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

1. Formulácia problémov čitateľskej gramotnosti v aplikácii na jazyk v politike – 

východiská a špecifiká 
V súčasnosti podstatnú časť mediálneho obsahu zaberá politický diškurz, ktorý sa 

vyznačuje viacerými znakmi. Jazyk funguje ako hlavný komunikačný a zároveň politický 

nástroj, využíva odbornú terminológiu, ktorú zároveň zbavuje pôvodnej odbornej presnosti. 

Typickým príznakom je generovanie metafor a neologizmov z oblasti športu, zdravia 

a choroby, zoológie. Porozumieť a správne interpretovať politický diškurz predstavuje 

nadstavbu čitateľskej gramotnosti – kritické čítanie s porozumením s dôrazom na analýzu 

a interpretáciu písaného textu a hovoreného slova.  

2. Výmena skúseností 

Na hodinách OBN pracujeme s ukážkami dobových i súčasných politických dokumentov, 

zákonmi, citátmi, obrazovým materiálom (billboardy, letáky, karikatúry a ilustrácie). 

Príklady dobrej praxe:  

1. Práca s citátmi, výrokmi – napr. „Moc je zodpovednosť“ (Montesquieu) – vlastná 

interpretácia obsahu;  

2. Analýza predvolebných billboardov a letákov – podstata obsahu, skratkovitosť, snaha 

upútať, vizuálny dôraz;  

3. Práca s primárnymi zdrojmi – napr. výklad Ústavy SR, jednotlivé zákony – definuj 

podmienky referenda (kto, kedy, za akých podmienok), odvodiť a overiť platnosť výrokov 

politikov o vyhlásení referenda v médiách;  

4. Porovnanie aplikačnej praxe – napr. zákon o konaní volieb z r. 1960 a súčasné 

podmienky konania volieb;  

5. Osveta pre prvovoličov – v situácii na aktuálne voľby, informované rozhodnutie, platné 

a neplatné hlasovanie; 

6. Práca s dobovým materiálom – obrazové prílohy, karikatúry, napr. na základe ukážok 

pomenuj politický režim podľa zobrazených znakov (Victor Vashi).  

      

3. Identifikované problémy 

Na základe skúseností z praxe vidíme neustálu potrebu rozširovať občianske povedomie 

žiakov najmä vzhľadom na súčasný nárast extrémizmu a netolerancie. Problematika 

politického diškurzu v sebe nesie aj zodpovednosť interpretovať dané obsahy vo vzťahu 

k spoločensko-politickej situácii, v ktorej vznikli z hľadiska doby a režimu, a nevyhnutne 

vyžaduje pokročilú mieru rozvoja kritického čítania s porozumením pri chápaní metafor a 

dvojzmyselných vyjadrení.  

13. Závery a odporúčania: 
     V závere stretnutia sme dospeli k odporúčaniu podporovať rozvoj občianskeho povedomia 

žiakov, analyzovať aktuálne príklady a reálne situácie z praxe, podporovať rozvoj čitateľskej 

gramotnosti politického diškurzu aplikovaním príkladov dobrej praxe na vyučovacích hodinách.  

Kolegom odporúčame k ďalšiemu štúdiu titul Politický jazyk ako funkčný mechanizmus vytvárania 

metafor (R. Sehnal), dostupný na:  

https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/100542/Roman_Sehnal_176-

190.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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