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NIEKOĽKO POZNÁMOK K FUNKCII MÉDIÍ A DIDAKTIKE 
MEDIÁLNEHO TEXTU VO VYUČOVANÍ CUDZIEHO JAZYKA 

Pavol ZUBAL 

Abstrakt 

Autor príspevku sa zamýšľa nad niektorými súvislosťami mediálneho textu vo vyučovaní cudzieho jazyka. 
Mediálne texty transportujú informácie medzi realitou a fikciou. Fikcia ako základná kategória estetických 
textov sa uplatňuje v priestore medzi realitou a skutočnosťou v snahe o zobrazenie skutočnosti v mediál-
nych obrazových a zvukových textoch. Nemôžu pritom zobrazovať skutočnosť v plnom rozsahu, ale iba jej 
určitú transformáciu. 

Kľúčové slová 

médium – didaktika – estetický text – mediálny text 

 
V tejto súvislosti možno hovoriť o tzv. personálnych médiách, ku ktorým možno zaradiť 

napr. učiteľa alebo žiaka, a o tzv. technických médiách, medzi ktoré patria aj tzv. pramédiá 
(krieda, tabuľa, kniha) alebo moderné informačné systémy (tlač, rozhlas a televízia) a napo-
kon aj celá škála elektronických médií ako napr. film, magnetofón, video, mikropočítač 
a podobne. Práve na základe takéhoto výpočtu možno vidieť, ako komplexne možno inter-
pretovať a využívať pojem médiá. Možno mať pritom na mysli prístroj, ktorý transportuje 
informácie uložené technicky alebo aj elektronicky napr. prostredníctvom magnetofónu, 
platne, filmového materiálu, diapozitívov atď. V neposlednom rade existuje pojem médií, 
ktorý v sebe zahŕňa celkový informačný postup, pozostávajúci z produkcie, technického 
zašifrovania, kanálu, dekódovania i obsahovej a formálnej recepcie. Klasický, komunikačno-
teoretický pojem média (Shannon, 1948, s. 27; Weaver, Wiener) bol charakterizovaný poj-
mami vysielateľ, kanál a prijímateľ. Vo svojom osobitnom publicistickom, pedagogickom 
a umeleckom využití nadobúda rôzne konotácie, ktoré sa viac či menej zreteľným spôsobom 
prejavujú aj v konceptoch učenia, resp. v procese samotného nadobúdania poznatkov v rám-
ci budovania jednotlivých cudzojazyčných kompetencií. 

Ak uvádzame publicistický pojem média, máme tým na mysli predovšetkým masmédiá. 
Sú to „technické nástroje alebo aparáty, prostredníctvom ktorých sa výpovede šíria ve-

rejne, nepriamo a jednostranne smerom k disperznému publiku.“ (Schanze, 1984, s. 28) 
Zároveň treba zdôrazniť aj to, že ide o formy komunikácie, ktoré (keďže v tomto prípade 

nemožno hovoriť o bezprostrednej výmene úloh) musia byť označené ako nepriame. Uve-
dené kritériá sa vzťahujú predovšetkým na oblasť tlače, filmu, televízie a literatúry, pretože 
ich cieľovou skupinou je určitá anonymná masa ľudí, ktorá žije bez existencie vzájomného 
duchovného vzťahu, resp. bez sociálneho spojenia, v dôsledku čoho vo vzťahu k iniciátorovi 
komunikácie nemajú nijaký priamy vzťah. 

Ak však budeme uvažovať o pedagogickom chápaní pojmu médium, treba poznamenať 
predovšetkým to, že v takto chápaných intenciách predstavujú médiá v širokom zmysle slova 
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inštrumentálne pomôcky na dosiahnutie cieľov učenia i učenia sa. Na druhej strane patrí mé-
diám v didakticko-pedagogickej oblasti pozícia informačných objektov, ku ktorých formálne-
mu a obsahovému sprístupneniu musia byť k dispozícii zručnosti, ktoré sú pripravované 
v predchádzajúcich procesoch učenia sa a cvičenia, resp. prostredníctvom inštrumentálnych 
médií. O ďalšom používaní pojmu médium možno hovoriť v súvislosti s publicistickou inter-
pretáciou pojmu masmédium v zmysle prípravy a ovládania mediálnej kritiky v procese vý-
chovy a vzdelávania dorastajúcej mládeže, čo však nie je predmetom predkladaných úvah. 

