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PREDSLOV 

 

Postmoderné ľudstvo je konfrontované, či presnejšie – samo sa konfrontuje 

s neustále novými výzvami. Globalizácia kultúry a komunikácie, krehká bezpečnosť 

uchovávania informácií a riziká ich zneužitia, informačná stratifikácia spôsobujúca 

informačné vylúčenie, dehumanizácia technologicky sprostredkovaných medziľudských 

vzťahov, informačné preťaženie a digitálne deviácie, to sú len niektoré z rizík, ktorým 

jednotlivci i celok znalostnej spoločnosti musia čeliť. Tieto zdanlivo rôznorodé riziká 

majú najmenej jednu črtu spoločnú – sú späté s používaním informačných technológií. 

Napokon, aj samotný pojem znalostná spoločnosť je vyšším „levelom“ (ako sa dnes, 

využívajúc žargón elektronických hier, hovorí) informačnej spoločnosti. Život 

s informačnými technológiami nie je ľahký, no bez nich už nie je možný. 

 

V priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa 18. 

júna 2013 uskutočnilo medzinárodné odborné sympózium Staré a nové médiá – starí 

a mladí recipienti. Zorganizovali ho Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej 

fakulty UK a Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied
1
. Na sympóziu 

vystúpili prednášajúci zo Slovenska, Poľska a Česka, ich príspevky sa sústredili na 

problematiku remediácie, predovšetkým v kontexte digitalizácie, ako aj na otázky 

paradigmatických posunov v mediálnych a informačných kompetenciách dnešných 

čitateľov textov či recipientov informácií z najrôznejších médií. 

 

Predkladaný zborník na naše sympózium nadväzuje personálne aj tematicky – 

digitalizácia starších médií a informačná explózia, digitálni domorodci 

multiobrazovkovej generácie, percepcia informácií v tlačenej a elektronickej forme, 

potreba výchovy mladých ľudí k mediálnej gramotnosti verzus potreba vzdelávania 

mediálnych profesionálov k informačnej etike. Niektoré z prednášok zo sympózia budú 

publikované na inom mieste, niektoré z diskusných príspevkov boli rozšírené na štúdie 

a zaradené do tohto zborníka. 

                                                
1
 Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave sympózium organizovala 

v rámci grantovej úlohy KEGA 133UK-4/2013 MIKS – Mediálne a informačné kompetencie pre 

znalostnú spoločnosť. 
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Abstrakt 

Príspevok reflektuje prevalenciu vizuálnych informácií v súčasnej spoločnosti 

a načrtáva koncept gramotnosti v ére nových médií. Zároveň hodnotí gramotnosť 

najmladšej populácie a ich preferencie vzťahujúce sa na médiá a recepciu informácií. 

Zámerom príspevku je konfrontovať recepciu literárnych a audiovizuálnych diel ako 

východisko obhajoby čitateľskej kultúry. Ako základnú a ukotvujúcu oporu využíva 

kognitívnu paradigmu recipienta a adekvátne teorémy. 

 

Kľúčové slová 

Vizualita. Médiá. Čítanie. Recepcia audiovizuálneho diela. Recepcia literárneho diela. 

Kognitívna paradigma recipienta. 

 

Abstract 

The study reflects the prevalence of visual information in today's society. It outlines the 

concept of literacy in the era of new media and simultaneously it evaluates the youngest 

populations, and their preferences related to media. The aim of this paper is to confront 

the reception of literary and audiovisual works as a base for support / advocacy of 

reading culture. The study uses cognitive paradigm recipient as a fundamental cognitive 

“scaffolding” for the analysis of the topics. 

 

Keywords 

Visuality. Media. Reading. Reception of audiovisual work. Reception of literary works. 

Cognitive paradigm of recipient. 
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1   Vizuálny obrat – dominancia vizuálneho 

 

Kultúra ako socio-kultúrny konštrukt získava svoj tvar nielen pod vplyvom politiky, 

filozofie či ekonomiky spoločnosti, ale nepochybne tiež pod vplyvom technológií 

a s nimi spojených nových médií (Monaco 2004, s. 64). V tomto zmysle sa práve nové 

médiá stávajú súčasťou nielen diskurzu o médiách ako takých, ich vizuálnom 

charaktere, ale logicky i diskurzu o interakciách, konzekvenciách a implikáciách 

jednotlivých druhov médií. 

V reflexiách súčasnej kultúry a mediálnej sféry totiž razantne silnejú rezonancie 

o slabnutí dominancie slova a rastúcom vplyve vizuality a audiovizuality (Hopfingerová
 

2005 cit. podľa Foret 2008, s. 77), úvahy smerujú až k myšlienke nástupu éry 

dominancie obrazu, potlačujúcej novovekú kultúru knihy či literárnu kultúru 

(mcluhanovskú Guttenbergovu galaxiu) (Reifová et al. 2004). Obraz a vizuálno v týchto 

kontextoch nadobúdajú čoraz väčší význam a zaberajú väčší priestor v oblasti 

získavania informácií a recepcie obsahov. Rolu televízie, filmu a videa v súčasnej 

spoločnosti netreba zvlášť zdôrazňovať a argumentovať, signifikantné však je, že aj 

v týchto dominantne vizuálnych médiách možno pozorovať posilňovanie vizuality 

a vizuálnej kultúry (Foret 2008). 

