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Úvod

predmet slovenský jazyk a literatúra, ktorý je súčasťou vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia, patrí 
medzi kľúčové všeobecnovzdelávacie predmety. Základným obsahom inovovaného vzdelávacieho 
štandardu predmetu slovenský jazyk a literatúra pre druhý stupeň základnej školy, ale aj pre strednú 
školu sú dve vzájomne sa doplňujúce zložky – jazyk a literatúra, pričom dôraz sa kladie na jazykovú 
zložku. dôležitou súčasťou jazykovej zložky predmetu je tvorba vlastných textov/prejavov, čo nevyh-
nutne vedie (okrem iného) k posilneniu slohovej výchovy. 

Hlavným cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu Hodnotiace kritériá na opravu slohových 
prác je prehlbovať a inovovať predmetové kompetencie potrebné na aplikáciu nových poznatkov
z oblasti slohu a jeho hodnotenia vo výučbe slovenského jazyka a literatúry a integrovať ich do vyu- 
čovacieho procesu na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.
k uvedenému vzdelávaciemu programu je vytvorený učebný zdroj, ktorý by mal pomôcť účastníkom 
akreditovaného programu zorientovať sa v problematike nových poznatkov z oblasti štylistiky a zjed- 
notiť sa pri oprave slohových prác, a to na základe stanovených kritérií.

Učebný zdroj je koncipovaný jednak ako pomôcka pre lektora pri „oživovaní“ vybraných poznat-
kov z oblasti štylistiky a objasňovaní inovovanej terminológie z tejto oblasti, ale hlavne ako pra-
covný materiál pre tvorivé dielne, základom ktorých je skupinová práca účastníkov vzdelávania.
             

Autorka
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1 Teoretické východiská a vymedzenie pojmov

1.1 Štylistika a jazykové roviny

Štylistika je jazykovedná disciplína, ktorá skúma výrazové prostriedky a kompozíciu textu, pričom 
pod pojmom text rozumieme všetky jazykové prejavy, ktoré vznikajú komunikáciou (ústnou/písom-
nou) medzi ľuďmi (napr. rozhovor, slávnostný prejav, referát, súkromný list, žiadosť atď.). 
Štylistika nemá vlastné jazykové/mimojazykové prostriedky, „požičiava“, vyberá si ich z jednotlivých 
rovín jazykového systému, a to s ohľadom na spôsob a vhodnosť ich využitia v rôznych druhoch textu. 
tieto cieľavedome vybrané prostriedky nazývame štylémy.
Štylémy sú základnými jednotkami štylistiky; sú to výrazové prostriedky textu, ktoré ho charakteri-
zujú, špecifikujú, určujú jeho zmysel a dodávajú mu štýl. 
Štylistiku môžeme zjednodušene vnímať ako náuku o jazykovom štýle textu.

Jazykové roviny jazyka a jazykovedné disciplíny, ktoré ich skúmajú:

Jazykové roviny Jazykovedné disciplíny

zvuková fonetika, fonológia

významová lexikológia, morfematika

tvarová morfológia

skladobná syntax

štylistika

Jazykový štýl je cieľavedomý výber a využívanie výrazových prostriedkov typických pre istý jazyko-
vý prejav alebo pre istého autora. tento výber výrazových prostriedkov ovplyvňujú tzv. štýlotvorné 
činitele, ktoré sa delia na subjektívne (povaha, vek, vzdelanie, komunikatívnosť autora atď.) a objek-
tívne (téma, funkcia prejavu, komunikačná situácia, adresát atď.). 
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Základné funkčné jazykové štýly a ich najdôležitejšie funkcie

hovorový štýl komunikatívna (dorozumievacia) funkcia
publicistický štýl komunikatívna a presvedčovacia, informačná, získavacia a ovplyvňovacia funkcia
náučný štýl odborno-dorozumievacia funkcia
administratívny štýl hospodársko-správna funkcia
umelecký štýl estetická, komunikatívna funkcia
rečnícky štýl komunikatívna, presvedčovacia a propagačná funkcia

každý jazykový štýl charakterizuje určitá štýlová vrstva jazykových prostriedkov.
Jazykové prostriedky delíme na štylisticky bezpríznakové jazykové prostriedky, ktoré sú neutrálne, 
dajú sa použiť v akomkoľvek prejave (napr. voda, dva, zajtra, my atď.), a  štylisticky príznakové ja-
zykové prostriedky, ktoré text „zafarbujú“, dodávajú mu určitý špecifický rys (napr. slovo cévéčko 
v administratívnom texte, slovné spojenie dobrý kauf v náučnom texte atď.). Príznakovosť jazykových 
prostriedkov nie je nemenná, závisí od typu textu (napr. termíny sú v náučnom texte štylisticky bez-
príznakové, neutrálne, ale v umeleckom texte sa stávajú štylisticky príznakovými, špecifickými atď.). 

     
1.2 Slohové postupy

Slohový postup je proces skladania textu do celku, je to postup, ktorý používame pri výstavbe textu. 
Jeho výber je ovplyvnený zámerom a cieľom jazykového prejavu.

Slohové postupy a funkcia jazykového prejavu

Slohový postup Funkcia jazykového prejavu, autorský zámer 

informačný slohový postup sprostredkovať informácie
rozprávací slohový postup podať príbeh
opisný slohový postup vymenovať znaky a vlastnosti
a) výkladový slohový postup
b) úvahový slohový postup

objektívne vysvetliť 
vyjadriť vlastný názor 

Porovnanie základných vlastností jednotlivých slohových postupov

Základné vlastnosti Slohový postup

objektívnosť informačný, výkladový
Subjektívnosť opisný, rozprávací, úvahový
aktualizovanosť informačný, rozprávací
nadčasovosť opisný, výkladový/úvahový
textová viazanosť rozprávací, výkladový/úvahový
výpočet faktov informačný, opisný
Logicko-príčinné vzťahy rozprávací, výkladový/úvahový
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Špecifické vlastnosti slohových postupov a ich realizácia v jazykových štýloch

Informačný 
slohový postup

Opisný 
slohový postup

Rozprávací 
slohový postup

Výkladový/úvahový 
slohový postup

Špecifická vlastnosť faktografickosť, 
dokumentárnosť

konštatovanie faktu

identifikácia znakov 
na základe analýzy 
a syntézy

fakt ako vlastnosť 
predmetov, osôb 
a javov

jedinečnosť,
neopakovateľnosť

fakt v čase 
a priestore

logické zdôvodňovanie

vnútorné vzťahy 
medzi faktmi alebo 
v rámci jedného faktu

Najčastejšia 
realizácia 
v jazykových 
štýloch

administratívny

publicistický

hovorový

hovorový 

náučný

umelecký

hovorový

umelecký

publicistický

náučný

publicistický

umelecký

rečnícky

    
1.3 Slohový útvar a žáner 

Slohový útvar je ustálený celok s pevnou štruktúrou a špecifickými znakmi, v ktorom sa realizuje vy-
braný slohový postup a vybraný jazykový štýl. 

