Čo je to esej?
Esej je literárny útvar, ktorý v sebe spája prvky voľnej úvahy a opisu spoločenských či
prírodných javov s rôznym stupňom argumentácie a presviedčania. Je to kritické zamyslenie
sa nad určitým problémom v písomnej forme. Má subjektívny charakter.
Prezentuje sa v nej autorov názor na vybraný problém. Podloženou argumentáciou autor
presviedča čitateľa, že jeho názor je opodstatnený. V eseji nejde len o opisovanie problému,
ale hlavne o vysvetľovanie, či dokazovanie.
Medzi jej hlavné črty patrí to, že sa opiera o fakty a ich analýzu, menej o dojmy a emócie.
Nemala by zdôrazňovať vaše osobné postoje alebo uvádzať príhody z vášho osobného života.
Má teda pomerne blízko k novinárskym žánrom, napríklad k publicistike.
Štruktúra eseje
Esej by mala mať jasnú štruktúru, v ktorej sa čitateľ bude ľahko orientovať a tiež takú, ktorá
ho navnadí čítať až do konca.
ÚVOD – uvediete vaše hlavné tvrdenie, t.j. oznámite čitateľovi, o čom budete písať a čo je
cieľom vašej eseje. Napíšte, ako sa vy osobne pozeráte na tému a na ktoré jej aspekty sa
budete ďalej zameriavať. V úvode tiež môžete načrtnúť napríklad aj to, z akých zdrojov
informácií budete čerpať (z vlastnej skúsenosti, z odbornej literatúry, alebo napríklad z
nejakého dátového zdroja).
JADRO – malo by obsahovať tzv. podporné tvrdenia, ktoré podporujú váš názor či dokazujú
jeho správnosť, ide o prezentáciu dôvodov, pre ktoré zastávate alebo obhajujete daný názor.
ZÁVER – ešte raz zhrniete vaše hlavné tvrdenie, avšak teraz už s ohľadom na uvedené
podporné tvrdenia.
Snažte sa, aby vaša esej nepôsobila len ako zhluk dojmov. Ak sa dá, uveďte vaše osobné
pozorovania, ale prípadne aj dôležité vedecké zistenia, štatistiky, názor autority. Veľmi cenné
je vidieť, či sebe a čitateľom viete klásť zaujímavé otázky.
Porozmýšľajte o tom, aké zdroje pri písaní eseje využijete a či sú tieto zdroje pre vás
dostupné. Na záver práce je potrebné uviesť všetky použité zdroje.
Esej má obsahovať 5000 - 7000 znakov vrátane medzier.
Na čo si dať pozor?
* Plagiátorstvo - (esej má byť vašou vlastnou prácou, a teda preštudovaná literatúra slúži len
ako odrazový mostík pre vaše vlastné názory, na záver práce je potrebné uviesť všetky
použité zdroje)
* Pridržiavanie sa zvolenej témy - (esej si môžete do určitej miery prispôsobiť, to však ale
neznamená, že môžete písať o čomkoľvek)
* Dostatok podporných tvrdení - (svoj názor v eseji nestačí len vyjadriť, musíte ho aj
zdôvodniť)
* Gramatiku a formálnu úpravu textu