Interpretácia pojmu médium pre kultúrno-estetickú oblasť je určovaná predovšetkým 
v zmysle schopnosti technických médií vystupňovať zmyslové dojmy aj z umeleckého hľa-
diska. Práve v takejto súvislosti možno hovoriť o umeleckých formách stvárnenia, akými sú 
napr. pojmy „intermédium“, „multimediálna show“ a „happening“. Súčasne badať aj poten-
ciál ďalších možností, tzv. extension of man, ktorú možno charakterizovať ako potenciál 
moderných médií v súvislosti s tendenciou moderného umenia ako spojenia akcie a reflexie, 
produkcie a hotového umeleckého produktu, umeleckej informácie a masovej recepcie, au-
tora a spotrebiteľa, provokácie a reakcie s ohľadom na celistvosť umeleckého diela. Pedago-
gický a estetický pojem média kladie dôraz namiesto komunikačno-teoretického vkladu 
skôr na stvárnenie a znázornenie, na obsah a jeho organizáciu, rovnako, aj napriek možnos-
tiam pluralizmu zo strany konzumenta, na stupňovanie možností recepcie. 

Prv ako by mohol byť vysvetlený pojem mediálny text v podmienkach budovania cudzo-
jazyčných kompetencií, je potrebné pripomenúť aj to, čo treba vo všeobecnosti chápať pod 
pojmom „text“. Rozsah vytvorenia pojmu a jeho rozlíšenia je taký značný, že odborník mo-
hol aj v súvislosti s odkazom nasledujúcej generácii povedať: „Ak budeme hľadať slovo, kto-
rým ... možno terminologicky pomenovať všetko, ponúka sa ‚text‘ ..., pričom ako text možno 
označiť všetko, čo sa v oblasti jazyka vyskytuje.“ (Hartmann, 1992, s. 39) Text tak v lingvis-
tickom zmysle slova možno chápať ako obsahovo a formálne navzájom priradenú komplex-
nosť jazykových činností, ktoré z teoreticko-komunikačného hľadiska predstavujú „celkové 
množstvo komunikatívnych signálov vystupujúcich v komunikatívnej interakcii“ a v prag-
matickom chápaní, t. j. v intencionálnej orientácii a orientácii na rečové akty, ako „manifes-
tácie komunikatívneho jazykového konania“. (Schmidt, 1999, s. 241) 

Tradičný pojem textu je chápaný v estetickom a literárnom zmysle vzhľadom na obsah 
a formu literárnej výpovede predovšetkým v súvislosti s kritériom pravdy bez určenia času. 
Okrem toho existuje aj novšia koncepcia, ktorá textu prisudzuje funkcionálny význam v oblas-
ti určitého napätia medzi producentom ako individuálnym autorom, ako i medzi spojením 
autorov a produkcie na jednej strane a masou recipujúcich adresátov na strane druhej. (Na-
umann, 1995, s. 35 – 39) 

Literárny pojem textu, ktorý je statický, nadobúda skôr empirický charakter, ktorého 
podstatou je namiesto zúženia textu na určité javy obsahu a formy v zmysle určitej normy 
hľadanie istých zákonitostí flexibilného procesu medzi autorom, dielom, rozdelením pro-
duktov a ich recepciou. 