Samotný termín vizuálna kultúra (dnes tak frekventovane využívaný) načrtáva, že 

vizuálno a vizualita prierezovo prenikajú jadrom a zasahujú modus masovej 

komunikácie (Zembylas 2005). 

Uvedený fenomén súvisí s technologickým rozvojom, ktorý markantne graduje od 

začiatku 20. storočia. Už v roku 1931 Otto Neurath konštatoval, že moderný človek je 

predovšetkým vizuálny človek – obklopený reklamou, plagátmi, filmom, ilustrovanými 

časopismi, obrazovým spravodajstvom; širokým masám médiá predkladajú 

predovšetkým obrazový materiál (Neurath 1939 cit. podľa Zembylas 2005). 

V odborných kruhoch ako prvý ohlásil návrat k obrazom, respektíve „obrazový obrat“ 

(„pictorial turn“) severoamerický literárny kritik a historik umenia W. J. T. Mitchell      

v roku 1992, intencionálne využijúc uvedený výraz ako protipól k termínu „lingvistický 

obrat“ (využívanému a módnemu v oblasti filozofie a literárnej teórie od šesťdesiatych 

rokov 20. storočia). V umelecko-kritickom a umelecko-historickom prostredí sa neskôr 

vynorili i ďalšie teórie, ktoré súhlasili s tým, že nárast vizuálnych prejavov nie je 
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v modernom svete niečím prechodným a módnym, ale že má skutočne povahu 

zásadného obratu (Mitchell 2009, s. 13) – sprevádzaného intenzívnym „ikonografickým 

hustnutím“ (Daneš 1995, s. 175). Mitchell síce neskôr kriticky prehodnotil svoj koncept 

obrazového obratu, koncepciu vizuálneho obratu však výrazne podporil. Zároveň sa už 

od 80. rokov minulého storočia v angloamerickom prostredí konštituovala nová 

akademická disciplína vizuálnych štúdií. Nový a veľmi sľubný odbor na britských         

a severoamerických univerzitách záujem o „vizuálny obrat“ výrazným spôsobom 

posilnil (Filipová, Ramplay 2007, s. 21). Je viac než vhodné akcentovať, že doménou 

vizuálnych štúdií je medzi iným i dôraz na skúmanie dopadu vizuálnych obrazov, 

objektov a praktík, dôraz na chápanie vplyvov na vizuálne zážitky a ich kultúrne            

a spoločenské významy.
1
 

Z hľadiska formotvorných efektov možno vnímať tradičné i nové médiá 

(charakterizované prevalenciou obrazu a vizuality) ako formotvorné determinanty 

rozvoja recipientov. Práve s týmto aspektom sa vynárajú otázky: Akí budú dnešní mladí 

a vyrastajúci recipienti zajtra? Akí budú zajtrajší mladí a vyrastajúci recipienti 

pozajtra? Aké budú ich schopnosti? Razantne sa tým zvýznamňuje 

i problematika recepcie mediálnych obsahov v rozličných formách a formátoch 

v kontexte gramotnosti. V týchto reláciách možno uvažovať o rozličných nevyhnutných, 

ale i komplementárnych a podmieňujúcich sa dimenziách funkčnej a civilizačnej 

gramotnosti. 

Práve preto zámerom príspevku nie je ani tak pátrať po možnostiach presahu 

dichotómie priestoru reči a obrazu (porovnaj so Suwara 2012, s. 205), hľadať možné 

plochy konvergencie alebo komplementarity médií a možností ich vyjadrenia, či 

mapovať vektory a dimenzie intermediality (ktoré sú nepochybne ohromné a zároveň 

fascinujúce). Naopak, intenciou príspevku je reflektovať a precizovať práve efekty, 

dôsledky a zásadné účinky médií v prieniku tradičnej dichotómie verbálneho (respektíve 

literárneho) a vizuálneho/obrazového (respektíve audiovizuálneho), s ohľadom na 

nového, audiovizuálnymi médiami presaturovaného recipienta redukujúceho literárne 

obsahy. Oprávnenie takéhoto prístupu naznačuje už McLuhanov „manifest proti 

obsahu“ (McLuhan 2011, s. 22), chápaný ako podstata mediálnej ontológie, ktorý 

vychádza z toho, že médium nie je iba jednoduchým prenosom, ani predikovaným 

                                                 
1
    Visual and Critical Studies: http://www.saic.edu/academics/departments/vcs/  
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kultúrnym výtvorom. Upriamuje pozornosť na nebezpečenstvo, aké sa skrýva vo veci, 

„...ktorá sa nachádza pred nami, ale nevidíme ju...“ (McLuhan 2011, s. 22). 

