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Abstract 
These days, language and culture are inseparable part of teaching foreign languages. 

The way and extent of their integration into foreign language education depends on 
several factors: (i) type and level of foreign language education (primary, secondary, 
tertiary, various forms of continual or life-long learning); (ii) attituted to the particular 
foreign langauge and motivation to learn it; (iii) status of a language including the 
opportunities of its extending. The topic of the paper is using internet destination 
websites in teaching foreign languages and developing intercultural communication on 
the example of Italian language. The paper takes into consideration the fact that two most 
frequently mentioned motives for learning Italian as a foreign language include a) cultural 
circumstances (Italian as a language of art and culture) and b) profesional circumstances 
(Italian as a language of enterprise and travelling). The papaer analyses destination 
websites of an institucional character as modern and easily accessible medium for sahring 
cultural contents.   

Key words: Italian, realia, intercultural communication, methodology of teaching, 
digital text, travelling 

 
Kultúra je vždy, v takej, či onakej miere a v závislosti od typu a rozsahu 

výučby, neoddeliteľnou súčasťou štúdia cudzích jazykov, či už v podobe tzv. 
objektívnej kultúry pod názvom reálie, príp. krajinoveda, ktorými rozumieme 
súhrn vonkajších, mimojazykových reálií (poznanie geografie, histórie, sociálnej a 
politicko-ekonomickej štruktúry) a vnútorných, jazykových reálií (lingvoreálií) 
alebo tzv. subjektívnej kultúry ako menej viditeľného aspektu, ktorý sa vzťahuje 
na psychologické charakteristiky typické pre isté spoločenstvo osôb a ich prejavy 
v interakcii príslušníkov rôznych kultúr, známej pod názvom interkultúrna 
komunikácia (k typológií reálií pozri napr. Hasil, 2011; Nečasová, 2007; 
subjektívna a objektívna kultúra, porov. Milton, 1998, s. 25-26). Aj keď 
v posledných rokoch sa v rámci kulturologického prístupu v didaktike cudzích 
jazykov akcentuje najmä znalosť druhej z nich, teda subjektívnej kultúry, obidve 
– objektívna aj subjektívna - sú neodmysliteľne späté. Ak sa chce študent naučiť 
jazyk správne a plnohodnotne používať, dokázať chápať a tolerovať kultúrnu 
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„inakosť“ a vedieť primerane reagovať v rozličných komunikačných situáciách 
ovplyvnených rozdielnym kultúrnym zázemím, mal by získať všeobecné kultúrne 
vedomosti zamerané na reálie krajiny cieľového jazyka, ako aj sociolingvistické a 
komunikatívno-pragmatické poznatky (Dulebová, 2012, s. 67-68).  

Rôzne aspekty týkajúce sa reálií, lingvoreálií a interkultúrnej komunikácie, 
vrátane ich vyučovania, sú veľmi aktuálne (svedčia o tom mnohé práce, napr. 
Kučmová, 2006; Mešková, 2007; Nečasová, 2007; Chovancová, 2008; Dobrík, 
2009; Schmitt, 2010; Hasil, 2011; Kejvalová, 2012; Matvijáková, 2013). Priblížiť 
vzťah dvoch kultúr v súčasnom svete nie je vôbec ľahké, keďže kultúra je 
mnohorozmerný, ťažko uchopiteľný fenomén, ktorý sa nedá zredukovať do 
jednoduchej schémy. Naviac, v súčasnom globalizovanom a multikultúrnom svete 
sme svedkami toho, ako sa kultúry miešajú a vytvárajú sa nové hybridné identity, 
čím dochádza na jednej strane k stieraniu národných a kultúrnych osobitostí, a 
tým k strate jasnej konotácie výrazov “národný”, “národná kultúra”, “identita”; 
paralelne však vo vnútri samotných kultúr prebiehajú procesy diferenciácie a 
posilňovania etnickej a lokálnej identity (porov. Hall, 1992, s. 274-291).  

