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Úvod
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Texty v takýchto rámčekoch označujú dôležité informácie. 
Každý okruh má svoju farbu rámčekov.

Farebne šípky poukazujú na dôležité, alebo zaujímavé 
fakty. Každý okruh má svoju farbu šípok.

V takto označených rámčekoch sa nachádzajú 
otázky a úlohy.

Výkričník pri texte znamená, že by si to mali žiaci 
zapamätať.

Označenia v texte:

Médiá sa stali neoddeliteľnou súčasťou života v spoločnosti. Sú všade okolo nás, dennodenne nám 
pomáhajú, uľahčujú nám život, ale tak isto nás aj ovplyvňujú. V tejto publikácií nájdete učebné texty, 
ktoré by vám mali pomôcť lepšie porozumieť problematike médií. V učebných textoch sa venujeme 
zaujímavým témam, vďaka ktorým sa budete vedieť lepšie zorientovať v mediálnom svete. Okrem 
teoretických poznatkov, vám učebné texty ponúkajú aj priestor na vyjadrenie vlastných myšlienok a 
pocitov v podobe rôznych úloh a otázok. 

Súčasťou učebných textov je aj pracovný zošit, vďaka ktorému si budete môcť precvičiť nadobudnuté 
poznatky a otestovať sa.



MÉDIÁ OKOLO MŇA
Komunikácia
Komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Dennodenne 
komunikujeme s  rôznymi ľuďmi, či už sú to kamaráti, spolužiaci, uč-
itelia, rodičia. Vďaka komunikácií vieme interpretovať naše  myšlien-
ky do verbalizovanej podoby, k čomu nám slúži náš jazyk, čiže kódy 
a symboly, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou komunikácie. Každá 
spoločnosť využíva iné kódy na dorozumievanie sa, v závislosti od 
toho, v akej časti Zeme sa nachádza. Slovo komunikácia pochádza z lat-
inského slova communicare, čo znamená: podávať, zdieľať, prenášať. 
Komunikácia je proces vzájomnej výmeny informácií. Na pro-
cese komunikácie sa podieľajú tri základné zložky: zdroj, informácia a príjemca. Zdroj je vysi-
elateľ, ktorý prenáša informáciu k príjemcovi. Informácia musí prejsť komunikačnými kanál-
mi, musí mať určitú podobu (slovo, gesto, zvuk), aby bola zrozumiteľná a pochopiteľná. 

Komunikačný kanál je prostriedok, pomocou ktorého sa informácie v podobe signálov dostávajú od 
vysielateľa k príjemcovi. Vysielateľ sa inak nazýva aj komunikátor. Príjemca sa inak nazýva komunikant, 

alebo recipient.
Informácia, ktorá sa prenáša od komunikátora ku komunikantovi už v 
určitej objektivizovanej a materializovanej podobe, sa nazýva komunikát.

Komunikačný proces je proces, v ktorom prebieha komunikácia a je zložený z komunikačných 
aktov.
Komunikačná situácia vytvára priestor, v ktorom prebieha komunikačný 
proces.

Komunikačný akt je jednotka komunikačného procesu, môže ísť o monológ, 
dotaz, povel.
Komunikačná udalosť je prípad, kedy prebieha komunikácia medzi dvoma ale-
bo viacerými komunikantami. Môže to byť rozhovor, vysielanie.
Komunikát je rečová zložka komunikačnej udalosti, čiže jazyková informácia.

Komunikačná sféra predstavuje zovšeobecnený typ komunikačnej situácie.

Aké komunikačné prostriedky využívaš najčastejšie v procese komunikácie?
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Druhy komunikácie

Komunikáciu delíme z hľadiska toho, v akej rovine sa odohráva na:
1. Intrapersonálnu - komunikácia sám so sebou
2. Interpersonálnu - komunikácia medzi dvoma ľuďmi 
3. Skupinovú - komunikácia medzi členmi určitej skupiny, napr. v rodine 
4. Medziskupinovú - komunikácia medzi skupinami, napr. medzi triedami v škole
5. Inštitucionálnu/Organizačnú - komunikácia v rámci podnikateľských subjektov alebo organizácií
6. Celospoločenskú  -  komunikácia zacielená na veľký počet ľudí, napr. mediálna komunikácia

Komunikácia prešla v priebehu ľudskej 
histórie veľkým vývojom. Ľudia mali od 
pradávna potrebu medzi sebou komu-
nikovať, no nie vždy bola komunikácia 
možná na takej úrovni, ako je tomu dnes. 
Komunikácia v minulosti mala rôzne 
podoby, ktoré delíme na epochy, čiže ob-
dobia ľudskej komunikácie. DeFleur a 
Ball-Rokeach zadefinovali päť epoch ľud-
skej komunikácie. Každá epocha dopĺňa tú 
predchádzajúcu tak, že ak vznikne nová ep-
ocha, spôsoby komunikácie z predchádza-
júcej epochy sa uchovajú.
    
 

Epochy komunikácie

Zamyslel/a si sa už niekedy nad tým, koľko času denne stráviš komu-
nikáciou, či už verbálnou alebo prostredníctvom mobilov či sociálnych sietí?

Komunikovať môžeme rozličnými spôsobmi. V bežnej komunikácií využívame verbálny alebo neverbálny 
spôsob komunikácie. Verbálna komunikácia je komunikácia, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom reči 
a písma. Neverbálna komunikácia sa niekedy označuje ako nonverbálna. Je to komunikácia prostred-
níctvom mimiky, gest, postoju, pohybu, spôsobu sedenia a pod.

Koľko z tých informácií, ktoré sa k tebe počas dňa dostanú, ti prinesú novú 
hodnotnú informáciu? A naopak, koľko zbytočných informácií sa podľa teba 

počas dňa k tebe dostane? Pokús sa to vyjadriť percentuálne.

Zamysli sa a vymenuj päť príkladov, kedy používaš verbálnu a kedy never-
bálnu komunikáciu.

1. Epocha znamení a signálov - komunikácia sa usku-
točňovala len prostredníctvom znamení a signálov, išlo o 
zvuky, mimiku, gestá, ktoré tvorili len veľmi jednoduchú 
informáciu. Táto komunikácia bola veľmi zložitá a pomalá.
2. Epocha reči a jazyka – nastala, keď sa ľuďom vyvinulo 
hlasové ústrojenstvo, vďaka čomu mohol človek lepšie ko-
munikovať, čo zrýchlilo jeho rozvoj.
3. Epocha písma - prvé druhy písma boli obrazové (pik-
tografické písmo), znakové (ideografické písmo) a klinové 
písmo. Vďaka rozvoju písma vznikla prvá abeceda, ktorú 
vymysleli Féničania, z nej vzniklo grécke písmo a z neho 
vzniklo latinské písmo.
4. Epocha tlače - nastala s vynálezom kníhtlače Johanna 
Gutenberga. Vďaka jeho vynálezu sa texty mohli hromadne 
šíriť, čo prispelo k rozvoju vzdelanosti.
5. Epocha masovej komunikácie - začala vynálezmi z 20. 
storočia, akými sú rádio, televízia, film, vďaka ktorými sa 
informácie dostávali rýchlo k veľkému počtu ľudí.
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Z hľadiska spoločenskej komunikácie rozlišujeme dva základné typy:
1. Interpersonálnu - komunikácia je priama a individuálna, prebieha osobne, prostredníctvom četu, 
mailu
2. Masovú - komunikácia je nepriama, hromadná a určená veľkému počtu prijímateľov, prebieha pros-
tredníctvom televízie, tlače, rozhlasu a ich internetovými podobami

Masová komunikácia je komunikácia, pri ktorej sa prenášajú informácie prostredníctvom masovoko-
munikačných prostriedkov, čo najväčšiemu počtu ľudí. Ako sme vyššie spomenuli, každý komunikačný 
proces je akt. Pokiaľ médiá komunikujú so svojím publikom, prebieha proces masovej komunikácie.

Masová komunikácia

Znaky masovej komunikácie:

informácie sú prenášané verejne

prebieha nepriamo prostredníctvom technických prostriedkov

zdroj informácií - komunikátor je obyčajne inštitúcia

publikum je rozptýlené

publikum je rôznorodé

informácie sú jednosmerné - chýba spätná 
väzba

vysielané informácie sú zámerné

Mediálna komunikácia je každá komunikácia, ktorá sa uskutočňuje vďaka 
akýmkoľvek médiám. 

Masová komunikácia  je komunikácia prostredníctvom masových médií. 
Masmédiá sú väčšinou inštitúcie, ktoré vyhľadávajú, zhromažďujú, spra-
covávajú a rozširujú informácie, ktoré sa v krátkom čase dostanú k pri-
jímateľom.

