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Možnosti rozvoja kritického myslenia žiakov SŠ 

KOSTURKOVÁ Martina 
 

Abstrakt 

Komunikačný model vyučovania a učenia E-U-R je efektívnou učebnou stratégiou. Pomocou 

nej sa vyučovanie v praxi dá realizovať tak, aby sa čo najviac priblížilo situáciám 

spontánneho učenia sa. Cieľom príspevku je predstaviť model vyučovania využiteľný na 

hodinách literatúry v 1. ročníku SŠ. Ponúkame vybrané vyučovacie hodiny, ktoré boli 

predmetom experimentovania a overovania v praxi v rámci „Programu rozvoja kritického 

myslenia žiakov stredných škôl...“. 

Kľúčové slová: E-U-R, vyučovacia príprava – literatúra, analýza vyučovacích hodín. 

 

Abstract  

The communication model of teaching and learning E-U-R is effective learning strategy. 

Using this method, teaching in practice can be implemented so as to come as close as the 

spontaneous learning situations. The aim of this paper is to present a model of teaching 

available in literature in the first year of secondary school. We offer selected lessons which 

have been the subject of experimentation and verification in practice under "The development 

program of critical thinking of students of secondary schools ..." 

Key words: learning E-U-R, teaching preparation – literature, analysis of lessons. 
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inovácia a zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu. (ASFEU, ITMS kód projektu: 

26110230069). 

 

 

Úvod 

Doterajší encyklopedický model vyučovania staval žiaka do roly submisívneho 

vykonávateľa didaktických inštrukcií učiteľa, čo mimoriadne potláčalo jeho tvorivosť 

i kritické myslenie. Požiadavky učiacej sa spoločnosti kladú dôraz na tzv. učenie sa pre 

budúcnosť. Výsledky medzinárodných testových meraní OECD PISA (2003, 2006, 2009 a už 

aj známe výsledky PISA OECD 2012 dopadli pre našich 15-ročných žiakov znova 

nepriaznivo. Prvé analýzy signalizovali alarmujúce zistenia. Viac ako štvrtina našich žiakov 

nedisponuje ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré potrebujú pre ďalšie 

vzdelávanie. Jednou z činností, ktoré žiak by mal vedieť, je oblasť uvažovania o obsahu 

a forme textu a jeho hodnotenie. Práve oblasť hodnotenia spadá do vyšších kognitívnych 

schopností človeka súvisiacich aj s oblasťou kritického myslenia. V roku 2012 sme realizovali 

testovanie žiakov stredných škôl východoslovenskej lokality v kritickom myslení. Štatistické 

údaje sme získali analýzou Watson-Glaserovho testu hodnotenia kritického myslenia na 

výberovej vzorke 365 žiakov stredných škôl. Ich priemerné hrubé skóre predstavovalo 

hodnotu r = 40,41 z celkového počtu 80 bodov (Kosturková, 2013). Vyššie naznačené 

nedostatky sa stali podnetom pre hľadanie ďalších možností, ako učiť žiakov učiť sa. Dôraz 

sme kládli na rozvoj kritického myslenia žiakov, pričom sme rátali so zmysluplným učením 

sa. Ide o typ učenia, pri ktorom žiak o novom poznatku uvažuje a zapája sa do konštruktívnej 

diskusie. 

Cieľom príspevku je predstaviť a analyzovať model rozvoja kritického myslenia žiakov 

v 1. ročníku stredných škôl a gymnázií. Tento model bol súčasťou  pravého experimentu 

realizovaného v praxi s názvom Program rozvoja kritického myslenia.  Predmetom analýzy 
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bol blok dvoch vyučovacích hodín literatúry, kde sa preberala téma Barok a baroková 

literatúra na území Slovenska. 

Hlavnou metódou, ktorú sme využili pre potreby tohto príspevku, bola obsahová analýza 

vybraných vyučovacích hodín. Základným učebným zdrojom bola Literatúra I pre stredné 

školy (Polakovičová, A. a kol., 2011). 

