. Je hrdý, 
sebavedomý a ľudia si ho vážia. Má dve dcéry – Matiju, Katicku a syna Ivana. Ivan sa prvý 
oženil a býval so svojou ženou Baricou v otcovom dome. Neskôr sa jej prestane páčiť 
Ivanovo postavenie v dome. Nahovára ho, aby odišli do Ameriky. Mate to však nedopustil, 
a tak zostal doma.  Mate poslal svoje dve dcéry na službu do mesta. Matica oznámi, že si už 
našla známosť a Katica je zasnúbená so sedliackym mládencom Paškom Bobicom. Do 
Katice sa však na hostine zaľúbi mladý Niko Dubčic. Tancuje s ňou celý večer, pokým si po 
ňu aj po sestru nepríde Mate. Až doma im vysvetlil, prečo to spravil. Vedel o určitej hranici 
medzi zemanmi a sedliakmi. Na druhý deň Niko vyznal Katici lásku a ona ju opätovala. 
Veľmi jej však záležalo na tom, aby dosiahla vyššie postavenie i viac majetku. Ráno však 
obe sestry odišli do služby. Niko sa veľmi nesmelo priznal so svojou láskou matke. Najskôr 
s ním nesúhlasila, ale nechala ho tak. Dohodli sa, že to povedia Matemu a Katica vystúpi zo 
služby. O rok plánovali svadbu. Šore Anzule to bolo veľmi ľúto, že jej syn chodí iba 
s obyčajnou sedliačkou. Ona mu už dávno vybrala nevestu z ich spoločenskej vrstvy, 
Doricu. Anzula potom všetko povedala Matemu. Ten s tým nesúhlasil, aby sedliačka mala 
niečo so zemanmi. Tvrdil, že medzi pánom a sedliačkou nemôže byť opravdivá láska, po 
čase z nej zostane iba sklamanie a zničená povesť aj budúcnosť dievčaťa. Anzula ho však 
presvedčila, aby sa nestaval proti Nikovi a Katici. Dohodnú sa, že im dovolia schádzať sa 
a lepšie sa spoznať. Katica sa vrátila domov a Niko za ňou chodil skoro každý deň. Paška 
Bobicu to veľmi ranilo, lebo ju ešte stále ľúbil. Nastal zber hrozna. Niko ako hospodár sa 
musel venovať oberaniu. Katica si uvedomila rozdiel medzi životom ťežakov a zemanov na 
návšteve u Dubčicovcov. Zandome, Nikov najlepší priateľ si všimol nepriateľstvo medzi 
Nikom a Paškom. Paškovi prezradil, aby si šiel zarobiť majetok do služby, aby sa viac 
zapáčil Katici. Našiel si čas aj pre ňu. Raz sa rozprávali s Katicinou mamou, ktorá chcela, 
aby jej dcéra bola bohatá. Vyčítala aj Nikovi, že Katici nedal žiadny darček. Niko si 
uvedomil podobnosť medzi Katicou a jej mamou.  Anzula pripraví hostinu, na ktorej má byť 
gazdinou Dorica. Ona výborne navarila a pekne sa vyobliekala, aby sa zapáčila Nikovi. 
Uprostred zábavy prišla Katica, ktorú dala Anzula pozvať, aby si Niko uvedomil rozdiel 
medzi zemanmi a težakmi, čo sa jej aj podarilo. Katica sa mu tam zdala naivná, v panskej 
spoločnosti neohrabaná, kým Dorica jemná, kultivovaná, so spoločenským taktom. 
Uvedomila si, že ony nikdy nebudú seberovné. Situáciu ešte dovŕšil výbuch Katicinej 
žiarlivosti. Nikto sa napokon rozhodne pre seberovnú Doricu a opúšťa Katicu, ktorá ich 
oboch priam znenávidí. Neskôr sa všetci zišli na divadelnom predstavení. Mate ochorel 
a jeho stav za zhoršoval. S Anzulou sa dohodol na deťoch. Paško s Anzulou išli za Katicou 
a zlomili jej odpor. Mate požehnal Dorici s Nikom. Katica mu na smrteľnej posteli sľúbi, že 
sa vydá za Paška Bobicu, sedliackeho chlapa, s ktorým sa kvôli Nikovi rozišla. Mate zmieril 
všetkých so všetkými. Zandome sa chce s Nikom pustiť do obchodovania. Chorý Mate 
umiera a všetci za ním smútia.  
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Zadanie  7 

 
Úloha č. 1 
Charakterizujte jednotlivé typy  slovníkov. Vytvorte heslovú stať k heslovému slovu abeceda. 
Uveďte tvary genitívu singuláru a genitívu plurálu; výklad lexikálneho významu pomocou opisu 
a jeho spresnenia príkladom; hovorové použitie slova s príkladom. 
Úloha č. 2 
Popíšte literárne prúdy, ktoré vplývali na tvorbu predstaviteľov svetovej literárnej moderny 
a porovnajte ich. Uveďte najznámejších predstaviteľov svetovej literárnej  moderny. Uvažujte, 
prečo Verlaine spája hodnotenie Rimbaudovej básne Vyjavení s maliarom Goyom (ukážka č. 2). 
 
Ukážka č.1 
 
Guillaume Apollinaire – Dymy (zb. Kaligramy) 
 
Zatiaľ čo vojna drví 
A utápa zem v krvi 
Ja vône dvíham zas 
Až k farbám plných krás 
A faj 
        čí 
            m 
               ta 
                    ba 
                        k 
                           Pá 
                               s MA 
Sú kvety pri zemi hľadia jak vetrilá 
Na kader parfumov ktoré si odkryla 
Ale ja voňavé jaskyne objavím 
Ktoré raz zahalí ten azúrový dym 
Kde tichší ako noc a jasnejší než dni 
Hovieš si ako boh boh láskou znavený 
              Zariekaš plamene 
              Plazia sa k tvojim nohám 
              Tie ženy zmámené 
              Prchavé ako dohán 
 
 
Ukážka č.2 
 
     Nepoznám v nijakej literatúre nič, čo by bolo aspoň trochu také drsné i nežné, utešene 
karikatúrne i srdečné, také plné dobroty a čo by súčasne vyznelo tak spontánne, zvučne, 
majstrovsky, ako Vyjavení. Čo na to poviete? My, čo nachádzame obdobu v inom druhu umenia, 
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pretože originálnosť tohto „malého cuadro“ nám nedovoľuje hľadať obdobu u ktorýchkoľvek 
básnikov, povedali by sme, že je to najhorší a najlepší Goya. ( Paul Verlaine)  
 
Jean Arthur Rimbaud – Vyjavení 
 
Ktože to v hmle a fujavici                                              Dnu stúpa dymu vôňa horká 
postáva v okne pri pivnici                                              a spieva, rozvoniava kôrka, 
a hľadí na sklep?                                                            znie svrčkov hlas. 
Päť drobných deciek prikrčených                                   To teplo do žíl život leje, 
sleduje chlapa pri pečení,                                               pod handrami sa duša smeje, 
láka ich na chlieb.                                                          blažený jas. 
 
Zízajú, ako biela ruka                                                     Zase im krásny život svieti, 
šedivé cesto sádže dnuka,                                              tým Jezuliatkam v inoväti 
v žiarivú pec.                                                                 a v biede bied.  
Pozerá na chlieb malá chasa                                           Ružový pyštek tisnú k mreži, 
a pekár usmieva sa:                                                        čosi si hundrú, vonku sneží, 
je krásny dnes!                                                               mrazivý svet! 
 
Každé to dieťa nehybné je,                                              Zohrievajú sa modlitbami, 
jak prsník cez sklo piecka hreje,                                      načahujú sa za svetlami 
zázračný svet!                                                                 - byť v nebi raz!- 
Koláču chlebík podobá sa,                                               až sa im gatky roztrhali, 
vychádza z pece vonná krása,                                         košieľky vo víchrici viali 
chutnejšej niet.                                                                a štípal mráz.   
 
Úloha č.1: 
 

1. Výkladový slovník 
Slová sa vysvetľujú nielen zo sémantického a gramatického hľadiska, ale aj z expresívneho 
a štylistického hľadiska. Pravopis a výslovnosť slov. 
Heslo obsahuje lexikálne, gramatické, ortografické a ortoepické údaje. 
Určuje sa pri hesle: 1. Sémantika (význam), 2. Štylistická charakteristika, 3. Použitie slova vo 
frazeologických zvratoch 

2. Slovník cudzích slov 
Vysvetľuje sa tu nielen význam ale i pôvod cudzieho slova, za objasňovaným slovom sa vyznačuje 
jazyk, z ktorého slovo pochádza, potom význam slova, v slovníkoch sú aj odkazy na pôvod 
cudzieho slova (gr. a lat. vplyv) 

3. Terminologický slovník 
Býva abecedný, jeho úlohou je zhrnúť pojmy z oblasti vedy a umenia a podať výklad týchto 
Pojmov, môže byť lekársky, právnicky, matematický alebo chemický 

4. Synonymický slovník 
Obsahuje synonymické dvojice a rady slov, každý synonymický rad sa začína oporným slovom 
(dominantou). Dve slová tvoria synonymickú dvojicu, všetky slová synonymického radu musia byť 
v tom istom slovnom druhu, uvádzajú sa tu bezpríznakové synonymá, odborné termíny a knižné 
slová 
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5. Historický slovník 
Vysvetľuje sa tu história slova, doba jeho vzniku a vývin významu a jeho modifikácia, slová sú 
zoradené v abecednom poradí 

6. Etymologický slovník 
Je osobitným druhom výkladového slovníka, obsahuje domáce slová, prevzatie týchto slov 
z dávnych a novších období, úlohou etymologického slovníka je objasniť pôvod slov jedného 
jazyka, alebo celej jazykovej rodiny, dáva odpoveď odkiaľ pochádzajú i cudzie slová. 

7. Pravopisný slovník 
Sa používa na to, aby sme sa dozvedeli, ako správne napísať slovo, ktorého význam poznáme, 
obsahuje slová súčasného spisovného jazyka. Prík. Pravidlá slovenského jazyka. 

8. Frazeologický slovník 
Vykladajú sa tu frazeologické zvraty. Prík. Malý frazeologický slovník, frazeologické jednotky sa 
dávajú pod tzv. heslové slová a sú usporiadané abecedné, udáva sa tu viacvýznamovosť, 
synonymita a štýlová príslušnosť. 

9. Frekvenčný slovník 
Vzniká tak, že slová sa zostavujú podľa frekvencie v textoch, slová sú v ňom usporiadané podľa 
výskytu od najfrekventovanejších po najmenej frekventované. 

10. Retrográdny slovník 
Úlohou slovníka je nájsť a zoskupiť rýmujúce sa slová s rovnakým zakončením. Nazývajú sa aj 
inverznými slovníkmi, atergo slovníky. 

11. Prekladový slovník 
Najrozšírenejším typom je dvojjazyčný slovník, v ňom sa slová cudzieho jazyka prekladajú do 
materinského jazyka, alebo aj naopak. Prík. Slovensko-nemecký slovník, slovensko-anglický 
slovník. Môžu byť vreckové slovníky, veľké, stredné a malé slovníky. 

12. Ortoepický slovník 
Hovorí nám o spisovnej výslovnosti slov 

13. Tematický slovník 
Zoskupujú sa tu slová podľa sémantickej príbuznosti. 

14. Nárečový slovník 
Regionálny slovník, slovník argotu (remeselníkov, obchodníkov) 
ABECEDA – (z abecedy, z abecied) je sústava latinských písmen nazvaná podľa prvých štyroch 
písmen (a, be, ce, de). Je systémom značiek pre jednotlivé písmená. Slovenská abeceda obsahuje 45 
písmen. /Abecedný zoznam/. 
 
Úloha č.2: 
Moderna je charakteristická najmä: pesimizmom a z neho vychádzajúcim individualizmom 
a skepsou. 
Symbolizmus: Symbolizmus sa odlišuje od realizmu najmä tým, že je iracionálny (citový). Autori 
čerpajú námet z Antickej mytológie, náboženskej terminológie (letargie), prírodných vied 
a z filozofie. Zložitú skutočnosť nezjednodušuje, vyjadruje ju zložito, neopisuje ani vonkajší ani 
vnútorný svet básnika priamo, no robí to pomocou obrazov – symbolov (utvárané sú pomocou 
metafor, metonymií – prenesené významy, personifikácie). Z morálneho hľadiska v ňom vystupuje 
do popredia jednak určitý druh individualizmus a jednak skepsa. Jeden z prúdov symbolizmu sa 
označuje ako dekadencia. Básnici tohto smeru vyjadrujú najmä pocity smútku, smrti a beznádeje.    



Maturitné	otázky	zo	slovenského	jazyka	a	literatúry	
 

Prvé	slovenské	literárne	gymnázium,	Železničná	260,	050	01	Revúca	 Strana	26	
 

Futurizmus – zásady formuloval Marinetti – požadoval aby nové umenie držalo krok s technickým 
rozvojom. Oslavoval technickú civilizáciu a výdobytky modernej spoločnosti. Umelec má 
obhajovať krásu v technických objavoch a v priemyselnej technológii. V poézii dostali prednosť 
podstatné a prídavné mená a slovesá sa vynechávali. 
Kubizmus – Snažil sa odkryť krásu a zaujímavosť bežných vecí na základe geometrického 
stvárňovania. 
Impresionizmus – vznikol a vyvíjal sa súbežne so symbolizmom, za dôležité považoval okamžitý 
dojem, dôraz sa kládol na zmyslové vnímanie. 
Expresionizmus – z myšlienkovej stránky sa zakladal na subjektívnom idealizme. Do popredia 
staval vnútorné zážitky umeleckého tvorcu alebo zobrazovaných postáv. 
Kubofuturizmus – kombinácia statických a pohybových prvkov obrazu; prvky umenia 
s civilizačnými výdobytkami. 
Dadaizmus – protest proti vojne založený na voľnosti, hravosti a vysmievaní sa svetu, odmietal 
spoločenské postoje a snažil sa o vytvorenie antiumenia. (Tristan Tzara – manifest). Vytvárali sa 
rôzne koláže s textami, alebo opačne texty s obrázkami – chceli vyvolať protireakciu, upútať  
pozornosť a provokovať. Ľudia totiž trpeli pre nezmyselné ideály a tak to, čo robili nazvali „dada“ – 
kus bláznovstva, úplný nezmysel. 
Surrealizmus – Vytváranie automatických textov, bez kontroly rozumu, vychádzal zo 
psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Do umeleckého diela prenikalo podvedomie autora, sny, túžby, 
fantázie. Často dochádza aj k protirečivým kombináciám slov. Chýba interpunkcia a nachádza sa tu 
veršový presah, využívaný voľný verš. (André Breton – manifest) 
Poetizmus – vznikol v Čechách a bol založený na lyrizme.  
Stratená generácia – Američania, ktorí bojovali na európskych frontoch a po vojne a po tom, čo 
stratili všetky ideály sa zdržiavali v Parížskych salónoch. Stratili všetky dobré predstavy o svete, 
držala sa ich zlá nálady, skleslosť, pochmúrnosť a hnusila sa im doba, vlastná generácia taktiež. 
Termín po prvýkrát použila Gertrude Stein a neskôr ho aj Hemingway využil v diele „slnko aj 
vychádza.“ 
Katolícka moderna – literatúra katolíckych básnikov, korene má v náboženskej literatúre. 
Využívali symboly z &Biblie a gréckej mytológie. 
Socialistický realizmus – čierne obdobie literatúry. Písali sa len diela na politickú objednávku; 
prísny schematizmus. (Dobrý komunista) Spisovatelia nemali žiadnu voľnosť.  
Naturizmus – lyrizovaná próza, využívanie prvkov lyriky. Vychádzanie autorov z filozofie 
„prírodného človeka“. Plynie tu často len biologický čas, hrdina nemá sociálne zakotvenie. Je tu 
vytvorený vlastný svet autorov, často sa tu vyskytujú nadprirodzené javy a schopnosti. Slabá dejová 
línia, preto sa písali len kratšie útvary ako poviedky a novely. Človek je úzko spätý s prírodou, 
utieka sa k nej keď žiali i keď sa raduje.  
Predstavitelia: Verlaine + Baudelaire + Rimbaud  (symbolizmus), Apollinaire (expresionista), 
Tristan Tzara (dadaizmus), André Breton (surrealizmus), Ernest Hemingway + Erich Maria 
Remarque (stratená generácia/Remarque sem nepatrí etnický, len tematický/) 
Inšpiračným zdrojom surrealizmu boli diela jednotlivých osobnosti ( H. Bosh, G. Arcimboldo, F. 
Goya, G. B. Piranesi, F. Rops, W. Blake, O. Redon, M. Chagall, G. De Chirico), rovnako i magické 
umenie, detské výtvarné prejavy a výtvory duševne chorých. Trvale silná bola literárna inšpirácia 
obraznosti prekliatych básnikov (G. Denerval, C. de Lautréamont, Ch. Baudelaire, A. Rimbaud). 
Výtvarný názor chcel prekonať rozpor vonkajšieho a vnútorného sveta a využil k tomu obraznosti 
schopné zlučovať rozdielne prvky predmetnej skutočnosti a vytvárať z nich novú, poetickú realitu 
akoby mimo historický čas a priestor. 
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Goyove obrazy boli kompozične vyvážené, v reálnych farbách, no postavy na jeho obrazoch majú 
zvláštne, často až démonické, či psychopatické výrazy tváre. Taktiež dominuje aj stvárňovanie 
surového mäsa, prípadne postáv konzumujúcich toto mäso. Zobrazoval aj nereálne bytosti, prípadne 
maľoval postavy až v pohoršujúcich polohách. 
 
Zadanie  8 

 
Úloha č. 1 
Popíšte význam mimojazykových rečníckych prostriedkov v jazykovom prejave. Vysvetlite význam 
pauzy v texte, definujte jednotlivé druhy páuz. Vysvetlite pojem tempo reči, frázovanie a modulácia 
hlasu.  Vyberte si úryvok, ktorý prečítate s využitím charakterizovaných prvkov. 
Úloha č. 2 
Analyzujte a porovnajte zobrazenie prvej svetovej vojny  v próze medzivojnovej   svetovej 
literatúry. Uveďte stručný prehľad ťažiskových diel  s ich krátkou charakteristikou.  Porovnajte 
Fredericka Henryho, Roberta Jordana a Santiaga z diel Ernesta Hemingwaya   ( charakteristiku, 
rozhodnutia, lásku, záver, obraz smrti). 
 
 
 
Ukážka č. 1 
 
Ernest Hemingway – Komu zvonia do hrobu 
 

Robert Jordan pozrel nadol po zelenom svahu k ceste a mostu. Takto mi je tu dobre, pomyslel si. 
Nemožno to riskovať a obrátiť sa už teraz doluznak, keď je kosť tak tesne pod kožou, a takto lepšie 
vidím.  

Cítil sa prázdny a stečený a vyčerpaný od toho všetkého a od ich odchodu, a v ústach mal chuť 
žlče. Tak, nakoniec a naposledy, už niet problémov. Nech už bolo, ako chcelo, a nech sa teraz stane 
hocičo, preňho už teraz nieto problémov. 
 
Ukážka č. 2 
 
Ernest Hemingway – Starec a more 
 
     Jeden sa napokon vrhol rybe priamo na hlavu a vtedy starec vedel, že je všetkému koniec. Pákou 
tresol žraloka po hlave vo chvíli, keď čeľusťami uviazol v rybej hlave, ktorej kosti nie a nie povoliť. 
Tresol ho po nej raz, dva razy, a znovu. Začul, ako sa páka láme, i zaútočil na žraloka polámanou 
rukoväťou. Cítil, ako sa norí do mäsa, a keďže vedel, že je ostrá, opäť sa ňou rozohnal. Žralok rybu 
pustil, prevalil sa a zmizol. Bol to posledný žralok z húfa, ktorý ho prepadol. Na rybe už totiž nebolo 
čo žrať. 
     Starec sotva lapal dych a v ústach cítil čudnú pachuť. Medovú, sladkastú. A starca na chvíľu 
celkom prestrašila. Ale čoskoro ho to prešlo. 
     Odpľuvol si do oceána a povedal: 
     „ Zožerte si to, galanos. A snívajte o tom ako ste zabili chlapa“ 
 
Ukážka č. 3 
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Ernest Hemingway – Zbohom zbraniam 
 
     Ak ľudia donesú toľko odvahy na tento svet, svet ich musí zabiť, aby ich zlomil, a preto ich, 
pravdaže, zabije. Svet zlomí každého a potom sú mnohí silní na zlomených miestach. Ale tých, ktorí 
sa nedajú zlomiť, zabije. Zabije veľmi dobrých a veľmi ušľachtilých a veľmi udatných, jedného ako 
druhého. Ak nie si ani jedným z nich, môžeš si byť istý, že zabije aj teba, ale nebude sa s tým nejako 
zvlášť ponáhľať. 
1. Úloha č.1: 
Suprasegmentálne javy  
 
Ide o prozodické javy (lat. supra = nad, segment = úsek), zvukové javy, ktoré sa navrstvujú na 
väčšie zvukové jednotky ako hlásky, resp. fonémy. Na rozdiel od hlások nevznikajú základnou 
prácou artikulačných orgánov, ktorých výsledkom je príslušný akusticky stvárnený zvuk, ale sú 
dané moduláciou, úpravou artikulačného prúdu hlasu.  
Patria sem javy modulované ČASOVO: kvantita, pauza, tempo reči, rytmus  
                                               SILOVO: prízvuk, dôraz  
                                               TÓNOVO: melódia a. i.  
 
Pauza –   Prestávka je prerušenie hlasového a artikulačného prúdu reči na pozorovateľný čas. Počas 
prestávky neznie nijaký rečový zvuk. Prestávkou sa neoddeľujú jednotlivé slová, lež obyčajne 
väčšie výpovedné celky.  
Prestávka je tým dlhšia, čím väčšia textová jednotka sa ňou oddeľuje.  
Absolútne trvanie prestávok závisí aj od tempa reči.  
Počúvajúci sa pri prijímaní a spracúvaní signálu zvukovej reči sústreďuje predovšetkým na 
zachytávanie jazykovej informácie.  
Pauza môže byť :  

a) funkčná – zámerne urobíme pauzu ak chceme zvýrazniť dôležitú časť výpovede 
b) fyziologická – slúži na nadýchnutie 
c) nadbytočná – pôsobí rušivo 

Tempo reči –Tempo reči je množstvo slabík (alebo slov) vypovedaných za časovú jednotku.. tempo 
reči závisí od mnohých činiteľov – napr. od obsahu a formy prejavu, od jeho vnútornej stavby 
(napr. dramatické úseky sa môže artikulovať rýchlym rečovým tempom, zdôrazňované časti sa 
môžu vyslovovať pomalším tempom a pod.). slávnostné prejavy sa prednášajú pomalším tempom 
než diskusné príspevky. Jestvuje aj individuálne rečové tempo a hovorí sa aj o národnom rečovom 
tempe.  Normálne tempo reči je okolo 100 slov za minútu, zrýchlene tempo reči je okolo 120 slov 
za minútu. Pri príliš rýchlom tempe reči sa reč stáva nezrozumiteľnou.  
Modulácia - Iné zvukové javy reči vznikajú moduláciou, úpravou artikulačného prúdu, a to zmenou 
sily hlasu (silová modulácia), doby trvania javu (časová modulácia) alebo zmenou výšky tónu hlasu  
(tónová modulácia),či kvantitou hlasu (kvantitatívna modulácia). 
Frázovanie - Členenie vety na kratšie a dlhšie vetné úseky. 
 
2. Medzivojnová literatúra je obdobie medzi rokmi 1918 až 1945. Prvá svetová vojna spôsobila 
v celej Európe hlboký spoločenský a duchovný otras. Najväčšiu ťarchu utrpenia niesli európske 
národy a čiastočne USA. Veľmi výraznú stopu zanechala v literatúre. Spisovatelia zobrazujúci 
vojnovú tematiku si kládli za cieľ opísať vojnové hrôzy a varovať pred nimi. Mnohí autori sa 
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angažovali aj v protivojnovom hnutí. Všetky diela s tematikou prvej sv. vojny zanechávajú 
v čitateľovi hlboký zážitok z týchto hrôz.  
ERNEST HEMINGWAY – ZBOHOM ZBRANIAM. Vykreslil tu obraz prvej sv. vojny. Základ 
príbehu tvorí príbeh lásky americkej ošetrovateľky Catherine Barkleyovej a amerického poručíka 
Fredrika Henryho. Fredrik je z vojny sklamaný. Poznal ju len z kníh a vidí všetko utrpenie okolo 
seba. Keď ho zrania, ošetruje ho Catherine a zaľúbia sa do seba. Po návrate na front sa Frederikova 
skupina roztriešti a on sa dostáva do polohy dezertéra, za čo je trest smrti. Vráti sa po tehotnú 
Catherine a spoločne utečú do Švajčiarska. Na horskej chate Catherine porodí mŕtve dieťa a tiež 
zomiera. Frederik sa cíti vinný za ich smrť, pretože dal zbohom zbraniam. Smrť dieťaťa a Catherin 
vyznieva nezmyselne, pretože aj vojna je nezmyselná. 
ERNEST HEMINGWAYS – KOMU ZVONIA DO HROBU. V tomto diele vystupuje americký 
dobrovoľník v španielskej vojne Robert Jordan. Ten sa podujme na neľahkú úlohu podmínovať 
významný most, ktorým prechádzajú fašisti. Podarí sa mu to, no zraní sa a čaká na smrť. Zamiloval 
sa do mladej dievčiny Márie, ktorá je pri ňom, keď leží zranený. On však vie, že zomiera, no smrť 
pre neho nie je nezmyselná, ale vidí svoju smrť ako obetu a vidí zmysel vo vojne, chce bojovať, no 
chce žiť. 
ROMAN ROLLAND – PETER A LUCIA. Je to krátka novela o láske dvoch ľudí počas vojny. 
Hlavnými postavami sú Peter a maliarka Lucia. Zaľúbia sa do seba a ich láska je spočiatku opatrná, 
no neskôr sa vplyvom vojny zrýchľuje (Peter má odísť na front). V závere obaja sedia vo veľkom 
chráme, kde počujú bombardovanie Paríža a zrúti sa na nich jeden z pilierov. Tragika ich 
nenaplnenej lásky symbolizuje bezbrannosť humanistických ideálov v období vojny. 
ERICH MARIA REMARQUE – NA ZÁPADE NIČ NOVÉHO. Jeden z najznámejších autorov 
v medzivojnovom období. Jeho najznámejšie diela sú: Traja kamaráti, Noe v Lisabone, Čas žitia – 
čas umierania a Na západe nič nového. Je to román písaný formou zápiskov mladého študenta Paula 
Baumera. Všetci spolužiaci sa spoločne vydali na front, kde však vidia zbytočnosť a utrpenie vojny. 
Sú rozčarovaní, lebo postupne všetci kamaráti umierajú. Zostáva len túžba prežiť. Výraznou 
postavou bol desiatnik Himmelestoss, ktorý im tvrdým režimom strpčoval život. Keď sa Paul 
dostáva na dovolenku domov, vidí obrovskú priepasť medzi rodinou, svojimi rovesníkmi a sebou 
(„Železná mládež. Mládež! Ani jeden z nás nemá viac ako dvadsať. Sme ešte mladí? Mladosť? Tá 
už dávno pominula. Sme starci.“). Paul zisťuje, že je to len vojna mocností, nie vojakov = do 
kráteru kde je ukrytý skočí člen nepriateľskej armády. Paul ho nezabije, no pri jeho dlhom 
zomieraní si prečíta jeho doklady. Zisťuje, čím bol, že má rodinu a je mu ho ľúto. V závere knihy 
Paul zomiera v deň, ktorý bol mimoriadne tichý („Na západe nič nové“) – smrť jedného človeka vo 
vojne nič nezmenila. 
HENRICH BARBUSSE – OHEŇ. Prvý vojnový román, vyšiel už v roku 1916. Je písaný formou 
denníkových zápiskov a listov z frontu. Obsahuje mimoriadne živé a naturalistické scény. 
Ovplyvnil ním tvorbu mnohých spisovateľov, ktorí vtedy boli na fronte (Hemingway, Remarque).  
JAROSLAV HAŠEK – OSUDY DOBRÍHO VOJÁKA ŠVEJKA Tento román ne netypickým 
vojnovým románom. Opisuje tu osud Švejka počas svetovej vojny. Prečo je netypickým? Pretože 
autor v takejto ťažkej situácii využíva humor a satiru. Vypuknutie vojny, odchod na front a život 
v regimente sleduje očami človeka, ktorý bol úradmi vyhlásený za notorického blba a v tomto sa 
Hašek pridŕža Cerventesovej zásady, že pravdu hovorí len dieťa a blázon. 

 
KOMPARÁCIA HLAVNÝCH HRDINOV V DIELACH ERNESTA HEMINGWAYA 

Zbohom zbraniam – Komu zvonia do hrobu – Starec a more 
FREDERIK HENRY – ROBERT JORDAN – SANTIAGO 
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1. SÚVYSLOSTI 
Spoločná črta 

Autobiografickosť = všetky tri postavy vychádzajú z autorovej životnej skúsenosti 
Charakteristika postáv 

Mužné typy hrdinov Silné osobnosti Psychická a fyzická 
vyčerpanosť 

Charakter situácií 
Všetci postupujú bojové situácie (dvaja bojujú so spoločnosťou, ktorá vyvolala konflikt + vojna 

a boj o život. Santiago bojuje s prírodou, o prežitie. Nachádzajú sa v krajných situáciách. 
Láska 

Milujú všetci traja. Frederik miluje Catherine. Robert + Mária – ženy a Santiago miluje more. 
2. ODLIŠNOSTI 

a) Charakteristika 
VEK 

Mladý, intelektuál Mladý, intelektuál Starý, jednoduchý prostý 
človek 

Charakteristika hrdinov vo vzťahu 
Pohybuje sa v spoločnosti, 

ktorú opúšťa. 
Pohybuje sa v spoločnosti, za 

ktorú sa obetuje. 
Človek samotár, ktorý sa dobre 

cíti sám v prírode. 
b) zákony 

Uveď zákony, ktoré hlavní hrdinovia porušujú a dodržujú. 
Porušil zákon 

spoluzodpovednosti, 
spolupatričnosti 

a spolutrpiteľstva. 

Všetky tri zákony dodržiava Viaže ho zákon 
spolupatričnosti s Manolinom, 

dodržiava a ctí si zákony 
prírody. 

c) boj 
Uveď prostredie, v ktorom bojujú hrdinovia. 

Taliansko – 1. sv. vojna – 
zákopy 

Občianska vojny v Španielsku Doma na Kube, na mori 

d) Záver diela 
Tragický Tragický Optimistický 

e) Obraz smrti 
Hlavný hrdina považoval smrť 

za trest za jeho dezerciu. 
Hlavný hrdina považoval smrť 

za vykúpenie. 
Santiago si myšlienku na smrť 

nepripúšťa. 
Hlavný hrdina zomrel mimo 

frontu. 
Hlavný hrdina zomrel na 

fronte. 
Zobrazená je tu smrť ryby 

v prírode. 
V tomto diele je nezmyslená 

smrť dieťaťa a Catherine. 
Smrť je tu zmyselná. Obetoval 

sa. 
Smrť je zmyselná. Má zmysel 

na zabezpečenie existencie, 
a ako dôkaz fyzických 

a duševných síl človeka. 
 

Zadanie  9 
 

Úloha č. 1 
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Charakterizujte hovorový štýl. Vysvetlite pojem slang, žargón, argot. Nájdite v ukážke č. 1 znaky 
hovorového   štýlu v texte a pretransformujte ich do spisovnej podoby jazyka. 
Úloha č. 2 
Analyzujte literatúru 20. storočia, ktorá sa zaoberá riešením problémov mladého človeka a jeho  
sveta. Priblížte tvorbu Beat generation a „rozhnevaných mladých mužov“.  
 
Ukážka č.1 
 
Jerome David Salinger – Kto chytá v žite 
 
     Slovom, ja si v jednom kuse predstavujem, ako sa davy malých deciek hrajú na takom 
velikánskom žitnom poli. Tisíce malých deciek, a široko-ďaleko niet ani jedinkého dospelého, 
myslím teda okrem mňa. A ja ti stojím na kraji nejakej strašidelnej priepasti. Rozumieš, ak uteká a 
nedíva sa, kde beží, ja musím odniekiaľ vyliezť a chytiť ho. A toto by som robil od rána do večera. 
Chytal by som tie decká v žite. Viem, že je to bláznovstvo, ale to je jediná vec, čo by som naozaj rád 
robil. Viem, že je to bláznovstvo. 
 
Ukážka č.2 
 
Lawrence Ferlinghetti – Kristus sa zoštveral 
 
Kristus sa zoštveral 
tohto roku 
zo svojho kríža z holého stromu 
a ušiel ta  
kde nijakým vianočným stromčekom neodpílil 
korene 
nenavešali na ne salónky a rozbité hviezdy 
 
Kristus sa zoštveral 
tohto roku  
zo svojho kríža z holého stromu 
a ušiel ta 
kde nepodáva ruku neznámy bachráč 
v červených flanelových šatách 
s falošnou bielou bradou 
čo chodí po svete a vydáva sa  
za akéhosi svätého zo severného pólu 
a ktorý cestuje púšťou do Betlehemu 
v Pensylvánii 
na saniach firmy Volkswagen 
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Ukážka č.3 
 
Allen Ginsberg – Kvílenie 
 
Čo za sfingu z cementu a hliníka im prerazila lebky 
          A vyžrala im mozgy a fantáziu? 
Moloch! Samota! Špina! Ohyzdnosť! Kontajnery 
           A nedosiahnuteľné doláre! Deti vreštiace pod  
           Schodišťami! Chlapci  
 
1. Hovorový štýl je štýl súkromnej, priateľskej komunikácie. Typické pre hovorový štýl sú 
spontánne prejavy, okrem súkromného listu sú všetky hovorené. Využíva všetky slohové postupy, 
ktoré však majú jednoduchú úroveň.  
Najtypickejším útvarom pre hovorový  štýl je dialóg – pracovný, spoločenský,  má aj monologické 
prejavy – vtip, rozprávanie príbehu, anekdoty, opis, úvaha. Medzi základné znaky hovorového štýlu 
zaraďujeme a) ústnosť (okrem súkromného štýlu prevláda dialóg a rozprávanie, veta má výraznú 
inotáciu a oproti čítacím textom rýchlejšie tempo, využíva mimiku a gestikuláciu.) b) súkromnosť 
(nach. sa tu veľa dialektizmov, slangových výrazov, ovplyvňuje prízvuk). c) situačnosť (využíva 
veľa zámen a parazitické slová, namiesto opisu) d) stručnosť (často využíva univerbizáciu, 
značkové slová) e) expresívnosť (uvoľnenie vetnej skladby, nedokončenosť vety, vulgarizmus, 
rodinné slová, príznakové slová, frazeologizmy. 
Slang: Za slangové slová považujeme nespisovné výrazy národného jazyka, ktoré sa používajú 
v súkromnom alebo neoficiálnom prostredí v obmedzenom okruhu ľudí, ktorí sa buď zaoberajú tou 
istou činnosťou alebo majú rovnakú sféru záujmov. Slang vzniká: REINTERPRETÁCIOU 
všeobecne známych slov (napr. vegetovať), DEFORMÁCIOU slov (napr. debko), ako nové slová 
s PREEXPONOVANOU EXPRESÍVNOSŤOU (napr. dať si odpich) alebo PREBERANÍM 
z príbuzných jazykov. 
Žargón: Je nespisovný jazyk, písomný alebo hovorový, prejav grupy či socioskupiny, silne 
príznakový v rámci určitého národného jazyka a je založený zo slov a idióm, ktorým 
nezainteresovaní nerozumejú. Je to zámerne odlišný slovník a spôsob reči. 
Argot: Je to druh slangu používaný príslušníkmi detskej, asociálnej (zlodeji, tuláci, narkomani) či 
remeselníckej (drotári) vrstvy spoločnosti s cieľom utajiť vyjadrovanie informácie pred ostatnými 
vrstvami. (blcha = stopa po injekčnej striekačke). Výrazy sa po istej dobe, aby nestratili príznak 
utajenosti. Argot je teda tajná reč. 
 
Jednoducho, stále si predstavuje, ako sa davy malých detí hrajú v obrovskom žitnom poli. Tisíce 
malých detí, a široko – ďaleko nie je ani jeden dospelý, teda okrem mňa, stojaceho na okraji nejakej 
strašidelnej priepasti. Viete, ak to dieťa uteká a nepozerá sa pred seba kam beží, ja musím odniekiaľ 
prísť a chytiť ho. A toto by som robil od rána do večera. Chytal by som tie deti v žite. Som si 
vedomý toho, že je to bláznovstvo, ale to je jediná vec, čo by som skutočne rád robil. Viem, že je to 
bláznovstvo. 
 
2. Na prelome 19. a 20. storočia dochádza k rýchlym spoločenským premenám a tie sa odzrkadľujú 
aj v umení. Súbežne popri sebe vzniká množstvo umeleckých prúdov a smerov – 
avantgarda/moderna. Je to prvé obdobie, kedy sa literatúra začína trieštiť (symbolizmus, dekadentná 
literatúra, futurizmus, expresionalizmus ...). Do popredia sa dostávajú nielen spoločenské problémy, 
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ale literatúra sa zaoberá aj človekom ako takým – jeho existenciou a svetom mladých ľudí. Najprv 
to bola „stratená generácia“, ktorá odzrkadľuje beznádej mladých vojnou zasiahnutých ľudí, neskôr 
to bola samotná americká literatúra, či rôzne prúdy, ako napríklad beat generation, 
exsistencionalizmus, absurdná dráma či rozhnevaný mladí muži. 
Americká literatúra: 
 Po 2. sv. vojne znamenala hlboký zásah do myslenia a života ľudí. Svet ostal rozdelený na dve 
polovice – Západný: experimentuje s novými smermi, prípade nadväzuje na tie predvojnové 
a Východný, ktorý narába jednotným umeleckým smerom. Amerika znamenala krajinu 
neobmedzených možností, ktorá sa stále drala dopredu, vznikali tu veľké rozdiely medzi ľuďmi 
a preto sa jednotlivec často cíti osamelý, bezmocný – jediné, čo mu ostáva je vnútorná vzbura, 
skepsa a beznádej. 
J. D. SALINGER: KTO CHYTÁ V ŽITE. Tento psychologický román zatieňuje všetky jeho diela. 
Rozprávačom je 17. ročný Holden Caufield, ktorý pochádza z dobrej rodiny. Vychodil viacero škôl, 
na poslednej pred Vianocami však zistil, že prepadá zo všetkých predmetov, okrem angličtiny. Bojí 
sa prísť domov, a tak sa túla predvianočným NY. Stretáva sa s rôznymi ľuďmi. Odsudzuje ich faloš 
a pretvárku. Sklame ho aj jeho obľúbený učiteľ, u ktorého sa chce schovať (tento učiteľ má 
pedofilné sklony). Ako nám hovorí aj ukážka, jeho snom je stáť v žitnom poli (symbol blahobytu) 
a zachraňovať deti, ktoré sa v ňom hrajú, aby nespadli do priepasti v zápale hry. Svojho sna sa 
nakoniec vzdáva, lebo zisťuje, že človeka, ktorý nie je schopný vysmiať sa svetu, zahubí zúfalstvo 
a dáva sa liečiť.  Jeho úvahy sú myšlienkami revoltujúcej mládeže (dokazuje to výber jazykových 
prostriedkov – slang, vulgarizmus...) 
JOHN UPDIKE: KRÁLIK, BEŽ! V tomto diele Updike nadväzuje na realistický pohľad J. 
Steinbecka. Prvá časť z cyklu o Králikovi sa nazýva Králik Bež. Zobrazuje tu pasivitu mladých ľudí 
– hlavný hrdina Harry Armstrong bol kedysi typický rebel 60-tych rokov, uznávaný basketbalista, 
no po skončení aktívnej kariéry sa z neho stáva priemerný človek, nie je schopný čeliť rodinným 
starostiam, situácia s milenkou a tehotnou manželkou sa mu zdá bezvýchodisková, pretože je 
slaboch. 
Beat generation  
Americká poézia, ktorá vzniká v San Franciscu, kde bolo najlepšie vidieť „lesk a biedu“ Ameriky – 
„Beat“ – zbitý, unavený životom/“Beattitudo“ – blaženosť, útek od reality. Táto generácia zaujala 
prejavmi negativizmu a revolty, vysmievali sa tradičným hodnotám (bohatstvo, kariéra, rodina viera 
v Boha, hrdosť na americké symboly) a sami sa živili manuálnou prácou. Svoju príslušnosť ku 
skupine prejavili zanedbaným vzhľadom, dlhými vlasmi, sexuálnou otvorenosťou, túžbou po 
drogách (propagovali ich, no zároveň poukazovali aj na ich nebezpečenstvo) a alkohole. 
Imponovalo im tuláctvo a jazzová hudba (=mnohé básne boli písané tak, že sa dali spievať v jej 
doprovode), inšpiroval ich aj surrealizmus (búrili sa proti buržoáznej morálke v čase vojny, keď už 
krachovala). Poézia BG nebola určená masám, písali pre seba a spriaznené duše, no zároveň 
odsudzovali „šuplíkovú poéziu“. BG odmietali prispôsobovať sa názorom iných ľudí, čo im často 
privodilo blázinec, verejný výsmech, cenzúru či dokonca väzenie. Uznávali Rimbauda, žiadali 
pravdu a nahotu (Ginsberg pri recitácii zo seba strhával šaty), tá sa im často spájala s predstavou 
anjela (často v názvoch diel). Nikdy netvorili ucelenú generáciu – nevydali manifest, a však akoby 
ich generáciu ukrivdenú vojnou a spoločenskými konvenciami vystihovalo dielo A. Ginsberga – 
Vytie (zobrazuje zúfalstvom naplnené mladé generácie, príčinu vidí v modernej neľudskej 
spoločnosti, do veršov vkladá apokalyptickú víziu večnej vojny). Na základe diela N. Mailera Biely 
černoch hovoria o vzniku nového človeka – „hipstera“ (zaznávaný, človek ulice, ktorého drogy 
spojili so spodinou), ktorý sa nesmie dostať do sveta „squares“ (ľudia, ktorí sú usporiadaní). Medzi 
zákl. znaky BG patria: spontánnosť, improvizácie, lyrický hrdina splýva a autorom, využívajú sa 
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rôzne metódy, ako asociatívnosť, útržkovosť, niekde je interpunkcia, niekde nie je, verše končia na 
prekvapivom mieste vety, rozdelia predložku a podstatné meno, juxtapozícia (surrealizmus; radenie 
predstáv vedľa seba), voľný verš, využívajú javy ulice, slang, reklamy, vulgarizmy, neusilovali sa 
o harmóniu a krásu všetkých zmyslov, ich názory sú plné reality. Preklad beatnických textov rýchlo 
starne (To, čo bolo v šesťdesiatych rokoch nepreložené na už dnes necenzuruje, ale i napriek tomu 
je to stále len „slabý odvar“ skutočných textov). Predstavitelia beat generation sú: Gregory Corso, 
Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Jack Kerouac. 
LAWRENCE FERLINGHETTI založil vydavateľstvo v SF, kde vydávali diela beatnikov. Svoje 
básne zjednodušuje pod vplyvom mladších básnikov, používa refrén. Dielo: LUNAPARK MYSLE. 
Vychádzajúc zo SF – pesimistický charakter, hrdina cestuje po Amerike a všade nachádza len 
pustatinu bez ľudí, hľadá východisko v indických legendách a utópii, odmietal byť priemerným 
(ukážka – vysmieva sa tradičným hodnotám, prosperujúcej spoločnosti)   
GREGORY CORSO písal intelektuálnejšie a pokojnejšie diela. Jeho texty odrážajú vlastnú životnú 
skúsenosť zo spoločnosti, ktorá človeku nevie zabezpečiť nič, okrem materiálnych hodnôt. 
Oslobodiť sa chce tým, že ju ignoruje. Medzi jeho najznámejšie diela patria: BENZÍN, ŠŤASTNÉ 
NARODENINY SMRTI. 
JACK KEROUAC písal okrem veršov aj spontánnu autobiografickú prózu, kde jednotlivci hľadajú 
uspokojenie v neviazanom živote. Jeho dielo NA CESTE sa považuje sa Bibliu beatnickej 
generácie. Toto dielo napísal za tri týždne na 30 metrov dlhý zvitok papiera a to preto, aby sa 
nezdržoval vyťahovaním papiera z písacieho stola. Toto dielo je bez interpunkcie. Sú tu reportážne 
zaznamenané dojmy, názory a myšlienky, ktoré nahromadil počas štyroch ciest po Amerike (autom, 
autobusom, stopom ...). Cestoval s dvomi priateľmi a riadili sa filozofiou maximálneho využitia 
prítomnej chvíle, vytrženie dosahujú pomocou drog, sexu a jazzu. Týmito extázami protestujú proti 
bežnému životu. Románu dali neskôr knižnú podobu redaktori, ktorí doplnili aj interpunkciu.  
Existencionalizmus 
Šíri sa z Nemecka v 40. rokoch. Najviac zasiahol francúzsku filozofiu a literatúru. Skúma otázky 
existencie človeka ako jednotlivca. Je to viac myšlienkový ako umelecký smer (ovplyvnil veľa 
umeleckých prúdov, ako nový román, beat generation, absurdné divadlo...). Táto fifia najviac 
ovplyvnila literatúru po vojne, ale aj pred ňou, keď človek oveľa intenzívnejšie pociťoval strach 
z blízkosti smrti. Ľudská existencia je plná hnusu z vlastnej existencie, je desivá a bez perspektívy. 
Človek veľmi často pociťuje hnus z iných, ale najmä zo seba – vedie to k nihilizmu (vnímanie 
života ako ničoty). Zmyslom existencionalizmu sa stáva sloboda jednotlivca, v dielach veľkú úlohu 
zohráva vojny, utrpenie, ohrozenie života – hraničná situácie, pretože vo chvíľach konfrontácie so 
smrťou sa ľudské ego prejaví také, aké je v skutočnosti – bez pretvárky. 
J. P. SARTRE – MÚR. Skupina mužov v OV v Španielsku sa dostáva do väzenia. Keď ich 
vypočúvajú, vysvitne, že to nebol výsluch, ale súd a všetci sú odsúdení na trest smrti (typická 
existencialistická situácie). Juan odmieta akúkoľvek komunikáciu, doktorovi pohryzie ruku. Pedro 
je zase apatický a prstami robí „mlynček“. Tom si predstavuje, ako ho postavia k múru a ako to 
bude bolieť a od strachu sa pomočí. Pablo Ibbieto je hlavnou postavou. K ostatným je veľmi 
kritický, no sám sa potí od strachu. Pred smrťou odmieta myslieť na ženu a cenu preňho stráca aj 
služba vlasti. So smrťou sa zmieri a paradoxne on prežíva. Zo žartu povie, že kamarát Gris sa 
schováva na cintoríne, no on tam naozaj je. Trest smrti Pablovi zmenia na väzenie. On sa hystericky 
rozosmeje. 
ALBERT CAMUS – CUDZINEC. Meursault – mladý muž, úradník, je ľahostajný voči okoliu 
(smrť matky a cesta na pohreb, svadba s Máriou). Je cudzincom sám sebe, neprejavuje lásku, 
nadšenie, iba telesnú túžbu. Nebojí sa smrti, lebo vie, že to je jediná istota v živote. Pri poprave 
chce, aby ho videlo čo najviac ľudí a aby ho privítali nenávistnými výkrikmi.  
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Absurdná dráma 
Začína sa šíriť približnej v 50-tych rokoch. Zobrazuje človeka vo chvíľach úzkosti, bez schopnosti 
komunikovať s druhými ľuďmi, s pocitom straty života – prirovnáva sa s existencionalizmom. 
V tejto dráme chýba dej, motivácia konania postáv, často zápletka, medziľudská komunikácia 
a rozuzlenie v závere tu neslúži na dorozumenie sa, monológy sú nelogické, reč postáv nesúvislá 
v dialógoch nenadväzuje na jednotlivé repliky. 
SAMUEL BECKETT – ČAKANIE NA GODOTA. Postavy sú v začarovanom kruhu, z ktorého 
niet úniku. Čakajú na Godota, ktorý však nepríde. Chcú sa obesiť, ale šnúrka od topánok sa 
roztrhne. Uvažujú o odchode, no ostávajú stáť. 
V anglickej literatúre si autori po 2. sv. vojne uvedomovali bezvýchodiskovosť literatúry a často si 
pomáhali hnevom – Rozhnevaný mladí muži. Názov tejto generácie pochádza od JOHNA 
OZBORNA, ktorý v dráme OBZRI SA V HNEVE  rozoberá pocity povojnovej generácie. Hlavná 
postava Jimmy je intelektuál z robotníckej rodiny. Ožení sa s Allison, dcérou plukovníka. Žijú 
v jednom byte s jeho priateľom (podnájomníkom). Jimmy si nevie nájsť zamestnanie. Svoj hnev 
prenáša na ženu a robí si z nej vtipy aj pred priateľom. Napriek tomu ju má rád, no chvíle zblíženia 
vždy pokazí. Na Allison neznáša miernu, krotkú lásku, ktorou ho miluje. Chce ju vyprovokovať 
k reakcii – je k nej krutý, je schopný povedať jej, že jej želá, aby otehotnela a aby jej dieťa zomrelo. 
Netuší, že Allison je naozaj tehotná. Ona sa mu to bojí povedať. Nakoniec o dieťa príde a zúfalá 
odchádza k rodičom, jej miesto však rýchlo nahradí priateľka Helena. S ňou má taký istý vzťah. 
Keď sa Allison vracia, Helena odchádza. Jimy a Allison sa pokúšajú nájsť k sebe cestu.  Názov 
RMM neoznačuje samotných autorov, ale mužské postavy z ich diel, ktoré mali niektoré spoločné 
vlastnosti: búrili sa proti meštiactvu, odmietali vykonávať prijateľnú profesionálnu kariéru, chcú 
postupovať rýchlo dopredu. V zlých sociálnych podmienkach nevedia vytvárať harmonické 
manželstvo, stratili životnú perspektívu, narastá v nich pocit osamelosti. Sú považovaní za 
mladšieho brata „beat generation“, tí ich však kritizujú za málo dôrazný postoj a pasivitu hrdinov 
(rýchlo sa vzdajú).  
JOHN WAIN napísal román PONÁHĽAJ SA DOLU. Hlavnou postavou v tomto románe je Charles 
Lumely, ktorý má spoločné znaky s Jimmym. Má univerzitné vzdelanie , no nemá zodpovedajúcu 
prácu. Vykonáva len podradné profesie, opúšťa svoju lásku, no vracia sa. Nakoniec nachádza prácu 
v reklame, hoci vo vnútri všetkými pohŕda. 
JOHN BRAINE napísal román MIESTO HORE. Hlavným hrdinom tohto diela je  Joe Lampton – 
pekný, mladý účtovník, typ mladého karieristu. Po návrate z vojny chce získať  uplatnenie. 
Zoznámi sa so Susan Brownovou, dcérou bohatého továrnika. Súčasne sa stretáva sa vydatou Alice, 
ktorá sa kvôli nemu rozvedie. Joe si vyberá Susan, otehotnie a zoberú sa. Alice spôsobí autohaváriu 
a umiera. Voľný pokračovaním je ŽIVOT HORE, kde vidíme, že bohatstvo Joeovi neprinieslo 
šťastie, jeho manželstvo je plné pokrytectva a nevery. Má milenku, odchádza k nej, no potom sa 
vracia k pohodlnej existencii – k manželke a deťom (nedokáže svoju vzburu doviesť do konca). Je 
slaboch a aj keď si to uvedomuje, nedokáže s tým nič urobiť. 
RMM v 50. rokoch vzbudili pozornosť. Predstavovali mladé pokolenie, ktoré všetkým pohŕda 
a v nič neverí. Ostro odmietali meštiacke spôsoby, ešte sa ale neoslobodzujú do takej miery, aby žili 
podľa svojich predstáv – odmietajú všetko, ale nebudujú nič. 
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Zadanie  10 
 
Úloha č. 1 
Definujte pojmy náučný štýl, internacionalizácia, formalizácia a popularizácia náučného štýlu, 
charakterizujte lexiku náučného štýlu. Na základe vlastného čítania popíšte, čo je typické pre 
štylistiku a lexiku diel Umberta Eca. 
Úloha č. 2 
Analyzujte filozofické, spoločenské a umelecké východiská autorov postmoderny. Uveďte   autorov   
20. storočia, ktorých zaraďujeme do tohto smeru? Zamyslite sa nad úvahou Umberta Eca o podstate 
postmoderny. Uvažujte, ako sa líši román Lolita od pôvodného autorského zámeru, ktorý je 
uvedený v ukážke č.2. 
 
