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Úvod 

V rámci študijného programu učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii absolvujú 
študenti Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v obidvoch stupňoch štúdia dovedna 
tri typy pedagogických praxí; prvú v bakalárskom stupni štúdia a ďalšie dve v magisterskom stupni 
štúdia. Kým prvá pedagogická prax je zameraná výlučne na hospitačnú činnosť, a to na pozorovanie a 
následnú analýzu, reflexiu a interpretáciu edukačného procesu realizovaného rôznymi učiteľmi na 
rôznych vyučovacích predmetoch v základných a stredných školách, počas druhej pedagogickej praxe 
študenti 1. ročníka magisterského štúdia popri prevažujúcej hospitačnej činnosti prebiehajúcej výlučne 
na hodinách slovenského jazyka a literatúry v základných a stredných školách realizujú prvýkrát počas 
svojho štúdia už aj vlastnú výučbu tohto predmetu, pričom práve vlastná vyučovacia činnosť študenta 
výrazne dominuje pri realizácii poslednej, 3. pedagogickej praxe v 2. ročníku magisterského štúdia. 
Obidve pedagogické praxe realizované v magisterskom stupni štúdia sú veľmi dôležitou súčasťou 
prípravy študentov slovenského jazyka a literatúry na každodennú prácu učiteľa tohto predmetu v 
nižšom aj vyššom sekundárnom vzdelávaní, ich zameranie však neumožňuje, aby sa študenti v 
dostatočnej miere zoznámili aj s povinnosťami a činnosťami učiteľa slovenského jazyka a literatúry 
súvisiacimi napríklad s prípravou žiakov na celoštátne zisťovanie a overovanie ich vedomostí a 
zručností na výstupe z primárneho, nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania či s podnecovaním 
a rozvíjaním záujmu žiakov o slovenský jazyk a literatúru prostredníctvom ich zapájania do rôznych 
mimovyučovacích aktivít. 

S cieľom skvalitniť praktickú prípravu študentov slovenského jazyka a literatúry a obohatiť ju aj o 
uvedené oblasti ich budúceho pôsobenia v základných a stredných školách sa Katedra slovenského 
jazyka a literatúry PdF UK rozhodla zapojiť do projektu ESF č. 312011AFX7 Skvalitnenie prípravy 
budúcich pedagogických zamestnancov v oblasti vzdelávania humanitných a spoločenských vied, 
jazykov a umeleckých vied návrhmi pedagogických stáží určených pre študentov magisterského stupňa 
štúdia, ktoré sú zamerané na celoslovenské testovanie žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl a 4. 
ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom zo slovenského jazyka a literatúry 
(Testovanie 5 a Testovanie 9), na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, olympiádu zo 
slovenského jazyka a literatúry, recitačné súťaže a na školský časopis a rozhlas. 

Publikácia Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry. Metodika stáže predstavuje 
maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry so zreteľom na posilnenie praktickej prípravy 
študentov slovenského jazyka a literatúry na učiteľské povolanie prostredníctvom krátkodobej stáže v 
cvičnej škole. Úlohou učiteľov slovenského jazyka a literatúry je pripraviť maturantov na úspešné 
zvládnutie maturitného testu, písomnej slohovej práce aj ústnej odpovede, podieľať sa na realizácii 
externej aj internej časti maturitnej skúšky a na hodnotení maturanta v rámci písomnej aj ústnej formy 
internej časti maturity, preto je potrebné, aby študenti slovenského jazyka a literatúry už počas svojho 
vysokoškolského štúdia získali v cvičnej škole praktické skúsenosti súvisiace s prípravou maturantov na 
maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry, s jej realizáciou a najmä s hodnotením jej internej 
časti. Publikácia sa preto sústreďuje na ciele a obsahové zameranie maturity zo slovenského jazyka a 
literatúry, na špecifikáciu testov z hľadiska ich formy a obsahu, ako aj na predstavenie javov a oblastí, 
ktoré testovaným žiakom opakovane spôsobujú problémy. Zároveň sprostredkúva aj základné 
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informácie o stáži zameranej na maturitu zo slovenského jazyka a literatúry určenej pre študentov 1. a 
2. ročníka magisterského stupňa štúdia a obsahuje aj základné informácie a pokyny pre cvičných 
učiteľov (mentorov) a študentov (stážistov). 
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1 Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry je skúškou objektívne merajúcou vedomosti, 
zručnosti a všeobecné kompetencie absolventov všetkých druhov stredných škôl. V podobe, v akej ju 
poznáme dnes, sa realizuje od školského roku 2006/2007, dovtedy prebiehalo celoslovenské 
testovanie maturantov s názvom Monitor, ktoré zabezpečoval Štátny pedagogický ústav. Po vzniku 
Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len NÚCEM) v roku 2008 prevzal všetky 
úlohy spojené s prípravou a realizáciou externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy jej internej 
časti práve tento ústav (pozri https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-
maturite). 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 
Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov. Maturitná skúška zo 
slovenského jazyka a literatúry pozostáva z externej časti, ktorú predstavuje písomný test zadávaný 
a vyhodnocovaný NÚCEM-om v súlade s Cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov 
zo slovenského jazyka a literatúry (ŠPÚ, 2016) platnými od 1. 9. 2018, a z internej časti, ktorá má 
písomnú a ústnu formu, pričom písomnú formu tvorí súbor tém slohových prác zadávaných NÚCEM-
om a ústna forma sa realizuje ako ústna odpoveď študenta pred predmetovou maturitnou komisiou. 
Obidve formy internej časti maturitnej skúšky sa vyhodnocujú priamo v strednej škole.  

V školských rokoch 2019/2020 a 2020/2021 bola externá časť maturitnej skúšky, ako aj písomná 
forma internej časti maturitnej skúšky zrušená z dôvodu koronavírusovej pandémie, pre ktorú bola 
prerušená prezenčná výučba v školách, a známka z internej časti maturitnej skúšky sa vypočítala ako 
aritmetický priemer známok z daného predmetu, do ktorého sa započítali koncoročné známky zo 
všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov (v prípade osemročných gymnázií 
koncoročné známky z posledných štyroch ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov). 