1 Téma – barok a baroková literatúra na území Slovenska 

Téma barokovej literatúry na území Slovenska podľa plánu experimentu realizovaného 

v praxi bola odučená v mesiaci február 2012. Išlo o dve vyučovacie hodiny literárnej zložky 

v 1. ročníku gymnázia. Dôvodom tejto časovej dotácie bol predpoklad výskumníka, že zmena 

organizačných foriem zameraných prevažne na vlastnú aktivitu, obhajobu názorov 

a argumentáciu žiakov, na ktorú experimentálna skupina doposiaľ nebola zvyknutá, bude 

vyžadovať viac času. Metódy kritického myslenia a ich postupy, ktoré sme predstavili 

v teoretickej rovine (Kosturková, 2012, s. 1-5) bolo potrebné žiakom vopred vysvetliť, aby si 

jednotlivé činnosti a kroky dobre osvojili. Stratégia riešenia vybraných vyučovacích hodín 

bola postavená na E-U-R.  

 

1.1 Metodologické zameranie výskumu 

Doteraz v našich podmienkach nebol realizovaný komplexný experimentálny výskum, 

ktorý by reprezentoval rozvoj kritického myslenia v edukačnom procese stredných škôl. 

Základným cieľom príspevku je predstaviť model vybraných vyučovacích hodín literatúry 

v 1. ročníku SŠ založený na stratégii E-U-R a analyzovať jeho overenie v praxi. 

 

Charakteristika výberového súboru 

Program rozvoja kritického myslenia žiakov stredných škôl sme realizovali v 1. ročníku 

štvorročného gymnázia vo vyučovacom predmete slovenský jazyk a literatúra. Tohto 

programu sa zúčastnilo 32 žiakov; 12 dievčat a 20 chlapcov. Zvolili sme typ dostupného 

výberu, ktorý bol determinovaný možnosťami výskumníka a ochotou pedagóga realizovať 

inovatívny program v konkrétnom predmete s cieľom zámerného rozvoja kritického myslenia 

žiakov. Celý program bol realizovaný v období od februára 2012 až do júna 2012. Vybrané 

vyučovacie hodiny, prezentované v tomto príspevku, boli realizované v mesiaci február 2012. 

 

Charakteristika metód a materiálu výskumu 

Hlavnou metódou, ktorú sme využili pre potreby tohto príspevku, bola obsahová analýza 

vybraných vyučovacích hodín vyučovacieho predmetu slovenský jazyk. Základným učebným 

zdrojom bola Učebnica Slovenský jazyk 1 pre stredné školy (Caltíková, M. a kol., 2011). 

 

1. 2 Vyučovacia príprava 

V tejto časti predstavujeme model dvoch vyučovacích hodín literárnej zložky (1. roč. SŠ), 

ktorý bol súčasťou experimentu v edukačnej praxi pod názvom Program rozvoja kritického 

myslenia žiakov stredných škôl.  
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Tabuľka č. 1: Príprava na vyučovaciu hodinu 

Tematický celok Baroková literatúra 

Téma Barok – baroková literatúra na územní Slovenska 

Didaktické 

pomôcky 

dataprojekcia, prefotený učebný text, materiál o architektonickej 

pamiatke z baroka a materiál vybranej architektonickej pamiatky, ktorá 

nemá črty baroka (napr. renesancia, gotika...), internet, pracovné listy 

Vyučovací blok dve vyučovacie hodiny 

Prierezové témy dejepis, etická a náboženská výchova, umenie a kultúra 

Úloha v rámci domácej prípravy žiaka na ďalšiu vyučovaciu hodinu: Pedagóg rozdelí žiakov 

do skupín. Každá skupina má za úlohu nájsť čo najviac informácií o určenej barokovej 

pamiatke z blízkeho okolia – fotografie, prefotené texty, podstatné znaky pamiatky a pod.  

Skupinám žiakov boli pridelené tieto pamiatky: Františkánsky kostol v Prešove, barokový 

komplex Kalvária v Prešove, Grécko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa v Prešove.  

E – evokácia 

Úloha č. 1 
Argumentmi potvrďte, že vybrané architektonické pamiatky majú 

charakteristické črty baroka. 

