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Komunikácia

rozhovor

je výmena 
informácií, 

obohacuje ľudí 
o nové poznatky 
a začleňuje ľudí 
do spoločnosti. 



ARGUMENT
Pri rozhovoroch (dialógoch) často o niečom 

diskutujeme

 vyjadrujeme svoje názory, postoje  k určitým 

udalostiam, či javom okolo nás 

 svoje názory obhajujeme, zdôvodňujeme, 

dokazujeme, chceme niekoho presvedčiť o správnosti 

nášho názoru – používame ARGUMENTY



Podľa mňa by sa s tým 
malo niečo robiť! Aj 
minule som tam do 
niečoho stupila



Ako argumentujem?
Hovorím svoj názor a zdôvodňujem ho:

 Ja to vidím tak, že....., lebo .....

 Domnievam sa, že ....., pretože .....

 Myslím si to, lebo .....

 Nazdávam sa, že ....., lebo .....

 Podľa môjho názoru je to ....., lebo .....



PROTIARGUMENT
Pri rozhovoroch (dialógoch) 

 s názorom iných môžeme súhlasiť

 alebo nesúhlasíme a vyvraciame ich dôkazy  -

používame PROTIARGUMENTY

 snažíme sa spolu-diskutujúcich presvedčiť, že  ich 

názor je nesprávny



Takto môžeme vyjadriť 
protiargument:
Nesúhlasím s názorom iných, vyvraciam ich názor, 

hovorím protiargumenty

 Nesúhlasím s tebou, pretože.....

 To je tvoj názor, ale ja sa domnievam ....., lebo .....

 Nie som presvedčený o tom, že ....., pretože .....

 Nemôžem súhlasiť, keďže .....

Nikdy nekritizujeme osobu, ale vyjadrujeme svoj názor!



MODERÁTOR

riadi diskusiu

 uvedie  tému
 udeľuje slovo
 zhrnie názory v 

závere diskusie
 poďakuje 

účastníkom



Úlohy pre diferencovanú prácu :
mailto:www.zodpovedne.sk
 Choď na túto stránku
 klikni hore na „deti“
 na pravej strane v modrom 

políčku klikni na „mobily“
 1. sk.  Výhody  mobilu
 2. sk.  Nevýhody mobilu
 3. sk.  Riziká – zneužitie osobných 

údajov          
 4. sk. Používanie mobilu v škole
 Prečítaj článok a vyjadri svoj názor 

na danú tému, použi  argument , 
prípadne protiargument!
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