Zároveň upozorňuje na to, že problém spočíva nielen v nebezpečenstve „obsahu“, ale aj 

v nebezpečenstve zanedbania odhaľovania účinkov médií (McLuhan 2011, s. 22). 

V rámci týchto úvah je aktuálna zjednodušená, napriek tomu veľmi výstižná 

periodizácia socio-kultúrneho kontinua od Josteina Gaardera v prieniku procesu 

recepcie naratívnej tvorby
2
, v pričom v nej chronologicky vyčleňuje štyri etapy: 

1. predliterárna kultúra, zlatý vek rozprávania príbehov; 

2. predmoderná literárna kultúra, keď sú zaznamenávané písomne pozostatky                

z predliterárneho bohatstva; 

3. moderná národná kultúra s narastajúcim vplyvom zahraničných kultúr (prekladov)     

a multikultúrnou distribúciou obsahov; 

4. postmoderná globalizovaná a na moderných médiách postavená civilizácia (Gaarder 

2002, s. 52). 

Na margo poslednej etapy Gaarder dodáva, že príbeh ostáva a recipienti stále 

vyhľadávajú a budú vyhľadávať príbehy, kniha však súťaží s novými médiami ako sú 

televízia, video, počítač, internet a pod. – príbeh sa integruje do nových médií                

a informačných technológií (Gaarder 2002, s. 52). V týchto súvislostiach možno 

odkázať na Jeana Baudrillarda (1988), ktorý hodnotí dominujúcu vizuálnu kultúru ako 

kultúru „bez-hĺbkového“ obrazu, vyznačujúcu sa výrazným akcentom na silný 

audiovizuálny zážitok, na zmyslové potešenie a vizuálne efekty. Táto závažná 

charakteristika sa dotýka nielen koncepcie tvorby mediálnych obsahov, ale 

predovšetkým konceptu mechanizmov a efektov recepcie. V rámci hlbšej historickej 

komparácie možno konštatovať, že prístup recipientov – teda čitateľov, divákov 

a poslucháčov – sa razantne zmenil, detských recipientov nevynímajúc. 

V kontexte historicko-kultúrneho pohľadu sa ako osobitý problém ukazujú perspektívy 

schopností nových mediálnych generácií. Meniaci sa profil detských recipientov, ich 

zručnosti a schopnosti, návyky a spôsoby práce s textom a informáciami stimulujú 

odborníkov študovať procesy prebiehajúce v detskom čítaní práve pod vplyvom nového 

                                                 
2
   Umelecká literatúra naratívneho charakteru, sľubujúca hlboký ponor do čítaného, a voľnočasové 

čítanie všeobecne, sa v odborných štúdiách hodnotí ako významný činiteľ akademickej a školskej 

úspešnosti, nakoľko významným spôsobom zvyšuje čitateľské zapojenie, intenzitu a rozsah čítania, 

a tým aj úroveň čitateľskej kompetencie ako základného nástroja vzdelávania. 
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informačného a mediálneho prostredia, ktoré v mnohých prípadoch tvorí substitúciu 

tradičných zdrojov. Na začiatku nového milénia (v západných krajinách už na konci 

minulého) sa situácia v čitateľskej kultúre detí radikálne zmenila. Proces socializácie 

a rozvoja súčasného mladého človeka je holisticky a komplementárne podmienený 

rastúcim vplyvom neknižných médií. Počet kanálov informácií sa stále zvyšuje: okrem 

tradičných (knihy a periodiká), narastajúce miesto v živote dieťaťa majú audiovizuálne 

a elektronické médiá. Nastáva rozvoj kultúry, ktorá sa nazýva e-kultúra, videokultúra, 

vizuálna kultúra či audiovizuálna kultúra. Intenciou prehľadovej reflexie je práve 

konfrontácia recepcie literárneho a audiovizuálneho obsahu a jej východiskové opory. 

 

2   Gramotnosť verzus vizuálna spoločnosť 

 

Vo vývoji civilizácie hrá významnú úlohu vkladanie média medzi komunikujúcich ľudí 

– médium komunikáciu sprostredkováva, ale ovplyvňuje i jej spontánnosť 

a prirodzenosť (Sak 2007, s. 21). História ľudskej komunikácie je neustále sprevádzaná 

znižovaním podielu bezprostrednej a spontánnej komunikácie človeka so svojím 

okolím. Už v počiatkoch ľudskej existencie nachádzame prvé médiá a technológie, 

ktoré sú schopné sprostredkovať informácie a významy. Od tej doby sa objavujú 

postupne ďalšie a ďalšie. Históriu ľudstva môžeme sledovať i v rovine postupného 

nahradzovania priameho sociálneho kontaktu a reflexie reality pôsobením médií (Sak 

2007, s. 21). S každým médiom sú aktuálne i spôsobilosti umožňujúce dané médium 

využívať. 