Žáner je tematicky a jazykovo uzavretá textová jednotka, v ktorej sa cieľavedome uplatňuje konkrétny 
slohový postup, konkrétny slohový útvar a konkrétny jazykový štýl. ak sa pri tvorbe konkrétneho 
jazykového prejavu dodržia všetky znaky daného žánru, vznikne konkrétny text zodpovedajúci rea-
lizovanému žánru.

konkrétny text (napr. slohová práca) vzniká na základe:
1. vzorového slohového útvaru s pevne stanovenou štruktúrou a špecifickými znakmi (napr. slo-

hový útvar životopis),
2. vzorového slohového postupu s dodržaním pevne stanoveného postupu pri výstavbe textu (napr. 

informačný slohový postup),
3. vzorového jazykovéhu štýlu s pevne stanovenými charakteristikami (napr. umelecký štýl).

po „poskladaní“ týchto troch vzorov (vzor: slohový útvar, vzor: slohový postup a vzor: jazykový  štýl) 
vznikne celok, ucelená tematicky a  jazykovo uzavretá textová jednotka – žáner, ktorý predstavuje 
konečný reprezentatívny vzor (napr. beletrizovaný životopis).



9

Žáner ako konečný reprezentatívny vzor slúži na vytvorenie konkrétneho jazykového prejavu/napí-
sanie konkrétneho textu/konkrétnej slohovej práce (napr. na napísanie beletrizovaného životopisu 
Jozefa Maka).

Zmenou ktoréhokoľvek vzoru (slohový útvar, slohový postup, jazykový štýl) sa mení konečný vzor 
– žáner (napr. zmenou umeleckého štýlu na administratívny sa vytvorí namiesto beletrizovaného 
životopisu úradný životopis). 

niektoré žánre sa časom ustálili (napr. dizertácia, literárne žánre), preto nepotrebujú na vytvore-
nie konečného vzoru slohový útvar (napr. román sa tvorí vždy na základe rozprávacieho slohového 
postupu a umeleckého štýlu, nepotrebuje pomocný vzor slohového útvaru; rôzne druhy románu, napr. 
dobrodružný román, historický román, román v listoch, sa odlišujú témou alebo kompozíciou). iné, 
hlavne administratívne žánre, sa menia s dobou (napr. žiadosť, úradný list). 

1.4 Hybridizácia jazykových štýlov a slohových postupov

Miešaniu, kríženiu jazykových štýlov hovoríme hybridizácia jazykových štýlov.
Miešaniu, kríženiu slohových postupov hovoríme hybridizácia slohových postupov.

v rámci jedného jazykového prejavu (konkrétneho textu) často nachádzame rôzne slohové postupy, 
napr. v referáte sa vo všeobecnosti uplatňuje výkladový slohový postup, ale súčasťou referátu z fyziky 
môže byť napr. opisný (napr. opis nového fyzikálneho prístroja) alebo úvahový (napr. úvaha o jeho 
využití v praxi) slohový postup. dôležité je, aby rozhodujúcim slohovým postupom v konkrétnom 
texte bol výkladový slohový postup. 

takisto sa v referáte z fyziky môže vyskytnúť okrem prevládajúceho náučného štýlu napr. aj publi-
cistický štýl (napr. v časti venovanej úspechu vedcov, ktorí zostrojili nový fyzikálny prístroj) alebo 
administratívny štýl (napr. v časti, ktorá potvrdzuje schválenie patentu).
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1.5 Slohotvorný (štýlotvorný) proces

ak vytvárame nejaký jazykový prejav, píšeme slohovú prácu, produkujeme nejaký text, hovoríme, že 
slohujeme. Sloveso slohovať („štylizovať“) znamená „zostavovať nejaký sloh“, tvoriť nejaký text.

Fázy tvorenia slohovej práce, t. j. jazykového prejavu:

výber témy pre slohovú prácu
⇓

ujasnenie cieľa → výber zodpovedajúceho slohového postupu
⇓

Stanovenie štýlotvorných činiteľov → výber vhodného jazykového štýlu
⇓

Stanovenie vhodného slohového útvaru → následne ujasnenie žánru ako konečného vzoru 
pre napísanie slohovej práce

⇓
Zhromažďovanie a triedenie faktov → vyhľadanie príslušných informácií k danej téme: 

knihy, internet atď.
⇓

Vlastná tvorba (písanie) textu → premyslenie kompozície (heslovitá osnova) práce
⇓

Štylizácia → premena heslovitej osnovy do viet → vytvorenie samostatných myšlienkových celkov 
(odseky) → pri využití cudzích myšlienok správne citácie a bibliografické odkazy

⇓
Úprava konceptu, t. j. nečistopisu → nadväznosť myšlienok, pravopisná a gramatická správnosť 

slohovej práce
Fáza úpravy konceptu je najdôležitejšia, a preto jej treba venovať dostatočne dlhý časový priestor.

