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P Metodické listy 

Postavili vám tieto vety chlpy na celom 

tele? Nasledujúci text je pomôckou k tvo-

rivému workshopu o používaní prozaic-

kých chýb a práci s nimi. Skladá sa z troch 

častí – úvodu do problematiky, praktické-

ho cvičenia a vyhodnotenia cvičenia. 

Hovorí sa, že už nemôžete byť originál-

ni, lebo všetko tu už bolo. To je pravda, 

ale niektoré veci tu boli PRIVEĽAKRÁT! 

Na workshope si prejdeme niektoré naj-

bežnejšie a najzbytočnejšie prozaické chy-

by a klišé a ukážeme si, ako sa s nimi dá 

kreatívne pracovať. Toto cvičenie nechce 
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Bol krásny slnečný deň. Zrazu 
vošiel do miestnosti. Cez okno 

dnu prúdili teplé letné slnečné 
lúče slnka. „Musím sa s tebou 

porozprávať,“ povedala ústami 
červenými ako jahody... a vtedy sa 

zobudil.
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1
obsiahnuť celistvosť problémových častí 

prozaickej tvorby, chce skôr ukázať frek-

ventantom, ako často sa vyskytujú, aký 

majú vplyv na text a čitateľa a ako sa im 

dá vyhnúť.  

Počas celej aktivity môžu zasiahnuť 

frekventanti so svojimi postrehmi, prí-

kladmi chýb, o ktorých lektor hovorí.   

1. časť

Čo je to klišé a prečo existuje: 

 klišé je ustálený slovný obrat (z franc. 

cliché = tlačiarenský štočok), ktorý ste-

reotypným a mechanickým používaním 

stratil svoju údernosť a do istej miery aj 

pôvodný význam;  

 najčastejšie sa vyskytuje v publicistic-

kom štýle, ale aj v hovorovom jazyku, ko-

rešpondencii;

 klišé uľahčuje komunikáciu v hovoro-

vej reči X umenie by malo prinášať niečo 

nové, pohľad autora, obohatiť recipienta;

 ničí originalitu;

 autor „okráda“ čitateľa o nový pohľad 

na niečo zdanlivo obyčajné;

 autor zlenivie;

 všetko, na čo sa použije klišé a iné za-

behané spojenia či výrazy, sa dá zjedno-

dušiť (ústa červené ako jahody) či napísať 

lepšie, aby to viac sedelo do textu, aby sa 

ukázalo, a nie napísalo, aby sa pracovalo 

s motívom, aby to rozvíjalo štýl, sedelo 

postave a situácii, sedelo do atmosféry 

(uvedú frekventanti ďalšie príklady?).

Klišé na úrovni príbehu:

 napríklad: ľúbostný trojuholník, vyvo-

lený, zločin z lásky, láska k nepriateľovi, 

pomsta, únos atď.;

 toto je najšedšia zóna, čo sa opakovania 

týka, lebo aj otrepaný príbeh sa dá spraviť 

výborne;

 niektorí teoretici tvrdia, že existuje iba 

určitý počet príbehových schém: 

 Georges Polti: 36 dramatických situ-

ácií,

 Christopher Booker: The Seven Basic 

Plots,

Foto: Alvaro Serrano

 Joseph Campbell: monomýtus (exis-

tuje iba jeden jediný príbeh a to je Cesta 

hrdinu – podľa nej programovo vznikli 

napríklad staré Hviezdne vojny). 

Klišé trópy:

 metafora, metonymia, irónia, perifráza, 

epiteton, alegória, personifikácia, anima-

lizácia, synekdocha, hyperbola, symbol, 

prirovnanie atď.;

 zabehané trópy nie sú na škodu pri malom 

počte, nenesú však žiaden alebo minimálny  li-

terárny význam VS. šialené prirovnania a me-

tafory, ktorým rozumie len autor („Mal hlavu 

presne ako karburátor Fordu Mustang.“); 

 genitívne metafory sa používajú v minimál-

nom množstve a určite by to nemali byť vág-

ne abstrakty (esencia emócie);

 účastníci workshopu môžu povedať, ktoré 

sú ich „obľúbené“ genitívne metafory, prirov-

nania, slovné spojenia atď.
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Prvé a posledné vety:

 prvá veta je dôležitá (neexistujú však 

presné inštrukcie, čo má mať);

 poviedka sa nemusí začínať ránom 

(„Ráno som sa zobudil ako zvyčajne.“ – čo 

sa už len z toho dozvieme? VS. „Ráno som 

sa zobudil a to bolo pre mňa niečo celkom 

nezvyčajné.“);

 koniec poviedky „... a vtedy som sa zo-

budil.“; 

 prvá veta o počasí a letnom období sa 

používa vo výnimočných prípadoch („Bol 

teplý letný večer.“, „Pršalo ako z krhly.“);

 nelogická pointa je chybou, zbytočne 

bombastická; alebo aj dobrá pointa, ale nie 

je jej venovaný dostatočný priestor;

 zapamätali si účastníci nejaké prvé alebo 

posledné vety z konkrétnych diel? 