Prezrite si skupinu obrázkov, na ktorých sú vyobrazené predmety, s ktorými 
sa bežne stretávame. Opíšte ich a na základe toho zistite, či ide o prostriedok 

masovej komunikácie alebo nie. Svoje tvrdenia odôvodnite.
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Médiá
  V súčasnosti sme v neustálom kontakte s médiami 

rôzneho druhu, obklopujú nás všade, doma, v škole, v 
práci, vonku s priateľmi, sú s nami na každom našom 
kroku. Ale vieme čo sú vlastne médiá? Pojem médium 
sa dá chápať rôzne. Niektorí týmto pojmom označu-
jú ľudí, človek ako médium, iní za médium považu-
jú technický prostriedok alebo mediálne organizácie. 
Pojem médium pochádza z latinského slova me-
dium, čo v preklade znamená sprostredkovateľ. 
Pod pojmom médiá rozumieme v širšom slova zmysle 
akékoľvek komunikačné prostriedky, prostredníct-

vom ktorých komunikujeme, vymieňame si informácie.

Masa - je prejavom masovej 
spoločnosti. 

Synonymá k pojmu 
masmédiá: prostriedky 
masovej komunikácie, 

masovo-komunikačné prostriedky, masové médiá.

Častokrát sa stretneme s označením masové médiá. Nazý-
vajú sa tak preto, lebo ich obsah je určený veľkému počtu 
ľudí - veľkému publiku, ktoré je anonymné, rôznorodé, 
rozptýlené a neorgnizované - inak povedané masa.

Druhy médií

Médiá môžeme rozlišovať podľa rôznych kategórií. Najčastejšie delíme médiá podľa druhu, ale 
môžeme ich deliť aj podľa ich pôsobenia, druhu vlastníctva, spôsobu financovania a podľa zamerania.

Podľa druhu delíme médiá na:
- Tlačené (printové) - medzi tlačené médiá zaraďujeme knihy, noviny, časopisy
- Elektronické (audiovizuálne) - film, rozhlas, televízia
- Nové médiá (internet) - internet a multimédiá, ktoré sú kombináciou textu, zvuku, grafiky, animácií a 
videí

Podľa pôsobenia delíme médiá na:
- Národné - vysielajú sa na území celej krajiny
- Regionálne - vysielajú na úrovní krajov a okresov
- Lokálne - prinášajú informácie v rámci obce, mesta alebo inštitúcie. Lokálnym médiom je napr. aj 
školské rádio
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Podľa vlastníctva delíme médiá na:
- Verejnoprávne - ich vlastníkom je štát a sú financované z koncesionárskych poplatkov, zo štátnych 
dotácií a v menšej miere aj z reklamy. Na Slovensku je verejnoprávnym médiom RTVS.
- Súkromné - sú v súkromnom vlastníctve a sú financované najmä z predaja reklamného času. Na Sloven-
sku to sú všetky médiá, okrem RTVS.

Podľa zamerania delíme médiá na:
- Bulvárne - viac sa sústreďujú na emócie a šokujúce informácie.
- Seriózne (mienkotvorné) - ponúkajú užitočné informácie, ktoré sa priamo dotýkajú nášho života.

Filozof M. McLuhan delí médiá na horúce a studené. Horúce médiá sú charakteristické väčším do-
sahom na publikum, väčšími účinkami a menšou participáciou publika, to znamená, že horúce 
médiá zasiahnú väčší počet ľudí, väčšie publikum. Ide napríklad o rozhlas, film, televíziu, kni-
hu. Studené médiá sú charakteristické menšími účinkami na publikum a väčšou participáciou 
cieľovej skupiny. Medzi chladné médiá zaraďujeme napríklad telefón, reč, seminár, rozhovor.

Funkcie médií hovoria o tom, k čomu vlastne média 
slúžia, aký majú pre nás zmysel. Funkcie médií vyplý-
vajú z usporiadania spoločnosti, kultúrneho kontex-
tu, sociálnych, politických a ekonomických podmie-
nok. V teórií sa stretneme s piatimi funkciami médií:

Informačná funkcia - jej úlohou je prinášať nové informácie o spoločenskom dianí a o svete v ktorom 
žijeme, vytvára obraz sveta v ktorom žijeme (v geografických, spoločenských, a politických súvislosti-
ach).

Zábavná funkcia - jej úlohou je poskytovať ľuďom zábavu, oddych, relax a rozptýlenie od problémov. 
Odvádza pozornosť publika od vážnych tém a problémov.

Kultúrna funkcia - jej úlohou je informovať o kultúrnom povedomí v danej krajine. Vďaka kultúrnej 
funkcie médiá udržujú a uchovávajú prvky kultúry danej krajiny a odovzdávajú ich ďalším generáciám.

Sociálna funkcia - jej úlohou je socializovať spoločnosť. Inak povedané, médiá nás ovplyvňujú tým, 
že nám ponúkajú normy a modely správania, ktoré je podľa nich vnímané ako spoločensky akcepto-
vateľné, a tým nám hovoria ako sa správať a konať v spoločnosti.

Politická funkcia médií - jej úlohou je informovať o politickom dianí v spoločnosti. Pomáha pochopiť 
fungovanie politiky.

Funkcie médií

Zamyslite sa, ktorá funkcia médií je podľa vás najdôležitejšia? Vysvetlite, 
prečo tak uvažujete.
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Učíme sa učiť

Určite ste sa už niekedy stretli s tým, že niektoré učivo sa učí veľmi ťažko, 
však? Práve preto si v tejto kapitole vysvetlíme a ukážeme rôzne tech-
niky, ktoré nám pomôžu pri učení, aby sme si učivo ľahšie zapamätali 
a lepšie ho pochopili. Tieto techniky potom môžeme využiť nie len pri 
učení mediálnej výchovy, ale aj pri učení akéhokoľvek iného predmetu.

Pojmové mapovanie – spôsob pojmového mapovania vypracoval Joseph D. Novak. Vďaka pojmovej 
mape dokážeme graficky znázorniť naše myšlienky a spôsob, akým chápeme určitú problematiku. Pre 
vytvorenie pojmovej mapy je potrebné si zvoliť tému, čiže pojem a vytvoriť naň čo najviac asociácií.

Pravidlá pojmového mapovania

1. Píšte, až kým nevyprší stanovený čas
2. Nekomentujte svoje myšlienky, píšte všetko, čo vás napadne
3. Nezamýšľajte sa v danú chvíľu nad pravopisom ani nad ničím, čo by vás mohlo obmedzovať

Funkcie pojmovej mapy 

Autodiagnostická – je určená žiakom – na základe pojmovej mapy žiak vie zistiť, ako 
chápe určitú tému a pomocou nej dokáže sledovať svoje pokroky v učení.

Diagnostická funkcia – je určená učiteľom – učiteľ dokáže na základe pojmovej mapy 
zistiť počiatočné informácie, ktoré majú žiaci o danej téme.  

Interakčná funkcia – vo vyučovacom procese sa po obsahovej a organizačnej stránke 
postupuje na základe pojmovej mapy, čím sa zabezpečí zmysluplné pridávanie nových 
učebných podnetov. 

Pojmová mapa je grafické znázornenie učiva, v ktorej pojmy sú body, a čiary medzi nimi znázorňujú ich 
vzťahy. Táto metóda je vhodná na testovanie vedomostí, ktoré sme sa naučili.  Podstatou pojmového mapo-
vania je osvojenie si vzájomných vzťahov medzi pojmami. Výsledkom pojmového mapovania/pojmovej 
mapy je diagram – schéma. Usporiadanie pojmov v tejto schéme by malo byť také, aby žiakom dávali zmysel.

Pojmové mapovanie
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Špeciálne:
 
1. Pojmová mapa obrázková
2. Pojmová mapa trojdimenzionálna 
3. Pojmová mapa mandala

Existujú 4 hlavné a 3 špeciálne formy pojmových máp

Formy pojmových máp

Hlavné:
 
1. Pojmová mapa pavúk
2. Pojmová mapa hierarchická
3. Pojmová mapa vývojový diagram
4. Pojmová mapa systémová

Postup

Postup tvorby pojmovej mapy je veľmi jednoduchý. Najčastejšie sa stretávame s pojmovou mapou - 
pavúk. Pre vytvorenie pavúkovej pojmovej mapy je potrebné najprv si zadefinovať pojem, ktorého 
sa má pojmová mapa týkať. Následne tento pojem napíšeme do stredu a vytvoríme okolo neho 
krúžok. Ďalej vytvárame ďalšie pojmy v krúžkoch, ktoré na seba nadväzujú a spájame ich čiarami.
Príklad:

mandala
trojdimenzinálna

obrázková

pavúk

hierarchická systémová

vývojový diagram
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Cinquain (Sinkejn) - jeho podstatou je vytvorenie „básne“, ktorá súvisí s určitou témou. Vďaka 
cinquainu dokážeme zhrnúť základné informácie o určitej téme do pár slov. Slovo cinquain pochádza 
z francúzskeho slova päť. Nazýva sa tak preto, lebo táto báseň má päť riadkov „veršov“. Môže slúžiť ako 
hodnotiaci prostriedok, vďaka ktorému zistíme mieru porozumenia danej témy, alebo aj ako prostriedok 
tvorivého vyjadrenia sa žiaka.