Mediálny text je charakteristický okrem iného predovšetkým tým, že sú v ňom zastúpe-
né rovnako znaky textov ako aj znaky médií. Ako príklad možno uviesť napr. spontánny 
jazykový prejav v okamihu svojho vzniku text personálneho média. Iné mediálne texty po-
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dávajú zakonzervované, časovo už zaužívané textové vyjadrenia. Môžu to byť napr. graficky 
vyznačené texty v knihách, vizuálne texty ako obrázky alebo dokonca aj nemý film, video-
rekordér alebo diaprojektor alebo ich audiovizuálne doplnenia, resp. audionahrávky napr. 
prostredníctvom magnetofónu. Osobitným znakom tohto druhu mediálnych textov je ich 
možná reprodukovateľnosť v rôznom čase, na rôznych miestach podľa cieleného zámeru, čo 
je umožnené ich zakonzervovaním. Rovnako ako v tlačených médiách sa aj v elektronicky 
produkovaných a transportovaných mediálnych textoch zobrazuje aj ich didaktická a ume-
lecká transformácia. Dochádza pritom aj k istej konfrontácii tlačených a auditívnych médií 
s tou okolnosťou, že mimojazykové skutočnosti sa buď nezobrazujú, alebo musia byť substi-
tuované náhradnými prostriedkami. 

Mediálne texty sa vyznačujú vlastnosťami, ktoré do značnej miery vymedzujú formálne, 
technické, obsahové, sociálne a kultúrne podmienky. Pre používateľa je zasa charakteristic-
ké, že predovšetkým v oblasti didaktického využívania má k dispozícii (čo sa týka nasadenia 
médií a mediálnych textov) klasifikáciu s čo najviac možným priradením podmienok návo-
du na použitie a účinok, ktorý možno takýmto spôsobom dosiahnuť. Napriek existencii radu 
taxonómií takéto určenie ozajstných daností médií nestačí. V praxi sa totiž ukazuje, že me-
diálne texty sú otvorené najrozličnejším účelom za predpokladu, že plánovač a používateľ 
disponujú analytickým náhľadom do oblasti momentálne platného mediálneho programu. 
Analýza sa má nesporne zaoberať prioritnými faktormi v mediálnych textoch, k čomu patrí 
aj stupeň zobrazovania skutočností, podiel a rozdelenie verbálnych a vizuálnych, jazyko-
vých a mimojazykových skutočností, ako aj ich spôsobilosť vo vzťahu k didaktickým úče-
lom. Výsadné postavenie v takejto analýze patrí relácii skutočnosti, ako i rozdeleniu slov 
a obrazov. V prípade zvukových médií dominujú prvky parajazykovej roviny a v prípade 
obrazových textov vizuálne komponenty ohraničené možnosťami statického, resp. pohybli-
vého obrazu. V spojení zvuku a obrazu stúpa aj možnosť znázorňovania skutočnosti. Oso-
bitnými podmienkami sa vyznačujú texty v technicky orientovaných mediálnych textoch, 
čo možno zvlášť výrazne badať na textoch, v ktorých sa spája zvuk a pohyblivý obraz. 
V naratívnych tlačených druhoch textu, ak ich možno označiť ako literárnu fikciu, je prob-
lém čo možno najvernejšieho zobrazenia alebo transformácie skutočnosti obzvlášť virulent-
ný, najmä čo sa týka znázorňovania mimojazykových informácií. V prípade odborných tex-
tov a textov s cieľom čo najvernejšieho sprostredkovania informácií zo skutočnosti badať 
pritom aj určitú verbálnu redundanciu. Vo fiktívnych textoch sa na prekonávanie takýchto 
verbálnych obmedzení popri aproximatívnych redundanciách ponecháva aj istá umelecká 
neurčitosť, ktorá môže byť pri svojej recepcii vyplnená rozmanitým spôsobom takpovediac 
ako motivujúce vákuum. (Kreuzer, 1975, s. 74ff.) 

