
Jazyková a štylistická zložka 

Nadvetná syntax 

Umelecké texty  patria do krásnej literatúry - beletrie.  Ich základnou funkciou je umelecko-estetická 

funkcia, čiže vyvolanie umeleckého  zážitku u čitateľa. 

Vecné texty sú súborom všetkých písomných prejavov okrem umeleckej literatúry. Ich funkciou je 
poskytovať informácie. Delia sa na 3 okruhy:  

Odborné - využíva sa najmä v určitých odborných inštitúciách (lekárstvo,súdnictvo...) 

 Publicistické - využíva sa v časopisoch, novinách, ... 

 Administratívne - uplatňujú sa v úradoch, školách... 

Texty súvislé – sú písané v ucelených vetách a súvetiach, ktoré na seba obsahovo nadväzujú. Napr. 
rozprávka, román, žiadosť, reklamácia, novinová správa atď. 

Texty nesúvislé – sú písané heslovito, v bodoch. Často majú podobu schémy, tabuľky, grafu a pod. 
Napr. diplom, vysvedčenie, formulár, mapa atď. 

Náučný štýl 

Odborný štýl: je to odborne napísaný text pre určitú skupinu ľudí v danom odbore, napr. fyzike, 
ekonomike, literárnej vede a pod. Sú  ním napísané  knihy, z ktorých sa môžeme vzdelávať. 
Odosobnený postoj autora, overiteľné informácie, fakty, typická slovná zásoba (odborné 
slová(termíny), cudzie  slová, združené pomenovania (napr. makroekonomické ukazovatele, púpava 
lekárska...), dlhé a zložené súvetia, pre bežného čitateľa ťažko zrozumiteľné.  

Umelecký štýl: je to umelecky napísaný text, v ktorom sa môžu nachádzať metafory, epitetá, 
personifikácie... (prózy, poviedky, romány...). Používajú  sa expresívne výrazy, frazeologizmy, ide 
o subjektívny postoj autora, často fikciu. Cieľom je pôsobiť na city a vyvolať emócie. 

Výkladový slohový postup 

Výklad 

-vysvetľuje, vykladá, analyzuje nejakú tému. Predkladá fakty a argumenty. Jeho cieľom je vysvetliť 

nejakú otázku, ktorá je známa iba odborníkom, ale neodborníci ju nepoznajú. Je to najzložitejší 

slohový postup. 

-výklad má byť úplný,  jasný a objektívny. Musí sa zhodovať s výsledkami vedeckého bádania, musí sa 

podávať v takej podobe, aby bol prístupný chápavosti ľudí, ktorým je určený. Musíme nielen 

dôkladne ovládať vec, o ktorej podávame výklad, ale je aj potrebné, aby sme poznali vedomostnú 

úroveň tých, ktorým svoj výklad podávame. 

-skladá sa z úvodu, jadra a záveru. V úvode sa zaradí vykladaný jav, v jadre sa všetko vysvetlí 

a odôvodní a v závere sa zhrnú hlavné poznatky a zhodnotí sa ich dôležitosť. Takto sa uplatnia 

kauzálne vzťahy (pričinno-následné), čo znamená, že najprv by mala byť vysvetlená príčina vzniku 

alebo fungovania určitého javu a až potom jej následok, resp. dôsledok. 



- pri vysvetľovaní sa používajú základné postupy logického myslenia:  

a) indukcia - logická myšlienková činnosť, ktorou sa z jednotlivých konkrétnych prípadov vyvodzuje 

všeobecný záver  

b) dedukcia - zo zovšeobecnenia sa odvodzujú jednotlivé prípady  

c) argumentácia – predkladanie dôkazov 

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, použitie v praxi 

k) generalizácia - zovšeobecnenie  

Náučný štýl a výkladový slohový postup so všetkými vyššie uvedenými znakmi sa uplatňujú aj 
v prácach stredoškolskej odbornej činnosti SOČ. Jedná sa o odbornú 10 až 30-stranovú výskumnú 
prácu na istú odbornú, najlepšie originálnu, jedinečnú, málo skúmanú tému realizovanú žiakom 
strednej školy.  
Každá osnova práce SOČ by mala obsahovať tieto časti : priezvisko a meno autora práce, názov 
práce,  úvod - dôvod práce, cieľ práce, poďakovanie, východiská práce; metodika, vlastná práca, 
diskusia, záver, bibliografia (zoznam použitej literatúry). 

