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MOŽNOSTI VYUŽITIA MEDIÁLNYCH OBSAHOV 

V PROCESE VYUČOVANIA SLOVENSKÉHO JAZYKA A 

LITERATÚRY  

Lenka REGRUTOVÁ  

 

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá pôvodnou mediálnou tvorbou v RTVS a možnosťami jej 

využitia v procese vyučovania v kontexte nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania. 

Jednou z prierezových tém, ktoré sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov ISCED 2 

a ISCED 3 je aj mediálna výchova, ktorú možno veľmi funkčne aplikovať aj v rámci predmetu 

slovenský jazyk a literatúra, keď majú žiaci možnosť získať požadovanú úroveň jazykovej 

kultúry a rozvinúť, prípadne nadobudnúť potrebné mediálne kompetencie. Praktická časť 

príspevku pozostáva z konkrétnych návrhov využitia vybraných pôvodných rozhlasových 

a televíznych obsahov v procese vyučovania. 

Kľúčové slová: Vzdelávacia funkcia médií, mediálne kompetencie, jazyková kultúra, 

komunikačno-zážitkový model vyučovania.  

 

POSSIBILITIES OF USING MEDIA CONTENTS IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS OF SLOVAK LANGUAGE AND LITERATURE 

 

Abstract: The paper deals with the original media production of RTVS and the possibilities of 

its use in the process of teaching in the context of lower and upper secondary education. One 

of the cross-cutting themes that are part of state education programs ISCED 2 and ISCED 3 

is a media education that can be applied operationally very well within the scope of Slovak 

language and literature in which students have the opportunity to obtain the required level of 

language culture and develop or acquire the necessary media competence. The practical part 

of the contribution consists of a concrete proposal for the use of selected original radio and 

television production in the process of teaching.  

Keywords: Educational function of the media, media competence, Language culture,  

communication and experiential model of teaching. 

 

 Posledné desaťročie sa v školskej aj mimoškolskej praxi vedú odborné aj laické 

diskusie o potrebe zavedenia mediálnej výchovy. Viacerí autori v danej súvislosti upozorňujú 
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na negatívne pôsobenie mediálnych obsahov (najmä v prípade detského publika), pričom 

schopnosť príjemcov interpretovať a selektovať jednotlivé žánre mediálnej produkcie by mala 

tento vplyv redukovať. Mediálna výchova (schopnosť získať, rozvíjať a efektívne využiť 

mediálne kompetencie a gramotnosť) sa však nezužuje len na uvedenú oblasť, ale chápe sa 

komplexnejšie. 

 V domácej aj zahraničnej literatúre (bližšie pozri Bína 2011, 2012; Van Evra 2004; 

Mičenka – Jirák 2007; Vrabec 2013) možno nájsť viaceré teoretické vymedzenia, ako aj 

praktické cvičenia pre školskú a mimoškolskú prax (čoraz častejšie sa uvažuje o potrebe 

mediálnej výchovy v kontexte celoživotného vzdelávania). M. M. Davies (2010, s. 64 – 67) 

definuje pojem mediálnej gramotnosti ako schopnosť výberu (rozsah efektívneho využitia 

mediálnych obsahov), porozumenia (schopnosť interpretovať mediálne obsahy) a tvorenia 

komunikátov v rozličných kontextoch. Autor uvádza štyri hlavné kategórie mediálnej 

gramotnosti, ktoré v roku 2008 rozvinul R. Hobbs: informačná kompetencia (efektívne 

využitie informácií a komunikácie prostredníctvom digitálnej technológie – výsledok môže 

mať podobu grafov, prezentácií a pod.), vzdelávacia kompetencia v oblasti médií, kritická 

kompetencia (zahŕňa aj politickú kompetenciu) a mediálny manažment (schopnosť vedieť si 

rozdeliť čas a určiť limity na prijímanie mediálnych obsahov). Uvedené definície poukazujú 

na potrebu a možnosti selekcie, príjmu, ale aj tvorby invariantných typoch mediálnych textov, 

ktoré sa v súčasnosti stávajú predmetom záujmu viacerých vedných odborov.  