V histórii a vývoji mediálnych textov existuje plodná výmena názorov na skutočnosť zob-
razovania a komentovania skutočnosti okrem iného aj ako bod posudzovania ich účinkov. 
V technologických mediálnych textoch, pri ktorých je možné komplexné znázorňovanie sku-
točných a fiktívnych dojmov prostredníctvom simultánneho využívania zvuku a obrazu, do-
chádza pritom aj k istému miešaniu roviny zobrazovania s rovinou jeho interpretácie, t. j. ro-
viny analógie s rovinou komentovania. Ak v tlačenom texte ide zväčša o lineárne zobrazova-
nie a komentár, často aj simultánne, ale vždy ako obraz písmom, tak v prípade textu ako spo-
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jenia zvuku a obrazu je zakódovaná analógia a rovina komentára ako obraz a zvuk. (Kreuzer, 
1975, s. 82) V rovine mediálneho kritického vyrovnávania sa s textami obrazového a zvuko-
vého charakteru zaznieva pomerne často výčitka určitej priepasti na osi obraz – zvuk. Pranie-
rovať pritom možno senzačné nastavenia obrazov, obrazové reflexne orientované pohyby ob-
razov, zbytočné zaťažovanie recipientov rýchlou zmenou obrazov, čo má často nahrádzať chý-
bajúcu obsahovosť, teda spôsoby, resp. postupy, ktorých dôsledkom je určité skresľovanie, ba 
dokonca až falšovanie skutočnosti. Takéto postupy, ktoré možno považovať za neprípustné, 
využívajú okrem iného aj „indukčný efekt“, pomocou ktorého jednotlivé obrazy vzbudzujú 
dojem zmysluplných súvislostí, čím aj jednotlivé nastavenie obrazu nadobúda väčší význam, 
ako je to v skutočnosti. (Iser, 1996, s. 255) Popiera sa takto požiadavka úzkeho súladu výpove-
de prostredníctvom slova a obrazu, čím sa spochybňuje aj vedúca funkcia obrazu. K tomu 
možno priradiť aj pochybnosť o rovnako silnej simultánnej schopnosti recepcie človeka v rám-
ci spracovania zvuku a obrazu. Človek si pritom vyberá hlavné informácie vzájomne raz z ob-
razu a inokedy zasa zo zvuku. Takáto informácia nás privádza k záveru, že uvedenú priepasť 
na osi obraz – zvuk možno posudzovať v istom zmysle aj ako pozitívny fakt a nachádza si takto 
uznanie ako vedomý prostriedok stratégie recepcie a informácie. 

Celkovo možno pri uvažovaní v takto chápaných intenciách konštatovať, že priradenie 
na osi obraz – zvuk, ktoré by bolo možné prijať na základe teórie a praxe, neexistuje a ani 
existovať nemôže. Rôznorodé vzory priraďovania sa najčastejšie riadia podľa druhu textu vo 
zvukových a obrazových médiách. V prípade opisných textov, textov s prevažne informa-
tívnym charakterom a didaktických textových predlôh možno pritom chápať reláciu redun-
dantného a komplementárneho priradenia na osi obraz – zvuk a umelecko-estetické a fik-
tívne texty v rámci paralelnej a protikladnej relácie. Možno pritom konštatovať aj to, že ani 
vizuálna a ani auditívna funkcia si pritom nemôže robiť nárok na prioritné postavenie. 
Vzťahy na osi médium – text – situácia, ako aj podmienky recepcie majú komplexný charak-
ter a sú preto aj otvorené rôznym konšteláciám. 