Úvaha - na rozdiel od výkladu rozoberá už známu otázku, tému z nového hľadiska. Autor sa opiera 

o známe poznatky a skúsenosti, ale k otázke zaujíma vlastné stanovisko a poučenie. V úvahe ide 

o subjektívne zhodnotenie toho, čo je čitateľovi známe, autor uplatňuje svoj názor na vec. 

 

Svoj názor na produkt, službu alebo umelecké dielo autor vyjadruje aj v recenzii, ktorou pomáha 

ďalším záujemcom napr. pri nákupe produktu, služby, umeleckého výtvoru či návšteve kultúrneho 

podujatia a pod., pretože uvádza klady a nedostatky ponúkaného, prípadne porovnáva s iným 

produktom. Odbornú recenziu píše profesionál, čiže odborník vyštudovaný v danom odbore. 

 

Literárna zložka 

Veľká epická próza 

DRUHY ROMÁNOV :  

HISTORICKÝ: V tomto type románu sa autor vracia do minulosti. Zobrazuje určitú historickú udalosť a 
postavy. V historickom románe môžu okrem skutočných postáv vystupovať aj  fiktívne, resp. 
autorom vymyslené postavy. (V. Hugo: Chrám Matky Božej v Paríži – Príbeh škaredého, 
hrbatého a nahluchlého zvonára Qasimoda, ktorý je kvôli láske ku krásnej a milej  cigánke 
Esmeralde ochotný zabiť zákerného kňaza Frolla.) 

DETEKTÍVNY: Je založený na hľadaní, pátraní po pravde. Nosným pilierom deja je objasňovanie 
nejakého zločinu. (Aghata Christie: Poirot, Slečna Marplová) 

DIEVČENSKÝ: Tento typ románu sa venuje témam a postavám blízkym najmä ženskému čitateľovi. 
(L.M.Montgomeryová: Anna zo Zeleného domu) 



BIOGRAFICKÝ: Je to životopisný román, kde autor zobrazuje život niekoho iného.(Ľ.Zúbek: Jar Adely 
Ostroluckej) 

AUTOBIOGRAFICKÝ: Autor zobrazuje svoj vlastný životopis. (Erich Maria Remarque: Na západe nič 
nové... ) 

DOBRODRUŽNÝ: Je založený najmä na zaujímavých udalostiach, napätí, nevšedných príhodách. 
(J. London: Biely tesák, Carl May: Whinetou, Daniel Defoe: Robinson Crusoe) 

SCI-FI: Inak známy aj pod pomenovaním vedecko-fantastický román. Príbeh je založený na vedeckom 
pokroku nereálnom v dobe písania diela, ale v budúcnosti to možno reálne bude - let na inú 
planétu, pristátie mimozemšťanov, človeku podobné roboty... (Jules Verne: Cesta na Mesiac, 
K. Čapek: RUR) 

CESTOPISNÝ: Opis života a kultúry iných krajín a cesty po nich. (J.I.Bajza: René mládenca príhody 
a skúsenosti) 

SPOLOČENSKÝ: Zobrazuje problémy spoločnosti, často kritizuje spoločenské javy, napr. vojnu, 
zneužívanie moci, nedokonalosť zákonov a pod. (N.V.Gogoľ: Mŕtve duše) 

PSYCHOLOGICKÝ:  je typ románu, v ktorom je hlavnou témou vnútorný (psychický) stav  postáv, ich 
vnútorné prežívanie, psychické rozpoloženie. Postavy sú často veľmi zložité, ale čitateľ sa z  
príbehu postupne dozvedá príčiny ich myslenia a správania a na konci je obvykle odhalenie 
alebo oslobodenie od nejakej duševnej trýzne. Román nemusí mať rozsiahly dej. 
Vznikol v období realizmu (koniec 19. začiatok 20. stor.).  

