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I. Rečnícky štýl 

1. Charakterizujte rečnícky štýl 
(je to tu obšírne, komplexnejšie) 

Štýl vo všeobecnosti je súhrn znakov, ktoré sú typické pre jednotlivca či skupinu. 

Jazykový štýl je cieľavedomý výber a usporiadania prostriedkov s ohľadom na funkciu, 

prostredie. 

Štýly delíme podľa postoja autora: 

 Subjektívne 

o  umelecký 

o  hovorový 

 Objektívne 

o  administratívny 

o  náučný 

 Objektívno-subjektívne 

o  publicistický 

o  rečnícky 

 

Podľa komunikačnej sféry, v ktorej sa využívajú: 

 Súkromné 
o  hovorový 

 Verejné 

o umelecký 

o administratívny 

o  náučný 

o  publicistický 

o  rečnícky 

 

Rečníctvo sa začala objavovať už v Antike. Najznámejším rečníkom starovekého Ríma 

bol Marcul Tulius Cicero, napísal state: 

 O štáte 

 O zákonoch 

 O senáte 

 

V antike (najmä v Ríme) sa rozvíjala rétorika = náuka o rečníctve.  

Komunikačná sféra využitie: 

 súkromná – oslavy, pohreby, významné udalosti 

 verejná – politická, súdna reč 

 pracovná – prednášky, referáty 

Cieľ: 

 presvedčiť, agitovať, získať si niekoho pre danú vec 

 informovať 

 prezentovať, objasňovať 

 pôsobiť na city, navodiť príjemnú atmosféru 

 v neposlednom rade aj zabaviť 



2 
 

 

Na celkovú výstavbu textu vplývajú štýlotvorné činitele: 

 téma 

 obsah 

 funkcia 

 očný kontakt 

 

Znaky rečníckeho štýlu: 

 verejnosť 

o  štýle verejného styku 

o  využíva sa len spisovná forma jazyka 

o  približné údaje, približné čísla, približné dátumy 

o  kratšie vety, jednoduchšie na pochopenie 

 

 ústnosť/ písomnosť 

o  mal by mať písomnú predlohu (spamäti len naozaj vynikajúci rečníci) 

o  úvod, záver by mali byť naučené spamäti 

o  využívajú sa zvukové javy – melódia, intonácia, dôraz 

o  verbálne, ale aj neverbálne jazykové prostriedky – mimika, gestá 

o  rečník sleduje spätnú väzbu  

 

 sugestívnosť 

o  pôsobenie na city, ovplyvnenie, presviedčanie 

o  opakovanie slov, syntaktických konštrukcií 

o  používa vsuvky, odbočenia, aby vtiahol poslucháča 

o  prostriedky umeleckého štýlu 

o  dramatické pauzy, výzvy 

 

Slohové postupy (= spôsob, akým vyberáme a usporiadame jazykové prostriedky 

s ohľadom na obsah a funkciu) v rečníckom štýle: 

 výkladový – najmä náučné žánre, rôzne prednášky, referáty, prezentácie 

 úvahový – príhovory, prípitky, prejavy 

 opisný – zriedka, vyratúvanie vlastností pozostalého, oslávenca 

 rozprávací – zriedka, spomienka na príhodu s oslávencom, zosnulým 

 informačný – len v náučných štýloch   

2. Rozdeľte rečnícke žánre 
Delíme ich do troch hlavných kategórii: 

 Agitačné 

o  politická reč 

o  súdna reč 

 Náučné 

o  Monologické 

 prezentácia 

 posterová 

 obrazová 
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 kázeň 

 prednáška 

 referát 

 koreferát 

  

o  dialogické 

 debatný príspevok 

 diskusný príspevok 

 Polemický príspevok 

 Príležitostné 

o rámcový prejav (úvodný alebo záverečný) 

o informačný 

o slávnostný 

o súkromný 

 

3. Zaraďte ukážku č. 1 podľa funkcie a komunikačnej situácie k žánrom 

rečníckeho štýlu. 
Ide o úryvok z rámcového rečníckeho prejavu (úvodného) napísaný pri príležitosti Dňa 

učiteľov. Nechýba oslovenie, želanie príjemného posedenia a vyslovenie nejakého 

želanie na záver. Použitý v pracovnej sfére. 