⇓
prepísanie konceptu do čistopisu → dostatočná časová rezerva na prepísanie práce do čistopisu → 

zodpovedajúca estetická úroveň (čitateľné písmo, bez škrtania, dodržiavanie okrajov, 
dodržiavanie grafického zobrazenia začiatku odsekov ap.).
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2 Kritériá hodnotenia slohových prác

2.1 Záväzné kritériá hodnotenia slohových prác pre stredné školy

v požiadavkách na jazykové zručnosti maturanta sú v rámci slohu sformulované tieto ciele: prakticky 
zvládnuť základné slohové útvary, pri tvorbe slohových útvarov postupovať podla etáp slohotvorného 
procesu, vo vlastných jazykových prejavoch dodržiavať pravidlá a požiadavky morfológie, syntaxe, sé-
mantiky, ortografie, ortoepie, využívať bohatstvo lexiky a frazeológie (cieľové požiadavky na vedomosti 
a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry).
písomnou formou internej časti maturitnej skúšky sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo 
východiskové texty a určené žánrové formy, v rámci ktorých má žiak preukázať komplexnosť ovládania 
spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom prejave a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere vy-
chádzajúcej z cieľových požiadaviek (vyhláška Ministerstva školstva Sr č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní 
štúdia na stredných školách).
na objektívne posudzovanie maturitných prác boli vypracované kritériá hodnotenia slohových prác, 
ktoré sú pre stredoškolských učiteľov slovenského jazyka a literatúry záväzné, a to aj pri hodnotení 
kontrolných slohových prác. kritériá hodnotenia sú ľahko aplikovateľné aj na opravu slohových prác 
na druhom stupni základnej školy, a teda sú vhodné aj pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry 
pôsobiacich na tomto stupni základnej školy.

Kritériá hodnotenia slohových prác

Zložky hodnotenia:

1. vonkajšia forma: 4 body

2. vnútorná forma: 20 bodov

3. celkový dojem: 4 body

Spolu: maximálne 28 bodov 

V prípade špecifických vývinových porúch učenia, tzv. „DYS“ porúch je maximálny počet bodov 20 (nehodnotí 
sa vonkajšia forma – 4 b a pravopis v rámci vnútornej formy – 4 b).
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v prípade úplného odklonu od témy alebo úplného nedodržania žánru (slohového útvaru) pri kon-
trolných prácach sa nezískajú žiadne body. toto kritérium neplatí pri hodnotení maturitnej slohovej 
práce.

Prevod bodov na percentá, resp. známky:

body 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
percentá 100 96,4 92,9 89,3 85,7 82,1 78,6 75 71,4 67,9 64,3 60,7 57,1 53,6
známka 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
body 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
percentá 50 46,4 42,9 39,3 35,7 32,1 28,6 25 21,4 17,9 14,3 10,7 7,1 3,6
známka 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

1. Vonkajšia forma (maximum 4 body)
	celková úprava
	• čitateľnosť

(čiže zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen a dôsledné dodržiavanie diakritických zna-
mienok). písomná práca sa môže písať písaným, tlačeným či technickým písmom, každé jed-
notlivé písmeno však musí byť jasne identifikovateľné a napísané tak, aby nemohlo prísť k jeho 
zámene za iné písmeno.

	• zreteľné grafické členenie odsekov
na začiatku každého odseku treba začať písať asi 1,5 – 2 cm od začiatku daného riadka.

	• prepísanie práce z konceptu do čistopisu
práca musí byť za daný časový limit kompletne prepísaná z konceptu do čistopisu; v inom prí-
pade sa nemôže prideliť maximálny počet bodov za vonkajšiu formu. pre potreby hodnotenia 
vnútornej formy a celkového dojmu však učiteľ pokračuje v hodnotení práce v koncepte na 
tom mieste, kde sa končí neúplný čistopis.

	• čistota textu – bez škrtania 
priestor, v ktorom treba upravovať prácu, a teda je možné aj škrtať a naznačovať zamýšľané 
úpravy textu, je koncept práce. v čistopise už študent nemá škrtať, v nevyhnutnom prípade 
má dať v čistopise chybne napísané slovo do okrúhlych zátvoriek a prečiarknuť ho vodorovnou 
čiarou.

	• dodržiavanie okrajov
(vnútorných aj vonkajších). kvôli dodržiavaniu okrajov treba v prípade potreby slová na konci 
riadkov rozdeľovať, t. j. treba ovládať rozdeľovanie slov na slabiky.

	dodržanie predpísaného rozsahu
nedodržanie predpísaného rozsahu, to znamená, že ak študent napíše menej alebo viacej, ako 
je predpísaný rozsah, zákonite nezíska maximálny počet bodov za vonkajšiu formu práce.
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TVORIVá dIelňa
obidve ukážky slúžia na prácu s vonkajšou formou.

Neuveriteľný príbeh (rozprávanie) 
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Môj otec (charakteristika)