  
Ukážka č. 1 
 
Umberto Eco o postmoderne a románe  Meno ruže 
 
     Jednako si myslím, že postmodernosť nie je chronologicky vymedziteľná tendencia. Mohli by sme 
povedať, že každé obdobie má svoju postmodernosť, tak ako má asi každé obdobie svoj manierizmus 
(a tu si kladiem otázku, či postmodernosť nie je len moderným názvom manierizmu).  
     Ideálny postmoderný spisovateľ nenapodobňuje ani nezavrhuje tak svojich  rodičov 
z dvadsiateho storočia, ako ani svojich starých rodičov z devätnásteho storočia. Modernizmus 
strávil, ale nevlečie ho ako príťaž...Takýto spisovateľ sotva môže dúfať, že pobaví analfabetov 
ohlúpovaných masmédiami, mal by aspoň dúfať, že osloví krúžok ľudí, ktorých Thomas Mann 
nazval prvými kresťanmi, vyznavačmi Umenia...Ideálny postmoderný román by mal prekonať 
rozpory medzi realizmom a irealizmom, formalizmom  a „obsahizmom“, čistou literatúrou 
a literatúrou angažovanou, medzi prózou pre elitu a prózou pre masy... 
 
 
Ukážka  č. 2 
 
Vladimir Nabokov o vzniku knihy Lolita 
 
     Prvý malý záchvev Lolity mnou prebehol koncom roku 1939 alebo začiatkom roku 1940 v Paríži, 
keď ma upútal na lôžko prudký záchvat medzirebrovej neuralgie. Pokiaľ sa pamätám, pôvodný 
záblesk inšpirácie akosi vyvolala novinová reportáž z parížskej zoologickej záhrady o opici, ktorá 
po mesiacoch trpezlivého nabádania zo strany istého vedca vytvorila vôbec prvú kresbu 
pochádzajúcu od zvieraťa; boli na nej mreže klietky, v ktorej ten úbohý tvor sedel. Tento impulz 
však nemá nijakú textovú súvislosť s myšlienkovým pochodom, ktorý napokon vyústil do prototypu 
môjho románu – asi tridsaťstránkovej poviedky. Napísal som ju po rusky, jazykom, ktorým som 
písal romány od roku 1924. Muž v poviedke bol Stredoeurópan, anonymná nymfička Francúzka 
a miestom deja Paríž a Provensálsko. Muža som oženil s chorou matkou dievčatka, matka čoskoro 
zomrela a Arthur (tak sa volal) po neúspešnom pokuse zneužiť sirotu v hotelovej izbe skočil pod 
kolesá nákladného auta. Onedlho po presťahovaní do Ameriky roku 1940 som poviedku zničil.   
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1.Náučný štýl  = odborný. Je to štýl verejnej, vedeckej komunikácie. Patrí k objektívnym štýlom. 
Vyznačuje sa odbornosťou a zreteľnosťou. Odborný prejav musí byť logický a dôkladný, ale 
jednoduchý. Stretávame sa s ním v odbornej literatúre a odbornej tlači. Rozoznávame vyšší 
(vedecko-náučný) a nižší (populárno-náučný).  
Internacionalizácia: Zmedzinárodňovanie. Dnes sa oveľa voľnejšie preberajú nielen pomenovania 
z iných jazykov, ale aj gramatické väzby a syntaktické konštrukcie, ako napr. apendix = slepé 
črevo. 
Formalizácia: Pri odbornom vyjadrovaní sa čoraz častejšie stretávame s textom, ktorý nemá 
ucelenú podobu, starostlivo štylizované vety, no má podobu vzorcov, tabuliek a schém. 
Orientujeme sa v nich len pomocou stručných hesiel, nadpisov v riadkoch alebo v stĺpcoch. Je to 
funkčné z hľadiska rýchleho vyhľadávania informácií. 
Popularizácia: Vedecký rozvoj prináša aj rozvoj populárno-náučnej literatúry, v ktorých sú zložité 
problémy, vedecké i technické podávajú prístupnou formou, čiže sa popularizujú. 
V lexike náučného štýlu prevládajú pojmové (nocionálne) slová. Nepoužívajú sa expresívne slová. 
Terminológia je presná. Využívajú sa jednovýznamové, ustálené výrazy = termíny. Termíny 
rozoznávame na: a) domáce (jednoslovné  - kyselina; viacslovné – štepársky nôž; zložené – 
vodovod), b) cudzie (psycholingvistika, komputerizácie) c)hybridné (alogický-nelogický) a taktiež 
doslovné preklady (kalky -  geografia, zemepis). Využívajú sa knižné slová (rozsiahly namiesto 
veľký), skratky (atď), značky (SND), skratkové slová (PhDr.), multiverbizácia, univerbizácia 
2.Umenie nikdy neexistovalo a ani nemôže existovať bez kontaktu s okolitým svetom. Vývoj 
v spoločnosti sa vždy akýmsi spôsobom v umení odráža. Niekedy je to snaha o čo najpresnejší opis 
reality, inokedy útek z reality, ktorý zase len je reakciou na realitu. V posledných desaťročiach 
prebehli vo svete veľké zmeny týkajúce sa životného štýlu, migrácie obyvateľstva, rozpadu 
hodnotných systémov. Vynára sa teda otázka, ako reagovať na toto dianie, v ktorom sa stretávajú 
rôzne národy, rôzne kultúry? Umenie ide v tomto prípade cestou komunikácie, spochybňuje jedinú, 
večnú pravdu a tak sa napr. v literatúre miešajú najrôznejšie žánre, masmédiá ovplyvňujúce knihy 
a naopak. Autor ustupuje do pozadia, dôležitý je čitateľ, ktorý by mal spolupracovať. Nie je to už 
len elitný čitateľ, je to konzument vychádzajú z masy. Postupne sa stierajú rozdiely medzi vysokou 
a nízkou literatúrou, texty sú tvorené tak, aby sa mohli čítať na rozličných úrovniach. Literárne 
dielo obsahuje prvky populárnej literatúry, historickej prózy, dokumentaristiky, vecnosti ale aj 
spochybnenie istých literárnych vzorov. 
Postmoderna 
 Je literárny a umelecký smer druhej polovice 20-teho storočia. V próze sa prejavujú nové trendy, 
súborne označované ako postmoderna. Nemá skupinový ráz, ani nezačala nijakým programovým 
vyhlásením, ale formovala sa postupne. Predstava postmoderny je veľmi voľná a otvorená, zahŕňa 
rôzne prúdy a diela neraz veľmi odlišných autorov. Postmodernisti odmietajú akýkoľvek diktát – či 
už politický alebo umelecký. Autori využívajú rôzne tvorivé postupy a formy v rámci jedného diela. 
Do vlastných textov zaraďujú texty iných autorov, citáty z vlastných alebo cudzích diel, 
z novinových článkov = vytárajú tzv. textové koláže, na ten istý jav alebo problém uvádzajú viaceré 
pohľady. V dielach využívajú prvky grotesky, irónie a paródie. Tieto diela sú originálne, nevšedné 
a hravé. Predstavitelia: Umberto Eco, Vladimír Nabokov alebo Dušan Mitana. 
UMBERTO ECO bol jeden z najznámejších predstaviteľov postmoderny. Vytvoril teóriu poetiky, 
tzv: „Otvoreného umeleckého diela“. Venuje sa obsahu a štruktúram masovej komunikácie 
(reklamy, komiksy, filmy). Medzi jeho najznámejšie diela patrí: MENO RUŽE (odhadovaný predaj: 
30 tis. výtlačkov, skutočnosť: viac ako 10 miliónov kusov). Pôvodne chcel napísať detektívny 
román VRAŽDA V OPÁTSVE, ale jeho záujem o stredovek bol silnejší, pretože zasadil dej do 
stredovekej doby. Rozprávačom je zostarnutý mních Adso, ktorý si spomína na udalosti, ktoré sa 
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odohrali, keď bol ešte 18. ročný novic. Spolu so svojím majstrom, učeným františkánom, pátrali po 
záhadných úmrtiach mladých mníchov, ku ktorým dochádzalo každý deň počas siedmych dní. 
Záhada sa skrýva v labyrinte knižnice a súvisí so vzácnym rukopisom. Eco k románu pripojil aj 
poznámky k menu ruže, ktoré sú akýmsi vodidlom pre čitateľa, pretože román sa dá čítať ako 1. 
Historická detektívka – jeho „detektív“ – františkánsky mních sa snaží rozlúštiť príčiny záhadných 
vrážd mladých mníchov, no nemôže objasniť ani dôvody, ani následky toho, čo sa v opátstve deje, 
dá sa tiež čítať ako 2. Filozofický román, pretože odráža nezhody medzi starým a novým svetom, 
medzi výkladom pravdy pod zorným uhlom ustavičných zmien a výkladom pravdy na základe 
dogiem. A do tretice, román sa dá čítať aj ako 3. Román o románe, pretože v texte sa nachádza 
mnoho citácií z iných diel, autor počíta v zmysle postmoderny s dvomi druhmi čitateľov. So 
vzdelaných čitateľom a s čitateľom z ulice a každý z nich môže pochopiť a interpretovať román 
inak. 
Umberto Eco po podstate postmoderny. Úlohou postmoderny je práve nechať diváka, aby si 
našiel vlastný postoj k dielu (pluralita názorov). Eco sa pýta, či je dnešný konzumný čitateľ 
pripravený utvárať si vlastný názor, ktorý mu ponúkajú práve diela tohto druhu. Takisto sa kriticky 
stavia k „zneužívaniu“ slova postmoderna. Má pocit, že sa využíva na pomenovanie všetkého 
„iného“. Neskôr prichádza k názoru, že postmoderna nie je len jedným obdobím, ale že každé 
obdobie má svoju postmodernu, niečo alternatívne, teda nie je to CHRONOLOGICKY 
VYMEDZITEĽNÁ TENDENCIA. Ideálny spisovateľ je podľa neho ten, čo nezavrhuje, no ani 
nenapodobňuje predchádzajúceho. Je akýmsi kompromisom minulosti a budúcnosti. Tvrdí, že táto 
literatúra nie je určená pre dnešného moderného konzumného čitateľa, no ak osloví len malú 
skupinku, má zmysel. Tvrdí, že ideálny román je akýmsi kompromisom všetkých žánrov, musí byť 
prijateľný pre masy aj elitu. Musí byť pestrý, aby si v ňom každý našiel to „svoje“. 
VLADIMÍR NABOKOV je postmodernistický autor ruského pôvodu z bohatej rodiny. 
Vychovávali ho  Francúzke guvernantky, otec bol liberálny politik, rodina emigrovala do Nemecka. 
Po štúdiách Cambrigde žil v Berlíne a pod pseudonymom Sirin písal básne, divadelné hry, poviedky 
a romány v ruštine. Pred fašizmom emigroval do USA, kde publikoval Anglicky. Keď vypukol 
škandál okolo románu LOLITA, vrátil sa do Európy (Šfajčiarsko). Zaoberal sa otázkami 
sebazničenia ľudstva, otázkami času, spomienkami človeka a jeho túžbou po stratenom raji. Román 
LOLITA je veľmi zložito komponované dielo, žánrovo pestré. Autor využíva rozprávačské umenie, 
jazykové i mimojazykové hry. Napísal ju tak, aby ju mohol čítať náročný (v románe sa nachádzajú 
citácie, fiktívne rozhovory ...) ale aj menej náročný čitateľ. Dielo vyvolalo škandál (vzťah 12 ročnej 
nevlastnej dcéry k otcovi a milencovi Humbertovi, staršiemu o 30 rokov). Konfrontuje sa tu svet 
detí a dospelých, morálka americkej spoločnosti a individuálne predstavy o hodnotách v ľudskej 
spolčonsoti. 
Pôvodný zámer a finálne dielo Lolity 
Dej románu je často označovaný ako pornografia, ktorá sa odohráva v 50-tych rokoch 20-teho 
storočia v Amerike. Teda líši sa od pôvodného autorovho plánu, situovať dej do Paríža. Postava 
Humberta sa pôvodne mala volať Arthuer a Lolita mala byť anonymná. Obaja sú Američanmi, hoci 
pôvodne chcel vykresliť vzťah medzi Stredoeurópanom a francúzskou. Humbert sa neoženil 
s chorou matkou dievčiny, ako to bolo v pôvodnom románe, ale zobral si domácu. Matka nezomiera 
na chorobu, ale pri nešťastnej nehode (Keď objaví mužov denník a zistí skutočný dôvod ich sobášu, 
vybehne von a zrazí ju auto). Humbert neskôr vyzdvihne Lolitu v letnom tábore a začína sa ich 
divoká cesta naprieč Amerikou, teda nie je pravda, že Humbert sa pokúsi Lolitu znásilniť, no 
nevyjde mu to a spácha samovraždu. Tu, kde mal román končiť, autor začína zaujímavé rozprávanie 
o ich cestách po Amerike, o naplnený túžby Humberta po Lolite, opisuje tu ich sexuálne radovánky 
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... Milencov na cestách prenasleduje Quilty, ktorý chce, aby Lolita hrala v jeho porne. Lolitu unesie 
z nemocnice. Humbert ju hľadá   5 rokov, Keď ju nájde, ona je vydatá a čaká dieťa, odmieta ho. 
Humberto hľadá Quiltyho a zastrelí ho. Tak sa končí prerušené šťastie i za zničený Lolitin život. 
Dielo je naozaj kultivované a rafinované, je prototypom postmodernho románu, ktorý v sebe skrýva 
i mnoho intelektuálnych odkazov na rôzne udalosti v literatúre (v hoteli sa Humbert zapisuje 
falošným menom Edgar, čím naráža na A. E. Poea, ktorý sa ako 27 ročný oženil s 13-sť ročnou 
sesternicou, uvádza značky WS1564 a SH1616, čo sú dátumy narodenia a úmrtia W. Shakespeara. 
... Účelom literatúry tohto obdobia bolo vytvoriť diela, ktoré by boli zaujímavé pre obyčajného 
konzumenta i náročného čitateľa. Myslím, že Ecovi a Nabokovovi sa podarilo vytvoriť diela, 
v ktorých si každý nájde vlastnú pravdu. 
 
Zadanie11 
 
Úloha č. 1 
Charakterizujte vývin spisovnej slovenčiny od najstarších čias až po súčasnosť na pozadí 
historických súvislostí, uveďte rozdiely medzi Bernolákovým, Štúrovým a súčasným spisovným 
jazykom..  
Úloha č. 2 
Nájdite v ukážke č. 1 znaky stredovekej literatúry. Definujte ostatné znaky staršej literatúry.  
Charakterizujte Proglas. Zoštylizujte základné myšlienky  ukážky č. 2. 
 
 Ukážka č.1 
 
Život Konštantína                                
Keď bol v Benátkach, zhromaždili sa proti nemu talianski biskupi a kňazi i mnísi, ako havrany proti 
sokolovi a vyzdvihli trojjazyčný blud, hovoriac:   „ Človeče, povedz nám, prečo si učinil Slovienom 
knihy a učíš ich jazyky, ktorých iný predtým navynašiel ,ani apoštolovia, ani rímsky pápež, ani 
Gregor Bohoslovec, ani Hieroným, ani Augustín? My len tri jazyky poznáme, ktorými sa sluší v 
knihách sláviť Boha: hebrejský, grécky a latinský.“ Odpovedal im Filozof : „ Či neprichádza dážď 
od Boha na všetkých rovnako? Alebo či slnce tak isto nesvieti na všetkých?“(Matúš5, 45) 
 
Ukážka č. 2: 
 
Konštantín: Proglas 
Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi 
uzrieť, a všetci po radosti túžiaci, 
túžiaci temno hriechu navždy zapudiť 
i sveta tohto hniloby sa pozbaviť 
i rajský život pre seba zas objaviť 
i horiacemu ohňu navždy uniknúť, 
počujte, čo vám vlastný rozum hovorí, 
počujte všetci, celý národ sloviensky, 
počujte Slovo, od Boha vám zoslané, 
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi, 
Slovo, čo um aj srdce vaše posilní, 
Slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. 



Maturitné	otázky	zo	slovenského	jazyka	a	literatúry	
 

Prvé	slovenské	literárne	gymnázium,	Železničná	260,	050	01	Revúca	 Strana	40	
 

Tak ako radosť nezasvitne bez svetla, 
by oko celý Boží svet v ňom uzrelo, 
bo všetko nie je krásne ani zreteľné, 
tak ani duša, žiadna duša bez písmen 
vedomia nemá o tom Božom zákone, 
zákone knižnom, o zákone duchovnom, 
zákone, cezeň Boží raj sa zjavuje. 
1. Dnešné civilizácie a niektoré ázijské jazyky sa vyvinuli zo spoločného základu, ktorý sa nazýva 
indoeurópsky jazyk. Z neho sa vytvárali iné jazyky, napr. keltské, germánske, slovanské ... 
Spoločným jazykom našej kultúry, ktorý sa tiež vyvinul z indoeurópskeho jazyka, bola 
Praslovančina. K jej diferenciácii dochádza vplyvom migrácie našich predkov. Na územie, ktoré 
Slovania obsadili, prichádzali v dvoch prúdoch. Zo severu a severovýchodu (obsadenie západnej 
a východnej časti) a z juhu a juhovýchodu (obsadenie strednej časti). V období piateho až deviateho 
storočia sa Praslovančina diferencovala, postupne sa sformovali tri nárečové oblasti praslovančiny 
(Z: dnešná slovenčina, čeština, poľština, lužická srbčina; V: ruština, ukrajinčina, bieloruština; J: 
srbčina, chorvátčina, slovinčina, bulharčina, macedónčina) ktoré sa ďalej drobili na národné jazyky, 
ale príbuznosť v pôvodných skupinách im zostala. Národným jazykom Slovákov sa stala stará 
Slovenčina.  Dôležitým medzníkom vo vývine nášho jazyka bolo Veľkomoravské obdobie v 9-tom 
storočí, kedy solúnsky bratia Konštantín a Metod prichádzajú roku 863 na naše územie a vzniká 
staroslovienčina (prvý slovanský spisovný jazyk). Jeho základom bolo nárečie macedónskych 
Slovanov z okolia Tesaloniky. Zostavili prvé písmo – hlaholiku, ktorého základom boli malé grécke 
písmená. Staroslovienčina sa dokonca stala štvrtým liturgickým jazykom Cirkvi. Neskôr ich žiaci 
písmo zjednodušili a nazvali ho Cyrilikou, kde za základ si zobrali veľké písmená gréckej abecedy. 
Cyriliku dodnes používajú, hoci v upravenej podobe, Bulhary a Rusi. Po rozpade VM koncom 10-
teho storočia nastali nepriaznivé podmienky pre vývin jazyka. Slovensko sa začlenilo do Uhorského 
štátu, kde úradným jazykom sa stala latinčina. V 15-stom storočí sa v úradnom jazyku používala už 
aj Čeština, no preniká do úradných listín už aj Slovenčina, hoci s českými prvkami ( = 
slovakizovaná čeština). S pokusmi kodifikovať slovenčinu sa stretávame v polovici 18-teho 
storočia. Snažili sa o to kamalgulskí mnísi, neskôr Jozef Ignác Bajza, Anton Bernolák či Ľudovít 
Štúr. O prvú kodifikáciu sa pokúsil J. I. Bajza. V románe René mládenca príhody a skúsenosti 
uplatnil tzv. slowáckí jazyk. Táto kodifikácia bola však neúspešná, pretože nebola ničím podložená. 
V roku 1787 na scénu nastupuje Anton Bernolák, ktorý pri svojej kodifikácii vychádzal z kultúrnej 
západoslovenčiny (Trnavský vzdelanci). Svoju kodifikáciu doložil aj dielami, ako: Kritická 
rozprava o slovenských písmenách, Slovenský pravopis, Slovenská gramatika, O pôvode 
slovenských slov alebo Slowár slowenskí-česko-latinsko-nemecko-uherskí. Táto Slovenčina sa však 
neujala. Používali ju katolíci. Evanjelici používali biblickú češtinu. Ďalší pokus o kodifikáciu 
uskutočnil Ľ. Štúr v roku 1843, ktorý kodifikoval na základe stredoslovenského nárečia. Jeho 
najznámejšie kodifikačné diela boli Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí; 
a taktiež Náuka reči slovenskej. Pravopis u oboch kodifikátorov sa zhodoval v hláške: „píš ako 
počuješ“ (fonetický pravopis). V oboch jazykoch sa používalo mäkké i, dvojhláska ô sa rozpisuje 
ako uo, dvojhláska ia, ie sa píše ako ja, je. Štúrovčina nemá ä ani ľ ale dodržiava rytmický zákon. 
Hoci niektorí mali námietky k používaniu tohto jazyka (Hatalla, Kollár, Hodža), táto Slovenčina sa 
začala používať. Roku 1851 sa stretli bernolákovci i štúrovci a uzavreli dohodu o zjednotení 
používania tohto jazyka s úpravami, ktoré navrhol Hodža = bola prijatá hatallovská reforma. Hatalla 
vo svojej práci Krátka mluvnica slovenská uvádza hožovsko-hatallovskú úpravu jazyka v podobe, 
ktorej sa používa dodnes. Začalo sa používať ä, y, ô, uo = é ... Po vzniku ČSR roku 1918 sa 
Slovenčina stáva štátnym úradným a vyučovacím jazykom. V roku 1931 vychádzajú prvé Pravidlá 
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slovenského pravopisu od Václava Vážného. Neskôr nastávajú už len malé úpravy, ako používanie 
veľkých písmen, rytmické krátenie, čiarky ...  
 
2. „My len tri jazyky poznáme ...“ – TEÓRIA O NEMENLIVOSTI (Tieto tri jazyky sú jediné 
k oslave Boha a táto prax sa už nebude meniť). „ ... tri jazyky...“ – SYMBOLIKA (V tomto období 
je výrazné používanie čísel 3, 7, 13 .. a zvierat, ako holubica, sokol ...). Ďalšími znakmi sú 
ASKÉZA/idealizované typizovanie, IMITÁCIA (Len tie diela boli dobré, ktoré boli inšpirované 
Písmom), RÉTORIKA, TRANSCENDENTÁLNOSŤ, SYNKRETIZMUS (prelínanie žánrov) ... 
V tomto období vznikajú aj veršované slovníky. 
Keď prišiel Konštantín a Metod na VM a priniesli so sebou staroslovienčinu a hlaholiku, preložili 
časť Biblie a na počesť tohto činu napísal Konštantín úvod (básnickú skladbu) k Biblii s názvom 
Proglas. Bola prvou slovenskou básňou.  Základnými myšlienkami Proglasu je oslava prekladu 
písma a vyzdvihnutie domáceho jazyka ako základ vzdelanosti. Najstarší opis tejto básne pochádza 
z 13-teho storočia. Proglas je tvorený zo 110 veršov, ktoré nie sú členené na strofy (okrem prvého 
a posledného verša = „Som predspev k posvätnému evanjeliu“ 108 veršov „Amen.“. Týchto 110 
dvanásť slabičných veršov je bez rýmu. Autor tu bohato využíva výrazové prostriedky stredovekej 
poézie a je tu zreteľný synkretizmus. Proglas je vlastne obhajobou práva každého národa prijímať 
Božie slovo v rodnom jazyku. Podľa autora sa človek prostredníctvom národnej kultúry a literatúry 
môže zbaviť nevedomosti. Veľmi expresívne vyjadruje situáciu národov, ktoré nepochopili úlohu 
vzdelania, keď hovorí, že: „Naozaj nahé sú všetky národy bez kníh.“. O tých, ktorí toto vzdelanie 
prijali hovorí, že „...rozkladu tela hnilobnému uniknú...!“. Využívané sú tu anafory, personifikácie, 
kumulácie, metafory, parafrázovanie citátov. 
Zadanie 12 
 
Úloha č. 1 

   Na základe textu ukážky č. 1 vysvetlite rozdiely medzi slovenčinou a češtinou a uveďte. Do ktorej 
skupiny indoeurópskych jazykov patria.  
Úloha č. 2 
Objasnite hlavné udalosti a etapy slovenského národného obrodenia. Analyzujte myšlienku 
slovanskej vzájomnosti v básnickej skladbe Slávy dcera. Vyjadrite základné myšlienky Předzpěvu. 
Porovnajte súvislosti a odlišnosti diel Slávy dcera a Marína (problém lásky, obraz ženských postáv, 
kompozícia). 
 
Ukážka č. 1 
 
Ján Kollár – Slávy dcera 
Aj zde leží zem ta před okem mým slzy ronícím, 
někdy kolébka, nyní národu mého rakev. 
Stůj, noho, posvátná místa jsou kamkoli kráčíš, 
k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled, 
neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku, 
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům. 
Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou 
v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil. 
Horší nežli divé války, hromů, ohně divější, 
zaslepenec na své když zlobu plémě kydá. 
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Ukážka č.2 
 
Andrej Sládkovič – Marína 
Chcel bych vás objať, kraje rodiny! 
Náručie úzke, šíry cit: 
jak mi je sladko v ňadrách Maríny 
objatie vaše pocítiť! 
Jak mi je blaho nič, nič nežiadať, 
z objemu v objem naveky padať, 
troch nebies slasti prijímať! 
Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, 
Marínu dtahú v peknej otčine, 
a obe v jednom objímať! 
 
1.Slovenčina a Čeština patria do skupiny západoslovanských jazykov a vo všeobecnosti sú si veľmi 
podobné, no môžeme nájsť aj viaceré rozdiely. Obe jazyky sa vyvinuli z predzápadoslovanských 
rečí. Majú niektoré spoločné znaky, ale tiež množstvo odlišností v jednotlivých jazykových 
rovinách. Slovenčina nepozná r, e s mäkčeňom alebo u s krúžkom a zase v češtine neexistujú 
písmená ä, ia, ie, iu, ô, ľ, ĺ, ŕ, dz, dž. V Českom jazyku sa častejšie striedajú  spoluhlásky (ruka – 
ruce) a neplatí rytmický zákon (dávam – dávám). V českom tvarosloví sa používa vokatív (5. Pád), 
kým v Slovenčine zanikol a na oslovenie sa používa nominatív (pane profesore – pán profesor). 
V češtine sú častejšie dvojtvary (mužovi – muží). V akuzatíve a inštrumentáli plurálu mužských 
podstatných mien sú tvary hrdiny (hrdinov, hrdinami), hochy (chlapcov, chlapcami). České slovesá 
majú dvojtvary (píšu/píšuci ...). Niektoré české a slovenské slová sú celkom odlišné (pohádka – 
rozprávka, vesnice – dedina, jenž – ktorý, zda – či). Niektoré české slová sa vyskytujú 
v Slovenskom nárečí, no majú odlišný význam  (kmín/rasca ...). Niektoré cudzie slová majú 
v češtine iný rod alebo iný prepis (varianta – variant, teze – téza). 
2. Prvá fáza národného obrodeia: 1780 – 1820 
Vydanie tolerančného patentu (rovnaké podmienky pre evanjelikov i katolíkov). Spoločným cieľom 
bol národouvedomovací proces.  Bolo založené „slovenské učené tovarišstvo“ (1789), osveta sa 
dostala do širších vrstiev spoločnosti. Bernolákovci (katolícke duchovenstvo) – kodifikácia 
slovenčiny. Prvá kodifikácia bola Bernolákovčina (1787), ktorá vychádzala zo západoslovenčiny. 
Na začiatku národného obrodenia bola Bernolákova gramatika slovenčiny len v latinskom jazyku 
(Disertario philologico-critica de literis slavorum  - jazykovedno-kritická rozprava o slovenských 
písmenkách; Grammatica slavica – slov. grmatika; ortographia slavica – slovenský pravopis; 
Etymologia vocum smavorum – etymológia slovenských slov; Slovár ...). Slovenské učené 
tovarišstvo šírilo osvetu a nový jazyk (na čele Bernolák, organizátor činnosti Fándly, katolíci, zánik 
roku 1800). Ďalej pôsobili Učená spoločnosť malohontská a učená spoločnosť banského okolia 
(evanjelici). V tomto období bola založená Katedra reči a literatúry česko-slovenskej (1803) na 
evanjelickom lýceu v Bratislave, ktorá bola aj strediskom východy mladej Štúrovej generácie. 
V tomto období vychádzajú prvé časopisy a noviny (Prešporské noviny = propagovali reformy 
a náboženskú znášanlivosť). 
Druhá fáza: 1820-1835 
Slovenskí vzdelanci spolu s maloburžoáziou hľadali oporu v myšlienkach Slovanstva (k 
slovanským národom, najmä českému). Pokračuje národo-zjednocovacie hnutie. V tejto fáze bol 
založený „Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej“ (1834). Na čele spolku bol Ján Hollý, 
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Martin Hamuliak (bernolákovci) a Ján Kollár. Ján bol prvý predseda spolku a vydal český almanach 
Zora (práce boli v bernolákovčine i češtine). Ďalej tam bol P. J. Šafárik, ktorý bol tiež stúpencom 
biblickej češtiny. Bola tu jazyková dvojkoľajnosť. 
Tretia fáza: 1835-1843 
Definitívne zhodnotenie, že návrat k češtine nebol  dobrý (začiatok hnutia štúrovcov, 1836). Výlet 
štúrovcov na Devíne (symbol Slovanstva, sľúbili si bezženstvo a lásku k národu.) 
Štvrtá fáza: 1843-1848 
 Začala druhá kodifikácia nášho jazyka, a to Štúrova slovenčina (1843). Štúr vychádzal zo 
stredoslovenského nárečia. Jeho príručky boli v Slovenčine (Náuka reči slovenskej, nárečja 
slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí) 
Myšlienka všeslovanskej vzájomnosti. Slovania by mali držať spolu, nádeje vkladali do Ruska 
(Dubisko). Veril, že ak budú Slovania pokope, Nemci ich nepodrobia. 
Predspev bol písaný časomerným veršovým systémom = striedanie dlhých (prirodzene dlhé sú 
s dĺžňom, polohovo dlhé – po samohláske ide skupina spoluhlások) a krátkych slabík usporiadaných 
do stôp: Spondej - _ _ (dve dlhé) a Daktyl _UU (dlhá a dve krátke). Spondej a daktyl sa striedajú 
a vytvárajú elegické distychom (žalospevné dvojveršie založené na striedaní hexametra 
a pentametra = hexameter je šesťstopý verš a pentameter je päťstopý verš. 
Aj zde leží zem ta pred okem mým slzy ronícím, nekdy kolébka, nyní národu mého rakev. 
Pobaltské krajiny boli najprv koláskou Slovanov (Kollár tam bol a našiel na hroboch slovanské 
mená), žiali nad strateným územím, lebo sú to už len hroby. 
Stúj, noho, posvátná místa jsou kamkoli kráčíš 
Zakazuje nemcom stáť, lebo zneucťujú pamiatky Slovanov, vstupujú na posvätné územie. 
K obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled 
Vyzýva Slovanov aby prosili nebesá o pomoc. 
Neb radeji k velikému prichyl tomu tam se dubisku, jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časúm 
Nech prosia, alebo sa priklonia k Rusku, ktoré ešte nebolo porazené. 
Však času ten horší je človek, jenž berlu železnou v techo krajich na tvou, Slávie, šijí chopil. 
Zlí sú tí, čo sa snažia zničiť Slovanov. 
Horší nežli divé války, hromú, ohne divejí, zaslepenec na své když lobu pléme kydá 
No najhorší sú zradcovia vlasti 
A kdo se loupeže té volajíci vzhúru dopustil? Zardi se, závistná Teutonie, sousedo Slávy. 
Červenaj sa Nemecko – obvinuje ich priamo. 
 
Bohyňa Sláva ochraňovala Slovanov a na nebesia sa sťažovala, aký majú ťažký život a sú utláčaní, 
bola teda vytvorená socha ženy, ktorej boh Milek vdýchol život a ona sa stala ďaľšou ochrankyňou 
– Slávy dcéra. 
Zadanie  13 
 
Úloha č. 1 
Popíšte, aké vety poznáme podľa ich modálnosti. V ktorých štýloch sa využíva rozličná modálnosť 
viet? Povedzte príklady na vety s rozličnou modálnosťou. 
 
 
Úloha č. 2 
Vysvetlite pojem stratená generácia v súvislosti so spoločenskými podmienkami, v ktorých 
pôsobila. Vysvetlite pôvod a význam prívlastku „stratená“ v kontexte doby. Zaraďte stratenú 
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generáciu do príslušnej národnej literatúry a do príslušného obdobia vo vývine svetovej literatúry. 
Ktoré literárne druhy  žánre  rozvíjali predstavitelia stratenej generácie? Uveďte príklady. 
 
Ukážka č.1 
 
Erich Maria Remarque – Na západe nič nového 
Na poludnie podriemkavam a som na rozhraní medzi bdením a spánkom. Hlad ma trápi, plakal by 

som, taký som hladný, nemôžem sa však proti tomu brániť. Viackrát prinesiem zomierajúcemu 
vody, aj sám z nej pijem. Je to prvý človek, ktorého som zabil vlastnými rukami, ktorého môžem 
dobre vidieť, ktorého zomieranie je mojím dielom. Aj Kat, Kropp i Müller videli, keď niekoho 

zasiahli, mnohým sa to v boji zblízka veru často stáva. 
Každý jeho výdych zasahuje moje srdce. Tieto hodiny patria umierajúcemu, má neviditeľný nôž, 

ktorým ma bodá: čas a moje myšlienky. 
Dal by som veľa za to, keby zostal nažive. Je ťažké ležať tu a musieť ho vidieť a počúvať. 

Zomrel o tretej odpoludnia. 
Oddýchnem si. Ale iba nakrátko. Čoskoro je mlčanie neznesiteľnejšie ako stenanie. Zatúžil som, 

aby sa znovu ozvalo chrčanie, prerušované chraptivé, hneď tiché hvízdavé, a potom zase chraptivé 
a hlasité. 

Čo robím, nemá nijaký zmysel. Musím sa ale niečím zamestnávať. A tak znova ukladám mŕtveho. 
Aby ležal pohodlnejšie, hoci už nič necíti. Zatlačím mu oči. 

 
Ukážka č.2 
Ernest Hemingway – Komu zvonia do hrobu 
 Robert Jordan pozrel nadol po zelenom svahu k ceste a mostu. Takto mi je tu dobre, 
pomyslel si. Nemožno to riskovať a obrátiť sa už teraz doluznak, keď je kosť tak tesne pod kožou, 
a takto lepšie vidím. 
 Cítil sa prázdny a stečený a vyčerpaný od toho všetkého a od ich obchodu, a v ústach mal 
chuť žlče. Tak, nakoniec a naposledy, už niet problémov. Nech už bolo, ako chcelo, a nech sa teraz 
stane hocičo, preňho už teraz niet problémov. 
 Už všetci odišli a on je sám a chrbtom sa opiera o strom. Pozrel nadol ponad zelený svah, 
videl sivého koňa tam, kde ho Augustín zastrelil, a hľadel ďalej dolu svahom na cestu a lesnatú 
krajinu za ňou. 
 Potom pozrel na most a zaň a díval sa, čo sa robí na moste a na ceste. Na dolnom boku 
cesty videl samé nákladné autá. Sivá farba nákladných áut presvitala pomedzi stromy. Potom sa 
obzrel na cestu, kde vychádzala na breh. Už čoskoro prídu, pomyslel si.		

 
Úloha č.1 
Vety podľa modálnosti: 
Obsah každej výpovede má v podstate dve zložky: vecnú a osobnú.  
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Vecná zložka je tá, ktorá nesie iba suchú informáciu a osobná je tá, ktorú do nej navyše vkladá 
autor. Vecná informácia: Zajtra bude pršať. Tá istá informácia obohatená o osobnú zložku autora:  
1. Zajtra bude zasa pršať. 
2. Aspoň zajtra by nemuselo pršať.  
3. Prečo aj zajtra musí pršať?  
4. Predstavte si, že zajtra bude pršať.  
5. Čóó, zajtra že bude pršať? 
 
Výpoveďou je však aj taká veta, na ktorej autor nenechá očividné stopy. Je to znenie vety, s ktorým 
súhlasí a odovzdáva ho iba vo vecnej podobe. Subjektívny vzťah alebo ostatné stanovisko k vete sa 
odborne nazýva modálnosťou. Modálnosťou sa môže vyjadriť postoj, presviedčanie a vôľa autora 
výpovede, a tak rozlišujeme modálnosť: 
a)      postojovú, 
b)      presviedčaciu, 
c)      vôľovú. 
 
Postojová modálnosť: Hovoriaci dáva najavo svoj postoj tým, že buď nezainteresovane niečo 
konštatuje, buď sa na niečo pýta, alebo niečo žiada. Podľa toho, aký je jeho sprievodný postoj, 
môžu byť výpovede oznamovacie, opytovacie alebo žiadacie. Tradične sa tu namiesto výpovede 
používa nepresné pomenovanie veta. 
 
Oznamovacie vety- sú v komunikácii ústnej i písomnej najčastejšie. Sloveso týchto viet má 
oznamovaciu alebo podmieňovaciu podobu (píšem, písal som, budem písať, keby som písal, keby 
som bol písal...). Na konci oznamovacích viet sa píše bodka a v ústnych prejavoch klesne hlas. 
Príklady: Vstup voľný. V piatok bude zatvorené. Keby si ma počkal, všetko by som ti vysvetlil. 
 
Vety so slovesami v podmieňovacom spôsobe tvoria osobitnú skupinu oznamovacích viet, 
nazývame ich podmieňovacími vetami. 
 
Opytovacie vety sú také, ktorými sa kladie otázka. Medzi opytovacou vetou a otázkou je takýto 
rozdiel: opytovacia veta má v reči a aj v písme opytovaciu podobu (Čo robíš?), avšak môžu byť aj 
také opytovacie vety, ktoré nie sú otázkou (Čo som to vykonal.). Na druhej strane otázky môžu mať 
podobu opytovacích viet (Prečo sa ponáhľaš?), ale môžu byť vyjadrené aj neopytovacími vetami 
(Ktovie, ako sa to stalo). 
Otázky môžu byť zisťovacie a dopĺňacie.  
Základná schéma zisťovacej otázky je:  
sloveso v oznamovacom spôsobe + stúpavá intonácia. Pred zisťovacou otázkou niekedy stoja 
zdôrazňovacie častice či, vari, azda, žeby a iné. Napríklad. Či si rozumieš s bratom? Nevyzradíš 
ma? Vari si o tom nič nevedel?  
Základná schéma dopĺňacej otázky je: 
opytovacie slovko + sloveso v oznamovacom spôsobe + stúpavo-klesavá intonácia, napr. Koho si 
pozval? Kedy sa vráti dcéra?, Kde ma budeš čakať? Kde sa chystáš?  
Na doplňovacie otázky sa odpovedá rozvitými vetami, na zisťovaciee iba súhlasom, pochybovaním 
alebo nesúhlasom. Osobitným druhom zisťovacích otázok sú vylučovacie otázky, napr.  Kúpiš si to 
sám, alebo ti to mám kúpiť ja? Ak vylučovacie otázky umožňujú viacero odpovedí, vtedy ide 
o rozvažovacie otázky. Takéto otázky kladie človek často sám sebe vtedy, keď je v rozpakoch, keď 
je nerozhodný, napr. Kde sa len podel? Hovorí ten človek pravdu? Ako by sa to dalo urobiť? 
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Z hľadiska významového sa môžu vyčleniť tieto druhy otázok: Rečnícke, ktoré sú stavané tak, že sa 
na ne nežiada odpoveď, napr. Treba k tomu ešte niečo dodať? Ktože by nemal radosť z tejto 
pozornosti? 
Zvolacie otázky: Komu to len mohlo prísť na um? 
Žiadacie otázky: Zapáliš si? 
Vyčítacie otázky: Prečo si sa doteraz neučil? 
Oznamovacie otázky: Vieš si predstaviť, ako sa teším? 
Pobádacie otázky: Myslíte, že sa vás bojí? 
Dôvetkové otázky: A ona o tom nič nevie, čo? 
Formálne otázky: Varíte? Cítite tú krásnu vôňu? 
Žiadacie vety vyjadrujú výzvu, rozkaz, povzbudenie alebo želanie adresátovi, aby niečo urobil, 
vykonal, alebo neurobil.  
Žiadacie vety môžu byť rozkazovacie alebo želacie.  
Základná schéma rozkazovacej vety je: sloveso v rozkazovacom spôsobe + klesajúca intonácia, 
napr. Nehnevaj ma! Choď už!  
 
Základná schéma želacej vety je taká istá ako schéma rozkazovacej vety, ibaže na začiatok sa stavia 
želacia častica typu bárs, kiež, kiežby, keby, bodaj, nech, že. K želacím vetám sa zaraďujú aj 
pozdravy, blahoželania i kliatby, v ľudovej slovesnosti zaklínania, zariekania, riekanky atď. Napr. 
Kiežby sme ho nadarmo nečakali! Bárs by sám na to prišiel!  
Zvolacie vety - všetky druhy viet, v ktorých sa vyjadruje postojová modálnosť, môžu mať aj formu 
zvolania, napr. Dnes teda rozhodne nikam nejdem. Čože si to len vykonal?  
Modálnosť nie je vždy totožná so spôsobom slovesa, lebo napr. oznamovacia modálnosť sa môže 
vyjadriť aj pomocou rozkazovacieho alebo podmieňovacieho spôsobu, žiadosť sa môže vyjadriť 
pomocou oznamovacieho i podmieňovacieho spôsobu atď. 
 
 
Úloha č.2 
Stratená generácia:  

Pojem vznikol v 20. rokoch 20. storočia. Označuje amerických spisovateľov, ktorí prežili 
záverečné obdobie 1. svetovej vojny na európskych frontoch. Nikdy sa spolu nestretli, ale 
zaraďujeme ich do jednej skupiny, lebo zobrazovali protivojnovú tematiku (odmietajú vojnu, 
odhaľujú jej neľudskosť, odsudzujú jej strojcov). Termín stratená generácia prvýkrát použila 
v Paríži americká spisovateľka Gertrúda Steinová. Označila takto mladých ľudí, ktorí sa vrátili 
z bojísk 1.svetovej vojny a nevedeli sa prispôsobiť novej situácií. Jej motto „Vy všetci ste stratená 
generácia“ využil Hemingway v 1. románe Slnko aj vychádza, v ktorom Američania a Angličania 
žijúci v Paríži prekonávajú psychické sklamania po vojne. Predstavitelia: 

Ernest Hemingway 
Wiliam Faulkner 
John Dos Passos 
T.S. Fitzgerald 
T.S. Eliot 
E. ó Neil 
+ medzi straenú generáciu sa zaraďuje aj český autor Franz Kafka 

Témy: autori zobrazovali mladých ľudí, ktorí nezmyselne zomierali vo vojne, alebo neboli schopní 
včleniť sa do povojnového života. 