 

1.1 Externá časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry  

So špecifikáciou testov externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
je možné oboznámiť sa v dokumente každoročne zverejnenom na webovom sídle NÚCEM-u 
(https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita). Podľa informácií uvedených 
v dokumente Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry, 
z ukrajinského jazyka a literatúry pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v 
školskom roku 2020/2021 (NÚCEM, 2020) test externej časti maturitnej skúšky má preveriť, ako 
žiak zvládol rozsah učiva predpísaný cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti 
maturantov z vyučovacích jazykov, ktoré sú pre slovenský jazyk a literatúru vymedzené 
v dokumente Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka 
a literatúry (ŠPÚ, 2016), ako aj schopnosť žiaka čítať rôzne typy textov s porozumením a 

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/o-maturite
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/245/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/318/20200901
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/318/20200901
https://www.statpedu.sk/files/sk/%20svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_sjl_2016.pdf
https://www.statpedu.sk/files/sk/%20svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_sjl_2016.pdf
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita
https://www.nucem.sk/dl/4790/Specifikacia%20testu_VUJ_MS%202020_2021_web_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4790/Specifikacia%20testu_VUJ_MS%202020_2021_web_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4790/Specifikacia%20testu_VUJ_MS%202020_2021_web_final.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/slovensky-jazyk-a-slovenska-literatura.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/cielove-poziadavky-pre-mat-skusky/slovensky-jazyk-a-slovenska-literatura.pdf
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pracovať s textom. Ide o rozlišovací, tzv. NR (norm-referenced) test, ktorý primárne slúži na 
porovnanie výkonov testovaných žiakov podľa miery ich úspešnosti v teste. Poradie 
jednotlivých žiakov sa stanovuje na základe hodnoty percentilu, pričom percentil určuje 
percento žiakov s horším výsledkom v teste, než dosiahol daný žiak. Napríklad percentil 90 
znamená, že žiak bol v teste úspešnejší ako 90 % všetkých testovaných žiakov, a teda patrí 
medzi 10 % žiakov s najlepšími výsledkami v teste. Primárnym cieľom testu tohto typu teda 
nie je overiť, do akej miery si žiaci osvojili testované poznatky, ale predovšetkým rozlíšiť žiakov 
jednotlivých výkonnostných skupín. 

Test externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry trvá 100 minút a 
skladá sa zo 64 testových úloh s rôznou kognitívnou náročnosťou, ktoré sa viažu na osem 
východiskových textov (autentických prípadne upravených) obsahovo zameraných na témy 
vymedzené v cieľových požiadavkách na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského 
jazyka a literatúry. Obsahuje päť umeleckých textov (zastúpené sú lyrické, epické aj 
dramatické texty), dva publicistické texty (resp. jeden publicistický a jeden administratívny 
text) a jeden náučný text, pričom jeden z textov je nesúvislý (napr. tabuľka, graf, výsledky 
ankety, program kultúrneho podujatia, športové výsledky a pod.). Na každý text sa viaže osem 
úloh (päť uzavretých s výberom jednej zo štyroch možností a tri otvorené s krátkou 
odpoveďou), ktorými sa overujú vedomosti a zručnosti maturantov zamerané na preverenie 
celkového porozumenia textu aj porozumenia informáciám explicitne a implicitne uvedeným 
v texte, na preverenie kompetencií v oblasti teórie literatúry a literárnej histórie, fonetiky, 
ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe, štylistiky, dejín jazyka a jazykovedy, ako aj na 
preverenie zvládnutia myšlienkových operácií (analýza, syntéza, analógia a i.), intelektuálnych 
a logických zručností.  

Prehľadnú charakteristiku testu externej časti (EČ) maturitnej skúšky (MS) uvádzame 
v nasledujúcej tabuľke (Tab. 1), ktorej text sme prevzali v pôvodnej podobe z už spomínanej 
online publikácie Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre externú časť a písomnú formu internej 
časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 (NÚCEM, 2020, s. 3). 

 

Tab. 1 Charakteristika testu EČ MS z vyučovacích jazykov 

Cieľ Preveriť pomocou kontextualizovaných úloh, ako žiak zvládol rozsah učiva predpísaný 
cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z vyučovacích jazykov. 
Preveriť schopnosť žiaka čítať rôzne typy textov s porozumením a pracovať s textom. 

Čas 100 minút. 

Počet textov 8 textov rôznej dĺžky. 

Charakteristika 

textov 

Autentické, prípadne upravené texty lyrické, epické, dramatické, publicistické, 
administratívne, náučné, vedecko-populárne na primeranej úrovni náročnosti. Jeden 
nesúvislý text (napr. tabuľka, výsledky ankety, štatistické podklady, grafy, programy 
kultúrnych podujatí, športové výsledky, namerané hodnoty v rámci výskumu a pod.). 
Texty sú obsahovo zamerané na témy vymedzené cieľovými požiadavkami na 
vedomosti a zručnosti maturantov z vyučovacích jazykov. 

https://www.nucem.sk/dl/4790/Specifikacia%20testu_VUJ_MS%202020_2021_web_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4790/Specifikacia%20testu_VUJ_MS%202020_2021_web_final.pdf
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Zameranie textov, 

zdroje 

Texty literárne, náučné, publicistické, nesúvislé adresované a písané pre širokú 
verejnosť, ktoré spadajú do rámca žiakových skúseností – denníky, časopisy, beletria. 

Tematické okruhy Texty obsahujú literárne ukážky, citácie, všeobecné témy, s ktorými sa žiaci môžu 
stretnúť v každodennom živote, sú v rozsahu vedomostí a skúseností žiakov a sú v 
súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z vyučovacích 
jazykov. 

Testované 
vedomosti 
a zručnosti 

Porozumenie explicitne i implicitne uvedeným informáciám v texte, celkové 
porozumenie textu – integrácia a interpretácia myšlienok. Overiť zvládnutie teórie 
literatúry a literárnej histórie, fonetiky, ortografie, morfológie, lexikológie, syntaxe, 
štylistiky a dejín jazyka v rozsahu cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti 
maturantov z vyučovacích jazykov. 

Počet testových 
položiek 

64, z toho 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. 

Typy 
testových úloh 

Úlohy s výberom odpovede – ÚVO (výber zo štyroch možností). Úlohy s krátkou 
odpoveďou – ÚKO. 

