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ŠTÁTNA SKÚŠKA Z TEÓRIE A DEJÍN ŠPANIELSKEJ A 

HISPANOAMERICKEJ LITERATÚRY 
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Počet kreditov: 2 

Stručná osnova predmetu: Vývoj jednotlivých literárnych ţánrov v kontexte historických 

období a estetických kánonov. Zaradenie španielskej a hispanoamerickej literatúry a jej 

vývoja do kontextu svetovej literatúry, s osobitným zreteľom na románske literatúry. 

Literatúra obdobia stredoveku. Literatúra obdobia humanizmu a renesancie. Literatúra 

obdobia baroka. Literatúra obdobia klasicizmu. Literatúra obdobia osvietenstva. Literatúra 19. 

storočia. Literatúra 20. storočia. 

 

Tézy 

Štátna skúška z teórie a dejín španielskej a hispanoamerickej literatúry 
 

Osnova z infolistu Tézy 

Vývin jednotlivých literárnych 

ţánrov v kontexte historických 

období a estetických kánonov. 

 

 

Pojem svetovej literatúry a národných literatúr. Národné a 

nadnárodné členenie literatúry. Rozličné kritériá členenia 

literatúry. Vývin dominantných ţánrov v jednotlivých 

literárnych obdobiach. 

Zaradenie španielskej a 

hispanoamerickej literatúry a 

jej vývoja do kontextu 

svetovej literatúry, s 

osobitným zreteľom na 

románske literatúry. 

Španielska a hispanoamerická literatúra: všeobecná 

charakteristika, špecifiká, základné línie literárneho vývinu 

a ich vzťah k iným národným a nadnárodným literárnym 

celkom. 

 

Literatúra obdobia stredoveku 

 

Od ústne šíreného slova k písomnému záznamu. Vývin 

stredovekej poézie od počiatkov po koniec 15. storočia. 

Podoby prózy od stredoveku po nástup humanizmu a 

renesancie. 

Literatúra obdobia humanizmu 

a renesancie 

Španielska poézia od nástupu humanizmu po obdobie 

vrcholnej renesancie. Rozličné typy románu obdobia 

renesancie aţ po román obdobia baroka. Na počiatkoch 

hispanoamerickej literatúry: prvé významné dokumentárne 

a literárne pamiatky nového kontinentu. 

Literatúra obdobia baroka 

 

Pojem „Zlatého veku“ španielskej kultúry. Baroková 

poézia: tendencie, básnické školy a štýly a ich 

predstavitelia v španielskej a hispanoamerickej literatúre. 

Vrcholné diela románového ţánru. Dramatická tvorba 

obdobia vrcholnej renesancie a baroka. Španielska národná 



dráma zlatého veku. 

Literatúra obdobia klasicizmu 

a osvietenstva 

 

Základné tendencie vývinu španielskej literatúry 18. 

storočia. Podoby drámy v španielskej literatúre 18. 

storočia. Ţáner bájky a jeho predstavitelia 

Literatúra 19. storočia 

 

Španielska poézia od vrcholného po neskorý romantizmus. 

Romantická dráma a romantický román. Významné diela 

romantizmu v hispanoamerickej literatúre. 

Realizmus a naturalizmus v španielskej a hispanoamerickej 

literatúre 19. storočia. Nové tendencie v poézii v druhej 

polovici 19. a začiatku 20. storočia. 

Literatúra 20. storočia 

 

Literárne prúdy a generačné zoskupenia v španielskej 

literatúre prvej tretiny 20. storočia. Avantgardné hnutia v 

španielskej a hispanoamerickej literatúre. 

Španielska literatúra po občianskej vojne, základné 

tendencie v próze, poézii a dráme. Osobnosti 

hispanoamerickej literatúry 20. storočia. 
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