Cinquain

Pravidlá cinquainu

Prvý riadok - obsahuje podstatné meno

Druhý riadok - obsahuje dve prídavné mená

Tretí riadok - obsahuje tri slovesá

Štvrtý riadok  - obsahuje štvorslovnú vetu, týkajúcu sa danej témy

Piaty riadok - obsahuje synonymum, ktoré vyjadruje podstatu danej témy

Vytvorte vlastný Cinquain na tému Médiá do hore pripravených riadkov. 
Postupujte podľa pravidiel Cinqueinu. Po vyplnení každý svoj cinquain 

prečíta.

Médiá
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Vennov diagram

Vennov diagram je veľmi vhodnou metódou, ktorou sa porovnávajú dva prvky. Skladá sa z minimálne 
dvoch kružníc, ktoré tvoria prienik. Do každej kružnice vpíšeme charakteristické znaky pojmov a do 
prieniku týchto dvoch kružníc sa vpíšu ich spoločné znaky.

Pojmová tabuľka

Pojmová tabuľka je veľmi účinný spôsob, ktorým sa znázorňujú myšlienkové procesy. Čím viac por-
ovnávacích prvkov, tým viac účinnejšia je pojmová tabuľka. Tabuľka je zložená z riadkov a stĺpcov, do 
ktorých sa zaznamenávajú prvky a charakteristiky.

Príklad:
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Kniha Časopis

Vyplňte vyššie pripravený vennov diagram.



Ktorá z metód vás najviac zaujala a prečo?

Na ktorých predmetoch si myslíte, že vám môžu byť tieto metódy učenia sa 
ešte nápomocné?

13

Zhrnutie



PRINTOVÉ MÉDIÁ
Noviny a časopisy

Noviny a časopisy zaraďujeme medzi printové médiá, pretože ide o tlačené 
médiá, ktorých charakteristickou črtou sú aktuálnosť, periodicita a publicita.

Zákon o periodickej tlači č. 167/2008 Z.z. 

paragraf 2 “periodická tlač sú noviny, časopisy 

alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým náz-

vom s rovnakým obsahovým zameraním a v 

jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát 

v kalendárnom roku”

Noviny a časopisy sú základným systémom periodickej tlače.

Noviny sú periodická tlač, ktorá vychádza pravidelne a má univerzálny obsah. Ich obsah tvorí spravoda-
jstvo, publicistika a nenovinárske prejavy. Vyznačujú sa vyššou periodicitou. Noviny majú univerzálny 
obsah, čo znamená, že prinášajú informácie zo širokého spektra života. Oslovujú každého potenciálneho 
adresáta, bez ohľadu na jeho demografické znaky. Majú vyššiu periodicitu, čo znamená, že vychádzajú v 
častejších intervaloch. Vychádzajú zvyčajne denne alebo dvojdenne, v špeciálnych prípadoch vychádza-
jú týždenne alebo dvojtýždenne (napr. keď hovoríme o podnikových, regionálnych alebo lokálnych 
novinách). Vo svojom obsahu uverejňujú viac spravodajských a nenovinárskych, než publicistických 
žánrov. Je to najmä kvôli aktuálnosti ich obsahu a frekvencií ich vychádzania, či univerzálnosti ich 
charakteru. Čo sa týka grafickej úpravy, využívajú tradičnú typografickú úpravu, ofsetovú tlač. Využíva-
jú novinový papier s malým obsahom buničiny, alebo dobre glejnatý a strojovo hladný ofsetový papier.

Časopisy sú periodická tlač, ktorá má nižšiu periodicitu, čiže vychádza v dlhších časových inter-
valoch a má špecializovaný charakter. Majú špecializovaný charakter podľa zamerania, záujmov 
alebo demografických znakov potenciálnych adresátov. Majú nižšiu periodicitu týždennú, dvo-
jtýždennú, mesačnú alebo nižšiu. Nachádza sa v nich viac publicistiky nenovinárskych prejavov 
ako spravodajstva. Pri grafickej úprave uprednostňujú hĺbkotlač, ktorá je typická pre časopiseckú 
úpravu. Využívajú ofsetový, alebo málo glejnatý a dobre hladený, vláčny hĺbkotlačový papier.

Čítate noviny a časopisy, alebo uprednostňujete iné média ?

Prvým Slovenským denníkom bol Slovenský denník (1910-1915)

Prvým večerníkom bol Slovenský večerník (1929-1935)
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Typológia tlače

Podľa periodicity (frekvencie vychádzania) poznáme:

- denníky - vychádzajú najmenej 4 krát do týždňa (ranníky, poludníky, večerníky)
- dvojdenníky / obdenníky - vychádzajú 2 až 3 krát v týždni
- týždenníky - vychádzajú 40 až 52 krát v roku
- desaťdenníky - vychádzajú 30 - 36 krát v roku
- dvojtýždenníky - vychádzajú 1 krát za dva týždne
- mesačníky - vychádzajú mesačne
- dvojmesačníky - vychádzajú 1 krát za dva mesiace
- štvrťročníky - vychádzajú štvrťročne
- občasníky - najmenšia periodicita je 2 krát do roka

Podľa obsahového zamerania poznáme:

Periodiká pre širokú verejnosť
- univerzálne (spoločensko-politicko-ekonomické) - majú všeobecný obsah, ide o denníky, týždenníky, 
dvojtýždeníky napr. Nový čas, Národná obroda, Pravda...
- kultúrno-umelecké
- populárno-odborné
- programové
- rodinné
- zábavné napr. krížovkárske
- ženské
- detské a mládežnícke
- športové a pre turizmus
- cirkevné a náboženské
- pre zahraničie
- interné
- erotické a iné.

Pre špecifické skupiny obyvateľov:
- odborné
- vedecké
- profesionálnych a občianskych skupín
- podnikové a firemné
- školské
- iné

Podľa územného pôsobenia poznáme:

- ústredné
- regionálne
- lokálne

Tlačené médiá delíme na periodické a neperiodické. Medzi neperiodické tlačené médiá patria 
knihy a periodické tlačené médiá sú noviny a časopisy.

15



Tlač pre masy - toto pomenovanie majú noviny a časopisy, ktorých obsah je určený skôr na zábavu a 
chýba v nej politika. Ich obsah je určený pre široké ľudové vrstvy.

Novinársky celok je výsledkom tvorivej kolektívnej činnosti novinárov.

Novinársky prejav je prejav tvorivej činnosti jedného autora a je určený na šírenie masovokomu-
nikačnými prostriedkami. Novinársky prejav znamená konkrétnu výpoveď.

Novinárska kačica je pojem, ktorý sa používa, ak nejaký prejav (informácia) má vymyslený obsah.

Máte obľúbené noviny alebo časopisy? Ak áno, čo sa vám na nich najviac 
páči?

Odlišné znaky novín a časopisov:

Spoločné znaky novín a časopisov:

obsah, periodicita, spracovanie, pomer novinárskych 
žánrov

aktuálnosť, periodicita, publicita

Vypíšte si do zošita čo možno najviac novín a časopisov, ktoré poznáte a 
zaraďte ich podľa typológie.
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Spravodajstvo a publicistika

Už vyššie sme spomenuli, že noviny a časopisy sa skladajú z publicistiky a spravodajstva. Čo to 
znamená? Každý článok uverejnený v novinách a časopisoch patrí do určitej kategórie, buď do kate-
górie publicistických žánrov, spravodajských žánrov, alebo do kategórie nenovinárskych prejavov.

Spravodajstvo je základom novinárstva, pretože vo väčšine masovokomunikačných prostriedkov práve 
správa tvorí základ - fakt, základnú informáciu, od ktorej sa odvíjajú ďalšie novinárske prejavy. V spravoda-
jstve sa uplatňujú jednoduché vyjadrovacie prostriedky, ktoré neobsahujú komentovanie alebo hodnotenie 
informácie alebo faktu. Spravodajské príspevky sú spracované stručne, jasne a presne. Pri tvorbe spravoda-
jských príspevkov sa netvoria dlhé vety. Spravodajstvo má byť aktuálne (prinášať aktuálne informácie), profe-
sionálne (text musí byť kvalitne spracovaný), pohotové (informácie treba podať čo najskôr), stručné (text musí 
byť stručný a jasný) a zrozumiteľné (text by mal obsahovať jednoduché súvetia, aby sa v ňom čitateľ nestratil).

Pri tvorbe spravodajstva si môžeme vybrať z troch postupov:

Chronologický postup - zachytáva udalosti tak, ako sa stali od začiatku po koniec.
Logický postup - najprv informuje o najdôležitejších faktoch.
Dynamický postup - najprv informuje o najzaujímavejších faktoch, ktoré majú za úlohu upútať čitateľov.

Spravodajstvo 

Poznáme štyri hlavné spravodajské žánre:

Správa
Referát
Spravodajský rozhovor
Riport

Správa môže byť:

Úlohou spravodajstva je odpovedať na šesť základných otázok:
Kto? Čo? Kedy? Kde? Ako? Prečo?
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Krátka správa má tri formy:

Noticka - je jednovetová krátka správa, ktorá v krátkosti informuje o tom kto-
čo-kedy-kde urobil, alebo čo-kedy-kde sa stalo. Zo šiestich spravodajských 
otázok musí odpovedať minimálne na tri.

