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Každý študent či študentka si na štátniciach vytiahne podobné zadanie. Toto konkrétne 

zadanie je len ukážkou, na štátniciach sa nevyskytne. Zverejňujeme ho preto, aby študenti 

mali predstavu, ako sa pripravovať na odpovede. Budú nás zaujímať súvislosti, vzťahy, 

zovšeobecnenia a schopnosť aplikovať naštudované poznatky na úvodné situácie či texty. 

Úvodné texty (situácia, problém) budú z literatúry, z filozofických alebo politologických 

textov, vyskytnú sa aj reálne situácie, situácie zo školy a pod. 

        Erich Mistrík 

 

1. Situácia, problém 

Nedostatok vody 

Štvrtok, 14. júla. 

Pán Meder mi oznámil, že na palube je už iba päťdesiat džbánov vody a podľa jeho 

mienky najmenej polovicu treba odložiť pre nemocných. Navrhol som mu teda polovicu 

schovať a druhú ráno rozdeliť. Ja sám som sa odovzdal do rúk osudu, lebo som si nemohol 

obstarať ani kvapku vody, a tým menej počítať s nejakou pomocou. Keďže som nemal ani 

iskričku nádeje, strávil som noc dýchaním studeného vzduchu. Konečne sa rozbrieždilo 

a chlad rána ma osviežil. O siedmej som pomáhal pri rozdeľovaní vody. Moji druhovia ju 

žiadostivo brali do rúk, daktorí ju hneď vypili, iní, starostlivejší, si ju odložili. 

    (Móric August Beňovský, 1790) 

 

2. Štruktúra odpovede 

Analýza a interpretácia situácie 

1. Identifikujte podstatu problému, o ktorom hovorí tento cestovný denník. 

2. Pomenujte mocenské nástroje, ktoré kapitán lode použil. Vyberte si jednu súčasnú 

filozofickú koncepciu, ktorá sa venuje problému moci a interpretujte jej hlavné črty. 

3. Pomenujte morálne stanovisko, ktoré zaujal kapitán lode. Nájdite v antickej etike 

jednu koncepciu, ktorá preferuje podobné stanovisko. 

4. Opíšte základné sociálne vzťahy príslušníkov rôznych sociálnych vrstiev 

vystupujúcich v úryvku: Denník píše kapitán lode, pán Meder je obchodník, ktorý na 

lodi cestuje, mužstvo sa člení na dôstojníkov, radových námorníkov a pomocné sily. 

 



Didaktické využitie problému 

1. Nájdite v Štátnom vzdelávacom programe dva ciele predmetu Občianska náuka pre 2. 

stupeň základnej školy, ktoré sa dotýkajú problému z cestovného denníka. Priraďte 

k nim dve témy zo vzdelávacieho štandardu tohto predmetu. 

2. Navrhnite priebeh jednej vyučovacej hodiny, na ktorej by ste sa venovali týmto dvom 

témam a smerovali k plneniu dvoch vybraných cieľov. 

3. Nájdite v ŠtVP dve zručnosti vo výkonovom štandarde Občianskej náuky pre 2. 

stupeň ZŠ a interpretujte ich vo vzťahu k vybraným cieľom predmetu. 

 