 V našom príspevku chceme poukázať na možnosti rozličného spôsobu využitia 

mediálnych kompetencií v procese vyučovania slovenského jazyka a literatúry 

v sekundárnom vzdelávaní. Štátny vzdelávací program ISCED 2 a ISCED 3 (Štátny 

pedagogický ústav, 2008) uvádza mediálnu výchovu ako prierezovú tému, ktorú možno 

včleniť do rozličných predmetov vzdelávania. Jej cieľ je (v oboch prípadoch takmer 

identický) definovaný ako:  

- „schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií 

a ich produktmi; 

- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty; 

- vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných 

informácií; 

- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá.“   

Utváranie a uplatňovanie súboru mediálnych kompetencií je predmetom záujmu viacerých 

vedných odborov a ich vzájomné prepojenie si v praxi často neuvedomujeme (napr. učiteľ 
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využíva vybrané mediálne produkty a spôsob ich tvorby intuitívne, aby sa priblížil vybranej 

cieľovej skupine – spôsob ich využitia má však rozličný účinok). 

 Aktuálne číslo odborného časopisu pre teóriu, výskum a prax masmediálnej 

komunikácie Otázky žurnalistiky (1 – 2/2015) sa venuje edukačnej funkcii médií. Autori 

(Hradiská – Spuchľak – Bohunický 2015, s. 105) definujú edukáciu médií ako „súbor 

výchovno-vzdelávacích aktivít realizovaných mediálnymi formátmi, smerujúcich 

k formovaniu osobnosti príjemcu“, pričom jej realizácia spočíva v zámernom pôsobení 

(najčastejšie formou vzdelávacích cyklov) alebo „má podobu náhodného edukačného 

pôsobenia (informálne učenie).“ V procese komunikácie, keď príjemcov predstavuje mediálne 

publikum, text mediálne obsahy a autorom sú mediálni tvorcovia, dôležitú úlohu, najmä 

v prípade edukačnej funkcii médií, zohráva selekcia a interpretácia. Mediálne obsahy pritom 

môžu pomôcť k rozvíjaniu kritického myslenia, ktoré je „charakteristické tým, že prijímanie 

informácií je kritické, hľadá príčiny, dôkazy, predvída dôsledky, nie je zaujaté, odhaľuje 

stereotypy, či nepodlieha propagande“ (Petranová 2007, s. 14). D. Petranová sa zaoberá 

rozvojom kritického myslenia v kontexte mediálnej výchovy (porovnaj s cieľom podľa 

ISCED 2 a ISCED 3) a poukazuje na to, že daný typ myslenia „umožňuje vidieť svet v 

skutočnej a nie mediálnej realite. Zvyšuje sa tak sloboda človeka, ktorý kritickým myslením 

disponuje a rozširujú sa jeho možnosti uplatnenia sa v praktickom živote“. Z pohľadu 

didaktiky autorka (tamtiež) upriamuje pozornosť na učiteľa ako radcu (pomoc pri 

organizovaní študijnej činnosti), pričom v mediálnej výchove, ale aj v rámci iných predmetov 

možno badať posun od „cenzorských prístupov” učiteľa smerom k „poradenským prístupom.” 

 V kontexte pôvodnej slovenskej mediálnej tvorby v rozhlase a televízii bola edukačná 

funkcia mediálnych obsahov v rozličnej miere prítomná od začiatku vysielania. Vzdelávacie 

programy pre deti a mládež sa v televízii pravidelne vysielali od roku 1961 (Rusnák 2009, s. 