 

4. Uveďte základné fázy tvorenia rečníckeho prejavu. 
Päť dôležitých krokov: 

 

I. Vyhľadávanie 

a. informácie a materiály k téme 

b. z rôznych zdrojov 

 

II. Usporadúvanie 

a. najdôležitejší je úvod a záver – spamäti 

b. súčasťou úvodu môže byť motto, citát, otázka, nejaký príklad 

 

III. Štylizácia 

a. výber jazykových prostriedkov 

b. prispôsobenie sa publiku (najmä vek, pohlavie) 

c. so zreteľom na prostredie a situáciu 

 

IV. Nácvik  

a. zapamätávanie si prejavu 

 

V. Prednes 

a. samotná prezentácia prejavu 

b. dodržanie správnej výslovnosti, dôrazu, práca s melódiou, vhodné tempo 

(vážne, smútočné, či veselé štebotanie, láskavé, pomalé) 

c. celkový výzor 

d. v pozadí môže znieť hudba, podľa situácie 
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5. Poukážte na výrazové prostriedky a kompozíciu rečníckych prejavov. 
V rečníckom prejave sa využívajú: 

 Verbálne jazykové prostriedky 

o  lexikálne 

 spisovné slová 

 antonymá (=slová s opačným významom) 

 homonymá (=rovnako znejú, majú rôzny význam) 

 synonymá (=rôzne znejú, majú rovnaký význam) 

 knižné slová 

 symboly 

 frazeologizmy 

o  syntaktické 

 zvolacie vety 

 rečnícke, zvolacie otázky 

 parentézy (vsuvky) 

 elipsy (výpustky) 

o  zvukové 

 melódia 

 tempo 

 dôraz 

 pauza 

o  trópy 

 metafora 

 metonymia 

 hyperbola 

 nepriame pomenovania 

 

 Neverbálne JP 

o mimika 

o gestá 

o sila hlasu 

o  oficiálna vzdialenosť (vzdialenosť medzi poslucháčmi a rečníkom) 

o posturika (=celkový pohyb rečníka) 

o celkový vzhľad rečníka 

o  využitie hudby 

 

Kompozícia: 

 Je trojčlenná, trichotomická(úvod, jadro, záver) 

 

 Úvod 

o poďakovať za slovo 

o nesmie chýbať oslovenie, s úctou, so všetkými titulmi, mená nepopliesť 

(inak bude trapas) 
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 Jadro 

o  samotný obsah a náplň prejavu 

o  fakty, jednoduché vety (náučné) 

o  môže obsahovať nejaký odkaz (ostatné) 

o  čas na presviedčanie (politická, súdna reč) 

 Záver 

o  želanie, apel, výzva do budúcna 

o  prianie všetkého dobrého 

o  poďakovať za slovo 
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II. Antická dráma 
 

1. Zaraďte antickú literatúru do vývinu svetovej literatúry. 
Antická literatúra je súčasťou starovekej literatúry, ktorej obdobie sa začalo písať 3000 rokov 

pnl. A pretrvala až do 5. st. nl. Najstarším európskym predstaviteľom je práve antická 

literatúra. Členila sa na antickú grécku a antickú rímsku. Obdobie antickej gréckej literatúry 

sa datuje od 9. stor. pnl. do 5 st. nl. Jej mladšia sestra, antická rímska literatúra sa rozvíjala 

v rozmedzí 7. st. pnl. -  9. st. nl. Oba smery sú východiskom neskorších európskych smerov 

a zdrojom inšpirácie pre množstvo generácií.  

 

2. Uveďte základné znaky antickej drámy. 
Dramatické umenie sa rozvíjalo najmä v starovekom Grécku, kde dominovali vyššie žánre, 

tragédie. Popri nich sa rozvíjali aj komédie, rovnako ako v starovekom Ríme. Ako sa to 

vlastne začalo? 