Pojem gramotnosti bol tradične spájaný s abecedným (jazykovým) kódom, ktorý je 

prostredníctvom čítania, písania a porozumenia písanému obsahu spojený s tlačenými 

médiami. Moderné národy majú svoje kultúrne korene práve v papierovom jazyku, teda 

v kníhtlači. Od vynájdenia kníhtlače, a ešte výraznejšie od zavedenia povinnej školskej 

dochádzky, si ľudia museli osvojiť jeden spisovný jazyk, aby mohli písomne 

komunikovať a stali sa lineárnymi a abecedne programovanými, čo znamená, že 

nadobudli historické vedomie. Bol to koniec „orálnej“ – mýtickej, magickej, rituálnej – 

existencie a začiatok existencie pokrokovej a „modernej“ kultúry (Flusser 2002, s. 41). 

Od vynálezu kníhtlače a plošného rozšírenia gramotnosti zároveň akceleruje produkcia 
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informácií, ich šírenie, spracovanie a ukladanie, a to najmä v nadväznosti na nové médiá 

a nové informačné a komunikačné technológie (Sak 2007, s. 27). 

Dynamický charakter súčasného konceptu gramotnosti rozširuje jeho extenziu 

o zručnosti a schopnosti spojené s hľadaním, výberom, analýzou, hodnotením                

a uchovávaním informácií, ich spracovaním a použitím, nezávisle od kódového systému 

alebo techník. 

Z historického hľadiska každej etape vývoja komunikácie (čo sa týka kódovania 

a médií) zodpovedali konkrétne komunikačné a kultúrne kompetencie, a v dôsledku 

toho i rôzne koncepty gramotnosti. 

V oblasti gramotnosti možno v súčasnosti badať dve významné perspektívy: 

 modifikácia konceptu gramotnosti s perspektívou extenzie; 

 nárast záujmu o podstatu gramotnosti. 

 

S postupným rozvojom médií, informačných a komunikačných technológií                   

a s rozširujúcou sa elektronizáciou a informatizáciou spoločnosti sa totiž objavili aj 

ďalšie pojmy približujúce sa k pojmu gramotnosť, ktoré súvisia s kompetentnosťou 

človeka v modernej spoločnosti: okrem pojmu čitateľská gramotnosť sa vynorili 

i pojmy počítačová gramotnosť (v súčasnosti viac používaný pojem technologická 

gramotnosť – technology literacy, ICT literacy), digitálna gramotnosť, elektronická 

gramotnosť, e-gramotnosť (electracy), internetová gramotnosť (online literacy), 

mediálna gramotnosť, multimediálna gramotnosť (media/multimedia literacy), filmová 

gramotnosť, televízna gramotnosť; dokonca i vertikálne hierarchizované gramotnosti: 

primárna a sekundárna gramotnosť, nové gramotnosti či dokonca post-gramotnosť 

(post-literacy) (Zápotočná, 2004 s. 74; Zápotočná, 2012; Šušol – Hrdináková – Rankov, 

2005; Bawden, 2001). Nové médiá vniesli do informačného a komunikačného priestoru 

nové žánre, majúce charakter posunu od lingvistických materiálov k semiotickým          

a polysémickým; texty zároveň zahŕňajú nové jazykové formy, novú gramatiku, popri 

lingvistických aj extralingvistické informácie, vyžadujú metajazyk, ktorý presahuje 

hranice tradičných praktík čítania a písania. Teória a model gramotnosti si vyžadujú 

ďalšiu a ďalšiu analýzu a rekonceptualizáciu zodpovedajúcu možnostiam nových médií. 

Akcentovaná je i potreba transdisciplinámeho prístupu ku skúmaniu gramotnosti ako 
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komplexného, mnohorozmerného, mnoho-úrovňového a multidimenzionálneho 

spoločenského fenoménu (Zápotočná 2004). 

Ak registrujeme, že rozvinuté spoločnosti zvyšujú svoj záujem o vizuálne obrazy           

a závislosť na nich, zvyšuje sa i potreba pochopenia vizuálnej kultúry (Šupšáková 

2010), ako aj potreba vizuálnej gramotnosti. Formovanie recipienta by jednoznačne 

a logicky malo byť determinované koncepčnou a strategickou premisou, že obrazy,        

s ktorými je človek konfrontovaný, sú: 1. jasne vizuálne; 2. sú nositeľmi myšlienok 

a hodnôt, a že vnímanie skutočnosti len ,,cez prizmu mediálnych obrazov“ (teda 

audiovizuálnych a/alebo filmových) je relatívne a neraz aj silno skreslené. Zámerom 

edukácie a intencionálneho formovania vizuálnej gramotnosti by preto „...nemala byť 

iba číra vizuálna informácia, ale jej hlbšia vnútorná hodnota, ktorá tkvie vo významoch, 

vzťahoch, analógiách, zážitkoch atď.“ (Šupšáková 2010). 

