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Postup: 
 

1. vybrať sekciu „Početnosť odpovedí“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. vľavo hore zvoliť súťaž, kolo (školské) a kategóriu, ktorú opravuješ 

 

Prístup na administračný server, v ktorom budeme opravovať: 

- https://www.okm-online.sk/administracia/ 
- Prihlasovacie údaje: 

o  Meno: Administrator 
o  Heslo: GYJ1RIu0ss 

https://www.okm-online.sk/administracia/
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Kategóriu, ktorú opravuješ, vždy vyber vľavo hore, nie v sekcii „zoskupenie“ 
(preškrtnuté) 

 

3. vybrať číslo úlohy, ktorú hodnotíš  

Vždy je to úplne posledná úloha v zozname. 

• 1. kategória: č. 24 

• 2. kategória: č. 25 
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4. pri každom argumente zadať body kliknutím na túto ikonku: 

Keď klikneš „správne“, dá to plný počet bodov, „nesprávne“ dá 0 bodov  
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Metodika hodnotenia argumentov 
 
 

Rozsah 

Maximálny rozsah slov: 150 

Tento rozsah nemusíte kontrolovať pri každom argumente, ale ak niekto výrazne 
presiahol 150 slov, tak mu môžete strhnúť 1-3 body. 

 

Tézy 

1. kategória: Rodičia by mali mať prístup na sociálne siete svojich detí. 

2. kategória: Pravicoví extrémisti by nemali dostávať priestor v médiách. 

 

Bodovanie 

Maximálny počet bodov: 20 

Myslite na to, že tieto deti nie sú debatéri či debatérky, takže štandardy sú nižšie, 
ako na SDL. Zároveň využívame celý rozsah bodov, nie ako na lige. Oficiálne kritériá 
hodnotenia sú uvedené v tabuľke na ďalšej strane, ale aby ste mali intuitívnu 
predstavu, v akých rozmedziach sa pohybujeme, tu sú približné brackets: 

 

• 0-4 bodoy 
- Argumenty zložené z jednej krátkej vety 
- Plagiátorstvo 

• 5-8 bodov 
- Strategicky potenciálne silné argumenty, ale veľmi slabo vysvetlené 

(2-3 vety) 
- Argumenty, ktoré sú lepšie vysvetlené a trochu rozanalyzované (3-5 

viet), ale nesúvisia s tézou alebo sú strategicky veľmi slabé 
• 9-12 bodov 

- Argumenty, ktoré súvisia s tézou, sú strategicky celkom silné a sú 
čiastočne rozanalyzované (4-7 viet), ale chýba tam vnútorná štruktúra 
alebo úplne chýba časť argumentu (tvrdenie, vysvetlenie, dôkaz) 

- Perfektne rozanalyzované a prehľadne zorganizované argumenty, 
ktoré avšak nesúvisia s tézou 

• 13-16 bodov 
- Podobné priemerným argumentom, aké môžete vidieť v SDL 
- Tieto argumenty musia byť relevantné k téze 
- Obsahujú (aspoň formálne) všetky časti argumentu, aj keď niektoré 

nemusia byť dokonale prevedené 
• 16-20 bodov 

- Nadpriemerne kvalitné argumenty aj na štandardy SDL 
- Nad 18 ideme len zriedka, 20 by malo byť vyhradené na zopár 

argumentov za celý čas, čo opravujete 
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Kategória Body Detailnejšie kritériá hodnotenia 
Tvrdenie 0-1 b Má argument jasne stanovené tvrdenie na začiatku? 

Vysvetlenie 0-10 b Má argument vysvetlenie, alebo zostáva na rovine 
tvrdenia? 

Nadväzuje vysvetlenie na tvrdenie? Existuje jasný link 
medzi tvrdením a vysvetlením? 

Ako rozsiahle je toto vysvetlenie? Sú všetky kroky 
v príčinno-výsledkovom reťazci dostatočne vysvetlené? 
Nachádzajú sa v argumente logické skoky a diery vo 
vysvetlení? 

Je vysvetlenie monotematické? Sústredí sa autor na jeden 
dôvod, alebo odbieha do rôznych tém? 

Nachádzajú sa v argumente kontradikcie (protirečenia)? 

Nachádzajú sa v argumente logické chyby? 

Dôkaz 0-5 b Nachádza sa v argumente dôkaz?  

Podporuje tento dôkaz vysvetlenie? Existuje link medzi 
vysvetlením a dôkazom? 

Je dôkaz dostatočne vysvetlený a pochopiteľný? 

Je uvedený zdroj dôkazu?  

Je tento zdroj dôveryhodný? 

Stratégia 0-3 b Súvisí tento argument s témou?  

Je to jeden z kľúčových argumentov alebo ide skôr 
o marginálny bod? 

Existujú náznaky toho, že autor pri tvorení zvážil aj 
potenciálne argumenty druhej strany?  

Štýl 0-2b (Gramatické chyby a preklepy nehodnotíme, pokiaľ je text 
čitateľný.)  

Je po prvom prečítaní jasné, čo sa autor snažil povedať? 

Pomáha štýl a výber slov obsahu argumentu, alebo mu skôr 
škodí? 

Číta sa argument príjemne? Aký dojem zanechal argument 
po prečítaní? 

 

 

 