Ďalšie chyby a témy, ku ktorým sa treba 

vyjadriť:

 opis svojho vzhľadu pred zrkadlom 

v prvej osobe, rétorické otázky, ktoré po-

stava kladie sama sebe – celkovo opatrne 

s prvou osobou;

 zrazu, náhle, vtedy, vtom atď. na začiat-

ku vety (čas príbehu plynie logicky, keď 

postava sedí v izbe a niekto vojde, nemô-

že to byť nič iné ako zrazu a náhle a prí-

slovky degradujú tempo);

 prívlastky, ktoré nerozvíjajú podstatné 

meno (zaujímavý, krásny...);

 nakopené abstraktné nekonkrétne poj-

my;

 správne používanie interpunkcie (aj keď 

neuvádzate napríklad priamu reč úvo-

dzovkami, tak to robte svedomito);

 tri bodky (100 % editorov ich škrtá);

 prechodníky sú neurčité slovesné tvary, 

neposúvajú dej a nakopiť ich je úplne zby-

točné („kráčajúc mestom, nesúc krabicu“);

 prehnaná enumerácia, ktorá nikam ne-

posúva význam; 

 maličké drobulinké zdrobneninky;

Foto: Angelina Litvin

Foto: Calum Macaulay

 opatrne s foreshadowingom: iba čas 

ukáže, stratil pojem o čase, bolo to iba 

otázkou času, bol spokojný, ale to sa 

malo o chvíľu zmeniť;

 referencie, zbytočné detaily, snaha ohú-

riť cudzími slovami, cudzie jazyky, vlo-

žené texty piesní a básne;

 zvláštne mená, zahltenie menami;

 prechod z civilného jazyka na expresív-

ny, náhla zmena modality;

 príliš dlhé  vety bez jasnej štruktúry;

 pozor na formálne delenie: odseky, 

prázdny riadok, zalomenie do bloku 

atď.;

 zmena rozprávania z minulého času 

do prítomného v jednom odseku (bez lo-

giky) a iné zmeny času a nesprávne po- 

užívanie;

 názov: nič nehovorí, prezrádza priveľa, 

je dlhý, neexistujúci (poviedka je krátky 

žáner, treba využiť, čo sa ponúka a to 

znamená aj znaky v nadpise);

 opakovanie, dovysvetľovanie, návrat 

k predchádzajúcej situácii a jej opätovné 

vysvetlenie;

 opakovanie slov vo vetách za sebou;

 príliš veľa neplnovýznamových slovies 

pokope (plnovýznamové posúvajú dej);

 prehnaný pátos, nefungujúca irónia;

 číslice sa píšu slovom, radové písmena-

mi („V 19. storočí pracoval štyri roky ako 

poslíček.“);

 dialógy: majú najbližšie k reálnemu 

životu, treba si ich čítať nahlas, menej 

je viac; pozor, ak je postava nahnevaná, 

len odsekne niečo v situácii a nehovorí 

pol strany v perfektných vetách; dodržať 

prehovor postavy, ktorý sa k nej hodí, 

ideálne postavy odlíšiť, ale nie nasilu; 

dialógy si treba čítať nahlas.
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2. časť: Cvičenia

► Cvičenie 1: najprv napíšeme cca 10 

viet (jednu na nový riadok kvôli pre-

hľadnosti) s čo najviac klišé vetami, 

frázami a situáciami, trópmi, prostried-

kami atď. (príklady aj na príbeh: muž 

nachytá ženu in flagranti so susedom; 

mužovi ujde pes, žene ujde pes a zami-

lujú sa; žena kráča po meste a hovorí si, 

že nemôže minúť peniaze a uvidí kabel-

ku a kúpi si ju…). 

► Cvičenie 2: prepísať prvý text tak, 

aby význam bol približne rovnaký, ale 

nepoužiť ani jedno z tých klišé a spol.