 

Na druhej strane sa od šesťdesiatych rokov 20. storočia zdvihol záujem o štúdium 

orálnych kultúr – o spoločenstvá, ktoré nemajú systémy písania a písomnej 

komunikácie, skladovacie a komunikačné médiá. Spolu s tým sa výrazne intenzifikoval 

záujem i o špecifiká literárnych (chirografických/typografických) kultúr a efekty 

existencie písaného slova v konfrontácii so silnejúcou tendenciou prevalencie obrazu 

a vizuality v komunikačnej, informačnej a kultúrnej rovine spoločnosti. 

Marshall McLuhan vo svojom diele Jak rozumět médiim uvádza, že „...písmo 

predstavuje extenziu zraku, ktorá ukladá ľudskú skúsenosť a urýchľuje k nej prístup...“ 

(McLuhan 2011, s. 100). To je však len jedna stránka mince – stránka zohľadňujúca 

petrifikáciu ľudskej skúsenosti, múdrosti, poznania do tzv. „informačnej konzervy“. 

Podpora gramotnej kultúry v tradičnom zmysle slova a kultúry písma si zaslúži 

pozornosť z mnohých ďalších dôvodov, ktoré sa úzko súvisia s doménou recepcie. Sám 

McLuhan konštatuje, že každé médium so sebou prináša určitú podobu využívania 

a potrebu adekvátnych intelektuálnych schopností (McLuhan 2011, s. 101). Ukazuje sa, 

že zavedenie písma v spoločnosti znamená viac než len ďalšie dostupné nové nástroje – 

znamená zásadnú reštrukturalizáciu myslenia a mentálnych štruktúr v dôsledku 

etablovania a rozšírenia gramotnosti. S rozšírením systému písania a čítania je 

spojených množstvo zložitých kultúrnych úspechov. 
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Walter J. Ong v publikácii Orality and Literacy (Ong 2005) formuluje principiálny 

význam gramotnej a typografickej (chirografickej) kultúry v niekoľkých zásadných 

dimenziách: 

 Mnohé z charakteristických čŕt a aspektov vyjadrovania, ale najmä myslenia             

v literatúre, filozofii, vede, ale i v hovorených prejavoch gramotných ľudí, ktoré sa 

bežne považujú za samozrejmé, nie sú vôbec prirodzenou súčasťou ľudskej 

existencie (Ong 2005, s. 10). Naopak, spomínané špecifické a vysoko-organizované 

aspekty sa objavili vďaka zdrojom, ktoré umožnila a sprístupnila technológia písania 

(Ong 2005, s. 9).  

 Existuje zreteľný vzťah medzi písaním a študovaním. Myslenie samo osebe je podľa 

Onga analytické, a to tým, že rozbíja svoj materiál (informačný segment) na 

komponenty. Abstraktne súvislé, triediace a výkladové skúmanie javov nemôže 

existovať bez písania a čítania (Ong 2005, s. 18). 

 Bez písania (chirografickej/typografickej kultúry) sa síce dá učiť, nie však študovať. 

Proces čítania písaného (literárneho) obsahu predpokladá zvnútornenie 

(interiorizáciu) písaného jazyka, a práve toto umožňuje dôkladnú a súvislú analýzu, 

teda štúdium v pravom zmysle slova (Ong 2005, s. 18). 

 Napriek názornosti obrazu je tento výpovedný vďaka verbálnemu ukotveniu – pre 

obrazové vyjadrenie je existenčný a nevyhnutný slovný kontext, v ktorom je obraz 

ukotvený, respektíve do ktorého je zasadený (Ong 2005, s. 18). 

 Písanie a chirografická kultúra vytvára dekontextualizovaný (bezkontextový) jazyk, 

respektíve skutočne autonómny diskurz (Ong 2005, s. 77). 

 

Podľa McLuhana nesú v sebe gramotné kultúry (na rozdiel od orálnych) kvality 

špecifických rozmerov: „Jedinečné oddeľovanie zraku a sluchu od sémantického          

a verbálneho obsahu z nich urobilo mimoriadne radikálne technológie prekladu 

a homogenizácie kultúr“ a dodáva, že „...je zrejmé, že úspechy západného sveta svedčia 

o obrovských hodnotách literárnosti“ (McLuhan 2011, s. 97). Význam čítania a písania 

ako technológie fixácie a získavania informácií možno v podstate vidieť v posune 

kognitívnych štruktúr a schopností ľudstva (Ong 2005). Prihliadajúc na rozmach médií 

a technológií Walter J. Ong predkladá koncept „sekundárnej orality“ – založenej 

a fungujúcej na báze internetu, rozhlasu, televízie a mobilných telefónoch – tá je však 
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podľa neho nevyhnutne a existenčne „...na písaní a tlači závislá“ (Ong 2005, s. 11). 