 

Gréci začali stavať divadlá, tzv. amfiteátre, zložené z 3 častí: 

 Theathron – divadlo stavané v polkruhovitom lieviku, do kopca = takýto tvar malo 

kvôli dokonalej akustike 

 Orchestra – stupienok pre chór (zbor) 

 Scaane – scéna, javisko, na ktorom sa hrali herci 

 

 Divadelné predstavenia: 

 Prebiehali vo forme súťaže 

 Konali sa na oslavu boha Dionýza 

 Múzou hier bola Dionýzova dcéra – Melpomena, s brečtanovým vencom a maskou 

 Mená víťazov vyryté do mramorových dosiek 

 Víťazné hry sa hrali oba raz 

 Vyspelé publikum – ocenili potleskom 

 Rimania rozvíjali skôr kabaretné predstavenia, komédie na zabavenie sa 

 

  Tragédia: 

 Márny boj jednotlivca proti svetu, bohom, mocnej sile 

 Nakoniec zomiera 

 Osudovosť = nech robí hrdina čokoľvek, neujde 

 Slúžili na očistu duše – Dramatická katarzia 

 5 dejstiev – vonkajšia kompozície 

 

 Vnútorná kompozícia – spĺňa dramatický trojuholník, zložený z: 

o úvodu (expozície) 

o zápletky (kolízie) 

o vyvrcholenia (krízy) 

o obratu (peripetie) 



7 
 

o  rozuzlenia (katastrofy – lebo končili tragicky) 

 Typická je jednota:  

o miesta, (to isté miesto)  

o času, (24 – 30 hodín) 

o deja a postáv (tie isté postavy) 

 

 hrali len muži, nie ženy 

 na reprezentáciu ženských postáv slúžila maska (aj na vyjadrenie nálady, šťastný 

maska, smutná maska, prekvapená maska) 

 zbor spieval a komunikoval s postavami (hudba, tanec, reč) 

 

 Najvýznamnejší predstavitelia: 

 Tragédie: 

o AISCHILOS  

 Pripútaný Prométeus 

 Oresteia 

 

o  EURIPIDES 

 Trojanky 

 Ifigénia v Tauride 

 Médea 

 Elektra 

 

o  SOFOKLES 

 Kráľ Oidipus 

 Antigona 

 

 Komédie: 

o  ARISTOFANES 

 Lysistrata 

 Kone 

 Ženský snem 

 Oblaky 

 

3. Zaraďte ukážku č. 2 k príslušnému literárnemu druhu a žánru. 
 Literárny druh – patrí k dráme, antickej gréckej (9. St. pnl – 5. St. nl.) 

 Žánrovo patrí k najpestovanejšiemu dramatického žánru v antike, tragédii (znaky 

vyššie) 

  

4. Vysvetlite myšlienkové posolstvo diela uvedeného v ukážke pre 

súčasného človeka. 
Postaviť sa za rodinu, aj napriek nepriazni osudu. Byť verný božským zákonom 

a všetkému, čo je pre človeka prirodzené. Postaviť sa za druhého aj za cenu vlastného 

života.  
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Obsah diela Antigona (môžu sa pýtať) 

Prológ 

Isména sa rozpráva s Antigonou a snaží sa ju odhovoriť od jej snahy o pohreb svojho brata. 

Čitateľ sa dozvedá o Kreonovom zákaze pochovať Antigoninho brata – Polyneika, ktorý viedol 

vojenské ťaženie proti Tébam. Antigona je odhodlaná porušiť mocenský zákaz lebo zákon bohov 

je pre ňu dôležitejší než zákon Kreonov. 

 

Vstupná pieseň zboru 

Vstupná pieseň opisuje vojnu medzi novým tébskym kráľom Eteoklom a jeho bratom 

Polyneikom. Opisuje ich smrť v bratovražednej bitke, kde sa naraz v jednej chvíli obaja bratia 

zabijú. 

Prvé dejstvo 

Kreón sa po smrti Oidipa ujíma tébskeho trónu. Vydáva prísny zákaz pochovať Polyneika a 

necháva jeho telo napospas psom a vtákom – tým sa vlastne dopúšťa prehrešku voči gréckemu 

náboženstvu kde je pohreb znakom ľudskosti. Do paláca prichádza strážca a oznámi Kreontovi, 

že niekto odniesol Polyneikovu mŕtvolu. Kreón zúri a hrozí vinníkovi smrťou. Po prvom dejstve 

nasleduje prvá pieseň zboru, ktorá oslavuje človeka a jeho prácu v prospech svojej vlasti a 

odsudzuje každého, kto koná proti svojej vlasti. 