Cieľ 

Kognitívny: žiak dokáže špecifikovať charakteristické črty baroka na 

ukážke vybraného barokového architektonického diela zo svojho okolia; 

obhájiť argumentmi, že ide o štýl baroka. 

Afektívny: žiak dokáže primerane reagovať v rámci diskusie a akceptovať 

názor spolužiaka. 

Psychomotorický: žiak dokáže zostaviť schému kľúčových  pojmov. 

Metóda sokratovský rozhovor 

Org. Forma spoločná práca 

Časový limit 7  minút 

Popis činnosti 

 

Pedagóg evokuje žiakov pomocou krátkej PowerPoint-ovej prezentácie 

zameranej na vybrané barokové architektonické dielo. Úlohou žiakov 

v rámci domácej prípravy bolo zistiť čo najviac informácií o vybraných 

architektonických barokových pamiatkach z okolia a zhromaždiť materiál – 

fotografie, charakteristické črty, podstatné znaky a pod. Pedagóg 

prostredníctvom sokratovského rozhovoru vedie diskusiu, v ktorej žiaci 

majú  hľadať podporné argumenty dokazujúce, že ide naozaj o štýl baroka.  

U – uvedomenie si významu 

 

Úloha č. 2 

Z textu (Polakovičová a kol., 2011, s. 108) vydedukujte základné znaky 

barokovej literatúry a porovnajte ich z argumentmi uvádzanými 

k vybranej ukážke. Na základe nich vytvorte myšlienkovú mapu. 

Vyvoďte všeobecný záver k typickým znakom baroka. 

Cieľ 

Kognitívny: žiak dokáže určiť pomocou textu základné znaky barokovej 

literatúry, porovnať charakteristické črty baroka vybranej ukážky so 

základnými znakmi baroka uvádzanými v učebnici, vyvodiť všeobecný 

záver pomocou argumentov. 

Afektívny: žiak dokáže prevziať zodpovednosť za vlastný prínos na riešení 

úlohy v rámci kooperácie v tíme. 

Psychomotorický: žiak dokáže konštruovať mapu mysle.  

Metóda myšlienková mapa, kategorizácia pojmov (pojmová tabuľka),  

Org. Forma práca v skupinách 

Časový limit 13 minút 

Popis činnosti Pedagóg rozdelí žiakov  do päťčlenných skupín. Ich úlohou bude prečítať 
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 text z učebnice, vydedukovať z neho znaky baroka a jednotlivé určené 

asociácie komparovať a zovšeobecňovať s vybranou architektonickou 

pamiatkou. Žiaci si v rámci skupiny podelia úlohy, aby ich práca bola 

flexibilnejšia. Zapisovateľ skupiny bude jednotlivé riešenia zapisovať do 

pracovného hárku. Žiaci výsledok riešenia budú konštruovať vo forme 

myšlienkovej mapy. Skupina si zvolí hovorcu, ktorý bude riešenie 

prezentovať pred celou triedou. Členovia skupín si v spoločnej diskusii 

vymenia názory, skúsenosti a argumenty. Učiteľ plní úlohu pomocníka a 

usmerňovateľa. Dbá aj na zásady kultivovanej diskusie.  

Úloha č. 3 

Vyvoďte kľúčové slová ku každému odseku textu Spoločenský 

a historický kontext (Polakovičová a kol., 2011, s. 109 – 110) a v rámci 

diskusie v skupine posúďte ich relevantnosť v súlade s textom. 

Cieľ 

Kognitívny:  žiak dokáže analyzovať text a vyvodiť  kľúčové slová na 

každý odsek predloženého textu, zhodnotiť relevantnosť kľúčových slov. 

Afektívny: žiak má záujem na riešení. 

 Psychomotorický: žiak dokáže zostaviť schému kľúčových slov. 