Kritériá 
hodnotenia 

Každá položka má hodnotu jedného bodu (za správnu odpoveď je pridelený 1 bod, za 
nesprávnu 0 bodov), spolu sa dá získať 64 bodov. Pri hodnotení odpovedí sa vychádza 
z Kľúča správnych odpovedí. 

 
Hodnotenie testov externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry prebieha na 

základe kľúča správnych odpovedí. V roku 2019 prvýkrát prebehlo centrálne vyhodnotenie 
odpoveďových hárkov elektronickou formou (úlohy s krátkou odpoveďou teda už nevyhodnocovali 
učitelia), čím sa zabezpečila jednotnosť a objektivita hodnotenia, a pri vytváraní finálnej podoby kľúča 
správnych odpovedí NÚCEM spolupracoval so Slovenskou asociáciou učiteľov slovenčiny, pričom 
kvalitu hodnotenia overovali desiati vymenovaní predsedovia predmetových maturitných komisií 
slovenského jazyka a literatúry (pozri Správu o priebehu a výsledkoch externej časti a písomnej formy 
internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018/2019 /Ficek a kol., 2019/). Viaceré úlohy, ktoré 
v roku 2019 učitelia alebo žiaci vnímali ako problematické, sporné, odborne posúdila validačná komisia 
a na základe jej odporúčania bola jedna úloha anulovaná a ostatné úlohy boli komisiou posúdené ako 
jasne sformulované s jednoznačnou správnou odpoveďou (pozri Zdôvodnenie ku kľúču správnych 
odpovedí k vybraným úlohám testu EČ MS 2019 zo slovenského jazyka a literatúry /SJL/).  

V súvislosti s každoročným vyhodnocovaním výsledkov externej časti maturitnej skúšky zo 
slovenského jazyka a literatúry je potrebné upozorniť na skutočnosť, že vzhľadom na každoročne sa 
meniacu vzorku testovaných žiakov, iný počet testových položiek v jednotlivých oblastiach testov, ako 
aj vzhľadom na ich rozdielnu náročnosť porovnávanie úspešnosti žiakov v jednotlivých oblastiach testu 
v jednotlivých rokoch nie je relevantné. Vyhodnotenie úspešnosti žiakov v jednotlivých oblastiach 
testov externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v rokoch 2009 – 2019 
a analýzy testových úloh však umožnili autorom Správy o výsledkoch externej časti a písomnej formy 
internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry (Hudcovský a kol., 2019) 
identifikovať javy, ktoré žiakom spôsobili najväčšie ťažkosti v jednotlivých oblastiach: 

1. čítanie s porozumením: pozorné čítanie dlhších alebo nesúvislých textov, prípadne odborných, 
publicistických a veršovaných umeleckých textov, ako aj zadaní úloh; 

2. zvuková stránka jazyka: poznanie slabikotvorných hlások, rozlíšenie dvojhlások a 
samohláskových skupín, uplatnenie, resp. porušenie pravidla o rytmickom krátení; 

3. pravopis: písanie veľkých a malých písmen, zložených čísloviek, čiarok; 

https://www.nucem.sk/dl/4562/Sprava_o_EC_a_PFIC_MS_2019_final_uplny.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4562/Sprava_o_EC_a_PFIC_MS_2019_final_uplny.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4334/Zdovodnenia%20ku%20klucu%20EC%20MS%202019_SJL_final_27032019.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4334/Zdovodnenia%20ku%20klucu%20EC%20MS%202019_SJL_final_27032019.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4559/SJL_Spr%C3%A1va%20o%20v%C3%BDsledkoch%20E%C4%8C%20a%20PFI%C4%8C%20MS%202019_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4559/SJL_Spr%C3%A1va%20o%20v%C3%BDsledkoch%20E%C4%8C%20a%20PFI%C4%8C%20MS%202019_final.pdf
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4. lexikológia: združené pomenovania, frazeológia; 
5. morfológia: slovné druhy (číslovky, častice, predložky, slovesá – slovesné tvary), delenie 

slovných druhov a určovanie gramatických kategórií; 
6. syntax: určovanie vetných členov (najmä slovesno-menný prísudok, predmet, nezhodný 

prívlastok), syntagiem, jednočlenných/dvojčlenných viet, vedľajších viet v podraďovacom 
súvetí, počtu viet v súvetí, druhov súvetí; 

7. štylistika: rozlíšenie a určovanie slohových postupov, funkčných jazykových štýlov a žánrov; 
8. literárna história: odkrytie znakov literárnych období a smerov, ako aj základných 

charakteristík literárnych hrdinov v konkrétnych textoch, literárno-teoretické vedomosti 
o povinných dielach umeleckej literatúry; 

9. literárna teória: štruktúra literárnych diel – horizontálne členenie textu v próze a poézii, 
aplikácia vedomostí o literárnovedných pojmoch (termínoch) pri konkrétnom texte. 

Prostý výpočet týchto javov by však nemal zmysel bez detailnejšej analýzy konkrétnych testových 
úloh, s ktorými mávajú žiaci najväčšie ťažkosti. Z dokumentov, ktoré NÚCEM každoročne zverejňuje na 
svojom webovom sídle, preto odporúčame do pozornosti študentov slovenského jazyka a literatúry 
nielen dokumenty s výsledkami externej časti maturitnej skúšky, ale najmä jednotlivé správy o 
výsledkoch externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka 
a literatúry (EČ a PFIČ MS zo SJL), ako aj samotné testy zo slovenského jazyka a literatúry s kľúčmi 
správnych odpovedí. Na zjednodušenie a urýchlenie prístupu k odporúčaným materiálom ponúkame 
v nasledujúcej tabuľke (Tab. 2) linky na jednotlivé dokumenty z rokov 2009 – 2019 zverejnené na 
webovom sídle NÚCEM-u. 