Môj Otec

ako už iste viete, mali sme písať sloh na tému charakteristika nejkej osoby. Zabralo mi pár minút  
rozhodovanie, kto to bude rozhliadajúc sa po izbe s úmyslom nájdenia inšpirácie mi oči náhle zastali 
na mojom otcovi, ako si skúša nové pestrofarebné nohavice. okrem toho, že v nich vyzerá dobre, som 
sa rozhodol o ňom písať, lebo je celkom výstredný a aspoň by ste ho mohli spomocou môjho opisu 
trochu viac pochopiť. tak teda do toho!
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na prvý pohľad si na mojom otcovi všimnete jeho výrazne pôsobiace oblečenie, z ktorého usúdite, 
že dotičný má zrejme dobrú náladu. Z jeho šatníka priam kričí do očí oranžová, zelená, v horších  
prípadoch až ružová, ale nenájdete tu v podstate nič tmavé. otec nosieva iba tmavé tričká a ponožky, 
ktoré potom zaujímavo kontrastujú. Z hľadiska módnych trendov otec zaspal dobu o nejakých 20-
30 rokov, kedy boli populárne pastelové farby, mrkváče (nohovice s nadol sa zužujúcim sa strihom) 
a dobrý rock, ktorý k môjmu otcovi neodmysliteľne patrí. v dobe počas písania slohu sa vyhováral, že 
nosí módne trendy o 2 roky dopredu . Jeho oblečenie vzľadom na svoju farebnosť vždy ladí s viac-
farebnými okuliarmi s tenkým rámom, ktoré nosieva na normálny život, nie na čitanie. Jeho krátky, 
často neučesaný účes s jeho bradou celkom ladí dodáva mu to taký trochu uletený nádych. Česať sa? 
A načo. Už som sa raz česal, spomínal ráno vždy otec, čím reagoval na jeho výbuch na hlave, aj keď sa 
na noc češe pravidelne. od jeho šialene pôsobiaceho zovňajška sa pustíme do opisu ešte šialenejšieho 
vnútrajška. nech to už je kdekoľvek, pokiaľ vsebe nemá fľašu vína, je milý, priateľský, zdvorilý a vtipný. 
S humorom to niekedy až preháňa, a tak nie vždy dostanete priamu a pravdivú odpoveď na otázku, 
ktorú ste mu položili. no niekedy vie byť aj protivný a  vážny, aj keď stále to s  nami myslí dobre. 
k neodmysliteľným veciam dôležitým k jeho existencii patrí čaj, pesničky a knižky, rovnako ako jeho 
láska k mojej mame a mne. Číta strašne veľa, strašne rýchlo a skoro stále. taktiež nesmieme zabúdať na 
jeho pôvod (ta to on vyhodňar s košicoch ta ne? ta hovoril že idze kupiť peť rožky a dva mľeka, ta ne? 
(no už šicko vem, ta ne? ) ako na jeho rodičov. Zjeho skúseností spomeniem vynikajúce kulinárske 
schopnosti, schopnosť zaspať o akomkoľvek čase na akejkoľvek vodorovnej podložke a schopnosť vstať 
skoro ráno, aby urobil desiatu, čaj a vyvenčil psa, čo je tiež jedna z jeho výborných vlastností. ešte by 
som skoro zabudol, je aj skvelý spisovateľ. píše všeličo, odpoviedok cez básničky, recenzie a články do 
novín (Formát, goldman, predtým národná obroda) až poreklamné texty. píše veľmi ľahko, príjemne 
avždy sa snaží dosiahnuť a vždy sa snaží dosiahnuť tú hlavnú podstatu. Je veľmi poriadkumilovný, 
stále po nás umýva riad, dbá na to, aby sme chodili na čas spať a ráno nás budí, je aj celkom zručný, vie 
opraviť poličky, navŕtať dierky a nedávno dokonca z lampy vyrobil stojan ne reproduktor. odo mňa 
pochytil záľubu v autách (už sme celkom vážne začínali na kúpou nad renaultom Mégane, o ktorom 
sa oco snažil zistiť čo najviac, ale pár sto tísíc nám naň chýbalo) a v počitačových hrách (Worms 3d), 
veľmi rád sa bicykluje a  lyžuje, rád šoféruje, pokiaľ ide o dobré auto, po jeho mame zdedil, že rád 
prestavuje nábytok a po jeho babičke zdedil fantastické pekárske schopnosti (z niekoľkých koláčikov 
spomeniem skvost menom biskupský chlebík). Ma rád kreslené filmy, napr. tom a Jerry, je rád, keď 
sme všetci spolu doma, alebo nám vymýšľa všeliaké pekné dovolenky. Je to kompletný optimista

uznávam, nie je to ocinko ako bežný, ale je pre mňa jediný, ktorého mám a som rád, že mám vô-
bec nejakého. dúfam, že ste sa všetci pobavili a môjho otca aspoň trochu pochopili, a verím, že tento 
sloh sa po malých úpravách dostane aj do Ferka urbánka.

KONIeC !!!
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2. Vnútorná forma (maximum 20 bodov) – pri každom žánri (slohovom útvare) je špecifická
	obsah (maximum 4 body)
	kompozícia (maximum 4 body)
	jazyk (maximum 4 body)
	pravopis (maximum 4 body) – spoločné hodnotenie pri všetkých žánroch (slohových útva-

roch). Stupnica bodovania vychádza z  rozsahu práce, napríklad pri rozsahu 1,5 až 3 strany 
formátu a4 sa uplatní táto stupnica:
  0 –   2 chyby 4 body
  3 –   6 chýb 3 body
  7 – 10 chýb 2 body
11 – 14 chýb 1 bod
15 a viac chýb 0 bodov

Posudzovanie pravopisných chýb:
	• každé nečitateľne napísané slovo je jedna pravopisná chyba.
	• ak je v texte viackrát napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chy-

bou, táto chyba sa počíta len raz. (napr. Pekný chlapci prišli ... Pekný študenti navštívili ... po-
sudzuje sa ako jedna chyba. oproti tomu Pekný chlapci prišli ... navštívili sme aj tých pekních 
študentov sú už dve pravopisné chyby, pretože hoci sú v tom istom slove, nachádzajú sa na 
rôznych miestach, t. j. v rôznych tvaroch tohto slova.)

	• každá chyba v  interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne 
v texte.

	• nerozlišujeme malé a veľké pravopisné chyby, všetky chyby majú rovnakú hodnotu, t. j. chyba 
v písaní i/í a y/ý je rovnako závažná ako napríklad vynechané písmeno alebo zabudnutý dĺžeň.

	štýl (maximum 4 body)

3. Celkový dojem (maximum 4 body)
	celkové vyznenie práce
	práca by nemala obsahovať:
	• nelogické názory,
	• protispoločenské postoje,
	• antihumánne a neetické názory,
	• názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia,
	• iné.
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Vnútorná forma jednotlivých žánrov (slohových útvarov)
a. Úvaha
Vnútorná forma (maximum 20 bodov)
	obsah (maximum 4 body)
	• dodržanie témy

práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, resp. v danom názve témy.
	• aktualizácia

práca musí byť napísaná z pohľadu „dnešného“ človeka, t. j. človeka žijúceho v 21. storočí v is-
tom konkrétnom priestore.

	• používanie hodnotiacich prvkov na úrovni zodpovedajúcej úrovni veku študenta
v úvahe vyjadruje pisateľ svoje osobné stanovisko k závažným témam, t. j. hodnotí z vlastného 
hľadiska závažné témy na základe svojich vedomostí, skúseností, postojov a hodnôt. očakáva 
sa, že napr. študent strednej školy má väčšiu sumu vedomostí, skúseností a  tiež osvojených 
vyjadrovacích prostriedkov ako žiak napríklad 6. triedy ZŠ.