Maturitné	otázky	zo	slovenského	jazyka	a	literatúry	
 

Prvé	slovenské	literárne	gymnázium,	Železničná	260,	050	01	Revúca	 Strana	47	
 

Hrdina: základný pocit – pesimizmus, skepsa, vracajú sa psychicky aj fyzicky zmrzačení , doma 
nachádzajú tých, ktorí zbohatli na vojne. 
Rozvíja sa vo forme epiky, lyrika sa do tejto generácie nedostáva. Sú to prozaici. Diela týchto 
autorov sú prevažne romány (Na západe nič nové), novely (Starec a more). 

 
Romain Rolland – je pacifistom, odmietne narukovať a emigruje do Švajčiarska. Sústredí sa na 

dopad vojny na civilné obyvateľstvo vo svojich dielach. Jeho hlavným dielom je Peter a Lucia. Toto dielo 
(najmä pre jeho humanistický pacifizmus) prináša pohľad na vojnu očami civilistov, nie frontových 
vojakov. Rolland ukázal svetu, že „obeťami vojny nie sú len vojaci a tí, ktorí bojujú na frontoch, ale aj 
obyčajní ľudia, ktorí zomierajú pri bombardovaní alebo strácajú zmysel života a iné ideály v neustálom 
strachu o svoj život.“ (Filip – Petrov brat). 

Erich Maria Remarque – zažije vojnu ako (jediný z týchto autorov) riadne odobraný vojak 
nemeckej armády. Poznal každodenný život na fronte, inak povedané každodenné čakanie na smrť.  
Preto sa jeho román od prvej po poslednú stranu odohráva na fronte.  
Vo svojom románe Na západe nič nového ako prvý charakterizoval vojnovú generáciu ako stratenú. 
(následne podľa neho Gertruda Stein pomenovala celú generáciu amerických autorov – Stratená 
generácia). Román sa od prvej chvíle odohráva na bojisku, len z retrospektív sa dozvedáme o iných 
veciach z ich života.  
Ernest Hemingway - nemusel by zažiť vojnu pokiaľ by nechcel, lenže on sa stal v roku 1918 
dobrovoľníkom a zúčastnil sa prvej svetovej vojny. Bol prvým americkým vojakom raneným na 
fronte. Jeho postava si vždy volí radšej dezerciu než smrť svoju či svojej ženy – najmä kvôli tomu, 
že hneď na začiatku vojny spoznal aké to je byť na pokraji života a smrti. 
 
Zadanie14	
	
Úloha	č.	1	
Definujte priamu a nepriamu reč. Vytvorte príklady tak, aby sa uvádzacia veta nachádzala na 
začiatku vety, na konci a uprostred.  
Úloha č. 2 
Zaraďte do slovenského literárneho kontextu tvorbu Andreja Sládkoviča a Pavla Országha 
Hviezdoslava, analyzujte obraz  prírody  v tvorbe oboch básnikov.  Na základe ukážok a vlastného 
čítania porovnajte súvislosti ( literárne žánre, problémy), odlišnosti ( literárne smery, postavy) a 
konflikty  ( sociálny, morálny) v dielach Detvan a Hájnikova žena.  
 
Ukážka č.1 
 
Andrej Sládkovič – Detvan 
 
Čo, vrstovníci moji, myslíte? - 
nie je to už nádeje svet, 
keď už vo svojom mladom úsvite  
národ si vie krásne hovieť? - 
Nie je to zora budúcej slávy, 
keď z nešťastia si blaženosť spraví 
umná živnosť nášho ľudu?- 
On v púšti stojí, a v nebi žije: 
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čo, keď sa puk ten vo kvet rozvije? 
Svety nám závidieť budú! 

v  
Teda ti dačo šepnem do ucha – 
vraví pán, k nej sa pritiera, 
na mäkké pliecko ruku opiera: - 
Bojte sa, pán vojak, zaucha! 
Sprostá vám dievka také vysolí, 
 že kedy  v Detve smelým ste boli, 
o dva týždne obadáte! – 
A ešte viac bojte sa Martina: 
príde, toto je jeho hodina: 
ten vám povie, kade máte! – 

v  
Ukážka č. 2 
 
Pavol Országh Hviezdoslav – Hájnikova žena 
 
Že musel čakať hodne veľa, 
kým prístup bol mu dovolený, 
sa rozumie; to ináč neni. 
(Za jedno, ľud je iba ľud – 
ten čakať môže dokiaľkoľvek, 
až vďaka príde vyššej vôli... 
 
Zaklepal teda smelo, rázne, 
súc plný sebadôvery, 
vlas prihladil, odkašlal stupa – 
odchýlil krídlo u dverí 
a ( v krpcoch sa tak ľahko stúpa) 
jak stín by, tíško šupnul dnuka 
do veľkej, skvostnej do svetlice. 
 

v  
 
Prez závoj skrúšenosti vonný, 
prez kadidlo, čo v strop sa roní – 
nie, nebadala, nevidela, 
zo stolice tam húšťou mreží 
čo predrali sa ako strela 
a strehotali: oči vlčie. 

v  
 
 
„Á, zora,“ splesal, „kvietok brala! 
Nuž tys sa bola naľakala; 
Mňa azdaj? Či ťa urečiem? 
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Na horách bývať a sa báť; 
jak čudno, smiešno! – Poď len sem, 
ja vedel bych ti ducha dať! 
Viem, hosťov málo v horskej tôni – 
niet ani s kým sa zhovárať; 
jak hlúpo sem sa zatárať, 
jak škoda ťa tu v divej hore! 
1. Priama reč je doslovné opakovanie cudzej reči. V literárnom vyjadrovaní ňou autor dramatizuje 
a oživuje svoje rozprávanie. Nepriama reč je zase reprodukciou nejakého prehovoru. S priamou 
rečou sa stretávame na začiatku, v strede a na konci vety. Ako príklad si môžeme uviesť vetu: Peter 
iba ticho poznamenal: „Takto som to nechcel urobiť.“ Tu vidíme uvádzaciu reč na začiatku vety. 
Keby sme chceli uvádzaciu reč na konci, veta by mohla vyzerať takto: „Takto som to nechcel 
urobiť,“ ticho poznamenal Peter. Keď sa nachádza uvádzacia veta v strede prehovoru, veta znie 
takto: „Takto som to nechcel urobiť,“ poznamenal Peter, „nebudeme pokračovať.“ Ako príklad 
k nepriamej reči môžeme uviesť vetu:  Z rádia sa ozval naliehavý hlas redaktora, že sa dnes začína 
letný čas. Táto veta by v priamej reči vyzerala takto: Z rádia sa ozval naliehavý hlas reaktora: „Dnes 
sa začína letný čas.“ Rozoznávame ešte polopriamu reč a nevlastnú priamu reč. (Eva sa rozhnevala. 
Prečo ani ju nepozvali?/Darmo sa hneváš, povedal, nemáš pravdu.) 
2.Anjdreja Sládkoviča zaraďujeme do obdobia Romantizmu, ktoré sa začína rozvíjať koncom 18-
teho a začiatkom 19-steho storočia. (pozri si prvé zadanie: Klasicizmus). V romantizme sa literatúra 
chápe ako prostriedok poznanie tajomstva života a hlavným nástrojom je fantázia. Bol vytvorený 
nový výnimočný hrdina (zbojník, väzeň, žobrák), ktorý v diele vyčnieva (titanizmus, 
subjektivizmus, mesianizmus, individiaulizmus, sentimentalizmus). Do hlavného hrdinu autor 
vkladá autobiografické črty = autoštylizácia. Pre literatúru romantizmu je charakteristický rozpor 
medzi snom a skutočnosťou, častým znakom je synkretizmus. V tomto období sa rozvíja najmä 
lyrika. Andrej patrí do štúrovskej generácie a nie je až tak revolučný, ako napr. Kráľ. Vo svojich 
dielach vyjadruje spätosť hrdinov s prírodou (Detvan – „Mať zrodila v poli syna, trávový plachtu 
porozvíjala“ ... „prvý raz oči šuhaj roztvorí, čo vidí? – výsosť Poľany, hory ...“ Štúrovci vo svojej 
tvorbe vyzdvihovali lásku k vlasti, ale Sládkovič dával na prvé miesto lásku k človeku, napríklad 
v diele Marína – k žene. 
 Pavol Országh Hviezdoslav tvoril v období realizmu (pred ním bol romantizmus). Tento smer 
v literatúre sa vyvíjal na základe filozofie pozitivizmu, podľa ktorej autori začali opisovať 
spoločnosť takú, aká v skutočnosti je aj s jej nedostatkami. Národnú otázku zatlačila sociálna 
problematika, do popredia sa dostáva najmä otázka zemianstva a jeho ďalšie účinkovanie v národe. 
Väčšinou sa v tomto období píšu lyrické a lyricko-epické básne a to sylabotonickým veršom, a však 
prevažuje próza (poviedky, novely, romány). Do umeleckej reči preniká živý hovorový jazyk. Paľo 
je predstaviteľom prvej vlny realizmu (opisný realizmus). Narodil sa vo Vyšnom Kubíne a pôsobil 
ako právnik. Svoj pseudonym (Hviezdoslav) použil preto, lebo chcel, aby jeho tvorba obsahovala 
všetko od neba po hviezdy. Používal konflikt ideál – všednosť, zmyslom jeho tvorby je hľadanie 
dobra, krása a pravdy („Mne odporný, čo prírode sa prieči, len pravdy si ctím prostý obličaj.“ 
Zobrazuje spätosť s prírodou. Napríklad v diele Prechádzky jarom a letom sa rozpráva so stromami 
a zvieratami a človeka vidí ako najvyššiu hodnotu prírody. Aj v Hájnikovej žene zobrazuje 
prostredníctvom prírody kontrasty (chalupa – zemianska istota, kaštieľ – symbol pánov a neistoty). 
Príroda tu zobrazuje pocity (plačúci les, tmavá noc).  

KOMPARÁCIA 
Andrej Sládkovič - Detvan Pavol  O. Hviezdoslav: Hájnikova žena 
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Obe diela sú obrazmi ľudu, lásky, prírody a oslavy práce v slovenskej epickej poézii. 
SÚVISLOSTI 
Žáner 

Lyricko-epicko reflexívne básnické skladby (prevažuje epika nad lyrickými a reflexívnymi 
zložiami) 

Problémy 
Obraz ľudu, prírody, lásky, práce, vzťah vrstiev 

Prvky  
Silný citový život jednotlivca. Silná zrastenosť človeka s prírodou. Príroda. Harmónia. Lyricko-
reflexívne prvky. 

ODLIŠNOSTI 
Literárne smery 

Romantizmus Realizmus 
Postavy 

Idealizácia. Zobrazujú sa výnimočné vlastnosti 
človeka, ideálne vlastnosti zovšeobecňuje. 
Postavy sú podávané ako ideály, vzory. 
Napríklad: Martin a Elena – ideály mravnosti, 
čestnosti a krásy. Matiáš – ideál spravodlivosti. 
Matiáš mal vzťah k Elene – záletníctvo, nie 
mravne zvrátený vzťah. 

Typizácia. Zobrazujú sa charaktery a črty 
človeka. Zovšeobecňuje typické vlastnosti. 
Postavy podáva ako typické charaktery určite 
skupiny ľudí. Miško + Hanka = typickí 
predstavitelia mravnej výšky dedinského ľudu 
(svet chalúp). Artuš = typický predstaviteľ 
zvrátenosti panskej triedy, vzťah k Hanke je 
morálna zvrhlosť. 

KONFLIKTY 
Sociálny 

Konflikty sú podobné v tom, že sa v dielach stretávajú predstavitelia ľudu a predstavitelia 
vrchnosti (Martin, Elena + kráľ Matiáš; Miško, Hanka + Artuš), a však v prvom prípade sa stretli 
zidealizované svety, kdežto v druhom nastalo stretnutie dvoch reálnych svetov – sveta chalúp 
a sveta kaštieľov. 

Morálny 
V oboch prípadoch muži dávajú ženám dary (prsteň, peniaze), ale rozdiely nachádzame v správaní 
mužov k ženám. V diele Detvan vidíme zvody, záletníctvo, ale milú neberie. Vidíme tam tiež 
harmonické riešenie konfliktov.  Pri Hviezdoslavovi vidíme bezohľadnosť, nemorálnosť, chce sa 
zmocniť Hanky a tragické riešenie konfliktov. 

Celkový charakter konfliktov 
Miernejšie konflikty, ide o stretnutie dvoch 
svetov a je to v duchu romantizmu 

Konflikty sú ostré, vyhrotené. Ide o rozpor 
dvoch svetov. Sú to realistické konflikty. 

Obraz prírody  u Sládkoviča a v jeho diele Marína nezohráva veľkú úlohu. Autor sa sústreďuje na 
cit. V Detvanovi zohráva príroda veľmi dôležitú úlohu. Hlavný hrdina je Martin, ktorý je s prírodou 
už od detstva spätý a ospevuje ju počas celého života. U Hviezdoslava môžeme obraz prírody 
spoznávať hlavne v jeho lyrike. Pri diele  PRECHÁDZKY JAROM PRECHÁDHZKY LETOM 
opisuje krásu oravskej prírody, ktorá sa mu stala druhým domovom. Nachádza sa v nej harmónia 
a uspokojenie. V HÁJNIKOVEJ ŽENE sa kľúčové scény odohrávajú v prírode. Čajkovci žijú v lese 
v hájovni a sú obklopení prírodu. Už aj starý Čajka prežil celý život v lese, bol hájnikom a tam aj 
zomrel. Po všetkých dramatických udalostiach, z ktorých sa Hanka Čajková pomiatla sa so svojím 
mužom Michaelom vracajú späť do hájovne, kde o5 nachádza stratenú harmóniu v prírode, ktorá ju 
vyliečila. 
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Zadanie 15 
 
Úloha č. 1 
Definujte rozprávací slohový postup a rozprávanie. Predstavte kompozíciu umeleckého 
rozprávania. Ukážte na ukážkach, aké funkcie plní autorská reč a reč postáv.  
Úloha č. 2 
Porovnajte rôzne typy postáv z dedinského prostredia v tvorbe M. Kukučína, J. G. Tajovského  a B. 
S. Timravy na základe analýzy konkrétnych diel. Svoje tvrdenia podložte argumentmi z ukážok.  
 
Ukážka č. 1 

 
Martin Kukučín – Neprebudený 

     Zuzka rozopäla jeho halenu: pod ňou na kabátiku uviazaná biela tkanica. Potiahla ňou 
i vynoril sa z vrecka zibák. Husiar cítil jej dych na tvári – zabúšilo mu srdce.  
„ No, a teraz poďme. I večer nás zosobášia.“ 
„ Ale ja som už – s Janom Dúbravovie.“ 
„ Ozaj – ozaj! Už mi povedali – zabudol som. Oneskoril som sa...šak ste ma dlho čakali? Mohla si 
ma ty prísť vyslobodiť ako teraz. Ach, totka... totka! Nuž pôjdeš so mnou, nepôjdeš?“ 
     Zuzke uľútilo sa ho. Výčitky svedomia sklátili ju. „Nečakala som ťa – nečakala. Ja som 
nechcela ísť za teba – to som ťa len klamala. Vieš? Klamala som ťa, chcela som ísť za Jana 
Dúbravovie a teba som zaviedla. Preto nás Pán Boh takto potrestal!“ 
     No husiar nechápal, čo mu vraví. „ Oneskoril som sa, hej...ale ja som nie vina. Keby nie 
totka...ale do komory ma zaprela.“ 
 

Ukážka č. 2 
 
Jozef Gregor-Tajovský  -  Apoliena 

     Ja a môj pán majster začali sme naraz robiť remeslo; lenže on ako majster a ja zas ako učeň 
u neho. Potom sme si vzali ešte druhého učňa, Jana, a prvý rok nepotrebovali sme slúžky. Druhý 
rok narodilo sa nám dieťa. Probovali sme okolo neho spočiatku len sami. Ale keď nám to s Janom 
nešlo, radšej sme sa dali šticovať a plieskať, len aby sme prinútili pána vziať k faganovi slúžku.  
     Prišla; lenže aká! Nie to, že bolo dievča z hôr a sedliačka, ale že malo vraj pätnásť rokov a bolo 
len ako päsť. Taký kŕč opálený a ruky ako zápalky. Oči ako plánky, a ono zelené, biedne, 
začuchrané a hluché. 
     A od tých čias, kým Apoliena u nás slúžila, i keď nás bili, nebolelo nás to tak, lebo sme si 
pripomínali, že Apoliena viac vystála. 

     Ba, kde sa to ozaj, chúďa, tlčie...?  
 
Ukážka č.3 
 
Jozef Gregor – Tajovský  - Maco Mlieč 
     Mladý Mlieč bol mocný, robotný ako koník. Ľudia povrávali, že to preto, že bol od rodu 
nasprostastý a i hluchý. 
     Dievky ho teda prezvali, ako prišiel do dediny a počínal ich, ako druhí paholci naťahovať – 
Mliečnikom; už neviem, či preto, že nebol celkom hluchý ako mliečnik a či preto, že bol krátky, 
široký, hrdla nič – akoby ho z pňa odťal. 
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1. Tento SP je príznačný pre epiku, ktorá je najrozšírenejším slovným druhom. Epika má veršovanú aj 
prozaickú podobu a autor je tu mnohokrát zastúpený rozprávačom. Základným znakom epiky je dejovosť, 
ale aj objektívnosť, naratívnosť, dialogickosť... Z toho je jasné, že aj rozprávací slohový postup má 
podobné, alebo rovnaké znaky, ako dejovosť, príbehovosť a časová línia. Základným útvarom RSP je 
rozprávanie, napríklad umelecké (delenie: pásmo rozprávača, pásmo postáv). V rozprávaní poznáme rôzne 
druhy rozprávačov, ako autorského rozprávača, ktorý je vševediaci a rozvíja príbeh, komentuje, uvádza 
reč postáv, svoje postavy vidí z vnútra i zvonka, pozerá sa na ne s nadhľadom ... Personálny je subjektívny 
ale tiež vševediaci. Zvyčajne sa sústreďuje na jednu postavu, ktorá sa v priebehu deja rozvíja. Za priameho 
rozprávača označujeme Ja rozprávanie, kde úlohu rozprávača prevezme jedna z postáv, ktorá prerozpráva 
príbeh v 1. os. singuláru. Pri tomto rozprávaní je dej často spomaľovaný úvahami rozprávača (napr. 
Remarque – Na západe nič nového). Ďalším typom rozprávania je Oko kamery, kde rozprávač zachytáva 
črty, činy postáv a o ich charaktere sa dozvedáme len z ich správania. Pásmo postáv je zasa prostriedok, 
kde autor dramatizuje  rozprávanie. Používa pri tom repliky (prehovory jednej postavy), monológy 
(súvislý a neprerušený prejav jednej osoby), vnútorný monológ (myslený prehovor jednej osoby, 
uvažovanie osoby) a rôzne dialógy, kde sa strieda rozhovor najmenej 2 postáv. Rozoznávame niekoľko 
druhov rozprávania, ako napríklad klasické, kde sa nachádza úvod (zoznámenie s postavami, s prostredím 
...), kolízia (zauzlovanie deja), kríza (vyvrcholenie deja), peripetia (obrad v deji, dramatický obrad v deji, 
kedy sa zdá, že už je všetko vyriešené) a rozuzlenie. Ďalej rozprávanie in medias res (Reštavrácia – 
Kalinčiak; rozprávanie začína uprostred deja), retrospektívne rozprávanie, kde sa začína rozprávanie od 
konca príbehu, epické rozprávanie (málo dialógov, veľa súvetí, pokojné plynutie deja), dramatické 
rozprávanie (veľa dialógov, dejové zvraty, veľa slovies, nedokončených súvetí, krátkych viet, prekvapivá 
pointa ... ) a priame rozprávanie (= Ja rozprávanie). Do tohto SP zaraďujeme útvary, ako román, 
poviedka, balada, epos, novela či fejtón 

2. Božena Slančíková Timrava a Jozef – Gregor Tajovský boli predstaviteľmi kritického realizmu, 
pozornosť sústredili na vnútorný život človeka, zemianstvo sa neskôr celkom vytratilo z tvorby. Kritický 
realizmus nie len opisoval, ale aj hľadal riešenia a súdil. 
Martin Kukučín ako predstaviteľ opisného realizmu sa stále zaoberal témou zemianstva. 
 
Neprebudený (M.K.) - Po smrti svojich rodičov žije zaostalý pastier hús Ondráš Machuľa u totky, ktorá sa 
o neho stará s materinskou láskou. Žije vo svojom vlastnom svete, ktorý si vysníval. Sám seba považuje za 
husiara, ktorý vládne svojej husacej republike. Vrstovníci sa mu vždy vyhýbali, ale s deťmi vychádza veľmi 
dobre. Často sa s nimi hráva alebo im rozpráva rozprávočky.  
Jeho pokojný život naruší Zuzka Bežanovie. Ondráš uverí jej ľahkovážnemu sľubu, že sa zaňho vydá. Od tej 
chvíle sa venuje len príprave na sobáš. Aby si mohol dať ušiť nové háby, vyrába habarky a opálky, ktoré 
potom predáva tetkám v dedine. Ani len netuší, že Zuzka sa s ním iba zahráva. Tá sa zatiaľ chystá na svadbu 
s Jankom Dúbravovie. V deň svadby sa už Ondráš vyoblieka do nových šiat, ale totka ho zamkne v pitvore. 
Podarí sa mu utiecť a beží k Bežanovie domu. Keď sa dozvie, že Zuzka a Jano sú už svoji, je sklamaný, ale 
stále verí, že sa so Zuzkou ožení. Uprostred veselia náhle vypukne požiar. Ondráša pokladajú za podpaľača 
a tak ho priviažu o plot. Vyslobodí ho Zuzka a prizná sa mu, že ho po celý čas klamala. Ondráš však stále 
verí svojmu snu a nechápe, čo mu Zuzka hovorí. Ľudia sa snažia zachrániť pred požiarom, čo sa dá. Keď 
stará Bežanka zistí, že jej husi ostali v horiacej maštali, volá o pomoc. Ondráš neváha, vrhne sa do maštale 
a vyháňa husi. Vtom sa povala prepadne a Ondráš aj s husami pochová v plameňoch. „Môj syn – syn môj 
radostný! Prišiel si mi, prišiel na hodný sobáš! Už nebudeš nikomu zavadzať!“ zaplakala totka nad 
Ondrášovým obhoreným telom. 
Idea: Mrzáci si nezaslúžia byť odsudzovaní, naopak, mali by sme im pomáhať. 
 
 
Apoliena(J.G.T)  - Do domu p. Majstra a p. Majstrovej, ktorí mali jedného učňa, si vzali ešte druhého učňa 
Jana a tak nepotrebovali slúžky. Narodilo sa im dieťa a učni sa oň nedokázali postarať. Tak prinútili pána, 
aby vzal k dieťaťu slúžku. Prišlo 15-ročné dievča Apoliena. Bola biedna, začuchraná a hluchá. Pani 
Majstrová ju pre hluchotu nechcela zobrať, ale Apolienina matka naliehala a prosila nech ju prijme.  
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Stačí, keď si zarobí na šaty. Pani Majstrová a učni sa z nej posmievali. Prezývali ju Poleno. Onedlho k nej 
prišli aj jej dve sestry, ktoré sa na seba veľmi podobali. Tiež boli polohluché. Ich matka sa rozprávala s p. 
Majstrovou o ich otcovi, ktorý keď sa opije, všetky zmláti, a že Apolienina matka od neho nemôže odísť. 
Učni zistili, že Apoliena je hluchá, pretože ju otec bije a uvedomili si, že keď ich bijú, tak to nie je ľahké, 
ako keď bili Apolienu a vždy keď sa to stane tak si na ňu spomenú. Odvtedy, keď bili učňov, nebolelo ich to 
tak, lebo si pripomínali, že Apoliena viac vystala, keď od nitky ohluchla a prestali sa jej posmievať. Keď syn 
p. Majstra a p. Majstrovej Julko začal rozprávať, Apoliena musela odísť, pretože bola hluchá a tak vzali 
druhú slúžku.  
 
 
Maco Mlieč (J.G.T): Prezývaný starým Mliečnikom. Od mladého veku pracoval u gazdu za trochu jedla, 
ošatenie a tabak. Je špinavý, nahluchlý, nasprostastý a nestará sa o seba. Má rád svoju prácu. Bol mocný a 
robotný ako koník. Je pravda, že ani čela nemal, oči ako myš, nos ako gombička a celý pretiahnutý; len líca 
mal a vrchnú gambu na tri prsty a odutú. Vlasy ako jež a hrdzavé, uší skoro nič. Rozprávač sa stretáva s 
Macom, ktorý pásol kravy. Rozprávajú sa o Macovej robote, o tom ako dlho už pracuje u gazdu, koľko má 
rokov, akú má plácu. Starý Mliečnik je so svojou robotou spokojný, je rád, že má kde bývať, že dostane 
jedlo, šaty a kúsok tabaku do fajky. Maco Mlieč ako osemnásťročný prišiel k majetnému gazdovi za paholka 
ku koňom. Keď mu pomreli rodičia, chcel sa oženiť, ale za takého mrzáka nechcela ísť ani jedna dievka. Ako 
mládenec si holil celú tvár, vlasy začesával a dával podstrihovať. Ale prešlo niekoľko rokov, čím ďalej, tým 
viac sa zanedbával. Tak vyše dvadsať rokov Maco bol pri koňoch. Rád ich opatroval, ako svoje vlastné. 
Vozieval gazdu aj gazdinú do poľa, na lúky. Maco sa tak stal panským kočišom a sedliackym paholkom. Raz 
podvečer šiel po gazdu do mesta, kone sa mu splašili a Maco si zlomil nohu. Kedže na nohu kríval, začal 
robiť pri voloch. No o pár rokov nevládal už ani pri voloch, a tak ho gazda dal ku kravám. V jeseni spával na 
poli i doma. Nikomu sa neponosoval, že mu dych počalo stavať a v nohe ho štiepalo. Počas Vianoc už 
nevládal okolo statku robiť a aj zima mu v telínci bola. Vedel, že už nebude dlho žiť, a preto sa chcel s 
gazdom vyrovnať. Chcel gazdovi splatiť to, že posledné dni len ležal a svoju robotu neporobil. No sám gazda 
mal voči Macovi dlh. On však žiadne peniaze nechcel, len chcel, aby mu poriadny pohreb vystrojili a na 
cintoríne pochovali. Výrazným momentom je, že Maco ďakuje gazdovi za všetko čo pre neho urobil a bozká 
mu ruku. Autor v diele zvýraznil záujem o vnútorný život prostého človeka a zameral sa na sociálnu 
problematiku najnižších ľudových vrstiev. Autor zobrazil každodennú prácu hlavného hrdinu a preniká do 
jeho psychiky. 
 

Skon Paľa Ročku (B.S.T.) - Chudobný Paľo Ročko sa oženil s bohatou Zuzou, ale jej rodičia s tým 
nesúhlasili a tak jej nedali žiadne veno. Nikto okrem matky sa s ňou v rodine nezhováral. Narodil sa im 
synček. Boli spolu už 5 rokov a len prednedávnom dostavali dom. Dovtedy bývali po rôznych domoch. Keď 
už mali svoj dom, tak zakázal svojej matke čo i len vkročiť dnu, pretože mu nezanechala žiadne peniaze a 
vôbec sa oňho nestarala. Vtedy ho začala pobolievať pečeň. Zuza sa ale začala len sťažovať, že roboty majú 
vyše hlavy a on by len ležal. Paľo bol už nahnevaný, tak sa predsa vybral za dedinu, kde mali tri kubíky 
kameňa. Aj napriek veľkým bolestiam sa dal do práce, posilnený rumom. Zuza zatiaľ nanosila trávy a 
chystala ich obľúbené jedlo. Ale Paľo neprichádzal. Vtom doniesli na dvor Paľa, ktorého našli v mdlobách. 
Paľo potom tri dni ležal, kým sa mu aspoň trochu neuľavilo. Zuze sa to nepozdávalo, stále myslela len na 
robotu. Paľov stav sa stále zhoršoval a už by aj súhlasil aby išli k lekárovi. Ale nemali sa tam ako dostať. 
Pomôcť im mohol len farár, ale Paľo za ním nechcel ísť, pretože mal výčitky svedomia. Potom si vzal do 
hlavy, že chce polievku z fary. Po dlhom prehováraní mu ju slúžka doniesla. Ako ju zjedol tak cítil, že mu 
farár odpustil. Paľo sa od doktora dozvedel, že má chorú pečeň, ale operáciu nechcel podstúpiť. Radšej chcel 
umrieť. Ale opäť ho ťažilo zlé svedomie. Tentoraz kvôli jeho matke. Vyhodil ju na cestu preto, že sa oňho v 
detstve nestarala a nepomohla mu so stavbou domu. Rozhodol sa, že pred smrťou ju musí vidieť. A tak sa 
Zuza vybrala navštíviť jeho matku Maru. Tá sa sním však nechce vidieť. Hoci by už Paľo podstúpil aj 
operáciu, tak už bolo neskoro. Nakoniec Maru presvedčí tetka Petrášová a syna navštívila. Ten sa s ňou 
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zmieril, zavolal k sebe svoju ženu Zuzu a naposledy vydýchol. 
 
  
Statky zmätky (B.S.T.) - je to 5 dejstvová dráma v ktorej kriticky zobrazuje pomery na slov. dedine v 
popredí je rodina bohatých ale bezdetných Palčíkovcov. Sú veľmi lakomí na svojom gazdovstve vždy mali 
nejakých sluhov ale viac už nechceli platiť cudzím preto sa rozhodli, že nahovoria svojich príbuzných 
Ľavkovcov aby ich syn Ďurko prišiel na ich gazdovstvo, že ho príjmu za vlastného vystroja mu svadbu so 
Zuzkou Kamenskou a po smrti na nich prepíšu svoj majetok. Zuzka Kamenská je veľmi skromné dievča ale 
Ďurko sa ukáže ako ľachtikár, rád si vypije a chodí za svojou bývalou frajerkou susedou Betou. K Zuzke sa 
zle správa a napriek tomu, že Zuzka čaká dieťa po konflikte s Ďurkom od neho odchádza k rodičom. Ďurko 
si privedie k Palčíkovcom Betu. beta je veľmi lenivá, chamtivá a chce aby Palčíkovci hneď prepísali majetok 
na nich a jej rodičom aby poskytli pôžičku. Palčíkovci to odmietnu a Beta od Ďurka odchádza. Konflikt 
medzi Palčíkom a Ďurkom vyvrcholí tým, že ho Palčík vyhodí z domu. Ďurko sa chce vrátiť ku Zuzke ale tá 
ho hrdo odmieta. Je to prvý krát v slov. dráme, keď žena odmieta muža - nepokorila sa. 

 
Zadanie 16 
 
Úloha č. 1 
Charakterizujte jednotlivé typy podraďovacieho súvetia. Vyhľadajte vo vetách: 

- jednoduché podraďovacie súvetia s vedľajšou vetou prívlastkovou 
- jednoduché podraďovacie súvetia s vedľajšou vetou podmetovou 
- jednoduché podraďovacie súvetia s vedľajšou vetou predmetovou  
 
Človeka, ktorý mal oči modré ako obloha, som videl prvý raz. 
Stál na križovatke, usmieval sa a prestupoval z nohy na nohu , ako keby tancoval. 
Pane, chcete, aby som vám pomohol? 
Nie, stojím tu, lebo sa mi páči tento deň. 
Vidíš tú ženu, čo má vlasy ako Zlatovláska? 
Zdalo by sa ti, že je to obyčajná peroxidová blondína, no nie je to tak, pre niekoho je istotne 
krásna, záleží na tom, čo k nej cíti. 
Ukázalo sa, že tento človek maľuje poéziu. 
Kreslí, čo iní iba cítia, vidí, čo iní iba počujú. 

Úloha č. 2 
Uveďte špecifiká slovenskej literárnej moderny, charakterizujte dominantné umelecké smery  
a tvorbu vrcholných predstaviteľov tohto obdobia.  Urobte myšlienkový a umelecký rozbor ukážok 
z tvorby Ivana Kraska. V ktorej z ukážok využíva autor prvky impresionizmu, dokážte svoje 
tvrdenie. 
 
Ukážka č.1 
 
Ivan Krasko – Otrok 
Som ten, čo dozrieval pod bičom otrokára, 
pod bičom, ktorý nestrábené rany denne znovu pootvára, 
že žiadna z nich sa nikdy, nikdy nezahojí. 
Môj chrbát skrivený už narovnať sa bojí, 
no v sklopenom zraku posiaľ skrytá iskra horí... 
Som ten, čo čaká na ston poplašného zvona, 
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bo ťažko zhynúť otrokovi, pokiaľ pomstu nevykoná. 
Až potom vystriem chrbát, rumeň sfarbí líce. 
Dovtedy sadiť budem stromy, z ktorých rastú šibenice... 
Ó, smutno znela pieseň matky otrokyne! 
 
Ukážka č. 2 
 
 Ivan Krasko – Kritika 
 
Boli, čo v chrámoch hovorili, 
a boli, čo v chrámoch poslúchali. 
 
Blahoslavení sú, ktorí hovorili  
a nepovedali viac, než čo povedať mohli vo dňoch sviatočných. 
 
Spasení budú tí, ktorí nepovedali všetko, 
čo vedieť sa domnievali, 
a zatratení, ktorí hovorili viac, 
ako povedať mali na dni sviatočné. 
 
Ukážka č. 3 
 
Ivan Krasko – Otcova roľa 
 
Pokojný večer na vŕšky padal, 
na sivé polia. 
V poslednom lúči starootcovská 
horela roľa. 
Z cudziny tulák kročil som na ňu 
bázlivou nohou. 
Slnko jak koráb v krvavých vodách 
plá pod oblohou.  
 

Úloha č.1: 
 
Podraďovacie súvetie (hypotaktické)  je spojenie 2 nerovnocenných viet – nadradenej (hlavnej) a 
podradenej (vedľajšej) vety. Jedna veta súvetia je gramaticky podradená druhej. Na vedľajšie vety  
v podraďovacom súvetí sa pýtame rovnakou otázkou ako na vetný člen, ktorý vyjadrujú. Hlavnou 
vetou sa pýtame, vedľajšou vetou odpovedáme. 
 
Vedľajšia veta vyjadruje vetný člen hlavnej. Dôkazom je možná transformácia (t. j. zmena súvetia 
na jednoduchú vetu alebo naopak). 

• Každý vetný člen môže byť vyjadrený vedľajšou vetou. 
• Povedal mi, že príde jeho sestra. (Vv - predmetová) 
• Povedal mi o príchode jeho sestry. 
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Vedľajšia veta bližšie určuje, dopĺňa význam hlavnej vety. Obyčajne sa začína podraďovacou 
spojkou. 
Vety v podraďovacom súvetí sa môžu spájať pomocou:  

a) podraďovacích spojok 
   (že, aby, lebo atď.) 
b) vzťažných zámien 
  (ktorý, kde, kedy atď.) 

PS s vedľajšou vetou prívlastkovou 
-vedľajšia veta rozvíja podstatné meno z hlavnej vety, plní úlohu prívlastku, pýtame sa na ňu ako na 
prívlastok 

PS s vedľajšou vetou predmetovou 
-vedľajšia veta rozvíja sloveso z hlavnej vety, plní úlohu predmetu, pýtame sa na ňu ako na predmet 

PS s vedľajšou vetou podmetovou 
-vedľajšia veta nahrádza podmet hlavnej vety, pýtame sa ako na podmet 
 
Úloha č.2: 
 

Symbolizmus:  Symbolizmus sa odlišuje od realizmu najmä tým, že je iracionálny (citový). Autori 
čerpajú námet z Antickej mytológie, náboženskej terminológie (letargie), prírodných vied a z 
filozofie. Zložitú skutočnosť nezjednodušuje, vyjadruje ju zložito, neopisuje ani vonkajší ani 
vnútorný svet básnika priamo, no robí to pomocou obrazov - symbolov (utvárané sú pomocou 
metafor, metonýmií - prenesené významy, personifikácie). Z morálneho hľadiska v ňom vystupuje 
do popredia jednak určitý druh individualizmu a jednak skepsa. (Ivan Krasko, Vladimír Roy, 
Emil Boleslav Lukáč) 
 
Jeden z prúdov symbolizmu sa označuje ako dekadencia. Básnici tohto smeru vyjadrujú najma 
pocity smútku, smrti a beznádeje. (Vladimír Roy) 
 
Vitalizmus – oslavuje, lásku, krásu, mladosť, radosť.... (Ján Smrek) 
 
Futurizmus - zásady formuloval Marinetti - požadoval aby nové umenie držalo krok s technickým 
rozvojom. Oslavoval technickú civilizáciu a výdobytky modernej spoločnosti. Umelec má 
obhajovať krásu v technických objavoch a v priemyselnej technológii. V poézii dostali prednosť 
podstatné a prídavné mená a slovesá sa vynechávali. (Karel Čapek) 
 
Kubizmus - Snažil sa odkryť krásu a zaujímavosť bežných vecí na základe geometrického 
stvárňovania. 
 
Impresionizmus - vznikol a vyvíjal sa súbežne so symbolizmom, za dôležité považoval okamžitý 
dojem, dôraz sa kládol na zmyslové vnímanie. (Ivan Krasko) 
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Expresionizmus - z myšlienkovej stránky sa zakladal na subjektívnom idealizme. Do popredia 
staval vnútorné zážitky umeleckého tvorcu alebo zobrazovaných postáv.  
 
Kubofuturizmus - kombinácia statických a pohybových prvkov obrazu; prvky umenia 
s civilizačnými výdobytkami 
 
Dadaiznus – protest proti vojne založený na voľnosti, hravosti a vysmievaní sa svetu, odmietal 
spoločenské postoje a snažil sa  o vytvorenie antiumenia. (Tristan Tzara – manifest). Vytvárali sa 
rôzne koláže s textami, alebo opačne texty s obrázkami – chceli vyvolať protireakciu, upútať 
pozornosť a provokovať. Ľudia totiž trpeli pre nezmyselné ideály a tak to, čo robili nazvali „dada“ – 
kus bláznovstva, úplný nezmysel. 
 
Surrealizmus – Vytváranie automatických textov, bez kontroly rozumu, vychádzal zo 
psychoanalýzy Sigmunda Freuda. Do umeleckého diela prenikalo podvedomie autora, sny, túžby, 
fantázie. Často dochádza aj k protirečivým kombináciám slov. Chýba interpunkcia a nachádza sa tu 
veršový presah, využívaný voľný verš. (Žáry, Fábry, Bunčák, Brezina, Rak, Reisel, Lenko) 
 
Poetizmus – vznikol v čechách a bol založený na lyrizme. (Novomestský) 
 
Stratená generácia – Američania, ktorí bojovali na európskych frontoch a po vojne a po tom, čo 
stratili všetky ideály sa zdržiavali v Parížskych salónoch. Stratili všetky dobré predstavy o svete, 
držala sa ich zlá nálady, skleslosť, pochmúrnosť a hnusila sa im doba, vlastná generácia taktiež. 
Termín po prvýkrát použila Gertrude Stein a nesklr ho aj Hemingway využil v diele „slnko aj 
vychádza“. 
 
Katolícka moderna – literatúra katolíckych básnikov, korene má v náboženskej literatúre. 
Využívali symboly z Biblie a gréckej mytológie. ( Rudolf Dilong, Karol Strmeň) 
 
Socialistický realizmus – čierne obdobie literatúry. Písali sa len diela na politickú objednávku; 
prísny schematizmus. (Dobrý komunista) Spisovatelia nemali žiadnu voľnosť. (Andrej Plávka, 
Pavol Horov, Vojtech Mihálik, Ján Kostra) 
 
Naturizmus – lyrizovaná próza, využívanie prvkov lyriky. Vychádzanie autorov z filozofie 
„prírodného človeka“. Plynie tu často len biologický čas, hrdina nemá sociálne zakotvenie. Je tu 
vytvorený vlastnú svet autorov, často sa tu vyskytujú nadprirodzené javy a schopnosti. Slabá dejová 
línia, preto sa písali len kratšie útvary ako poviedky a novely. Človek je úzko spätý s prírodou, 
utieka sa k nej keď žiali i keď sa raduje. (František Švantner, Margita Figuli, Ľudo Ondrejov, 
Dobroslav Chrobák) 
 
________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 17 
 
Úloha č. 1 
Vysvetlite pojem informácia, predstavte medzinárodné desatinné triedenie; uveďte príklady na 
primárne, sekundárne a terciárne informačné pramene 
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Úloha č. 2 
Vysvetlite vplyv prvej svetovej vojny na citový a myšlienkový svet človeka v dielach slovenskej   
a českej medzivojnovej prózy. Analyzujte diela Živý bič, Hrdinovia, Osudy dobrého vojáka Švejka, 
porovnajte a zhodnoťte odlišnosť prístupu jednotlivých autorov k téme. Uveďte, ktoré jazykové 
prostriedky dávajú ukážke č. 1 lyrický charakter?  

 
Ukážka č. 1 
 
Milo Urban – Živý bič 
     Ilčíčka neprestávala. Chodila po Ráztokách ako podpaľač. Tu iskru, tam fakľu hodila, kopla 
ostrým slovom, pretiahla bičom svojej nenávisti po ľahostajných, takže sa až prehli. Nadávala im, 
keď plakali, vysmievala ich, keď hrozili, štvala ich, popúdzala celým ohňom rozšarpaného srdca, 
hnevom okradnutej matky. Keď niekomu prišiel chýr, že mu padol syn alebo muž, dobehla hneď a 
popolavé ústa boli jediná rana, zátopa slov, horkých ako blen. 
 - Vidíte? Tu máte vojnu. Môžete si ju položiť za rám. Ale keby to vojna...To nie je vojna. To páni ! 
Ale tak vám treba, keď sa bojíte, keď si neviete dupnúť. 
 -   A vy čože ste nedupli? Veď i vám zjedli syna, - bránili sa napadnutí.           -    I ja som bola 
hlúpa, - šľahla Ilčíčka samu seba, - ale dnes už vidím. Uvidíte, ja im môjho syna neodpustím, ja im 
ho z chrbta stiahnem. 
 
Ukážka č.2 
 
Božena Slančíková – Timrava – Hrdinovia 
„ To muselo prísť,“ rozpráva pán Baláň, vysoký, ešte mladý čiernovlasý človek. Okrúhlu bradu 
dvíha víťazne, on je notárom okresu a najoduševnenejší zo všetkých. 
„ To ináč nemožno. Pre našu krajinu je spása vo vojne!“ 
Ostatní kývajú hlavami rezko a chcú všetci vravieť veľké slová za to, no on nedá nikomu prísť 
k slovu. Rozpráva rozhodne: 
„ V hlavnom meste je neslýchané oduševnenie, krajina plesá. So spevom a rozkošou ide mužstvo na 
vojnu. Dobrovoľne sa hrnú pod zástavu brániť vlasť nielen mladí, ale aj starci šesťdesiatroční, 
veľké časy nastali, slávne časy a vznešené...! Pravda, to náš sedliak nerozumie,“ pokračuje nižším 
hlasom,“ on len to má na mysli, že má otca, mať, deti opustiť. Ale aký svätý cieľ ich volá, to 
nechápe!“ 

v  
Do kancelárie vstúpil cudzí človek – posol a hneď od dverí podáva Širickému list. Do kancelárie 
vtrhol Baláň: 
„ Zas telegram, čo je v ňom?!“ skríkol jachtajúc. 
„ Neodobratí od 25. do 45. roku majú ísť na asentírku,“ riekol Širický. 
No ledva odznelo posledné jeho slovo, zrútil sa Baláň na zem. 
 