V rámci problematiky cudzojazyčného vyučovania a možného využívania mediálnych tex-
tov v tejto oblasti má svoje dôležité miesto aj vzťah didaktiky a mediálneho textu. Keďže pev-
né klasifikačné schémy v naznačených intenciách nemôžu garantovať nijaké riešenia, ktoré by 
bolo možné označiť atribútom s konečnou platnosťou, je potrebné postupovať v takto nastole-
ných súradniciach s čo najväčšou flexibilitou. Existuje pritom určitý didaktický model, ktorý 
ponúka praktické možnosti požadovaného flexibilného priradenia médií a mediálnych textov. 
(Doelker, 1997, s. 2) Tento model predpokladá existenciu dvoch nadradených fáz, ako, na jed-
nej strane, fázy osvojovania si jazyka a využitia jazyka, na strane druhej. Fáza osvojovania si 
jazyka sa otvára prostredníctvom obdobia prijímania jazyka poskytnutím príslušných foriem, 
akými sú počúvanie cudzojazyčného textu, porozumenie ucelených jazykových informácií 
v súvislosti s formami a obsahom jazyka. V procese spracovania jazyka ide pritom predovšet-
kým o uvedomenie si učebných textov a následné precvičovanie čiastkových materiálov, resp. 
aj budovanie konkrétnych zručností s dôrazom aj na formálne aspekty. Vo fáze využívania 
jazyka majú prednosť (výsadné postavenie) situačné aspekty, ako aj aspekty komunikácie 
a produkcie. Aby bolo možné ako učebný cieľ primerane zaistiť v prvom rade využívanie ja-
zyka, je potrebné vidieť a realizovať predchádzajúcu fázu jazykovej prípravy v integrovanej 
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podobe s ohľadom na takto stanovený konečný cieľ. Z toho vyplývajú pre mediálne texty rôz-
ne stupne didaktizácie a v dôsledku toho aj prispôsobenie voľby obsahu, jeho rozsahu, systé-
movo orientovaných foriem, univerzality a napokon aj autenticity, resp. aktuálnosti. 

Vzhľadom na fázu jazykového spracovania vzniká potreba didaktizujúcich mediálnych 
textov s riadeným charakterom precvičovania ako prostriedkom vyučovania a osvojovania si 
cudzieho jazyka. Treba mať pritom na mysli predovšetkým cvičenia prostredníctvom mag-
netofónových nahrávok pre jazykové laboratórium, ako aj jednotlivé prístroje a statické ob-
razové stimuly ako vizuálne mediálne texty s čiastkovými zadaniami v záujme komplexnosti 
osvojovania si cudzieho jazyka. Tieto didakticky zamerané mediálne texty si svoje postave-
nie začali nachádzať v pertraktovanom procese už v 70. rokoch 20. storočia, pričom postu-
pom času dochádzalo v tejto oblasti k akcelerácii prijímania nových tendencií v oblasti teó-
rie a praxe lingvistiky, psychológie učenia a metodiky. Adaptácia takýchto aspektov zname-
nala v konečnom dôsledku (čo napokon potvrdil aj vývoj v posledných desaťročiach 20. sto-
ročia), že vznikla dokonca istým spôsobom vymedzená ponuka, v ktorej rezonuje potenciál 
takmer všetkých didaktických eventualít vzhľadom na možnosti výberu. V tejto súvislosti 
možno poukázať nielen na problematiku formálneho mediálneho textu, ale aj na kontextu-
álny, situačný a napokon aj na pragmatický rozmer mediálneho textu. Možno pritom po-
znamenať, že diskusia týkajúca sa oprávnenia a eficiencie prílišne riadených mediálnych 
textov sa v tomto ohľade približuje eklektickému spôsobu nazerania. To, čo však možno 
tvrdiť s istotou, je skutočnosť, že cvičenie patrí k neodmysliteľným súčastiam didaktického 
inventára, ako aj to, že s formálnymi cvičeniami nemusia byť spojené nijaké obsahové de-
formácie. Možno pritom hovoriť aj o formálnej a obsahovej analógii, variácii a kombinácii 
komunikatívneho vyučovania v spojení s inými metodickými a didaktickými postupmi. 

Didakticky riadené mediálne texty sú texty kurikulárneho charakteru, t. j. v rámci kuri-
kula majú svoje vyhradené úlohy. Dôležitou skutočnosťou je pritom rozdielny stupeň riade-
nia a didaktizácie podľa požiadaviek flexibilnej adaptácie v rámci bodových a individuál-
nych podmienok adresáta. Vo fáze spracovania jazyka sa zároveň precvičuje separátna jazy-
ková štruktúra, zakomponovaná do viacerých minimálnych situácií na jednej strane, a vo 
fáze využitia jazyka podľa jazykovej skutočnosti viaceré štruktúry v maximálnej situácii ako 
uvedomovanie si a využívanie na strane druhej. V ponuke mediálnych textov existujú 
v tomto ohľade paralelne ich obidva takýmto spôsobom vymedzené druhy. 