	• subjektívnosť
(pozri predchádzajúci bod). práca nemá obsahovať len všeobecné vyhlásenia o danej prob-
lematike, ale má priniesť aj osobné zaangažovanie pisateľa na téme práce.

	kompozícia (maximum 4 body)
	• uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu, v tomto prípade najmä výkladového slohové-

ho postupu s prípadnými prvkami opisného a rozprávacieho slohového postupu (dodržanie 
žánrovej formy)

	• nadväznosť a logickosť textu
	• členenie textu na odseky podľa ucelených myšlienok
	• členenie práce na úvod, jadro, záver; treba, ako vo všetkých výkladových útvaroch, dodržať 

tzv. klasickú trojčlennú kompozíciu (nastolenie problému, riešenie problému, zhodnotenie 
riešenia problému), pričom počet odsekov je spravidla vyšší

	jazyk (maximum 4 body)
	• správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žáner (slohový 

útvar)
	• syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov (čiže používanie 

správnych väzieb slovies, správneho postavenia zhodných a nezhodných prívlastkov, správnych 
pádových koncoviek ap.)

	• syntaktické prostriedky (napr. jednočlenné vety, príčinno-následkové, t. j. „vysvetľovacie“ vety, 
slovosled, rôzna modálnosť a dĺžka viet)

	pravopis (maximum 4 body)
	štýl (maximum 4 body)
	• tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší)
	• subjektívnosť (použitie 1. os. sg. alebo 1. os. pl.)
	• originálnosť, nie frázovitosť
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TVORIVá dIelňa

Bol by Holden Caufield prototyp mladého rebela aj dnes? (Úvaha)
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Vnútorná forma Body Body

obsah vonkajšia forma

kompozícia vnútorná forma

Jazyk celkový dojem

pravopis Spolu

Štýl

Spolu Celkové hodnotenie                         %
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B. Výklad
Vnútorná forma (maximum 20 bodov)
	obsah (maximum 4 body)
	• dodržanie témy

práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, resp. v danom názve témy.
	• jasné vysvetlenie problému
	• používanie argumentov (tvrdenia s dôkazmi)
	• používanie citátov, bibliografických záznamov ap.
	• objektívnosť

vo výklade využíva pisateľ overené fakty, t. j. neprezentuje svoje osobné stanovisko, resp. len 
v obmedzenej miere, pretože zvyčajne študent nie je odborníkom v danej problematike, a pre-
to prezentuje výsledky výskumu iných odborníkov.

	kompozícia (maximum 4 body)
	• uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu, v tomto prípade najmä výkladového slohové-

ho postupu s prípadnými prvkami opisného a rozprávacieho slohového postupu (dodržanie 
žánrovej formy)

	• nadväznosť a logickosť textu
	• členenie textu
	• členenie práce na úvod, jadro, záver; treba, ako vo všetkých výkladových útvaroch, dodržať 

tzv. klasickú trojčlennú kompozíciu (nastolenie problému, riešenie problému, zhodnotenie 
riešenia problému), pričom počet odsekov je spravidla vyšší

	jazyk (maximum 4 body)
	• správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žáner (slohový 

útvar)
	• syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov

(čiže používanie správnych väzieb slovies, správneho postavenia zhodných a nezhodných prí- 
vlastkov, správnych pádových koncoviek ap.)

	• syntaktické prostriedky (napr. zložené súvetia, polovetné konštrukcie a i.)
	pravopis (maximum 4 body)
	štýl (maximum 4 body)
	• tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl, v  tomto prípade najmä odborný štýl 

(napr. odborné termíny, neutrálnosť jazyka a i.)
	• objektívnosť (použitie 1. os. pl. alebo 3. os. sg.)
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TVORIVá dIelňa

Medziľudské vzťahy v prvom románe Martina Kukučína (výklad)
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Vnútorná forma Body Body

obsah vonkajšia forma

kompozícia vnútorná forma

Jazyk celkový dojem

pravopis Spolu

Štýl

Spolu Celkové hodnotenie                         %
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C. diskusný príspevok
Vnútorná forma (maximum 20 bodov)
	obsah (maximum 4 body)
	• dodržanie témy

práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, resp. v danom názve témy.
	• vlastné hodnotenie problémov s využitím aktuálnych poznatkov o danej problematike (sub-

jektívno-objektívny prístup)
	• používanie argumentov (tvrdenia s dôkazmi) a citátov s cieľom presvedčiť poslucháčov
	kompozícia (maximum 4 body)
	• uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu, v tomto prípade najmä výkladového slohové-

ho postupu s prípadnými prvkami opisného a rozprávacieho slohového postupu (dodržanie 
žánrovej formy)

	• nadväznosť a logickosť textu
	• členenie textu (oslovenie, úvod, jadro, záver, poďakovanie)
	jazyk (maximum 4 body)
	• správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žáner (slohový 

útvar)
	• syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov

(čiže používanie správnych väzieb slovies, správneho postavenia zhodných a  nezhodných 
prívlastkov, správnych pádových koncoviek ap.)

	• syntaktické prostriedky (napr. zložené súvetia – príčinno-následkové, dôsledkové ap., polovet-
né konštrukcie a i. vo výkladovej časti príspevku a pestrá modalita v úvahovej časti príspevku)

	pravopis (maximum 4 body)
	štýl (maximum 4 body)
	• tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl, v tomto prípade najmä lexiky odborné- 

ho a rečníckeho štýlu (napr. odborné termíny)
	• použitie presvedčovacích prvkov (podnecujúce a motivujúce poslucháčov, napr. rečnícke otáz-

ky)
	• subjektívna interpretácia objektívnych faktov (použitie 1. os. sg. alebo 1. os. pl.)
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TVORIVá dIelňa

Čo číta mládež? (diskusný príspevok)
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Vnútorná forma Body Body

obsah vonkajšia forma

kompozícia vnútorná forma

Jazyk celkový dojem

pravopis Spolu

Štýl

Spolu Celkové hodnotenie                         %

d. Charakteristika osoby
Vnútorná forma (maximum 20 bodov)
	obsah (maximum 4 body)
	• dodržanie témy

práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, resp. v danom názve témy.
	• výpočet (enumerácia) vlastností osoby vo vzťahu k sebe, k obdobiu, k práci ap.
	• komplexná charakteristika osoby, t. j. vlastnosti človeka z viacerých uhlov pohľadu
	kompozícia (maximum 4 body)
	• uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu, v tomto prípade najmä opisného slohového 

postupu (dodržanie žánrovej formy)
	• dodržanie zvoleného kompozičného plánu (t. j. zvoliť si, či začnete charakteristiku osoby napr. 