 

Tab. 2 Prehľad testov, kľúčov správnych odpovedí a správ o výsledkoch EČ a PFIČ MS zo SJL (2009 – 2019) 

2009 test kľúč správnych odpovedí správa o výsledkoch* 

2010 test kľúč správnych odpovedí správa o výsledkoch 

2011 test kľúč správnych odpovedí správa o výsledkoch 

2012 test kľúč správnych odpovedí správa o výsledkoch 

2013 test kľúč správnych odpovedí správa o výsledkoch 

2014 test kľúč správnych odpovedí správa o výsledkoch 

2015 test kľúč správnych odpovedí správa o výsledkoch 

2016 test kľúč správnych odpovedí správa o výsledkoch 

2017 test kľúč správnych odpovedí správa o výsledkoch 

2018 test kľúč správnych odpovedí správa o výsledkoch 

2019 test kľúč správnych odpovedí správa a výsledkoch 

*Správa o výsledkoch MS zo SJL z roku 2009 neobsahuje výsledky PFIČ MS. 

 

1.2 Interná časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 

Interná časť maturitnej skúšky má písomnú a ústnu formu. So špecifikáciou písomnej formy 
internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je možné oboznámiť sa v dokumente 

https://www.nucem.sk/dl/2355/SJaL-1840.pdf
https://www.nucem.sk/dl/2306/SJaLR_kluc.pdf
https://www.nucem.sk/dl/2359/Sprava_EC_MS_09_SJL_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/2221/1683_SJL.pdf
https://www.nucem.sk/dl/2175/SJL_kluc_RT_2010.pdf
https://www.nucem.sk/dl/2222/Sprava_SJL_MS2010._.pdf
https://www.nucem.sk/dl/2077/SJL-1287.pdf
https://www.nucem.sk/dl/2058/MS_2011_RT_kluc_SJL.pdf
https://www.nucem.sk/dl/2091/sprava_SJL_MS2011_na_web.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1945/SJL_4287.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1931/SJL_2012_kluc.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1937/Sprava_EC_a_PFIC_MS_2012-SJL.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1869/SJL_2487.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1852/kluc_SJL_WEB.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1874/SJL-Spr%C3%A1va_o_v%C3%BDsledkoch_E%C4%8C_a_PFI%C4%8C_MS_2013.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1772/SJL-6387_2014.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1759/kluc_SJL_2014_web.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1740/SJL-Spr%C3%A1va_o_v%C3%BDsledkoch_E%C4%8C_a_PFI%C4%8C_MS_2014_DEFINITIVNA.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1636/SJL_5286.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1645/kluc_SJL_2015.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1641/SJL_Sprava_o_vysledkoch_EC_a_PFIC_MS_2015.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1505/SJL_8278_2016.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1514/2016_kluc_SJL_web.pdf
https://www.nucem.sk/dl/1453/SJL-Spr%C3%A1va_o_v%C3%BDsledkoch_E%C4%8C_a_PFI%C4%8C_MS_2016_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/671/RT_SJL_3011_2017.pdf
https://www.nucem.sk/dl/662/Kluc_spravnych_odpovedi_EC_MS_2017_-_SJL_(uprava).pdf
https://www.nucem.sk/dl/646/SJL-Spr%C3%A1va_o_v%C3%BDsledkoch_E%C4%8C_a_PFI%C4%8C_MS_2017_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/747/RT_SJL_3215_2018_z.pdf
https://www.nucem.sk/dl/726/2018_kluc_SJL_web.pdf
https://www.nucem.sk/dl/3837/SJL-Spr%C3%A1va_o_v%C3%BDsledkoch_E%C4%8C_a_PFI%C4%8C_MS_2018_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4214/RT_SJL_19_1403.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4332/2019_kluc_SJL_%C3%BApln%C3%BD_na%20web.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4559/SJL_Spr%C3%A1va%20o%20v%C3%BDsledkoch%20E%C4%8C%20a%20PFI%C4%8C%20MS%202019_final.pdf
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každoročne zverejnenom na webovom sídle NÚCEM-u (pozri napr. dokument Špecifikácia testov zo 
slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry, z ukrajinského jazyka a literatúry pre 
externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021). Cieľom 
písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je „preveriť 
schopnosť žiaka písať samostatne, žánrovo, štylisticky a gramaticky adekvátne, jasne, zrozumiteľne 
a na primeranej úrovni podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti absolventa strednej 
školy“ (Hudcovský a kol., 2019, s. 40). Písomná forma internej časti maturitnej skúšky trvá 150 minút a 
realizuje sa formou tvorby slohovej práce s rozsahom 1,5 – 3 strany, ktorú žiak vytvára so zreteľom na 
žánrové a iné špecifiká témy, ktorú si vyberá spomedzi štyroch centrálne zadaných tém (môže ísť o 
úvahu, rozprávanie, umelecký opis, charakteristiku osoby, beletrizovaný životopis, výklad, diskusný 
príspevok alebo slávnostný prejav). 

Prehľadnú charakteristiku písomnej formy internej časti maturitnej skúšky uvádzame 
v nasledujúcej tabuľke (Tab. 2), ktorej text sme prevzali v pôvodnej podobe z online publikácie 
Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej 
skúšky v školskom roku 2020/2021 (NÚCEM, 2020, s. 4) 

 

Tab. 3 Charakteristika PFIČ MS z vyučovacích jazykov 
Cieľ Preveriť schopnosť žiaka písať samostatne, žánrovo, štylisticky a gramaticky adekvátne, 

jasne, zrozumiteľne, tvorivo a na primeranej úrovni podľa cieľových požiadaviek na 
vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy. 

Čas 150 minút. 
Počet úloh Výber 1 spomedzi štyroch tém/žánrov zadaných na základe cieľových požiadaviek na 

vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy.  
Žánre v SJL: úvaha, rozprávanie, umelecký opis, charakteristika osoby, beletrizovaný 
životopis, výklad, diskusný príspevok, slávnostný prejav.  
Žánre v MJL: úvaha, rozprávanie, opis, charakteristika osoby, beletrizovaný životopis, 
výklad, diskusný príspevok, slávnostný prejav.  
Žánre v UJL: úvaha, rozprávanie, umelecký opis, charakteristika osoby, beletrizovaný 
životopis, výklad, diskusný príspevok, slávnostný prejav. 

Testované 
zručnosti 

Formálne členenie písomného prejavu, dodržanie témy, používanie primeraných 
gramatických štruktúr, rozsah slovnej zásoby, kompozícia, štylizácia a pravopis. 