Druhé dejstvo 

Strážca pristihne Antigonu pri nelegálnom« pohrebnom obrade a odvádza ju do paláca. Antigona 

pred Kreonom obhajuje svoj čin s odvolávaním sa na božské zákony a mravné princípy. Kreón 

odmieta Antigonine argumenty a stojí si za svojím kráľovským rozhodnutím a upevňuje svoju 

autoritu. Dáva priviesť Isménu, ktorú podozrieva zo spolupáchateľstva. Isména bráni Antigonu a 

žiada rovnaký trest aj pre seba. Antigona ju od toho odrádza –Ja som si vybrala smrť, ty si si 

vybrala život Kreón vydá rozkaz obe uväzniť. Nasleduje druhá pieseň zboru. 

Tretie dejstvo 

Haimón sa snaží Kreontovi dohovoriť a schvaľuje jeho snahu o upevnenie autority, ale nie za 

cenu neprávosti. Haimón obraňuje Antigonu a zdôrazňuje to, čo si myslia samotní obyvatelia 

Téb ale boja sa vysloviť svoj názor, že Antigona by mala byť za svoj čin velebená a nie 

usmrtená. Kreón si naďalej stojí za svojim názorom a odmieta si dávať radiť od Haimóna. Mám 

hádam chodiť v tomto veku k nezrelému mladíkovi po rozum? Haimón mu oponuje: Ani pre 

takého muža, ktorý mnoho pozná nie je hanbou ešte mnohému sa priučiť a nebyť tvrdohlavý. 

Rozzúrený Haimón opúšťa kráľovský palác. Kreón rozhodne o Antigoninom a Isméninom 

osude. Rozhodne, že Isménu ušetrí ale Antigonu zaživa pochová do kamennej hrobky v 

pustatine. Tretia pieseň zboru oslavuje Erosovu moc - lásku a čo je človek schopný kvôli láske 

urobiť. Zamilovaný človek dokáže povýšiť pôvab nad mocenské záujmy a zákony. 

Štvrté dejstvo 

Antigonu odvádzajú v svadobných šatách do kamennej hrobky. Ona narieka a prirovnáva svoj 

osud k osudu Tantalovej dcéry, ktorá v podobe brečtanu vrástla do skaly. Ľutuje svoju mladosť a 

smúti za neprežitými dňami, o ktoré je pripravená. Prosí Théby a jej obyvateľov o účasť na jej 

nespravodlivej smrti. 
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Piate dejstvo 

Do paláca prichádza slepý veštec Teiresias. Upozorňuje na Kreontove porušenie mravných 

princípov a na jeho previnenie voči božskému zákonu. Kreón si najprv neoblomne opevňuje 

svoju pozíciu kráľa a stojí si za svojím rozhodnutím. Teiresias mu ďalej vraví, že Kreón privolal 

na Téby hnev. Bohovia odmietajú obete z oltárov tébskych chrámov – čo značí ich hnev. Kreón 

sa dostáva do hádky s veštcom a uráža ho. Starec opustí palác. Náčelník zboru upozorňuje 

Kreona, že Teiresiasove veštby sa vždy naplnili. Kreón sa zlomí a vydá sa do pustatiny oslobodiť 

Antigonu. V piatej piesni oslavuje zbor Dionýza a prosí ho, aby ochraňoval Téby aj v čase, keď 

na ne privodil Kreón boží hnev. 

Epilóg 

Do kráľovského paláca prichádza prvý posol so správou o Antigoninej a Haimónovej smrti. 

Antigona sa v kamennej hrobke obesila a Haimón sa pred Kreontovým zrakom prepichol 

mečom. Kreontova manželka Eurydika sa zrúti a vbehne naspäť do paláca. Prvý posol ide do 

paláca skontrolovať Eurydiku, či neurobila niečo zlého. V tom prichádza Kreón v náručí s 

Haimónovou mŕtvolou. Z paláca vyjde druhý posol. Oznámi Kreonovi správu, že Eurydika ho 

prekliala a následne spáchala samovraždu. Kreón ľutuje svoje činy a začína si uvedomovať svoje 

chyby. Kreón prosí bohov o odpustenie a žiada aby ho stráže odviedli. Kreón začína šalieť. 