► Cvičenie 3 (možnosť na doma/na za-

myslenie): použiť aspoň jednu otrepanú 

frázu a jeden ľubovoľný tróp v poviedke 

nejakým zaujímavým spôsobom.

Bude dobré, keď niekoľko nápadov za-

znie v tejto časti aj nahlas. Môžu to byť 

aj také, ktorých sa nebudú autori pri sa-

motnom písaní držať. 

Ukážka cvičenia 1 a 2: 

Nervózny bubeník si všimne krásne diev-

ča pod pódiom.

1. klišé: Mal som motýle v bruchu. Vy-

stúpiac na pódium som sa naň dostal 

a nohy sa mi triasli ako žuvačky. Sála 

Soňa Uriková
Vyštudovala scenáristiku. V roku 2015 

jej vyšla debutová zbierka poviedok 

Živé ploty, za ktorú získala napríklad 

Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 

– špeciálnu cenu pre mladého tvorcu. 

Je účastníčka literárnych súťaží, 

v súčasnosti sa na nich zúčastňuje 

najmä ako porotkyňa. Pracuje 

v Literárnom informačnom centre 

ako editorka webu.

kultúrneho domu v Krupine v strede 

Štiavnickej ulice hneď vedľa mäsiar-

stva, kde mama kupovala safaládky, 

špekáčiky, slaninu a kolená do huspe-

niny na Veľkú noc, bola plná na prask-

nutie. Vtom na moju biciu súpravu 

značky Bontempi zasvietilo žiarivé 

svetlo reflektorov. Vtom som si za ňu 

zasadol a položil nohu na 430-milimet-

rový pedál, ktorý bol najlepší na dosia-

hnutie dobrého zvuku, rozliehajúceho 

sa. Pomyslel som na to, aký som veľmi 

nervózny. Vtedy som si všimol dievča-

tá, ženy, sexice a iné dievčence v prvej 

rade. Jedna mala obrovské cecky. Jožo 

mi povedal, že je to Paľova bývalá fra-

jerka, ale vždy chcela mňa, ešte pred 

Marcelom a Danom. Pozerala na mňa 

svojimi očami modrými ako nebo alebo 

ako nezábudky. „Toto bude moja žena,“ 

povedal som nahlas sám pre seba.   

2. Každý schod na pódium musel byť 

inak vysoký, lebo som zakopol nie-

koľkokrát, kým som sa dostal k bicím. 

Stoličku mi niekto nastavil privysoko 

a nikde som nevidel paličky. Vo svetle 

z rampy všetci aj z diaľky videli moju 

plešinu, teraz navyše lesklú od potu. 

Pozrel som po ľuďoch pod pódiom. 

Stáli tam prevažne ženy, ktoré aj tak ča-

kali na druhú kapelu. Všetci prišli iba 

kvôli nim. Určite aj Klára, ktorá si všim-

la, že na ňu hľadím. Hlúpa plešina.   

3. časť: Pozorovania a záver

Frekventanti sa pri tvorbe prvého textu 

zabávajú, tak isto aj pri neskoršom číta-

ní. Mnohí z nich prídu aj na nové chyby, 

o ktorých sa nehovorilo, pretože si uve-

domia, že nedávno sa v literatúre stretli 

s niečím, čo ich nepríjemne prekvapilo. 

Pri otázke lektora, ako sa im písalo, väč-

šina odpovedá, že ľahko a bola to zábava. 

Vyzretosť jednotlivých autorov sa prejaví 

aj pri cvičení, počas ktorého majú byť ná-

ročky „zlí“. 

Naopak, pri druhom texte, hoci často 

býva na úrovni príbehu zjednodušený, 

sa zapotia. Aj keď sa pre nedostatok času 

napríklad nestihnú prejsť všetky texty, 

alebo dokonca žiadne, lektor by sa mal 

spýtať na pocity frekventantov. Väčšina 

sa ozve s tým, že to je oveľa náročnejšie 

ako prvý text. 

Tretie cvičenie býva väčšinou na doma, 

ale účastníci dielne sa s ním dokážu lepšie 

vyrovnať, pretože pracujú (väčšinou) iba 

s rozšírením jednej z „chýb“.

Cieľom cvičenia je uvedomiť si, že klišé 

a ďalšie chyby ochudobňujú čitateľa o zá-

žitok, degradujú autorský štýl a praco-

vať tvorivo je oveľa ťažšie, ako pracovať 

s floskulami. 

Foto: Green Chameleon