140), v danom období plnili najmä didaktickú funkciu, neskôr sa ich zámer posúval smerom 

k zábave a súťaži. Pôsobenie verejnoprávnej inštitúcie vymedzuje v súčasnosti Zákon 

532/2010, ktorý ju definuje aj ako „informačnú, kultúrnu a vzdelávaciu inštitúciu“. Nástupom 

komerčných vysielacích rozhlasových a televíznych staníc sa vplyv verejnoprávnych médií na 

publikum oslabil. Dospievajúci poslucháči a diváci sú v značnej miere ovplyvňovaní aj 

takmer neobmedzeným prístupom k akýmkoľvek informáciám a ich pôsobenie možno 

regulovať len čiastočne. Daný stav si uvedomujú aj tvorcovia mediálnych obsahov a pri 

výbere jednotlivých žánrov a ich produkcii sa čoraz častejšie do popredia dostáva zisk, 

sledovanosť, exkluzívnosť a pod. Pôvodné rozhlasové a televízne relácie určené primárne na 
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vzdelávanie, edukáciu sa stávajú pre publikum okrajové, málo atraktívne a samotná cieľová 

skupina ich často nepozná. Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej RTVS) pravidelne zaraďuje 

do svojej vysielacej štruktúry programy s edukačnou funkciou. V nasledujúcej tabuľke 

uvádzame zoznam vybraných rozhlasových a televíznych žánrov vysielaných v roku 2015, 

ktoré možno využiť v procese vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra.     

 

Tab. 1: Zoznam vybraných pôvodných rozhlasových a televíznych relácií s edukačnou 

funkciou 

názov  žáner/popis rozhlasová/televízna stanica 

Autor na dnes  cyklus (profilové portréty 

spisovateľov) 

Rádio Devín 

ArtSpektrum kultúrna panoráma Dvojka 

Bola raz jedna povesť povesti o hradoch, zámkoch, 

kostoloch, drakoch, bojovníkoch, 

panovníkoch aj baníkoch 

Rádio Slovensko 

Daj si čas zábavno-súťažná relácia pre deti Jednotka 

Esej/Reccenzia/Odinakiaľ krátke úvahy spisovateľov, 

publicistov a teoretikov; glosy 

 slovenských intelektuálov z 

rôznych sfér umenia (najmä z 

literatúry) 

Rádio Devín 

Klasici v rozhlasovej hre rozhlasové adaptácie klasickej i 

súčasnej domácej i zahraničnej 

dramatickej a literárnej tvorby 

Rádio Devín 

Knižky mačky Abecedy relácia o tituloch detskej literatúry 

pripravená v spolupráci s deťmi z 

Detskej rozhlasovej dramatickej 

družiny 

Rádio ReginaBA 

Literárna Revue  o literatúre s Dadom Nagyom Rádio Slovensko 

Literárne okienko prehľad najnovších kníh a 

osobností 

Rádio Regina 

Literárny zápisník verejný čitateľský denník Zuzany 

Belkovej, komponovaný ako 

analytická publicistika s dôrazom 

na aktuálne literárne témy 

Rádio Devín 

Medailón cyklus životopisných pásiem o 

zaujímavých domácich i svetových 

umelcoch – spisovateľoch, 

výtvarníkoch i hudobníkoch 

Rádio Devín 

Nebojme sa slovenčiny relácia o aktuálnych otázkach 

spojených s relevantným využitím 

pravidiel slovenského jazyka (napr. 

správne napísaný životopis) 

Dvojka 

Nobelova cena za literatúru relácia mapuje život a tvorbu 

nositeľov Nobelových cien za 

literatúru 

Rádio Devín 

Parnas cyklus komentovaných čítaní z 

topvelikánov svetovej a klasiky 

(napr. Homér, Vergilius, Dante) 

Rádio Devín 

Rozhlasové hry pravidelné stretnutia s tými 

najlepšími archívnymi a 

premiérovými rozhlasovými hrami, 

adaptáciami divadelných hier či 

Rádio Devín 
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dramatizáciami prózy 

Slovenčina na slovíčko rubrika venovaná spisovnej 

slovenčine 

Rádio Slovensko 

Slovenská poézia teoretická reflexia zaujímavých 

diel alebo tém súčasnej slovenskej 

poézie 

Rádio Devín 

Slovenská próza literárne pásmo o najnovšej 

slovenskej próze, pohľad na 

nových autorov, literárne tendencie 

a diela, ktoré formujú slovenskú 

literatúru, s charakteristickými 

ukážkami 

Rádio Devín 

Súčasná svetová literatúra úryvky z literárnych diel Rádio Devín 

Umenie kultúrny magazín Dvojka 

(RTVS, 2015a ; RTVS, 2015b) 

