CHARAKTERISTIKA
- je výstižný opis nielen typických vonkajších znakov, ale aj vlastností osoby, veci alebo javu.
Druhy charakteristiky:
1. Podľa postoja autora
§ objektívna = odborná komunikácia, verejná sféra
§ subjektívna = umelecká charakteristika, osobný posudok
2. Podľa výberu jazykových prostriedkov
- Priama
- Nepriama
3. Podľa počtu charakterizovaných predmetov
- Skupinová = opisuje sa viacero predmetov, osôb
- Porovnávacia = opisuje viacero a zároveň aj porovnáva
- Individuálna –
a) posudok – charakteristika osoby, ktorú dlhšie poznáme
b)autocharakteristika – sami o sebe, napr. v motivačnom liste
PRÍPRAVA NA SLOHOVÚ PRÁCU:
TÉMA:
Priama : základom je vymenúvanie vlastností a znakov. Napr. Moja mama je úžasný, milý a starostlivý človek.
Niekedy je trošku hašterivá, ale to len vtedy, keď vie, že má pravdu. Zamerajte sa na opis činnosti, ktorú vystihuje
nejaká vlastnosť. Ako pomôcku si môžete na papier vypísať vlastnosti, znaky, rysy, ktoré ten človek má a tieto
vlastnosti opíšte v činnostiach.
Nepriama: Ak vlastnosti osoby vyplývajú z jej konania. Čiže vyzdvihne vlastnosti tej osoby, skutky, ktoré koná.
Napr. Moja mama sa hnevá, keď jej nedám vedieť, že sa držím večer vonku dlhšie ako som jej predtým povedala. (z
toho vyplýva, že je starostlivá, má strach).
POUŽÍVAME OPISNÝ SLOHOVÝ POSTUP !!!
Kompozícia : ÚVOD, JADRO, ZÁVER.
Úvod = uvedieme meno osoby, dôvody prečo ju charakterizujeme, čo pre nás znamená, aké má postavenie
v rodine, medzi priateľmi, v našom živote, akú plní funkciu, vek, zamestnanie a pod.
Jadro =
1. Vonkajšia – typické znaky výzoru, tvár, vlasy, oči, nos, ústa, úsmev, mimika, postava, chôdza a pod.
2. Vnútorná a) temperament – introvert, extrovert, cholerik, sangvinik, melancholik, flegmatik
b) vlastnosti – optimista, pesimista, srdečná, milá, starostlivá, zábavná, zvedavá (môžu
byť aj záporné)..., zodpovednosť, odvaha
c) záujmy a schopnosti – čo robí rada vo voľnom čase, talent, zvláštne schopnosti...
d) vzťah k sebe – ako sa oblieka, chodí na dovolenky, sebavedomie
e) vzťah k iným ľuďom
f) vzťah k práci a k povinnostiam
g) rodinné zázemie
Záver = zhrnieme, vyjadrime emócie, zhodnotíme osobu.