V tomto príspevku by sme chceli poukázať na jednu z možností osvojovania si 
poznatkov vybraných aspektov cudzojazyčnej kultúry vo forme reálií ako aj 
interkultúrnej komunikácie prostredníctvom kulturologicky orientovaných 
digitálnych textov, konkrétne inštitucionálnych webových stránok talianskych 
regiónov. Na sprostredkovanie kultúrnych obsahov sme si vybrali oblasť 
cestovného ruchu, keďže cestovný ruch je súčasťou kultúrneho systému a je 
vnímaný nielen ako významné ekonomické odvetvie, ale aj ako spoločenský, 
ľudský a kultúrny fenomén (porov. napr. Šimončičová & Šimončičová, 2013). 
Okrem toho sa dnes cestovanie stalo neoddeliteľnou súčasťou života v pracovnej 
aj súkromnej sfére. Pokiaľ ide o výber digitálnych textov, medzi recipientmi 
textov akéhokoľvek zamerania v súčasnosti jednoznačne prevládajú mediálne 
texty v celej svojej žánrovej a typologickej rôznorodosti. Ich výhodou je 
dostupnosť, finančná nenáročnosť a  aktualizácia obsahov.  

Vychádzame z talianskeho jazyka, keďže s jeho vyučovaním na rôznych 
úrovniach máme viacročnú skúsenosť. V súvislosti s pozíciou tohto jazyka v 
cudzojazyčnom vzdelávaní treba najprv povedať, že taliančina sa v súčasnom 
kontexte vyučovania CJ na Slovensku zaraďuje na piate až šieste miesto za AJ, NJ, 
RJ, FJ, ŠJ (porov. Bútorová & Gyárfášová, 2011). Na ZŠ a SŠ všeobecného 
zamerania sa vyučuje len v obmedzenej miere. Väčší priestor má  na školách s 
odborným zameraním (napr. na konzervatóriách, hotelových akadémiách), či na 
školách so špecifickou profiláciou zriaďovateľa (napr. cirkevné školy). 
Analogická situácia je potom aj na VŠ, kde sa tento jazyk vyučuje na VŠ 
umeleckého, ekonomického, či teologického zamerania, a to ako druhý až tretí 
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jazyk. Taliančina býva v takomto kontexte často vytesnená skôr do 
voľnočasových aktivít. Osobitné dve kategórie tvoria študenti v jazykových 
kurzoch, či kurzoch celoživotného vzdelávania, ktorí si chcú doplniť, príp. rozšíriť 
vzdelanie alebo uspokojiť svoje záujmy a študenti, ktorí si taliančinu vybrali ako 
študijný odbor. V našom príspevku sa zameriame na niektoré aspekty využitia 
destinačných webov vo výučbe reálií a interkultúrnej komunikácie v jazykových 
kurzoch, príp. na SŠ, či VŠ odborného zamerania, kde sa v príprave kladie zvýšený 
dôraz na interkultúrnu komunikáciu. Dôvodom na prepojenie taliančiny 
a cestovného ruchu je fakt, že ide o geograficky blízku krajinu – Taliansko je pre 
Slovákov jedna z tradičných destinácií cestovného ruchu, mnohí majú za sebou 
pracovné, či študijné skúsenosti v tejto krajine alebo sa do nej chystajú. 

Problematiku destinačných webov ukotvujeme z teoretického hľadiska 
v širšom odbornom diskurze týkajúcom sa turistických textov, v ktorých je 
v rôznej miere zastúpená informačná, preskriptívna a propagačná/persuazívna 
funkcia. Z tohto pohľadu sa destinačné weby vyznačujú najmä informačnou 
a propagačnou funkciou. Tesné prepojenie obidvoch funkcií je umožnené 
špecifickosťou média: hypertextová organizácia (nelineárne alebo multilineárne 
usporiadanie textu na webe), multimodálnosť (súčasné zapojenie rôznych 
semiotických kódov) a interaktívnosť (možnosť komunikácie užívateľa s 
médiom). Tieto špecifiká sú využívané na naplnenie hlavného komunikačného 
zámeru inštitucionálnych destinačných webových stránok, ktorým je 
predstavenie lokality adresátovi, prehĺbenie jeho znalosti o nej, získanie si jeho 
pozornosti a snaha presvedčiť ho, aby danú lokalitu navštívil, resp. sa do nej 
vrátil (Antelmi, 2007, s. 176). Vzhľadom na svoj charakter poskytujú destinačné 
webové stránky atraktívny priestor pre mnohoraké využitie aj v didaktike 
cudzích jazykov a  môžu sa stať zaujímavým doplnením tradičných didaktických 
materiálov, najmä učebníc. Vzhľadom na obmedzený rozsah práce naznačíme len 
základné aspekty ich využitia.  