od vzťahov a vlastností, ktoré sa viažu k súkromnému prostrediu človeka – napríklad rodina, 
priatelia ap., alebo k pracovnému prostrediu – napr. spolupracovníci, spolužiaci, nadriadení, 
podriadení ap., alebo od vnútorných vlastností osoby po opis vonkajšieho vzhľadu ap.; zvolený 
postup potom treba dôsledne dodržiavať, aby bol jasný kompozičný zámer autora práce)

	jazyk (maximum 4 body)
	• správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žáner (slohový 

útvar)
	• syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov

(čiže používanie správnych väzieb slovies, správneho postavenia zhodných a  nezhodných 
prívlastkov, správnych pádových koncoviek ap.)

	• syntaktické prostriedky (napr. vety s viacnásobným vetným členom, v ktorých sa hromadia 
napr. prívlastky alebo príslovkové určenia)

	• časté použitie prídavných mien, prísloviek; synoným ap.
	pravopis (maximum 4 body)
	štýl (maximum 4 body)
	• tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší)
	• využitie štylistických prostriedkov priamej a nepriamej charakteristiky
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TVORIVá dIelňa

Človek, od ktorého sa mám stále čo učiť (charakteristika)
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Vnútorná forma Body Body

obsah vonkajšia forma

kompozícia vnútorná forma

Jazyk celkový dojem

pravopis Spolu

Štýl

Spolu Celkové hodnotenie                         %
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e. Rozprávanie
Vnútorná forma (maximum 20 bodov)
	obsah (maximum 4 body)
	• dodržanie témy

práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, resp. v danom názve témy.
• príbeh s pointou, t. j. príbeh, ktorý má myšlienkové vyústenie (napr. vtipné, poučné, dojemné 

ap.)
	kompozícia (maximum 4 body)
	• uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)
	• vnútorná stavba epického diela (zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja, nečakaný obrat 

v deji, rozuzlenie; pri jednoduchom rozprávaní – úvod, jadro, záver, t. j. udalosť zachytená v ča- 
sovom slede)

	• členenie textu na pásmo rozprávača a pásmo postáv, t. j. rozprávač komentujúci dej a postavy 
a samotné postavy, ktoré „vyjadrujú“ svoje myšlienky buď formou priamej reči v dialógoch, 
alebo vo forme vnútorných monológov

	jazyk (maximum 4 body)
	• správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žáner (slohový 

útvar)
	• syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov

(čiže používanie správnych väzieb slovies, správneho postavenia zhodných a  nezhodných 
prívlastkov, správnych pádových koncoviek ap.)

• rôznorodosť syntaktických prostriedkov
• použitie častíc, citosloviec, t. j. slovných druhov, ktoré v  texte vytvárajú ilúziu hovorenosti, 

ústnosti a dialogickosti
	pravopis (maximum 4 body)
	štýl (maximum 4 body)
	• rôznorodosť modálnej stavby viet, t. j. využívajú sa všetky typy viet podľa modálnosti, čím sa 

dosahuje dojem hovorenosti, ústnosti a dialogickosti
	• tvorivé využitie lexiky všetkých štýlov (vyšší, stredný, nižší)
	• pútavosť, t. j. príbeh má byť podaný zaujímavou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi „zvedavosť, 

ako sa to skončí“
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TVORIVá dIelňa

Náš výlet po východnom Slovensku (rozprávanie)
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Vnútorná forma Body Body

obsah vonkajšia forma

kompozícia vnútorná forma

Jazyk celkový dojem

pravopis Spolu

Štýl

Spolu Celkové hodnotenie                         %

F. Beletrizovaný životopis
Vnútorná forma (maximum 20 bodov)
	obsah (maximum 4 body)
	• dodržanie témy

práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, resp. v danom názve témy.
• príbehovosť, t. j. má vyvolávať v čitateľovi „zvedavosť, ako sa to skončí“
• faktografickosť – umelecké zakomponovanie najdôležitejších faktov (minimálne 5), napríklad 

narodenie, rodinné zázemie, štúdium, záujmy, schopnosti, ambície do budúcnosti ap.
	kompozícia (maximum 4 body)
	• uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu, v  tomto prípade najmä rozprávacieho 

a výkladového/úvahového (dodržanie žánrovej formy)
	• členenie textu
	• časová postupnosť podľa vopred zvoleného plánu, napr. chronologicky, t. j. od narodenia po 

súčasnosť, ale môže byť použitá aj retrospektíva či mozaikovitá kompozícia, v ktorej však tiež 
musí byť „čitateľná“ časová následnosť v živote daného človeka

	jazyk (maximum 4 body)
	• správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žáner (slohový 

útvar)
	• syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov

(čiže používanie správnych väzieb slovies, správneho postavenia zhodných a  nezhodných 
prívlastkov, správnych pádových koncoviek ap.)

	pravopis (maximum 4 body)
	štýl (maximum 4 body)
	• tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl (najmä umelecké jazykové prostriedky)
	• originálnosť
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TVORIVá dIelňa

Ja (Beletrizovaný životopis)
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Vnútorná forma Body Body

obsah vonkajšia forma

kompozícia vnútorná forma

Jazyk celkový dojem

pravopis Spolu

Štýl

Spolu Celkové hodnotenie                         %

G. Umelecký opis 
Vnútorná forma......................................................................................................... 20 bodov
	obsah.......................................................................................................................4 body
	• dodržanie témy
	• enumerácia zobrazovaných javov
	• subjektívnosť pohľadu na zobrazované javy
	kompozícia  ............................................................................................................4 body
	• uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)
	• dodržanie zvoleného kompozičného plánu
	• logické členenie textu
	jazyk........................................................................................................................4 body
	• správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú formu 