Riadenie a didaktizácia mediálnych textov vyplýva buď už z ich samotnej podstaty curr-
ricula, alebo ich možno dosiahnuť zohľadnením cudzojazyčnej autenticity a aktuality pro-
stredníctvom kvantitatívneho zúženia alebo selekciou zručností, ktoré sú od učiaceho sa 
požadované. Takéto využívanie autentických mediálnych textov sa deje jednak vo fáze roz-
voja schopností počúvania, alebo využívania jazyka ako kombinácie zväzku komplexného 
profilu jednotlivých zručností. Mediálne texty majú okrem iných atribútov aj schopnosť 
slúžiť buď ako nástroj, alebo ako objekt, a tým aj na získavanie čistých informácií. 

V počiatočných štádiách sú väčšinou nasadzované inštrumentálne mediálne texty, kto-
rých obsah a funkcie sú prispôsobené didaktickým cieľom. Vzniká pritom ponuka dvoch 
druhov textov: didaktizujúce texty, zamerané na cieľ statickými médiami ako transparent 
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a statický obraz alebo autentické texty s didakticky zdôvodnenými skratkami a selekciami 
zručností. 

S rastúcimi poznatkami a zručnosťami na strane učiacich sa uvoľňuje inštrumentálny 
charakter týchto mediálnych textov alebo sa do vyučovania implementujú aj textové druhy 
bez pôvodného didaktického zamerania. Tieto objektové texty majú prostredníctvom svo-
jich podmienok produkcie a návodu v oblasti cudzieho jazyka za úlohu sprostredkovanie 
informácií príslušníkom cieľového jazyka, čím sa zároveň zvyšujú požiadavky na tých, ktorí 
si cudzí jazyk chcú a majú osvojiť. Z hľadiska obsahu sú zamerané v prevažnej miere na javy 
každodenného života, avšak s ohľadom na špecifiká učebných cieľov by mali byť schopné 
pripustiť aj zovšeobecňujúci transfer. 

Informačné texty sa od objektových líšia len v nepodstatnej miere tým, že na ich spraco-
vanie a recepciu sa predpokladá garantovaný komplex formálnych, syntaktických, lexikál-
nych a iných zručností, prinajmenšom v rovine recepcie. 

Umelecko-estetické mediálne texty sa vyznačujú diametrálne úplne iným charakterom 
z hľadiska svojej štruktúry, formálneho stvárnenia i cieľov. Aj keď treba autentické mediál-
ne texty z hľadiska prívržencov využitia literárnych textov v procese osvojovania si cudzie-
ho jazyka považovať za integrálnu súčasť budovania cudzojazyčných kompetencií, ako aj 
z hľadiska motivácie a nadobúdania skúseností z inej kultúry, je otázne, či literárne kategó-
rie môžu nahradzovať inštrumentálne ciele vyučovania cudzích jazykov ako účinné postupy 
v takomto chápaní. Inou otázkou je pritom didaktická hodnota emocionálnych efektov, kto-
rá vyplýva z audiovizuálnych foriem umeleckých mediálnych textov. V uvedenom kontexte 
totiž ide aj o iné kategórie recepcie, ktoré prekračujú rámec riadeného osvojovania si cu-
dzieho jazyka. Osobitný problém pritom predstavujú texty vhodné na vyučovanie začiatoč-
níkov v cudzom jazyku, pre ktoré by mal byť príznačný charakter sledu, výrazná zreteľnosť 
dejovosti a podľa možnosti aj simultánne paralely slova a obrazu. Rovnako by mali pripúšťať 
možnosť krátkych uzavretých sekvencií, ako aj obsahovú transparentnosť bez väčších požia-
daviek na predbežné tematické vedomosti učiacich sa. Pre skupinu pokročilých sa ako 
vhodné javia objektové a informačné texty, ktoré síce takisto zdôrazňujú vyššie uvedené 
atribúty, ale zároveň v ich prípade do popredia vystupujú paralely slova a obrazu, ktorých 
náročnosť stúpa v závislosti od nastolenej tematiky. 