Prvý psychologický román napísal - 

Fiodor Michajelovič Dostojevský:  Zločin a trest (realizmus) 

Román o svedomí človeka vznikol na základe autorových skúseností z vyhnanstva na Sibíri. Hl. hrdina 

Rodion Raskoľnikov zastáva názor, že silný jedinec (Napoleon je mu vzorom) môže v záujme 

spoločenského dobra aj vraždiť a niesť za svoje činy zodpovednosť. ,,Nezabil som človeka, ale 

princíp.´´  

Dej: Raskoľnikov zabije starú úžerničku, ale aj jej sestru, ktorá bola náhodným svedkom vraždy. Kvôli 

druhej vražde prežíva vnútorné muky, výčitky svedomia ho trápia, až sa psychicky zosype. So svojím 

trápením sa zverí prostitútke Soni Marmeládovej, ktorá ho presvedčí, aby sa priznal. Po odsúdení na 

nútené práce na Sibíri s ním aj ona dobrovoľne odchádza. Jej sebaobetujúca  láska v ňom prebudí 

cestu pokánia a vieru v človeka. 

SOCIÁLNY román: sa venuje problémom obyčajných ľudí z nižších spoločenských vrstiev, ktorí 
obyčajne trpia v zlých sociálnych pomeroch alebo sú odsunutí z rôznych dôvodov na okraj 
spoločnosti. Napr. 

Jozef Cíger – Hronský - román:  Jozef Mak 

- je to fatalistický (osudový) sociálny román (medzivojnové obdobie) 

- autor zobrazil obraz človeka -  človeka – milióna (jeden z milióna rovnako trpiacich) 

- hlavný hrdina je pasívnym hrdinom, oddane prijíma, čo mu osud prináša, bráni sa len 

pudovo; dej sa odohráva v rokoch 1900 - 1930 v chudobnom dedinskom prostredí    

- hlavná myšlienka románu: Autor kritizuje spoločnosť, samotného človeka, ktorý dobrovoľne 

prijíma  svoj údel a nesnaží sa proti nemu nič urobiť. 



- autor ako nespoľahlivý rozprávač hovorí za svoje postavy, oslovuje ich a prihovára sa im, 

vyzýva Jozefa do boja so životom a osudom 

Dej - Jozef Mak sa narodil vdove po Janovi Makovi ako nemanželské dieťa. Vdova mala aj 

manželského syna Jána. Matka chodila za prácou a 7-ročný Jano musel Jozefa v plachtičke 

vláčiť. Aj keď ho Jano 6 rokov bil, Jozef mal svojho brata rád, lebo mu rozprával rozprávky. 

Keď dorástli, Jano začal vykrikovať, že ho Jozef vyjedá a tak si musel Jozef nájsť vlastnú 

prácu. Jedného dňa bača Kubanda poslal Jozefa pozrieť do dediny, nad ktorou bola červená 

žiara. Požiar zničil celý dolný koniec dediny, medzi inými horel aj Makov dom. Tak ho krstná 

Hana zavolá aj s matkou k nim. Jozefovi sa páči Maruša. Jozef odišiel do hory 

k drevorubačom, neskôr však prišiel do dediny, lebo krstná Hana zomrela. Neskôr sa Jozef 

zdôverí Gregorovi Biaľošovi, že si chce postaviť chalupu a dúfa, že mu ľudia pomôžu. Na 

druhý deň sa Jozef dozvedel, že Biaľoš zomrel a zistil, že to bol jeho otec. Keď je chalupa 

hotová, Jozef musí ísť na vojnu. Na Marušu nezabudol, hoci mu nepísala. Neskôr zistí, že sa 

Maruša vydala za jeho brata Jána a že bývajú v jeho chalupe. Jozef stratil všetko, ale po čase 

si získava Julu, ktorú si vezme a s ktorou žijú spolu s Janom a Marušou v jeho chalupe. Jozefa 

povolali do Komárna, kde bude mať súd za politizovanie na vojenčine. Keď sa vráti, tak Jula 

cíti, že jej Maruša odvábi muža, žije s tým strachom, ale nedokáže tomu zabrániť. Maruša je 

odhodlaná na všetko. Jozef preklial chalupu, ale neskoro, lebo Jula už dlho trpela a odcudzila 

sa mu. Maruša opäť začala piť a opitá sa chystala variť v kotle, kde aj zomrela. Jule sa neskôr 

narodil druhý syn. To sa stalo vo štvrtok a v pondelok Jula zomrela s úsmevom na tvári, lebo 

ju Jozef mal rád. 