(slohový útvar)
	• syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov
	• syntaktické prostriedky (napr. vety s viacnásobným vetným členom)
	• použitie prídavných mien, prísloviek; synoným
	pravopis..................................................................................................................4 body
	štýl...........................................................................................................................4 body
	• pestrosť použitých jazykových prostriedkov
	• tvorivé využitie umeleckých jazykových prostriedkov
	• emocionálnosť
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TVORIVá dIelňa

Tatranský krásavec (umelecký opis)
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Vnútorná forma Body Body

obsah vonkajšia forma

kompozícia vnútorná forma

Jazyk celkový dojem

pravopis Spolu

Štýl

Spolu Celkové hodnotenie                         %

H. Slávnostný prejav
Vnútorná forma (maximálne 20 bodov)
	obsah......................................................................................................................4 body
	• dodržanie témy
	• vlastné hodnotenie aktuálnych javov (subjektívno-objektívny prístup)
	kompozícia...........................................................................................................  4 body
	• uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej formy)
	• nadväznosť a logickosť textu
	• členenie textu (oslovenie, úvod, jadro, záver)
	jazyk....................................................................................................................... 4 body
	• správne využitie slovných druhov typických pre daný slohový postup, resp. žánrovú formu 

(slohový útvar)
	• syntaktická a morfologická správnosť použitých jazykových prostriedkov
	• pestrá modalita viet vo vyjadrovaní
	pravopis.................................................................................................................4 body
	štýl.......................................................................................................................... 4 body
	• využitie emocionálne pôsobiacich prvkov
	• parafrázovanie a citovanie, využitie okrídlených výrazov, exempiel, aforizmov, bonmotov ap.
	• tvorivé využitie lexiky
	• subjektívnosť pohľadu
	• originálnosť vo vyjadrovaní, nie frázovitosť
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TVORIVá dIelňa

Výročie svadby (Slávnostný prejav)

Vnútorná forma Body Body

obsah vonkajšia forma

kompozícia vnútorná forma

Jazyk celkový dojem

pravopis Spolu

Štýl

Spolu Celkové hodnotenie                         %
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2.2 Jazyková korektúra a korektorské značky

Jazyková korektúra je oprava (úprava) textu, a  to po stránke jazykovej alebo štylistickej. ide o vy-
značenie chýb, nepresností a nezrovnalostí v rukopise, ktoré vykonáva korektor. 
vo vydavateľstve je najčastejšie korektorom zodpovedný redaktor, úpravu textu na základe zistených 
nedostatkov v rukopise vykonáva technický redaktor vydavateľstva alebo pracovník tlačiarne, zod-
povedný za sadzbu. 
na opravu chýb v rukopise sa používajú medzinárodne dohodnuté znaky, ktoré sa nazývajú korektor-
ské (opravné) značky. Základné korektorské značky sa dajú využiť aj v školskej praxi, a to hlavne pri 
oprave slohových prác. 

2.3 Niekoľko zásad správneho formátovania dokumentov 

1. Bodka, výkričník, otáznik, čiarka, bodkočiarka a dvojbodka sa píšu tesne za príslušným slovom 
bez medzery (ahoj!).

2. pomlčka sa píše s medzerami z pravej aj ľavej strany (ja – ty). ak je pomlčka na konci riadka, na 
začiatku ďalšieho riadka sa už nepíše.

3. Spojovník sa píše bez medzier sprava aj zľava a má inú funkciu ako pomlčka (modro-čierny).
4. Úvodzovky sa tesne pripájajú k výrazu alebo vete uvedenej v úvodzovkách, medzera sa nedáva ani 

pred pravé, ani za ľavé úvodzovky („bohatý“).
5. Zátvorky priliehajú tesne bez medzier k výrazu alebo vete v zátvorkách. platí to pre všetky typy 

zátvoriek {123}.
6. Lomka sa píše na vyjadrenie podielu a medzi variantnými údajmi bez medzier (1/2), na oddeľovanie 

veršov v súvislom texte s medzerami z oboch strán.
7. Medzera sa kladie:

-- medzi slová a medzi vety,
-- za posledné interpunkčné znamienko,
-- pred pomlčku i za ňu,
-- za skratky, za značky atď.

(Hincová, Húsková, 2012, s. 249)
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2.4 Ukážka žiackej slohovej práce s príkladom komentovaného hodnotenia