Metóda Buzz Groups 

Organizačná 

forma 
skupinová práca 

Časový limit 25 minút 

Popis činnosti 

 

Pedagóg zadá základnú úlohu prečítať a interpretovať predložený text. Žiaci 

začínajú na úlohe pracovať v štvorčlennej skupine. Do príslušného okna 

pracovného hárku si vypíšu kľúčové slová ku každému odseku. Po 

vymedzenom časovom limite sa spájajú do znásobených skupín, diskutujú 

o riešení, dopĺňajú informácie a odstraňujú nedostatky. Znásobujú sa do 

požadovaného počtu podľa pokynov učiteľa (t.j. troch skupín). Ich úlohou je 

pripraviť a spresniť interpretáciu, ktorú budú obhajovať vo výslednej fáze. 

zvolený hovorca skupiny prezentuje spoločné riešenie výslednej skupiny. 

R – reflexia            Úloha č. 4 a č. 5 nebola predmetom analýzu tohto príspevku. 

 

Porovnajte dve architektonické pamiatky, skonštruujte (navrhnite) 

vhodné kategórie, vydedukujte charakteristické črty príslušných období 

a naznačte vzťahy medzi nimi. 

Cieľ 

Kognitívny: žiak dokáže konštruovať vhodné kategórie, porovnávať 

navrhované kategórie dvoch pamiatok, vyvodzovať závery riešenia 

a obhajovať svoje stanovisko. 

Afektívny: žiak dokáže primerane reagovať v rámci rozdelenia si úloh pri 

riešení, prevziať zodpovednosť  za svoju časť riešenia. 

Psychomotorický: žiak dokáže vytvoriť schému grafického organizovania. 

Metóda rekurentné grafické organizovanie 

Org. Forma práca v skupinách 

Časový limit 25 minút 

Popis činnosti 

 

Vyučujúci rozdelí žiakov do štvorčlenných skupín. Formou rekurentného 

grafického organizovania majú pomocou dostupných informácií zostaviť 

schému kategórií a naznačiť vzťahy medzi nimi. Žiaci majú v pracovnom 

liste uvedený príklad, ktorý slúži ako návod pri riešení úlohy. V závere 

prebieha kontrola schémy. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 



149 

 

1.3 Reflexia z praxe a diskusia 

Prioritou úlohy č.1 bol sokratovský rozhovor. Podotýkame, že pedagóg sa na takýto typ 

rozhovoru musí vopred dobre pripraviť. Tento typ rozhovoru začína nastolením problému. 

Pedagóg k jednotlivým argumentom kládol otázky typu: Prečo? Čo z toho vyplýva?  Uveďte 

príklad. Ako to zapadá? a pod. Hľadanie odpovede na úlohu žiakov nútilo hlbšie zamýšľať sa 

nad problémom, hľadať argumenty, vyvodzovať závery atď. Konštatujeme, že táto časť 

žiakom robila značné problémy. Učiteľ udržiaval rozhovor vhodnými otázkami, no z 32-

dvoch prítomných žiakov, iba štyria z nich vedeli adekvátne reagovať na učiteľove otázky. 

Ostatní členovia triedy boli viac-menej pasívnymi prijímateľmi informácií. Súčasťou analýzy 

vyučovacej hodiny bolo aj štruktúrované pozorovanie situačného deja zamerané na jeden 

komponent, a to schopnosť žiakov argumentovať. Na základe pozorovacieho hárku sme 

dospeli k výsledku, ktorý prezentujeme prostredníctvom nasledujúceho grafu.  

 

Graf 1: Schopnosť žiakov argumentovať v rámci úlohy č. 1 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Graf 1 nám naznačuje, že iba štyria žiaci z celej triedy (t.j. 12,50 %) vedeli podložiť svoje 

tvrdenie argumentom. Pre nás tieto výsledky nie sú prekvapením. konštatujeme, že žiaci 

v tejto triede neboli systematicky vední v predošlých štúdiách k rozvoju sledovanej 

schopnosti. Tento stav je podobný výsledkom medzinárodných meraní OECD PISA, kde sa 

konštatuje, že problémy žiakom spôsobovala potreba uplatniť hodnotiace (kritické) myslenie 

v úlohách, v ktorých bolo potrebné využitie textu v bežných životných situáciách. Ďalším zo 

zistení bolo, že žiaci nepreukázali v dostatočnej miere schopnosť vyjadriť vlastný názor, 

prípadne zhodnotiť primeranosť štýlu autora. Príčinu autori vidia v uprednostňovaní výučby 

orientovanej na nižšie poznávacie funkcie vo vyučovaní oproti rozvíjaniu vyšších 

poznávacích funkcií (Koršňáková, Heldová a kol., 2006, s. 19 – 25). 