Testová úloha Riadené písanie na základe slovného, vizuálneho alebo sluchového podnetu. 
Rozsah 1,5 až 3 strany 
Kritériá 
hodnotenia 

Pozri: Pokyny na hodnotenie PFIČ MS a Kritériá na hodnotenie PFIČ MS z vyučovacích 
jazykov. 

Vysvetlivky: SJL – slovenský jazyk a literatúra, MJL – maďarský jazyk a literatúra, UJL – ukrajinský jazyk a literatúra, 
PFIČ MS – písomná forma internej časti maturitnej skúšky  

 

Hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
riadi vedúci predmetovej komisie a následne ho kontroluje predseda predmetovej maturitnej komisie. 
Do hodnotenia sú na základe poverenia riaditeľom školy zapojení interní učitelia školy s aprobáciou 
slovenský jazyk a literatúra, ktorí sa pri hodnotení riadia aktuálnymi pokynmi na hodnotenie písomnej 
formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov a kritériami na hodnotenie písomnej 
formy internej časti maturitnej skúšky z vyučovacích jazykov, ako aj pokynmi vedúceho predmetovej 
komisie. Maturitnú slohovú prácu každého žiaka musia posúdiť dvaja hodnotitelia, ktorí sa v prípade 

https://www.nucem.sk/dl/4790/Specifikacia%20testu_VUJ_MS%202020_2021_web_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4790/Specifikacia%20testu_VUJ_MS%202020_2021_web_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4790/Specifikacia%20testu_VUJ_MS%202020_2021_web_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4790/Specifikacia%20testu_VUJ_MS%202020_2021_web_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4790/Specifikacia%20testu_VUJ_MS%202020_2021_web_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4686/Pokyny%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS_VUJ_2020_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4686/Pokyny%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS_VUJ_2020_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4685/Kriteria%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS%20_VUJ_2020_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4685/Kriteria%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS%20_VUJ_2020_final.pdf
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rozdielneho hodnotenia dohodnú na spoločnom výslednom hodnotení (prípadne o ňom rozhodne 
vedúci predmetovej komisie). 

Hodnotenie prebieha na základe záväzných hodnotiacich kritérií, ktoré boli vytvorené s cieľom 
normalizovať spôsob hodnotenia maturitných slohových prác (ako aj kontrolných slohových prác 
žiakov stredných škôl) a objektivizovať ich výsledné hodnotenie (bližšie pozri v publikácii Kritériá 
hodnotenia slohových prác /Húsková, 2014/). Pri hodnotení slohových prác podľa týchto kritérií sa 
posudzuje ich vonkajšia forma (celková úprava a dodržanie rozsahu – spolu maximálne 4 body), 
vnútorná forma (obsah, kompozícia, jazyk, pravopis, štýl – spolu maximálne 20 bodov, maximálne 4 
body za každú oblasť), ktorá je pri každom žánri, resp. slohovom útvare špecifická, a celkový dojem 
(maximálne 4 body). Celkovo môže žiak získať maximálne 28 bodov. 

 

Tab. 4 Prehľad kritérií hodnotenia PFIČ MS zo SJL (spracované podľa Húskovej, 2014) 
Vonkajšia forma 

(4 body) 

• Celková úprava 
- prepísanie práce z konceptu do čistopisu 
- čitateľnosť (zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, diakritických 

znamienok) 
- zreteľné grafické členenie odsekov 
- čistota textu (bez škrtania) 
- dodržiavanie okrajov 

• Dodržanie rozsahu 
Vnútorná forma 

(20 bodov) 

• Obsah* (4 body) 
- dodržanie témy 

• Kompozícia* (4 body) 
- uplatnenie zodpovedajúceho slohového postupu (dodržanie žánrovej 

formy) 
- nadväznosť a logickosť textu 
- 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 

• Pravopis (4 body) 
- 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 

• Štýl* (4 body) 
- tvorivé využitie lexiky typickej pre daný jazykový štýl 

Celkový dojem 

(4 body) 

• Celkové vyznenie práce 
• Práca by nemala obsahovať: 

- nelogické názory, 
- protispoločenské postoje, 
- antihumánne a neetické názory, 
- názory propagujúce poškodzovanie ľudského zdravia a i. 

*Položky hodnotenia danej oblasti sa ďalej bližšie špecifikujú so zreteľom na konkrétny žáner/žánrovú 
formu, resp. slohový útvar. 

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/A_Huskova_Kriteria_hodnotenia_slohovych_prac.pdf
https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/A_Huskova_Kriteria_hodnotenia_slohovych_prac.pdf
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Detailné kritériá hodnotenia maturitných slohových prác zohľadňujúce špecifiká konkrétnych 
štyroch žánrov (slohových útvarov) vybratých v príslušnom školskom roku zverejňuje NÚCEM na 
svojich webových stránkach (pozri napr. dokument MATURITA 2020. Kritériá na hodnotenie písomnej 
formy internej časti maturitnej skúšky. Slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, 
ukrajinský jazyk a literatúra). NÚCEM tiež zverejňuje inštrukcie, ako v maturitných slohových prácach 
graficky označovať opravy (t. j. rôzne typy chýb) pomocou korektorských značiek aj ako upraviť 
hodnotenie žiakov so zdravotným znevýhodnením (pozri dokument MATURITA 2020. Pokyny na 
hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Slovenský jazyk a literatúra, maďarský 
jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra).  

Vzhľadom na náročnosť hodnotiaceho procesu NÚCEM ponúka hodnotiteľom, vedúcim 
predmetových komisií a predsedom predmetových maturitných komisií aj možnosť konzultovať 
problémy spojené s hodnotením písomnej formy internej časti maturitnej skúšky s predmetovými 
koordinátormi NÚCEM-u na e-mailovej adrese maturita@nucem.sk, ako aj možnosť využiť infoportál 
s odpoveďami na najčastejšie kladené otázky. 

V hodnotení písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
autori hodnotiacej správy každoročne konštatujú nízku úroveň ovládania pravopisu u maturantov, 
a tiež upozorňujú na dôležitosť výberu takého žánru, ktorý žiaci dokážu vytvoriť (nie témy, ktorá sa im 
páči), pretože pri nedodržaní témy stratia len body za obsah a celkový dojem, kým pri nedodržaní 
predpísaného žánru aj za štýl, jazyk a kompozíciu (pozri napr. správu o výsledkoch externej časti a 
písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v roku 2019 
/Hudcovský a kol., 2019/) .  