1. V širšom zmysle slova je informácia akýkoľvek údaj, fakt, správu ... V takom užšom  zmysle 
slova to zase znamená: informatiku. Čiže vedný a študijný smer, ktorý sa zaoberá vznikom, 
spracúvaním, ukladaním, sprístupňovaním a využívaním informácií. Poznáme základné informačné 
inštitúcie, strediská vedeckých a technických informácií. Najpoužívanejšia svetová klasifikačná 
sústava MDT (medzinárodné desatinné triedenie), ktorý obsahuje desať tried od 0 po 9. Každý 
z týchto tried sa potom delí na ďalšie podtriedy, rady, skupiny ... (napr. 100: filozofia 
a psychológia; 700: umenie ...). MDT sa používa po celom svete. Na Slovensku sa používa 
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dvojjazyčné vydanie (CZ-EN). Ako som spomínal, informácie sa delia do desiatich tried. Tie sa 
delia do ďalších logických častí a tie sa môžu deliť ďalej. Čím je podrobnejšie delenie, tým ho 
predstavuje dlhšie číslo. Pre ľahšie orientovanie sa vy MDT používajú znaky/symboly. Sú to 
vlastne arabské čísla a symboly, ktoré sú používané aj na bežných klávesniciach. Hlavné znaky sú 
tie, ktoré sú rozdelené do hlavných tried od 0 po 9. Potom sú pomocné znaky (napr.; +; /;: ...). 
Informačné pramene poznáme primárne, sekundárne a terciálne. Prvú skupinu tvoria originálne 
a nespracované informácie (knihy, časopisy, monografie, vedecké spisy ...). Sekundárne vznikajú 
spracovaním prvej skupiny. Sem patria katalógy, zoznamy. V katalógu sú veci zoradené abecedne. 
Poznáme: menný, vecný, systematický, katalóg periodík. Terciálne pramene sú treťoradé a vznikli 
spracovaním primárnych prameňov a druhej skupiny prameňov. Sem zaraďujeme rešerš, 
bibliografiu, zoznam použitej literatúry ... (B: zoznam použitej literatúry o nejakej téme; R: 
vyhľadanie, súhrn poznatkov o danej téme) 
2. Nastáva kultúrny a spoločenský rozvoj Slovenska, dochádza k rozvoju školstva, vznikajú 
vedecké a osvetové inštitúcie, vydávajú sa rôzne knihy, časopisy ... Je obnovená činnosť MS, 
vzniká UK v Bratislave a Slovenské národné divadlo. Rozvíja sa demokracia, začína sa spolupráca 
s českou literatúrou a tak sa do našej literatúry dostávajú nové moderné umelecké smery. Témou 
diel sa stávajú vojnové zážitky, povojnové skúsenosti, súčasná spoločenská  politika, kultúrna 
problematika , česť, priateľstvo, detstvo ... Bol to čas hľadania nových foriem a výrazových 
prostriedkov. Po roku 1918 sa na Slovensku rozvíja viac smerov, viac orientácií ... Na Slovensku 
a v Čechách autori zobrazovali hlavne to, ako vojna vplýva na človeka.  
J. C. Hronský – Jozef Mak: Pred vojnou sa ešte snaží búriť proti osudu a snaží sa ho zmeniť, no 
povolajú ho na vojnu. Následky vojny sa prejavili tak, že Jozef Mak po vojne už ostáva pasívny, 
nemá sily vzoprieť sa osudu, prispôsobuje sa a tak trpí. Milo Urban – živý bič: Ondrej Koreň sa 
vracia z vojny bez ruky a s jazvou na tvári a ešte k tomu nemí. Ľudia si začínajú uvedomovať hrôzy 
vojny. Za notárom Okolickým začína chodiť mama Štefana Ilčíka, aby jej pomohol, raz Eva, žena 
Adama Hlavaja, ktorá žije v biede a prosí ho o pomoc. Vojna prináša tiež úpadok mravov, biedu. 
Ľudia hľadajú útechu v alkohole. Mnohých, ktorí prichádzajú z vojny, očakáva doma niečo iné, než 
to, čo si predstavovali. Hlavaj nachádza pustý dom a dozvedá sa o okolnostiach, ktoré sa stali medzi 
Evou a notárom Okolickýcm. ... V závere román vrcholí živelnou vzburou, kedy sa protest a hnev 
ľudí posúva do výbuchu pomsty a zúčtovania so zlom. Peter Jilemický – Víťazný pád: Hlavná 
postava Maťo Hnoň sa vracia z frontu a chce si usporiadať život (usadiť sa). Bráni tomu však jeho 
otec a Magdina mama, ktorá ju donúti vziať si iného. Maťo ju v duševnom rozpoložení zabije. Po 
odpykaní trestu sa vracia domov, avšak nasleduje ďalší pád. Autor poukazuje na to, že tí, ktorí sa 
vracajú z frontu sa chcú začleniť, ale vojna na nich zanechala stopy, ktoré sa nedajú zahladiť.  
Milo Urban – Živý bič: Je to najznámejšie prozaické slovenské dielo o prvej sv. vojne . Má dve 
hlavné myšlienky: Nesúhlas s I. sv. vojnou a osudy obyvateľov dediny Ráztoky, kde sa zaoberá ich 
vnútorným životom.  Dedina Ráztoky je miestom deja v období I. sv. vojny. Autor tu zachytáva 
život chudobných ľudí a život pánov, ich rozdielne postoje k vojne. Hlavný hrdina, dedinský ľud, 
vystupuje ako jedna duša (unanimistický román – jedna duša – v závere vystupujú dedinčania ako 
jedna duša). Dedinčania začínajú vnímať vojnu ako hrozbu až po príchode Ondreja Koreňa, ktorý sa 
vráti bez ruky, jazyka, jazvou na tvári. Tragédia vojny je tu zachytávaná na zúfalých ženách, ktoré 
sa snažia ochrániť synov pred vojnou a tiež aj na príslušníkoch vyšších vrstiev, ktorý vo vojne 
hľadali len svoj osoh. Mnohé postavy prechádzajú z aktivity k pasivite (Ilíčka = svedomie dediny, 
búrila sa proti vojne, umiera. Eva Hlavajová – muža chce dostať z vojny, no notár ju znásilní a ona 
spácha samovraždu. Úpadok spoločnosti predstavuje aj krčma, ktorú v závere Adam Hlavaj 
podpaľuje. Niektorí zase bojujú proti vojne individuálne. Štefan Ilčík zabíja čatára, pretože sa mu 
nepáči šikanovanie. Jeho vzbura je živelná a zbytočná – v závere hry ho popravia. Adam prináša 
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nové myšlienky, búri sa proti vojne a motivuje ho pomsta. Autor v diele využíva motívy z Biblie, 
psychológiu, retrospektívu, lyrické opisy prírody ... Vojna sa stala bičom pre ľudí.  
B. S. Timrava – Hrdinovia: Je to novela z prostredia prvej svetovej vojny. Konflikty sú tu riešené 
prostredníctvom morálky a psychiky. Táto novela je zobrazovaná cez pocity slovenského ľudu. 
Názov je ironický, pretože vo vojne nebolo hrdinov. Skladá sa z dvanástich necenzurovaných 
kapitol. Nemá výraznú dejovú líniu, kostru tvorí vzťah podnotára Širického a Lízy. Príbeh začína 
vyhlásením vojny a reakciami na túto správu. Končí sa správami o smrti najbližších, vnímaných 
najmä prostredníctvom žien. Postavy sú kontrastné (notár Baláň verbuje do vojny, no keď sám 
dostane povolanie, má strach). Kontrastný je tu aj vzťah podnotára a Lízy, ktorá si z neho uťahuje 
a využíva ho. On sa truc prihlási na vojnu kde umiera. Postavy sú vypočítavé, škodoradostné ... Pri 
komentovaní konania postáv sa narába aj s iróniou.  
Jaroslav Hašek – Osudy dobrého vojaka švejka: Podáva tu pohľad očami obyčajného človeka na 
vojnu. Hlavná postava je Švejk. Je to heroikomická postava a ľudový hrdina.  Vykoná aj tie 
najnezmyselnejšie príkazy. Pripomína Dona Quijota. Vojnu sleduje očami blázna. Kritizuje 
a uťahuje si zo štátu, vojny. Hrdina je oddaný cisárovi a vlasti. Príbeh nemá ucelený dej, je to 
mozaika príbehov. Švejk je blázon, ktorý má viac rozumu, ako všetci jeho nadriadení dohromady. 
Na invalidnom vozíku sa prihlási na vojnu. Je to človek, ktorý všetko prežije, lebo je silný tým, že 
sa prispôsobí podmienkam a hlavne ľuďom. Jazyk, ktorý je tu používaný, je jazyk pražskej ulice. 
Používané sú tu nemecké a maďarské zvraty, často vulgarizmy. Má štyri časti: V zázemí, Na frotne, 
Slávny výprask, Pokračovanie slávneho výprasku.  
Jednotliví autori majú rôzny postoj k vojnovej téme. Urban poňal tému vojny vážne. Na svojich 
postavách zobrazuje hrôzu vojny. Ľudia si uvedomujú tragiku vojny, jej nezmyselnosť. Vojna = 
úpadok mravov, prerod myslenia ľudí, nové situácie, krajinné situácie, strach, zúfalstvo, zaťaženie 
charakterov jednotlivcov a ich konania. Timrava svoju myšlienku (vo vojne niet hrdinov) zobrazuje 
na postavách notára Baláňa a podnotára Širického. Obaja sa za vojnu oduševňujú, no na front 
posielajú zomrieť iných. Dedinčania vojnu preklínajú, no necítia že by vo vojne bojovali za vlasť. 
Vojna prináša len utrpenie a smrť. Vo vojne zomierajú nevinní pre spory vrchnosti. Hašek vyjadruje 
svoj názor satirou a humorom. Švejk všetko prekonáva, je silný. Švej je úradmi vyhlásený za blázna 
a v tom je pointa. Cervantesova zásada, ktorú autor využil, hovorí, že pravdu hovorí len blázon 
a dieťa. Týmto Hašej umocňoval absurditu vojny. 
Zadanie 18  
 
Úloha č. 1 
Uveďte pravidlá znelostnej asimilácie v slovenčine. Vyberte z radu slová, v ktorých pri výslovnosti 
dochádza k spodobovaniu spoluhlásky, slová foneticky prepíšte a správne ich vyslovte: 
včela, hrozba, bezprostredný, lebka, vták, bezvetrie, kôpka, ľahký, sopka, rozvod, predpona, kvôli 
Úloha č. 2 
Analyzujte spoločenské a literárne podmienky vzniku naturizmu, poukážte na jej hlavné znaky pri 
charakteristike a rozbore diel jej predstaviteľov.  Aplikujte hlavné znaky naturizmu na dielo Tri 
gaštanové kone a porovnajte ho s inými  dielami naturizmu. 
 
Ukážka č.1 
 
Margita Figuli – Tri gaštanové kone 
     Keď sa kôň ani pri najbolestivejších úderoch nepohol, lebo bol celkom dobitý, Zápotočný prešiel 
k jeho hlave a luzol ho dva razy po pysku. Kôň sa vyhodil vysoko do povetria a vytrhol Magdaléne 
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uzdu z ruky. Zápotočný v zúrivosti zahnal sa na Magdalénu, ale odhodila sa a znovu chytila s 
námahou remence. 
     - Drž ho! - zaškrečal a vtom už aj ťal ako bez rozumu zviera po papuli, po ušiach, po očiach. 
     Kôň sa metal a hľadal záchranu. Hodil sa vše napravo a zas naľavo, Magdaléna ho už nevládala 
udržať a pustila remence. Kôň sa zahodil ponad ňu a vyvrátil z brázdy pluh. Magdaléna ostala 
ležať pod jeho bruchom a stačil zásah kopytom, aby dokonala. 
 
Ukážka č.2 
 
Dobroslav Chrobák – Drak sa vracia 
     Kto to povedal? Kto sa opovážil? Čí je to hlas? Pokojný, rozvážny a celkom tichý. Všetky tváre 
obracajú sa k dverám. Z kúta od dvier pohla sa vysoká, temná postava a postúpiac o dva kroky, 
zastala si s obnaženou hlavou rovno proti svetlu, čo sa sem práve vodralo cez tesný oblôčik. Nik 
nezbadal, kedy sem vošiel, no v tej chvíli nik na to ani nepomyslel, to, čo práve povedal, bolo 
dôležitejšie ako záhadný spôsob, ktorým sa sem dostal. Dívali sa naňho a všimli si, každý si to 
musel všimnúť na prvý pohľad, že ako tu stojí s obnaženou hlavou, má vlasy skoro načisto šedivé 
a že sa sivou farbou nápadne odrážajú od tmavej opálenej tváre i od krátkych fúzov a hustých obŕv, 
ktoré má dosiaľ čierne ako žúžoľ. 
 
Ukážka č.3 
 
František Švantner – Malka 
 
     Noc sa rozpäla nad večnosť ako dlžizná odedza nad polia, do ktorej mladá mater mieni uložiť 
svoje dieťa, a moja pieseň motala sa nad touto nocou, prebúdzala vtáctvo, čo v konároch 
podriemavalo, vyplašila horu, rozzvučala vzduch a prilákala hlahol ďalekých svetov. Naraz všetko 
ožilo, obloha i zem, hviezdy aj tráva. Naraz akoby čarodejný prútik šibol svet. Hora spievala 
chorál. Ticho a nábožne. Mladé bučky šepotali krásnu modlitbu. Kdesi v hlbokej tôni vyhrávala na 
fujare stará sosna. Bolo ju len slabučko počuť, lebo osiky prenikavo zvonili striebornými listmi. 
     Och, bolože mi vtedy ľahko a dobre. Ani mi na um neprišlo hnevať sa na Malku, že nechodí. 
Verabože nie. Prepĺňala ma dôvera a tešil som sa z chvíľky, ktorá mi dávala trošku ochutnať 
z pohára šťastia. Nemyslel som na úskok a nedožadoval som sa väčších nárokov. Veď bolo toho aj 
tak dosť. Vzduch sa chvel a mne sa zdalo, že mám na lícach Malkin dych, horúci a nepokojný, ktorý 
ma opíja, že ma omára blízkosť Malkinho tela, drobného a bielučkého ako svíbové drevo. 
 
1. Spodobovanie. Náuka o spisovnej výslovnosti sa nazýva ortoepia. Správnu výslovnosť slov v SJ 
zachytáva príručka Pravidiel slovenskej výslovnosti. Spodobovanie je jav, kedy sa v slove stretnú 
dve znelé/neznelé, resp. znelá a neznelá spoluhláska. Znelá spoluhláska sa prispôsobuje neznelému 
páru.  Párové spoluhlásky rozoznávame znelé (b, d, ď, dz, dž, g, h, v, z, ž) a neznelé (p, t, ť, c, č, k 
,ch, f, s, š). Poznáme aj druh nepárových znelých (m, n, ň, l, ĺ, ľ, r, j , ŕ). Výslovnosť sa v SJ riadi na 
základne viacerých princípov, jeden z nich som už spomínal. Čiže: 1. Ak sa stretnú dve 
spoluhlásky, kde jedna ne znelá a druhá je neznelá (predpis-pretpis). 2. Ak sa stretnú dve 
spoluhlásky, kde prvá je neznelá a druhý je znelá (prozba-prosba) po 3. Ak jedno slovo končí 
neznelou a druhé začína znelou alebo samohláskou, tak sa neznelá prispôsobí (pes vrčí – pez vrčí). 
4. Ak je jedno slovo končiace sa znelou a druhé začína neznelou, znelá sa prispôsobí (jež spí – ješ 
spí). A ak je medzi slovami pauza tak bod tri a štyri neplatí  = koniec vety, čiarka.  



Maturitné	otázky	zo	slovenského	jazyka	a	literatúry	
 

Prvé	slovenské	literárne	gymnázium,	Železničná	260,	050	01	Revúca	 Strana	62	
 

2. V tomto období existuje viacero literárnych smerov. Tvoria ešte realistickí autori (Kukučín, 
Tajovský ...), no prenikať na povrch začínajú aj lyrizačné tendencie. Predstavitelia sa tu združujú 
okolo časopisov Mladé slovensko a Svojeť. Lyrizovaná próza sa v slovenskej literatúre vyvíja 
v niekoľkých štádiách, ako ozdobná próza, kde chcú literárne dielo povýšiť na európsku úroveň 
(Vámoš, Gašpar...), ďalej ako lyricky tvarovaná próza, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu a je 
založená na zmyslovom vnímaní skutočnosti (Hronský, Horák) avšak vrcholom tohto obdobia je 
Naturizmus, kde základ tvorí rozprávkovo-mýtický princíp. Naturizmus sa sústreďuje len na určité 
motívy. Naturizmus má korene vo Francúzku a prechádza mu symbolizmus (kde je aj 
vyumelkovanosť). V naturizme sa autori vracajú k obyčajnému človeku v jeho prirodzenom 
vidieckom prostredí. Slovenskí autori hľadajú záchranu pred rozháraným svetom po I. sv. vojne 
v dedinskom prostredí. Znaky: Próza využíva prostriedky a umelecké postupy typické pre lyriku 
(lyrické opisy – Málka). Vychádzajú z fifie prírodného človeka (ľudská psychika je pudová, človek 
prestáva byť tvorom spoločenským). Hrdina nie je často sociálne zakotvený (nepoznáme jeho 
rodinu, pôvod ... ). Autori v tomto období odmietajú zobrazovať fašizmus (30-40 roky 20. 
Storočia), vytvárajú si vlastní rozprávkový svet. V dielach plynie biologický čas. Mestský človek je 
symbolom zla, prírodný je symbol dobra. Kľúčové scény sa odohrávajú v prírode. Dejová línia diel 
je slabá (preto je hlavným lit. žánrom novela resp poviedka). Využíva sa tu ľudová slovesnosť. 
Postavy sú prísne rozdelené na kladné a záporné. Ženské postavy sú väčšinou pasívnejšie. Postavy 
majú často nadprirodzené schopnosti, dokonca ani nemusia byť z tohto sveta. Postavy žijú 
intenzívnym citovým životm. 
František Švantner – Málka: Dielo má baladistický charakter. O postavách sa nič nedozvedáme. 
Príbeh je rozprávaný 1. Osobou singuláru Valachom, ktorý sa zamiluje do Málky, mlčanlivého 
dievčaťa, ktoré slúži u krčmára Michalčíka. Michalčík sa vyberá na jarmok. Valach Málke vyzná 
lásku. Ona je však nerozhodná a opýta sa brata, či si ho môže vziať. V deji sa objavuje Šajban. 
Desivý to muž. Malka na druhý deň odkazuje Valachovi, aby nekupoval prsteň. Keď  Šajban dáva 
Málke krvavú košeľu (zabije Michalčíka), tak Valach si ich vypočuje a udáva Šajbana policajtom. 
Týmto sa pochváli aj Málke avšak dozvedá sa, že Šajben, ktorého Valach vnímal ako soka, je 
Malkyn brat. Prehovára ju, aby s ním odišla do Ameriky, no ona nesúhlasí. Valach beží do lesa, kde 
je Sajban ukrytý, aby ho varoval no už je neskoro. V tomto diele umiera aj Málka. V tomto diele je 
postava ženy pasívna (Malka má dve repliky), hrdina sa delí s pocitmi s prírodou (Valach ide do 
lesa kde sa zhovára s rastlinami ...). Je to novela s jednoduchou dejovou líniou, kľúčové scény sa 
odohrávajú v prírode.  
Margita Figuli – Tri gaštanové kone: Je to tiež novela, ktorá patrí k vrcholným dielam lyrizovanej 
prózy. Novela má kompozíciu rozprávky (hrdina musí splniť úlohu, aby dospel k cieľu – musí prísť 
na troch gaštanových koňoch). Autorka sa sústreďuje na psychiku postáv, vzájomné vzťahy. Čas 
deja nie je dôležitý, mohol by sa odohrávať v ktoromkoľvek čase. Do príbehu štátna moc 
nezasiahla. Kone = symbol čistoty, ušľachtilosti. Kľúčová scéna sa odohráva v prírode. Hlavné 
postavy sú kontrastné: Kladné: Peter, Magdaléna a otec; Záporné: Jano Zápotočný a Magdalénina 
matka. Rozprávačom je sirota Peter, ktorý sa po návrate do rodného Turca stretáva s Magdalénou. 
Potvrdia si svoje city, no vie, že kým nebude bohatý, nemôže si ju vziať. Sľubuje jej návrat 
s majetkom na troch gaštanových koňoch. Magdaléna je nútená vziať si Zápotočného, ktorý ju 
znásilní a mučí kone. Je aj tehotná. Keď sa Peter vracia, vidí Magdalénu pri koňoch. Jeden ju kopne 
a ona potratí. Jano Zápotoční je z príchodu Petra nervózny. Keď chce jednému z koňov vypáliť na 
telo slovo TULÁK, kopne ho a on zomiera. Magdaléna odíde s Petrom preč a žijú spolu šťastne. 
Znaky: Magdaléna = pasívna, podriaďuje sa osudu, scény sa odohrávajú v prírode. V závere víťazí 
dobro nad zlom = rozprávkovosť.  
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Dobroslav Chrobák – Drak sa vracia: Dejová línia je slabá, striedajú sa tu rôzne časové roviny. 
Postavy sú rozdelené na dobré a zlé. Drak, ktorého celá dedina považuje za zlého je kladnou 
postavou (je tajomný, neznámy, odlišný zjav, akoby šíril zlo a nešťastie, krádeže dobytka ...)Dedina 
ho prezýva Drakom, je pre nich najdúch. Eva je zase v celom deji neprítomný, hoci príbeh je celý 
o nej. Objavuje sa na začiatku. V závere sa dozvedáme, že ona tento príbeh rozpráva svojim 
vnúčatám ako rozprávku. Ďalšou postavou je Šimon, ktorý si vzal za ženu tehotnú Evu. Autor sa 
zameriava aj na jeho pocity z Draka, ktorý si v horách získa jeho plnú dôveru. Časť deja je zasadená 
do dedina, časť do hôr. Dej: Evka čaká svojho muža Šimona pri večeri. Ten jej oznamuje, že sa 
vrátil Drak. Evka sa v spomienkach vracia k tomu, ako starý Maldušovie našiel na ceste malého 
chlapca, o ktorého sa postaral a naučil ho hrnčiarskemu remeslu. Keď starý umiera, celá dedina jeho 
smrť pripisuje Drakovi. Eva sa v deji o Draka stará, ošetruje ho, čaká s ním dieťa. Jedného dňa sa 
Drak vytráca z dediny. Dedina je spokojná, pretože si myslia, že s ním odchádza aj nešťastie. Eva sa 
vydáva za Šimona, s ktorým však nie je šťastná. V čase, keď je tu Drak, tak so Šimonom dedina 
posiela do lesa Draka. Tu si Šimon uvedomí, že Drak nie je taký zlý (zachraňuje vtákov). 
Blablablablablablab Po niekoľkých dňoch sa Drak vracia do dediny s polkou Zoškou. Eva si 
uvedomí, že Drak sa s ňou len zahrával. Drak si vybojoval svoje miesto v dedine. Vysvetluje aj to, 
že dobytok nechcel ukradnúť (pozri bla bla) ale Poliakov poznal. Vzťah Šimona a Evy naberá nový 
rozmer. V tomto diele plynie biologický čas. Je to novela, ženská postava je pozitívna, vidíme tu 
6vplyv ľudovej slovesnosti ...  
 
Zadanie 19 
 
Úloha č. 1 
Vysvetlite pojem štylistika, štýlotvorné činitele, jazykové štýly, funkčné jazykové štýly. 
Charakterizujte jednotlivé jazykové štýly, uveďte, pre ktoré útvary sú charakteristické.  
Úloha č. 2 
Vymenujte slovenských básnikov, v tvorbe ktorých sa výrazne prejavila téma lásky k žene. 
S ohľadom na vývinové epochy, ktorých sú predstaviteľmi, vysvetlite, ako chápu lásku k žene. 
Dokážte svoje tvrdenia pomocou ukážok. ( Ján Kollár, Andrej Sládkovič, Ján Smrek, Ján Kostra, 
Vojtech Mihálik)  
 
Ukážka č. 1 
 
Ján Kollár – Slávy dcera  
 
Láska je všech velkých skutkú zárod, 
A kdo nemiloval, nemúže 
Ani znáti, co je vlast a národ. 
.............. 
 
Mlčím, váham, rázem rukou v ňadra sáhnu, 
srdce vyrvu, na dvě rozlomím 
„Na“,řku! Jednu vlasti púlku, druhou Míně! 
 
 
Ukážka č. 2 



Maturitné	otázky	zo	slovenského	jazyka	a	literatúry	
 

Prvé	slovenské	literárne	gymnázium,	Železničná	260,	050	01	Revúca	 Strana	64	
 

 
Andrej Sládkovič – Marína 
 
Možno mi tvojich úst sa odrieknuť, 
možno mi ruku nedostať, 
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť, 
možno mi nemilým ostať, 
možno mi ústam smädom zomierať, 
možno mi žialiť v samote, 
možno mi život v púšťach zavierať, 
možno mi nežiť v živote, 
možno mi seba samého zhubiť, 
nemožno mi ťa neľúbiť! 
 
Ukážka č. 3 
 
Ján Smrek –  Letná noc na vode (Básnik a žena) 
 
Vy, moja krásna, vy ste mojou Toscou, 
vás obsypať chcem lupeňami bozkov 
tam na tom brehu. Tam váž pôvab božský 
oviniem stuhou zamatovej trávy 
a uložím ho nežne vedľa seba 
pri jagote hviezd vysokého neba. 
Začieram veslom, drahá. Breh nás zdraví... 
 
Ukážka č. 4 
 
Ján Kostra – Ave Eva 
 
Nad obraz sklonený šepkám si Ave, Eva. 
Pod srdcom krylas´ ho hriešnika, ktorý spieva 
a ktorý kajúcne vyberá slová chvál. 
Ste ako piliere nádherných katedrál, 
ste ako liany, prší z vás kvet i semä, 
k hriechu i k modlitbe kľaká k vám mužské plemä, 
žiadosťou šialené rúti sa do bahna 
a trepotavým snom vylieta na rahná. 
 
1. Štylistika je jazykovedná náuka, ktorá skúma výber a najvhodnejšie usporiadanie jazykových 
prostriedkov z hľadiska jazykovej komunikácie. Štýl je cieľavedomý výber a usporiadanie 
jazykových prostriedkov s ohľadom na funkciu a situáciu prejavu. Štýly rozdeľujeme na štýly 
verejného a súkromného styku; tiež ich môžeme rozdeliť z hľadiska objektivity a subjektivity. 

Medzi štýly verejného styku patrí 
• náučný štýl (objektívny) 
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• publicistický štýl (subjektívno-objektívny) 
• administratívny štýl (objektívny), umelecký štýl (subjektívny)  
• rečnícky štýl (subjektívno-objektívny) 
Medzi štýly súkromného styku patrí hovorový štýl (subjektívny). V slovenskej štylistike od roku 
1989 sa objavuje ešte jeden štýl: náboženský štýl, ktorý patrí aj medzi štýly verejného a súkromného 
styku a môže byť tiež objektívny a subjektívny. Systematickú štylistiku slovenského jazyka 
vypracoval profesor Jozef Mistrík. Väčšina jazykových prostriedkov je spoločná pre všetky funkčné 
jazykové štýly. Každý štýl má vlastné charakteristické špecifické jazykové prostriedky, ktoré ho 
odlišujú od iných – sú to slová, slovné spojenia a vetné konštrukcie. V súčasnej štylistike sa 
rozlišujú štyri základné slohové postupy – informačný, rozprávací, opisný, výkladový (úvahový). 
Obsahom informačného slohového postupu sú stručné údaje (fakty), odpovede na otázky: kto? 
čo? kedy? kde? ako?. Medzi slohové útvary (žánre) tohto slohového postupu patrí správa, 
oznámenie a bežné rozhovory. 
Obsahom rozprávacieho slohového postupu sú udalosti, príhody, zážitky v časovej postupnosti. 
Slohovými útvarmi (žánrami) tohto slohového postupu sú rozprávanie, fejtón, bájka, rozprávka, 
povesť, poviedka, novela a román. 
Obsahom opisného slohového postupu sú vecné (vonkajšie) vzťahy, znaky, vlastnosti, následnosť 
činností (deja). Medzi slohové útvary (žánre) tohto slohového postupu patrí opis, návod, životopis, 
posudok, charakteristika, cestopis a reportáž. 
Obsahom výkladového slohového postupu sú vnútorné vzťahy (príčinné a dôsledkové). 
Slohovými útvarmi (žánrami) tohto slohového postupu sú výklad, odborný referát a prednáška. 
Obsahom úvahového slohového postupu je konfrontácia subjektívneho a objektívneho hodnotenia. 
Slohovými útvarmi (žánrami) tohto slohového postupu sú úvaha, kritika, esej, recenzia, diskusný 
príspevok, prejav, úvodník a komentár. 
Tieto slohové postupy nachádzajú svoje uplatnenie v slohových útvaroch (žánroch). Slohový postup 
je neukončený proces tvorenia textu. Slohový útvar (žáner) je ukončený postup, výsledná podoba 
textu. 

Štýlotvorné činitele rozdeľujeme na subjektívne (sem patria všetky vlastnosti autora prejavu) a 
objektívne (sem patrí adresát, prostredie, téma (predmet) prejavu, funkcia prejavu a jazykový 
materiál). 

Subjektívne štýlotvorné činitele: 

• osobnosť autora dáva prejavu osobitnú „tvár“ 
• intelektuálna vyspelosť autora: od rozumových schopností autora závisí aj výsledná úroveň textu 

(forma, ...) 
• citové založenie autora: temperament a povaha sa prejavuje v texte 
• sociálne zaradenie autora: zamestnanie, postavenie v spoločnosti, vek 
• momentálny duševný stav autora: sa najviac prejavuje v hovorenom prejave, ale ovplyvňuje aj 

písaný text (veselosť, smútok, stres, ...) 
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Objektívne štýlotvorné činitele: tvorí všetko to, čo sa nedotýka osoby autora 

osobnosť adresáta: 
• autor musí mať na mysli, komu je prejav určený (zohľadňuje vek, vzdelanie a duševný stav 

prijímateľa) 
• prostredie (vojenské, študentské, detské, verejné, súkromné, ...) 
• predmet (téma) prejavu 

cieľ (funkcia) prejavu: estetická hodnota alebo vecnosť textu; informovať, presviedčať, kritizovať 
niekoho/niečo 

jazykový materiál: 

konfrontácia ústneho a písomného prejavu 

INDIVIDUÁLNÝ ŠTÝL 

– je to spôsob tvorenia každého jednotlivca Keď píšu dvaja ľudia na tú istú tému, nie je výsledok 
rovnaký, pretože na každého pôsobia subjektívne slovotvorné činitele: intelektuálna vyspelosť, 
talent, tvorivosť (kreatívnosť, fantázia, nálada, prostredie,...)   

Slovotvorný (štýlotvorný) proces - je to postup, aký by sme mali dodržiavať pri písaní 
prejavu: 1. objasníme si tému, funkciu a situáciu svojho prejavu; 2. vyberieme fakty a informácie 
pre danú tému; 3. usporiadame fakty podľa logického postupu, podľa osnovy; 4. spracovanie 
konceptu – prepracovanosť, upravovať ...; 5. koncept prepíšeme na čisto   

Poznámka: Zmeny v slovnej zásobe 1)      Gramatika – skloňovanie, časovanie – mení sa pomaly alebo vôbec 2)      
Hláskoslovie – mení sa pomaly alebo vôbec 3)      Výslovnosť – upravuje sa 4)      Lexikológia – časté zmeny 
 Frazeologizmy - ustálené spojenie s presným významom - využíva sa v hovorovom, básnickom, publicistickom 
štýle - pôvod: v ľudovej slovesnosti - hľadáme vo frazeologickom slovníku   napr. Zíde z očí, zíde z mysle. Pes, 
ktorý breše, nehryzie. Čo oko nevidí, srdce nebolí.  Slová tvoríme  predpona + základ + prípona = 
ODVODZOVANÍM slovný základ + slovný základ = SKLADANIE SLOV (napr. dejepis) SKRACOVANIE: 
skratky: napr., d.ú., str., dr., značky: sin, Zn,... združené pomenovania: TANAP   INFORMÁCIA 
A KOMUNIKÁCIA Základné údaje sú: - čo, kedy, kde Najčastejšie používané informácie: plagát, pútač, katalóg, 
pozvánka, ospravedlnenie, pokyny, výzva, inzerát, objednávka, reklama, reklamácia, potvrdenie, splnomocnenie, 
telegram, korešpondenčný lístok, kondolenčná listina(vyjadrenie sústrasti na listinu) Štylizácia - presná, vecná, 
stručná, prehľadná, predpísaná forma splnomocnenie – dať niekomu plnú moc - dôležité je napísať prehlásenie 
o tom, že som požičala niekomu peniaze a uviesť termín vrátenia forma oznámenia: telegram, list, koreš. lístok, 
pozdrav - treba vedieť telefonovať, orientovať sa v cestnom poriadku, posielať telegram – krátko, presne - 
nástenné noviny – nemajú to byť len výstrižky z novín, obrázky z novín majú byť zo života triedy, vtipné 
výroky, pochvaly, kritiky, o prospechu, dochádzkach, o akciách 
 
2. Láska je príčinou nášho bytia, hnacím motorom nášho života, no občas je aj dôvodom 
obrovského smútku a sklamania. Láska k žene bola odpradávna vďačnou témou pre perá 
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spisovateľov. Už antická literatúra ospevovala tento cit. Veď  nebyť lásky Parisa k Helen, nikdy by 
nebola trójska vojna, ktorá bola námetom pre jeden z najznámejších eposov sveta – Homérova 
Iliada.  V období stredoveku môžeme badať zase lásku k Láske (Bohu) a taktiež množstvo 
rytierskych eposov (o láske), v ktorých statočný bojovník ochraňuje život svojej vyvolenej. 
V období humanizmu a renesancie to nebolo odlišné. I tu sa sústredia autori na pozemský život 
s jeho radosťami a starosťami. Tragický osud lásky pozorujeme v diele Rómeo a Júlia od W. 
Shakespeara alebo v Hamlete. A v období klasicizmu badať krásu lásky už aj v Slovenskej 
literatúre.  
Láska k žene v slovenskej literatúre: Smútok, beznádej ale i šťastie ... toto všetko obsiahli vo 
svojich zbierkach slovenskí básnici, ktorí chceli zachytiť svoje pocity z lásky k žene.  
Ján Kollár – Slávy Dcéra: S láskou k žene sa prvýkrát stretávame v Slávy dcére. V období 
klasicizmu to bolo prvé dielo, ktoré ponúkalo takúto lásku k žene a vlasti. V období klasicizmu sa 
upevňoval feudalizmus v rakúskej monarchii, Maďari dosiahli uznanie svojho jazyka a národnosti. 
Slováci sa spoliehali sa „dubisko“ Rusko = všeslovanská vzájomnosť (Kollár, Šafárik). Veľkou 
láskou Jána Kollára bola F. Schidtová = Mína. Ich láska nebola spočiatku šťastná, pretože mínina 
mama bola proti ich vzťahu a svadbe. Myslela si, že pre nemeckú rodinu je neprípustné, aby si  
chudobný chlap z Uhorska zobral za ženu Mínu. Kollár sa vrátil z Nemecka a napísal dielo Slávy 
Dcéra. Po 16-tich rokoch sa nakoniec vzali.  Táto lyricko-epická skladba predstavuje denník autora. 
V prvom speve (Sála) ospevuje svoju milú Mínu a spomína na stretnutie s ňou. Zamýšľa sa nad 
láskou. Na záver sa s ňou lúči a sľubuje jej vernosť. Kollár vykresľuje Mínu ako slávnu dcéru 
bohyne Slávy (slovanská bohyňa), ktorá v sebe spája vlastnosti všetkých slovanských diev. 
V nasledujúcom speve (Labe, Rén, Vltava) ustupuje konkrétny zážitok do úzadia a básnik uvažuje 
o láske všeobecne. Tento cit zostáva základom básnikovho vzťahu k svetu. Žiaľ z nenaplnenej lásky 
mu pomáha hlbšie pochopiť žiaľ nad podrobeným národom. Tak, ako verí v lásku až za hrob 
k drahej Míne, tak verí aj v budúcnosť Slovanov. Kollár tvrdí, že ten kto milovať dokáže, dokáže 
urobiť aj veľký skutok svojej vlasti a ten kto nikdy nemiloval, nemôže vedieť ani to, čo je láska 
k vlasti. V závere k nemu prichádzajú duchovia s mečom a natiahnutým šípom a nútia ho si vybrať 
medzi Mínou a vlasťou. On „láme“ svoje srdce na dve časti a vraví: „Mlčím, váham, razem rukou 
v ňadra sáhnu, srdce vyrvu, na dve rozlomín, „Na,“ řku! Jednou vlasti púlku, druhou Mině!“ 
Andrej Sládkovič – Marína: V období romantizmu na Slovensku literatúra vzbudila charakter 
národnej, buditeľskej literatúry. V tomto období Uhorsko sa snaží osamostatniť od Rakúska = pre 
Slovákov nastávajú ťažké časy. Začína maďarizácia. Štúrovci bojujú za osamostatnenie Slovákov, 
kodifikuje Slovenčinu, začínajú vychádzať  Slovenskje národnje novini s prílohou Orol Tatranský. 
Čo sa týka jeho vzťahu k žene, tak počas štúdia v Banskej Štiavnici doučoval v jednom dome, kde 
žila Mária Pišlová. Ako tak pokračoval štúdiách v Nemecku, neprijala im vzdialenosť a ani jej 
matka. Naliehala, aby sa Mária vydala. S. bol smutný a s láskou sa vyrovnáva v básni Marína. Je to 
jedna z najkrajších básní Slovenskej literatúry, a však bol za túto báseň kritizovaný štúrovcami, 
pretože oni uprednostňovali lásku k vlasti.  Kým Kollár  cit vlastni a cit k žene rozdelil, Sládkovič 
ich spojil dohromady („Vlasť drahú ľúbiť v Maríne, Marínu drahú v peknej otčine a obe v jednom 
objímať.“) Táto skladba je romantickým vyznaním, kde Sládkovič hovorí, že Marína môže patriť 
inému, no nikdy mu nikto nemôže vziať to, čo prechováva on k nej hlboko v srdci (ukážka) 
Pikoška: Nakoniec si vzal Júliu Sekovičovú. Mali krásny vzťah. Nikdy jej nedal pocítiť, že ona nie 
je jeho Marína. 
Ján Smrek – Básnik a žena:  Smrek prežíva v básniach  radosť zo života. Hlavnými témami jeho 
básní boli: Ženy, mladosť, krása a láska. Básnik písal v medzivojnovom období, kedy sme sa stali 
súčasťou Československa. V tomto období sme sa zbavili Maďarov, slovenčina bola vyhlásená za 
štátny jazyk, bola obnovená činnosť MS a v BA vzniklo SND a UK v Bratislave. Na vznik ČSR 
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a odstránenie národného útlaku reagujú starší spisovatelia, mladší spisovatelia, ktorí chceli, aby 
literatúra prenikla do Európy, preto v tomto období vzniká množstvo smerov v literatúre 
(neosymbolizmus, nadrealizmus, katolícka moderna, DAV, vitalizmus (Smrek je zakladateľ V). 
Dielo Básnik a žena sa popri Maríne a Ave Eve zaraďuje medzi tri najkrajšie ľúbostné básne. Má 5 
častí (1.v zasneženom parku 2. Pokračovanie jarné 3. Letná noc na vode 4. Padajúce listy 5. Po 
desiatich rokoch). Autor tu vystupuje ako básnik, ktorý sa v parku stretáva s mladou ženou 
a zbližuje sa s ňou. Táto žena nie je skutočná a je len postavou v autorovom diele. Spoločne vedú 
rozpory o láske, živote, poézii. Pre autora je poézia vyjadrením jeho vzťahu k životu. Žena i básnik 
prežívajú romantické chvíle počas štyroch ročných období. Na jeseň sa ich príbeh uzatvára, končí sa 
ich rozchodom.  
Ján Kostra – Ave Eva. Kostra písal v najdramatickejšom a najzložitejšom úseku ľudských dejín, 
a to po druhej svetovej vojne. Literatúra sa nachádza v troskách. Autori sú vo väzení alebo na úteku, 
alebo písali socialistickým realizmom. Táto ľúbostná báseň vyjadruje vzťah k žene chválospevom. 
Eva je postava z Biblie, je symbolom života a udržovateľkou ľudského rodu. Žena = nositeľka 
života, premožiteľka smrti. Vníma ju ako zbožnú ale i zvodnú zároveň. Na ženu sa pozerá z dvoch 
uhlov. Vníma ju ako matku i ako milenku (etický i erotický princíp).  
Zadanie 20 
 
Úloha č. 1 
Charakterizujte fázy tvorenia prejavu, definujte základné funkcie prejavu. Odpoveď štylizujte ako 
prednášku. 
Úloha č. 2 
Vysvetlite spôsob zobrazenia života slovenskej dediny v románovej tvorbe predstaviteľov 
medzivojnového obdobia ( Jozef Cíger Hronský, Peter Jilemnický, Milo Urban). Zhodnoťte 
rozdielne a spoločné znaky témy  v jednotlivých dielach i postoje autorov k stvárnenej 
problematike. 
 
 
Ukážka č. 1 
 
Jozef Cíger Hronský – Jozef Mak 
     I slnečné svetlo padalo iba tak ako násilný smiech. A vtedy sa mlčky zasľuboval druhý raz Jozef 
Mak. A Julu Petriskovú, i keby nebola plachá, i vtedy by ju zmiatlo všetko to, čo sa v nej teraz 
prebúdzalo, lebo protivilo sa farbe strnísk, ale jednako rástlo, rástlo, mocnelo a ustarostená Jula 
darmo potláčala, zmohutnelo a začalo jej rozkazovať. 
     Obrátila a prihla sa k nemu, dlane položila si mu na kolená a zašepkala: - Jožko! - Tu sa hneď 
začervenala, ale dívala sa naň a nemohla sa zastaviť. - Vieš, čo mi doma naši Petriskovci povedali? 
Povedali, že ma ty návidieť nikdy nebudeš. Že ty aj teraz na Marušu myslíš.- 
     Strhol sa Jozef Mak, ostro sa jej zadíval na ústa, ale ani len nechcel odpovedať. 
 
Ukážka č.2 
 
Peter Jilemnický – Víťazný pád 
A predsa ešte vstal... 
     Tak i Kysuce, večne bité, večne padajúce, vždy znova vstanú,  vždy znova víťazia. 
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     Pokolenie za pokolením prichádza, aby premenilo kameň kopaníc na chlieb. Tvrdí ľudia rastú na 
kameni – a sú to dve sily, medzi ktorými ide večná borba, a nijaká z tých síl sa nepoddá. 
     Kysuce... 
     Každým rokom padnú, aby   vstať a zvíťaziť – pre nový pád. 
     Kysucká jar je víťazstvo. 
     Kysucká jeseň – pád. 
     Rok... 
     Víťazný pád. 
1. Jazykový prejav prebieha procesom tvorby a formovania. Tento proces nazývame štylizácia. 
Štylizácia prebieha v piatich fázach. (A)Najskôr zbierame informácie a triedime materiáli so 
zreteľom na chystaný prejav. Potom (B) sa sústredíme na kompozíciu. Vyhotovujeme koncept 
písomných podkladov na súvislý prejav. (C) Neskôr sa snažíme o vlastnú štylizáciu, plynulé písanie 
alebo prednášanie textu. Pri predposlednej fáze (D) uskutočňujeme posledné úpravy písomného 
prejavu so zreteľom na funkciu a adresáta prejavu. Poslednou fázou (E) je nacvičenie si prednesu.  
Jazykový prejav má niekoľko funkcií (ktoré som spomínal pri fáze D, na ktoré sa máme sústrediť) 
na ktoré nesmieme zabudnúť pri prednese. Sú to: Prihovoriť sa, vyjadriť svoj postoj k danej téme, 
predstaviť niekomu niečo, oboznámiť niekoho s neznámou problematikou, pri rôznych 
príležitostiach rôzne funkcie. Pre rečníkov je veľmi známe rečnícke desatoro, ktoré hovorí: 
1.Vybrať si aktuálnu tému, ktorá zaujme poslucháčov 2. Rozviť tému zaujímavým spôsobom – 
pútavý úvod, logická postupnosť 3. Podrobne rozvite pár vecí, najmä tie, ktoré poznáte, hovorte 
o vlastnej skúsenosti 4. nepoužívajte príliš technické a abstraktné termíny 5. Podľa možností použiť 
názorné pomôcky 6. Pri dlhšom prejave dodržiavať psychoprestávky 7. Udržiavať očný kontakt 8. 
Zreteľná artikulácia, práca s hlasom 9. Stojte pohodlne, slušne, nepreháňať to s gestikuláciou 10. 
Nevydávajte cudzie myšlienky za svoje 
2. Počas medzivojnového obdobia nastáva kultúrny a spoločenský rozvoj Slovenska. Dochádza 
k rozvoju školstva, vznikajú vedecké a osvetové inštitúcie. Vydávajú sa časopisy a knihy. V tomto 
období je  obnovená činnosť MS po vyše 50-tich rokoch. Dochádza k rozvoju demokracie, čo 
umožňuje tvoriví rozlet autorov. Začína spolupráca s českou literatúrou, z ktorej naši autori 
preberajú podnety a tak sa do literatúry dostávajú moderné umelecké smery. Tematiky sú populárne 
témy vojnové zážitky, povojnové skúsenosti, súčasná spoločnosť, politika, kultúrne problémy, česť, 
priateľstvo, príroda, detstvo, spomienky na mladosť. Je to čas hľadania nových foriem a výrazových 
prostriedkov, aby sa slovenská literatúre otvorila svetu. Do vtedy bola pre slov. literatúru 
charakteristická rovnorodosť s jedným alebo dvoma vrcholnými predstaviteľmi (romantizmus, 
realizmus). Po roku 1918 nastáva pluralita smerov v literatúre. Vznikajú nové názory na človeka. 
Tido J. Gašpar prináša modernistický pohľad na človeka, Hronský vytvára človeka milión, Urban 
poukazuje na unanimistický princíp človeka, Jilemický poukazuje nato, že človek dospeje k svojmu 
uvedomeniu cez víťazné pády. Milo Urban a J. C. Hronský rozvíjali tradičné postupy a žánre 
kritického realizmu + expresívne prvky. V ich dielach prevláda sociálna problematika. V ich 
dielach vystupujú obyčajní ľudia, ktorí majú mravnú prevahu nad bohatými a mocnými. Vchádzajú 
do psychiky postáv. Jilemický sa od Urbana a Hronského odlišuje tematicky. Podľa marxistickej 
kritiky je považovaný za zakladateľa socialistického realizmu.  
Spôsob zobrazovania života slovenskej dediny v tvorbe J. C. Hronského: „Tŕp, Jozef Mak. 
Človek – milión si, nuž vydržíš všetko, keďže nie je pravda, že najtvrdší kameň, najmocnejšia je 
oceľ, ale pravda je, že najviac vydrží na svete obyčajný Jozef Mak.“ Dielo Jozef Mak je 
nepochybne Hronského najznámejšie dielo. Stretávame sa v ňom s novým typom človeka, 
s človekom milión (človek, ktorý je jeden z mnohých, zrniečko maku v makovici, ktorý však 
prekoná všetko) tak, ako sa v tomto diele prediera hlavná postava. Téma vojny tu neostala bez 
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povšimnutia. Vojna narúša sny hrdinu (po ťažkom detstve, kedy vzdoruje nenávistným pohľadom 
a výčitkám svojho brata, po chudobe a odsudzovaniu kvôli nemanželskému pôvodu, konečne 
nachádza lásku a stabilitu v Maruši Mešľošovej. Teší sa na spoločný život v dome, ktorý pre nich 
postavil). Jozef odchádza na front a po návrate domov ho čaká krutá rana. Maruša sa vydala za jeho 
brata Jana a bývajú v dome, ktorý postavil Jozef Mak. Vzťah medzi Janom a Jozefom sa ešte viac 
zhorší. Jano si robí nároky na dom a Marušu. Jozef nedokáže zabudnúť na Marušinu zradu, jeho 
srdce sa zatvrdzuje. Zoberie si za ženu Julu Petriskovú, mrzáčku, hoci ju neľúbi. Maruška sa mení. 
Z peknej a šikovnej ženy sa stáva alkoholička, ktorá je na posmech celej dedine. Raz keď je opitá, 
spadne do kotla s horúcou vodou a umiera. Jozef si uvedomuje spriaznenosť s Julou až po tom, čo 
Jula umiera pri pôrode ich druhého dieťaťa. V tomto diele je dedina vykreslená ako pasívna 
pozorovateľa osudov hrdinov, ktorí sú poznačení vojnovými zážitkami. Utrpenie je ich osudom, no 
sú len zrnkom  trpkosti v makovici tohto ťažkého obdobia.  
Spôsob zobrazenia života slovenskej dediny v tvorbe Milana Urbana: Román Živý bič je 
najvýraznejšie prozaické dielo v období I. sv. vojny. Má dve myšlienky: Nesúhlasí s I. sv. vojnou 
a hovorí o osudoch obyvateľov dediny Ráztoky. Je označovaný aj ako román mozaika, pretože 
opisuje mnoho príbehov obyvateľov jednej dediny. Tí spočiatku nepociťujú hrôzu vojny, no po 
návrate Ondreja Koreňa bez ruky a jazyk s jazvou si uvedomujú, že vojna sa dotýka každého. Autor 
zobrazuje dedinu, ktorá ešte v prvej časti (Stratené ruky) nemá jednoznačný názor na vojnové 
udalosti. Mení však ľudí. Poškodzuje ich mravnosť, súcit (niekt. Zarábajú na nešťastní druhých) ... 
Až v druhej časti, keď sa z frontu vracia Adam Hlavaj a zisťuje, že jeho žena je mŕtva a môže za to 
zhýralosť notára Okolického, celá dedina sa vzbúri a vystupuje ako jedna duša (unaanima). 
Nedopustí ďalšie páchanie hriechov na úbohých obetiach vojny. Notár aj krčmár dostanú, čo si 
zaslúžia. Dedina sa očisťuje od vojnou zničených charakterov.  
Spôsob zobrazenia života v slovenskej dedine v tvorbe Petra Jilemického: V jeho tvorbe sa 
nach. aj diela, ktoré nie sú poznačené schematizmom. Román Víťazný pád je toho dôkazom. Hovorí 
tu o Kysuckej biede i kysuckej kráse ... „Kysucká jar je víťazstvo. Kysucká jeseň – pád. Rok ... 
víťazný pád.“. V živote sa cez pády dostávame k víťazstvám a náš život je víťazným pádom, tak, 
ako existencia Maťa Horoňa. Diferencovanie dediny na bohatých a chudobných a predsudky jednej 
vrstvy pre druhú spôsobia tragédiu, keď Maťo v žiarlivosti a smútku z nenaplnenej lásky zabije 
Magdu Kortyzovú, ktorú chcela matka vydať za rovnako chudobného chlapca. Maťo je silný hrdina 
i napriek nepriazni, párom, keď po návrate z väzenia zisťuje, že mu voda vzala časť úrody 
a rozostavaný dom, nevzdáva sa a zaumieni si, že aj na kamenistej pôde bude pestovať – dospeje 
k víťazstvu. Podarí sa mu to a nachádza nový zmysel života. Dedina je v tomto románe rozdelená 
majetkovými predsudkami. Obyvatelia nehľadia na city, Hľadia len na financie . Hlavný hrdina je 
akýsi „osamelý bežec“, ktorý túži len po jedinom – dobehnúť k svojmu novému cieľu, keďže ten 
prvý mu vzali predsudky.  
Zadanie 21 
 
Úloha č. 1 
Charakterizujte útvary umeleckého štýlu, základné literárne druhy. Ku ktorému literárnemu druhu 
zaradíte tvorbu autorov z úlohy č. 2? Popíšte postup pri interpretácii básne. 
Úloha č. 2 
Analyzujte a porovnajte tvorbu Emila Boleslava Lukáča, Jána Smreka a Laca Novomeského 
z obsahového a formálneho hľadiska, ich postoj k životu a jeho hodnotám, zhodnoťte ich poetickú 
novosť a umelecký prínos. Urobte myšlienkový a umelecký rozbor ukážky podľa vlastného výberu. 
Na základe ukážky z básne Slnce na vodách vysvetlite princíp eufonickej výstavby verša. 
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Ukážka č.1 
 
Ján Smrek – Cválajúce dni 
 
My, mladí, jarí šarvanci, 
ktorí sme život – svoju milú – 
objali pri prvom tanci, 
sme celým dúškom živí – 
my sme tí jazdci diví! 
Sedíme na paripách: 
uháňajúcich dňoch, 
a pevne držíme sa hrivy – 
nič nevadí, že niektorý 
pri skoku ponad piliere 
oceľového mosta 
drží sa už len chvosta. 
 
