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1  Využitie publicistických textov  
 

Najväčší prínos publicistických textov vyplýva z aktuálnosti použitého jazyka. Jazyk 

predstavuje živý organizmus, ktorý sa neustále mení a vyvíja v súlade s tým, ako sa vyvíja 

spoločnosť, ktorá je jeho nositeľom.5 Texty, s ktorými študenti prichádzajú do kontaktu 

v rôznych učebniciach, teda nikdy nie sú celkom aktuálne. Prirodzene, vznikajú stále nové 

vydania učebníc, v ktorých sa jazyk a jeho použitie upravujú v závislosti od jazykového vývinu 

a súčasných trendov. No kým sa nové vydanie učebnice dostane k študentom, uplynie 

minimálne rok až dva, čím sa jazyk v nich použitý automaticky stáva neaktuálnym. „Tak ako 

sa bleskovo mení realita, tak sa mení, prevažne v kvantitatívnych parametroch (t.j. v rozšírení 

lexikálneho fondu jazyka) i jazyk, ktorý ju odráža. Dôležitým kritériom pri príprave učebných 

materiálov sa preto stáva aktuálnosť pri určitej nadčasovosti; a práve tieto vlastnosti sú 

charakteristické pre publicistické komunikáty.“ Aktuálna tlač odráža najnovšie trendy 

v používaní jazyka; ponúka nám množstvo neologizmov a zvratov, ktoré sa postupne 

dostávajú do používania širokej verejnosti. The Oxford English Dictionary dokonca do svojho 

najnovšieho vydania zaradil až 251 slov, ktoré boli vytvorené novinármi britského denníka 

The Daily Telegraph alebo sa prvý krát objavili práve na stránkach tohto denníka a postupne 

sa zaradili do bežne používanej slovnej zásoby. To je dôkazom, že jazyk novín 

sa do významnej miery podieľa na formovaní jazyka istého spoločenstva. 

 

 

 1.2 Obohatenie slovnej zásoby  
 

Odhliadnuc od aktuálnosti jazyka, publicistické texty využívajú veľké množstvo slovných 

hračiek a nezvyčajných spojení, či už v samotných článkoch alebo v novinových titulkoch. 

Študenti tak majú možnosť bližšie skúmať použitie slov a ich významov v rôznych kontextoch; 

utvrdia si nadobudnuté vedomosti a oboznámia sa s novými. Rôzne prílohy a časti novín 

takisto poskytujú priestor na obohatenie slovnej zásoby v rozmanitých oblastiach. Napríklad 

analyzovaním článkov v rámci športovej sekcie sa študenti nenásilnou formou naučia 

terminológiu z oblasti športu; iné sekcie zasa ponúkajú terminológiu z oblasti ekonómie, vedy 

alebo politiky. Témy obsiahnuté v dennej tlači pokrývajú takmer všetky oblasti spoločenského 

diania, takže je len na učiteľovi, pre ktorú oblasť sa rozhodne.  

Netreba tiež zabúdať na fakt, že denná tlač obsahuje rôzne žánre publicistického štýlu. 

Prevládajú v nej samozrejme spravodajské žánre ako napríklad správa, reportáž či interview;  
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no obsahuje taktiež analytické žánre akými sú recenzia alebo úvaha. Zaujímavými útvarmi, 

ktoré nájdeme v novinách, sú takisto inzeráty, reklamy, recepty alebo predpovede počasia. 

Študentom sa tak dostane príležitosť spoznať rôzne typy textov a ich štruktúru.  

 

 

1.3 Reálie anglofónnych krajín  
 

Význam publicistických článkov v procese výučby cudzieho jazyka však nespočíva len 

v obohacovaní slovnej zásoby. Tento aspekt je síce nesmierne dôležitý, no tlač ako taká nám 

ponúka oveľa viac možností. Jednou z nich je kontakt študentov s kultúrou anglofónnych 

krajín. Autori článkov sa snažia poukázať na aktuálne problémy, ktoré momentálne v krajine 

rezonujú. K takýmto informáciám sa slovenský čitateľ dostane len veľmi ťažko, keďže naša 

tlač len zriedka obsahuje podrobnejšie články týkajúce sa diania vo Veľkej Británii alebo 

Spojených Štátoch. Na základe textov z britskej a americkej tlače majú študenti možnosť 

dozvedieť sa veľa zaujímavých informácií o kultúre danej krajiny – o jej problémoch, 

fungovaní a vývoji. Tieto vedomosti sú priam nevyhnutné pre študentov anglistiky 

a amerikanistiky, no môžu byť zaujímavé aj pre študentov, ktorý sa angličtinu učia ako cudzí 

jazyk. Vo vyučovacom procese by mali dominovať texty zaoberajúce sa dianím 

v anglofónnych krajinách, no môžu sa tiež doplniť článkami o iných krajinách, ktoré sú 