Metodologicky vychádzame z analýzy webových, najmä domovských stránok 
podľa talianskej lingvistky Antelmiovej (Antelmi, 2007, s. 184-186 a s. 191), 
ktorá pri ich charakterizácii vychádza z identifikácie vybraných prvkov v rámci 
šiestich kategórií (tzv. informačných jednotiek): 1. attrazione (pritiahnutie 
pozornosti); 2. identità dell’emittente (identita odosielateľa); 3. contenuti 
(obsahy); 4. contatto (kontakt/výmena), 5. link (link, odkaz); 6. utility 
(použiteľnosť).       

Z hľadiska využitia destinačných webových stránok, nás z uvedených 
kategórií zaujímajú najmä obsahy prítomné na inštitucionálnych turistických 
webových stránkach talianskych regiónov. Vychádzame z princípu regionálnosti, 
ktorý by mal byť pri výučbe reálií zachovaný (tézy ABCD, porovn. Nečasová 2007, 
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s. 80) a pokiaľ ide o Taliansko má zvlášť svoju opodstatnenosť (ako je známe, 
administratívne rozdelenie Talianska na 20, resp. 23 regiónov nie je len 
jednoduchým administratívnym delením, ale regióny sú výsledkom tisícročného 
vývoja a mnohé z nich dlho fungovali nezávisle napr. ako vojvodstvá, grófstva, či 
marky. Ak sa sústredíme konkrétne na domovské stránky a stránky prvej úrovne, 
tieto nám poskytujú reálie blízke kognitívnemu (faktografickému) chápaniu; 
informácie o geografii, kultúre, tradíciách a čiastočne o histórii. Najčastejšie 
nachádzame: (I) všeobecné informácie o regióne, napr. Territori (Lazio), Località 
(Emilia-Romagna); (II) informácie o gastronómii, napr. I sapori (Liguria), 
Enogastronomia (Kalábria, Apúlia), Mangiare e bere (Lazio), Terra del gusto – 
Sapori e tradizioni (Emilia-Romagna), Umbria  Tastes (Umbria); (III) o 
umeleckých remeslách, napr. Artigianato in Toscana (Toskánsko), Artigianato 
artistico (Emilia-Romagna). Stránky sa snažia osloviť čo najviac adresátov 
prostredníctvom širokej ponuky rôznych typov cestovného ruchu (prímorský, 
mestský – kultúrny, náboženský, kúpeľný, športový - (cyklo)turistika, lyžovanie, 
ale aj rôzne špeciálne formy, napr. cestovný ruchu pre milovníkov automobilov 
(Motorvalley: Emilia-Romagna), umenia (Basilicata d’autore), literatúry (Parchi 
letterari), hudby (Viva Verdi: la musica e il Risorgimento: Emilia-Romagna). Vo 
vyučovaní tak máme možnosť poukázať na kultúrne osobitosti regiónov 
prostredníctvom obrazu, ktorý sami o sebe poskytujú. Výber podľa konkrétneho 
regiónu dáva možnosť oboznámiť študentov s menej známymi časťami Talianska 
a cielene obísť notoricky známe miesta ako napr. Benátky. S využitím poznatkov 
študentov, vrátane množstva stereotypných predstáv, ktorými v nemalej miere 
disponujú (bližšie k slovensko-talianskemu komunikačného kontextu pozri 
Kučmová, 2006; osobitne k stereotypom napr. Klimová, 2011) sa v skupine 
otvára priestor pre diskusiu, porovnanie podobností a rozdielností našich dvoch 
krajín a nasmerovanie výučby smerom k zlepšovaniu porozumenia nám blízkej, 
ale predsa inej kultúry. Práca s autentickými textami nám umožní upozorniť aj na 
ďalšiu súčasť reálií, t.j. na lingvoreálie. Pokiaľ ide o jazykovú stránku, 
hypertextové usporiadanie textu a charakter webových stránok umožňuje využiť 
členenie textov na krátke texty, od titulkov na domovských stránkach až po 
stredne dlhé texty na ďalších úrovniach a prispôsobiť sa tak jazykovej úrovni 
študentov. 