Fleš - je stručná správa, ktorá má mať maximálne 30 slov a informuje o význ-
amných politických správach z domova i zahraničia. Fleš využívajú najmä tlačové agentúry ako 
predbežnú správu o určitej udalosti, o ktorej ešte nemajú dostatok informácií.

Jednostĺpec - má samostatný informačný titulok. Text aj titulok je zalomený do jedného stĺpca.

Obsahuje väčšinou jeden dôležitý fakt, informáciu, ktorá je zatiaľ neznáma a 
má spoločenský význam.

Krátka správa

Publicistika je druhou základnou zložkou novinárskeho celku a od spravodajstva sa líši najmä voľbou 
jazykovo výrazových prostriedkov. Objavuje sa častejšie v periodických, ktoré majú nižšiu periodicitu - 
týždenníky, dvojtýždenníky, mesačníky atď. Jednou z hlavných čŕt publicistiky je hodnotenie. V publici-
stických textoch sa odrážajú postoje autora, jeho názory a životné skúsenosti, čo ovplyvňuje jeho prejav. K 
publicistickým textom zaujímame určité stanovisko a tvoríme si na ne názor, čo znamená, že sú mienkot-
vorné. Častokrát sa v publicistike stretneme s pojmami, ktoré sú opisné a ľahko pochopiteľné pre príjemcov.

Publicitsika

Znaky publicistiky

- Aktuálnosť

- Prístupnosť

- Pohotovosť

- Masovosť

Publicistiku delíme podľa toho, aké jazykové prostriedky autor používa  a ako 
pristupuje k spracovaniu udalosti na:

Publicistika racionálneho typu - využíva prvky výkladového slohového postu-
pu  a má blízko k náučnému štýlu.  Zaraďujeme sem komentár, úvodník, rozbor, 
recenzia, poznámka, publicistické interview, redakčná beseda, epištolárnu publi-
cistiku (anketa, ohlas, diskusia, otvorený list, žurnalisitický list)

Publicistika emocionálneho typu - využíva prvky a jazykové prostriedky typické 
pre umelecký štýl. Zaraďujeme sem reportáž, fejtón, besednica, causerie, glosa, 
črta, esej, stĺpček, kurzíva, enterfilet
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O aké témy sa najčastejšie zaujímate v novinách a časopisoch? Patrí medzi ne 
aj spravodajstvo?



Titulky majú veľmi dôležitú úlohu v tlači, a tou je upútať a zaujať pozornosť čitateľa. Titulok je prvé oslo-
venie adresáta. Mal by napovedať, o čom bude článok, ku ktorému patrí. Mal by byť jasný, stručný, krátky, 
konkrétny, pôsobivý a nápaditý. Dobrý titulok by mal mať 16 - 20 znakov, maximálne však 45 znakov.

Titulok

Slovo reportáž pochádza z anglického slova report, čo znamená správa. I keď sa reportáž nachádza v pub-
licistických žánroch, má veľmi blízko k spravodajstvu. Reportáž má opisnú 
formu. Hlavný je opis deja, pri ktorom novinári vyjadrujú svoje názory, 
pocity a postoje. Pri písaní reportáže sa autori pridržiavajú faktov a auten-
tických výpovedí svedkov. Kvôli dokumentárnosti sa v reportáži vyskytuje 
veľa fotografií. V reportáži sa stretneme s analýzou, syntézou, dedukciou, 
indukciou, hodnotením, porovnávaním, uvažovaním, zovšeobecňo-
vaním, umeleckými prvkami a obrazovými vyjadrovacími prvkami.

Reportáž

Tušer a Fllorichová delia reportáž na:

1. Epická reportáž - ide najmä o cestopisné reportáže, vlastné skúsenosti, zážitky, úvahy
2. Dramatická reportáž - ide o dejovú reportáž, v ktorej sa využívajú metafory na stupňo-
vanie deja
3. Afabulárna reportáž - pohľad do vnútorného života človeka
4. Reportáž-interview - u nás sa nevyskytuje, len veľmi málo
5. Reportáž-portrét - rozoberá život nejakého človeka
6. Problémová reportáž - rozoberá chyby a nedostatky, ktoré vplývajú na život spoločnosti
7. Sociálna reportáž - znova sa objavuje v slovenskej periodickej tlači
8. Mikroreportáž - rozsahovo najmenšia

Pripravte si na ďalšiu hodinu ukážky aspoň jednej reportáže a jednej správy. 
Pokúste sa ich na hodine rozanalyzovať a zistiť, o aké typy ide.

Prečo sú podľa vás titulky v novinách a časopisoch také dôležité? Prečítali 
ste si niekedy článok v novinách alebo časopisoch len na základe toho, že vás 

zaujal titulok?

19



V minulosti sa za bulvárnu tlač považovali periodiká, označované ako Yellow Press – žltá žurnalistika. 
Tento názov vznikol v roku 1896 podľa komiksového príbehu, ktorého charakteristickým znakom bola 
žltá farba a vychádzal v nedeľu. Neskôr boli tieto komiksy dva a navzájom si konkurovali a bojovali o 
čitateľov. Žltá žurnalistika sa považuje za úpadkový druh novinárstva, lebo sa neriadi etickými princíp-
mi a výber a spracovanie faktov podriaďujú komerčným cieľom.

Charakteristiky žltej žurnalistiky:
- Veľké, nápadné a poplašné titulky, ktoré sú škandalózne
- Nadmerné množstvo obrazového materiálu
- Nedôvera voči spoločenským inštitúciám a hodnotám

Obsah bulvárnej tlače tvoria škandály známych osobností a 
senzácie. Zameriavajú sa na veľmi veľký počet ľudí – veľké 
publikum. Objavuje sa v nich veľa inzercie – reklám, vďaka 
čomu sú lacné. Ich obsah je orientovaný skôr na zábavu. Zážitok 
a emócie sú znakom bulvárnej tlače. Čo sa týka grafickej úpravy, nájdeme v bulvárnych peri-
odikách veľa obrázkov a fotografií, ktoré väčšinou prevažujú text, využíva výrazné grafické prvky (veľké 
písmená, farebnosť). V textoch nájdeme aj slangové a hovorové výrazy, ktoré sa používajú preto, aby bol 
text pochopiteľný pre všetky spoločenské vrstvy.  Najznámejšie bulvárne periodikum na Slovensku je: 
Nový Čas.

Bulvárna vs. seriózna tlač
Bulvárna tlač

V serióznej tlači by sa novinári mali snažiť dodržiavať 
nasledujúce zásady:

nestrannosť, 
vyváženosť, 
objektivita, 
poctivosť, 
čestnosť, 
pravdivosť, 
zodpovednosť 
dôsledné overovanie faktov

Hlavným cieľom serióznej tlače je prinášať čo najviac informácií, založených na faktoch, ktoré sú 
zhodné s realitou, čiže tak ako sa stali. Odlišujúcimi znakmi medzi bulvárnou a serióznou tlačou je 
výber, kompozícia a podávanie informácií. Aj bulvárne periodiká informujú o aktuálnom spoločens-
kom dianí, rozdiel je však v tom, že seriózna tlač nedokresľuje informácie o vymyslené neoverené fakty.

Čítate bulvárne alebo seriózne periodiká? Ak áno, aké? Myslíte si, že ob-
sah bulvárnych periodík sa páči aj ľuďom, o ktorých píšu? Svoje tvrdenie 

vysvetlite.
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Zo začiatku sa bulvárne periodiká sústreďovali na vymyslené príbehy, od ktorých postupne upustili a začali sa venovať celebritám, móde a špor-tu. Označenie novín ako bulvárne vzniklo na základe názvu širokých francúzskych ulíc, na ktorých boli predávané. Najznámejším bulvárnym denníkom bol denník The Sun (1832).

Seriózna tlač



Pokúste sa vlastnými slovami charakterizovať bulvárnu a serióznu tlač. Svoje 
tvrdenia odôvodnite. 