  

Uvedené relácie RTVS môžu využiť učitelia slovenského jazyka a literatúry na 

priblíženie teórie a interpretácie literárnych diel a objasnenie fungovania noriem spisovného 

jazyka. Ide prevažne o rozhlasové žánre vysielané v Rádiu Devín zamerané na literárne texty. 

Po vypočutí daných relácií si žiaci môžu zostaviť krátky kvíz, v ktorom zábavnou formou 

preukážu svoje vedomosti a poznanie sa zmení na zážitok. Mediálni tvorcovia si uvedomujú 

aj rozšírené možnosti interaktivity a do tvorby zapájajú aj publikum, no daný jav sa 

v slovenskom kontexte objavuje pomerne zriedkavo. Napr. rozhlasová relácia Bola raz jedna 

povesť apeluje na poslucháčov, aby sa zahrali na detektíva strateného príbehu a formou 

emailu napísali potrebné informácie na jeho dokončenie; rozhlasová relácia Knižky mačky 

Abecedy o tituloch detskej literatúry je pripravená v spolupráci s deťmi z Detskej rozhlasovej 

dramatickej družiny a jej cieľom je podporiť čítanie detí. Detské publikum v pozícii 

spolutvorcov možno badať aj v zábavno-vedomostnej relácii Daj si čas, ktorá môže byť istým 

návodom na tvorbu podobného formátu zameraného na slovenský jazyk a kultúru. 

V televíznom prostredí pozorujeme ústup vzdelávacích relácií v porovnaní s minulosťou; 

v súčasnosti sa na vysvetľovanie fungovania a osvojovanie materinského jazyka zameriava 

len relácia Nebojme sa slovenčiny (dvaja moderátori objasňujú aktuálne vybrané javy – 

ankety s cieľovým publikom a odborníkmi z danej oblasti). Jednou z najväčších prekážok 

príjmu daných textov (voľne dostupné v internetovom archíve) ostáva ich miera poznania. 

Žiaci sekundárneho vzdelávania sa prostredníctvom médií častejšie vzdelávajú formou 

náhodného edukačného pôsobenia – tzv. informálnym učením. Pedagógovia by v procese 

vyučovania mohli efektívne využiť mediálne kompetencie žiakov (najmä v oblasti tvorby 

mediálnych textov a ovládania digitálnych technológií) a spolu vytvoriť rozličné žánre 

mediálnej produkcie, ktoré by spájali teoretické poznatky so zážitkom a zároveň by 
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podporovali rozvoj ich kritického myslenia. Jednou z aktuálnych problematík súčasnej 

generácie dospievajúcich ľudí je aj nízka miera záujmu o čítanie literárnych textov, 

o slovenskú tvorbu a kultúru a pod. Žiaci by v priebehu školského roka mohli pracovať na 

projekte, v ktorom by sa pokúsili o popularizáciu čítania u svojich rovesníkov. Napríklad by 

vytvorili tlačovú, rozhlasovú a televíznu reklamnú kampaň s uvedeným cieľom, ktorú by 

mohli uverejniť prostredníctvom školských médií a na internetovej stránke školy. V procese 

tvorby kampane by si osvojili prácu v skupine a úlohy rozdelili podľa dominantného záujmu 

a zručností v danej oblasti (napr. istá skupina by sa venovala tvorbe textu, istá grafike, 

zvukovému stvárneniu, editácii). Možnosťou interpretácie literárneho diela je aj práca 

metódami tvorivej dramatiky v spojení s mediálnymi kompetenciami. Žiaci by sa v rámci 

rolovej hry predstavili ako postava literárneho diela a ostatní by mohli predstavovať napr. 

mediálne publikum zábavno-vedomostnej, prípadne vedomostno-súťažnej relácie. Tvorivé 

prostredie poskytuje aj produkcia rozhlasovej hry, ktorá by bola aktualizáciou povinne 

čítaných literárnych diel. Predmet slovenský jazyk a literatúra predstavuje pre učiteľa viaceré 

kreatívne možnosti na rozvoj komunikačno-zážitkového modelu učenia poskytujúceho pre 

žiakov často prijateľnejšiu formu vzdelávania. 

