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11. Manažérske zhrnutie: 

 

Téma stretnutia – Publicistické texty 

 

Kľúčové slová – masmédium, publicistický štýl, spravodajské, analytické a beletristické žánre, 

kritické myslenie, objektivita, argumentácia 

Krátka anotácia - Stretnutie klubu bolo venované základným publicistickým žánrom v prostredí 

masmédií a ich prítomnosti na vyučovaní.  V rámci stretnutia sme diskutovali o prítomnosti 

masmédií v každodennom živote a ich vplyve na mladých ľudí. Porovnali sme svoje skúsenosti 

a poznatky o tom, nakoľko dnešní študenti čítajú tlač v printovej podobe a nakoľko preferujú médiá 

elektronické. Vzájomne sme si porovnali  využívanie publicistických textov v rámci jednotlivých 

predmetov, kde tieto texty slúžia buď ako podklad pre prehlbovanie vedomostí z vyučovacích 

hodín, ako zdroj informácií pre samostatný výstup na vyučovaní, alebo sú základom tvorivého 

výstupu študenta (študent má napísať správu, urobiť interview, napísať recenziu atď.) Zhodli sme sa 

na potrebe diskusie so študentmi o objektivite ponúkaných informácií, ako aj na potrebe rozvíjania 

ich samostatného a kritického myslenia, a to nielen diskusiou, ale aj v rámci tvorby samostatných 

objektívnych a vecných výstupov.   

 



12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Rozdelenie masmédií. Pojem publicistický štýl, žánre publicistického štýlu.  

2. Výmena skúseností učiteľov o preferenciách študentov pri využívaní elektronických a 

printových masmédií ako zdrojov informácií (každodenný život, zdroj informácií pri učení). 

3. Aktuálne využívanie žánrov publicistického štýlu v rámci jednotlivých predmetov.  

4. Učebnica ako (ne)dostatočný zdroj poznatkov, konkrétne možnosti využitia elektronických 

médií s medzipredmetovým presahom.  

5. Potreba produkcie objektívnych, vecných, výstižných textov zo strany študentov ako 

podklad pre rozvoj kritického myslenia a schopnosti argumentovať.  

6. Diskusia 

7. Záver 

 

13. Závery a odporúčania: 

 

• Je dôležité rozvíjať u študentov schopnosť vyjadriť vlastný názor, prezentovať a obhájiť 

svoje stanovisko primeranou argumentáciou, aby sa vedeli vyjadrovať vecne a výstižne. 

Preto je potrebné, aby sa pri práci na vyučovaní učiteľ neobmedzoval len na jeden zdroj, t. 

j. na učebnicu, ale aby vo vysokej miere zatraktívňoval vyučovanie zapojením masmédií a 

aby diskusiou o ponúkaných informáciách rozvíjal u študentov ich kritické myslenie.  

• Aj zapojením elektronickým masmédií sa učiteľ môže výraznejšie priblížiť študentom, ktorí 

médiá v tlačenej podobe už takmer nevyužívajú, ako to vyplynulo z našich pozorovaní.  

• Je tiež potrebné podporovať študentov vo vyjadrovaní vlastných názorov podložených 

pádnymi argumentmi, aj prostredníctvom tvorby textov publicistického žánru. 

• Tieto závery sa budeme snažiť vo zvýšenej miere realizovať v rámci ďalšieho vyučovania. 

  

13. Vypracoval (meno, priezvisko) Mgr.Zuzana Zubková 
14. Dátum 29.6.2021 
15. Podpis  
16. Schválil (meno, priezvisko) PhDr. Zuzana Dragulová, PhD. 
17. Dátum 30.6.2021 
18. Podpis  
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania seminára: Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou,   

Ul.  Dr.  C.  Daxnera 88,  09301  

Dátum konania seminára: 28.6.2021 

Trvanie seminára:   od 14.30 hod do 16.30 hod  

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1 PaedDr.Miroslava Fuňáková  

2 Mgr.Eva Hrunová  

3 PhDr.Zuzana Dragulová, PhD.  

4 Mgr.Matúš Magura  

5 Mgr.Radoslav Slivka  

6 Mgr.Zuzana Zubková  

   

 

Meno lektora resp. lektorov a podpis/y: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

   

   

   

 