Celkom iný druh mediálnych textov predstavujú diskusie zachytené na magnetofóno-
vých nahrávkach alebo na nahrávkach prostredníctvom videozáznamu obsahových výpove-
dí autentických mediálnych textov. Známe sú pritom okrem iných skutočností aj následky 
istého sklonu učiacich sa prejavujúceho sa v podobe určitých klišéovitých informácií. 
V opozícii k takémuto jazykovému spracovaniu stojí zmysel a účel mediálnej výpovede, kto-
rá sa zameriava na používateľa cudzieho jazyka, pre ktorého je tento jazyk materinským 
jazykom. Takto nastolený problém prináša so sebou aj vyrovnávanie sa s jazykovými inter-
pretačnými snahami učiacich sa vzhľadom na mediálny text, ktorý bol vytvorený na základe 
určitého technického zakonzervovania diskusie o autentickom texte prostredníctvom videa 
alebo magnetofónu. Nový mediálny text, ktorý vznikol takýmto spôsobom, predstavuje tak-
povediac súčasný stav ovládania cudzieho jazyka u učiaceho sa, ktorý mediálny text aj za-
chytáva. O takomto texte možno diskutovať len v prípade jazykovej a obsahovej korektúry 
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bez toho, aby tým bol zapríčinený vznik obsahových jazykových nejasností v autentickom 
mediálnom texte. V dôsledku rýchleho vývoja videotechniky a technickej miniaturizácie 
nadobúda mediálny text vo vyučovaní cudzieho jazyka rastúci význam a obľubu. 

V oblasti vyučovania cudzieho jazyka pre začiatočníkov možno nasadenie takýchto tex-
tov odporúčať len čiastočne, napr. v zmysle najvšeobecnejšieho porozumenia druhu textu, 
ako i v zmysle porozumenia počúvania, pričom ide aj o porozumenie kódovania zvuku. Svo-
je miesto majú v tomto ohľade aj otázky diskurzu, interpretácie, zaujatia stanoviska vzhľa-
dom na cielené otázky a neriadenú konverzáciu, ktorých význam v prípade nasadzovania 
voľných mediálnych textov treba takisto zohľadňovať. 

Didaktika mediálnych textov nepredstavuje žiadny uzavretý systém. Uskutočňuje sa 
rôznym spôsobom v závislosti od adresáta, stupňa ovládania cieľového jazyka, podmienok 
na jeho osvojovanie si a v neposlednom rade aj od mnohorakosti využívaných druhov textu. 
Mediálne texty na princípe zvuku a obrazu sú v tomto zmysle prezentované ako komplex 
trojakého kódovania v zmysle akejsi pomyselnej informačnej reťaze vizuálneho, verbálneho 
a zvukového charakteru. Vzhľadom na didaktický postup vo vyučovaní cudzieho jazyka 
vystupuje do popredia verbálne kódovanie ako objekt určitých výkonov porozumenia. Prá-
ve mediálne kódovanie zvuku a jeho zachytávanie prispeli v rozhodujúcej miere k tomu, že 
veda a didaktika upriamili pozornosť na rôzne javy hovoreného jazyka. 

Zo všeobecného hľadiska možno konštatovať, že vzhľadom na didaktické nasadenie me-
diálnych textov existuje niekoľko komunikačných rovín: 
1. Vnútorná komunikačná rovina: Uskutočňuje sa v rámci znázorňovaného obrazového 

a zvukového deja. Texty tohto druhu pozostávajú z live-nahrávok, u ktorých sa prejavu-
jú len ich zámery externého pôvodu. 

2. Delená komunikačná rovina: Tu zostáva obrazový a zvukový dej sebestačný, avšak la-
tentne sa obracia na potenciálnych divákov. Osoby, veci, situácie, ako aj medzi nimi pô-
sobiace relácie sa vyskytujú zdanlivo v mediálnom texte, ale v skutočnosti sú otvorené 
početnému publiku v rámci médií. 