Zamyslite sa a pokúste sa vysvetliť,  prečo ešte stále existujú tlačené verzie 
novín a časopisov, keď už si môžeme prezerať ich digitálne verzie pomocou 

mobilov a tabletov? Prečo si ľudia stále radi kupujú noviny a časopisy?
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AUDIOVIZUÁLNE MÉDIÁ
Reality show

1. Diváci majú možnosť zasahovať do diania, napr. hlasovaním
2. Ľudia vystupujúci v reality show sú nepretržite natáčaní kamerou
3. Reality show má charakter televízneho vysielania
4. Verejnosť vstupuje ako protagonista
5. Nie sú jasné hranice medzi realitou a fikciou

Znaky Reality show

Pokúste sa vymenovať aspoň tri plusy a tri mínusy reality show. 
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Reality show patria medzi najsledovanejšie televízne formáty poslednej doby, vďaka čomu sú veľmi
obľúbené z komerčného hľadiska – vyššia sledovanosť = vyššie ceny za predaj reklamného času = vyšší
zisk. Práve preto, že sú reality show také sledované, existuje ich tak veľa. Ide o formu novodobej zábavy.
Podstata reality show je v tom, že súťažiaci resp. účinkujúci sú neustále monitorovaní a natáčaní pri všet-
kých aktivitách počas celého dňa. Niekedy sa zobrazujú ľudia a situácie, ktoré v divákoch vyvolávajú pocit 
závisti, inokedy sú zobrazované trápne a nezávidenia hodné situácie, ktoré degradujú človeka. Diváci majú 
pocit, že môžu rozhodovať o osude iných ľudí a byť súčasťou, spolutvorcom tejto show, čo by inak nemali 
možnosť. Obsah reality show sa sústreďuje najmä na bežné a každodenné veci, s ktorými sa diváci veľmi ľah-
ko stotožnia. Divák sa stáva pasívnym aktérom – prostredníctvom hlasovania môže vyjadrovať svoje sym-
patie alebo antipatie. Vďaka reality show majú diváci pocit, že môžu vládnuť nad inými ľuďmi a ovplyvňovať 
ich osud, taktiež môžu nahliadnuť do ich súkromia a sledovať ich správanie v rôznych životných situáciách.
Poznáme rôzne druhy reality show, za prvú môžeme považovať reality show Big Brother, ktorej formát je 
pôvodom holandský, no vysielal sa aj u nás. V reality show vystupujú rôzni ľudia, môže ísť o amatérskych 
hercov alebo aj o obyčajných ľudí, 
ktorí sú neustále natáčaní v uzavretom 
priestore a o tom, či zostanú v tejto re-
ality show aj naďalej, rozhodujú buď 
diváci svojím hlasovaním, alebo rôzne 
súťaže, ktorých sa musia zúčastniť.



V západných krajinách rozlišujú tri druhy reality show:

1. Reality show, pri ktorých sú diváci len pasívnymi pozorovateľmi iných 
ľudí, ktorých sledujú pri ich každodenných činnostiach, ide najmä o sle-
dovanie celebrít, ktoré majú vlastné reality show.
2. Reality show na štýl skrytej kamery, kde sa účinkujúci dostanú do 
určitých naaranžovaných situácií.
3. Súťažné reality show, ktoré poznáme aj my u nás, účinkujúci sú v 
uzavretom prostredí, kde sú monitorovaní a diváci sa prostredníctvom 
hlasovania podieľajú na výsledku, resp. víťazoch reality show.

Je potrebné si uvedomiť, že reality show sú hrané a majú svoj scenár. Čiže všetky situácie, ktoré vidíme 
na televíznych obrazovkách, sú dopredu naplánované a hrané. Každý v reality show má svoju úlo-
hu, ktorú musí hrať. Je potrebné si uvedomiť, že mediálnym tvorcom ide len o zisk a na 
televíznych obrazovkách ponúkajú veľmi úpadkový typ zábavy. Vyskytuje sa 
v nich utrpenie, výsmech z iných ľudí a podobne. Pokiaľ nezmeníme 
naše správanie a nebudeme si vyberať kvalitnejšie programy, tieto 
formáty z našich obrazoviek nezmiznú.

Na Slovensku máme možnosť na televíznych obrazovkách 
vidieť naozaj veľmi veľa rôznych reality show. Tento 
zábavný formát si obľúbili najmä komerčné televízne stan-
ice, ktoré ho svojím divákom ponúkajú doslova dennodenne v 
pravidelnom vysielacom čase, pričom sa predbiehajú v sledovanosti. Tento 
konkurenčný boj má za následok to, že kvantita prevažuje nad kvalitou a 
teda, že síce máme na výber z naozaj veľkého množstva reality show, ale 
ich obsah nie je na vysokej úrovni. Medzi najznámejšie slovenské reality 
show patria: Farma, Československo má talent, Zámena manželiek, Čes-
ko Slovenská Superstar, Ostrov, Farmár hľadá ženu.

Pozitíva Reality show Negatíva Reality show

Aké reality show pozerávate a prečo? Čo vás na nich najviac zaujíma?
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Najmä deti vo svojich vzoroch hľadajú určitú identifikáciu, chcú sa im podobať,  preto sa snažia správať 
ako oni, vyzerať ako oni, snažia sa im podobať a riešiť životné situácie tak, ako by ich riešil ich hr-
dina. Preto je veľmi dôležité, aby médiá ponúkali vzory správania, ktoré sú hodné napodobňovania, 
napríklad športovci, významné osobnosti z oblasti vedy a techniky, inšpiratívne osobnosti a podobne.
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Mediálne prezentované vzory
Médiá sú zdrojom zábavy, odreagovania sa, trávenia voľného času, informovania sa, komunikácie 
a sú aj zdrojom formovania identity. Pri vytváraní si vlastnej identity, najmä u mladých ľudí, zohrá-
vajú médiá veľmi dôležitú úlohu, pretože prezentujú určité 
vzorce správania, s ktorými sa mladí ľudia ľahko stotožňujú a 
vďaka ktorým hľadajú svoje vlastné ja a svoje miesto vo svete.

Mediálne vzory sú prezentované príťažlivým spôsobom tak, 
aby boli pre nás zaujímavé. Väčšinou však ide o umelo vyt-
vorené vzory, ktoré sú štylizované do podoby 
krásnych a úspešných ľudí – hviezd, alebo naopak, 
obyčajných ľudí, ktorí sú pre mládež zaujímaví 
práve svojou obyčajnosťou.

V médiách sa často krát prezentujú ce-
lebrity - speváci, moderátori, redakto-
ri, slávne osobnosti, ktoré sú veľkým lákadlom pre 
mladých ľudí,  najmä vďaka pozlátku, ktoré okolo nich je.

Vyššie sme preberali problematiku reality show, aké vzory správania sú v nej 
prezentované? 



Za vzor môžeme považovať niekoho, kto je hodný nápodoby, alebo niekoho, kto je inšpiratívny. 
Vzory ponúkajú ľuďom určité modely správania, zvládania určitých situácií, rôzne názory, pres-
vedčenia, hodnoty. Vďaka vzorom si dokážeme utvárať názor o sebe samom, o tom, akí by 
sme mali byť a ako by sme sa mali správať. Vzory nás vedia motivovať do určitých činností. 
Pre dospievajúcich mladých ľudí sú vzory veľmi dôležitou súčasťou ich života. Mladí ľudia si vy-
berajú vzory na základe ich hodnotovej orientácie, skúsenosti a životného smerovania. Často 
krát sú to ľudia z ich okolia, alebo práve vzory prezentované v televízií, filmoch alebo literatúre.

Z výskumu. ktorý sa realizoval v roku 2007 na 

18-tich slovenských stredných školách vyply-

nulo,  že na prvom mieste boli vzory z  ich 

blízkeho okolia (rodinní príslušníci a kamaráti) 

a na druhom mieste sa umiestnili mediálne 

prezentované vzory (hudobníci, športovci, herci 

a speváci). Najmenej zastúpenou kategóriou boli 

herci a moderátori.

Vzory predkladané médiami sú vždy krásni a dokon-
alí ľudia. Tieto vzory treba ale kriticky prehodnocovať. 
Je potrebné si uvedomiť, že títo ľudia sa v skutočnom 
živote môžu správať úplne inak, ako sa prezentujú 
v televízií. A tiež aj úplne inak vyzerajú, ako v skutočnom živote. Schválne sú styleovaní tak, aby 
vyzerali dobre a príťažlivo, ale je potrebné si uvedomiť, že skutočnosť je častokrát iná. O ich vzhľad 
sa zväčša stará tím maskérov a vizážistov,  alebo ich dokonalý vzhľad dotvárajú šikovní retušéri.

Mali by sme sa zmyslieť nad tým, prečo niek-
torých ľudí uznávame, prečo ich považu-
jeme za svoj vzor a aké majú kvality. 
Ideálne je hľadať si vzory z reálneho života, zo 
svojho okolia, ľudí, ktorých poznáme a vieme aké 
majú kvality a nie len ľudí, ktorí sú pekní a slávni.

Kto je vaším vzorom a prečo? Aké jeho vlastnosti sa vám páčia? 
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Reklama

Reklama je cieľavedomé pôsobenie na spotrebiteľov (kupujúcich), čiže ľudí, ktorej hlavným cieľom je 
vyvolať záujem o kúpu tovaru alebo služby. Reklama je pre takmer všetky typy komerčných médií veľmi 
dôležitá, pretože práve vďaka reklame existujú. Príjmy z predaja reklamného času alebo reklamnej plochy 
(inzercia v novinách), tvorí podstatnú časť zisku komerčných médií. Bez 
reklamy v novinách by noviny nemohli byť také lacné ako sú. Komerčné 
rádia a televízie by bez reklamy neexistovali. Médiá obchodujú s pred-
pokladanou pozornosťou svojich príjemcov. Reklama je zámerná a cielená 
komunikácia s jasne formulovanými cieľmi. Reklama je platená a využí-
va persuazívne prvky čo znamená, že príjemcov reklamy presviedča, 
p r e - hovára alebo ovplyvňuje. Za reklamu považujeme 

reklamné spoty v televízií, inzerciu v novinách a 
časopisoch alebo video spoty na internete, plagáty, lietajúce balóny, bannery 

a pod. Za reklamu môžeme považovať aj rôzne akcie, ktoré majú propagačný 
charakter. Zdrojom reklamy je zadávateľ reklamy, tvorca reklamy 
(reklamná agentúra) a médium, ktoré reklamu šíri ďalej príjemcom, 
cieľovej skupine, pre ktorú je reklama určená. Reklamný text musí vyť 
spracovaný zaujímavým spôsobom, aby oslovil ľudí a musí byť pocho-
piteľný, aby ho publikum správne dekódovalo, čiže pochopilo. Rekla-
ma pracuje aj so spätnou väzbou,  ktorá sa prejavuje v zmene spotre-

biteľského správania, čiže v tom, či sa zvýši predaj výrobkov alebo služieb, alebo nie.