Ukážka č. 2 
 
Emil Boleslav Lukáč – Taedium urbis 
 
Bohatstvá veľkomesta, zlatisté strechy dómov, 
ich rozkoš, mam a jed, ich sláva, sprzna, slasť, 
všetko to cudzie mi, je inde moja vlasť, 
tam medzi bralami môj čarokrásny domov. 
... 
Ó, hory zelené, ó, dobrý, rodný údol, 
na malých chatrčiach ten milý modrý kúdol, 
tie mäkké sonáty, ktorými vietor húdol. 
 
Ó, ľudia ako vosk, nie nepriatelia – vlci, 
v ich krotkých pohľadoch slavianska láska blčí. 
Ó, ty môj krásny kraj. 
 
Ukážka č. 3 
 
Laco Novomeský – Nedeľa 
 
Noc chce mať z tichosti pobrežia pôžitok, a preto pricvála klusom, 
šaty z tmy na seba oblečie, rúcho si hviezdami ozdobí a povie: tu som. 
Noc taká rozmarná: tu sa chce utopiť v tichu a v pobrežia kráse 
a v meste nechá sa pohostiť hlučnom a veselom na hodokvase. 
Okrem hviezd do noci pri dráhe železnej žiarovka so svetlom zvoní, 
raz modrá, zelená, červená; farby si premieňa jak mladí chameleóni. 
 
Priateľ si zapáli cigaru a vtipy robí si z noci a šera, 
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ja jeho milenke s pátosom rozprávam preklady z Apollinaira, 
hoc veľmi dobre viem, že ju verš nijako nezaujíma, 
ale je noc a my sami sme, potom je psovsky a mizerne zima,  
a vtedy človeku veselý verša zvuk podivne do uší zneje. 
 
 
Ukážka č.4 
 
Laco Novomeský – Slnce na vodách 
 
Klin výšin syčí šípov bystriny, 
džezuje žvatľavý džavot riav, 
krok gondol klokoce tokom potokov pod plotom topoľov 
a balád balvan valia vlny valného Dunaja. 
 
1. ŽÁNRE :   
1.Epické-poviedka,novela,román,rozprávka,povesť,legenda (o svätcoch),bájka, báj (prírodné javy),  
balada, príslovie, pranostika 
 2.Lyrické-báseň-jej formy - sonet (znelka),tercíny, óda, elégia (žalospev), hymnus, pieseň 
 3.Dramatické - dráma, činohra, tragédia, fraška, komédia, veselohra, jednoaktovka (dráma 
s jedným dejstvom)  
 
Báj je mýtus, epický útvar. Odráža primitívny názor človeka na svet. Vznikli, pretože si ľudia 
nevedeli vysvetliť prírodné javy (búrku, blesky…). Považuje sa za najstaršiu podobu ľudovej prózy, 
vysvetľuje vznik sveta, rastlín, vrchov, človeka, … .Báj - kratší prozaický útvar, v ktorom ľudia 
vyjadrili svoje prestavy o pôvode sveta a života na Zemi, o prírodných úkazoch, o bohoch a 
vybájených hrdinoch == Príklad == - ľud si bájami vysvetľoval aj vznik názvov krajín, 
morí,kvetov; báje sa tradovali Báje poznáme - miestne 
  - historické (historické udalosti, hrdinovia, panovníci) 
  - démonologické (nadprirodzené bytosti) 
  - heraldické (vznik rodov a erbov) 
 
Bájka je veršovaná alebo neveršovaná malá epická žánrová forma. Najčastejšie čerpá zo života 
zvierat, tie sú nositeľmi ľudských vlastností, obsahuje mravné poučenie, využíva inotaj a 
personifikáciu, satiru. 
 
Balada je žáner so smutným až pochmúrnym dejom a obyčajne končí tragicky. Dej je zhustený, 
jazyk je jednoduchý a väčšinou býva rozprávaný formou dialógu. Môže obsahovať aj lyrické a 
dramatické prvky. Lyrické vlastnosti textu dokazuje zvýšená ubjektívnosť, ktorú zvýrazňujú 
opakovacie figúry, refrén a hyperbola.. 
Poznáme balady: 
· ľudová- napr. Išli hudci horou ...  
· umelá :   
1. subjektivizovaná – J. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko 
2.  balada ľudového typu : J.Botto: Žltá ľalia 
3.  sociálna: P.O. Hviezdoslav - Zuzanka Hraškovie ...  
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Epos je rozmerná epická veršovaná skladba (epopeja) so širokým záberom deja a udalostí o 
hrdinských činoch legendárnych hrdinov prípadne bohov. Známymi eposmi sú napríklad Homérove 
básne Ílias a Odyssei 
 
Kronika môže byť: 
· druh antickej a najmä stredovekej literatúry, pozri kronika (stredovek)  
· obecná kronika (systematické, často povinné, záznamy o súdobých udalostiach v meste alebo 
obci)  
· pamätná kniha (klubu a podobne) zachytávajúca udalosti v časovom slede  
· v žurnalistike: rubrika faktograficky zaznamenávajúca pozoruhodné skutočnosti z prítomnosti 
alebo minulosti (napr. spoločenská kronika, čierna kronika)  
 
Poviedka je epický žáner krátkeho a stredného rozsahu s jednoduchou fabulou a menšou intenzitou 
dramatickosti. Patrí medzi tzv. krátku prózu. Hlavnými rysmi sú jednoduchý dej a nemennosť 
charakteru hlavnej postavy. 
Hlavnými prvkami poviedky sú: časová a často aj miestna neurčenosť a minimálny výskyt hrdinov 
a fantastických motivov. Hlavné postavy sa nevyvíjajú. Väčšina poviedok končí pointou. Na účely 
Ceny Nebula bola poviedka definovaná ako literárne dielo do 7500 slov. Korene siahajú do 
dávnych čias rozprávačskej tradície, ale za čas vzniku poviedky ako žánru sa považuje začiatok 19. 
storočia. Význam vzrástol pod vplyvom kritiky realizmu. V 20. storočí patrila poviedka k 
najrozšírenejším žánrom. Zakladateľom žánru detektívnych poviedok je Edgar Allan Poe. Ďalšími 
slávnymi autormi sú: Ernest Hemingway, Nikolaj Vasilievič Gogoľ, z Francúzov napríklad Guy de 
Maupassant, zo Slovákov Martin Kukučín, Jozef Gregor Tajovský a mnohí iní. 
 
Novela je prozaický epický literárny žáner (kratšieho alebo skôr) stredného rozsahu, ktorý sa od 
poviedky a románu odlišuje tým, že obsahuje pútavý príbeh osoby či skupiny osôb, ktorý podáva 
dramaticky a zovreto (bez zbytočných opisov a vedľajších epizód) a má prekvapivý (alebo aspoň 
výrazný) záver. Postavy sa v novele nevyvíjajú. Hoci hovoríme, že novela zobrazuje len jeden 
príbeh, nezobrazuje len jednu udalosť, ale súbor udalostí, a to dramatických, napínavých udalostí. 
Novela máva viac postáv a zložitejší dej ako poviedka. Novela vznikla v Taliansku počas 
renesancie. Stala sa obľúbenou v 19. storočí a je populárna dodnes. V novele má svoj pôvod aj 
novodobý román. Prechod medzi románom a novelou tvorí románová novela. 
 
Román je veľký prozaický a epický žáner. V čase klasicizmu nahradil epos ako najvýraznejšieho 
reprezantanta epiky. Vyznačuje sa pružnou kompozíciou, ktorá umožňuje zachytiť rozsiahlu oblasť 
javov a udalostí, spoločenských vzťahov a psychologických situácií. Od novely a poviedky sa 
odlišuje tým, že sa dej zložito rozvetvuje a popri hlavnom motíve rozvíja veľa vedľajších motívov a 
podobne. Obyčajne zobrazuje dlhšie časové rozpätie a široký okruh životných javov a ide teda aj 
fyzicky o dlhú knihu. Spojením viacerých románov vznikajú dilógie, trilógie alebo románové cykly 
(napríklad Balzacov cyklus Ľudská komédia 
 
Elégia je lyrický žáner, žalospev. Má pochmúrny charakter, je smutná, melancholická. 
 
Epigram je dnes lyrický žáner, ktorý stručne a duchaplne vystihuje nejakú životnú pravdu. Ide o 
satirickú báseň s prekvapujúcou pointou. V antike to bol druh nápisu. Dnešné epigramy sú vlastne 
dvojdielne básne: Prvá časť nastoľuje problém či myšlienku, druhá časť ho prekvapivým spôsobom 
rieši. 
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Antický epigram bol vlastne nápis na chráme, náhrobku, obetnom dare a podobne, ktorého účelom 
bolo pripomínať staviteľa chrámu aťd., darcu, pinášateľa obete a podobne, alebo vysvetľovať 
význam príslušného nadpísaného predmetu. Spočiatku to bývala próza, neskôr elegické distichon. V 
rímskej literatúre to už bola navyše vtipná báseň. Riman Martialis napokon založil epigram v 
dnešnom zmysle - používal aj iné básnické formy ako elegické distichon a jeho epigramy už mali 
satirický charakter. 
 
Fraška je dramatický útvar, osobitný druh komédie, ktorej charakteristickými znakmi sú 
nepravdepodobné situácie a zápletky, či situačná a karikatúrna komika. Stáva sa, že niekedy 
prerastá do násilnej komickosti, rozpustilosti, rozmarnosti, ba až krutosti pri stvárňovaní 
neviazaných komediálnych príbehov. Pôvodne fraška čerpala svoj obsah z každodenného života, 
kde mešťania, kupci a remeselníci mali pocit, že sa vo fraške odráža práve ich počínanie. 
 
Komédia - zachytáva vtipne komický vzťah k svetu. Používa pri tom humor, satiru, iróniu. Situáciu 
často nadľahčuje. Poznáme: charakterová komédia - výsmech z osoby, kt. je na javisku, situačná 
komédia - Chýba rozprávač, prevládajú dialógy., v zátvorkách sú scénické poznámky, rekvizity, 
kulisy, premiéra, repríza, derniéra, javisko a scéna 
Tragédia- vznikla v starovekom Grécku v 5. st. pred n. l. Pôvodne ju hrali 3 herci, zachytáva boj 
človeka v závere, ktorého hlavná postava hynie. Záver má očisťujúci a povznášajúci. 
 
- Lyrika 
- Urobíme si rozbor básne, aby sme pochopili jednotlivé myšlienky autora, často sa stáva, keď v 
básni chýba interpunkcia, že zle oddelíme a rozčleníme vetu, preto je veľmi dôležité oboznámiť sa s 
textom vopred, poriadne ho preštudovať a snažiť sa ho pochopiť. Pri interpretácii básne zvolíme tón 
aj tempo reči, podľa jej samotného významu, tak, aby sa nám reč hodila k textu samotnému. Keď 
chceme zvýšiť napätie pridáme na hlase a tempe, keď chceme poslucháča upútať, môžeme urobiť 
dlhšiu pauzu, ktorá ho udrží v napätí. Tempo reči by malo byť primerané, nie príliš rýchle, ani príliš 
pomalé (samozrejme pokiaľ to báseň nevyžaduje). Mali by sme si dávať pozor na správnu 
výslovnosť a dobrú artikuláciu, ktorá je hneď polovičným základom úspechu. 
 
 
2. Pre literárne a kultúrne dianie je príznačné hľadanie a poverčivosť. V celom medzivojnovom 
období badať zrýchlenú dynamiku vývinu. Typickými literárnymi rozpormi sú napätia medzi 
mestom a dedinou, medzi domovom a svetom. Slovenská literatúra otvárala okná do Európy 
názvami svojich diel (L. Novomestský – Otvorené okná; Lukáč – Dunaj a Seina), ale aj orientáciou 
na iné národné literatúry (česká, francúzka). V tomto období pôsobili dve skupiny autorov. 1. 
MLADŠÍ AUTORI, ktorí kládli dôraz na súčasnosť a snažili sa preniknúť do Európy, pre ich tvorbu 
sú charakteristické smery, ako symbolizmus a expresionizmus. Potom tu pôsobili 2. 
NADREALISTI, ktorí do literatúry vstupujú okolo roku 1935 vydaním zbierky Rudolfa Fárbyho – 
Uťaté ruky. Nadrealisti si dlho nevedeli nájsť svoje vlastné vydavateľstvo. Ich tvorba vychádzala 
v zborníkoch. Medzi ich typické výrazové prostriedky patria: metafora, využívanie asociácií, 
uplatňovanie Apollinairovského pásma. Treťou skupinou boli KATOLÍCKA MODERNA, kde boli 
spájané tradičné kresťanské hodnoty s prostriedkami symbolizmu, poetizmu a surrealizmu. 
Zaraďujeme sem Janka Silana či Pavla Ušáka-Oliva. Ďalšia skupina dostala názov DAV. 
V decembri 1934 vyšlo prvé číslo časopisu DAV (D – Daniel Okáli; A – Andrej Siracký, V – Vlado 
Clementis). Tento časopis sa snažil presadiť zásady proletárskej poézie. Nevyhli sa 
zjednodušovaniu básnického výrazu a vytvárali tzv. schematické básne. Výnimkou bol Laco 
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Novomestský so zbierkami Nedeľa a Romboid. Predposlednú skupinu tvorili TRADIČNE 
ORIENTOVAI AUTORI, ako Vladimír Roy, Martin Rázus, Krčméry, Jesenský, Lukáč ... Poslednú 
skupinu tvorili AUTORI, KTORÍ SA VENOVALI PREKLADOM, ako Krčméry, Lukáč či Smrek.  
 
Výrazným zjavom slovenskej medzivojnovej poézie bol Emil Boleslav Lukáš. Jeho inšpiráciou bol 
Kraskov symbolizmus. U Kraska boli hlavným motívom smútku topole, u Lukáča to sú 
chryzantémy. Lukáč sa venuje pochmúrnym, smutným a menej slnečným a vitálnym témam. Jeho 
tvorba sa prejavuje skepsou, individualizmom, iracionalizmom, introvertnosťou. Zaslúžil si 
pomenovanie POETA DOCTUS – básnik učený. Lukáč debutoval zbierkou Spoveď, kde vyjadril 
svoje pocity z utrpenia ľudstva. V ďalej zbierke, Dunaj a Seina konfrontuje domov a svet. Dunaj je 
symbolom domova. Symbolizuje všetko dobré a neskazené, lásku a zázemie. Seina je zase 
symbolom cudziny, zla, skazenosti, špiny a odcudzenosti človeka človeku. Z tejto zbierky pochádza 
báseň: Taedium urbis = Hnus mesta.  
Tejto básne by som chcel urobiť aj rozbor (ukážka 2.). V prvej časti autor básne hovorí o negatívach 
veľkomesta. Síce sú strechy domov zlatisté a veľkomesto bohaté, je to iba jed a všetko je ubité 
a nemôže nič rásť. Porovnáva tu mesto s domovom. Tvrdí, že vo svete mu je všetko cudzie a jeho 
vlasť je medzi bralami. Vyjadruje, že jeho domov nie je len krásny, ale aj skromný. A to, čo je 
najskromnejšie, je mu najbližšie, dokonca aj obyčajné chrastie sa mu zdá milšie a v meste je všetko 
ubité, nie je tam žiadna zeleň. Druhú časť básne venuje myšlienkam na rodný kraj. Využíva 
eufonickú výstavbu verša (údol, kúdol, húdol). Opisuje tu zelené  hory, malé chatrče, jemné piesne 
s ktorými sa tu preháňa vietor. Ľudia sú tu milší a lepší, cíti ich lásku. Ľudí z mesta prirovnáva 
k vlkom – nepriateľom. Zaľúbenie nachádza v rodnom kraji.  
E. B. Lukáš v zbierke o O láske neláskavej sa venuje vzťahu muža a ženy, ktorý je plný 
paradoxov, čomu nasvedčuje aj báseň Paradox. Hovorí o komplikovanosti lásky. Muž túži po žene, 
ale jeho láska je veľká len do vtedy, kým ju dobíja, kým si nie je istý, že je láskou. Báseň uzatvára 
tvrdením, že muž by si nemal byť istý tým, že ho žena ľúbi. V tejto zbierke sa nachádzajú aj básne 
s erotickým podtónom (Večná parabola). V ďalšej tvorbe hovorí o nastupujúcom fašizme. Svoj 
odmietavý postoj vyjadruje v zbierkach Križovatky, Spev vlkov, Moloch, Bábeľ. Za pozornosť stojí 
aj zbierka Elixír, ktorá je akoby začiatkom jeho novej básnickej zbierky. Stupňuje sa tu záujem 
o spoločenské problémy. Reaguje na fašizmus. Cíti blízkosť svetovej vojny. Vracia sa tu k zubatým 
skaliskám, k horským priepastiam, k riekam po ktorých sa plavia pltníci. Tvrdí, že to, čo je pre 
niekoho len malou bodkou na mape má pre iného nesmiernu cenu. Mrzí ho, že ho neberú vážne. 
Skepsa ho neprechádza a bojí sa, že vo vojne pre básnikov nebude miesta.  
 
Nesmieme zabudnúť spomenúť Jána Smreka, ktorý je označovaný za poeta natus – básnik 
prirodzený. Vlastným menom je Ján Čiatek. Bol extrovert. Pozornosť venoval okolitému svetu, 
prežíval krásu života, život bral ako dobrodružstvo a tvrdil, že keď človek chce, môže veľa vedieť 
i vidieť. Najskôr chcel nadviazať na Kraskov symbolizmus, ten bol v tom čase módny 
a manifestoval ho v zbierke Odsúdený k večnej žízni. Zbierka sa vyznačuje pesimizmom, no 
v závere cítime vitalitu a optimizmus, ktoré charakterizujú aj zvyšok Smrekovej tvorby. Dokonca 
zbierkou Cválajúce dni sa zaradil k vitalistom. Písal o žene, láske, mladosti a kráse. Niekedy spojil 
témy do formy balady (Balada pri noci májovej, Balada o cynickom milovaní). Písal o rôznych 
podobách lásky a o ženách v rôznych rokoch. Najznámejším lyrickým cyklom v jeho tvorbe je 
Básnik a žena (s Ave Evou a Marínou = najkrajšia ľúbostná báseň). Je to pokus o básnickú 
poviedku. Dielo je rozdelené na 5 kapitol. Prvé štyri opisujú stretnutie básnika a ženy, ich ľúbostný 
vzťah a napokon aj ich rozchod. Odohráva sa to počas štyroch ročných období (V zasneženom 
parku, Pokračovanie Jarné, Letná noc na vode a Padajú listy). Piata kapitola opisuje ich stretnutie 
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po 10 rokoch (Po desiatich rokoch). V prvej časti autor vystupuje ako básnik, ktorý sa stretáva 
v parku s mladou ženou. Vyjadruje tu svoje sklamanie z dnešného sveta. So ženou vedie rozhovory 
o živote, láske a poézii, ktorá je pre neho vyjadrením svojho vzťahu k životu. V Pokračovaní 
jarnom opisuje lásku ako najdôležitejšiu súčasť mladosti. Básnik sa do ženy zamiloval a tá sa stáva 
jeho inšpiráciou. Opisuje tu začiatok ich vzťahu, ktorý začína zaľúbenosťou (symbol jari). V tretej 
kapitole sa zaľúbenci plavia po vode na loďke. Ich láska je v lete v plnom rozkvete. Ona ho 
považuje za jej najväčšie šťastie ale zároveň mu vyčíta, že iba ona ho tak veľmi ľúbi. V štvrtej časti, 
ktorá sa odohráva v lese sa rozchádzajú. Jeseň je obdobím depresií a smútku. Básnik neverí, že ho 
žena opúšťa. Nechápe, prečo už nechce stáť po jeho boku. O ich láske hovorí ako o sne, klame, 
ilúzii ... V časti Po desiatich rokoch sa znova stretnú. Spomínajú na minulosť. Ona mu odpovedá na 
otázku a vysvetľuje mu, prečo ho vlastne opustila. Tvrdí, že básnik má rozlet, nemá sa viazať na 
jedno miesto k žene. V ďalších zbierkach vyjadruje protivojnové myšlienky. Vyjadruje potrebuje 
návratu k istote domova. Nepodľahol metóde socialistického realizmu. 
 
Laco Novomestský je predstaviteľom ľavicovej poézie. Jeho poézia i napriek tomu neskĺzla do 
schematizmu a do poézie prináša veľa nových prvkov. Má kvalitné básne. V 50-tych rokoch bol 
odsúdený na 10 rokov za buržoázny nacionalizmus. Na jeho tvorbu vplýval symbolizmus, 
poetizmus, futurizmus, surrealizmus a konštruktivizmus. Jeho tvorbu rozdeľujeme do dvoch skupín. 
Zbierky, ktoré napísal pred uväznením (Nedeľa, Romboin, Otvorené okná, Svätý za dedinou) 
a zbierky, ktoré napísal po návrate z väzenia (Pašovanou ceruzkou, Do mesta tridsať minút, Vila 
Tereza).  
Zbierka Nedeľa sa stala významným dielom slovenskej avantgardy. Ovplyvnil ju poetizmus 
a proletárska poézia. Nadviazal ňou na Apollinairovské pásmo. Názov nie je náhodný. Podľa 
poetistov by mala byť poézia sviatkom, mala by sa stať chvíľou oddychu pre človeka. Autor nám 
približuje svet kaviarničiek, tanečníc, atmosféru mesta a túžbu po ľudskom šťastní (vplyv 
poetizmus), ale táto túžba po šťastní nie je   naplnená (proletárstvo). Novomestský vytvoril nové 
postavy: Zrobenú slúžku, ktorá zo života nič nemala, prostitútku, ktorá môže čakať pohlavnú 
chorobu ale nie lásku a chlapca, ktorý má tuberkulózu a nenávidí súcit. Túto zbierku tvorí 21 básní. 
Prvá (úvodná) je písaná formou pásma. Badáme tam: mnoho tematickosť, rôzne obrazy  z básne, 
rôznorodosť kompozičných celkov, nepoetický jazyk (ukážka 3 – je psovský a mizerná zime, je 
rámcovaný lyrickým úvodom a záverom, využíva združený rým). Báseň: Báseň – autobiografia, 
teda vlastný životopis. Hovorí, že v jeho živote nebolo nič okrem práce. Uvažuje o zmysle svojho 
života. Báseň Tuberkulóza je o chlapcovi. Báseň Dve balady je báseň, kde prvýkrát stretávame  
básnickú skratku. V rozsahu ôsmich veršov vyjadril tragédiu baníkov. V básni Príbeh, je príbeh 
naznačený, dôraz je na dojme.  
Zbierku Romboid venoval pamiatke Janka Kráľa. Zbierka je ovplyvnená poetizmom, dôraz kládol 
na umeleckú stránku, snažil sa o vytvorenie poetických obrazov, ľubozvučnosť, hravosť, využil 
eufonickú výstavbu verša a slovné hračky, o čom svedčí báseň Slnce na vodách. 
„Klin výšin syčí šípi bystriny, (kopec odkiaľ vyviera voda, mu pripomína klin (zrakový vnem Y) 
opakovaných sykaviek a dosahuje zvukový vnem) 
Džezuje žvatľavý džavot riav, (sú to všetky druhy samohlások, rôznorodosť samohlások vyjadruje, 
že tok potoka sa hľadá koryto, nie je ustálený. Využíva znelé spoluhlásky, čím chce vyjadriť, že 
prúd potoka prekonáva určité prekážka a potrebuje určitú silu.) 
Krok gondol klokoce tokom potokov pod platnom topoľov (O = ustálenosť tokov rieky, tvary písmen 
k,g,l,t,p,d nám vytvárajú akýsi plod, ktorý mu pripomínajú vyjadrené topole. Využil tu neznelé 
spoluhlásky, lebo voda má svoje koryto a pokojne v ňom tečie.  
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A balád balvany valia vlny valného Dunaja (a = pripomína nám tvarom balvan. Balád balvany je 
metafora, lebo rieka pozbiera bolesti jednotlivých ľudí až je z nich veľkých balvanov a tieto všetky 
bolesti tvoria dohromady utrpenie celého národa.  
Zbierkou Otvorené okná reaguje na občiansku vojnu v Španielsku a mottom „Čas v ktorom je 
básnik zbytočný, je čas zbytočný.“ Vyjadruje myšlienku, že vo vojne básnici nemajú miesta. 
Zbierku Do mesta 30 minút venoval pamiatke Vlada Clementisa. Je to zhrnutie jeho spomienok, na 
čo myslel zo stanice, keď sa vracal z väzenia do mesta. Spomienky sú zasadené do dvoch časov. 
Mikročas = 30 minút, čas zo stanice do mesta a Makro čas, spomienky z detských čias, keď išiel 
touto cestou. Jeho tvorbu uzatvára zbierka Vila Tereza. Je to poéma/lyricko-epicko-reflexívna 
básnická skladba. Je to spomienka autora na dobu minulú, keď žil v Prahe. S významnými ľuďmi 
debatoval o umení, spoločenských otázkach a stretával sa s nimi vo Vile Tereze, ktorá bola sídlom 
sovietskeho veľvyslanca. Zbierku venoval Antonovi Ovsejenkovi, ktorý sa stal obeťou stalinského 
teroru. On bol človek vzdelaný, účastník októbrovej revolúcie a tu zachytené sú spomienka na túto 
revolúciu. 
Zadanie 22 
 
Úloha č. 1 
Charakterizujte náučný štýl, základné vlastnosti jeho útvarov, objasnite zásady a štruktúru písania 
práce SOČ.  
Úloha č. 2 
Analyzujte spracovanie témy lásky k domovu v tvorbe Jána Kostru, Andreja Plávku, Pavla Horova 
a Miroslava Válka.  Nájdite podstatu Kováčovej básne Vlas. Pokúste sa zovšeobecniť jej zmysel 
ako požiadavku na správanie človeka v konfliktných situáciách. 
 
Ukážka č.1 
 
Ján Kostra – Popri Váhu 
 
Vej, vietor, hlavou hladkaj jariny 
Nájdeš tam jarabé krehučké škrupiny, 
po mladých, dávno vybŕdnutých z hniezda... 
 
Kde je len potok, žilka belasá 
na mape? 
Kým ako hrušky čas nám nestriasa, 
nechápeš. 
 
Vlní sa zakvietený násyp pri trati. 
Od neho cez kapustné hrady, 
až po strminy kamenistých úvratí 
ako sme mali nevýslovne radi. 
 
Ukážka č. 2 
 
Ján Kostra – Moja rodná 
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Zachcelo sa mi zrazu šepkať slová 
Moja rodná 
 
Ej zablúdili sme zablúdili 
v krtisku bolestí a smútkov 
ďalekým mestám vyznávali lásku 
a bledým kráskam posielali verše 
v poryvoch vetra ktorý zrážal listy 
prastarej jari 
 
Ukážka č. 3 
 
 
Miroslav Válek – Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať 
 
Domov je chladná voda v zarosenom džbáne. 
Domov sú ruky položené na stole 
v nedeľnom tichu po práci, 
prázdne a čakajúce, 
rozhodujúce, 
jediné, ktoré vytvárajú dejiny. 
 
Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. 
Skryjú tvoju tvár vlhkú od potu a od sĺz. 
Môžu pritúliť, zachrániť, zohriať. 
Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť. 
 
 
Ukážka č. 4 
 
Mikuláš Kováč – Vlas 
 
 
Posadil sa za stôl, 
tak ako si sadá 
hladný človek. 
 
Nabral si polievky do taniera, 
tak ako sa polievka naberá. 
 
naraz vytiahol z taniera vlas, 
vyblednutý vlas. 
 
Pozrel na ňu,  
zamračil sa 
a chcel povedať niečo, 
niečo, čo sa hovorí, 

keď nájdeme vlas. 
 
Hodinky naspäť tikali: 
tak-tik 
tak-tik 
 
A on sa díval na ňu, 
jak stojí pri stole 
 
 
so sklonenou hlavou. 
 
 
Hodiny naspäť tikali: 
tak-tik, 
tak-tik 
a on sa díval na vlas, 
na tenučkú striebornú nitku, 
učupenú v dlani. 
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Vyhladil ju palcom, 
omotal si ju okolo prsta 
 
a povedal niečo iné, 
niečo úplne iné, 
také, čo sa nehovorí,  
keď nájdeme vlas. 
 
A ona 
 vybehla do predizby 
a do uzlíčka uviazala 
 svoju šťastnú hlavu. 
 
Hodiny dopredu tikali: 
tik-tak, 
tik-tak. 
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Úloha 1. 
 
- Patrí medzi objektívne štýly verejnej komunikácie. Rozdeľuje sa na teoretický a populárno - 
náučný štýl. 
 
Vedecko - náučný štýl 
1.  Využíva termíny a knižné slová 
2.  Má prísne logickú kompozíciu ( presná štruktúra ) 
3.  Náročná stereotypná štylizácia z hľadiska morfológie a syntaxi 
4.  Presná vedecká argumentácia, citácia, parafrázovanie, bibliografia 
5.  Neutrálnosť, nezaujatosť výkladu (zákony, leták z liekov) 
 
Populárno – náučný štýl 
1.  Voľnejší výber slov 
2.  Voľnejšia kompozícia, členenie textu na odseky 
3.  Pestrejšia, pôsobivejšia štylizácia, beletristické a rečnícke prvky 
4.  Voľná citácia alebo parafrázovanie, bez bibliografie 
5.  Silná didaktická a presviedčania zložka (časopis Zdravie) 
 
Základné vlastnosti náučného štýlu: 
1.  PÍSOMNOSŤ: väčšina textov má písanú podobu. Veta môže byť komplikovaná, pretože 
príjemca sa k textu môže niekoľkokrát vrátiť. Prevládajú dlhšie vety a súvetia, aj zložené. 
Okrem názvov ( napr. kapitol )absentuje jednočlenná veta. Využíva sa polovetné konštrukcie, 
hlavne s príčastiami, neobracia sa na adresáta 
2.  MONOLOGOCKOSŤ: využíva len spisovnú podobu jazyka, úvodzovky znamenajú 
citáciu 
3.  VEREJNOSŤ: používa vyjadrovacie prostriedky zrozumiteľne verejnosti, texty sú určené 
širokej verejnosti. 
4.  POJMOVOSŤ: odborný text pracuje s pojmami, termínmi, nachádzajú sa tu aj nocionálne 
– pojmové slová (...po jeho smrti – nie po jeho skone, alebo usnutí atď.) 
5.  ODBORNOSŤ a PRESNOSŤ: údaje musia byť presné, jasne formulované, odbornosť sa 
dodržiava pomocou lexiky, využíva sa terminológia vedných odborov 
 
Jazykové prostriedky:  
Využíva zložité vetné, súvetné a polovetné konštrukcie (napr. s činným a trpným príčastím), 
enumeráciu (napr. vymenúvanie autorov, ich diel, udalostí...), termíny a internacionalizmy. 
  
 
 
Lexika náučného štýlu:  
1.  Nocionálne slová (štylisticky bezpríznakové) napr. pes 
2.  Termíny – jednoznačné, jednovýznamové ustálené pomenovania 
a, domáce: jednoslovné, viacslovné alebo zložené (napr. drevoryt) 
b, cudzie 
c, hybridné (neologizmy) 
d, kalky (geografia) 
3.  Knižné slová 
4.  Značky, skratky, skratkové slová (TANAP) 
5.  Multiverbizácia (namiesto minerálka povieme minerálna voda) 
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Vybraté útvary 
 
Štúdiá, dizertácia (rozprava) – vedecký opis sú útvary, ktoré prinášajú výsledky vedeckej 
činnosti. Dizertácia sa delí na kompendium ( Dejiny Slovenska – celá vedecká disciplína) 
a monografiu (napr.  Slovensko v dobách Veľkej Moravy – časť vedeckej disciplíny). 
 
Monografia je spravidla vedecké dielo, publikácia alebo aj časť publikácie, kde je komplexne 
spracovaná jediná téma, spravidla úzko špecializovaná či vymedzená. Vznikla na základe 
skúmania daného problému. 
 
Kompozícia a obsah SOČ 
1. titulný obal, titulný list 
2. obsah 
3. Úvod: stručný úvod do problematiky, dôvod, prečo sa autor pre tému rozhodol, cieľ práce, 
metódy, ktoré zvolil, môže spomenúť ťažkosti, ktoré mu stále v ceste pri práci s literatúrou 
alebo pri overovaní v praxi atď. 
3. Jadro: v kapitolách označených číslom a názvom analyzuje, porovnáva, prináša dôkazy, 
príklady, cituje z odbornej literatúry atď. 
4. Záver: Stručné zhodnotenie splnenia cieľov, prínos práce a jej možné použitia v škole 
5. Resumé: (v slovenskej a cudzej reči) stručné zhrnutie obsahu po kapitolách, aby dostal 
základnú informáciu aj človek, ktorý nebude čítať celú prácu, ale prípadne hľadá pramene na 
spracovanie podobnej témy. 
6. Bibliografický zápis: zoznam použitej literatúry, ktorá poslúžila na štúdium, 
argumentovanie, citáciu atď. 
7. Prílohy 
 
 
Úloha č.2 
 
Moja rodná: Témou básne z rovnomennej zbierky je domovina. v ďalekých krajoch si básnik 
spomína na svoju domovinu. Napriek krásam sveta túži za rodným krajom. "Rodná hruda 
kamenistá ..." vyčkáva na svojich synov. Básnikov rodný kraj je chudobný. Hodnotu domova 
si uvedomujeme, až keď ho stratíme ( v cudzine ). Kostra si rodný kraj glorifikuje, 
personifikuje. Je to preňho milovaná žena -> bosá kráľovná . Po rokoch v cudzine sa básnik 
vracia pokorne domov a padá tvárou v lono trávnaté. 
 
báseň Popri Váhu: znova dominuje téma domova, je to báseň podobná “ Mojej rodnej”. 
Spomína rodný kraj, útočí na zmysly cez chlad vetra, ktorý môžeme cítiť v tvári, cez pohľady, 
ktoré nám núka. 
 
Tri prúty Liptova --- Liptovská píšťala (Plávka) : Tvoria ju tri spevy. Jeho prvá zbierka, 
ktorú neskôr prepracoval a vydal pod novým názvom, hovorí tu o svojom rodnom Liptove, 
jeho krásach a bohatstvách, z ktorých ľudia čerpajú, o prírode, o samotnom ľude i o histórii. 
Vyjadruje svojmu kraju pocty a lásku. Taktiež tu použil aj slovo špatnokrásny ako Sládkovič 
v Detvanovi. K témam domova sa ešte vracia v zbierke Domovina moja. 
 
Koráby z Janova ( Horov ): spracúva svoje zážitky z Talianska, no zamýšľa aj nad svojou 
tvorbou a tiež tvorbou svojich starších druhov - básnikov. Aj v poézii tejto zbierky sa 
potvrdilo, že Horov je najumeleckejší a najbásnickejší tam, kde výpoveď lyrického subjektu 
má presnú veršovú a strofickú formu, ktorá v podstate najlepšie zodpovedá jeho básnickému 
typu, hlboko sa ponárajúcemu do ľudských problémov svojich čias, vyjadrujúcemu svoj 
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postoj k týmto problémom s pocitom spoluzodpovednosti za to, čo sa okolo neho deje. Téma 
domova prevláda aj v kontrastnej zbierke Vysoké letné nebe je poéziou návratu domov, do 
rodného kraja. V čase, keď vyšla, neboli návraty slovenských básnikov do rodného kraja 
neznámou motivickou vrstvou v ich poézii. Horov však dokázal skúsenosti z poznania 
východoslovenského zemplínskeho kraja dať osobitú a neopakovateľnú básnickú podobu. 
Melodický verš a vysoko kultivovaný tvar básne nesú v sebe básnikovu istotu a vyznanie z 
hlbokej lásky k rodnému kraju i súčasnému životu. 
 
Príťažlovosť (Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať): Domov tu má dva významy – 
konkrétny domov aj domovina. Báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať začínajú tým, 
že sa na jeho škole obesil dejepisár, celá báseň je vystavaná na asociáciách – každý deň keď si 
uväzuje kravatu, tak si na toho učiteľa spomenie, sú tu epizeuxy (a že tam tak visel, a že tam 
tak visel), píše o svojej trinásťročnej láske Helene Daňkovej, ktorá musela ísť do Prahy (Česi 
peši do Prahy), tam sa im znepáčili jej vlasy, a keďže bola Židovka, musela ísť do 
koncentráku, kde zomrela (prach si a na prach sa obrátiš), šofér červeného kríža František 
Kaplánek udával ľudí v Slovenskom štáte, mnohí sa museli schovávať, báli sa otvárať dvere, 
toto všetko rozpráva, aj keď sa všetko už skončilo, na také veci sa nezabúda. Spomína aj 
maku, ktorá čakala, pripravovala, ale tanier na stole ostal prázdny – niekto sa nevrátil a taktiež 
popisuje zničenú krajinu po vojne. Domov je jediná istota, ale nie vždy, ruky môžu pohladiť 
ale aj stisnúť hrdlo. A stihnú hrdlo práve tým, ktorí si svoj domov a vlasť nechránia a nevážia, 
ale sú proti nemu. 
 
 
Mikuláš  Kováč - VLAS(literatúra po 2. Sv. vojne) 
- muž si naberal polievku a našiel v nej vlas, najprv sa chcel na ženu osopiť, no potom 
„hodiny naspäť tikali“ – spomenul si na staré časy. Na časy, kedy sa ešte veľmi milovali, 
spoločne snívali, kedy by mu takáto maličkosť nevadila.  
- Díval sa svoju staručkú manželku a vlas. A znova ju uvidel krásnu, mladú a zamilovanú, tak 
jej povedal čosi pekné. 
- Šťastná žena si uviazala hlavu do uzlíčka. – aby jej už vlas nepadol. 
- V básni hovorí o nekonečnej láske medzi mužom a ženou, ktorá môže trvať mnoho rokov. 
Postupne akoby stráca čaro, no to sa vždy vracia a oživuje vzťah. 
 
Zadanie 23 
 
Úloha č. 1 
Vysvetlite, čo je to životopis, aké druhy životopisu poznáme, čím sa odlišujú a kde sa 
jednotlivé druhy používajú. 
Úloha č. 2 
Uvažujte nad etickými a estetickými princípmi v poézii Vojtecha Mihálika, Milana Rúfusa 
a Miroslava Válka. Charakterizujte literárnu tvorbu uvedených autorov. A kedy vlastne 
prilietajú lastovičky? Uvažujte o zmysle tejto Mihálikovej básnickej otázky. Porovnajte báseň 
Kedy prilietajú... s Válkovou básňou Zabíjanie králikov. 
 
Ukážka č.1 
 
Milan Rúfus – Vyznanie lásky 
Môj otec často, často sníval. 
V chlapčenských rečiach túžby hrali 
o bielych školách,  
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o vlakoch. 
A vši v murárskych barakoch 
ho z detských snení prebúdzali 
tvrdo a neúprosne. 
 
A tak môj otec každé ráno, 
otvoriac oči rosné, 
vyzliekal plánov rúcha smelé, 
sny ukrýval si do postele 
a v pažerák dní vbiehal. 
 
Závojom rokov dávnych hľadím 
na jeho cestu ťažkú. 
Z nákovy citov hlasom skúpym, 
s plebejským vzdorom zatvrdnutým 
vyznávam svoju lásku. 
 
Ukážka č.2 
 
Vojtech Mihálik – Kedy prilietajú 
 
Ó, kedy vlastne prilietajú 
lastovičky? A potok sa kedy zobúdza? 
Zabudol som, zabudol som. Na masti zapeníme 
cibuľu, pokrájanú na drobné kúsky, 
pridáme odblanenú hovädzinu, posolíme 
a... Dávno, dávno. Okrem hmôt 
 
 
a ich časových premenných vzdialeností 
je ešte niečo, 
čo rozhoduje o akcii. A skade vlastne 
k nám lastovičky prilietajú? A ktoré more  
za nimi plače?  
 
 
Ukážka č.3 
 
Miroslav Válek – Zabíjanie králikov 
Ešte raz v dlani zacítiť odraz 
k zbytočnému skoku, 
mať ťažko v ruke, 
sladko na podnebí, 
počuť, ako sa otvorilo nebo zajačie nebo 
a plné hrsti srsti z neho padajú. 
 
 
Viedenský modrý, 
belgický obor, 
francúzsky baranovitý, 
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český strakáč, 
ale aj bastard z hocijakej krvi, 
všetci zomierajú rovnako rýchlo a bez slova. 
 
 
Úloha č. 1 
 
Životopis 
- píše sa ako doklad k žiadosti o prijatie do zamestnania; má ustálené formu, dodržiava sa 
úprava 
 
1.Úradný životopis – prináša pravidelné fakty o životnej ceste autora. Slúži ako súčasť iných 
písomností, napr. žiadosti, prihlášky ... 
A. kontextový životopis – informácie píšeme v ucelených vetách a kompozične i obsahovo je 
rozdelený do týchto častí:  
a.) dátum narodenia a miesto; otec, matka, súrodenci, v životopise dospelých osôb aj 
manželka, deti 
b.) prehľad vzdelania a praxe 
c.) záľuby alebo osobitné nadanie   
B. Štruktúrovaný životopis – nepíšeme vety, ale heslá, za ktorými nedávame bodku, prináša 
informácie v bodoch  
Obsahuje tieto body: Narodený/á; Meno a povolanie rodičov; Súrodenci; Vzdelanie; Jazykové 
znalosti; Zvláštne schopnosti a nadanie 
 
Obsah a forma ukončenia životopisu akéhokoľvek typu: 
vľavo dole dátum (16. 6. 2002); o riadok nižšie vpravo vlastnoručný podpis 
 
 
2. Beletrizovaný (literárnoumelecký) životopis  
- je to literárno umelecký životopis 
- patrí medzi útvary umeleckého štýlu, tzm. že v ňom môžeme pracovať aj s fantáziou, fikciou 
a obrazotvornosťou 
- musí obsahovať: 
a) príbeh /ako v rozprávaní/ 
b) faktografickosť, t. j. umelecké zakomponovanie najdôležitejších faktov zo života 
opisovanej osoby, napr. narodenie, zázemie, štúdiu, záujmu, schopnosti, zručnosti, ambície do 
budúcnosti..... 
Dodržiavame: 
a) časovú postupnosť opisovaných faktov zo života 
b) vyváženosť jednotlivých období života, t. j. rovnomerne píšeme o každom období 
 
Lexika: 
1) používame slová zo všetkých štýlov /nižší štýl ako hovorové, nespisovné, slangové a 
nárečové slová len v dialógu postáv/ 
2) synonymické výrazy 
3) expresívne slová 
4) umelecké jazykové prostriedky /metafory, prirovnania, epitetony....../ 
5) zo slovných druhov využívame slovesá, častice, citoslovcia /ako v rozprávaní/ ale aj 
prídavné mená, príslovky, prívlastky /opisné rozprávanie – opis – charakteristika/ 
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Syntax: 
- využíva modalitu vety – rôzne vety /oznamovacie, želacie, opytovacie, nedokončená, 
rozkazovacia...../ 
 
Gramatická tvorba: 
Aj pri vlastnom /1 alebo 3 osoba/ alebo beletrizovanom životopise /slávnej osobnosti/ 
použijeme 3 osobu pričom využijeme fantáziu a tvorivosť príbehu. 
 
 
 
Úloha č.2 
 
Milan Rúfus patril k najvýznamnejším predstaviteľom modernej slovenskej poézie. Stal sa 
najvýznamnejším básnikom, všeobecne uznávaným. Pochádzal z remeselníckej rodiny Začal 
literárne písať v 50-tych rokoch, kedy sa naplno rozvinul dobový schematizmus. Nepodľahol 
mu. Neoslavoval socializmus. Odmietal takto písať. Zaoberá sa otázkou zmyslu ľudského 
života. Bol rustikálnym typom básnika, čiže sa zameriaval na dedinské prostredie 
a jednoduchých ľudí. 

Jeho prvá básnická zbierka Až dozrieme bola významným medzníkom slovenskej literatúre. 
Priniesla nové hodnoty. Najčastejšie témy sú domov, rodičia, druhá svetová vojna, poslanie 
poézie. O vojne píše tak, že zobrazuje vnútorné utrpenie človeka. Odsúdil vojnu vo Vietname 
( Rakvy z Vietnamu) a v Kórei. V zbierke je veľa básní o otcovi a o matke, básnik je hrdý na 
svoj plebejský pôvod. 

Ďalšie zbierky Rúfusa sú Chlapec, Chlapec maľuje dúhu, Triptych. Básne sú bolestivé 
výpovede mladého človeka, ktorý nie je spokojný zo svetom, ktorý ho obklopuje. Básnickú 
zbierku postupne vylepšoval až došla do Triptychu.  
 
Zbierka Zvony – typické motívy Rúfusa – domov, detstvo, Báseň Abeceda:  Základným 
motívom tu je detstvo, vstup mladého človeka do sveta dospelých, Názov symbolizuje život, 
všednosť života. Choď, ži, je prestreté – nastal čas, keď všetko čo potrebuje k životu je dané, 
človek je pripravený na život.  
Choď, neváhaj, vieš abecedu, píš – mladý človek sa nemá báť toho, že v živote budú 
prekážky, musí preto niečo urobiť.  
Viac nemôžeš... nepoznáš pravdu, poznáš len abecedu – kým abeceda je len základ života, 
nevie aký je reálny svet, vie abecedu, je len na život pripravený.  
Slabikuješ svoju biedu i svoju veľkosť – túžba naráža na drsnú skutočnosť. 

Báseň Zvony detstva: „Vždy príde deň, keď deti zjedia kľúč od dverí tajomstva. Už ho 
nevrátia.“ – Detstvu odzvonilo Každé dieťa vyrastie a jedenie sa stáva vedením. Zamýšľa sa 
nad detstvom a zamýšľa sa nad prechodom do reálneho života. Detstvo je stelesnením 
ideálov, bezstarostné obdobie. Končí toto obdobie a zisťuje, aký je svet a čomu musí 
odolávať. Dvere tajomstva symbolizujú neznámosť, nevedia čo ich v živote čaká. Svet 
dospelých je jedným veľkým tajomstvom. Už nikdy sa nebudú môcť vrátiť do detstva. Už 
nikdy nebudú bezstarostní. Istota a nevinnosť sa vytrácajú zo života a prispôsobujú sa 
dospelým. Čím sú starší, tým viac spomienky zanikajú. Musí prijať zodpovednosť za seba a 
za iných, musí zúžitkovať všetko to, čo sa v detstve naučil. Potom zobrazuje človeka v 
dospelosti, mení sa pod vplyvom spoločnosti. Vzdáva sa čistoty, stáva sa podrytcom pri 
dosahovaní svojich cieľov. Nevinná duša v nás postupne zomiera. Spätne si uvedomuje čo 
všetko stratil. 
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Ľ. Fulla mu ilustroval knihu Hudba tvarov. 

Do rodného kraja (Liptov) sa vráti v zbierke Stôl chudobných. Ústredným motívom zbierky 
je jednoduchý človek roľník a práca. Básnik nachádza trvalej hodnoty v práci, v pôde, v 
prírode a vyzdvihuje múdrosť jednoduchého človeka. 