3. Vonkajšia komunikačná rovina sa vedome obracia na diváka so zámerom vzbudenia na-
pätia a zábavy, osvojovania si vedomostí, cielenej informácie v zmysle čo najobjektívnej-
šieho spôsobu ako vecných a odborných textov, ako i v oblasti sprostredkovania správy. 

4. Didaktická komunikačná rovina riadi obrazový a zvukový dej zámerne, v plánovaných 
krokoch a pri zohľadnení curriculárneho odstupňovania a stanovenia cieľov. 

5. Simultánno-diskurzívna komunikačná rovina slúži recipientom na simultánne a diskur-
zívne vyrovnávanie sa s predkladaným zvukovým a obrazovým dejom. 

6. Postdiskurzívna komunikačná rovina, ktorá do popredia vystupuje vtedy, keď ide o dis-
kurz až po dlhšom časovom úseku recepcie, ktorá sa týka zvukového a obrazového deja. 
V sumarizujúcom pohľade možno konštatovať, že mediálne texty transportujú informá-

cie medzi realitou a fikciou. Fikcia ako základná kategória estetických textov sa uplatňuje 
v priestore medzi didaktikou a vyučovaním, realitou a skutočnosťou v snahe o čo najroz-
siahlejšie a najintenzívnejšie zobrazenie skutočnosti v mediálnych obrazových a zvukových 
textoch. Mediálne texty sú objekty riadenej a neriadenej recepcie, ako aj podnet a prostrie-
dok produktívneho vyrovnávania. Ako jednotlivé médium ich možno nasadzovať flexibilne, 
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resp. vo viacdielnom mediálnom zväzku. Pokračujúci technický vývoj miniaturizácie tech-
nických zariadení a zároveň ich stúpajúca výkonnosť sa v oblasti možností distribúcie a vy-
užívania médií prejavuje do takej miery, že mediálne informácie ako znázorňovanie sveta 
z druhej ruky sa stali primárnymi skúsenosťami v najširšom zmysle slova. Mediálne texty 
takýmto spôsobom prinášajú nové komunikačné konštelácie na osi skutočnosť a produktivi-
ta doma a v škole. Šírka a intenzita ich účinkov prinášajú producentovi aj zodpovednosť pre-
dovšetkým s ohľadom na recepciu a interpretáciu sprostredkovaných informácií. Pre oblasť 
didaktiky z toho vyplýva, že texty by nemali byť z tohto hľadiska prezentované tak, aby sa 
bezprostredná skúsenosť sveta nevytrácala v prospech motivačne chudobných tlakov uče-
nia. Otvorené využívanie tlačeného média knihy a komplementárne využívanie autentic-
kých mediálnych textov si má nachádzať svoje miesto predovšetkým v oblasti komplemen-
tárneho využívania autentických mediálnych textov, ako aj v učebných cieľoch a záujmoch 
adresátov. Isté pochybnosti môžu v takomto ohľade vzniknúť pri prílišnom úsilí nadobúda-
nia didaktického vyhodnocovania na dej zameraných záverov z autentických textov. Napo-
kon je potrebné poukázať aj na nesprávne chápanie faktu, že mediálne texty vo svojej tech-
nickej komplexnosti môžu skutočnosť zobrazovať v plnom rozsahu. Majú iba schopnosť zná-
zorňovať výseky, skratky, interpretácie alebo umeleckú transformáciu tejto skutočnosti. 
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A Few Notes on the Function of Media and Methodology of the Media Text in a Foreign Language Tea-
ching 

Abstract 

The author of the article deals with some problems of the media text in foreign language teaching. The 
media texts transport the information between reality and fiction. The fiction as a basic category of aesthe-
tic texts is asserted in the area between reality and actuality in attempt to depict the actuality in the media 
and audio texts. They cannot, however, depict the actuality in the full extent but only its certain transfor-
mation. 
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