V nasledujúcej tabuľke (Tab. 5) uvádzame prehľad tém a žánrov písomnej formy internej časti 
maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry v rokoch 2015 – 2019, pričom ich zoraďujeme 
podľa preferencie ich výberu u žiakov (v poradí od najvyššej preferencie po najnižšiu). 

 

Tab. 5 Prehľad tém/žánrov PFIČ MS v rokoch 2015 – 2019 podľa preferencie ich výberu 
2015 1. Čo keby sme ušli?  

(Rozprávanie) 
2. „Zármutok znesieš sám, ale o radosť sa musíš podeliť.“ Elbert Hubbard 

(Úvaha) 
3. Pohľad z okna vlaku  

(Umelecký opis) 
4. Znaky tvorby spisovateľov ľubovoľného literárneho obdobia 

(Výklad) 
2016 1. Dnes som mal/mala rande so svojím mestom… 

(Rozprávanie) 
2. To najkrajšie bolo v nej/v ňom ukryté… 

(Charakteristika osoby) 
3. Jeden deň bez zlozvyku/zlozvykov! 

(Diskusný príspevok) 
4. „Najjasnejšie pojmy sú často zatemňované zložitými úvahami.“ Cicero 

(Úvaha) 
2017 1. Vtedy som si uvedomil/uvedomila, že na to mám 

(Rozprávanie) 
2. Začiatok či koniec? 

(Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia) 

https://www.nucem.sk/dl/4685/Kriteria%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS%20_VUJ_2020_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4685/Kriteria%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS%20_VUJ_2020_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4685/Kriteria%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS%20_VUJ_2020_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4686/Pokyny%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS_VUJ_2020_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4686/Pokyny%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS_VUJ_2020_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4686/Pokyny%20na%20hodnotenie%20PFIC%20MS_VUJ_2020_final.pdf
mailto:maturita@nucem.sk
https://www.nucem.sk/sk/otazky-a-odpovede
https://www.nucem.sk/dl/4559/SJL_Spr%C3%A1va%20o%20v%C3%BDsledkoch%20E%C4%8C%20a%20PFI%C4%8C%20MS%202019_final.pdf
https://www.nucem.sk/dl/4559/SJL_Spr%C3%A1va%20o%20v%C3%BDsledkoch%20E%C4%8C%20a%20PFI%C4%8C%20MS%202019_final.pdf
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3. Zmeny v spoločnosti sú rýchlejšie než naša schopnosť adaptovať sa na ne 
(Diskusný príspevok) 

4. „Načo je knižka,“ pomyslela si Alica, „keď nemá ani obrázky…?“ 
(Úvaha)                       Lewis Carroll, Alica v krajine zázrakov       

2018 1. Priateľ mi podal ruku v pravý čas 
(Rozprávanie) 

2. Spoločnosť sa mení, ale ľudská závisť a radosť zostávajú stále rovnaké 
(Úvaha) 

3. Učiteľ ti môže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš ty sám 
(Slávnostný príhovor pri príležitosti ukončenia stredoškolského štúdia) 

4. „A načo je sloboda, ak nie na to, aby si sa angažoval?“ J. P. Sartre 
(Diskusný príspevok) 

2019 1. Ten odkaz prišiel v pravej chvíli 
(Rozprávanie) 

2. Je smutné, že obeťami podvodníkov sa stávajú tí najzraniteľnejší 
(Úvaha) 

3. Základný zdravotnícky výcvik by mal byť povinný 
(Diskusný príspevok) 

4. Môj mikrosvet 
(Umelecký opis miesta, kde žijem) 

 

Pri ústnej forme internej časti maturitnej skúšky si žiak žrebuje jedno zo súboru zadaní, ktorý na 
základe návrhu predsedu predmetovej komisie schvaľuje riaditeľ strednej školy. Súčasťou zadania je aj 
zoznam učebných pomôcok, ktoré žiak môže používať, ako aj vzorec na výpočet stupňa prospechu. 
Príprava žiaka na ústnu formu maturitnej skúšky trvá 20 minút a rovnako dlho trvá aj ústna odpoveď 
žiaka realizovaná pred predmetovou maturitnou komisiou zo slovenského jazyka a literatúry.  
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2 Charakteristika stáže maturitná skúška zo 
slovenského jazyka a literatúry 

Cieľom stáže maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry je obohatiť komplex 
kompetencií, vedomostí a zručností študentov o nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa 
práce učiteľa slovenského jazyka a literatúry, ktoré súvisia s prípravou maturantov na maturitnú skúšku 
zo slovenského jazyka a literatúry, s realizáciou a hodnotením jej externej aj internej časti v cvičnej 
škole, s analýzou výsledkov z predchádzajúcich testovaní, ako aj s analýzou testových úloh 
a hodnotením písomných slohových prác na základe záväzných hodnotiacich kritérií, s identifikáciou 
úloh a javov spôsobujúcich žiakom ťažkosti, ako aj s návrhmi odporúčaní zameraných na možnosti 
a spôsoby prehlbovania vedomostí a zručností žiakov stredných škôl zo slovenského jazyka a literatúry. 

Stáže v rozsahu 10 hodín za semester sa zúčastňujú študenti 1. alebo 2. ročníka magisterského 
stupňa štúdia. Stáž prebieha v cvičnej strednej škole prioritne v období realizácie maturitnej skúšky zo 
slovenského jazyka a literatúry, t. j. v 2. polroku školského roka (v letnom semestri). Uvedený počet 
hodín sa vzťahuje primárne na činnosti realizované v danej strednej škole v priamom kontakte stážistov 
s mentorom – učiteľom slovenského jazyka a literatúry, ktorý je členom predmetovej maturitnej 
komisie. Jeden mentor sa počas stáže venuje skupine troch študentov (stážistov). Prehľad základných 
informácií o stáži maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry uvádzame v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tab. 6 Prehľad základných informácií o stáži maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

Názov stáže: maturita zo slovenského jazyka a literatúry 

Obdobie realizácie stáže: letný/zimný semester  

Počet hodín stáže: 10 h/semester 

Počet študentov (stážistov) v skupine: 3 

Vyhodnotenie pôsobenia študenta na stáži: hodnotiaci protokol pre cvičného učiteľa 