Zembylas vidí obraz a jazyk ako v podstate odlišné „artikulačné formy“, rozhodne ich 

nepovažuje za protichodné. Argumentuje, že oboch sa (vo väčšej alebo menšej miere) 

dotýkajú funkcie ako: obraznosť, abstrakcia, denotácia, konotácia, metaforickosť, 

alegória. Zároveň však tvrdí, že vizualita dnešnej každodennej kultúry, pretláčaná do 

bežného života prostredníctvom televízneho vysielania, filmu a internetu, sa môže 

vedľa tzv. „literality“ etablovať ako plnohodnotná komunikačná forma, nemôže ju však 

v žiadnom prípade nahradiť (Zembylas 2005). Dominancia obrazových médií naproti 

tomu vygenerovala podľa odborníkov krajne povrchné a nesúvislé (fragmentárne) 

vnímanie informácií (Kunczik, Zipfel 2005, s. 104 –110). 

Vilém Flusser (2002) vo svojom fylogenetickom náhľade na historické kontinuum 

komunikácie dokonca hodnotí, že štruktúra komunikácie vznikajúca vôkol nás sa 

výrazne podobá štruktúre, aká prevládala pred vynájdením kníhtlače, teda v stredoveku. 

Súčasnú revolúciu komunikácie nepovažuje v podstate za nič iné, ako za návrat 

k pôvodnej situácii prelomenej a prerušenej kníhtlačou a všeobecnou alfabetizáciou. 

Predikuje, že ľudstvo sa práve chystá vrátiť sa k normálnemu stavu, prerušenému len na 

štyristo rokov výnimočným stavom nazvaným „nová doba“, a zároveň hodnotí tento 

návrat do stredoveku ako signifikantný a určujúci pre obrovské zmeny v štruktúrach 

našej komunikácie (Flusser 2002, s. 39). Ak sa však vrátime k hodnoteniu Onga (2005), 

musíme si logicky klásť otázku: Budú tieto zmeny progresívne? Pôjde o nový 

analfabetizmus? 

 

2.1   „Noví“ detskí recipienti 

 

Ako sme naznačili v predchádzajúcich častiach, ako kritická sa v prieniku perspektívy 

formovania funkčnej gramotnosti ukazuje kategória detských čitateľov (v mnohých 

prípadoch „nečitateľov“) s klesajúcou tendenciou čítania, čitateľských aktivít a úmerne 

klesajúcou úrovňou čitateľskej gramotnosti a príbuzných (respektíve nadväzujúcich) 

kompetencií (pozri výsledky PIRLS, PISA
3
). Audiovizuálne filmové obsahy 

ovplyvňujú, respektíve vyčerpávajú voľný čas, vytesňujú a často substituujú čítanie, 

                                                 
3 PISA – čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ: 

http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/5; PIRLS – čítanie s porozumením (čitateľská 

gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ): http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/7 
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čitateľské aktivity alebo aktivity nápomocné rozvoju čitateľskej gramotnosti, čím sa 

narúša kontinuálna prax čítania nevyhnutná pre zabezpečenie rozvoja plynulosti 

(fluencie) čítania (Gadbery 1980)
4
. 

Procesy odohrávajúce sa v detskom čitateľstve (ako kultúrno-historickom jave 

a kultúrnej aktivite) na prelome tisícročí sú veľmi komplikované, v niektorých 

zásadných vektoroch regresívne a v mnohom sú výrazne ovplyvňované práve médiami. 

Odborníci konštatujú a sumarizujú závažné negatívne trendy: 

 pokles záujmu detských recipientov a mladých ľudí o tlačené slovo vo všeobecnosti, 

pokles prestíže čítania – čítanie má klesajúci podiel v štruktúre voľného času 

predovšetkým u detských recipientov a mládeže; na margo tohto sa však výrazne 

zvyšuje časový interval strávený s médiami – výrazný podiel zaberá recepcia 

audiovizuálnych formátov a obsahov; 

 absencia sociálneho a socio-kultúrneho aspektu čítania – čítanie sa stáva čoraz viac 

individualizované, čítane prestáva byť spoločenskou záležitosťou, spoločenskou 

aktivitou; 

 zmena motivácie čítania a prevalencia úžitkového/utilitárneho čítania (čítanie 

literatúry pre vzdelávacie účely) nad voľno-časovým čítaním; deti už nečítajú pre 

radosť zo zážitku, z túžby po dobrodružstve, romantike či napätí a oddychu, 

dominuje čítanie z povinnosti; 

 pokles intenzity čítania, narastanie počtu tých, ktorí čítajú len v škole alebo 

prinajlepšom pre školské povinnosti; 

                                                 
4
    Efekt vytesňovania bol zistený a overený experimentom Gadberryho (1980), v ktorom skupina matiek 

znížila sledovanie televízie svojho dieťaťa o polovicu počas 6 týždňov, zatiaľ čo iná skupina matiek 

nezasahovala do času venovaného sledovaniu televízie. Pri obmedzení sledovania televízie sa 

nameralo podstatne viac času naplneného voľnočasovým čítaním s deťmi než v prípadoch, v ktorých 

čas strávený pri televízii obmedzený nebol. Podobný účinok bol zistený v belgickom experimente: 

skupine 20 rodín boli po dobu 3 týždňov odňaté televízne prijímače (De Meyer, Hendriks, Fauconnier 

1987). Obmedzenie sledovania televízie viedlo k nárastu čítania (aspoň počas doby trvania 

experimentu). Hypotéza vytesňovania bola teda podporená časovoorientovanými štúdiami, ktoré 

prehľadne spracovali Beentjes a Van der Voort (2002). Tieto potvrdzujú, že čas venovaný 

voľnočasovému čítaniu u detí poklesol v období, v ktorom narástol čas strávený sledovaním televízie. 