Zaujímavá zbierka Ľudia v horách – spolupráca s fotografom Martinčekom. 
 
Tvorba pre deti a mládež – kniha rozprávok - pre dcéru Zuzanku, modlitbičky, sobotné 
večery – jeho detstvo. 

- Využíva voľný verš 

- Z diel vyčítať pokoru 
 

- Bol obľúbeným esejistom 

 

 
Miroslav Válek pochádzal z okolia Trnavy, bol intelektuálnym básnikom, prekladateľom, 
ministrom kultúry.  
- Bol mestským typom básnika – opak Rúfusa 
- Vo svojich básňach si kladie filozofické otázky (čo je človek) a snaží sa hľadať odpovede.  
- Jeho poézia vychádza z konkrétnych zážitkov, typické sú preňho dlhšie básne.  
- Debutoval zbierkou Dotyky, kde sa zameriava na vnútorný svet jednotlivca a hľadane jeho 
osobného šťastia.  
V básni Dotyky hovorí o svojom domove, o vzťahu muža a ženy, má dotyky s rodným 
krajom, milou, nadväzuje prerušené spojenie v slovenskej poézii. Dostáva sa do skrytých 
vrstiev reality, konkretizuje prírodu, vymenúva jej premeny. Využíva metafory, prirovnania. 
Porovnáva mesto s dedinou.  
V básni Jablko, ktoré symbolizuje lásku, zobrazuje dva prípady, v prvom prípade jablko 
spadne, láska sa končí, on ju vyháňa, v druhom ona opúšťa jeho, hoci u neho láska pretrváva.  
 
- V druhej zbierke Príťažlivosť výraznejšie prepája individuálny osud človeka so zložitosťou 
modernej civilizácie. Jednotlivec už nie je uzavretý, ale je súčasťou sveta, pociťuje ohrozenie 
Zeme a ľudstva. Báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať  - Domov tu má dva 
významy – konkrétny domov aj domovina. Báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať 
začínajú tým, že sa na jeho škole obesil dejepisár, celá báseň je vystavaná na asociáciách – 
každý deň keď si uväzuje kravatu, tak si na toho učiteľa spomenie, sú tu epizeuxy (a že tam 
tak visel, a že tam tak visel), píše o svojej trinásťročnej láske Helene Daňkovej, ktorá musela 
ísť do Prahy (Česi peši do Prahy), tam sa im znepáčili jej vlasy, a keďže bola Židovka, musela 
ísť do koncentráku, kde zomrela (prach si a na prach sa obrátiš), šofér červeného kríža 
František Kaplánek udával ľudí v Slovenskom štáte, mnohí sa museli schovávať, báli sa 
otvárať dvere, toto všetko rozpráva, aj keď sa všetko už skončilo, na také veci sa nezabúda. 
Spomína aj maku, ktorá čakala, pripravovala, ale tanier na stole ostal prázdny – niekto sa 
nevrátil a taktiež popisuje zničenú krajinu po vojne. Domov je jediná istota, ale nie vždy, ruky 
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môžu pohladiť ale aj stisnúť hrdlo. A stihnú hrdlo práve tým, ktorí si svoj domov a vlasť 
nechránia a nevážia, ale sú proti nemu. 

 
- Ďalšou zbierkou je Nepokoj – človek nie je len obeťou situácie, ale ju aj vytvára, a človek 
nielen trpí, ale aj utrpenie spôsobuje. Patrí sem báseň Zabíjanie králikov, kde preveruje 
svoju dôveru v človeka, navonok sa ľudia správajú milo, ale potom nečakane udrú, človek je 
nevyspytateľný. Sú ľudia, ktorí trpia a ľudia, ktorí utrpenie spôsobujú.  
 
- Zbierka Milovanie v husej koži je o láske, ale v niektorých básňach reaguje na aktuálne 
spol. udalosti (napr. báseň Skaza Titanicu – reaguje na zavraždenie am. Prezidenta J. F. 
Kennedyho). Básnická skladba Slovo vyznieva dvojzmyselne, venoval ju komunistickej 
strane, „ktorá ma učí stať sa človekom“.  
 
- Nazývame ich aj 4 knihy nepokoja 
 
- Významná je aj jeho tvorba pre deti – Veľká cestovná horúčka pre malých aj veľkých, 
Do Tramtárie. 

 
___________________________________________________________________________ 
Vojtech Mihálik 
Bol predstaviteľom socialistického realizmu.  Prostredníctvom svojej lyriky šíril idei 
socializmu – píše v duchu socialistického komunizmu podľa určenej šablóny. Pracoval ako 
činiteľ KS a mal najväčšie socialistické funkcie. 

Anjeli 
-Debutoval touto básnickou zbierkou, napísal ju ako 27 ročný. Pochádzal z chudobnej rodiny 
a celou jeho tvorbou sa prelína vzťah k svojmu otcovi a matke. Zbierka vznikla na základe 
prepojenia s náboženstvom. Je ovplyvnené katolíckou teóriou. Opisuje subjektívne pocity – je 
plný nepokoja, pochybností a usiluje sa nájsť svoje miesto v živote a vieru v Boha. Napriek 
tomu cíti vnútorný rozpor – chce nájsť cestu k Bohu, ale zároveň sa búri voči jeho autorite. 

Plebejská košeľa 

- Zbierka básní. Plebejec – chudobný človek – písal ju podľa zážitkov z detstva. Autor sa 
štylizuje do postavy plebejca, proletára, ktorý odmieta starý vek a s nadšením víta vek nový. 
Autor sa prechádza ako tulák po krajinách a s pohŕdaním opisuje Európu, ktorá rozpútala 
vojnu a s iróniou až sarkazmom poukazuje na tých, ktorí sa na tomto utrpení priživovali. Sú to 
charakteristické spomienky. Vyjadrujú súcit s nevinnými obeťami vojny. Je tu báseň kronika  
- výpoveď starej ženy, ktorá hovorí o svojom živote. 

Spievajúce srdce 

- socialistická zbierka 

Ozbrojená láska, Neumriem na slame, Archimedove kruhy 
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Vzbúrený Jób 

- Opisuje tu svojho otca. Došlo k rozporu medzi jeho vierou a nevierou v Boha. 10 rokov 
tápal v tomto rozpore. Vyústením z tohto rozporu je táto básnická zbierka. Vyjadruje sa k 
náboženstvu, Bohu a postaveniu človeka v tejto spoločnosti. Svojho mŕtveho otca štylizuje do 
biblickej postavy Jóba, ktorý sa búri. Otec predstavuje náboženskú minulosť človeka, ktorý 
bol unesený v putách a nemá možnosť zmeniť svoj osud. Búri sa proti cirkevným dogmám, 
ktoré hlásali pokoru. V tom čase vznikla studená vojna. 

Tŕpky 
- Základným motívom je osláviť kult ženskej krásy a čistoty. Sú to morálno-sociálne štúdiá o 
ženských bytostiach ,ktoré trpia mužským egoizmom. Hovorí o vdovách, bezdetných matkách 
ktorá sa márne usilujú získať lásku a šťastie, starenky a učiteľky. Zároveň autor sa pokúša 
zobraziť všetky záporné javy vtedajšieho obdobia, ktoré sa prejavujú ako kríza v manželských 
vzťahoch. Vystihuje tŕpky osud žien, ktorých úlohou je trpieť. 

- Báseň KRÁJANIE: Tragický príbeh opustenej ženy. Zachytáva pocit osamelosti, 
opustenosti, ktorú zradil vlastný manžel, odišiel s inou. Je krajšia, mladšia. Jeho 
manželka sa nevie radovať. Svoju krásu stratila pod vplyvom práce v domácnosti. 
Prríčinou jej zmeny je práve práca. Muži sú vykreslení ako negatívne osoby. Muž ide 
za vidinou vlastného opojenia. Nie je schopný pochopiť, že jeho žena sa nezmenila vo 
vnútri iba navonok prostredníctvom práce. Srdce predstavuje lásku a vzťah, tým, že ho 
krája, snaží sa analyzovať ich vzťah. Jej spomienky sú trpké, nostalgické. Čakala, že 
bude v manželstve šťastná, no opak je pravdou. Jej život je zbytočný, jeho všetky 
sľuby boli iba prázdne slová, nestali sa skutočnosťou. Predtým to bola láska. Ona sa 
tvári, že tým pohŕda, no vyjadruje to sklamanie bolesť. Nedokázala sa s tým vyrovnať. 
Pretože nech sa snaží potláčať spomienky, nedokáže potlačiť lásku k nemu. 

Appassionata 
- Je koncipovaná ako hudobné dielo na základe Betowenovej sonáty. Prelínajú sa, každá je 
rôzna. Má 3 časti. Využívanie hudobných motívov. 
Vyvrcholenie ľúbostnej lyriky – ALLEGRO, ANDANTE, MODERATO 

Útek za Orfeom 

- Mytologický námet. O miloval svoju ženu Euriditu. On ju svojou láskou zahubí. O sa 
nesmie obzrieť keď ju vyslobodzuje z hlbín. Zo strachu sa otočí a jeho žena sa rozplynie a 
zahynie. Autor porovnáva čistú lásku O s pokryteckou láskou v súčasnosti. Preto dochádza ku 
sklamaniam. 
 
 
Sonety pre tvoju samotu 
- 100 ľúbostných sonetov 
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Čierna jeseň 
Negatívne pocity a myšlienky z návštevy v Anglicku 
 
13. Komnata  
– spomína tu na celé svoje dielo 
 
 
 
 
Zabíjanie králikov – Ako chladnokrvne dokáže človek vo vojne zabiť človeka. Popisuje tu 
najprv nedeľné zabíjanie králika, no potom vysvitne, že to prirovnáva k ľudstvu. Celý týždeň 
dokážeme úžasné veci, no v nedeľu zabíjame králiky. Druhy králikov sú myslené ako rôzne 
národnosti – všetci umierajú rovnako. 
 
Kedy prilietajú 
 
 
Vojtech Mihálik- Kedy prilietajú 
-autor tu pomocou odlišnej formy textu rozlišuje svet detí a svet dospelých. Pomocou kurzívy 
približuje líniu detstva charakterizovanú detskými otázkami : Ó, kedy vlastne prilietajú 
lastovičky ? A potok sa kedy zobúdza ?  
-píše tu , že čas, kedy on bol dieťaťom je už preč : Zabudol som, zabudol som. Dávno, dávno. 
-v druhej línii , ktorá nie je poetická opisuje všedný život, bez emócií ( recept, Newtonov 
zákon), tieto dve línie sa v celej básni prelínajú, ale nenadväzujú na seba, akoby vyjadrovali 
chaotický stav sveta. 
 -až v závere sa spájajú, čím chce autor vyjadriť vieru, že tieto dva svety sa môžu spojiť a 
bude tu miesto pre všetkých : Čas a priestor splývajú do jednotného kontinua, kde sa kuchtí 
moja banálne storočie. Všetko vieme. A kedy vlastne prilietajú lastovičky ? – 20.stor. 
označuje za banálne storočie. 
 
Zadanie 24  
 
Úloha č. 1 
Definujte slohové postupy a slohové útvary, uveďte ich znaky a jazykové prostriedky. Podľa 
jednotlivých charakteristík zaraďte ukážky 1 a 2 medzi slohové postupy a útvary. 
 
Úloha č. 2 
Na základe vlastného výberu z tvorby Rudolfa Slobodu, Ladislava Mňačka a Dominika 
Tatarku poukážte  na postoje  uvedených autorov k životu a spoločenskému dianiu. 
 
Ukážka č. 1 
 
 
Ukážka č.2 
 
Ladislav Mňačko – Ako chutí moc 
 
Iste, vždy chcel vyniknúť nad iných, vždy chcel byť prvý na čele. Ale keď iní - Franka 
nezaujíma, z akých dôvodov - spoznali jeho výnimočnosť, umožnili mu vyniknúť a urobili ho 
prvým, prestal byť výnimočným a vynikajúcim a prvým, potlačil v sebe práve tie vlastnosti, 
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ktoré ho vyniesli nahor. Dosiahol, po čom zrejme roky túžil, i keď to nedal na sebe spoznať. 
Sústredil vo svojich rukách moc. Ale moc nevyužíval. Len ju zneužíval na zabezpečenie ešte 
väčšej moci. Nestala sa v jeho rukách prostriedkom, stala sa cieľom všetkého jeho snaženia. 
Kedy sa to začalo? Kedy premenil kdesi hlboko v sebe my na ja? Bolo to v ňom, alebo ho tak 
sformovali a skazili nové okolnosti? A čo z toho mal? Aké šťastie mu prinieslo jeho 
postavenie? 
 
Úloha č.1 
 
SLOHOVÉ POSTUPY A ÚTVARY 
 
slohový postup -spôsob, akým je text vytvorený, aké prostriedky používa, na čo zameriava 
svoju pozornosť (napr. na príbeh, vlastnosti, informáciu, súvislosti medzi javmi a pod.) 
1. rozprávací slohový postup 
2. opisný slohový postup 
3. informačný slohový postup 
4. výkladový slohový postup 
 
slohový útvar 
-je výsledný text, ktorý vznikne použitím nejakého slohového postupu 
napr. ak použijeme opisný slohový postup, môžeme vytvoriť slohový útvar - statický opis 
 
ROZPRÁVACÍ SLOHOVÝ POSTUP 
-má vyrozprávať jedinečnú udalosť, príbeh v nejakej časovej postupnosti 
-hojne využíva slovesá 
Útvary: 

- Román: Prevažujú dejové zložky, veľa postáv, zložité vzťahy medzi nimi. 
- Poviedka: Spracúva iba jednu udalosť a má jednu zápletku. Postavy sa nemenia, 

rozprávač často rozpráva v 1. Osobe. 
- Dráma: Dialógy postáv; hraná. 
- Epigram - krátka satirická báseň (J. I. Bajza – Slovenské dvojnásobné epigramata) 
- Aforizmus - vtipne vyjadruje životnú pravdu (Oskar Wilde) 
- Vtip - vtipom nazývame hlavne tie príbehy, ktoré sú zložené na humore, vyžadujú 

ukončenie - pointu. 
- Bájka – krátky príbeh; vystupujú v nej zvieratá, ktoré sú tu personifikované a vyplýva 

z nej poučenie 
- Anekdota - vtip o známej osobnosti. 

OPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP 
-má zachytiť vlastnosti predmetu, osoby 
-hojne využíva prídavné mená 
Útvary: 
Opis 
a. statický 
-opisuje objekt bez pohybu 
a. dynamický 
-opisuje objekt v pohybe alebo popisuje nejakú činnosť -opis pracovného postupu  
 
a. jednoduchý 
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-opisuje vlastnosti objektu bez výraznejšieho štýlového zafarbenia 
b. umelecký - náladový 
-využíva umelecké jazykové prostriedky - poetizmy, trópy, figúry atď 
c. odborný 
-pracuje s objektom metodickým, vedeckým spôsobom a používa odborný jazyk 
 
 
Charakteristika 
-opisuje vlastnosti osoby 
a. priama charakteristika 
-vlastnosti človeka priamo pomenuje 
b. nepriama charakteristika 
-zobrazuje vlastnosti cez ich prejavy, správanie človeka  
 
a. vonkajšia charakteristika 
-zachytáva výzor, vzhľad človeka 
b. vnútorná charakteristika 
-všíma si charakter, povahu osoby 
 
Karikatúra 
-je to vlastne zvláštny druh charakteristiky, všíma si najmä záporné vlastnosti a slabosti, ktoré 
zveličuje až do humornej podoby 
-má poukázať na isté črty, prípadne ich zosmiešniť 
 
INFORMAČNÝ SLOHOVÝ POSTUP 
-uvádza fakty, údaje, informácie 
-odpovedá na otázky čo, kde, kedy, ako 
-často využíva číslovky, vlastné mená 
Útvary: 
Správa 
-stručne, vecne, aktuálne, objektívne informuje o udalosti, ktorá sa stala a jej okolnostiach 
Oznámenie 
-stručne, výstižne informuje o budúcej udalosti 
Úradný list - žiadosť, objednávka 
-stručne, presne vyjadruje, čo je jeho úlohou (žiada, objednáva atď.) 
interview, pozvánka, inzerát, dotazník, telegram, zápisnica, program... 
 
VÝKLADOVÝ SLOHOVÝ POSTUP 
-sleduje vzťahy, súvislosti, vysvetľuje príčiny a následky 
Útvary: 
Výklad 
-vysvetľuje, objasňuje, poučuje o nejakom probléme, sprístupňuje poznatky 
-má byť vecný a objektívny 
Úvaha 
-zamýšľa sa, uvažuje, hľadá príčiny problémov a ich riešenia, argumentuje 
-je subjektívna, môže používať umelecké prostriedky 
Referát 
-stručne, pomocou základných faktov, uvádza poslucháča do danej problematiky 
Recenzia 
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-hodnotí nejaké dielo, jeho kvalitu, prednosti aj nedostatky (kniha, hudba, počítačová hra, film 
atď.) 
Komentár 
-očami autora hodnotí väčšinou udalosti zo života spoločnosti, hľadá jej príčiny, skúša 
predpovedať následky 
prednáška, úvodník, diskusný príspevok... 
 
 
Ukážka č.1. : opisný slohový postup, nepriama charakteristika 
Ukážka č.2. : 
 
 
Dominik Tatarka 
- bol jedným zo zakázaných autorov 
- žil v exile aj v Čechách  
- stretával sa s undergroundovými umelcami 
- zomrel len pár mesiacov pred prevratom 
- prežil, lebo si zo všetkého robil žarty a tak dokázal neutrápiť sa 
- žil „bohémskym“ spôsobom života 
- bol prozaik, scenárista, disident 
- študoval v Prahe a neskôr na Sorbone v Paríži 
- zúčastnil sa SNP a to ho vykoľajilo, začal byť stúpencom socializmu 
- bol redaktorom Pravdy a potom bol spisovateľom 
- prešiel zložitým názorovým a osobnostným vývojom počas štúdií v Paríži 
- pôvodnú vieru v Boha vymenil za službu ľudu a komunistickej strane, ale bol prvý,  kto sa 
verejne odhodlal k vzbure v časopise „Kultúrny život“ ale aj v próze Démon súhlasu 
- dostal sa do nemilosti, bol vylúčený zo všetkých organizácií a bol pod policajným dozorom, 
pretože bol proti vpádu sov. vojsk 
 
zbierka poviedok a noviel V úzkosti hľadania – obsahuje 7 próz a zaoberá sa tu vnútornými 
otázkami človeka, ktorý hľadá stratené istoty. Bolo to dielo s novým videním človeka 
a novým štýlom písania, ocenila to i kritika. 
 
román Farská republika – dej sa odohráva v období S štátu v Žiline a vo Vrútkach. Hlavnou 
postavou je stredoškolský učiteľ Tomáš Menkina, ktorý sa dostáva do konfliktu s riaditeľom 
školy, a preto musí školu opustiť. Odchádza do Vrútok a živý sa ako murár. Vedie rozhovory 
s obyvateľmi, v ktorých kritizuje politický systém na S. V závere románu Menkina dostáva 
povolávací rozkaz a odchádza na vojnu. 
 
zbierka fejtónov a poviedok – Ľudia a skutky – cenzúra mu celý náklad zošrotovala. 
 
cestopis – Človek na cestách – popisoval tu život vo vyspelých krajinách ako Anglicko, 
Francúzsko, Śvajčiarsko a oproti nim stálo socialistické Mongolsko. 
 
novela Panna zázračnica – má prvky surrealizmu. .Zobrazil študentské prostredie BA, 
krčmy, ulice, ateliéry, kde sa uskutočňujú výstredné schôdzky budúcich básnikov, maliarov a 
iných umelcov. 
Dej sa začína v Teofilovom dvore, kde mladá družina popíja víno a Peter Durdík, prezývaný 
Tristan, si náhle zmyslel odísť. Nikto sa ho nepýtal kam ide, nikto na to nemal právo, hovorili 
tomu „výrobné tajomstvo“. Všetci uznávali slobodu, nechceli sa obmedzovať ani 
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priateľstvom. Tristan šiel temnou a tichou nocou a v hlave sa mu premietali rôzne predstavy. 
Na svojich potulkách rozmýšľal, ako ľudia ešte stále trpia a mestá sa rozsýpajú pod 
kobercami bômb. Na pustých znetvorených miestach ho čosi dojímalo, roztváralo jeho 
fantáziu. Dostal sa na stanicu, kde pozoroval podriemávajúcich ľudí. Vlaky nechodili. „Keby 
nebola vojna, keby vlaky chodili normálne, ľudia a ja by sme tu takto neponocovali.“ V 
čakárni zazrel ženu, celú v čiernom, podišiel k nej a práve ju chcel osloviť, keď zahučali 
sirény. Dievča, Panna zázračnica, Anabella, sa v úžase strhla. Uchmatol jej kufrík a rozbehli 
sa spolu von. Anabella nechcela ísť do krytu, chcela zomrieť, nikto z jej najbližších už nežil. 
Nahnali ich však do prízemia banky, kde spolu prečkali bombardovanie až do svitu. Potom ju 
odprevadil. Anabella prišla z Prahy zapísať sa do siedmeho semestra v posledný možný deň 
zápisu. Bola krásna, čierne vlasy a biela až priesvitná pleť, bola tajomná, prirodzená a 
„živočísna“ až zvodná, každý kto ju spoznal si ju obľúbil, dokonca na ňu žiarlil, mala v sebe 
niečo tajomné - “Temná Anabella, svetlo v temnotách“. 
Tristan bol výtvarník a pokúšal sa namaľovať krajinku, ktorá by bola obrazom vojny a 
zároveň ľudskosti. Práca sa mu nedarila. Nemohol sa sústrediť stále myslel na Anabellu. 
Skočil do rieky so slovami „Anabella! Pije mi krv!“ Spravil to skôr preto, aby dokázal 
priateľom svoju odvahu. Dlho sa nevynáral a priatelia naskákali do vody za ním, nevedeli ho 
nájsť. Nakoniec ho vylovil rybár. 
Anabella sa rozprávala z Veronkou, priateľkou z internátu, poslala ju po Tristana. Stretli sa v 
ateliéri. Prezerala si jeho obrazy.  Tristan vymýšlal pre Anabellu zárzračnosti(!) Vzal koč a 
poníka a zobral ju na prechádzku do prírody. Anabella nenávidela prírodu. V prírode sa bála. 
Myslela si, že v nej zomrie a nepreberie sa z nej ani po smrti. Tristan ju pozval medzi svojich 
priateľov do Kadancovej garsónky, kde sa pilo, debatovalo a čítala sa poézia, vyzývali sa k 
aktivite. Orest Vnuk, Tristanov priateľ, mal pocit, že Anabella zomrie. Zaľúbil sa do Veronky 
a chcel jej kúpiť knihu „Pieseň o červenom kvete“, ale ani nevedel ako a kúpil knihu 
„Umierala mladučká“, na prsty sa mu lepila čerň. Uvedomil si, že sa mu Anabella zamenila s 
Veronkou a tá kniha patrí Anabelle. V zásuvke potom našiel lístok s odtlačkom pier svojej 
milej, ktorá odišla za hranice a tam zomrela. K lístku bolo priložené čierne parte a v prázdne 
začul slová, že Anabella zomrie. 
Tristan Anabelle prezradil, čo mu Orest rozprával o jej smrti. Bola nadšená, chcela zomrieť, 
bola rada, že si jej smrťou je Orest istý. 
Na výstave sa Orest a Anabella spolu rozprávali išli do najvyššieho poschodia nájomného 
domu. Ukazoval jej svoje umelé kúzla hrôzy, ktoré vzápätí zničil – lastúru, lístok s bozkom.. 
Neskôr sa spolu milovali, bez nejakých citov, bez dotykov a vzájomného láskania. Anabella 
už dávno nevidela priateľov, a tak im navrhla opätovné stretnutie u Kadanca, meškala, keď sa 
otvorili dvere vstúpil gýčiar Šimon, ktorý jej maľoval portrét a hovoril, že keď jej práve 
maľoval pery, vstúpila do miestnosti udýchaná dievčina a kričala, že pán profesor umiera a 
pýta si Anabellu k posteli a urobí ju dedičkou. Šimon povedal, že každá jedna žena rozmýšľa, 
a preto aj Anabella hýčkala starca, aby sa stala dedičkou. Vtedy sa všetko čaro, ktoré doteraz 
k Anabelle všetci cítili, vytratilo. Keď Anabella vstúpila pod dlhom meškaní do miestnosti, 
všetko jej ihneď vykričali a nazvali ju metresou. Ona len pyšne zdvihla nos a nechala sa 
Tristanom odprevadiť. Anabella v temnej ulici náhle zastala a povedala Tristanovi, nech ju už 
nechá, že pôjde sama. Zazrela, že sa v izbe jej priateľa Michala svieti. Michal pracoval v 
pohrebnom ústave, kde sa aj s Anabellou zoznámil. Anabella chodila rada na pohreby, rada sa 
trýznila odporným zápachom zhášaných sviec. Anabella chcela, aby jej Michal spravil 
posmrtnú masku. Súhlasil, natrel jej tvár vazelínou a potom na ňu lial vosk a rozotieral jej ho 
po tvári.vDlho čakal, kým vosk zaschne. Vedel, že na niečo zabudol, nevedel si spomenúť na 
čo. Zabudol jej nechať voľné nozdry. Anabella zamrela, na nič sa nepamätala. Musel ju 
dvakrát silne plesknúť po tvári. Rozhodol sa, že jej masku radšej spraví spamäti. Dostal 
nápad, chcel potrestať Anabelliných priateľov za to, že verili klebetám, dokonca, že sa znížili 
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k urážke. Anabellu poslal lyžovať sa k tete a im poslal posmrtný pozdrav- posmrtné masky 
odliate z Anabellinej tváre. Anabella súhlasila, len Tristana trestať nechcela, stál z nich 
najvyššie, uznávala ho. Ale keby práve jemu neposlali dovtípil by sa. Keď chlapci dostali 
masky, uzavreli sa sami do seba, nevychádzali von, nestretávali sa. Anabella im znenazdania 
unikla, tak ako sa dostala do ich spoločnosti, ostanú im na ňu len žeravé, ale krásne 
spomienky, ktorými opriadajú jej neskutočne-skutočný život. Keď nakoniec všetci ticho 
posedávali v krčme, prišiel Kadanec, všetkých upútal jeho príchod. Hneď naňho naliehali. 
Povedal: „Žije! Našiel som ju, na vlastné oči som ju videl. U tety na Orave si lyžuje. Chlapci, 
rozbite ju, podvodnicu. Ona si z nás všetkých vystrelila, urobila si z nás bláznov.“ Chlapci si 
ju však nedali, podľa nich nebola podvodnica, bola to ich Anabella. Strhala sa ruvačka, hoci si 
ešte ani nevypili. 
 
novela Prútené kreslá – zachytáva obdobie štúdii v Paríži mladého študenta Bartolomeja 
Slzičku, tesne pred vypuknutím 2. SVV, keď v E bolo cítiť hrozbu blížiacej sa katastrofy. 
Šmelinár Poliak v cestovnej kancelárii ho presviedčal, aby si vymenil franky zo štipendia na 
koruny a čo najskôr sa vrátil domov, že situácia je neutešená, no on nechcel zničiť svoj 
celoživotný cieľ. Vybral si penzión, v ktorom sa ubytoval, hoci sa mu jeho „umrlčia izba" 
vôbec nepáčila, avšak páčila sa mu Daniela. Hneď v prvý večer vymyslela si dcéra domácej 
spolu zo zaťom jednu hru, ktorú hrali, vždy keď prišiel niekto nový. Nováčik si mal vybrať 
jednu z troch dám z penziónu a tí ostatní mali podľa jeho vkusu uhádnuť, odkiaľ prichádza. 
Bartolomej si vybral kreolku a tá na to bola veľmi pyšná. Uhádli, že je Slovan a uhádli aj, že 
prichádza zo „zeme nikoho" a posmutneli, lebo predtým Československo „ohovárali".  
Bartolomej sa zamiluje do Daniely, ráno sa ju snaží stretávať na raňajkách a aj a mu to darí. 
Spolu chodia na prednášky a potom do kaviarne, kde sedávajú v prútených kreslách. Nikdy jej 
nepovie, že ju miluje, no ona to vie. Bartolomej sa zoznámi s konzulom Čačkom a ten mu 
rozpráva o krajanoch. I on sám bol niekedy v Paríži len obyčajný záhradník a ľudia z 
Československa pracujú i v baniach. Povie mu rodine Gregorovcov, ktorá emigrovala už 
dávnejšie. Bartolomej k nim odchádza na návštevu. Majú dvoch synov, obaja sa už vo 
Francúzsku i oženili - jeden si vzal Francúzsku a druhý Poľku. Hlavný hrdina sa zapletie s 
Poliakom, čo má cestovnú kanceláriu a čo ho niekedy presviedčal, aby sa vrátil domov a 
prekladá politické letáky (len kvôli peniazom). Polícia mu pohrozí vyhostením, Čačko mu 
povedal, že nie je správne, čo urobil, ale prisľúbil mu, že sa pokúsi to nejako urovnať. Blížia 
sa Vianoce a Daniela povie, že odíde k tete do Verdunu. Odísť má aj Luc a všetci ostatní 
nechcú zaostávať a povedia, že i oni na Vianoce odchádzajú preč. Aj domáci na tieto sviatky 
opúšťajú penzión. Jedného večera Daniela opustí debatujúcu spoločnosť a neskôr príde dole 
nahodená do „gala" a povie, že ide do divadla a že má jeden lístok voľný a pozve 
Bartolomeja. Namiesto toho však má lepší nápad: pozve ho pozerať po miestach, kde ešte 
nikdy neboli. Dostanú sa až do verejného domu. Pozrú si tu striptíz, Daniela zaplatí na tácku a 
odídu do parku. Daniela vymyslí hru: ona sa mu schová a on ju má hľadať. Čaká na neho na 
fontáne a on si s oddanosťou psíka ľahne k jej nohám. Ona mu dovolí pobozkať prsia, ale keď 
sa on rozvášni, dostane zaucho. Idú spolu taxíkom do baru a dajú si absint. Pred Vianocami 
ide Danielu s malinkým kufríkom odprevadiť na stanicu.  
Potom ide k otcovi Augierovi a ten mu predá fľaše šampanského a pošle ho k susedovi 
sklenárovi požičať si poháre. Keď príde domov, penzión je prázdny a on si otvorí šampanské, 
avšak tri poháre sa mu rozbijú v rukách. Potom počuje s izby susediacej s jeho nejaké zvuky, 
odsunie skriňu a vidí tam tajný prechod. Zistí, že je do Danielina izba a ona k nemu cez tajný 
priechod príde. Zbalia zvyšné šampanské a poháre a odchádzajú k jej priateľke Mauricette. 
Ona je práve psychicky na dne, pretože jej milenec, advokát, ju mal predstaviť svojej rodine a 
nesplnil to. Chcela už aj spáchať samovraždu, ale dávna priateľka Daniela ju zachránila.  
Oblečú sa do pyžama, popíjajú pod stolom šampanské a potom Bartolomej zaspí a oni kecajú. 
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Ráno, keď Mauricette robí raňajky, chce Daniela, aby ju Bartolomej objal.  
Tu sa končí Slzičkove rozprávanie. Pridá Jarmile ešte pár slov o láske. 
 
 
Tatarka podáva svoje názory na svet, snaží sa byť moderným autorom, ale zároveň chce 
ľuďom otvoriť oči napriek tomu, že sa dostane do nemilosti. Sám si prešiel rôznymi 
obdobiami, napokon však našiel smer, ktorým sa rozhodol vydať a chcel to robiť čo najlepšie. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Ladislav Mňačko  
- Je to manžel Evy Bottovej, ona bola z vetvy Ivana Kraska (Ján Botto). 
- Bol typom odvážneho človeka, ktorý si vždy povedal, čo považoval za potrebné napr. svedčí 
o tom aj to, že Antonínovi Novotnému (vtedajšiemu prezidentovi) si dovolil povedať „Národ 
si váž neváži, mali by ste odstúpiť, súdruh prezident.“ 
-prozaik, spisovateľ, publicista, reportér, básnik (napísal len nejaké 2 básnické zbierky) 
- Mňačko ako novinár:  Bol to odvážny výtržník dobrodružnej povahy, bol milovaný, 
spôsoboval víchor v literatúre i kultúrnom živote. Bol záhadne miznúcim a objavujúcim sa 
reportérom, cestoval v aute, kde mal stan a čakan, keby sa nevedel ubytovať. 
 
- Narodil sa v obci Valašské klobouky (pôsobil tam ako chemický inžinier) 
- Vyučil sa za predavača v lekárni, ale pracoval ako pomocný robotník na stavbách a neskôr 
začínajú série jeho útekov a návratov. Počas Slovenského štátu sa pokúsil o útek do ZSSR, 
ten bol však neúspešný. Potom prekročil nemecko – holandskú hranicu, kde ho chytili 
a dostal sa do koncentračného tábora, kde pracoval na nútených prácach v bani.  
- 1944 – podarilo sa mu z tábora ujsť a stal sa členom partizánskej skupiny.  
- 5.5. 1945, tesne pred koncom vojny bol v pouličnej šarvátke zranený. 
- Pôsobil v redakciách Pravda, Rudé právo, stáva sa šéfredaktorom Kultúrneho života, kde 
vystupuje proti dogmatizmu a kultu osobnosti. 
- 1967 – zúčastnil sa protestu proti antisemitskej politike, na čo bol zbavený občianstva 
a emigroval do Izraela. 
- 1968 – išiel do Rakúska  
- Po Novembri 1989 sa vrátil na Slovensko, ale na protest proti rozdeleniu ČS, odchádza do 
Prahy a až tesne pred smrťou s vracia do Bratislavy. 
- Zomrel v Bratislave na srdcovú nevoľnosť, vo chvíli, keď písal svoje pamäti a dopracoval 
sa po 74. stranu. 
- Pochovaný je v Lukovištiach, v rodinnej hrobke Bottovcov, teda tam, kde leží aj Ivan 
Krasko. 
 
DIELO: 
- Písal eseje a vydal aj 15 reportážnych kníh:  
Kde končia prašné cesty (Z ciest po východnom Slovensku – bolo zaostalé v 50. tych rokoch 
a bez prikrášlenia ho opísal, čo sa mu nevyplatilo.) 
Oneskorené reportáže (Oneskorene píše o politických procesoch v 50. tych rokoch, akoby si 
sám vyčítal, že to nenapísal hneď vtedy a neprotestoval, ale píše to až vtedy, keď sa skončili. 
Píše tam o zničených osudoch nevinných ľudí a ich rodí, vykresľuje Obdobie kultu osobnosti 
a Stalinizmu, atmosféru strachu a úprimne sa vyrovnáva aj so svojou vlastnou minulosťou 
komunistického žurnalistu, uvedomuje si, že aj on svojou prácou prispieval k šíreniu 
neprávd.) 
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Smrť sa volá Engelchen – vojnový, autobografický román (1959) 
- kompozícia: 10 kapitol so samostatnými názvami, každá uvedená mottom 
- postup: retrospektívny 
- zhrnutie: Hrdina, ktorý je ranený v poslednej bitke (ako autor), leží v nemocnici a spomína 
na protifašistický odboj. Autor často v jednej kapitole pracuje s časovou líniou prítomnosti 
a minulosti. Svoje spomienky rozpráva sestričke Eliške, ktorá do jeho rozprávania vstupuje 
otázkami. Hlavná dejová línia sa odohráva v posledných dňoch vojny a tesne po 
oslobodení a je prerušovaná rozprávaním hlavného hrdinu a spomienkami na život 
v partizánskej skupine. Rozprávač je v 1. osobe singuláru.  
- hlavná postava: Voloďa – má 24 rokov a do partizánskeho oddielu prišiel z vlastného 
rozhodnutia, lebo chce bojovať proti Nemcom, bol iný ako ostatní partizáni, vždy o seba dbal, 
nie ako ostatní, vždy bol oholený, čistý, bol aj vzdelanejší, vedel po Nemecky. Medzi 
ostrieľanými chlapmi pôsobil jemnejšie, nie len v boji, ale aj v láske. Ostatní sa mu smiali, 
lebo odmietal príležitostné partizánske lásky. Zaľúbi sa do krásnej pestovanej ženy, ktorá sa 
volá Marta, má silnú pozíciu, rešpektuje ju aj veliteľ Nikolaj. Po čase Voloďa zistí, že 
vykonáva nebezpečnú prácu, má síce povesť pobehlice, ktorá spáva s nemeckými 
dôstojníkmi, ale v skutočnosti pracuje v rozviedke. Jej úlohou je v intímnych chvíľach 
vytiahnuť z nich dôležité informácie. 
 
- dej: Odohráva sa v okolí obce Ploština. Nemci sa dozvedia, že v jej okolí sa skrýva asi 70 
členná skupina veliteľa Nikolaja, takže Nemci ju dajú z pomsty celú vypáliť, za to, že občania 
partizánom pomáhajú. Veliteľom nemeckej skupiny bol generál Engelchen. Voloďa Marte 
sľúbil, že ho po vojne nájde, aby Engelchen neunikol súdu. Marta po vojne odišla do Zlína, 
ale ani tam sa nezbavila nálepky pobehlice. Ona sa snažili aj ženy z dediny nahovoriť, aby 
ušli, lebo vedela, čo sa chystá, tie ženy jej ale neverili najprv, napokon však ušli, no mužov aj 
tak v jednom, dome upálili. Marta nezniesla už všetko toto, nepomohla ani Voloďova láska, 
videla príliš veľa zlého na to, aby s tým mohla žiť a tak sa otrávila. 
 
Ako chutí moc (vyšla oneskorene v 1968) 
- Zobrazuje praktiky komunistických funkcionárov, rozpráva o tom, ako sa z bývalého 
revolucionára a partizána stal bezcharakterný politik a karierista, jeden z najvyšších 
predstaviteľov obdobia totality. 
 
Mňačko písal z prostredia politiky, do ktorej bol sám aj angažovaný. Bol stále ale takým 
tŕňom v oku. Všetky rozobraté diela o tom svedčia a vypovedajú. Spomínal aj mnohé zločiny 
a nepochopenia, ktoré sa udiali v 50. – 70. Rokoch. Aj mentalitu jeho postáv prispôsoboval 
režimu – buď boli odporcami režimu, za čo sa im v živote nedarilo ľahko, alebo užívali 
výhody a boli nespravidliví. 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Rudolf Sloboda (1938 – 1995) 
- kontroverzný autor, ( „Géniovia boli vždy tak trochu čudáci...“ – o ňom platí, že bol génius 
(jeden z naj. spisovateľov 20. st.- jeho diela sa ťažko čítajú), ale aj čudák) 
- žil so svojou ženou v starom vidieckom domčeku 
- alkoholik, niekoľkokrát neúspešne preliečený – román Stratený raj zážitky 
z protialkoholického liečenia 
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- Narodil sa v Devínskej Novej Vsi. 
- Študoval na FFUK, ale štúdium nedokončil, pracoval ako baník a robotník. 
- Neskôr začal pôsobiť ako dramaturg, scenárista a redaktor. 
- Od roku 1988 sa venuje profesionálne len literatúre. 
- Spáchal samovraždu (obesil sa) v Devínskej Novej Vsi. 
 
 

DIELO: 
- debutový román Narcis – dielo sa stalo literárnou udalosťou, lebo sa v ňom predstavil ako 
originálny prozaik. 
- hlavný hrdina: Urban Chromý (z časti autobiografická postava) – cez neho vyjadril pocity 
mladej generácie – jej pochybovačnosť, desilúziu, osamotenie. 
- Kompozícia: 5 častí, každá s viacerými kapitolami, 270 strán, využitie retrospektívy 
- Syntax, lexika, štýl: jednoduchý moderný jazyk (aj vulgarizmy), čeština v reči Ostravčanov 
na zvýšenie autenticity, prvky modernej postrealistickej prózy: vnútorné monológy, vnút. 
dialógy, rozprávanie v 1./3. osobe j. č., aj v 2. os. j. č. (M. Butor), projekcia reality z 
rozličných bodov, náhle prechody od najprízemnejších skutočností do oblastí snov, hlbín 
vlastného „ja“, ... 
- Prostredie a čas deja: 60.-te roky, ČSSR, Ostrava, v snoch a prestavách sa dostávame do 
posluchárne, hôr a lesa, na miesto Urbanovej vojenčiny i neskôr do obdobia, keď už má 
Urban rodinu 
 
Príbeh románu sa začína príchodom hlavnej postavy Urbana Chromého do Ostravy. Urban 
dobrovoľne ukončil štúdium na filozofickej fakulte, predal knihy, priatelia mu vrátili dlhy a 
nikomu nepovedal, že odchádza pracovať do železiarní. To, čo prežíva, sa nedá nazvať nijako 
inak iba ako hľadanie samého seba. Realita života sa v príbehu strieda s úvahami a snami 
Urbana intelektuála, ktorý po ťažkej drine číta Knihu proroka Izaiáša, hrá s chlapmi karty, a 
pritom hľadá ženu, ktorá by ho pochopila. Prostredie, do ktorého sám seba uvrhol, ho po čase 
natoľko deprimuje, že rozmýšľa o samovražde... 
 
Zaujal predovšetkým neobvyklými zmenami rozprávačských postupov v texte, ktorý 
zoznamuje čitateľa s inak nie veľmi pestrým životným príbehom Urbana Chromého od jeho 
odchodu zo školy i domova na prahu dospelosti cez vojenskú službu, brigádnické pretĺkanie 
sa v Ostrave až po jeho zakotvenie v prostredí vlastnej rodiny. Slobodov rozprávač je 
samostatným živlom, ktorý isté veci odhaľuje, iné úmyselne zamlčí a fabuluje s pôžitkom o to 
väčším, o čo je jeho prítomnosť v texte evidentnejšia. Svoje postavy sprevádza, pozoruje, 
analyzuje, provokuje, je k nim vážny i ironický, navrhuje im možnosti aj im ich berie. Urbana 
spoznávame na základe jeho myšlienok, ale vidíme ho aj očami jeho priateľky z továrne. 
Pasáže v druhej osobe sú akýmsi navodzovaním atmosféry bezprostredného vytvárania 
postavy pred našim čítajúcim zrakom.  
 
- román Britva 
- hlavný hrdina: Daniel – sklamaný manželstvom, čo ho privádza k stavom žiarlivosti, ktorá 
ho postupne poznačuje natrvalo 
 
- komorný román Hudba hovorí o zložitom svete dospievajúceho mládenca konzervatoristu, 
ktorý veľmi citlivo prežíva aj malé nedorozumenia so svojou rodinou a okolím, čo ho dovedie 
až k pokusu o samovraždu 
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- romány Rozum – hlavný hrdina, rozprávač príbehu, je filmový scenárista žijúci v Devínskej 
Novej Vsi. Pri práci na scenári sa vyrovnáva so smrťou otca. Je to človek v kríze. Opisuje tu 
svoje pocity k okoliu, blízkym aj k prírode. Má viacero významných rovín, a je tu aj kritika 
spoločnosti. 

- román  Krv – hl. postava je gazda, pred tým robotník, kt. je veriaci a sú tu jeho úvahy 
o Bohu, životné pocity, skúsenosti, ale aj spoločenské udalosti po novembri 1989. 
 
 
Sloboda bol veľmi kontroverzným autorom. Podľa jeho života môžeme povedať, že bol akoby 
nezmierený so svetom a životom, často hľadal a nachádzal nie vždy správne riešenia. Všetky 
svoje myšlienky vyjadroval aj vo svojich dielach. Bol to pre neho možno určitý druh terapie.... 
 
Zadanie 25 
 
Úloha č. 1 
Charakterizujte systém jazyka a jazykovedné disciplíny, definujte funkcie jazyka a druhy 
komunikácie. 
Úloha č. 2 
Charakterizujte nový latinskoamerický román a magický realizmus ako umeleckú metódu  
zobrazovania, definujte a vysvetlite pojem „nový barok“. Analyzujte vrcholné zjavy 
magického realizmu v svetovej literatúre. Identifikujte znaky magického realizmu v dielach, 
z ktorých sú ukážky. Odlišujú sa diela slovenského magického realizmu od diel svetovej 
literatúry? 
 
Ukážka č.1 
 
Gabriel García Márquez – Sto rokov samoty (upravené a skrátené) 
     V Aurelianovom živote nebolo jasnozrivejšej chvíle ako vtedy, keď zabudol na svojich 
mŕtvych, na svoje žiale a zatĺkol okná a dvere, aby ho nerušilo žiadne svetské pokušenie, lebo 
pochopil, že v Melquíadesových pergamenoch je vpísaný jeho osud. Bol taký netrpezlivý, že si 
ich nedoniesol na denné svetlo, ale tam, postojačky, ich začal lúštiť, nahlas a bez najmenších 
ťažkostí, akoby boli písané po španielsky. Bol to príbeh ich rodiny, sto rokov predtým spísaný 
Melquíadesom až do najvšednejších podrobností. Prišiel k svojmu počatiu uprostred 
škorpiónov a žltých motýľov podvečer v kúpeľni, kde sa nádenník divo miloval so ženou, ktorá 
sa mu oddala zo vzdoru. Aureliano začal lúštiť okamih, ktorý práve prežíval, lúštil ho 
a súčasne prežíval, lúštil poslednú stránku pergamenu a veštil sám sebe, akoby v zrkadle slov 
videl seba. Prv ako prišiel k poslednej strofe, stihol si uvedomiť, že z tejto miestnosti už nikdy 
nevyjde, lebo je súdené, že to mesto zrkadiel zmetie vietor a bude vytreté z ľudskej pamäti 
v okamihu, keď Aureliano Buendía rozlúšti posledný pergamen a rodom odsúdeným na sto 
rokov samoty  sa už nikdy na tejto zemi nijaká nová príležitosť nenaskytne. 
 
 
Ukážka č.2 
 
Gabriel García Márquez – Kronika vopred ohlásenej smrti 
     Raz na poludnie vyšívala s priateľkami a zrazu pocítila, že sa niekto blíži k dverám. 
Vedela, kto to je, ani nemusela pozrieť. Bol tučný a začali mu vypadávať vlasy. Ale bol to on, 
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doparoma, bol to on! Zháčila sa, lebo si uvedomila, že on ju vidí rovnako zmenenú ako ona 
jeho, a neverila, že by mal v sebe toľko lásky ako ona, aby sa cez to preniesol.  
     - No dobre, - povedal, - tak som tu. 
     Priniesol si kožený vak so šatami, aby u nej zostal, a v druhom mal takmer dvetisíc listov, 
ktoré mu napísala. Boli zoradené podľa dátumu v balíčkoch, previazané farebnými stužkami 
a všetky neotvorené . 
 
 
 
Ukážka č.3 
 
Peter Jaroš – Tisícročná včela 
 
     Obzrel sa a so zdesením zistil, že čierny vchod za jeho chrbtom sa zmenšuje. Vyskočil 
a chcel vybehnúť, ale otvor už bol taký malý, že doň nemohol ani strčiť ruku. 

- Neboj sa a upokoj, - ozvala sa Žela, - to len veľryba zavrela papuľu. 
- Čo to táraš? – oboril sa na ňu. – Aká veľryba? 

- Obyčajná veľryba! – rozosmiala sa Žela. – Si v bruchu veľryby...Skús siahnuť 
pozornejšie okolo seba! 
     Ako zmyslov zbavený priskočil k stene a začal hmatkať rukami. Prsty sa mu zaborili do 
pružného rybieho mäsa, ba keď nebodaj siahol na žilu, pocítil pulzovanie rybieho mäsa a tep 
rybieho srdca. 
 

Úloha č.1: 
Jazyk je prostriedkom myslenia, je základným dorozumievacím prostriedkom ľudí a 
prostriedkom na vyjadrenie citového vzťahu k pomenúvaným objektom. 
 