 

Milo Urban - román:   Živý bič 

- sociálny protivojnový román (medzivojnové obdobie) 

- hlavný cieľ: vyzdvihnúť vnútorný svet, vnútorné prežívanie postáv v čase vojny, keď sa 

menili ľudské pravidlá 

- hlavná myšlienka: autor tu zobrazil útrapy 1. svetovej vojny a jej dosah na obyvateľov 

dediny Ráztoky, ležiacej mimo frontu 

- román má 2 časti :   

1.časť - Stratené ruky : hlavná postava – Ondrej Koreň sa vracia do Ráztok ako bezruký 

mrzák, ktorému vojna – bič zanechala stopu na ústach a nemôže hovoriť,  on ukáže ľuďom, 

aké následky na ľuďoch  vojna pácha. Stratené ruky sú ruky mužov, ktoré chýbajú na poli, pri 

práci, vo vzťahoch, ale aj ruky žien modliace sa za blízkych. 



2.časť- Adam Hlavaj sa zameriava na Adama Hlavaja, ktorý uteká z vojny, aby pomstil smrť 

svojej ženy Evy 

- vyjadruje sa tu protest a hnev 

- Adam akoby sa chcel pomstiť a zúčtovať so všetkým zlom 

- Adam je aktívny hrdina, lebo sa búri proti vojne, zastupuje ľud 

- dedina je zobrazená ako jednoliaty celok - unanimistický román (Una anima – jedna duša) 

Dej – Ráztočania pochopia, o čom je v skutočnosti vojna, keď sa do dediny vracia zmrzačený 

Ondrej Koreň. Postupne sa z vojny vracali ďalší, niektorí už neprišli nikdy. Vojna spôsobila 

bolesť všetkým priamo či nepriamo. Aj Eva Hlavajová chcela, aby sa jej muž Adam vrátil 

z vojny. Preto požiadala notára Okolického, aby ho vyreklamoval z vojny. Notár jej to sľúbil, 

ale len pod podmienkou, že sa mu oddá. Eva nevidí iné východisko a podľahne mu. 

Nezostane to však bez následkov. Eva otehotnie. Musí notárovi sľúbiť, že neprezradí, čie 

dieťa čaká, lebo inak sa Adam nevráti. Eva porodí syna. Kňaz ho odmietne pokrstiť 

a dedinčania sa k nej správajú nepriateľsky ako k pobehlici. Vyčerpaná Eva toto trápenie 

neunesie a utopí sa v rozvodnenej rieke.  

Adam zbehne z frontu. Teší sa domov na Evu a syna. Domov však nájde opustený. Chce sa 

dozvedieť, kto zapríčinil jeho nešťastie, nikto však nič nevie. Až od notárovho sluhu sa 

dozvie pravdu. Vojna sa končí a do dediny sa vracajú ozbrojení muži. Keď sa dozvedia, čo sa 

v dedine dialo, vypukne živelná vzbura. Dedinčania ženú notára hore dedinou a utopí sa na 

rovnakom mieste ako Eva. Ľudia v rozčúlení  plienia a nakoniec vypália krčmu žida Arona – 

príčinu mnohého zla. Až vtedy nadobudnú pocit, že konečne získali slobodu.     