Hodnotenie práce – Rozlúčka so základnou školou (Slávnostný prejav)
Vonkajšia forma (maximálny bodový zisk – 4 body)
Z posudzovaných javov vonkajšej formy sa v tejto práci vyskytlo nedodržiavanie vnútorného okraja, 
nedodržanie predpísaného rozsahu 1 strany formátu a4 a nesprávne opravené písmeno č v slove čo (v 
strede druhého odseku).
Navrhovaný počet bodov za vonkajšiu formu: 2 body.
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Obsah (maximálny bodový zisk – 4 body)
v obsahu sa sleduje dodržanie témy, ktorá je vymedzená kľúčovými slovami. v  tomto prípade ide 
o slová: rozlúčka/lúčenie a základná škola. polovicu druhého odseku autorka textu zamerala na bu-
dúcnosť, teda na to, čo nasleduje po absolvovaní základnej školy, na stredoškolské štúdium. tým, že 
jadro práce sa nezaoberá kľúčovými slovami, teda lúčeniu sa so základnou školou, autorka odbočila od 
témy. neprekáža to, že spomenula aj stredoškolské štúdium, ale to, že venovala tejto téme príliš veľký 
priestor. 
Zároveň sa pri posudzovaní obsahu práce očakáva od autora vlastné hodnotenie aktuálnych ja-
vov. Žiačka nepreukázala schopnosť subjektívno-objektívneho prístupu k  hodnoteniu. ostáva pri 
všeobecných konštatáciách o novej ceste životom a vyjadrení nádeje, že sa ešte niekedy stretne s prí-
tomnými.
Navrhovaný počet bodov za obsah: 1 bod.
Kompozícia (maximálny bodový zisk – 4 body)
v  kompozícii sa treba zamerať na uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu a  dodržanie 
žánrovej formy. v danej práci je výrazné porušenie žánrovej formy, keď žiačka v závere použila for-
mulku z listu Vaša spolužiačka Natália, ktorú aj graficky stvárnila tak, ako sa používa v listoch (odsa-
denie a zarovnanie smerom k pravému okraju strany). tiež je nesprávne a vlastne aj nelogicky práca 
nazvaná žánrovou formou a žánrom je pomenovaná udalosť, pri ktorej sa daný prejav realizoval. 
Ďalej sa v kompozícii posudzuje nadväznosť, logickosť a členenie textu. Žiačka v prvom odseku kon- 
štatuje, že nastal koniec základnej školy, čo je logická chyba, nie je zrejmé, či školu zatvorili, zbúrali 
ap. v polovici druhého odseku sa autorka prejavu prihovára svojmu publiku apelujúcim slovesom 
spomeňte si, ale nepomenováva adresáta tejto výzvy, teda toho, kto si má spomenúť. učitelia, žiaci, 
spolužiaci? podľa vymenovaných javov a udalostí je zrejmé, že je to výzva skôr pre jej spolužiakov, 
ktorí však mali byť v jadre oslovení až ako druhí v poradí, teda po učiteľoch. toto poradie si zvolila 
autorka práce sama tým, aké použila úvodné oslovenie publika: milí páni učitelia, milí žiaci! v práci 
pri tom nie je zrejmé, či boli prítomní okrem učiteľov len spolužiaci autorky prejavu alebo aj iní žiaci, 
čo vyvoláva pocit kompozične nejednoznačne spracovanej práce. 
nelogické je aj radenie časovo vzdialenejšieho obdobia (stredoškolské štúdium) od aktuálnej situácie, 
ktorou je verejné lúčenie sa s učiteľmi a žiakmi základnej školy. k tomu sa autorka veľmi stručne dos-
táva až v závere druhého odseku (jadra práce). táto pasáž sa začína vetou: Chcela by som… keďže ide 
o významovo novú a uzavretú časť, táto veta mala začínať samostatný odsek, logicky by patril hneď na 
začiatok jadra prejavu. v samom závere prejavu nazvala autorka práce sama seba spolužiačkou, čo je 
logická chyba, pretože jej publikom boli aj učitelia (ktorí neboli jej spolužiaci) a spolužiaci (prípadne 
aj iní žiaci, ak nešlo v úvodnom oslovení o chybu).
Navrhovaný počet bodov za kompozíciu: 1 bod.
Jazyk (maximálny bodový zisk – 4 body)
v práci nebola splnená požiadavka na pestrú modalitu viet vo vyjadrovaní a zároveň nebolo využité 
hromadenie oslovení a ich opakované využitie v prejave.
Navrhovaný počet bodov za jazyk: 2 body.
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Pravopis (maximálny bodový zisk – 4 body)
v tejto veľmi krátkej práci žiačka evidentne využila slová a vety, ktorých pravopis pozná. nachádza sa 
tu jediná pravopisná chyba – čiarka navyše medzi členmi priraďovacej syntagmy (prvá veta druhého 
odseku).
Navrhovaný počet bodov za pravopis: 4 body.
Štýl (maximálny bodový zisk – 4 body)
v  posudzovanej práci sa nenachádzajú emocionálne pôsobiace prvky, parafrázovanie a  citovanie, 
okrídlené výrazy, exemplá, aforizmy, bonmoty. autorka nevyužíva tvorivo lexiku, naopak skĺzla k ste-
reotypnému vyjadrovaniu – opakovaniu slov a slovných výrazov, napr. cesta životom, nastal čas, ten 
čas ap. nevyužíva originálnosť vo vyjadrovaní, ale siaha po frázach typu verím, že sa ešte niekedy 
stretneme. namiesto presného a jasného používania plnovýznamových slov si vypomáha ukazovací-
mi zámenami, napr. týmto krokom (ktorým? odvoláva sa v  texte smerom dozadu, ale tam žiadny 
krok nespomína.) alebo napr. tento čas (podporovali a pomáhali nám) (ktorý čas?) Týmto prejavom… 
(akoby si autorka uvedomila, že jej text nevykazuje veľa znakov slávnostného prejavu, preto publiku  
(i vyučujúcemu) pripomína, že vytvorila prejav.
Navrhovaný počet bodov za štýl: 1 bod.
Celkový dojem (maximálny bodový zisk – 4 body) 
Poznámka: pripomíname, že celkový dojem treba hodnotiť po prvom prečítaní práce. ide o subjek-
tívnu časť hodnotenia slohovej práce učiteľom (odborníkom).
Navrhovaný počet bodov za celkový dojem: 1 bod.

NaVRHOVaNý POČeT BOdOV SPOlU: 12 bodov.
(Hincová, Húsková, 2011, s. 49-50)
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Záver 

cieľom akreditovaného programu Hodnotiace kritériá na opravu slohových prác je snaha zjednotiť 
„slovenčinársku obec“ pri hodnotení slohových prác (cvičných, kontrolných i maturitných), a  tým 
jeho zobjektivizovanie nielen na strednej škole, ale aj na 2. stupni základnej školy. 
Výstupom tohto programu je okrem pohovoru z  teoretickej časti úspešná prezentácia, v  obsahu 
ktorej sa očakáva podrobné zhodnotenie konkrétnej písomnej práce s využitím kritérií hodnotenia 
slohových prác, a to vo forme prezentácie v MS powerpoint v rozsahu cca 12 – 15 snímok. 
vytvorený učebný zdroj by mal pomôcť účastníkom vzdelávania nielen pri bežnej oprave slohových 
prác – čo je jeho hlavným cieľom, ale aj pri ich príprave na záverečný pohovor a plnohodnotnej prezen-
tácii pred trojčlennou skúšobnou komisiou.
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PRÍlOHY
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Prechádzka lesom (citovo zafarbený opis)



46

drevené prasiatko (opis pracovného postupu)



47

Prečo ma nikto nemá rád (rozprávanie)



48

Pani Bobeková (karikatúra)



49

Milá mamička (Súkromný list)
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Tuším, kam kráča ľudstvo. Premýšľam, kam kráčam ja (Úvaha)
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53

antoine de Saint-exupéry (neurčené)



54

alkoholizmus (neurčené)
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