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Recenzia - publicistický ( novinársky ) posudok hodnotiaci umelecké, vedecké, 

 technické dielo.
    Obsahuje analýzu ( rozbor ) a subjektívny   
( osobný ) názor autora, ktorý hodnotí klady a nedostatky diela ( kniha, koncert, 

 film, obraz ...)
Recenzia používa - výkladový ( vysvetľuje) a         

                      informačný slohový postup
                                -   umelecký a odborný štýl 
( frazeologizmy, obrazné pomenovania, metafory, prirovnania – odbornú 

 terminológiu, cudzie slová )
Recenzia   slúži ako informácia o diele, aby sme si vytvorili úsudok naň. 

 Obsahuje : - údaje o autoroch, tvorcoch
                     - naznačenie témy diela

                     - štýl spracovania
                     - recenzentov dojem z diela

Film – réžia, scenár, kamera, hudba, herecké výkony, začiatok s myšlienka 
 príbehu, rok natočenia...

Kniha – autor, žáner, naznačenie príbehu, charakterov postáv, ideu ( myšlienku ),  
 štýl jazyka, ilustráciu...

Glosa - vtipná krátka poznámka- príbeh, kritický postreh na aktuálnu 
 spoločenskú problematiku.

Využíva vtip, iróniu a satiru  .   
    

    Recenzia a glosa sú subjektívne, lebo prezentujú ( vyjadrujú )názor autora-
jednotlivca  . 
      Či sa s ním stotožníte ( zhodnete) zistíte len keď, vy sami spoznáte 
hodnotené (recenzované)   dielo.
 

 Reportáž
 Publicistický beletrizovaný útvar

 

Cieľom reportáže je podať informácie o udalosti bezprostredne, živo, pútavo, 
aby sme čitateľov, poslucháčov alebo divákov vtiahli do situácie, do atmosféry 
deja  . 

    
    Obľúbené sú rozhlasové a Tv reportáže z politických, kultúrnych, športových 

 podujatí a cudzokrajných i pracovných prostredí.



    Napr. z koncertu, z futbalu, demonštrácie, cestopisná reportáž z Číny
Pri novinárskej písanej reportáži reportér na zaujatie čitateľa používa len slová a 

 f......
Pri rozhlasovej reportáži  využije aj z....
Pri televíznej reportáži mu pomôže živo zaujať o..., z...   
     Úloha: doplňte správne chýbajúce slová ( súvisí so zmyslami) 
 
Okrem novinárskych reportáží sú obľúbené literárne reportáže, umelecky 
upravené, lebo sú písané umeleckým štýlom ( metafory, básnické prirovnania, 

 hyperboly, humor, satira... ) 
 Známi autori: E.E.Kisch, V.Zamarovský, B.Filan-Tamtamy

 
Reportér je priamo na mieste udalosti (alebo si zistí najpodrobnejšie, 
najpresnejšie fakty)  a :

  -- podáva autentické ( hodnoverné, pravé, pôvodné) informácie,
-  - hodnotí fakty
-  - vyjadruje svoj názor
- - chce vystihnúť napätie, atmosféru, konflikt a priebeh ich vzniku a 

 riešenia
Reportér používa hlavne pútavý  opisný a rozprávací  sloh.postup. 
Informačný sloh.postup slúži na prvotné, základné informácie o udalosti – kto, 

 čo, kde, ako?
Výkladový sloh.postup  sa zamýšľa, rozoberá –      

     ako ?, prečo vznikla udalosť ?, čo priniesla...?
Cieľ  reportáže je 

 1. Zaujať verejnosť živým opisom udalosti  
 2. Priniesť mu nové poznatky o neznámom

 3. Vytvoriť si vlastný názor na udalosť
 

Rudolf Jašík 

Pochádza z Kysúc, prežil tam ťažké detstvo. V poviedkach a novelách 
opisuje biedu a utrpenie kysuckého ľudu. Počas 2. Svetovej vojny sa 
zapojil do SNP a ako vojak armády narukoval na východný front. 
Zúčastňoval sa bojov proti ZSSR.. 

román Na brehu priezračnej rieky 

Debutoval týmto románom. Je to baladický príbeh o ťažkom živote ľudí 
žijúcich na Kysuciach. 