Môžeme rozlišovať:

Komerčná reklama – ktorá sa orientuje na propagáciu a predaj tovarov a služieb.
Politická reklama – ktorá podporuje politikov a politické strany najmä v predvolebných kampaniach.
Sociálna reklama – ktoré sa orientujú na zmenu v správané spoločnosti, napríklad čo sa týka bezpečnosti 
na cestnej premávke, psíčkarov a podobne.
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Priraďte obrázky k správnym druhom reklamy a vysvetlite, prečo ste tak 
postupovali.



Opakovanie – reklamy, ktoré sa často krát opakujú, si ľudia aj zapamätajú.

Odmena – ide napríklad o ponúkanie zliav, alebo že niečo dostaneme zadarmo k výrobku. 

Trest – je opakom odmeny, v týchto typoch reklamy sú, napríklad, spomenuté dbajte na zdravie svojho 
dieťaťa a podobne. Skôr ide o citové vydieranie.

Apel na zdieľané hodnoty – reklamy tohto typu sa sústreďujú na zaužívané hodnoty v spoločnosti, 
napríklad, sáčkové polievky  - šetrite svoj čas a využite ho na niečo iné, alebo rôzne reklamy na poiste-
nie.

Stotožňovanie a napodobňovanie – do reklám sa dosadzujú ľudia, s ktorými sa dá ľahko stotožniť.

Skupinová identita – s výrobkami a službami sa zároveň ponúka aj členstvo v určitej skupine. 

Splnená túžba – reklamy prezentujú, že vďaka určitým produktom dosiahneme niečo, po čom sme už 
dlho túžili.

Potreby – v reklamách sa sústreďujú na základné ľudské potreby, akými sú uznanie a podobne. 

Provokácia – ide o nezvyčajné, v niečom provokatívne reklamy.
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Funkcie reklamy

Ako sme vyššie spomínali, reklama využíva persuazívne, čiže presviedčacie techniky, ktorými nás 
ovplyvňuje k tomu, aby sme si daný výrobok alebo službu zakúpili. Ide o tieto techniky:

Informačná funkcia - má za úlohu informovať o produktoch 
alebo službách
Presviedčacia funkcia - má za úlohu zaujať príjemcov a motivo-
vať ich k určitej činnosti
Aktivizačná funkcia - má za úlohu vyvolať zmenu v spotre-
biteľskom správaní

Odsledujte doma práve prebiehajúce reklamy a pokúste sa v nich nájsť niek-
toré z vyššie spomenutých techník. Názvy reklám aj svoje zistenia si zapíšte 

do zošita a odprezentujte ich na nasledujúcej hodine.



V praxi sa často krát stretneme s tým, že reklama obsahuje neetické prvky, akými sú:

•   Zneužívanie náboženských presvedčení
•   Obscénnosť a vulgárnosť
•   Nahováranie na sebaliečenie prezentovaním liekov, na ktoré netreba lekársky predpis
•   Podporovanie nákupov deťmi
•   Podprahova reklama, ktorá pôsobí na naše podvedomie
•   Nepravdivé reklamy
•   Zobrazovanie národných a štátnych znakov

Etický kódex reklamnej praxe uvádza etické princípy, ktorými 
sa musí riadiť reklama na Slovensku. Na jeho dodržiavanie na 
Slovensku dohliada Rada pre reklamu, ktorej hlavným cieľom 
je, aby sa na Slovensku šírila slušná, decentná, legálna a pra-
vdivá reklama. Rada pre reklamu prijíma sťažnosti na reklamy 
a posudzuje ich podľa Etického kódexu reklamnej praxe.

Okrem Etického kódexu existuje aj Zákon o reklame č. 147/2001 Z. z., ktorý určuje, citujeme “... 
všeobecné požiadavky na reklamu, požiadavky na reklamu niektorých produktov, ochranu spotrebiteľov 
a podnikateľov pred účinkami a neprípustnej porovnávacej reklamy a pôsobnosť orgánov verejnej správy 
pri výkone dozoru alebo dohľadu (ďalej len „dozor“) nad dodržiavaním tohto zákona.”

Uvádzame pár požiadaviek na reklamu, ktoré vyplývajú zo zákona:

Reklama nesmie dehonestovať ľudskú dôstojnosť, vierovyznanie a nesmie diskriminovať ľudí na 
základe ich pôvodu, rasy alebo pohlavia.
Reklama nesmie zobrazovať a propagovať násilie, násilné správanie alebo vandalizmus.
Reklama nesmie zobrazovať nahotu neslušným spôsobom.
Reklama nesmie prezentovať produkty, ktoré by škodili životnému prostrediu alebo životu na Zemi. 
Nesmie byť použitá podprahová reklama, ktorá pôsobí na podvedomie ľudí. 
V reklame nesmú byť zobrazené deti v nebezpečných situáciách a nesmú byť navádzané na správanie, 
ktoré by mohlo poškodiť ich zdravie, morálny a psychický vývin. 

Reklama sa nás snaží ovplyvňovať tým,  že preniká do našich predstáv, podvedomia a vzbudzuje v nás 
určité očakávania. Ide o zložitý proces sugescie, čiže vplývania. Reklama by mala brať ohľad na morálne 
a etické normy.
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Čo si myslíte o celebritách ako o vzoroch správania?

Ako na vás pôsobí reklama? Kupujete si výrobky alebo služby na základe 
reklamy? 
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DIGITÁLNE MÉDIÁ
Sociálne médiá
V súčasnosti veľmi veľa ľudí používa sociálne médiá najrôznejšieho druhu a takmer nonstop. Dalo by 
sa povedať, že dokonca žijú prostredníctvom sociálnych médií. Uverejňujú statusy, komentujú, zdieľa-
jú, pridávajú fotografie a videá zo svojho života, ale najmä komunikujú prostredníctvom sociálnych 
médií. Vďaka sociálnym médiám prebieha interakcia medzi ľuďmi v on-line prostredí internetu. So-
ciálne médiá obsahujú činnosti a správanie ľudí v on-line komunitách, ktorí si vďaka týmto „konver-
začným médiám“ zdieľajú, čiže vymieňajú informácie, názory a vedomosti. Tieto médiá sú webové 
aplikácie, ktoré umožňujú ľuďom vytvoriť a zdieľať rôzne obsahy – konverzácie, obrázky, videá, zvuky. 

Druhy sociálnych médií podľa ich charakteru:

       • Sociálne siete, B2B sociálne siete
       • Blogy, micro-blogy
       • Diskusné skupiny a fóra
       • Geo-lokačné systémy
       • Webové nástroje na publikovanie obsahu vytvoreného používateľmi
       • Wiki nástroje
       • Sociálne záložkovacie systémy
       • Podcasty
       • Nástroje na zdieľanie multimédií, fotografií, hudby
       • Virtuálne svety a pod.

V priebehu 60 sekúnd sa prostredníctvom sociálnych médií:

Na Facebooku sa pošle 2,5 milióna správ, statusov a komentárov
Na Twitteri sa pošle 278 tisíc tweetov
Odošle sa 204 miliónov mailov
Na Facebooku sa 1,8 miliónkrát stlačí „Like“
Uskutoční sa 11 tisíc vyhľadávaní na LinkdeIn
Na Instagram sa pridá 210 tisíc fotografií
Na Youtube sa nahrá 72 hodín videa

Koľko času v priemere za deň strávite používaním sociálnych médií? Na čo 
najčastejšie sociálne médiá využívate?
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Podobne ako pri iných závislostiach, aj závislosť na používaní sociálnych médií prebieha rovnako. 
Rýchlo a ľahko získané príjemné pocity sú znakom všetkých závislostí a platí to aj pri závislosti na 
sociálnych médiách.

   Negatíva sociálnych médií:

Z viacerých výskumov vyplýva, že ľudia trávia veľmi veľa času používaním 
sociálnych médií, z čoho sa môže veľmi ľahko stať závislosť. Ľudia sa môžu stať 
závislými na sociálnych médiách pokiaľ:

•    stále rozmýšľajú nad sociálnymi médiami a nad tým, ako a kedy ich budú 
využívať.
•    majú nutkanie navštevovať sociálne médiá, aby im náhodou niečo neušlo. 
•    sú nervózni ak sa nemôžu pripojiť a používať sociálne site.
•    ak sa snažili využívať sociálne médiá menej, ale nevyšlo im to, resp. v tom 
nevytrvali.