Jazyk sa vnútorne člení na jednotlivé čiastkové systémy, tzv. jazykové roviny. 
-  zvuková rovina jazyka – je vnútorne usporiadaný, systémovo organizovaný súbor 
prostriedkov a pravidiel, ktorými sa vytvára zvuková podoba hlások, slabík, slov a výpovedí 
v reči. 
-  Významová (lexikálna) rovina jazyka – je vnútorne usporiadaný, systémovo 
organizovaný súbor pomenovacích jednotiek jazyka 
-  Tvarová (morfologická) rovina jazyka – je vnútorne usporiadaný systémovo 
organizovaný súbor prostriedkov a pravidiel, ktorými sa obmieňajú tvary slov vo 
výpovediach.  
-  Skladová (syntaktická) rovina jazyka – je vnútorne usporiadaný, systémovo 
organizovaný súbor prostriedkov a pravidiel, ktorými sa vyjadrujú vzťahy medzi slovami 
a realizuje sa skladanie slov do viet a viet do textov.  

Štúdiom jazyka sa zaoberá jazykoveda (lingvistika), ktorá má tieto základné vedné 
odbory: 
1. Fonetika – náuka o hláskach, o zvukovej stránke jazyka; skúma spôsob a miesto tvorenia 
hlásky, vlastnosti hlásky – afonológia – náuka o fonémach, najmenších komplexných 
jednotkách zvukového systému jazyka; skúma používanie foném v reči, využitie zvukovej 
stránky reči. 
S fonetikou a fonológiou úzko súvisí ortoepia (náuka o správnom používaní zvukových 
prostriedkov reči; je to súhrn pravidiel spisovnej výslovnosti) a ortografia – pravopis 
(sústava princípov a pravidiel o zachytení zvukovej podoby jazyka písmom). 
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2. Lexikológia – náuka o slovnej zásobe v súčasnom stave i historickom vývine; jej oddielom 
je sémantika – náuka o význame slov, slovných spojení, viet i textov). 
3. Morfológia – tvaroslovie – náuka o gramatických tvaroch slov, o zmene tvaru slova, napr. 
skloňovaním a časovaním. 
4. Syntax – skladba – náuka o konštrukciách (syntagmatických, polovetných, vetných a 
súvetných) a o ich komponentoch – vetných členov a vzťahov medzi nimi; zaoberá sa 
zákonitosťami slovosledu vo vete, aktuálnym vetným členením na východisko a jadro 
výpovede, modálnou stránkou vety. Stavbou celého textu sa zaoberá textová syntax. 
5. Štylistika – náuka o funkčnom využívaní výrazových prostriedkov – jazykových i 
mimojazykových – pri dorozumievaní a o ich usporiadaní (kompozícii) v konkrétnych 
jazykových prejavoch. 
6. Sociolingvistika – náuka o spoločenských aspektoch jazyka; skúma vzťah spoločnosti a 
jazyka, jazykovú identitu spoločenských skupín a vznik rôznych foriem (variet) jazyka, 
jazykovú politiku štátu atď. ; informácie o jazyku získava metódami sociologického výskumu. 
 
Funkcie jazyka: 
 
▪ dorozumievacia (komunikatívna) – vyjadrujeme svoje myšlienky, postoje, city a pocity 
▪ poznávacia – jazyk slúži ako nástroj myslenia 
▪ estetická funkcia – rozvíja estetické cítenie človeka 
▪ reprezentatívna – jazyk patrí k dôležitým znakom národa, ktorým sa vymedzuje od 
ostatných národov  
 
Komunikácia: je to výmena informácií medzi podávateľom A a prijímateľom B v tej istej 
komunikatívnej situácií.  
 
 
Komunikácia má 2 zložky:  
1. verbálna= predstavujú ju jazykové prostriedky reči (ide o obsah našej reči) 
Najčastejšie formy ústnej jazykovej komunikácie: 
- monológ (samostatný prehovor osoby) 
- vnútorný monológ (špecifická výpoveď osoby, ktorú táto adresuje sama sebe. Zachytáva 
myšlienky človeka vo chvíli zrodu) 
- dialóg (rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami) 
- replika (základná jednotka dialógu, je to relatívne uzavretá jednotka, ktorá reaguje na 
predchádzajúci prehovor, resp. navodzuje ďalšie pokračovanie rozhovoru) 
 
2. neverbálna= predstavujú ju mimojazykové prostriedky (ide o všetko, čo reč sprevádza) 
Zaraďujeme tu: 
- zrakový kontakt (pohľady) 
- mimika (pohyby očí, úst, tváre...) 
- kinetika (pohyby tela, chôdza, postoj) 
- gestika (gestá, hlavne pohyby rúk, posunky ) 
- proxemika (priestorová a časová vzdialenosť medi odosielateľom a prijímateľom) 
 
- iné znaky (dotyky, objatie, podávanie ruky, intonácia , plynulosť reči, účes, úprava, 
oblečenie, písmo) 
Neverbálna zložka je veľmi dôležitá pri rečníckych prejavoch.  
 
Komunikačné zlozvyky- prerušovanie výpovede partnera, preháňanie, prekrúcanie faktov.  
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Efektívna komunikácia= obojsmerná komunikácia medzi hovoriacim a počúvajúcim, v 
ktorej sa vyjadrujú podporujúco, opisne a asertívne . 
Je založená na spolupráci, dobrom počúvaní a spätnej väzbe.  
(vedia čo chcú povedať, aktívne počúvajú, komunikovať jasne, nie sú rozptýlený, prijaté 
informácie vedia pochopiť) 
 
Devalvujúca komunikácia= opakom efektívnej, jej prejavy možno považovať za nízky 
stupeň úrovne, tiež za prejav hnevu, neschopnosti ovládať emócie (nebrať komunikujúceho na 
vedomie, napádať ho, skákať mu do reči, podceňovať, zneužívať dôveru, nehovoriť celú 
pravdu...) 
 
Asertívna komunikácia= asertivita je umenie presadiť sa a zároveň rešpektovať potreby 
iných (pomôže nám komunikovať tak, aby sme vedeli vyjadriť svoje pocity, povedať nie, 
prijať kritiku, prijať odmietnutie, presadiť si svoje, uzatvoriť kompromis...) 
 
Pasívna komunikácia= pasívne správanie- človek ustupuje, pociťuje stratu vlastnej hodnoty, 
nedokáže vyjadriť svoj názor, má nervózne gestá... 
 
Agresívna komunikácia= agresívne správanie- vnucovanie názorov, povýšenecký tón hlasu, 
trhavé pohyby... 
 
Súkromná komunikácia= neoficiálna, v súkromnom prostredí (súkromný dialóg, spor medzi 
súrodencami, telefonický rozhovor) 
Verejná komunikácia= vo verejnom oficiálnom prostredí. (diskusia, debata, polemika) 
 
 
Úloha č. 2 
 
Magický realizmus = Nový latinsko-americký román 
- rozvíjal sa v 60. Rokoch 20. Storočia 
- hovorí sa mu aj Hispano-Americká naratívna próza a zaberá vo svetovej literatúre dôležité 
miesto 
- dodnes sa kritici nezhodli, či je MR štýl, smer, technika písania, žáner 
- nevie sa aký je vzťah medzi magickým realizmom a fantastickou literatúrou avšak ako 
základný rozdiel medzi literatúrou magického realizmu a fantastickou literatúrou môžeme 
uviesť  pojem výmyslu – fantastická literatúra sa zrodila celá v mysli autora, magický 
realizmus vychádza zo skutočnosti a prvky tajomnosti sú s reálnom tak tuho prepletené, že 
čitateľ sa po čase presviedča, že táto literatúra prináša fakty možné. Je to niečo 
nepravdepodobne možné. AlejoCarpentier pomenoval magický realizmus aj termínom 
„zázračné reálno“. 
- dochádza tu ku kombinovaniu tradičného zvykoslovia magických úkonov, skutočnosti, 
nereálnosti a magickej zázračnosti 
- prelína sa tu skutočný a snový svet bez zreteľných rozhraní 
- jazyk je často metaforický a preto sa MR nazýva aj Nový barok 
- vyšiel zo surrealizmu, ale kým ten zázračno vymýšľal, MR ho nachádza v realite 
- do tém zo súčasnosti latinsko-amerických krajín presahujú mýty rás a kultúr, ktoré toto 
územie dobývali (indiáni, potomkovia privezených afrických černochov, španielski 
kolonizátori) 
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- Zakladatelia: AlejoCarpentier a Miguel Angel Asturias – žili v Paríži  
 
 
Román: Sto rokov samoty : autor tu opisuje 6 generácií Buendíovcov, ktorých príbeh je 
spojený s históriou Maconda, jeho založenia, rozkvetu i pádu. 
- Ľudia založia osadu, privedú na svet potomstvo, zbohatnú, rozširujú rodinu, niektorí odídu 
do vojny, či za dobrodružstvom, no po čase sa vrátia a zomrú. 
- Macondo je mesto založené z rozhodnutia jedného muža, tvorí akoby stred sveta, od okolia 
ho delí pustatina a uprostred je posvätný strom života. Rozprestiera sa medzi časom stvorenia 
a časom apokalypsy. Apokalypsa je tu popísaná ako konečná katastrofa, ktorá zmetie zo 
zemského povrchu skazený svet aj jeho obyvateľov. 
- Autor tu nedáva nádej. 
- V histórii rodiny sa opakujú mená ako Uršuľa a Amaranta – prekypujú činorodosťou 
a nezlomnosťou. Z mužov sú to uzavretí Aurelianovia, ktorí čas trávia štúdiom 
Melquiadesových zvitkov, ktoré ako napokon vysvitne, predpovedajú udalosti v Maconde, ale 
i siláci a drsní José Arcádiovia. 
- Opakujú sa tu situácie, nezvyklé prírodné javy a úkazy (vietor odnesie Remedios)- 
- Fantastické sa stále prelína s reálnym, komické s tragickým, historická s mytologickým 
a prítomné s minulým. – práca s časovými líniami 
- Melquiades sa vyskytuje v knihe po celý čas, sprevádza nás dejom a je akoby ochrancom 
Buendíovcov a snaží sa prísť na to, čo v nich je. 
- Láska je tu vykreslená negatívne – aj keď má čitateľ niekedy pocit, že postava je, alebo bude 
šťastná, autor nás presvedčí o opaku. 
- „Prvého priviazala pod strom a posledného žerú mravce.“ – Končí sa to životom posledných 
dvoch členov rodiny a tými sú Amaranta Uršuľa a jej manžel. Sú príbuzní, no nevedia o tom 
a napokon sa im narodí dieťa s prasacím chvostom a zožerú ho mravce. Melquiadesove zvitky 
sa vysvetlia. 
- MAGICKÉ PRVKY: Nanebovstúpenie krásnej Remedios, smrť sedliaka, po ktorom ostanú 
len žlté motýle, čo všade preletujú, zjedenie dieťaťa s prasacím chvostom.... 
- Na konci všetci umrú a zanikne aj Macondo. Celý dej je založený na snahe zachrániť dom 
po mnohých spustošeniach (povodeň, zanedbanie...), zlých vzťahoch, márnotratnosti... 
- Rodina má mnoho členov, ktorí zažívajú románika navzájom, prepletene. Len obe Uršule sa 
snažia dom zachrániť. 
- Medzi samotnými príbuznými vládne hlboká nenávisť, aj keď to vyzerá, že ide o lásku, je to 
len omyl. 
 

 
Novela Kronika vopred ohlásenej smrti 
- malé kolumbijske mestečko 
- Téma: Stáročne zvyky, mentalita kolumbijskeho národa, význam panenstva a smrti, 
etnická súdržnosť obyvateľstva, posvätná česť a krvná pomsta, ktoré boli príčinou 
absurdnej úkladnej vraždy. 
- Hlavná myšlienka: absurdnosť a absolútnosť fatalizmu 
Charakteristika postáv: 
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Santiago Nasar: bohatý vlastník dobytkárskej farmy, ktorý bol obvinený, že poškvrnil 
česť  Angely Vicariovej, na základe krvnej pomsty bol zavraždený. 
 
Angela Vicariová: nevesta, obvinila Santiaga Nasara, ktorý ju údajne zneuctil. Nikdy sa však 
nevysvetlilo, či zvodcom bol skutočne Santiago, alebo ho nevesta označila iba pod vplyvom 
okolností. ("...presne ho pripichla ako bezbranného motýľa na stenu, rozsudok nad ním bol 
vynesený. Santiago Nasar, - preriekla"). 
 
Pedro a Pablo Vicariovci: dvojičky, bratia Angely, mäsiarskymi nožmi dobodali 
Nasara,  „Zabili sme ho síce vedome, ale sme nevinní. Možno pred bohom, 
usúdil otec Amador. Pred bohom i pred ľudmi, bola to otázka cti". 
 
Bayordo San Román: zámožný cudzinec, manžel Angely Vicariovej "Vyzeral ako teplý, 
škoda, lebo človek ho mal chuť poliať ho maslom a zjesť živého“. 
 
Flora Miguelová: snúbenica Santiaga 

Dej: 
- práca s časovými líniami 
- začiatok: Santiago Nassar vstáva o 5.30 v deň svojej smrti, lebo chce ísť do prístavu privítať 
biskupa a celá dedina hovorí o tom, že Santaga chcú zabiť a vraciame sa 27 rokov dozadu. 
 
Ženích Bayardo San Román pochádza z bohatej a slávnej rodiny, nevesta z obyčajnej rodiny 
žijúcej v malom domčeku. Tradícia prikazuje nápadníkovi žiadať o ruku rodičov nevesty, a 
tak sa aj stane. Vzhľadom na spoločenské postavenie nápadníka rodičia svadbu povolia. Aj 
keď si je nevesta vedomá, že do manželstva musí vstúpiť ako panna, a že svojim konaním 
ublíži svojej rodine i sebe, odmietne utajiť stratenú nedotknutosť a nechá mladomanžela zistiť 
pravdu. Priateľky jej radia, aby manžela opila a vyvesila pofarbenú plachtu, nie krvavú ako je 
zvykom, ona to však neurobí. Po osudnej noci novomanžel vracia Angelu a odchádza 
z mestečka. Angela prezradí meno údajného násilníka – Santiago. Bratia nevesty sú odhodlaní 
splniť svoju "povinnosť pred Bohom". Takto sa rovnako obhajujú pred súdom, ktorý je 
vedený proti nim. 
 
Z ďalšieho diania je zrejmé, že bratia nehoria veľkou túžbou zavraždiť Santiaga Nasara. Svoj 
úmysel oznamovali takmer každému, koho stretli. Dúfali, že im v tom niekto zabráni, alebo že 
niekto stihne Santiaga vopred varovať. Tým by splnili svoju "povinnosť" pomstiť česť svojej 
sestry, a zároveň by nedošlo k zbytočnej vražde. Nakoniec dochádza k situácií, že väčšina 
obyvateľov mestečka vie o tom, čo sa chystá, okrem samotného Santiaga. Pablovi a Pedrovi 
ale nikto neverí, že by boli schopní zabiť Santiaga. Keďže už tretí deň pili na sestrinej svadbe, 
ľudia považovali tento nápad za žart a alkoholové poblúznenie. Obyvatelia k nim privolali 
plukovníka Aponteho, ktorý im odobral mäsiarske nože a posla ich domov.  
 
Bratia však neupustili od svojho zámeru, zaobstarali si nové mäsiarske náčinie a čakali pred 
Santiagovym rodinným domom. Medzitým sa Santiago zastavil u svojej snúbenky, ktorá 
jediná mu bola ochotná povedať pravdu. Vo chvíli, keď sa to dozvie, čo ho čaká, je už 
neskoro, stojí tvárou v tvár svojim vrahom a už  nemôže utiecť. Príde totiž domov rovno 
s vrahmi a jeho matka si myslí, že je už v dome. a tak rýchlo zavrie dvere. Dobodali ho však a 
Nasar sa ešte s trčiacimi vnútornosťami doplazil do predsiene, kde našiel svoju tetu: 
„Santiago, synak čo ti je!" "Zabili ma," odvetil. Pedro a Pablo  sa hneď udali na polícii, boli 
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odsúdení a následne po pár rokoch prepustení na kauciu. 
 
Bayordo San Roman sa po desiatich rokoch vrátil k Angele Vicariovej. Angela je ozaj 
zamilovaná a 10 rokov mu každý deň píše list. On sa vráti a v kufri má 2000 neotvorených 
listov zviazaných farebnými stužkami podľa dátumu. 

 
 
 

Román : Tisícročná včela (názov 1000-ročná včela symbolizuje 1000-ročné dejiny slov. 
národa) 
- jeho pokračovaním je román Nemé ucho, hluché oko 
- najúspešnejšie dielo aj sfilmované 
- príbeh sa odohráva na Liptove (v rodnej dedine Hybe) a na juhu R-Uhorska  
- námet: historický. 
 
Autor čitateľa nenudí, ale pripravuje mu priam šoky + v románe sa súbežne s reálnymi 
príbehmi odohrávajú príbehy neskutočné, záhadné, iracionálne, niečo medzi snom a 
skutočnosťou. Napr. keď sa Martin Pichanda v bruchu veľryby stretáva s Želkou 
Matlochovou a hrá s ňou karty, sníva nad mapami o cestách do ďalekých krajín, v deň smrti 
Martina Pichandu sa stratí pes a jeho stopy v čerstvom snehu sa končia uprostred záhrady, 
keď Martin žiali nad smrťou syna Karola a v predstavách sa mu menia granáty na oštiepky (a 
opačne), ale najmä predstava o dejinách ľudského spoločenstva, ktorú spredmetňuje v románe 
tisícročná včela, včely veľké ako vrabce, neskutočné javy – drotár naplní hrnce vodou a ráno 
sa voda premení na víno). Súčasťou románu sú tiež povery, porekadlá a mnohé magické javy 
– to sú prvky magického realizmu, ktoré dávajú dielu charakter mýtickosti a rozprávkovosti 
- obsahuje aj znaky postmoderny – napr. citácie z novinových správ, sťažnosti poddaných... 
- je tu prítomná irónia, humor, satira 
 
Téma : v popredí sú životné osudy 3 generácií roľníkov a sezónnych murárov rodiny 
Pichandovcov od 2. pol. 19. stor. až do r. 1918 (do konca 1. svetovej vojny) – teda v období 
nepriazne a posledných rokov núteného spolužitia s Maďarmi)  
– nejde len o klasický generačný román (zo začiatku sledujeme obraz patriarchálneho života, 
pravidelne práca doma na poli + po zbere úrody „múračky“.), popri postavách z rodu 
Pichandovcov je dôležitou postavou i včelia kráľovná – matka, ktorá sa zjavuje v snových 
sekvenciách (Samovi sa zjaví včelia kráľovná vo sne a prihovára sa k nemu, zvádza ho).  
 
- 1. generácia – Martin Pichanda – zakladateľ rodu, sedliak – múdry, skúsený – ako murár 
spoznal svet, veselý, miluje svoju rodinu (aj keď v mladosti bol neverný svojej žene s 
frajerkou Želkou) i včely, s ním môžeme spojiť pojem geografia, má rád mapy, má ich 
pripnuté na úľoch – „putuje“ po nich – má tri deti (Samo, Valent, Kristína). Má rád vínko, na 
čo aj doplatí, zomiera – keď cmúľa zmrznuté víno z rozbitej fľaše, črepiny sa mu dostanú do 
hrdla a on sa zadusí. Jeho pohreb sa mení na karneval (na zamrznutom kopci sa s truhlou 
pošmyknú a letia dolu a ostatní podobne sa šmyknú ako na saniach – truhla končí v potoku). 

- Samo – obraz sedliaka, veľmi pracovitého, berie si za manželku Máriu a má s ňou päť detí, 
má výrazné sociálne cítenie a zmysel pre spravodlivosť. Prestane chodiť na búračky, keď mu 
náhodou pri demonštrácii zabijú syna Janka, potom bude mlynárom (tu mu zomrie dcéra 
Emka), potom železničiarom, dostane sa do politiky, jeho syn Peter bude na ruskom fronte – 
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prežije, syn Karol zomiera na talianskom fronte, syn Samko – odchádza za prácou do 
Ameriky, ešte syn Marko... 
 
- Valent – študuje v Prahe právo a má zo všetkých súrodencov najmenej sociálneho cítenia, 
ožení sa s bohatou Hermínou z vypočítavosti (jej otec mu pomôže rozbehnúť právnickú 
kariéru) napriek tomu, že Hanka (jeho dedinská láska) s ním čaká dieťa.  
 
- Kristína – zaľúbi sa do Mateja Sroka, vezmú sa, ale nemôžu mať deti, Matej neskôr zomiera, 
v lese ho privalí strom a ona žije s Julom Mitronom (bez sobáša) a má s ním deti 
 
Hl. myšlienka: autor v tomto historickom gen. románe vychádza z toho, že našou národnou 
filozofiou bola filozofia práce, podľa ktorej Slovákov zachránila v nepriaznivých hist. dobách 
práve ich usilovnosť, neúnavnosť, pracovitosť porovnateľná so včelami. 

Kompozícia: román sa skladá z 9 kapitol. Využíva v ňom prvky humoru, fantázie, satiru, 
grotesku, paródiu. Typickou črtou sú individuálne osudy jednotlivcov, ktoré sa odvíjajú v 
závislosti od spol. a hist. pohybov.  
 
Hl. postavy: Martin Pichanda – ktorý má ženu Ruženu; Samko, Kristína a Valent; 6 
Samkových detí, ktoré má s Máriou Dudáčovou – Janko, Samko, Peter, Ema, Karol, Marek; 
Haderpán a dcéra Hermína; Julo Mitroň; Jožko Náder 
 
Kontrast: obraz slovenského vidieka (patriarchjálny spôsob života, zvyky a tradície dediny) v 
kontraste s mestom a jeho obyvateľmi, odlišným obrazom rodinných vzťahov, lásky, 
maďarizácia, teda veľký svet civilizácie 
 
 
 
Myslím, že diela magického realizmu sa na seba veľmi podobajú, aj keď v slovenskej 
literatúre nedosahuje MR až taký rast. Samozrejme diela SMR sa zameriavajú na Slovensko 
Zadanie 26 
 
Úloha č. 1 
Určte, čo majú spoločné a čím sa odlišujú výklad a úvaha. Zoštylizujete 2-3 vety na tému 
„láska“ tak, aby ste zreteľne odlíšili úvahu od výkladu. 
Úloha č. 2 

                Uvažujte nad stvárnením témy mesta v dielach slovenskej literatúry od 30. rokov19. storočia   
po súčasnosť.  Analyzujte a porovnajte zobrazenie mesta v dielach Domika Tatarku Prútené 
kreslá a Panna zázračnica. 

 
Ukážka č.1 

 
Dominik Tatarka – Prútené kreslá 
     Prestal nosiť klobúk, lebo Daniela povedala, že v Paríži muži nenosia klobúky;  Ale ešte 
nebola spokojná. Mávla rukou nado mnou a nad pochybným vkusom a pojala ma pod 
pazuchu, rozhorčená, posmešná. 
     - Poďme! 
     Vo výklade najbližšieho obchodu na bulvári ukázala mi krásny šál. 
     - Páči sa vám? 
     - Páči! Veľmi. 
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     Vstúpili sme. Dala si predložiť vštky šály, čo mali najkrajšie, a vybrala mi eštekrajší a – 
lacnejší. Prehodila mi ho okolo krku, zasunula do výstrihu a na chrbte za pás, ako sa vtedy 
nosilo, a postrčila ma k zrkadlu. 
 - Takto si môžeme aj spolu sadnúť do kaviarne. Uznajte, prosím, každý čašník nemusí hneď 
na vás vidieť, že v Paríži nie ste doma.. 
 
Ukážka č.2 

 
Ivan Horváth – Laco a Bratislava 
     Laco nevedel, čo má robiť, kam má ísť, len toľko vedel, že niekde musí ísť. Zliezol zo skaly 
a najkratšou cestou zamieril domov. Otec sedel pod lipou, mal v ruke Národnie noviny, snáď 
ich čítal. Laco nevedel, čo má povedať, a ako mu to povedať. 

         „Chcem ísť preč, otec, chcem odcestovať,“ hovoril a bál sa, že sa ho otec opýta, kam to chce 
ísť. 

         Otec sa ho však na to nepýtal. Povedal mu: 
        „Dobre je, choď do Bratislavy. Tam sa daj zapísať na univerzitu a choď navštíviť pravotára 

Kalného, to je môj dobrý známy, chodili sme spolu do gymnázia. Snáď ťa i prijme na byt, 
budeš tam ako doma.“ 

         „Áno, do Bratislavy pôjdem,“ odpovedal Laco. Prečo by aj nie. V Bratislave je minister, musí 
to byť zaujímavý človek. Potom je tam Dunaj, ten bude asi inakší ako Váh, je tam mnoho ľudí 
a vraj mnoho bánk, to všetko je hodno si obzrieť. 
	

Úloha č.1 
Výkladový slohový postup: VÝKLAD, ÚVAHA 
• najviac  je využívaný v náučnom štýle 
• uplatnenie má aj v hovorovom, umeleckom, rečníckom  a publicistickom štýle 
• slúži na vysvetlenie javov, postupov, objasnenie súvislostí 
• objektívne vysvetlenie bez emocionálneho zaujatia (pre výklad) 
• subjektívne vysvetlenie s emocionálnym zaujatím (pre úvahu) 
• logická stavba a zložitá štruktúra 
• útvary: výklad, projekt, prednáška, úvaha, recenzia 
 
Rozdiely medzi výkladom a úvahou 
Výklad je objektívny slohový útvar; autor stojí nad textom; obyčajne využíva neosobné 
vyjadrovanie alebo autorský plurál; základom je analýza javov, predmetov a vzťahov. 
Úvaha je subjektívny slohový útvar; uplatňuje sa v nej vlastný názor autora; základom je 
interpretácia známych faktov. 
 
Úvaha  
- útvar výkladového slohového postupu, v kt. autor zaujíma postoj k závažnejším 
spoločenským alebo filozofickým problémom  
- prostredníctvom úvahy sa vyjadrujeme a hodnotíme spoločnosť, jej myslenie a konanie  
- jej východiskom sú známe poznatky, kt. si autor osvojil štúdium, ale aj životné skúsenosti a 
bezprostredné zážitky  
- autor zaujíma subjektívny postoj, avšak tento postoj musí byť podložený logickými, 
objektívnymi skutočnosťami  
- vyskytuje sa v náučnom štýle (kritika, recenzia), v publicistickom štýle (úvodník, komentár) 
a v umeleckom štýle, a to v poézii (reflexívna lyrika), v próze a dráme (v reči rozprávača i v 
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reči postavy)  
- dochádza k prestupovaniu (hybridizácii) štýlov - náučného, umeleckého, publicistického a 
prípadne rečníckeho, ale aj iných slohových postupov ako výkladového (rozprávací, opisný)  
 
Výklad  
- zväčša sa prestupuje výkladový slohový postup s opisným slohovým postupom  
- uvádzajú sa argumenty (dôkazy) a príklady  
- pri vysvetľovaní sa používajú základné postupy logického myslenia:  
a) indukcia - logická myšlienková činnosť, ktorou sa z jednotl. konkrétnych prípadov 
vyvodzuje všeob. záver  
b) dedukcia - zo zovšeobecnenia sa odvodzujú jednotlivé prípady  
c) argumentácia  
d) analýza - rozbor, rozklad  
e) syntéza - zhrnutie  
f) analógia - zhoda, obdoba, pripodobenie  
g) komparácia - porovnávanie  
h) konkretizácia - znázornenie  
i) exemplifikácia - doloženie na príkladoch  
j) aplikácia - použitie, prenesenie poznatkov  
k) generalizácia - zovšeobecnenie  
 
 
Láska – výklad:  Láska je vzťah medzi dvomi ľuďmi založená na pochopení, dôvere, 
tolerancii, možno obdive a inými atribútmi. Samozrejme aj lásku by sme mohli deliť na rôzne 
typy a štádiá. Napr, rodičovská láska, láska medzi partnermi, láska medzi priateľmi a pod. 
 
Láska – úvaha: Čo je to láska? Každý z nás toto slovo berie inak, predstavuje si pod ním niečo 
iné. Presná definícia neexistuje. Tak ako nikdy pomocou slov nedokážeme vyjadriť naše 
pocity, ani láska sa nedá popísať. 
 
2. úloha: 
 
Panna zázračnica:  
Zobrazil študentské prostredie BA, krčmy, ulice, ateliéry, kde sa uskutočňujú výstredné 
schôdzky budúcich básnikov, maliarov a iných umelcov. Medzi nich sa nečakane a tajomne 
dostáva Anabella a všetkým pomotá hlavy. Privedie ju ako prvý Tristan, ktorý sa s ňou stretne 
počas bombardovania. Je veľmi krásna a každý si ju chce získať. Začína sa čosi zvláštne – 
Anabella koketuje s každým, ale ponecháva si odstup. Začína sa všetko miešať – reálny svet s 
predstavami a snami. Je to podobná montáž, akú využívali surrealisti. Anabella napokon 
zmizne a nevie sa kde je, či sa utopila, alebo odišla. Sochár jej robí posmrtné masky 
a rozposielajú ich mužom. V diele sa často vyskytujú obrazy z rôznych miest v Bratislave, 
napr. dej sa začína v divadle. Aj spoločnosť je tu vykreslená hodnoverne na vtedajšie roky. 
Všetci sú mladí, nie veľmi skúsení, snažia sa niečím preraziť, niečím uspieť, získať si 
Anabelu. Keď však zistia, že paktovala so starším mužom, pre majetok, urazia ju a uvedomia 
si, že nie je aká si mysleli. 
 
Prútené kreslá:  Zobrazuje tu krásy Paríža, keď B.S. študuje na Sorbonne.  Dej sa 
odohráva tesne pred 2. svetovou vojnou v Paríži (v penzióne i v uliciach). Autor vychádza z 
osobných zážitkov počas štúdií v Paríži pred 2. svetovou vojnou. Bartolomejv Slzička 
rozpovie na podnikovom zájazde Jarmile svoj vlastný príbeh lásky z času, keď študoval v 
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Paríži.  
 
Prútenékreslá - v prútených kreslách sedí Bartolomej a Jarmila, keď jej rozpráva svoj  
príbeh; v prútených kreslách sedávali aj s Danielou, keď chodili do istej parížskej kaviarne; 
predstavujú pre neho pohodlie a spomienky.  
 
V diele popisuje mentalitu francúzov. Krásnym príkladom je Daniela, ktorá je 
praváFrancúzka, potrpísina to, aby bola vždyupravená, je sivedomásvojejkrásy, radakoketuje, 
no vzápätí je nedostupná, je veľmitemperamentná, no napriektomusastará o všetkých v 
penzióne, najmä o Bartolomeja. Hovoria o nejako o mentorke, mala prísnu výchovu umníšok 
a doterazsadržíniektorýchzásad.Bartolomejsa v nejnikdynevyzná. Daniela ho 
sprevádzamestom, pomáha mu vybaviťsivšetkyvecipotrebnénapobyt v Paríži. Zakáže mu 
nosiťklobúk a kúpi mu šál, abyhneďnebolopoznať, že je cudzinec.V 
dieleautorobčasneopisujekrásyParíža,chvílestrávanéspoločne s 
Danielou.NávštevuDanielinhoobľúbenéhomiesta – záhradys fontánou, kdesa 
BjedinerazpodaríbozkaťDanielu, no vzápätídostanefacku.Krásymesta, no hlavne Daniela, 
upútajúpozornosťBartolomejanatoľko, žeParížopúšťa s veľmiťažkýmsrdcom. 
  
 
Zadanie 27 
 
Úloha č. 1 
Charakterizujte výkladový slohový postup. V akých slohových útvaroch a jazykových štýloch 
sa vyskytuje? Ako sa vo výkladovom slohovom postupe prejavuje hybridizácia jazykových 
štýlov a slohových útvarov? 
Úloha č. 2 
Charakterizujte, definujte a doplňte príkladmi tieto pojmy: postmodernizmus, nový román, 
antiromán, absurdná dráma. Zamyslite sa nad dielami absurdnej drámy ako prejavmi 
bezvýchodiskovosti z rozporov spoločnosti. 

 
Ukážka č.1 
 
Friedrich Dürrenmatt - Fyzici 
 
Möbius: Kto zabíja, je vrah, a my sme zabili. Každý z nás mal poverenie, ktoré ho zaviedlo do 

tohto ústavu. Každý z nás zabil svoju ošetrovateľku z určitého dôvodu. Vy preto, aby 
neohrozili vašu tajnú misiu, a ja, lebo sestra Monika vo mňa verila. Pokladala ma za 
neuznaného génia. Nepochopila, že dnes je povinnosťou génia zostať neuznaným. 
Zabíjanie je niečo hrozné. Zabil som, aby som zabránil ešte hroznejším vraždám! 
Prišli ste vy. Vás nemôžem odstrániť, ale možno vás presvedčím. Majú naše vraždy 
zostať nazmyselné? Buď sme obetovali, alebo vraždili. Buď zostaneme v blázinci, 
alebo sa zblázni svet. Buď si vyhodíme ľudí z pamäti, alebo ľudstvo vyletí do 
vzduchu. 

 
Ukážka č. 2 
 
Samuel Beckett – Čakanie na Godota 
 
1. dejstvo 
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Estragon: Ty! (Chytí zvyšok mrkvy za konček vňate, zdvihne ho a otočí pred očami.) To je 
zaujímavé. Čím človek viac je, tým je to horšie. 

Vladimír: U mňa je to naopak. 
E: To je? 
V: Postupne si zvykám na chuť. 
E (po dlhom rozmýšľaní): A to je naopak? 
V: Otázka temperamentu. 
E: Charakteru. 
V: Za to človek nemôže. 
E: Človek sa zbytočne pechorí. 
V: Zostáva tým, čím je. 
E: Nadarmo sa trepe. 
V: V podstate sa nemení. 
E: Tak ideme? 
V: Poďme. 
(nepohnú sa) 
 
Úloha č.1. 

Výkladový SP: 
 
- vyberá a usporadúva údaje, fakty - výklad je odvodené od slova vykladať - vysvetľovať  
- je to náučný žáner - didaktický  
- môže byť v písomnej aj ústnej forme  
- vyskytuje sa najmä v písomných útvaroch náučného ( odborného ) štýlu, ako sú výklad, 
štúdiá, referát, recenzia, úvaha, esej, dizertácia ( vedecká rozprava ), prednáška, prejav, 
diskusia, úvodník, komentár, causerie, recenzia. 
- S mnohými sa stretávame v publicistickom  štýle  (Ak ide o úvahu prípadne o esej 
,prejavuje sa v nich  subjektívny  postoj autora.), alebo v náučnom štýle. 
- najbežnejším útvarom výkladového slohového postupu je učebnicový (didaktický ) výklad, 
ktorého ústnou podobou je prednáška  
- cieľom výkladu je vysvetliť nejaký technický alebo spoločenský problém, poučiť o nejakej 
veci. Výkladom sa vysvetľujú a sprístupňujú známe vedecké poznatky  
- aby bol jasný často sa využívajú schémy, grafy,. . .  
 
výkladový slohový postup má tieto znaky :  
1. je písaný didaktickým štýlom  
2. postoj autora je objektívny ( 3.osobaj.č., alebo 1.osoba mn.č. )  
3. vo výklade prevažuje :  
- analýza  
- syntéza ( skladanie, zlučovanie )  
- komparácia ( porovnávanie )  
- konkretizácia ( presné pojmy )  
- aplikácia ( preniesť niečo na niečo )  
- generalizácia ( zovšeobecnenie )  
- vedecké argumentovanie ( dokazovanie )  
- citácie ( presné ciáty )  
- logické vyjadrovanie  
- členenie výkladu na úvod, jadro a záver  
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Úvod - načrtnutie do problematiky, uvedenie do nej  
Jadro - rozoberá problematiku, nachádza sa tu objasnenie, vysvetlenie,. . . .  
Záver - generalizácia - zovšeobecnenie problematiky  
 
Pri vysvetľovaní, tvorení výkladu sa používajú základné postupy logického myslenia:  
1. indukcia - z jednotlivých konkrétnych príkladov vyvodzujeme všeobecný záver  
2. dedukcia - zo zovšeobecnenia odvodzujeme jednotlivé prípady ( odvodzovanie )  
3. argumentácia - autor vedecky alebo voľne cituje, prípadne parafrázuje. 

Dnes už najmä v publicistike je ťažko nájsť čistý útvar. Často dochádza k miešaniu/splývaniu, 
čiže hybridizácii útvarov, kedy zmiešavame charakteristické vlastnosti dvoch, či viacerých 
útvarov. Jazykové štýly vo výkladovom SP sú často hybridmi publicistického, náučného 
a umeleckého štýlu. Záleží na útvaru, pokiaľ nám dovoľuje vybočiť z hraníc. 
 
 

Úloha č.2 
Zamyslite sa nad dielami absurdnej drámy ako prejavmi bezvýchodiskovosti z rozporov 
spoločnosti. 

Postmoderna 
- 40. Roky 20.st., ale najviac sa rozvinula v 70. Rokoch 
- neznamená avantgardu, nesnažila sa byť novotvárna, ale prelínala sa v nej tradícia 
a experiment, častá je aj rekonštrukcia starých literárnych diel a textov.  
- predstavitelia postmoderny využívali prvky rôznych druhov literatúry, dochádzalo 
k prelínaniu – publicistiky, histórie a náučnej literatúry 
- častá je tu aj mystifikácia, čiže výmysel, ktorý sa tvári ako pravda 
- častá zmena motívov a štýlov 
- hrdina je skôr antihrdina v niektorých prípadoch 
- využívanie motívov ako maska, zrkadlo, labyrint a knižnica/múzeum 
- Umberto Eco: Pražský cintorín (19. storočie, Simmonini – DallaPicola),Meno ruže 
- Patrick Suskind: Parfum (Jean-Baptiste Grenouille) 
- Vladimir Nabokov: Lolita 
 
Nový román – Antiromán 
- 50.roky 20. Storočia Francúzsko 
- presadzujú sa tu nové zásady prózy 
- autori popierali všetky zásady klasického románu 
- vychádzali z filozofie pozitivizmu (všetko poznávanie vychádza len zo skúsenosti) 
- nepochybovali o existencii okolitého sveta, ale nesnažili sa ho vysvetľovať 
- odmietala sa klasická próza (popieral sa príbeh, oslabovala dejová línia, nie sú tu prítomné 
tradičné románové postavy, ani kompozícia) 
- písalo sa racionálne, akoby bez uplatnenia fantázie, vyzdvihoval sa význam dialógov, lebo 
tie vyzdvihujú psychiku človeka 
- rozprávač oka kamery 
- pôsobia na psychiku človeka a odmietajú vnútorný monológ 
- Alain Robbe Grillet: Gumy (Profesora Duponta sa snaží niekto zavraždiť, pokus je 
neúspešný ale nechá sa vyhlásiť za mŕtveho, lebo sa bojí, jadro tvoria rôzne vysvetlenia 
vraždy profesora a prenasledovanie vraha – I keď vôbec nie je zavraždený, detektív Wallas 
pri prenasledovaní páchateľa zavraždí omylom samotného profesora, v závere je opis 
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všedného dňa – poukázanie na nevšímavosť. Má mytologické pozadie – vrah hľadá vraha a 
pritom ním je sám – Oidipus) La jalousie (Žalúzie – Žiarlivosť) (Anonymný rozprávač cez 
žalúzie sleduje zmeny v okolí, takto chce manžel zistiť neveru manželky, nedozvedáme sa 
však o ňom nič, ani dôvody na žiarlivosť, opakuje sa niekoľko životných situácií majiteľov  
banánových plantáží niekde v trópoch, žena A a jej sused Frank sa pravidelne schádzajú v jej 
dome, chodia na nákupy do mesta a stálym svedkom stretnutia je manžel A, ktorý nie je 
pomenovaný ani sa neprejavuje, o jeho prítomnosti sa dozvedáme len kvôli tretej stoličke a 
príboru, autor zdôrazňuje, že sa čitateľovi odohráva len v hlave, ale pritom ho čitateľ pochopí 
ako manžela, o ľúbostnom vzťahu nepadne ani slovo, ale tento vzťah vyplýva z podrobne 
popísaných vecí (narážky, gestá, písanie listu, cesty do mesta, noc v hoteli), nevieme či ide o 
neveru) 
 
Absurdná dráma – Antidráma 
- 50. Roky 20. Storočia 
- zobrazuje človeka v situáciách úzkosti, bez schopnosti komunikovať s druhými ľuďmi 
s pocitom straty zmyslu života 
- ffia sa blíži k myšlienkam existencionalizmu 
- chýba súvislý dej, často aj zápletka aj motivácia konania postáv, medziľudská komunikácia, 
rozuzlenie v závere 
- témou je nemožnosť dorozumenia, jazyk je akoby degradovaný (podceňovaný). Neslúži na 
dorozumenie, monológy sú nelogické a reč v dialógoch nenadväzuje (každý si hovorí svoje) 
- Samuel Beckett: Čakanie na Godota, Koniec hry, Posledná páska, Obraz (jedna veta 
1200 slov), Búrlivé ticho 
- FriedrichDurrenmatt: Návšteva Starej dámy (Claire, AlfredIlla – v závere absurdita – 
napriek smrti sú všetci nadšení z peňazí a hrá Óda na radosť), Fyzici 

 
* Myslím, že autori chceli poukázať na neschopnosť ľudí prispôsobiť sa svetu a okolitému 
životu. Boli akýsi prázdni, slová boli nepotrebné, akoby žili len z minúty na minútu bez 
akýchkoľvek plánov svoje stereotypné životy.  Absurdná dráma bola o neschopnosti 
komunikácie, spolužitia, pochopenia, nedostatkoch v ľudských vnútrach, nenaplnených 
pocitoch a myšlienkach. Autori chceli vyjadriť dobu tak, ako ju videli. Nebolo treba ju 
zbytočne popisovať. Ľudia pochopili. Aj keď tieto diela nemajú dej, zmysel, či pointu, myslím, 
že skutočnou pointou bolo práve poukázať na to, čo z ľudí ostalo, na ich nečinnosť, skazenosť 
a neschopnosť. 

 
Zadanie 28 
 
Úloha č. 1 
Charakterizujte hlavné vetné členy. Povedzte, aké druhy prísudkov poznáme, čím môžu byť 
jednotlivé typy podmetov a prísudkov vyjadrené. Na každý z nich uveďte príklad.  
Úloha č. 2 
Charakterizujte českú a slovenskú medzivojnovú drámu a jej predstaviteľov ( Ivan Stodola, 
Július Barč-Ivan, Karel Čapek). Vysvetlite podmienky vzniku a formovania profesionálneho 
slovenského divadla.  Na základe vlastného výberu porovnajte dve drámy, ich hrdinov, 
riešenie konfliktov a zvláštnosti umeleckého stvárnenia. 
 
Ukážka č.1 
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Ivan Stodola – Náš pán minister 
Jean : Keby ste vedeli, ako krásne sa žije v našej spoločnosti. Najmä keď nadíde čas 

poľovačiek, rybačiek, pohonov, och! To sa u nás zíde dvadsať-tridsať ľudí a nemajú 
konca zábavy, hostiny, pitia, karty, spevy, tance... 

Milka : To je iste prekrásne. 
Jean : Chceli by ste žiť v takej spoločnosti? 
Milka : Do rozpakov ma donášate. Pravda, neviem si život ani inakšie predstaviť ako s 

komornou, autom, šermovaním a tancom. 
Jean : Vy ste báječná žena ! 
Milka : Je iste krásny pocit byť bohatým. 
Jean: Aj ja si myslím. 
 
Ukážka č.2 
 
Ivan Stodola – Bačova žena 
Ondrej: Mnoho tomu rokov, čo sme sa rozišli. 
Eva     : Mnoho... 
O: Pamätáš, keď som odchodil, v akej sme boli biede? Ničoho nebolo, len ten pásik poľa na 

meter hen za vŕškom, to bol celý náš majetok. Čo sme sa tej hlinačky nakrájali, 
naorali, a ovsík ledva po členky. A na vŕšku sa nám ten pásik tak zúžil, že sme nemohli 
pluhom prejsť, aby sa nebola k susedovi zem presýpala. 

E: Veru som neraz priehrštím hádzala zem našu naspäť za pluhom.. 
O: Teraz ako sa to všetko premenilo. Všetky tie krásne čierne polia sú tvoje. Či sa pamätáš, 

ako nebohá osvietená pyšno stávali, keď sme žali, s podopretými rukami nad nami. Tam 
teraz ty budeš stáť, osemnástim z čeľade budeš rozkazovať. 

 
Úloha č.1 
 
PRÍSUDOK  
- je to základný vetný člen  
- na prísudok sa pýtame otázkou Čo robí podmet? Čo sa s podmetom deje?  
- vyjadruje dej, stav alebo vlastnosť a prisudzuje ich podmetu  
pr. Dievča zhíklo. Starká zostarla. Koláč je výborný. Fialka  
vonia. Hanka má dlhé vlasy.  
  
- prísudok sa najčastejšie vyjadruje slovesom, ktoré  
vyjadruje osobu, číslo, čas a spôsob (sloveso je v určitom  
tvare)  
- prísudok spolu s vetnými členmi, ktoré ho rozvíjajú tvoria  
dokopy prísudkovú časť vety  
pr. Naša stará babička sedí v hojdacom kresle.  
  
- prísudok môže byť:  
a) slovesný prísudok   
1) určitý tvar plnovýznamového slovesa  
pr. návšteva odišla, žiaci sa budú fotografovať, Danka by neklamala  
2) určitý tvar neplnovýznamového slovesa + neurčitok plnovýznamového slovesa  
pr. strýko musí cestovať, turista sa chce ubytovať  
b) menný  
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- určitý tvar pomocného slovesa + podstatné meno, prídavné menom, zámeno, číslovka, 
príslovka:  
pr. Mama je zverolekárka. Brat bol chorý. Zošit je môj. Rasťo bol prvý. Vajíčka sú natvrdo.  
  
!!!Poznámka:  
-ak má sloveso byť význam - existovať, nachádzať sa, jestvovať, je plnovýznamové a plní 
úlohu prísudku:  
pr. V škole je jedáleň. V meste sú veľké parky.  
- ak sloveso byť tvorí prísudok s podstatným menom, prídavným menom alebo zámenom, je 
neplnovýznamové, 
vtedy ho nazývame sponovým slovesom  
pr. Teta je kuchárka. Stravníci sú spokojní.  
  
!!!Poznámka:  
- ak sa dajú tvary zvratného zámena “sa, si“ nahradiť dlhými tvarmi “seba, sebe“ bývajú vo 
vete predmetom pr. Otec sa holí  
- zvratné “sa, si“ ako súčasť zvratného slovesa alebo tvaru slovesa (pr. v trpnom rode) býva 
vo vete súčasťou  prísudku alebo slovesného vetného základu (Dom sa stavia)  
 
!!!Poznámka: pri vykaní je prísudok v tvare 2.osoby plurálu pr. Pán učiteľ, boli by ste taký 
dobrý a podali mi vysvetlenie. 
  
  
- prísudok môže byť:  
a) jednoduchý (holý) pr. Mama čaká.  
b) rozvitý pr. Mama čaká na syna. Mama dlho čaká.  
c) viacnásobný pr. Dieťa rozpráva a rozpráva. (= to isté sloveso alebo synonymné sloveso) 
Dieťa je veselé a šťastné. (= pri viacnásobnej mennej časti prísudku)  
  
 
 
 PODMET  
- je základný (hlavný) vetný člen  
- na podmet sa pýtame pádovou otázkou kto? čo? spolu s prísudkom  
- vyjadruje činiteľa deja alebo nositeľa stavu a vlastnosti vo vete  
pr. Otec volá. Teta bude čakať. Klobúk je slamený.  
  
- podmet spolu s vetnými členmi, ktoré ho rozvíjajú tvoria dokopy podmetovú časť vety  
pr. Naša stará babička sedí v hojdacom kresle.  
  