študentom bližšie. V prípade, že britská alebo americká tlač venuje pozornosť dianiu v našej 

krajine (k takýmto situáciám dochádza zriedkavo; hlavne pri vzniku naozaj výnimočných 

udalostí), je vhodné zapojiť takéto články do výučby. Študenti majú na jednej strane možnosť 

vidieť, ako je naša krajina vnímaná v zahraničí; na druhej strane si slovnú zásobu obohatia 

o výrazy spojené so slovenskými reáliami, ktoré bývajú často problematické (napríklad 

pomenovania rôznych politických strán či územných celkov).  
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2 Začlenenie publicistických textov do učebného procesu  
 

Britská tlač sa dá v zásade rozdeliť na tzv. „broadsheet newspapers“ (seriózna tlač) 

a „tabloids“ (bulvárna tlač). Tieto dva typy sa nelíšia výlučne svojím obsahom; pri bližšom 

skúmaní môžeme pozorovať aj ďalšie rozdiely, na ktoré by mali učitelia pri výbere textov 

pamätať. Články v serióznej tlači často krát využívajú o niečo zložitejšie konštrukcie, vykazujú 

vyššiu frekvenciu formálnych slov, poskytujú viac čísel a štatistík. Bulvárna tlač naproti tomu 

využíva jednoduchší a menej formálny štýl, vykazuje vyšší počet slangových a citovo 

zafarbených slov a poskytuje informácie, ktorými sa snaží čitateľov čo najviac zaujať. Inými 

slovami, bulvárna tlač väčšinou obsahuje kratšie, jednoduchšie a pútavejšie články, ktorých 

použitie je vhodné na začiatku začlenenia publicistických textov do výučby alebo 

pri študentoch so slabšou znalosťou cudzieho jazyka. Takisto sú vhodné na upevnenie 

a rozšírenie vedomostí v rámci slangových výrazov. Seriózna tlač sa dá aplikovať 

pri 36 študentoch s pokročilejšími jazykovými znalosťami alebo pri cvičeniach zameraných na 

precvičenie pamäti v oblasti faktických informácií, výslovnosti čísloviek a iných.  

Čo sa týka praktického začlenenia publicistických textov do výučby, učiteľ má na výber 

viacero možností. Prvou je práca s textom ako takým. Adamka vo svojom príspevku 

v niekoľkých bodoch charakterizoval základnú schému analýzy publicistického textu v rámci 

učebného procesu. Prvou fázou je charakteristika zdroja, čiže jeho určenie v čase, 

zameranie, popularita.  

Ďalšia fáza predstavuje samotnú analýzu textu. Zahŕňa oboznámenie sa s titulkom, analýzu 

úvodného odseku, prácu s hlavným textom (žánrové začlenenie, interpretáciu, gramatickú 

analýzu textu), preklad do rodného jazyka a interpretáciu kultúrnych rozdielov a špecifík 

obsiahnutých v texte.8 Na konci sa odporúča zhrnutie všetkých javov a poznatkov 

vyplývajúcich z textu. Ďalšou možnosťou je prezentovanie vybraného textu zo strany 

študentov. Študenti si vyberú ľubovoľný článok z tlače, spracujú ho a následne prezentujú 

skupine. Pri prezentácii by mali byť študenti schopní vlastnými slovami zhrnúť hlavné 

myšlienky článku, prípadne vyjadriť vlastný postoj. Odporúča sa položiť študentovi otázky ako 

napríklad: „Prečo ste si vybrali práve tento článok?“ „Ako by ste článok ohodnotili 

zo žurnalistického hľadiska?“ „Našli ste v texte nezvyčajné použitie jazykových prostriedkov?“ 

Študent by mal takisto spracovať slovnú zásobu obsiahnutú v texte, vďaka čomu nebude 

z prezentácie profitovať len prezentujúci, ale aj zvyšok skupiny. Ak článok rozoberá problém, 

ktorý je študentom blízky, je možné rozvinúť skupinovú diskusiu na danú tému.  

Porovnanie britskej a americkej tlače môže byť takisto zaujímavým námetom pre vyučovaciu 

hodinu. Študenti s dostatočnými jazykovými vedomosťami sú už oboznámení s istými  
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rozdielmi medzi britskou a americkou angličtinou; porovnaním autentických článkov z britskej 

a americkej tlače zaoberajúcimi sa tou istou problematikou si študenti svoje vedomosti 

upevnia a zároveň sa dozvedia nové.  

Titulky novinových článkov nám rovnako poskytujú priestor na vytvorenie rôznych typov 

cvičení. Netreba zabúdať na to, že titulky sú jedinečnou formou textu. Z teoretického hľadiska 

by mali zhrnúť obsah článku s použitím čo najmenšieho počtu slov a pritiahnuť pozornosť 

čitateľa k danému článku9 ; sú teda maximálne skoncentrované. Titulkom by sme mali 

venovať dostatočnú pozornosť, keďže autori pri ich tvorbe využívajú prostriedky, „ktoré 

namiesto svojho pôvodného významu rozvinuli v svojej sémantickej štruktúre akýsi osobitý  

„kultúrny“ zmysel, ktoré nie je možné dešifrovať na základe významov tvoriacich ho 

lexikálnych jednotiek.“ Vznikajú tak často zaujímavé a vtipné textové útvary, pri ktorých 

sa študenti môžu oboznámiť s mnohými lexikálnymi javmi alebo nezvyčajnými významami 

slov. 