Vzhľadom na tento typ digitálnych textov, ktorých úlohou nie je len 
informovať, ale aj zaujať a presvedčiť v snahe prezentovať  informácie v čo 
najpríťažlivejšej forme vo veľkej miere využíva multimodálnosť a texty sa okrem 
v lingvistických prostriedkov (text), vyznačujú aj využitím paralingivistických 
prostriedkov (osobitosti písma, napr. jeho veľkosť, font a celkové usporiadanie 
obsahov) aj mimojazykových prostriedkov (obrázky, fotografie, farba textu 
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a pozadia, rôzne špeciálne efekty napr. animácie). Na stránkach nachádzame 
multimediálne prvky: krátke videá (Itinerari multimediali: Apúlia, audio 
nahrávky s hudbou, či sprievodným textom (Basilicata - visioni sonore), prvky 
s funkciou hry (napr. na stránke regiónu Basilicata test Scopri che vacanza sei! Fai 
il test). Takéto usporiadanie obsahov je predpokladom efektívnejšieho učenia, 
keďže mimojazykové prostriedky dokážu zanechať trvalejšiu vnemovú stopu. 
V neposlednej miere je používateľovi ponúknutá aj možnosť priamej interakcie 
a zapojenia sa do tvorby obsahov cez sociálne siete napr. Facebook, či Twitter 
(pozri tiež Pešková, 2012; Sonila & Gjinali, 2014).   

Na záver treba podotknúť, že aj napriek tomu, že webové stránky na internete 
majú globálne publikum a existujú v multikultúrnom priestore, ktorý prispieva 
k homogenizácii ich obsahov, je v nich zakódované množstvo ďalších kultúrne 
špecifických informácií. Účinný nástroj na pozorovanie kultúrnych rozdielov 
predstavujú už vypracované kultúrne modely, napr. Hallovo rozlišovanie 
vysokokontextových a nízkokontextových kultúr (Hall, 1976),  Hofstedeho päť 
kultúrnych dimenzií: (I) mocenský odstup, (II) individualizmus a kolektivizmus, 
(III) maskulínita a feminita (IV) obava z neistoty, (V) krátkodobo a dlhodobo 
orientované kultúry (Hofstede, 1980, 1991). Tieto modely boli aplikované aj na 
komunikáciu na webových stránkach a môžu nám čo-to napovedať o charaktere 
kultúry, v súvislosti s kultúrnymi preferenciami pokiaľ ide o celkovú štruktúru 
web stránok a spôsob recepcie informácií (porov. napr. Bedir Eristi, 2005; Hsieh, 
2009, Würtz, 2006 alebo model multimodálnej analýzy, porov. Pauwels, 2012). 
Keďže však ide o menej viditeľné časti kultúry takáto dekodifikácia kultúrnych 
obsahov si vyžaduje širšiu antropologickú a sociologickú perspektívu. Webové 
stránky sú však jedinečným vyjadrením súčasnej kultúry a takáto analýza by 
mala byť náplňou špecificky vyprofilovaných interkultúrnych seminárov.  

 
Poznámka 
Príspevok je súčasťou riešenia projektu ITMS 26110230109, operačného 

programu Vzdelávanie, Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR pre štrukturálne fondy EÚ, pod názvom Inovatívne kroky pre potreby 
vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí, odborná aktivita 3.1 Tvorba a 
inovácia medzifakultných ŠP vo svetových jazykoch na FF a EF UMB. 
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Resumé    
La lingua e la cultura sono due realtà indivisibili nella didattica delle lingue 

straniere. La modalità e il grado della loro interconnessione dipende da vari 
fattori: (i) tipo e grado dell’insegnamento della lingua straniera (istruzione 
primaria, secondaria, universitaria o varie forme di lifelong learning); (ii) 
motivazione per l’apprendimento di una lingua straniera; (iii) status della lingua 
e la sua diffusione. Il tema del nostro contributo è l’uso di pagine web istituzionali 
del turismo nell’insegnamento dei realia e della comunicazione interculturale 
applicati all’insegnamento della lingua italiana. Il tema prende in considerazione 
che tra le  motivazioni principali per l’apprendimento dell’italiano vi sono i fattori 
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culturali (italiano come lingua d’arte e della cultura) e le motivazioni relative alle 
possiblità lavorative (italiano come lingua del commercio e dell’industria 
turistica). Le pagine web turistiche quali pagine istituzionali sono uno strumento 
moderno e facilmente accessibile per la trasmissione dei contentui culturali.  
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