Výstupy študenta (stážistu) zo stáže: hodnotiaci protokol pre študenta  

Obsahové zameranie stáže 

1. Analýza testových úloh externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry 
• Predstavenie formy a obsahu písomného testu a typov testových úloh 
• Analýza a identifikácia úloh spôsobujúcich žiakom problémy 

2. Analýza hodnotenia internej časti maturitnej skúšky 
• Predstavenie zásad a záväzných kritérií hodnotenia maturitných slohových prác 
• Ukážky a analýza hodnotenia konkrétnych maturitných slohových prác  
• Analýza a porovnanie stážistovho cvičného hodnotenia maturitnej slohovej práce s hodnotením 

učiteľa 
• Umožnenie účasti stážistov na ústnej forme internej časti maturitnej skúšky (ak to obdobie 

realizácie stáže umožňuje) a zhodnotenie úrovne ústnych odpovedí žiakov 
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2.1 Informácie a pokyny pre cvičných učiteľov 

Študenti si stáž maturita zo slovenského jazyka a literatúry zapisujú na základe prejaveného 
záujmu ako výberový predmet. Metodička praxe kontaktuje cvičných učiteľov (mentorov) v cvičných 
stredných školách, dohodne sa s nimi na termíne realizácie stáže a pridelí im konkrétnych študentov 
(stážistov). Mentori zabezpečia priebeh stáže v súlade s jej cieľmi, obsahovým zameraním a trvaním. 
Sprostredkujú stážistom základné informácie o externej a internej časti maturitnej skúšky zo 
slovenského jazyka a literatúry. Oboznámia ich s typmi testových úloh jej externej časti, upozornia ich 
na úlohy, ktoré žiakom spôsobujú problémy, a spoločne ich s nimi rozoberú. Ďalej predstavia stážistom 
zásady a záväzné kritériá hodnotenia maturitných slohových prác, zamerajú sa na rozlišovanie rôznych 
druhov chýb a na spôsob ich vyznačovania pomocou korektorských značiek, ako aj na hodnotenie 
konkrétnych problematických javov vyskytujúcich sa v slohových prácach, poskytnú im ukážky 
hodnotenia konkrétnych slohových prác a hodnotenie vybratých prác s nimi aj rozoberú. Umožnia im 
tiež vyskúšať si hodnotenie maturitnej (prípadne inej) slohovej práce podľa zaužívaných zásad a 
záväzných kritérií hodnotenia, ich hodnotenie s nimi rozoberú a spoločne ho porovnajú s oficiálne 
udeleným výsledným hodnotením. Zabezpečia stážistom aj účasť na ústnej forme internej časti 
maturitnej skúšky (ak to obdobie realizácie stáže umožňuje) a zhodnotia so stážistami úroveň ústnych 
odpovedí žiakov. 

Pred začiatkom stáže mentori v spolupráci s metodičkou praxe vytvoria harmonogram stáže s 
konkrétnymi termínmi jednotlivých aktivít aj s ich plánovaným trvaním a najneskôr na prvom stretnutí 
ho dajú k dispozícii stážistom. Po skončení stáže mentori prostredníctvom hodnotiaceho protokolu 
slovne zhodnotia participáciu študentov počas stáže a ohodnotia ju aj zodpovedajúcim stupňom na 
základe stupnice uvedenej v informačnom liste predmetu). 

 

2.2 Informácie a pokyny pre študentov 

Študenti si zapíšu stáž maturita zo slovenského jazyka a literatúry ako výberový predmet 
(informácie o predmete sú uvedené v informačnom liste). Pred začiatkom stáže absolvujú úvodné 
stretnutie s metodičkou praxe, na ktorom budú oboznámení s priebehom stáže a podmienkami jej 
úspešného absolvovania. Študenti (stážisti) sa počas stáže riadia harmonogramom vypracovaným 
cvičným učiteľom (mentorom) a jeho pokynmi, pričom sú povinní dôsledne ich dodržiavať. 
Spolupracujú s mentorom pri analýze testových úloh externej časti maturitnej skúšky a slohových prác 
písomnej formy jej internej časti, sústreďujúc sa najmä na oblasti a javy, ktoré žiakom spôsobujú 
problémy. Pokúsia sa cvične ohodnotiť maturitnú (alebo inú) neopravenú a neohodnotenú slohovú 
prácu, ktorú im poskytne mentor, podľa zaužívaných zásad a záväzných kritérií hodnotenia slohových 
prác (opierajúc sa aj o publikáciu A. Húskovej Kritériá hodnotenia slohových prác /2014/). Následne s 
mentorom rozoberú svoje hodnotenie, a to aj na základe porovnania vlastného hodnotenia 
s hodnotením mentora (resp. iného učiteľa). Ako pozorovatelia sa zúčastnia ústnej formy internej časti 
maturitnej skúšky (ak to obdobie realizácie stáže umožňuje) a hodnotenia úrovne žiackych odpovedí. 
Po ukončení stáže študenti vyplnia hodnotiaci protokol, ktorého súčasťou je aj záverečné zhodnotenie 
absolvovanej stáže (reflexia). 

https://archiv.mpc-edu.sk/sites/default/files/publikacie/A_Huskova_Kriteria_hodnotenia_slohovych_prac.pdf
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Záver 

Študenti slovenského jazyka a literatúry ako budúci učitelia tohto predmetu potrebujú počas 
svojej pregraduálnej prípravy nadobudnúť popri kompetenciách, vedomostiach a zručnostiach, ktoré 
sú nevyhnutné pri výučbe slovenského jazyka a literatúry, aj skúsenosti s prípravou a realizáciou 
externej aj internej časti maturitnej skúšky, s analýzou testových položiek a identifikáciou úloh 
spôsobujúcich žiakom problémy, s analýzou a hodnotením písomných slohových prác, ako aj 
s hodnotením ústnych odpovedí maturantov. Cieľom stáže zameranej na maturitnú skúšku zo 
slovenského jazyka a literatúry je prepojiť prípravu študentov s potrebami školskej praxe práve 
prostredníctvom ich zapojenia do aktivít, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu v stredných školách, no počas pedagogickej praxe na nich študenti bežne neparticipujú, resp. 
nemajú túto možnosť všetci. Absolvovanie takto špecificky zameranej stáže posilní a skvalitní 
pregraduálnu prípravu študentov slovenského jazyka a literatúry. 
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Príloha 1 – Informačný list predmetu 

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave 

Fakulta: Pedagogická fakulta 

Kód predmetu: 
PdF.KSJL/M-SLOde025/20 

Názov predmetu: 
Maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: 
Forma výučby: stáž 
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 
Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s 
Metóda štúdia: prezenčná 

Počet kreditov: 2 

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. 