Pre informáciu čitateľa uvádzame ďalšie doplňujúce informácie z analýzy vyučovacej 

hodiny. Celý vyučovací blok bol postavený na stratégii E-U-R, ktorá pomáha rozvíjať kritické 

myslenie žiakov. Dôraz sme kládli aj na reflexiu riešených  úloh vo forme diskusie zameranej 

na hľadanie argumentov. Táto schopnosť bola predmetom záznamu prostredníctvom 

štruktúrovaného pozorovania, kde každému žiakovi počas uvedenej aktivity bola pridelená 

známka formou klasickej stupnice hodnotenia (1 – výborne, 2 – chválitebne, 3 – dobre, 4 – 

dostatočne, 5 – nedostatočne). Analýzou pozorovacích hárkov z obidvoch vyučovacích hodín 

a štatistickým spracovaním zaznamenaných dát sme dostali priemer 4,27 za celú triedu, čo 

považujeme za nedostatočnú schopnosť žiakov v hľadaní argumentov, resp. v argumentovaní. 

Úloha č. 2 patrí do časti „uvedomenie si významu“, čo môžeme chápať aj ako klasickú časť 

expozície učiva.  Rozdiel je v podstate spôsobu podania nového učiva, resp. spôsobu 
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získavania nových informácií. Pri klasickom spôsobe expozície učiva väčšinou učiteľ 

vysvetľuje novú tému. V novších prístupoch žiak vlastnou učebnou činnosťou konštruuje 

učivo do ľahšie zapamätateľnej podoby. Úlohou žiakov bolo prečítať text a pracovať podľa 

zadania. Naše zistenie sa zhoduje s konštatovaním Z. Zimenovej (2010, s. 1), že väčšina 15-

ročných žiakov dokáže v texte nájsť iba hlavnú myšlienku, protichodné informácie a očividné 

fakty.  Tento fakt sa objavil aj v experimentálnej triede žiakov pri riešení úlohy č. 2. Žiaci boli 

schopní nájsť v texte len tie informácie, ktoré boli zvýraznené. Dokončenie úlohy spočívalo 

v komparácii a zovšeobecnení podstatných znakov s vybranou architektonickou barokovou 

pamiatkou a v konštruovaní riešenia  vo forme myšlienkovej mapy. Pri tomto zadaní skupiny 

boli oveľa aktívnejšie. Domnievame sa, že si pomohli argumentmi, ktoré  boli prediskutované 

v úlohe č. 1. Svoje riešenie prezentovala vybraná skupina. Ostatní členovia sa mohli v krátkej 

diskusii zapojiť pripomienkami alebo poznámkami k riešeniu. Na základe obsahovej analýzy 

pracovných hárkov jednotlivých skupín čitateľom ponúkame rekonštruovanú podobu riešenia 

vybranej skupiny v prílohe A.1 tohto príspevku. 

Pri riešení úlohy č. 3 sa od žiakov vyžadovalo skupinové riešenie pomocou metódy Buzz 

Groups. Ide o typ metódy, kde sa predpokladá dosť veľký komunikačný šum, čo vyplýva aj 

zo samotného názvu metódy. Žiaci začali pracovať na riešení v štvorčlenných skupinách. 

Úlohou jednotlivých skupín bolo prečítať text a interpretovať ho podľa pokynov pedagóga. Po 

vymedzenom časovom limite sa spájali do znásobených skupín, diskutovali o riešení, dopĺňali 

informácie a odstraňovali nedostatky. Znásobovali sa do požadovaného počtu podľa pokynov 

učiteľa (t.j. troch skupín). Ich úlohou bolo pripraviť a spresniť interpretáciu, ktorú obhajovali 

vo výslednej fáze. Pri znásobení skupín nastali menšie nezhody medzi niektorými členmi. Pre 

niektorých žiakov bolo ťažké znovu pracovať na tom istom zadaní a určiť si priority. 