Sumárne: hypotéza, že televízia vytláča voľnočasové čítanie sa opiera o zistenia zo všetkých 

dostupných typov výskumu, s výnimkou korelačných štúdií. Existuje teda možnosť, že televízia 

inhibuje rast čitateľských kompetencií tak, že vytláča čas pre voľnočasové čítanie. Televízia môže 

brániť rozvoju čitateľských zručností dieťaťa vo viacerých aspektoch nepriamo, a to tak, že vytláča 

všetky ďalšie činnosti, ktoré progresívne ovplyvňujú kognitívny vývin dieťaťa všeobecne. 
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 zmena charakteru čítania a štruktúry lektúry – dominuje pragmatický, informačný,    

a žiaľ, i povrchný charakter čítania – mladí čitatelia preferujú vecné žánre, 

najčastejšie krátke texty na elektronických nosičoch; 

 významné zmeny v individuálnom a osobnom čítaní, výrazný posun k zábavnému 

charakteru (čítanie musí mať predovšetkým charakter veľmi ľahkej zábavy, akcie, 

uvoľnenia); 

 výrazná absencia socializačnej funkcie lektúry – detskí čitatelia nehľadajú                 

v literatúre etické vzory, modely a riešenia životných situácií, literatúra nie je 

prostriedkom sociálnej integrácie; 

 zvýšený vplyv spodnej vrstvy populárnej kultúry (hlavne audiovizuálnej kultúry) na 

voľnočasové čítanie detí a mládeže (veľmi populárne sú thrillery, horory, 

sentimentálna literatúra, tlačené verzie kino-románov); 

 zvýšený počet detí, ktoré čítajú výlučne periodiká, ako aj počet tých, ktorí dávajú 

prednosť periodikám a komiksom pred knihami; 

 strata čítania „pre dušu“ (úpadok čítania klasiky, najlepších domácich i zahraničných 

románov); 

 zväčšovanie a intenzifikácia rozdielov v repertoári čítania chlapcov a dievčat; 

 elektronizácia edukačných procesov – funkcie, motivácia a charakter čítania sú         

v podstatnej miere ovplyvnené elektronizáciou vzdelávania; 

 extrémna nerovnomernosť a rôznorodosť v rámci procesov prebiehajúcich vo 

výchove mládeže ku knižnej kultúre (napr. mnohých štúdiách uskutočnených            

v rôznych regiónoch boli zaznamenané negatívne trendy) (sumarizované na základe 

Sakálová 2007; Sanabria Díaz et al 2009, Rusňák 2008; SHOLASTIC 2010). 

 

Odborníci zameraní na čítanie mládeže a recepciu médií označujú súčasnú generáciu 

ako Generáciu M, Dot-Nets, TV-babies/TV-tiens, screen-agers, Generáciu M
2
. Oveľa 

zarážajúcejšie je, že nová mediálna generácia býva odborníkmi označovaná aj ako „noví 

bibliofóbovia“ hlásajúci a-gramotnosť – teda rozhodnutie nečítať napriek schopnosti 

čítať – ako právoplatné, legitímne a demokratické správanie svojich rovesníkov 

(Bauerlein 2007, s. 42). 

Zdá sa, že spolu s poklesom statusu slova v komunikačných stratégiách (Hopfingerová
 

2005, uvedené v Foret 2008, s. 77) priamo úmerne klesá i status čítania  a čitateľskej 
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gramotnosti. Vzhľadom na načrtnuté zmeny a negatívne prejavy v čitateľstve (najmä 

detí a mladej generácie) možno principiálne konštatovať niektoré zásadné zmeny 

vzhľadom na štrukturálny model čitateľskej kultúry detských recipientov: 

 upadá symbolický status čítania – jeho postavenie a prestíž, menia sa postoje 

recipientov k čítaniu; 

 mení sa recepcia tlačeného textu a informácií (vnímanie sa stáva povrchným             

a roztriešteným, fragmentárnym a „mozaikovitým“); klesá úroveň čitateľských 

kognitívnych i nonkognitívnych schopností recipientov; 

 menia sa motivácie čítania (ostáva len vonkajšia motivácia, a to pre úžitok 

a povinnosti); 

 menia sa preferencie mediálnych návykov i repertoára čítania (napríklad pod 

vplyvom televízie a videa sa konštatuje zvýšený záujem o témy a žánre, ktoré sú 

zastúpené na obrazovke (v kinách), a to najmä: akčné, dobrodružné, 

tajomné/mysteriózne žánre, thrillery, horory, menia sa mediálne preferencie,              

v ktorých čítanie absentuje); 

 preferovaná je taká tlačená produkcia, v ktorej je výrazne a široko zastúpené 

vizuálno (popularita obrázkových časopisov a komiksov). 