  

ROMÁN VO FORME DENNÍKA: Zaznamenáva udalosti predchádzajúcich dní v časovom 
slede aj s označením konkretných dátumov udalostí ( napr. A. Bednár: Sklený vrch) 

 
Alfonz Bednár: Sklený vrch 

Obsah:  Ema Klaasová  žije so svojím manželom Jozefom na stavbe hydrocentrály. Po 

nehode ju odvezú do nemocnice a jej manžel si číta denník, ktorý si písala pred odchodom 

na dovolenku do Tichej doliny (tam sa zoznámila so všetkými mužmi jej života). Dozvie sa 

o Eminom vzťahu k trom mužom – partizánovi Milanovi Kališovi, ktorého umučili Nemci; k 

Zolovi Ballovi, snúbencovi, s ktorým sa kvôli hádke rozišla; a k nemu - manželovi Jožovi 

Solanovi. Pre množstvo práce nemali spolu deti, ich vzťah chladol. Chceli si ho obnoviť 

dovolenkou v Tichej doline, kde sa zoznámili. Keď Jožo denník dočíta zistí, že Ema ho stále 

miluje. Je však neskoro, lebo Ema v nemocnici zomiera. 

O diele: Príbeh sa odohráva počas SNP a v 50-tych rokoch 20.str. Román písaný formou 

denníka sa vyznačuje majstrovskou kompozíciou. Striedajú sa v ňom rôzne časové roviny. 

Dej sa rozvíja retrospektívne - cez spomienky hlavných postáv.  

 

 

 



Veľká epická próza  

 „Stratená generácia“ medzivojnového obdobia - sú to autori, ktorí sa zúčastnili bojov na 

fronte 1. svetovej vojny. Tam na vlastnej koži spoznali, aký je vojna nezmysel, že zbytočne 

zomierajú ľudia  kvôli záujmom istých spoločenských skupín. Tieto nepríjemné zážitky 

v nich zanechali stopu na celý život, preto sa po vojne nedokážu znova zaradiť do spoločnosti, 

chýba im zmysel života. Patria sem E. Hemingway, R. Rolland, E. M. Remarque. 

   

Ernest Hemingway (americký autor) 

• román Zbohom zbraniam (1929):  

• je autorovým zúčtovaním so skúsenosťou prvej svetovej vojny, jeho jadro je 

autobiografické,  

• romantický príbeh anglickej ošetrovateľky Catheriny Barkleyovej a amerického poručíka 

Fredericka  Henryho odohrávajúci sa na talianskom fronte, 

• ich život  skomplikujú vojnové udalosti – Frederik je na fronte ranený. Dostáva sa do 

poľného lazaretu, kde ho ošetruje Catherine. Zaľúbia sa do seba. Keď Catherine zistí, že je 

tehotná, rozhodnú sa, že spolu utečú z frontu. Frederick sa stáva dezertérom, preto spolu 

utekajú do Švajčiarska – neutrálnej krajiny. Koniec je tragický – Catherine zomrie pri pôrode 

a porodí mŕtve dieťa. Jej smrť je dôsledkom vojny, aj keď nezomrela na fronte, ale vojna 

a útek ju vyčerpali natoľko, že nezvládla pôrod. 

 

Romain Rolland (francúzsky autor) 

• učiteľ hudby na Sorbone  

• novela Peter a Lucia:  

• novela s protivojnovým protestom a prejavom autorovho odporu proti vojne  

• inšpiráciou k napísaniu tohto diela mu bola skutočná udalosť, keď na Veľký piatok nemecké 

vojská bombardovali Paríž a medzi obeťami boli aj jeho priatelia  

• hlavným protikladom v diele je ľudská láska dvoch mladých ľudí stojaca proti nezmyselnej 

vojne  

• dej sa odohráva v Paríži od 30.1.1918 do 29.3.1918 (Veľký piatok)  

• Peter:  pochádza z meštianskej rodiny, má o dva roky staršieho brata  Filipa (veľmi ho vojna 

zmenila tým, že sa zúčastnil bojov )  

• jeho rodina má pasívny postoj k vojne, jeho mama ju berie ako povinnosť 

• vzdelanie nejaké má, väčší idealista než Lucia, menej duševne vyvinutý  

• Lucia:  má iba matku (pracuje v továrni), je chudobná, kvôli peniazom maľuje reprodukcie 

obrazov a portréty (nie sú príliš dobré, lebo jej chýbajú vedomosti a nástroje a predlohy sú 

zlé)  

• jej matka čaká dieťa s milencom, kvôli tomu sa cíti podvedená (už nie je na prvom mieste)  

• je duševne vyspelejšia než Peter, lebo bola životom prinútená správať sa samostatne a 

zarobiť si na živobytie ⇒ vidí svet taký, aký je  

• správa sa trochu ako Petrova mama  

• Peter sa s Luciou prvýkrát stretnú v metre, zaľúbia sa do seba, potom  sa začnú stretávať, pri 

stretnutiach sa spolu rozprávajú o živote a ich spoločnej budúcnosti. Ich vzťah stále silnie. 