Vytvorenie ďalších typov cvičení už záleží od samotného učiteľa. S použitím publicistických 

článkov je možné precvičovať gramatické javy vyskytujúce sa v anglickom jazyku, napríklad 

použitie predložiek alebo spojok. Vhodnou formou je v tomto prípade takzvaný „gapped text“, 

čiže text, v ktorom sú vynechané isté výrazy. Úlohou študentov je dosadiť správne prostriedky 

na správne miesto v texte.  
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3 Cieľová skupina  
 

Čítanie a analýza autentických publicistických textov predstavuje najväčší prínos 

pre  študentov anglistiky a amerikanistiky, ktorí by sa počas svojho štúdia mali čo najlepšie 

oboznámiť s jazykom a kultúrou anglofónnych krajín. Vďaka aktuálnej tlači získajú cenné 

informácie, ku ktorým nemajú prístup z iných zdrojov. Pri študentoch anglistiky by som 

odporúčala autentické, čiže neupravené texty, ktoré by mali študenti na pokročilej úrovni 

zvládnuť.  

Druhou cieľovou skupinou sú študenti, ktorí sa angličtinu učia ako cudzí jazyk a disponujú 

dostatočnými jazykovými zručnosťami (minimálne na úrovni upper-intermediate), keďže 

pri slabších študentoch by sme nedosiahli želaný efekt práve kvôli problémom 

s porozumením textu. V tomto prípade je lepšie zvoliť upravené a zjednodušené texty.  
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4 Učebné materiály  
 

Učitelia sa často krát vyhýbajú použitiu publicistických textov v rámci učebného procesu, 

keďže k tejto problematike nie sú vydané učebnice alebo príručky, takže nemajú k dispozícii 

návod ako dennú tlač pri vyučovaní vhodne a efektívne použiť. Túto skutočnosť sa snažia 

zmeniť rôzne internetové stránky, ktoré sa zaoberajú využitím publicistických článkov 

v učebnom procese. Niektoré z nich sú určené pre samoukov, iné poskytujú užitočné rady aj 

učiteľom. Napríklad stránka BBC Learning English obsahuje niekoľko častí zameraných na 

jazyk publicistického štýlu s krátkymi textami a cvičeniami, ktoré sa dajú jednoduchým 

spôsobom zakomponovať do hodín angličtiny. Noviny The Guardian vo svojej sekcii 

venovanej vzdelávania poskytujú učebné materiály založené na novinových článkoch  

publikovaných v tomto denníku. Sú to zjednodušené verzie článkov, ktoré sú doplnené 

cvičeniami zameranými na porozumenie a rozšírenie slovnej zásoby. Čo sa týka americkej 

tlače, noviny The New York Times takisto vytvorili prílohu, v ktorej sú užitočné rady 

na osvojovanie si cudzieho jazyka pomocou publicistických textov ako aj množstvo 

materiálov. Samozrejme, vo vyššie uvedených prípadoch ide o upravené a zjednodušené 

texty, ktoré sú vhodné pre študentov, ktorí sa učia angličtinu ako cudzí jazyk. Presné 

internetové stránky sú uvedené na konci príspevku.  

Vďaka jednoduchému prístupu k dennej tlači v anglickom jazyku je v dnešnej dobe viac než 

žiaduce, aby boli publicistické texty zapojené do učebného procesu. Učiteľom totiž ponúkajú 

široké spektrum využitia v rámci výučby a študentom nové poznatky ako aj upevnenie už 

nadobudnutých vedomostí.  

 

Niektoré britské a americké denníky voľne dostupné na internete:  

www.telegraph.co.uk  

www.dailymail.co.uk  

www.thesun.co.uk  

www.guardian.co.uk  

www.nytimes.com  

 

Stránky zamerané na vzdelávanie s použitím dennej tlače:  

 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/ 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/newsextra/ 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/newsaboutbritain/  
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http://www.guardian.co.uk/education/series/classroom-materials 

http://learning.blogs.nytimes.com/2010/06/07/10-ways-to-support-english-language-

learningwith-the-new-york-times 

 

 

 
 
 
 



10 

 

 

Zoznam použitej literatúry 
 

KAIZEROVÁ, Barbora. Využitie publicistických textov pri výučbe anglického jazyka. In: 

ZÁRUBOVÁ, Helena (ed.). Zborník z odborného seminára: Perspektívy výučby cudzích 

jazykov pre 21. storočie, konaného na UCM v Trnave. Trnava 01.12.2010 [online]. Trnava: 

Fakulta prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda, 2010, s. 32-40. ISBN 978-80-8105-

219-4. 
 

 



 
 

  

11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