Pozitíva, ktoré nám ponúkajú sociálne médiá:

Komunikácia, interaktivita, konverzácia – v prostredí sociálnych 
médií môže byť každý prijímateľom aj producentom (vytvárateľom) 
informácií. Komunikácia môže prebiehať obojstranne alebo mnohostranne, 
čiže medzi viacerými užívateľmi naraz.
Tvorba obsahu – v prostredí sociálnych médií môžeme vytvárať rôzne obsahy (ko-
mentáre, fotky, videá), ktoré môžeme meniť, dopĺňať a vytvárať. 
Zdieľanie – obsahy, zverejnené alebo vytvorené v prostredí sociálnych médií môžeme šíriť 
medzi rôznymi používateľmi sociálnych médií alebo medzi sociálnymi médiami navzájom. 
Hodnotenie informácií – môžeme hodnotiť rôzne obsahy zverejnené na sociálnych médiách, a tým 
hodnotiť ich kvalitu, čo môže pomôcť ďalším užívateľom zistiť, aký názor majú iní na daný obsah.
Kolektívna múdrosť – vďaka tomu, že sa prostredníctvom sociálnych médií zdieľajú stále aktuálne-
jšie informácie, užívatelia sociálnych médií sú neustále informovaní. Túto informovanosť podporujú 
spoluúčasťou, čiže vďaka tomu, že vyjadrujú a zdieľajú svoj názor a hodnotenie.
Sociálny kapitál – vďaka sociálnym médiám sa vytvárajú určité komunity a vzťahy medzi užívateľmi, 
vďaka čomu lepšie a rýchlejšie medzi sebou komunikujú.
Prepojenosť – znamená, že rôzne stránky, zdroje a ľudia sú medzi sebou prepojení.
Nie sú viazané časom, prístupom, priestorom s dostupnosťou – vďaka internetu sú všetky sociálne 
médiá dostupné takmer všade na svete.

Uprednostňujete využívanie sociálnych médií pred inými aktivitami? Ak áno 
prečo? Myslíte si, že čas strávený so sociálnymi médiami je dobre využitým 

časom?
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Pri aplikácií Digital DETOX si nastavíme čas, ako dlho má detox 
trvať, teda ako dlho si chcem od sociálnych médií oddýchnuť. V tom 
momente sa nám zariadenie vypne na dobu, akú sme si určili. Treba 
si uvedomiť, že zariadenie bude fungovať len v núdzovom režime 
a nebude vôbec možné ho používať. Ak táto aplikácia beží, nedá sa 
nijako vypnúť, treba počkať až kým vyprší čas, ktorý sme si nastavili a 
až potom sa zariadenie opäť zapne.

Pri aplikácií PHAUSE sa zariadenie prepne do 
letového režimu, čiže sa vypne všetko, čo funguje 
na bezdrôtovej komunikácií. Svoje výsledky, koľko 
času sme strávili mimo sieť môžeme sledovať a 
porovnávať ich so svojimi priateľmi.

Pre to, aby sme sociálne médiá využívali menej, a tým pádom sa nestali závislými, musíme vedieť ako 
tieto médiá vypnúť. Existuje na to aj pár aplikácií, vďaka ktorým vieme vypnúť napríklad náš smart-
phone takým spôsobom, aby sme si oddýchli od sociálnych médií. Sú to napr. aplikácie Digital DETOX 
alebo PHAUSE. 

Používate tieto, alebo podobné aplikácie na to, aby vám pomohli tráviť menej 
času so sociálnymi médiami? Čo si o takýchto aplikáciach myslíte, sú podľa 

vás prospešné alebo zbytočné? Svoje tvrdenie odôvodnite.
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Youtuberi a Blogeri

Už ste sa určite stretli s pojmami Youtuber a vlog. Nepochybujeme o tom , že práve pre vašu generáciu 
je prostredie Youtubu a iných sociálnych sietí veľmi známe. Pred pár rokmi tomu však tak nebolo. Pár 
rokov dozadu žiadny youtuberi neexistovali a teraz sú z nich novodobé celebrity. Prečo je tomu tak? You-
tuber je človek, ktorý natáča videá (vlogy), v ktorých 
je práve on hlavným aktérom. Vlogy môžu byť najro-
zličnejšieho charakteru. Na to aby ste sa stali Youtu-
berom potrebujete vlastný kanál na Youtube, na ktorý 
budete nahrávať svoje videá, a pokiaľ ste úspešný a 
máte veľa odberateľov alebo subscriterov čiže ko-
mentovateľou (veľké publikum), stanete sa populár-
no osobnosťou, ktorú pozná obrovské množstvo ľudí. 

Treba spomenúť, že prostredníctvom youtubu a 
vlogu sa robí obrovská reklama, a pokiaľ je youtuber 
úspešný google do jeho videí umiestňuje reklamy, 
z ktorých majú prospech ako youtuber tak aj samot-
ný youtube. Pokiaľ má Youtuber ešte viac zhliadnutí, 
ktoré sa pohybujú v státisícoch alebo miliónoch, začnú 
ich oslovovať rôzne firmy, aby propagovali ich výrob-
ky alebo služby. Vďaka čomu sú najlepší Youtuberi 
platení a natáčanie vlogov sa stane ich zamestnaním. 

Youtuberi využívajú propagovanie produktov najmä 
formou Product Placement, čo znamená, že nie je náho-

da, ak sa nejaký youtuber vo svojom videu napije z Coca 
Coly, alebo používa mobil určitej značky, alebo má na sebe tričko určitej značky. Ide o reklamu, za ktorú do-
stanú youtuberi zaplatené. Finta je v tom, že človek túto reklamu ani nepostrehne, pretože je prezentovaná v 
rámci videa veľmi zábavným spôsobom. Reklama určitých produktov alebo služieb môže prebiehať aj inak.

Vlogy, v ktorých youtuber rozpráva rôzne zaujímavosti z natáčania a zážitky z ciest. Takéto vlogy môžu 
firmy využívať napríklad tak, že vezmeme youtubera na nejakú zaujímavú akciu, ktorú daná firma organizuje 
alebo výlet. Vo videu potom youtber úplne nenásilne rozpráva o týchto akciách resp. miestach, ktoré navštívil 
vďaka danej firme, a tým jej robí reklamu, spomenie čomu sa daná firma venuje, predstaví ju a podobne.

Ďalším spôsobom je rozbaľovanie produktov pred kamerou. Ide o propagačné video, ktoré nazývame 
unboxing, čiže youtuberi rozbaľujú a prezentujú určité produkty priamo pred kamerou. Ide najmä o 
beauty vlogy, kde dievčatá alebo aj chlapci radia, ako sa s danými produktmi namaľovať, ako ich používať, 
ako sú s nimi spokojní a podobne. Čiže opäť tu vzniká priestor na veľmi nenásilnú a zábavnú reklamu.

Existujú aj tzv. Lets play videá, ide o to, že youtuberi ukazujú, ako hrajú videohry, ukazujú rôzne triky a ko-
mentujú, čo sa v hre deje. Tieto videá slúžia najmä na propagáciu videohier a preto ich často využívajú výrob-
covia hier. Najúspešnejší youtuber na svete PewDiePie sa zameriava vo svojich videách na hranie videohier.

Youtuberi
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Portály a stránky na ktorých si môžete vytvoriť blog.:

• Blog.sme.sk   • Blogger.com = zadarmo na tri roky   • Blog.sk   • Bloguje.cz   • Blogspot.sk

Podľa marketingových expertov má reklama prostredníctvom youtuberov taký 
silný vplyv, pretože ľudia tieto videá nevnímajú ako reklamu, vďaka tomu, že 
videá majú zábavný charakter a reklama nie je až taká nápadná ako obyča-
jná reklama, ktorú poznáme z tlače alebo televízie. Youtuberi svojimi videa-
mi pridávajú produktu vášeň a emócie. A tí, ktorí sledujú yotuberov, samoz-
rejme sledujú čo požívajú a riadia sa ich názormi. Najviac tento spôsob 
reklamy využívajú firmy ako L´oreál, Milka, Redbul, Coca-Cola, a ďalšie. 
Na rozdiel od blogerov, ktorí svoje príspevky píšu, youtuberi ich natáčajú.

Blogeri

Blog a blogeri sú ďalším fenoménom dnešnej doby. Človek má oddávna potrebu komunikovať a vďaka 
internetu nie je problém, aby mohol ktokoľvek napísať a zverejniť čokoľvek čo chce a zdieľať to prostred-
níctvom internetu širokému počtu ľudí. Slovo blog vzniklo z anglického slova weblog, čo znamená záznam 
zapísaný na webovej stránke. Väčšina blogov je niečo ako denník alebo recenzia, alebo komentár. Často sa 
na podčiarknutie príspevku používajú obrázky, fotografie z ciest alebo zaujímavé videá. Na to, aby ste sa 
stali blogerom, potrebujete len byť gramotný a mať pripojenie na internet, vedieť zaujímavo písať a samoz-
rejme venovať sa téme, ktorá je sama o sebe zaujímavá a môže prilákať alebo zaujať väčšie množstvo ľudí.