Dovolíme si poznamenať, že v rámci skupinovej práce sme spozorovali prílišné kompetitívne 

správanie niektorých indivíduí a neschopnosť vlastnej sebareflexie.  

Úlohy č. 4 až č. 6 boli súčasťou druhého bloku vyučovania a boli zamerané na aplikáciu 

získaných poznatkov a reflexiu. Predmetom našej analýzy bola úloha č. 6, ktorá bola 

výsledkom reflexie preberanej témy. Úlohou žiakov bolo  spracovať rekurentné grafické 

organizovanie podľa pokynov. V prílohe A.2 ponúkame výslednú schému vybranej skupiny. 

Úlohou študentov bolo nielen (po prečítaní textu) spätne vyhľadať údaje, pojmy a hlavné 

myšlienky, ale hľadať medzi nimi aj vzťahy a zostaviť ich (konštruovať) do 

zapamätateľnejšej podoby. Pripomíname, že pojmy a identifikované vzťahy musia vychádzať 

z pôvodného kontextu. Dôležitou časťou pri tejto metóde je diskusia a argumentácia žiakov či 

zvolené kategórie sú dôležité, či vyjadrujú podstatu a pod. Schému je možné aj rekonštruovať.  

 

Záver 

V príspevku sme predstavili vybrané vyučovacie hodiny literárnej zložky v 1. ročníku 

gymnázia zamerané na rozvoj kritického myslenia. Podstatnú časť sme venovali analýze 

jednotlivých častí vyučovacích hodín aj s konkrétnymi produktmi žiakov, nakoľko 

analyzovať činnosť žiakov je pri ich ďalší rozvoj kritického myslenia kľúčovou záležitosťou. 

Za nedostatok zo strany žiakov považujeme to, že niektoré informácie z textu vyberajú 

mechanicky a veľmi sa nad nimi nezamýšľajú. Následkom toho majú problém svoje riešenie 

podložiť vhodným argumentom. Ďalším zistením bolo napr. to, že žiaci nie sú zvyknutí 

vysloviť vlastný názor, nie to ešte oponovať na nejakú tézu, príp. nájsť vhodný presvedčivý 

argument. Uvedené nedostatky naznačujú, že k aktívnej práci na nižších stupňoch vzdelávania 

neboli systematicky vedení. V rámci riešenia problematiky upozorníme aj na vlastné 

nedostatky predstavovaného modelu. Niektoré úlohy sa žiakom zdali veľmi náročné, nakoľko 

išlo o skupinu žiakov 1. ročníka gymnázia. Preto odporúčame začať menej náročnými 

úlohami a aj metódami, ktorými by sme žiakov svojou náročnosťou neodrádzali. 
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Pri realizácii konštruktivistického modelu vyučovania v praxi narážame na niekoľko 

prekážok. Takýto spôsob vyučovania vyžaduje dôslednú prípravu pedagóga – vhodne 

naformulovať riešené úlohy, pripraviť pracovné hárky, vytlačiť ich, vopred pripraviť 

PowerPoint-ovú prezentáciu, naplánovať logický sled všetkých udalostí, zvládnuť metódu 

kladenia otázok a v neposlednom rade zvládnuť priebeh aktivít vyučovacej hodiny.  
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Prílohy 

Príloha A.1 Pojmová mapa  

Schéma č. 1:  Mapa mysle 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Príloha A.2  Metóda rekurentného grafického organizovania 

 

Tabuľka č. 2: Rekurentné grafické organizovanie dvoch vybraných architektonických 

pamiatok  

Kategórie Pamiatka z iného obdobia  

Naznačenie 

vzťahu 

Pamiatka z obdobia 

baroka 

Dóm sv. Alžbety – Košice 
Františkánsky kostol - 

Prešov 

 