Naruší ho informácia, že Petra povolávajú do vojny. Sú z toho nešťastní a nechcú sa rozdeliť. 



Peter túži po tom, aby ho Lucia počkala. Sľúbia si to v kostole na Veľký piatok, ale Paríž je 

práve bombardovaný a oni zomierajú pod troskami kostola (v rovnaký dátum, ako aj Ježiš).  

• autor je k postavám milosrdný, necháva ich zomrieť spoločne, aby jeden bez druhého 

netrpeli. Aj im vojna zasiahla a zničila život, aj keď sa dej neodohráva na fronte. 

- Autor využíva reťazový kompozičný postup, ktorý je pre žáner novelu typický 

- Reťazový kompozičný postup znamená zosnovať jedno dejové pásmo, v ktorom 

každý nový príbeh účinkuje ako spojovací článok - ohnivko medzi príbehom 

predchádzajúcim a nasledujúcim. 

 

Erich Maria Remarque (nemecký autor) 

 román Na západe nič nové, dej sa odohráva priamo na fronte, 

 „pokus podať správu o generácii, ktorá bola zničená vojnou, aj keď unikla jej 

granátom“, 

 humanistické dielo, odsudzujúce nezmyselnosť, absurdnosť zomierania vo vojne, 

 Paul Bäumer rozpráva svoj príbeh a osudy svojich priateľov, ktorí sa priamo zo 

školských lavíc, vďaka propagande nacionalizmu, dostali na front 1. svetovej vojny. 

Tu spoznávajú pravú krutosť vojny, keď zomierajú nielen Paulovi priatelia, ale aj 

nevinní civili. Mladí vojaci postupne prechádzajú do pasívneho odporu. Paul zbytočne  

zomiera  na konci vojny, keď v rozhlase hlásia pokoj na fronte „na západe nič nové“. 

 dej je jednoduchý, prerušovaný naturalistickými obrazmi vojny, základ tvoria 

záznamy rozhovorov vojakov, ich pocity a spomienky  

 

Krátka epická próza 

MARTIN KUKUČÍN - NEPREBUDENÝ 

 

Hlavné postavy : Ondráš, tetka, Zuzka 

Forma : poviedka 

 

Hlavným hrdinom poviedky známeho slovenského spisovateľa Martina Kukučina je Ondráš Machuľa, 

ktorý je husiarom. Príroda ho neobdarila ani krásou, ani rozumom. Autor ho v poviedke opisuje ako 

„biedneho tvora božieho. Kto len naň pozrie, musí ho poľutovať. Keď kráča, ruky mu vopred 

celembajú. Ľudia naňho pozerajú s útrpnosťou a chovajú sa k nemu ako k malému, slabému dieťaťu. 

No on sám sa za mrzáka nepovažuje, je spokojný sám so sebou.“ 

 

Ondráš Machuľa je odkázaný na milosť a pomoc iných, neschopný starať sa o seba, slúži dedine 

aspoň tým, že pasie husi. Jeho dojemná tragédia, ktorá vrcholí v desiatej a jedenástej časti poviedky, 

sa začína rozvíjať a okamihu, keď mu pekná Zuzka Bežanovie povie, že si ho vezme za muža. Hoci 

má rada Janka Dúbravie. Ondráš uverí jej pochabým slovám a chystá sa na sobáš so Zuzkou, ktorá si 

dodatočne uvedomila, akú hlúposť urobila. V deň Zuzkinej svadby s Jankom Dúbravie sa Ondráš 

vyparádi, no jeho tetka ho zatvorí do komory, lebo chce predísť jeho žiaľu, keď sa dozvie pravdu.  