Rozoznávame:

• Cestovateľské blogy
• Kuchárske blogy
• Blogy hudobných fanúšikov
• Športové a fitness blogy
• Vysokoodborné blogy zaoberajúce sa rôznymi témami 
• Módne blogy

Je potrebné si uvedomiť a rozhodnúť sa, či si pri písaní blogu vymyslíme pseudonym, alebo budeme 
vystupovať pod naším vlastným menom a koľko informácií o sebe prezradíme. Pretože vytvorené 
príspevky je takmer okamžite možné komentovať a vytvárať diskusie, takže takmer okamžite máme 
spätnú väzbu na náš príspevok. Treba sa pripraviť na to, že nie každému sa musí náš príspevok páčiť 
a teda musíme vedieť prijímať aj kritiku. Práve kvôli kritike to veľa blogerov nezvládlo a vzdalo to. 
Problémom je aj zlý výber témy. Pokiaľ máme tému, ktorá nie je zaujímavá a po troch príspevkoch 
sme ju už vyčerpali a nemáme k nej čo nové napísať, pravdepodobne s tým skončíme. Okrem voľby 
témy je veľmi dôležitý aj nadpis alebo titulok, ktorý dokáže spraviť zázraky s návštevnosťou blogu.

Sledujete nejakých Youtuberov alebo Blogerov? Ak áno, akých a čo sa vám na 
ich príspevkoch najviac páči?



Videohry a systém označovania hier PEGI
Videohry

Už od nepamäti  je hra veľmi dôležitou súčasťou trávenia voľného času. S nástupom techniky sa slo-
vo hra pretransformovalo z obyčajnej hry v klasickom ponímaní na hru digitálnu, známejšiu ako 
videohru, ktorá sa hrá prostredníctvom herných konzol, počítačov alebo online na internete. 

Podľa žánru poznáme šesť druhou hier:

Akčné hry – ide o hry, v ktorých sa vyskytuje násilie a hráč hrá za určitú postavu.
Strategické hry – ide o hry, v ktorých sa využíva vojenské stratégia a taktika.
Športové hry – ide o hry, ktoré majú športový charakter.
Dungeony –ide o hry, v ktorých je potrebné plniť určité úlo-
hy, aby hráč dosiahol svoj cieľ a dostal body, vďaka čomu sa 
dokáže zlepšovať. Typické sú MMORPG – massive multiplay-
er online role playng games tzv. hromadná hra hrdinov.
Dobrodružné hry – adventury, v hre sa rieši nejaká záhada, 
napr. z detektívneho prostredia. 
Simulátory – ide o hry, v ktorých sa realisticky simulujú 
skutočné situácie, napr. letecký simulátor, vlakový simulátor 
alebo simulátory v autoškole. 

V hrách sa väčšinou súťaží alebo spolupracuje. V hre sa stretneme s rôznymi aspektmi – poznávací, 
pohybový, emocionálny, cvičiaci, motivačný, fantazijný, sociálny rekreačný, tvorivý, diagnos-
tický či terapeutický. Vo väčšine hier sú jasne stanovené pravidlá. V hrách sa stretneme s hravosťou, 
tvorivosťou, fantáziou a technickou dokonalosťou. Vo svete počítačových hier majú ľudia menej 
zábran ako v reálnom živote, vyjadrujú sa inak, pretože hranice počítačových hier sú úplne odlišné 
od tých v reálnom svete. Ľudia si vo svete videohier môžu dovoliť iné veci, neobyčajné, ktoré  v re-
alite nie sú možné, a tým uniknúť z bežného sveta, ktorý je nudný a jednotvárny. Môžeme sa 
skryť za svoju novú identitu a prejaviť svoje emócie bez toho, aby nás niekto v realite potrestal. 

To, ako na nás videohry pôsobia, je do istej miery podmienené a závisí od našej psychiky, osobnosti 
človeka, výchovy, prostredia v ktorom žijeme a vyrastáme.

Plusy videohier:

Relax, odpočinok, nové informá-
cie, počítačové zručnosti, logické 
myslenie, priestorová orientácia, 

zdokonaľovanie v cudzích jazykoch, 
pomáhajú v terapii dislexie a pri 

ADHD.

Zápory videohier:

Agresívne správanie, zdravotné riziká 
(sedavý spôsob života, obezita, zhoršený 

spánok, zanedbaná hygiena, napätie v oči-
ach, rozmazané videnie, bolesť hlavy, chybné 
držane tela), zhoršené interpersonálne vzťa-
hy, zlá sústredenosť na školské povinnosti.
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Označenia PEGI na hrách vyzerajú nasledovne:

takto označená hra je vhodná pre všetky vekové kategórie, nie je v nej zobrazené násilie a nemá 
strašidelný charakter.

takto označená hra už obsahuje strašidelné zvuky a scény, a je vhodná pre deti až od 7 rokov. 

takto označená hra obsahuje trochu násilia, ktoré ale smeruje k vymysleným postavám, násilie 
nesmie byť namierené voči ľuďom alebo zvieratám. Už môže byť aj jemne naznačená nahota a 
taktiež nadávky, ktoré ale nesmú byť vulgárne. Označenie číslom 12 znamená, že hra je vhodná až 
deťom od 12 rokov.

v týchto hrách sa nadávky a vulgárne scény zobrazujú tak, ako by boli zobrazené v reálnom ži-
vote. V hre s takýmto označením sa už vyskytujú aj drogy a kriminalita.

takto označená hra znamená, že ide o hry vhodné pre dospelých. Takéto označenie dostanú hry, v 
ktorých sa zobrazuje hrubé násilie alebo obsahuje špecifické druhy násilia.

Systém označovania hier PEGI

Systém označovania hier PEGI slúži na to, aby bolo jasne označené, pre ktorú vekovú 
kategóriu sú videohry vhodné. Tieto označenia sú veľmi nápomocné pri výbere vhod-
ných video hier, pritom sa ale nezameriavajú na náročnosť hier, ale na vhodnosť ich 
obsahu. Tento systém vytvorila Európska interaktívna softvérová federácia (International Software Fed-
eration of Europe – ISFE). Systém označovania hier PEGI je podporovaný zo strany Európskej komisie. 
Systém PEGI bol spustený v roku 2003 a v súčasnosti je realizovaný v 30 krajinách v Európe. Hry označené 
systémom PEGI majú celoeurópsky charakter, čo znamená, že je uznávaný a využívaný  v takmer celej Európe.

Krajiny, v ktorých sa tento systém využíva , sú: Dánsko, Rakúsko, Maďarsko, Lotyšsko,  Nórsko, 
Slovinsko, Belgicko, Estónsko, Island, Litva, Poľsko, Španielsko, Bulharsko, Fínsko, Írsko, Luxembur-
sko, Portugalsko, Švédsko, Cyprus, Francúzsko, Izrael, Malta, Rumunsko, Švajčiarsko, Česká republika, 
Grécko, Taliansko, Holandsko, Slovenská republika, Veľká Británia.

 Hrávate videohry? Ak áno aké? Čo sa vám na hraní videohier najviac páči? 
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Ďalej sa na hrách môžeme stretnúť s nasledujúcimi obrázkami, z ktorých každý ma svoj význam. 
Vďaka týmto obrázkom vieme, prečo je daná hra  zaradená do určitej vekovej kategórie. Poznáme 8 
deskriptorov (označení).

Nadávky –v hre sa vyskytujú škaredé a neslušné slová.
 

Diskriminácia – hra môže obsahovať prvky, ktoré podnecujú a nabádajú k diskriminácií.

Droga – v hre sa spomínajú drogy, alebo sa tam dokonca zobrazuje užívanie drog.

 

Strach – hra môže byť strašidelná.

 

Hazardné hry – v hrách sa nabáda na hazardné hry alebo sa tam učí ako hrať hazardné hry.

 

Sex -  v hre sa rozpráva o sexe, alebo sa tam vyskytuje sexuálne správanie či nahota.

 

Násilie – hra má násilný charakter a zobrazuje sa v nej násilie. 

 

Online – Hra sa dá hrať online

Systém označovania hier PEGI podporujú aj vydavatelia a výrobcovia hier a herných konzol SONY, 
Microsoft a Nintendo. 

PEGI OK – takýmto označením sa označujú malé online hry, ktoré neobsahujú žiaden 
nevhodný obsah a sú určené všetkým vekovým kategóriám. Aby mohla hra dostať označe-
nie PEGI OK, nesmie sa v nej objaviť ani jedno z označení, ktoré sme spomenuli vyššie. 

Stretli ste sa už na hrách so systémom označovania hier PEGI? Čo si o tomto 
systéme myslíte, je podľa vás dôležité, aby boli hry označené?
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Zamyslite sa a pokúste sa vlastnými slovami vysvetliť, prečo sa stanú ľudia 
závislými na sociálnych médiách alebo videohrách?
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