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Správna 
štruktúra 
písania 

esejí

Ako 
rozpoznať 
spoľahlivé 

zdroje

Kritické 
myslenie



Úvod
vysvetľuje dôležitosť témy, poskytuje 

teoretické pozadie a sumarizuje hlavné 
argumenty

Jadro
vysvetľuje hlavné argumenty a 

podporuje ich dôkazmi
Záver

sumarizuje hlavné body eseje a znova 
odpovedá na otázku

Zdroje
zdroje, z ktorých si čerpal/a nápady a 

informácie

Akademický text, v ktorom 
autor podáva vlastný 

informovaný názor na určitú 
tému.

Cieľom eseje je odpovedať na 
otázku a poskytnúť dôkazy.

Štruktúra eseje

Čo je to esej?



Správna štruktúra písania eseje

1. Vyber si tému

2. Urob výskum, aby si téme pochopil/a

3. Sformuluj otázku týkajúcu sa témy

4. Odpovedaj na otázku troma 
hlavnými argumentami

5. Vytvor si “náčrt”

6. Poskytni dôkazy, ktoré 
podporujú tvoje argumenty

7. Napíš esej použitím štruktúry

8. Skontroluj a oprav chyby

Poznámka: 
Nezabudni prečo 
esej píšeš a prečo 
je tvoja téma 
dôležitá!!



Ako rozpoznať spoľahlivé 
zdroje

Aktivita
Posúď zdroje 

na základe ich 
dôveryhodnosti

Pamataj!! 
: kto je autor?
: kedy bol text 
publikovaný?
: kde bol text 
publikovaný?











Kritické myslenie

1. Mali by Slovenské hranice zostať otvorené pre ľudí 
utekajúcich pred vojnou?

2. Malo by Slovensko praktizovať hraničné kontroly?
3. Slovensko dobre zvládlo príchod ľudí z Ukrajiny.

Aktivita
Migrácia

❏ Prečo je dôležité kriticky myslieť?
❏ Dôležité pri vymýšľaní tézy
❏ Téza je pri písaní eseje nutnosť



Zhrnutie

1. 3 hlavné body
2. Čo si odnášate z tohto workshopu?
3. Čo sa vám páčilo?
4. Čo by sme mohli do budúcna zlepšiť?



CREDITS: This presentation template was created by Slidesgo, and includes icons by 
Flaticon and infographics & images by Freepik

Ďakujeme za 
pozornosť

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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