- podmet môže byť:  
a) vyjadrený (2v) pr. Dieťa vyzdravelo.  
b) nevyjadrený (2n) - ak je známy z predchádzajúcej vety alebo situácie pr. (ono) V 
nemocnici ležalo asi týždeň.  
  
- podmet môže byť:  
a) jednoduchý (holý) pr. Andrej spal. Prišiel aj otec.  
b) rozvitý pr. Malý Andrej spal. Prišiel aj náš otec.  
c) viacnásobný pr. Peter a Paľo sa nezúčastnili.  
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- úlohu podmetu plnia:  
- podstatné mená v nominatíve (dievča zhíklo)  
- zámeno v nominatíve (niekto zvoní)  
- prídavné meno v nominatíve (sýty neverí)  
- číslovka (obaja pozorne počúvali, mnohí neprišli)  
- citoslovce (Hlasné hurá znelo štadiónom)  
- sloveso v neurčitku (Fajčiť je zakázané!)  
 
 
VETNÝ ZÁKLAD (VZ)  
- je hlavným vetným členom jednočlennej vety (vo vete je prítomný buď iba podmet alebo iba 
prísudok)  
  
- vetný základ môže byť:  
a) jednoduchý (holý)  
pr. Mrzne. Nefajčiť! Bude pršať. Neklopať! Psst! Potraviny.  
b) rozvitý  
pr. Vonku mrzne. Zákaz fajčiť! Do rána nasnežilo. Nevidieť ani na krok. Bolo mi do plaču.  
c) viacnásobný pr. Je dusno a horúco. Bolo chladno a sychravo.  
  
- vyjadrenie vetného základu:  
- slovesom - v 3. os. sg., stredného rodu: Snívalo sa mi.  
- neurčitkom: Stáť!  
- pomocným slovesom byť + príslovkou pr. Je jasno.  
- podstatným menom: Žiacka knižnica.  
- príslovkou pr. Výborne!  
- časticou pr. Áno.   
- citoslovcom pr. Hurá! Chachacha! 
 
 
 
 
Úloha č.2 
 
Podmienky vzniku a formovania profesionálneho slov. divadla 

Dráma bola na začiatku 20.st. najmenej rozvinutým druhom literatúry, lebo chýbali základné 
podmienky, neboli divadlá, herci aj režiséri. 
 
Po skončení 1. svet. vojny a zániku Rakúsko-Uhorskej monarchie vznikol 28.10.1918 
spoločný štát Čechov a Slovákov- Československá rep. Táto historická udalosť bola 
výsledkom národnooslobodzovacieho zápasu obidvoch národov. Po stáročia cudzej nadvlády 
sa v ČSR vytvorili priaznivé podmienky pre rozvoj národného života . Slovenčina sa stala 
štátnym jazykom, prenikala do škôl a úradov .  
 
V r. 1919 obnovila svoju činnosť Matica slovenská, v Bratislave vznikli dve inštitúcie 
celonárodného významu – Univerzita Komenského a Slovenské národné divadlo (1920) – 
český súbor. Zač. 30. Rokov vznikol aj slovenský súbor a súčasne existoval s českým až do 
38 kedy Česi museli odísť do Čiech. V rokoch 1924- vzniklo Východoslovenské divadlo v 
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Košiciach a v r. 1941 Slovenské ľudové divadlo v Nitre. (Divadlo Andreja Bagara- jeden z 
jeho zakladateľov) 

Pred rokom 1918 na Slovensku neexistovalo žiadne profesionálne divadlo, ale už v klasicizme 
vznikali prvé ochotnícke divadlá . Medzi prvými hrami bola uvedená veselohra Kocúrkovo- J. 
Chalupka. 
 
Od konca 20. Rokov SND začalo hrávať čoraz viac slovenských hier, okrem známeho 
dramatika Tajovského to boli najmä Ivanu Stodolu a Júliusa Barča – Ivana. K prvým 
profesionálnym hercom patrili Andrej Bagar, Ján Borodáč, Oľga Borodáčová, Hana 
Malíčková a z režisérov Ján Jamnický. 

Divadlá dnes: Thália (KE), Štátne divadlo (KE), Divadlo Jonáša Záborského (tvoria ho 
operná scéna v BB a Zvolen činohra), Slovenské komorné divadlo (Martin), SND (BA), 
Divadlo Nová scéna (BA), Štátna opera (BB), Divadlo Jozefa Palárika (Trnava), Divadlo 
Andreja Bagara (Nitra), Staré divadlo v Nitre, Jókaiho divadlo (Komárno), Mestské divadlo 
(BA), Divadlo Ludus (BA), Divadlo Aréna (BA), Divadlo Romathan (KE), Bábkové divadlo 
(KE, Žilina, BB), Divadlo Alexandra Duchnoviča (Prešov), Spišské divadlo (SNV), Divadlo 
Actores (Rožňava) 
 
 
Slovenská a česká medzivojnová dráma bojovala proti meštiactvu, za sociálnu spravodlivosť 
a pokrok. 
 
Ivan Stodola 

- nadväzuje na tvorbu J. G. Tajovského. Debutoval celovečernou komédiou: Náš pán 
minister, kt. bola uvedená v SND. Zobrazuje tu pokrytecký život mešťanov, ktorí sa 
snažia dostať do vyšších kruhov. 
Bačova žena - tragédia, Jožko Púčik a jeho kariéra –komédia( satira na falošne 
chápaný humanizmus dobročinných spolkov 
Hl. postavou je Jožko Púčik- úradník v humanitnej organizácii Humanitas. Jožko je 
dobrácky, skromný, čestný a pasívny, preto ho často využíva jeho nadriadený Rohatý. 
J.P. obvinia zo sprenevery peňazí. Vtedy sa stáva stredom pozornosti. Keď však zistia 
, že je nevinný, klesá o neho záujem . Spoločnosť nedoceňuje poctivosť, kladné 
vlastnosti človeka.) 

Július Barč – Ivan 

- Narodil sa v dvojjazyčnej učiteľskej rodine (matka bola maďarského pôvodu), jeho 
otcom bol Július Barč, jeho matkou Ažbeta rod. Ivanová. Využíva spomienky na 
detstvo, vyjadruje svoj súcit s utláčanými a prenasledovanými, svojim motívom dáva 
utopický podtext. Slovenskú drámu obohatil o nové témy a tvárne prostriedky, ale tiež 
podáva výpoveď o životnej a spoločenskej realite. Až do oslobodenia bol jediným 
sústavne píšucim dramatikom. Venoval sa aj publicistike a próze, ktorá vyšla vo 
výbere Cesta myšlienky (1971).  

- Mastný hrniec - komédia (Výsmech karierizmu, novodobé slov. Kocúrkovo, výmena 
osôb, rôl. Opisuje malé mesto Ťuťotín - moderné slon. Kocúrkovo, v kt. príde k 
omylu: v rozhlase vyhlásia, že stredoškolský profesor biológie –Babík bude 
ministrom. Všetci mu poklonkujú a chcú ťažiť zo situácie. Keď sa však omyl vysvetlí, 
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obyvatelia mestečka sa od neho odvrátia. ) Matka - expresionistická tragédia , Dvaja 
(príbeh dvoch klaunov /Augustus, Maurus/, ktorých spája spoločné previnenie- smrť 
partnera. Údelom hrdinov je nezmyselná spoločná púť, z kt. niet úniku. 
Objavujú sa tu prvky absurdnej drámy.) Veža (biblické podobenstvo, v ktorom ľudia 
stavajú ,,vežu lásky“, ale namiesto lásky začne prekvitať nenávisť. Autor prichádza k 
názoru, že vzájomnou láskou preniknutí ľudia budú žiť až v budúcnosti.) 
 

Karel Čapek 

- písal poviedky, romány, hry, rozprávky, cestopisy, fejtóny, články 
námety čerpá z vedy a techniky 
krátke prózy: Zářivé hlubiny, Krakonošova zahrada, drámy: Ze života hmyzu, 
Adam Stvořitel, R.U.R- utopická dráma, kt. vyjadruje obavy o osud ľudstva vo svete, 
v kt. sa zmocnia vlády stroje. Námetom je konflikt medzi robotmi a ľuďmi, ktorí ich 
využívajú. Továreň chrlí robotov, nároky na nich sa zvyšujú, preto sa vzbúria. Vraždia 
ľudí i seba navzájom. Na záver dvaja roboti obdarení citom ožijú ako ľudia a 
zachránia život na Zemi. Továreň na absolutno- utopický román), Věc makropulos,  
Bíla nemoc- dráma, (postavil do protikladu diktátora Maršala a nenápadného lekára, 
vynálezcu MuDr. Galéna. Diktátor ochorie na akýsi novodobý mor, kt. už zachvátil 
polovicu ľudstva. Lekár G. je ochotný diktátora vyliečiť , ale len vtedy, ak sa vzdá 
vojnových plánov. Maršal pred strachom zo smrti súhlasí, ale Galéna ušliape 
sfanatizovaný dav vo chvíli, keď s liekom prichádza Maršalovi na pomoc. Matka- hra, 
v kt. sa autor aktívne postavil proti fašizmu a vojne. Obraz matky = symbol odvahy 
postaviť sa proti zlu. Hoci vo vojne stratila muža aj 4 synov, najmladšiemu synovi 
Tonymu dáva do rúk pušku po vypočutí správ, že nepriateľské lietadlá zabíjajú malé 
deti.) 
 

1. Matka 

Žáner : tragédia 

Útvar: psychologická expresionistická dráma v troch dejstvách 
Postavy: Jano, Paľo, matka- Anna Pavlíčka, Katka, suseda Mara 

1. konanie postáv je exhaltované /vybičované/-postavy zažívajú silný cit : materinskú lásku-
Pavlíčka a suseda Mara, lásku muža k žene: Paľo, Jano a Katka 
2. otázka života a smrti- Jano chce s bratom niekoľkokrát skoncovať 
3. postava prežíva hrôzu- matka pred videniami fyzicky aj psychicky trpí, suseda sa bojí o 
život svojho syna, strach bratov o vlastné životy 
4. nadprirodzené zásahy – matka má vidiny, ktoré sa aj splnia- dar od Boha 
5. text je zvláštny, prerušovaný, fragmentárny / tematicky sa podobá Čapkovmu dielu – 
Matka/ 

Kompozícia 

a/ expozícia /úvod/- zoznámenie s postavami, matkina vidina, že Paľo sa vráti domov z 
Ameriky a retrospektívou sa dozvedáme o smrti otca rodiny v bani 
b/ kolízia /zauzlenie/ - návrat Paľa z Ameriky, Jano ho privíta s nenávisťou a posmechom 
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c/ kríza /vrcholenie/ -priznanie Katky, že ľúbi Paľa a odmieta Jana, matkina vidina 
bratovraždy, matka prehovára Paľa, aby nechodieval za Katkou 
d/ peripetia/obrat/ – odchod Paľa za paholka ku Katkiným rodičom, chcú sa zosobášiť 
e/ katastrofa – zaútočenie Jana na Paľ,, matka zhasína svetlo, aby zmiatla Jana a J.ju zabije 

- dráma má tri dejstvá. 

Charakteristika postáv 

Anna Pavlíčka je vdova, muža jej zabilo v bani pri výbuchu plynu. Má schopnosť vidieť, čo 
sa stane s jej najbližšími. Verí, že Boh ju tak upozorňuje, neprikazuje, že sa to tak musí stať. 
Nesie to ako kríž. Verí, že jej mŕtvy muž ožil v Janovi, a že ona po smrti ožije v povahe Paľa. 
Paľa vychovávala tak, aby Janovi ustupoval. M. miluje oboch synov a nechce o nich prísť a 
tiež nechce, aby sa z J. stal úmyselný vrah. Búri sa proti vidine. Ľudia v dedine si myslia, že 
je bláznivá, nechápu ju. M. je však silná osobnosť, vie sa povzniesť nad verejnú mienku. 

Jano, mocný, tvrdý chlap. Žiarlivosť ho viedla k tomu, aby vyhnal brata z domu. Chcel získať 
jeho podiel dedičstva. Klamal Katkinu rodinu, že sa bude P. v Amerike ženiť, pretože sa mu 
K. páčila . Nemá kamarátov, takmer rok sa pokúša žiť s bratom, ale medzi nimi niet bratskej 
lásky. Neodpustí P., že K. na neho nemôže zabudnúť. Je násilnícky, niekoľkokrát sa pokúša 
zabiť brata. Matka mu vlastnou smrťou zabráni stať sa úmyselným vrahom. J. ťažko nesie 
matkinu smrť. Nechce utekať pred zodpovednosťou, povie susede ,aby oznámila, že on zabil 
svoju matku. 

Paľo, mierny, poslušný, ústupčivý. Snaží sa konať ako si želá matka. V A. sa mu nedarilo, po 
prepustení z bane sa vracia domov. Je smutný, nevie si poradiť so životom, má pocit, že je 
smoliar. Pochopil, že od matky dostal dedičstvo- lásku a miernosť. Navrhol Janovi, že vezme 
vinu na seba, ale J. odmietne. 

 
 
2. Bačova žena  
 
Eva Muranicová, hlavná postava 
Dej sa odohráva v 20 rokoch, v čase, keď veľa Slovákov odišlo do Ameriky za prácou. Dej je 

situovaný do Demänovskej doliny a Evin Muž Ondrej, aby uživil rodinu, odchádza do 
Ameriky. 
Eve prišlo oznámenie o smrti svojho manžela, Eva sa vydáva za Miša, pomocníka na 
salaši. Spoločne vychovávajú Ondrejovo dieťa a ich spoločné. Zlom v jej živote nastáva, 
keď svätojurské panstvo kupuje neznámy Amerikán, v ktorom Eva spoznala Ondreja 
Ten od nej žiada, aby sa k nemu vrátila, lebo je jeho ženou. Eva odmieta, pretože má už 
druhého muža, Ondrej trvá na svojom a celé panstvo prepíše na Evu, i napriek tomu Eva 
sa nechce vrátiť, preto Ondrej žiadal od Evy, aby mu dala syna a Eva i to odmieta. Ondrej 
ponúka Mišovi cestu do Ameriky, ktorú je ochotný i zaplatiť, len aby sa Miša zbavil, 
Mišo je ochotný odísť iba s Evou. Mišo neskôr podozrieva Evu, že sa chce vrátiť k Ondrejovi, 
preto dochádza medzi nimi k hádky. Odchádza na salaš, aby sa rozlúčil s priateľmi, pretože Ondrej ho zo 
služby prepustil, tam prichádza za ním i Eva, aj napriek tomu, že sním chce odísť do Ameriky, Mišo ju 
odmieta, dokonca i on má v úmysle vziať si syna k sebe. Na salaš prichádza i Ondrej, ktorý sa poháda 
s Mišom, vtedy Eva nenachádzajúc východisko zo situácie sa prebodne. „Teraz ma už máte obaja.“ 
 
Keď autor písal túto divadelnú hru mal pred očami osudy mnohých matiek, ktoré sa 
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spaľujú v okne materinskej lásky k divácky najsilnejšiemu zážitku tejto hry patrí 
Ondrejov monológ, v ktorom je zastúpená celá škála citov od vzbury až po pokoru 

Zadanie 29 
 
Úloha č. 1 
Uveďte znaky publicistického štýlu a vymenujte základné publicistické žánre. Vysvetlite 
rozdiel medzi publicistickým a umeleckým spracovaním témy vojny. 
 
Úloha č. 2 
Vysvetlite prístup Rudolfa Jašíka a Alfonza Bednára k téme 2. svetovej vojny. Na základe 
analýzy ukážok a diel z vlastného čítania porovnajte charaktery a konanie postáv vojnových 
románov. 
 
Ukážka č. 1 
 
Rudolf Jašík – Námestie svätej Alžbety 
Až dnes...a to malo svoje príčiny. Flórik sa dnes lúči so svojím holičstvom. Napoludnie príde 
kupec, kúpi skliepok, koncesiu, nad vchodom sa zmení tabuľa. Ostatné Flórika 
nezaujíma...Vlasť ho volá, statočného syna volá vlasť. - A viete vy, nový a veľavážený majiteľ 
môjho holičstva, čo je vlasť? Vyznáte sa aspoň trochu v takom veľkom slove, hi?...A viete vy, 
môj vážený nástupca, že vlasť má svoj oltár? Ja som ho tiež nevidel, ale sa vraví napríklad -
na oltár vlasti položili svoje životy-a aby to bolo ešte viac nóbl, musí pridať:...jej chrabrí 
synovia, pán môj! To sú veci, a nie holiť špinavé židovské brady, bŕ...,-tak sa dohadoval v 
duchu so svojím nástupcom a zakaždým, keď nad ním zvíťazil, nahlas preriekol-Ale som ho 
zložil-... 
 
Ukážka č.2 
 
Alfonz Bednár - Kolíska 
     „Nehnevajte sa,“ prosila Zita trasúcimi sa perami, „ ale nerada ba som kolísala. Aj tak 
málo spí, chorý je, každú chvíľu sa zobudí – “ 
     „Kolépat!“ 
     Zita sa kolísala, chvela sa v strachu o chlapca, seba a Majerského, ležiaceho v izbe v jej 
zastlanej posteli. Kútikom ľavého oka sa dívala na dve mláčky vody pred kuchynskými 
a izebnými dverami a na schnúce a zmenšujúce sa stopy medzi nimi. Zbadajú to? A či to už 
zbadali? Bože...! Všetko vykoná, čo budú chcieť, len aby nenašli Majerského. Biela košeľa sa 
jej chvela na prsiach. 
     Majerský sa triasol horúčavou, chladom, strachom o seba, o Zitu a jej chlapca, strachom, 
že sa na ňom trasú periny. Vzbúrená krv mu hnala do hlavy neznesiteľnú bolesť a jedinú 
myšlienku: nemal to vykonať! Ostať mal, kde bol...!  
Úloha č.1. 
 
Publicistický štýl (novinársky, žurnalistický) sa používa v oblastiach publicistiky. 
Dominuje v ňom spravodajská funkcia, uplatňuje sa v masových informačných prostriedkoch. 
Tlač využíva osobitné kompozičné prostriedky (titulok, typografická úprava, plastickosť 
písma). V rozhlase a televízii je štýl úspornejší, heslovitý. Má nielen informovať, ale aj 
presviedčať, poučovať a zaujať. 
 
Hlavné znaky: 
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1. Písomnosť – najdôležitejšia časť je titulok = musí upútať 
2. Verejnosť – autor sa prispôsobuje všeobecnej vzdelanostnej úrovni čitateľa, využíva 
odborné termíny, hovorí o problematike odboru. Sloveso je v 3. Osobe množ.č. 
3. Informatívnosť – používajú sa ukazovacie zámená, menej slovies, priraďovacie súvetia 
4. Variabilnosť – nie všetko v novinách je publicistický útvar 
5. Aktualizovanosť – prináša nové informácie 
6. Objektívnosť – neposkytujeme neoverené informácie 
7. veľký výskyt faktografických prvkov (čísla, vlastné mená, značky, presné údaje) 
9. tematická bohatosť 
10. kompozičná pestrosť. 
 
Spravodajstvo  
 
Správa – Obsahuje základnú novinársku informáciu o udalosti, ktorá sa stala, alebo sa má 
stať. Prináša jeden či viac základných, doteraz neznámych faktov. Odpovedá na otázky: kto, 
čo, kde, kedy, ako a prečo? Je aktuálna, vecná, presná, úplná, spoľahlivá a neutrálna.  
 
Referát – (referujúca správa) Referuje o udalosti. Používa sa najmä pri približovaní diania 
verejných podujatí, snemov, konferencií, divadelných premiér, demonštrácií, otvorenia 
významných športových podujatí. Na rozdiel od správy neoznamuje len začiatok a koniec 
udalosti, ale opisuje aj priebeh a výsledky v časovej, okolnostnej a obsahovej komplexnosti. 
Je to súhrnná novinárska informácia využívajúca prvky rozprávania.  
 
Spravodajský rozhovor -  (dialogizovaná správa) –sprostredkúva recipientovi aktuálne 
informácie, vysvetlenia od verejného, kultúrneho činiteľa, významnej osobnosti  alebo 
kompetentnej osoby. Najčastejšou formou je striedanie otázok a odpovedí, na rozdiel od 
publicistického rozhovoru nejde do hĺbky, nehodnotí, nezaujíma stanoviská. 
 
Riport – (beletrizovaná správa) je kráľovským spravodajským žánrom. Uplatňuje 
spravodajský prístup (objektívnosť, presnosť, aktuálnosť), ale na stvárnenie používa obrazné, 
často beletristické prostriedky, bohatý opis, priame výpovede, zachytáva atmosféru, preto sa 
mu hovorí aj malá alebo spravodajská reportáž. Zameriava sa len na jednu časovo či 
spoločensky aktuálnu udalosť. Riport sa uplatňuje pri živých opisoch zaujímavých udalostí, 
akcií, odovzdávaní stavieb, manifestáciách, portrétoch zaujímavých ľudí. Významnú úlohu 
v ňom zohráva subjektívna výpoveď autora, ktorý je sprievodcom celým dejom a 
využíva prvky hodnotenia. 
 
 
 
Pubicistika emocionálneho typu:  
 
Fejtón — pranieruje negatívne stránky života, spoločenské i ľudské nedostatky. Jeho jazyk je 
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spomedzi beletristických žánrov pravdepodobne najviac emocionálny. Charakteristický preň 
sú duchaplnosť, vtipnosť a úsmevnosť. Je to jediný novinársky žáner, v ktorom možno použiť 
určitý výmysel na dokreslenie vlastností pranierovanej osobnosti alebo na zveličovania 
skutočností.  
 
Besednica — je príbuznou fejtónu a zároveň typickým slovenským žánrom. Má však kladné 
ladenie, a tým sa odlišuje od fejtónu, ktorý pranieruje nedostatky. Ako to vyplýva z názvu, 
novinár beseduje s čitateľom. Srdečným, ľahkým tónom sa prihovára k adresátovi, vyjadruje 
sa k rozmanitým témam, snaží sa odhaliť ich príčiny, uvažuje nad morálnymi hľadiskami, 
zamýšľa sa nad vzťahmi medzi ľuďmi, a pritom využíva prvky hovorového štýlu.  
 
Glosa —je podobný novinársky prejav ako poznámka (z gréčtiny — krátky výklad alebo reč). 
Jej obsahom je čiastkový problém, vychádza z jedného aktuálneho javu, analyzuje, rozvíja a 
hodnotí ho. Rozdiel je v stvárnení. Pri poznámke sa využívajú viac logicko-pojmové a pri 
glose viac obrazno-emocionálne prvky. Napríklad metafory, hyperboly, príslovia a podobne. 
Nevyhnutným atribútom glosy je vtipné zakončenie, pointa.  
 
Črta — je náročným publicistickým žánrom emocionálneho typu. Má v sebe prvky reportáže, 
ale vo väčšej miere je stvárňovaná umeleckým štýlom. Výrazne sa v nej prejavuje subjekt 
autora. Predmetom črty bývajú ľudské osudy v rôznych situáciách, väčšinou konfliktných 
alebo hraničných. Časté sú portrétne črty, ktoré zobrazujú významného človeka s jeho 
pozitívami i negatívami.  
 
Esej — je duchaplný úvahový prejav s prelínaním dvoch prístupov: vecným a estetickým.. 
Predmetom eseje sú náročné témy, napríklad z oblasti vedy, umenia, filozofie, logiky, politiky 
a religionistiky. Esejistami bývajú všestranne vzdelaní autori, zvyčajne významné osobnosti 
vedeckého, spoločenského, politického alebo umeleckého života so schopnosťou náročného 
uvažovania, prenikavého myslenia a originálneho stvárňovania. Esej má kultivovaný a 
disciplinovaný jazykový prejav, v ktorom analytický prístup a emocionálne spracovanie tvoria 
symbiózu zaujímavého, príťažlivého a poučného čítania.  
 
Reportáž – publicistický žáner emocionálneho typu. Svedecká výpoveď o konkrétnom 
zážitku v písomnej, hovorovej či vizuálnej podobe. Spája v sebe aktuálnu informačnú 
a názorovú zložku. Podstatou reportáže je bezprostredný zážitok autora, ktorý na základe 
pozorovania opisuje udalosti, hľadá súvislosti, stvárňuje ich prostredníctvom názorov 
zúčastnených osôb. Stretávame sa tu s najsubjektívnejšou podobu publicistického 
vyjadrovania. Reportáž sa zaoberá aktuálnymi udalosťami, zachytáva aj prostredie udalosti. 
 
 
Stĺpček– žáner, v ktorom dominuje osobnostné uvažovanie o predmete (jave, udalosti, 
osobnosti) podané ľahko, živo až hravo na malom priestore. Názov  nezodpovedá celkom 
obsahu. Ten vychádza z formálneho, grafického znaku- zalomenia v novinách do tvaru stĺpca. 
Stĺpček býva obyčajne vysadený kurzívou, štylisticky je blízky glose, nie je však natoľko 
jednostranný, autor v ňom viac využíva zovšeobecnenia. 
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Publicistika racionálneho typu 
 
Komentár: kľúčový žáner publicistiky racionálneho typu. Autor v ňom vysvetľuje, rozoberá. 
Zovšeobecňuje závažný, aktuálny spoločenský jav a zaujíma k nemu stanovisko, ktoré 
obhajuje a interpretuje ho presnou logickou argumentáciou. Odpovedá na predpokladané 
otázky recipientov, ovplyvňuje verejnú mienku. Charakterizuje ho osobná výpoveď a vlastný 
prejav autora. Viaže sa na jav, udalosť, o ktorej už recipient má informácie zo spravodajstva, 
ale udalosť ešte treba vysvetliť.  
 
Poznámka: najkratší žáner publicistiky racionálneho typu. Vyjadruje stanovisko k jednému 
problému, čiastkovému javu. Volá sa aj malý komentár. Uplatňuje sa tu pozorovanie, 
hodnotenie a analytická metóda. Dôraz kladie na titulok a na zaujímavý úvod. Poznámka by 
čitateľa mala zaujať hlavne témou, pohľadom do problému, originálnym podaním 
a vystupňovaním v závere. 
 
Rozbor: hlboko analyzuje jednotlivé stránky problému, a vyúsťuje do syntézy. Je tu vysoké 
zovšeobecnenie, skúma väčší časový úsek. Sila rozboru je v uvádzaných faktoch, hodnotení 
a v záveroch. Dôležité je prípravné štádium. Výber témy a zhromažďovanie dostatočného 
množstva podkladov, ktoré sa starostlivo vytriedia. Analýza umožní stanoviť tézu, ku ktorej 
bude smerovať argumentácia, zistené fakty sa používajú ako argumenty. Najskôr sa urobí 
plán rozboru, premyslí sa jeho koncepcia, obsah, výber a zaradenie argumentov. 
 
Recenzia: predkladá recipientovi hodnotiaci posudok na nové literárne, hudobné, divadelné, 
filmové dielo, na výstavu, koncert alebo knihu. Recenzia je určená pre tvorcu, ale i čitateľov. 
Pre čitateľov má informačno – orientačnú funkciu. Recenzia poukazuje aj na slabšie stránky 
diela, či nedostatočné zvládnutie námetu. 
 
Publicistický rozhovor - Publicistické interiew na rozdiel od spravodajského posudzuje 
spoločensky dôležitý jav, udalosť, analyzuje ho a zaujíma k nemu stanovisko. Novinár vyberá 
tému, kladie otázky, usmerňuje rozhovor. Publicistický rozhovor na rozdiel od 
spravodajského posudzuje spoločensky dôležitý jav, analyzuje ho a zaujme k nemu 
stanovisko.  
 
Redakčná beseda – rozhovor viacerých účastníkov redaktorov na jednej strane a odborníkov 
na druhej strane, zameraný na ozrejmenie podstaty a charakteru aktuálneho problému 
a nájdenia východiska. Tento žáner sa uplatňuje vtedy, keď vybraný problém presahuje 
možnosti jednotlivca a nedá sa obsiahnuť bežným interview.  
Úvodník / editoriál - orientuje sa  na aktuálny prvoradý spoločensko-politický problém  
v čase, kedy periodikum vychádza.  Jeho poslaním je tento problém analyzovať, hodnotiť  a 
ukázať východiská, nemá však používať mentorský tón. Úvodník  sa v novinách umiestňuje 
spravidla na prvej strane , v časopisoch na jednej z prvých strán a býva nápadne upravený.  
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Publicistika by mala poskytovať len overené fakty a informácie, nesústreďuje sa veľmi na 
vnútro a psychické rozpoloženie človeka, skôr podáva čitateľovi fakty, dnes už to môže robiť 
aj prostredníctvom konkrétneho príbehu no ten je typickejší pre umeleckú literature. 
Umelecké vojnové diela sú často písané reálnejšie a nič sa nevynecháva, autor si môže 
dovoliť písať čokoľvek, čo chce, pretože je to jeho dielo a v novinách sa často nesmú dávať 
články, kde by boli kruté veci presne popisované kvôli čitateľom. Umelecký štýl sa sústreďuje 
na vnútro postavy, rozpitváva ju a rozkladá na malinké kúsočky. 
 
 
 
Úloha č.2 
 

Námestie svätej Alžbety – román balada 
- obžaloba krutosti a neľudskosti fašizmu, ktorý sa postavil do cesty láske dvoch mladých 
ľudí 
- kompozícia- 15 kapitol s názvom a na začiatku je motto: 
„Láska je nesmrteľná. Neumiera. Ide do hrobu. Len ide do hrobu. Neumiera. To iba 
myšlienky tlejú a ostáva z nich popol.“ 
- o fašizme: „Bolo to hnedé, čierne, hnilo to, šírilo pach nevetranej krypty a na čele malo 
vypálený znak hákového kríža.“ 
- záver románu vyznieva symbolicky, metaforicky pomenúva dobu fašizmu, ktorú román 
zobrazuje: „Domy sú temné, okná temné, pozatvárané. Ľudia spia, lebo je noc. Je ešte noc... 
Noc.“ 
- dejová línia je často prelínaná reflexiami a opismi 
 
- DEJ: 
Ide o román, ktorý sa charakterizuje ako balada. 
Je to obžaloba krutosti a neľudskosti fašizmu, ktorý sa postavil láske dvoch čistých mladých 
ľudí . 
 Dej sa odohráva často na predmestí ,, miesta pod viničným vrchom “= Nitra  
Odohráva sa na Námestí Sv. Alžbety v čase nástupu fašizmu. Prvé čím sa tu prejavil 
fašizmus, bolo značkovanie židov ( žltá hviezda ). Každý musel nosiť na hrudi žltú Dávidovu 
hviezdu. Hlavnou postavou je tu 18 ročný mladý muž Igor Hamar , ktorý žije sám so svojou 
matkou. Robí povozníka a jeho najväčším hriechom je , že miluje židovské dievča Evu 
Weimannovú . Igora uráža , že židia musia nosiť tieto hviezdy a preto zakazuje Eve, aby si 
pripínala hviezdu. Povedal , že iba kone sa značkujú a hviezdu jej roztrhal. Eva však vie, že 
hviezda je len malý kúsok toho, čo židov ešte čaká. Jej strýko Maxi  chce prekonať tento 
odpor nejakou vzburou. Prišil si hviezdu na chrbát  a hoci predtým nechodil do mestského 
parku, začal tam chodiť odvtedy, dokým tam dali nápis zákaz vstupu židom a psom. Maxi sa 
tomu navonok smeje, lebo pes nevie čítať a žid nemusí vedieť. Oveľa horšie znáša svoje 
pokorenie Evin otec, psychicky sa zrúti, rezignuje. Jeho život je iba akési apatické čakanie na 
koniec. Nielen Nemci sa správajú neľudsky. Autor tu spomína zradcov, ktorí neboli Nemci, 
ale boli to Slováci. Každá doba má svojich prisluhovačov. Jedným z nich bol Žltý Dodo, bol 
to Igorov známy, a začal udávať židov , lebo zistil , že sa dalo na tom dobre zarobiť. Najskôr 
udával tých, ktorý nenosili hviezdu, dostal za každého 100 korún. Celkom slušne na tom 
zarábal. Podobný človek udavač bol Flórik , ktorý keď prišli Nemci do mesta vyvesil 
ceduľku, židov neholím a ani nestrihám. Neskôr predal svoje holičstvo, a začal pracovať ako 
platený tajomník HSĽS. Igor sa začne báť o Evu, dozvie sa, že židia ktorí sa dajú pokrstiť sa 
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môžu zachrániť. A tak prosí farára ,a by ju pokrstil, ale on pýta 10 000 za Evu. Otec toľko 
peňazí nemé, a ani nie je ochotný toľko dať. Vtedy preukáže svoju veľkorysosť strýko Maxi , 
ktorý predá koňa Evinmu ocovi. Kôň bol zdrojom jeho obživy. Peniaze dal Igorovi , ale farár 
ju už odmietne pokrstiť. Igor ju chce skryť v horách, ale pred útekom robili Nemci raziu, 
ktorú viedol Flórik. Ten ukazoval Nemcom, kde bývajú  najbohatšie rodiny. Tu si vyberali aj 
svoje obete, a jednou z nich bola aj Eva. Skupinu židov vedú do vlaku so zadrôtovanými 
oknami, a kým čakajú na stanici , tak dôstojník len tak zastrelí malé židovské dieťa. Napriek 
tomu, že dali zákaz ho odniesť, tak Eva porušila tento zákaz a vzala chlapca na ruky 
a zastrelili aj ju. Po pohrebe Evy jej otec Samko sa rozhodol, že nebude čakať na rovnaký 
osud ako na Evu. Ide za Maxim, aby sa s ním rozlúčil. Maxi už tiež nevidí zmysel života 
a čaká na smrť s fľašou rumu v ruke. Samko sa obviňuje  za smrť Evy, že odmietol dať 
peniaze farárovi. Vtedy Maxi pochopil, kam chce Samko odísť a rozplakal sa. Samko odprosil 
aj Igora, doma si pripravili otrávenú večeru . Ich syn zomrel po deviatej lyžici, rodičia sa 
s ním rozlúčili a dojedli večeru tiež.  
Postava Evy akoby postupne strácali svoje ľudské črty a menila sa na symbol, symbol lásky. 
A tak hoci Igorovu milú zabili, ich láska ostala živá.  
V tomto románe autor posilnil epickú zložku na úkor lyrickej.  
 
 
- Postavy sú tu rôzne:  
- Igor – jeho láska k Eve je nestarnúca a miluje nadovšetko, chce pre ńu len najlepšie 
a nechce aby jej bolo akýmkoľvek spôsobom ublížené. 
- Samko – Evin otec je strašne lakomý, akoby si ani neuvedomoval hrozbu visiacu nad ním 
a nad jeho rodinou. Napokon musí svoju rodinu otráviť, aby sa im nestali horšie veci a aby 
umreli aspoň v pokoji ako utýraní a psychicky strápení. 
- Maxi – múdry žid, ktorý sa snaží mladým pomôcť ako sa len dá, vyzná sa vo svete i v živote 
a snaží sa zariadiť všetko aby to bolo v poriadku 
- Žltý Dodo a Flórik – udavači, ktorí neváhali zradiť priateľov len preto, že boli zbabelí a báli 
sa o svoje životy – sú v celom diele vykresľovaní ako negatívne postavy. 
 
Prístup Jašíka k vojne je, že je nezmyselná. Vládnu hlúpi a vymýšľajú pravidlá, ktoré ľuďom 
len ubližujú a ponižujú ich. Vykresľuje tu Nemcov ako falošných (dali chlapcovi čokoládu 
a pomaranč a keď sa potešil, ho zastrelili.) Vojna je tu vykresľovaná od jej začiatkov – ľudia 
si neuvedomujú, čo sa deje, až kým sa naozaj nezačnú diať strašné veci. Najprv aj žartujú, 
neveria, že krutosť dokáže byť silnejšia ako oni. 
 

- Kolíska (novela) 
- snažil sa ukázať postavy nie v čiernobielom pohľade 
-nešlo mu o to – správne zachytiť udalosti SNP, ale o psychiku ľudí, zachytáva ich myšlienky, 
pocity, výčitky svedomia, spomienky. 
- využitá retrospektíva – cez spomienky sa dostáva do minulosti 
- Nemci sú zobrazení klasicky – oscilujú medzi sentimentalitou, keď počujú zvuk kolísky, 
spomínajú si na domov, detstvo, rodný kraj a prebúdza sa v nich niečo ľudské a na druhom 
póle je ich krutosť. 
- Novela približuje procesy v 50. tych rokoch (Monsterprocesy – nevinní ľudia boli 
obžalovávaní a väznení) – ľudia tu boli nútení svedčiť proti nevinným tak, ako im to prikázali. 
- Kompozícia a forma: autor je majstrom kompozície, typickým postupom pre neho je 
striedanie časových línií a to prítomnosti a minulosti. 
- Zita Černeková počúva priamy prenos zo súdu, ktorý súdi Majerského, ktorého kedy 
poznala a proti nemu svedčí aj jej muž Mišo – prítomnosť 
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- Obdobie ČSR – minulosť- Zita ide s matkou za prácou do Čiech, potom obdobie SNP, 
prostredie dedinského domu – kolíše choré dieťa a prídu Nemci – kľúčová scéna – prostredie 
v horách 
 
- DEJ:  
- 1952 – Zita počúva v rádiu priamy prenos zo súdneho procesu (s tzv. triednymi 
nepriateľmi). Jeden z nich je aj Jozef Majerský, podľa obvinenia sabotér a zradca. Jedným zo 
svedkov je aj Zitin manžel – bývalý veliteľ partizánskej skupiny. Má dosvedčiť, že Majerský 
ušiel od svojej partizánskej skupiny a chcel ju zradiť Nemcom – výmysel. Zita manželovu 
odpoveď počúva s hnevom a odporom, lebo vie, že to nie je pravda a ľutuje Majerského. 
Spomína si na strašnú noc pred siedmymi rokmi. 
 
- 1945 – Zita bola doma sama s dieťaťom, o svojom mužovi- veliteľovi partizánov nemala 
žiadne správy, dedinu obsadili Nemci a tých, ktorí pomáhali partizánom zabili – ich domy 
podpálili, ostalo len veľmi málo celých domov. Zita sa zázrakom zachránila, lebo jej manžel 
nebol na zozname. Tú noc bola dlho hore, lebo jej dieťa ochorelo a neustále plakalo. Zrazu do 
kuchyne vošiel Majerský – videl, že sa ešte svieti, tak požiadal o pomoc, netušil, že tam býva 
práve Zita. Napriek tomu, že sa Nemcov veľmi bála, strážili aj ich dom, ukryla ho v izbe pod 
perinami – bol celý premočený, hladný, zamrznutý. Majerský sa k partizánom pridal len 
z vypočítavosti, vedel, že po vojne sa budú ceniť všetci tí, ktorí bojovali proti Nemcom. 
Zapálili sa mu oči, tak zišiel od skupiny dole do dediny a hľadal útočisko. Až keď ho Zita 
ukryla si uvedomil ako ju ohrozuje, aj celú dedinu. Ukazuje pohľad na vec z pohľadu Zity aj 
Majerského. Zita v kuchyni pripravuje praženicu a spomína na minulosť.  
 
- Ona a jej matka na začiatku vojny pracovali na statku v Čechách, kde bol šafárom práve 
Majerský. Varili robotníkom a kým prideľovali oni, bolo jedľa dosť, no Majerský chcel na 
strave zarobiť a časť zásob si nechával pre seba. Matka dovolila Zite stýkať sa s ním, lebo 
Majerský sa rozhodol, že ju chce za ženu. Keď zistila, že Majerský je ženatý a má deti, 
zakázala jej stýkať sa s ním, no Zita už bola tehotná a tak, aby sa ich zbavil, ju doslova dal 
Jánovi Ragalovi – jednému z robotníkov na statku. Navyše ich ešte udal, že kradnú z kuchyne 
a tým zakryl svoje machinácie s potravou. Vyhnali ich, oni sa hladné túlali, Zita prišla 
o dieťa, stretla sa s Janom Ragalom a vydala sa za neho. Žili však zle, on ju bil, krátko po 
svadbe od nej odišiel a pridal sa k zlodejskej bande, zomrel pri prestrelke s políciou. Zita sa 
vydala za starého mládenca Miša Černeka.  
 
- Vraciame sa do nedávnej minulosti – Zita kolíše ponorená do spomienok chorého syna 
a zvuk kolísky upúta nemeckého dôstojníka, pretože mu to pripomína zvuk mlyna, v ktorom 
ako chlapec vyrastal. Nemci sa nahrnuli do Zitinej chalupy, posadali si okolo stola a Zita sa 
bála, aby si nevšimli roztopený sneh po Majerského čižmách na podlahe, ktorý smeroval až 
k posteli. Nemci si s z nej  robia neustále posmech a nabádajú ju, aby syna ďalej kolísala, 
zatiaľ čo oni sa rozprávajú, nedovolili jej sa ani obliecť a bola len v nočnej košeli. Majerský 
z izby všetko počul. Vojaci naďalej trápili Zitu, dokonca si vypýtali hrniec, do ktorého sa 
chceli vymočiť a poliať tým Zitinho chlapca. Zita sa preľakla a vbehla do izby, volajúc 
Majerského o pomoc. Majerský však už v posteli nebol, len mokré šľapaje viedli 
k otvorenému oknu. Vonku sa ozvala streľba a do kuchyne vniesli troch ranených, Majerský 
však medzi nimi nebol. Po chvíli však našli aj jeho, keďže sa vzdal. Zita sa bála o svoj 
a synov život, napokon však Nemci naložili mŕtvych a ranených do auta a odišli preč. 
 
- 1952 – Znova sa vraciame do prítomnosti. Kedy Zita s manželom počúva prenos z procesu. 
Majerského odsúdia na 12 rokov väzenia a konfiškáciu majetku, jeho ženu a dieťa na 
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vysťahovanie z okresu. Zita vyčíta mužovi, že svedčil proti Majerskému, no on sa bráni, že 
výpoveď bola pripravená a on ju musel podpísať, lebo sa bál o ňu i syna. Na súde vraj 
povedal aj pravdu, ale túto výpoveď sudca nebral do úvahy a nedali ju ani do prenosu. Novela 
končí tým, že Zita uvažuje o tom, či jej manžel neklame a či ho neudal len zo žiarlivosti. 
 
 
Postavy: 
Eva- Silná žena, dokázala sa premôcť a pomôcť Majerskému, keď to ptreboval napriek tomu, 
že ohrozovala svoj život aj život svojho syna. Vydržala všetky narážky nemeckých 
dôstojníkov, zľakla sa, len keď chceli ublížiť dieťaťu. Bola to silná žena a myslím, že nad 
Majerským znova uvažovala a rozmýšľala aké by to bolo… 
 
Majerský- bezcharakterný človek, ukázalo sa to aj keď pracoval na statku, aj keď sa dal k 
partizánom, šiel tam len z vypočítavosti. Napokon sa však zachoval správne keď odišiel od 
Evy, bál sa aby ho nenašli a neuvrhol tak Evu s dieťaťom do nebezpečia. 
 
Mišo Černek – nie je o ňom veľa vypovedané v diele, takže nemôžeme naozaj poznať 
skutočné dôvody na obvinenie Majerského. Je tu skôr takou nevýraznou postavou. 
 
Prostredníctvom niekoľkých obyčajných figúrok sa dozvedáme o 2. Sv. Vojne rôzne veci. 
Ako to chodilo, ako ľudia museli priznávať to, čo nevideli a klamať len kvôli tomu, aby 
ochránili svoje rodiny. Robili to napriek tomu, že s aim to hnusilo a sami mali výčitky 
svedomia, no boli neustále zastrašovaní. 
 
 
Zadanie 30 
 
Úloha č. 1 
Opíšte štruktúru súkromného listu. Ku ktorému jazykovému štýlu zaraďujeme súkromný list? 
Ktorý štýlotvorný činiteľ prípravy súkromného listu najvýraznejšie rozhoduje o jeho zaradení 
k danému jazykovému štýlu? Ktorý žáner súkromného styku v súčasnosti nahrádza súkromný 
list? Porovnajte tento žáner a súkromný list z hľadiska úspornosti komunikácie 
Úloha č. 2 
Charakterizujte myšlienkové a umelecké východiská existencializmu. Špecifikujte prístup 
existencialistov k otázkam ľudskej slobody a rozhodovania sa. V ktorej európskej krajine 
zaznamenal existencializmus najvýraznejší rozmach? Ktoré literárne druhy a žánre pestovali 
existencialisti? Svoje tvrdenie doložte príkladmi konkrétnych literárnych diel. 
 
 
 
 
Ukážka č. 1 
 
Albert Camus – Šťastná smrť 
  „Likvidujem iba polovicu človeka. Nech sa mi to nezazlieva, v mojom malom 
príborníku nájdete oveľa viac, ako treba na uspokojenie tých, čo mi až doteraz slúžili. Pritom 
si želám, aby suma bola venovaná odsúdencom na smrť, na zlepšenie ich podmienok. 
Uvedomujem si však, že to by som chcel veľa.“ 
  Mersault s nehybnou tvárou poskladal list, v tej chvíli mu cigaretový dym poštípal oči 
a na obálku spadlo trocha popola. Pokrčil papier, položil ho na stôl tak, aby hneď padol do 
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očí, a obrátil sa k Zagreusovi. Ten hľadel na obálku a krátkymi svalnatými rukami ešte vždy 
objímal knihu. Mersault sa zohol, kľúčom otvoril sejf a povyberal zväzky zabalené 
v novinovom papieri, z ktorého vytŕčali iba okraje. So zbraňou pod pazuchou jednou rukou 
napĺňal kufor. Bolo tam necelých dvadsať zväzkov stofrankových bankoviek a Mersault 
pochopil, že si vzal priveľký kufor. Jeden zväzok nechal v príborníku. Kufor zavrel, napoly 
vyfajčenú cigaretu hodil do ohňa a s revolverom v ruke pristúpil k mrzákovi. 
 
Ukážka č. 2 
 
Jean-Paul Sartre – Múr 
  Keby mi v stave , v akom som bol, prišli oznámiť, že sa pokojne môžem vrátiť domov, 
že mi darujú život, vôbec by to mnou nepohlo: všetko jedno, či čakáš niekoľko hodín, alebo 
niekoľko rokov, keď si už stratil predstavu, že si večný. Nezáležalo mi vlastne na ničom – bol 
som spokojný. Ale bol to desivý pokoj – lebo som mal ešte telo: moje telo, videl som jeho 
očami, počúval jeho ušami, no nebol som to už ja; potilo sa a chvelo sa celkom samo, a ja 
som sa už k nemu nepriznával. Musel som ho ohmatať a obzrieť si ho, aby som vedel, čo sa 
s ním stalo, akoby to bolo telo niekoho iného. Zavše som ho ešte zacítil, cítil som kĺzanie, ako 
kdesi klesá, ako keď pikuje lietadlo, alebo som pobadal, ako mi tlčie srdce. Ale to ma 
neuspokojilo: všetko, čo pochádzalo z môjho tela, bolo hnusné a podozrivé. 
 
Ukážka č. 3 
 
Albert Camus – Cudzinec 
  Ten žeravý meč mi obškvŕkal mihalnice a kutal sa mi v boľavých očiach. V tej chvíli 
sa všetko zakolísalo. More privalilo hustý horúci závan. Zdalo sa mi, že nebo sa otvára v celej 
dĺžke, aby vypustilo ohnivý dážď. Celou svojou bytosťou som sa vzopäl a ruka na revolveri 
sa mi kŕčovito zovrela. Kohútik povolil, dotkol som sa hladkého brucha na rukoväti, práve 
tým a zároveň ohlušujúcim zvukom sa všetko začalo. Striasol som zo seba slnko a pot. 
Pochopil som, že som porušil rovnováhu dňa, výnimočné ticho pláže, na ktorej som bol 
šťastný. A tak som ešte štyri razy strelil do nehybného tela, do ktorého sa guľky zabárali, tak 
že to ani nebolo vidieť. A tým akoby som bol štyri razy krátko zaklopal na bránu nešťastia. 
 