 

V zúfalstve Ondráš vylomí dvere a ponáhľa sa za svojou nevestou na svadbu. No tam uvidí, ako jeho 

údajná nevesta tancuje s Jankom Dúbravie a je veselá a šťastná. Sklamaný vyšiel do dvora. Onedlho 

niekto skríkol, že horí. Vznikla panika a všetci sa rozutekali. Nastal veľký krik a zmätok. Chlapi zrazu 

zbadali niekoho v kôlni, poviazali ho o plot, lebo si mysleli, že on tento požiar spôsobil. Neskôr prišla k 

husárovi Ondrášovi Zuzka a vyslobodila ho z povrazov. Ondráš si pomyslel, že Zuzka sa preto vydala 

za Janka, lebo on na svadbu meškal. Hoci mu to Zuzka vysvetľovala, on si aj tak myslel svoje. Vtom 

začala Bežanka kričať, že jej uhorí hus. Ondráš sa rozhodol hus zachrániť. Vbehol do horiacej kôlne 



zachrániť toto zviera. No spadla naňho horiaca povala... Na druhý deň, keď začali čistiť po požiari 

kôlňu od popola, našli niečo obhorené. Keď bol pohreb, v truhle ležal husár a aj tá obhorená hmota, 

no nikde nemohli nájsť zváča... 

Alfonz Bednár – Kolíska – (lit. po roku 1945), psychologická novela, vykresľuje príbeh 

strachu Zity Černekovej z neľudskosti fašizmu v čase SNP (1944), ktorá sa snaží ukryť 

bývalého priateľa (ako tehotnú ju opustil) Jozefa Majerského – partizána zo skupiny jej 

manžela Miša Černeka po vypálení obce Lieskov a poprave chlapov. Dej je písaný 

retrospektívnym kompozičným postupom ako súdny proces s Majerským v 50. rokoch po 

2. svetovej vojne (Michal proti nemu svedčí). 

- Retrospektívny kompozičný postup najprv približuje výsledok deja a až potom udalosti, 

ktoré tomu predchádzali na základe návratu do minulosti prostredníctvom spomienok. 

Lyrická poézia 

Rytmus  je založený na pravidelnom opakovaní rovnakých alebo podobných prvkov v určitej 
postupnosti, pravidelnosti. V poézii chápeme pod týmto pojmom pravidelné opakovanie zvukového 
prvku reči. Podľa toho rozoznávame i niekoľko veršových systémov, každý založený na opakovaní 
iného prvku reči. 
 
Rytmický impulz  je prirodzené očakávanie čitateľa, že po skupine určitých rytmických jednotiek – 
organizovaných istým spôsobom, bude nasledovať jednotka organizovaná podobne alebo úplne 
zhodne. Rytmický impulz môže byť teda vyvolaný striedaním dlhých a krátkych slabík, opakovaním 
rovnakého počtu slabík, striedaním prízvučných a neprízvučných slabík. 
 
Prozódia  je systém, akým je usporiadaný verš po rytmickej stránke. Rytmus sa vo všeobecnosti 
zakladá na opakovaní určitého jazykového prvku. Samotné opakovanie vytvára metrický impulz. 
Schéma, podľa ktorej sa určitý jazykový prvok vo verši opakuje, sa nazýva metrum. Metrum je však 
schéma dokonalá, je to norma, ktorej sa dá len priblížiť. Rytmus sa zväčša viac alebo menej od tejto 
normy odkláňa. Podľa toho, aký jazykový prvok tvorí rytmus, rozlišujeme tieto prozodické (veršové) 
systémy : 
sylabický, sylabicko-tonický, časomerný, voľný verš 
 
Voľný verš – v tvorbe autorov 20. storočia, napr. M. Rúfusa, M. Válka 

- oslobodenie myšlienok od prísneho rytmu,  
- znaky – chýba rovnoslabičnosť, stopovosť, interpunkcia, obyčajne aj rým, rôzna dĺžka veršov, 

premenlivosť rytmu (moment sklamaného očakávania).  

 