Pôvodná mediálna tvorba sa v školskom prostredí môže stať zdrojom poznania 

slovenského jazyka a literatúry a zároveň môže predstavovať aj zdroj inšpirácie na vytvorenie 

vlastných popkultúrnych žánrov s ambíciou oslovenia vekovo príbuzného cieľového publika, 

pričom obsah daných textov nebude určovať len jeho forma (tendencia väčšiny súčasných 

popkultúrnych formátov – dominancia formálnej zložky nad obsahovou) a nestane sa len 

okrajovou záležitosťou bez potreby jeho interpretácie.        

 

Literatúra 

BÍNA, Daniel, 2011. Texty, média a edukace. České Budějovice. ISBN 978-80-87510-05-6. 

BÍNA, Daniel, 2012. Literatura – média – didaktika. České Budějovice. ISBN 978-80-87510-

16-2. 

DAVIES, Máire Messenger, 2010. Children, Media and Culture. Open University Press. 

ISBN – 10: 033522920 – 4. 

HRADISKÁ, Elena – SPUCHĽÁK, Juraj – BOHUNICKÝ, Jozef, 2015. Edukácia alebo 

kvázi edukácia médiami. In: Otázky žurnalistiky. 58, 1-2/2015, s. 104 – 118. ISSN 0322-7049. 

MIČIENKA, Marek – JIRÁK, Jan a kol., 2007. Základy mediální výchovy. Praha: Portál. 

ISBN 978-80-7367-315-4. 



Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 

ONLINE KONFERENCIA 28. – 29. 9. 2015 
 

90 
 

PETRANOVÁ, Dana, 2013. Rozvoj kritického myslenia v mediálnej výchove. In: 

Pedagogické rozhľady. 4-6/2013, s. 14 – 17. ISSN 1335-0404. 

RUSNÁK, Juraj, 2009. Textúry elektronických médií. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej 

univerzity v Prešove. ISBN 987-80-8068-952-0. 

RTVS, 2015a. Rádio: Relácie A-Z. [online; cit. 2015-09-19]. Dostupné z: 

<http://www.rtvs.sk/radio/relacie-a-z> 

RTVS, 2015b. Televízia: Relácie A-Z. [online; cit. 2015-09-19]. Dostupné z: 

<http://www.rtvs.sk/televizia/relacie-a-z> 

Štátny pedagogický ústav, 2008a. Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v 

Slovenskej republike ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie. [online; cit. 2015-09-07]. 

Dostupné z: <http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/isced2_spu_uprava.pdf> 

Štátny pedagogický ústav, 2008b. Štátny vzdelávací program pre gymnázia v Slovenskej 

republike ISCED 3A – Vyššie sekundárne vzdelávanie. [online; cit. 2015-09-07]. Dostupné z: 

<http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-

program/isced3_spu_uprava.pdf> 

VAN EVRA, Judith, 2004. Television and Child Development. Routledge. ISBN 0-8058-

4864-9.  

ZÁKON o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 15. 

decembra 2010. Zbierka zákonov č. 532/2010. 

 

Kontaktná adresa 

Mgr. Lenka Regrutová, PhD. 

Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií 

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 

Ul. 17. novembra 1 

lenka.regrutova@unipo.sk 

  

 

 

 

 

 

http://www.rtvs.sk/radio/relacie-a-z
http://www.rtvs.sk/televizia/relacie-a-z
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/isced2_spu_uprava.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/isced2_spu_uprava.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/isced3_spu_uprava.pdf
http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/isced3_spu_uprava.pdf
mailto:lenka.regrutova@unipo.sk