román Námestie svätej Alžbety 
   Zobrazuje udalosti v Slovenskom štáte počas 2.svetovej vojny. Dej sa 
odohráva v Nitre. Opisuje úsek od leta do jesene 1941. Dej sa týka 
problematiky vojny, ale neopisuje ju priamo, ale opisuje, čo sa deje v 
malých mestách počas vojny, nikto sa nestaral do druhých, ale len o 
seba a o svoju rodinu. Žili v mieri a v pokoji. Keď nastáva vojna, židia 
musia chodiť na ulici so žltými hviezdami, vyostrujú sa rozpory medzi 
kresťanmi a židmi. Vytvárajú sa zákony proti židovskému národu. 
Charakterizoval ľudské postavy, ktoré žijú v tomto meste a ich postoj 
voči židom. 
 
Mnohí Slováci pre osobnú chamtivosť stratia česť a nenávidia ľudí, s 
ktorými niekedy vedeli žiť v pokoji. Takou postavou je Flórik – holič. 
Pridáva sa na stranu Nemcov. Vystaví na kaderníctvo, že židov 
neobsluhuje. Je vrah. Zabíja dvoch ľudí a zoberie im majetok. 
Druhou negatívnou postavou je Žltý Dodo. Dostáva peniaze za to, že 
udáva židov. Nestačia mu peniaze, tak udáva aj tie rodiny, ktoré nosia už 
hviezdu. 

Hlavnou postavou 
Je 18ročný Igor Hamar. Už má len chorú matku.Nechá školu a chce 
pracovať. Eva je jeho priateľka z detstva, je židovka. Ich priateľstvo 
prerastá do lásky. Stretávajú sa pod vežou. Prostredníctvom Evy 
spoznáva krutosť a týranie židovského obyvateľstva. Vie, že čo sa deje v 
meste je nespravodlivé. Igor pracuje u F, no už u neho nechce pracovať 
keď F vyvesí oznámenie.  
Nechce, aby Eva trpela a skončila v koncentračnom tábore, chce jej 
pomôcť. Ukryje ju v dome. Chce, aby kňaz pokrstil Evu a tým ju aj 
zachránil. Farár je ochotný len za peniaze, no neskôr zo strachu 
odmieta. Chce s Evou odísť. Deň pred odchodom je razia a vyhľadávajú 
ukrytých židov. Žltý D vie o ukrývanej Eve, tak F ide naisto, odnesú ju na 
stanicu a do koncentračného tábora. Eva chcela zachrániť mŕtve telo 
židovského chlapca, chcela ho odniesť preč, no je zastrelená, pretože 
porušila príkaz. 
 
 Igor je zúfalý, pomstí sa Flórikovi, zabije ho. I chce spáchať 
samovraždu, zachráni ho sused komunista Maguš. Ten presvedčí Igora 
o tom, že musí ďalej žiť napriek tomu, čo sa stalo s Eve. 
    Ich láska je tragická, zrodila sa v dobe vojny, ktorá im nežičila. Do ich 
vzťahu veľmi vstupuje vojna, náboženská nerovnosť. E s I sa bránia, 
unikajú do svojho sveta plného lásky. Prežívajú chvíle šťastia, obávajú 
sa smrti. Snažia sa uniknúť, ale nepodarí sa im to, E umiera. Eva je 
symbol večnej lásky. Napriek tomu, že E zomiera, láska ako 



hodnota ostáva. Autor dáva do kontrastu hrôzu vojny s čistou a 
úprimnou láskou dvoch ľudí. 
 
román Mŕtvi nespievajú – vyšiel po autorovej smrti. V prvej dejovej línii 
opisuje obdobie 1. SŠ a snaží sa zachytiť problematiku jednoduchého 
človeka, ktorý v tomto období žije. Poukazuje na zrastajúci odpor 
domácich obyvateľov voči fašistickým vojakom. Čoraz viac sa rozkladá 
morálka. 
 
Úloha: Vypíšte z textu učiva, ako sa prejavili egoizmus a chamtivosť 
ľudí? 

 

Odpovede na úlohy pošlite na minervahel@post.cz 

 