Stupeň štúdia: II. 

Podmieňujúce predmety: 

Podmienky na absolvovanie predmetu: 
Študenti absolvujú v cvičnej škole stáž v rozsahu 10 hodín a vypracujú záznam (reflexiu) podľa vopred 
stanovených kritérií (ohodnotí ju metodik katedry). 
Cvičný učiteľ zhodnotí participáciu študentov počas ich stáže v cvičnej škole. 
Na úspešné absolvovanie predmetu je potrebné získať minimálne 60 % bodového hodnotenia. 
Hodnotenie sa udeľuje na stupnici: 
A (100 – 93 %, výborne – vynikajúce výsledky), 
B (92 – 85 %, veľmi dobre – nadpriemerný štandard), 
C (84 – 77 %, dobre – bežná spoľahlivá práca), 
D (76 – 69 %, uspokojivo – prijateľné výsledky), 
E (68 – 60 %, dostatočne – výsledky spĺňajú minimálne kritériá), 
FX (59 – 0 %, nedostatočne – vyžaduje sa ďalšia práca navyše) 
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: Váha priebežného/záverečného hodnotenia: 100/0 

Výsledky vzdelávania: 
Študenti získajú nové kompetencie a praktické zručnosti týkajúce sa práce učiteľa slovenského jazyka a 
literatúry, ktoré súvisia s prípravou maturantov na maturitnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,  
s realizáciou a hodnotením jej externej aj internej časti v cvičnej škole. 

Stručná osnova predmetu: 
1. Analýza testových úloh externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry. 
2. Analýza hodnotenia písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. 
3. Účasť na maturitných skúškach. 
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Odporúčaná literatúra: 
Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. 
Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2016. 
Kritériá na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky. Slovenský jazyk a literatúra. 
Maďarský jazyk a literatúra. Ukrajinský jazyk a literatúra. Bratislava: Národný ústav certifikovaných 
meraní vzdelávania, 2019. 
Pokyny na hodnotenie písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (vydáva každoročne Národný 
ústav certifikovaných meraní vzdelávania) https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-
merania/maturita 
Štátny vzdelávací program pre ISCED 2 a ISCED 3 (vzdelávacie štandardy predmetu slovenský jazyk a 
literatúra) 
HINCOVÁ, K. – HÚSKOVÁ, A. 2012. Tvorba testov a možnosti ich využitia v predmete slovenský jazyk a 
literatúra. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. 68 s. ISBN 978-80-8052-405-0. 

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: 
slovenský jazyk 

Poznámky: 
Predmet je možné realizovať priebežnou alebo blokovou formou. 

Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 0 

A ABS B C D E FX 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vyučujúci: Mgr. Eva Faithová, PhD., Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. 

Dátum poslednej zmeny: 10.02.2021 

Schválil: doc. Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., doc. PaedDr. Dušan Kostrub, PhD., prof. PhDr. Róbert  
Letz, PhD., prof. PhDr. Gabriela Lojová, PhD., prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc., doc. Tivadar Palágyi, PhD.,  
prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD., doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD., doc. PhDr. Hana Urbancová, DrSc., 
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD., doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. 
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Príloha 2 – Hodnotiaci protokol pre cvičného učiteľa 

Názov stáže:  
 

maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry 

Meno cvičného učiteľa: 
 

 

Názov a adresa cvičnej školy: 
 

 

Termín konania stáže (konkrétne dni): 
 

 

Mená študentov v skupine: 
 

 

Meno hodnoteného študenta, ročník, 
skratka študijného programu: 

 

 
1. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte novonadobudnuté zručnosti študenta uplatňované  

pri analýze písomnej formy externej časti maturity zo SJL (t. j. testových úloh) a písomnej formy 
internej časti maturity zo SJL (t. j. slohových prác). (1 = nízka úroveň, 5 = vysoká úroveň) 

1  2  3  4  5 
2. Celkovo zhodnoťte pôsobenie študenta na stáži a udeľte mu hodnotiaci stupeň (A – Fx). 
 

 

 

 

 

 

Udelený hodnotiaci stupeň:  

 
3. Uveďte svoje postrehy a pripomienky k obsahovej náplni stáže, k jej organizácii a priebehu. Čo 

považujete za najväčšie pozitíva (prínos) stáže a aké prípadné zmeny navrhujete? 
 

 

 

 

 

 

 

Dátum: Podpis cvičného učiteľa: 
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Príloha 3 – Hodnotiaci protokol pre študenta 

Názov stáže:  
 

maturitná skúška zo slovenského jazyka a literatúry  

Meno študenta, ročník, skratka 
študijného programu: 

 

Meno cvičného učiteľa: 
 

 

Názov a adresa cvičnej školy: 
 

 

Termín konania stáže (konkrétne dni): 
 

 

Mená študentov v skupine: 
 

 

 
1. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte obsahovú náplň stáže. (1 = nízka úroveň, 5 = vysoká úroveň) 

1  2  3  4  5 
2. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte organizáciu a priebeh stáže. (1 = nízka úroveň, 5 = vysoká 

úroveň)  

1  2  3  4  5 
3. Na stupnici od 1 do 5 zhodnoťte prínos stáže pre Vaše budúce učiteľské pôsobenie. (1 = nízky 

prínos, 5 = vysoký prínos) 

1  2  3  4  5 
4. Uveďte svoje pripomienky k stáži, ako aj návrhy na jej zlepšenie (zefektívnenie, 

zatraktívnenie). 
 
 
 
 
 
 

5. V záverečnej reflexii celkovo zhodnoťte absolvovanú stáž. Uveďte, čo považujete za jej 
najväčšie pozitíva najmä so zreteľom na Vaše budúce učiteľské pôsobenie. 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: Podpis študenta: 
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