Znaky baroka 

identifikované 

prostredníctvom 

Gréckokatolíckeho kostola 

veľkolepá 

dekoratívna 

nástenná maľba 

bohato 

vyzdobené 

oltáre  

baroková 

ornamentika 

priečelí 

veľké plátna 

s ústrednými 

postavami  

bohatá 

maliarska 

výzdoba 

bohatá 

sochárska 

výzdoba 

postavy 

donátorov v 

popredí 

postavy 

apoteózov 

cirkvi 

postavy 

svätcov 

vzbudzujú

ce pocit 

guľatosti 

materiál: zlato, 

mramor, pestré farby 

– výraz pompéznosti, 

nadradenosti, 

bohatstva 

snaha 

pôsobiť na city 

a zmysly 

príklon 

k náboženskej 

ideológii  

znaky, 

symboly – 

vyslovenie 

tajomného  

obdobie 

architektúry v 17. 

až 18. storočí  

monumentál

na stavba 

porušenie 

pravidelnosti, 

striedmosti 

vzbudzovali 

vzbudzovali často 

i želaný pocit malosti 

a ničotnosti, čo bolo 

považované za 

správnu cestu k 

pokore 
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Lokalita východoslovenská ≡ východoslovenská 

vznik 1. listina z roku 1230, no 

stavba sa predpokladá pred 

rokom 1230 

► 1. zmienka okolo r. 1380 

pôvodný sloh románsky sloh ≠ gotika 

časová 

následnosť 

pôvod románsky sloh, 

prestavba v gotickom slohu 
 

pôvod gotika, prestavba 

v barokovom slohu 

štýl stavby 

ranná gotika ≠ 

barokový jednoloďový 

rímskokatolícky kostol 

s dvojvežovým priečelím 

architektúra pravidelnosť, striedmosť ≠ porušenie pravidelnosti 

Najdôležitejšia 

črta 
Strohosť ≠ pohyb, ako živý organizmus 

dominancia 

výzdoby 

Kresba ≠ 

 maľba, plastika, 

ornamenty 

  často používané 

zlato, mramor, sýte 

farby 

Práca so svetlom Tmavé ≠ svetlé 

postihnutie 

pohromami 

 r. 1491poškodenie 

počas obliehania 

Košíc 

 1.  požiar – r. 1556 

 2.  požiar – r. 1775 

 zemetrasenie r. 

1834 

 povodeň r. 1845, 

 silná víchrica r. 

1875 

≈ 

 1.  požiar – r. 1870 

 2.  požiar – r. 1888 

 

hodnotiace 

stanoviská 

odborníkov 

označenie  - 

prívlastky 

stavby 

 najväčší gotický 

chrám na 

Slovensku (ba 

dokonca 

i v Uhorsku) 

 Ferdinand I. ju 

nazýval 

≠ 

chrám sa stal jedným 

z ďalších významných 

prejavov sakrálneho umenia 

v Prešove. 
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„nádherou“, 

 Leopold I. nevidel 

je „pár v Uhorsku“. 

Materiál kameň zo Sp. Vlach ≈ kameň 

najvýznamnejšia 

súčasť výzdoby 

hlavný oltár sv. Alžbety 

Durýnskej – jeden 

z najväčších maľovaných 

neskorogotických 

krídlových oltárov 

v Európe 

≠ 

barokové priečelie s 

dvojicou bočných veží, 

vstupný portál na prízemí, 

erb v barokovom 

ornamente, plastiky svätcov 

zaujímavosti 

hlavný oltár má dva páry 

pohyblivých krídel so 

štyridsiatimi ôsmimi 

obrazmi 

≠ 

novovytvorený hlavný oltár 

sv. Rodiny (1732) s bohatou 

sochársku výzdobu – 

obsahujúci vyše 40 

rozličných plastík 

(uprostred 12-ročný Ježiš, 

Panna Mária a sv. Jozef) 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Vysvetlivky k vzťahom: ≈ podobné ≠ rozdielne > väčšie  <menšie  ≡ totožné   → 

časová následnosť predchádzalo pred ◄  nasledovalo po ► 

 

 

  