 

Napriek tomu sa stále častejšie konštatujú výrazné kognitívne negatívne vplyvy médií, 

pozorovateľné u novodobých recipientov (prevažne u detí a mládeže), ktoré sú zásadné 

pre rozvoj čitateľskej gramotnosti: 

 narušenie pozornosti detí – neschopnosť sústrediť sa na úlohy, ktoré si vyžadujú 

dlhšiu koncentráciu; 

 redukcia reči a lingvistickej kompetencie – redukcia slovnej zásoby, reč je 

ovplyvňovaná a adaptovaná recipovaným a opakovanou recepciou fixovaným 

mediálnym jazykom na primitívne dialógové obraty, čo spôsobuje neschopnosť 

formulácie rozvinutých viet či argumentov (Helus 2004, s. 65 – 66). 

Najnovšie výskumy potvrdzujú, že dlhodobá substitúcia čítania (a kníh) 

audiovizuálnymi médiami a obsahmi (filmami) má i ďalšie závažné negatívne 

a inhibičné dôsledky, a to v prvom rade: 

 zhoršenie efektivity a kvality čitateľských výkonov (Harrison, Williams 1986; 

Hancox, Milne, Poulton 2005); 
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 mentálnu lenivosť detských recipientov (Martin 2011, s. 3; Postman 1982; 1983); 

 pokles ideačnej fluencie a kreativity detí (Harrison, Williams 1986); 

 zhoršenie koncentrácie s markantným vplyvom na učebné výsledky (Marina, 

Koolstra, van der Voort  2003). 

 

Z hľadiska kognitívnych schopností môže kongitudinálny a kumulatívny vplyv 

interakcie s audiovizuálnymi obsahmi (s rýchlo striedajúcimi sa obrazmi 

a myšlienkami) a s nimi spojenej receptívnej stratégie implikovať: a) v impulzívny štýl 

myslenia; b) skrátené rozpätie pozornosti; c) nedostatok vytrvalosti pri intelektuálnych 

aktivitách (Greenfield 1984; Singer a Singer 2011). Z toho logicky vyplývajú 

i nasledujúce ťažkosti pri sústredení sa na texty a usmerňovaní koncentrácie potrebnej  

k úplnému porozumeniu literárneho textu (Winn 1985). 

Jostein Gaarder v reflexii Knihy pre svet, ktorý nemá čitateľov citlivo zvažuje                 

a precizuje kritické momenty prevalencie audiovizuálnej kultúry, ktoré si vyžadujú 

hlbšie zamyslenie nad pojmom gramotnosť. Hovorí: 

„...Dnes sme obkolesení zlodejmi pozornosti, ktorí vytvorili pestrofarebný 

priemysel, snáď najúžasnejší, aký kedy svet videl. Zlodeji pozornosti bohatnú 

na odstraňovaní reálnych životných zážitkov a robia to nehanebne, celkom 

otvorene, bez toho, aby niekto zakročil a zastavil ich. Izolujú nás od 

predstavivosti, od vlastnej fantázie. Zábavný priemysel sa nám pokúša 

ukradnúť príbeh a živý svet..." (Gaarder 2002, s. 53). 

 

Veľmi rozporuplný je vplyv nových médií na rozvoj mladého recipienta do celistvej 

a integrovanej osobnosti: médiá a audiovizuálne obsahy na jednej strane implikujú 

rozšírenie obzorov a zvedavosti, na druhej strane možno spomenúť rastúci vplyv 

zložiek, ktoré majú negatívny vplyv na rozvoj osobnosti a socializáciu
5
. 

Naliehavé otázky v súvislosti s audiovizuálnymi obsahmi vyvstávajú aj vzhľadom na: 

nadmieru násilia a erotiky vo filmoch, televíznych reláciách a ďalších programoch; 

zvýšený účinok reklamy na socializáciu jedinca (najmä vplyv na primitívne vedomie 

                                                 
5
  V súčasnej modernej spoločnosti je proces socializácie nesmierne komplikovaný, a to aj vďaka 

médiám. Spolu so základnými sociálnymi inštitúciami vzdelávania (domáce prostredie a škola) čoraz 

dôležitejšiu úlohu hrajú práve „sekundárne“ inštitúcie socializácie – tzv. „elektronickí vychovávatelia 

a učitelia“, medzi ktorých sa zahŕňajú rôzne médiá. S rastúcim vplyvom médií na deti rastie pre 

tradičných pedagógov výzva a stráca sa možnosť/schopnosť konkurovať im. 
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mnohých reklám, ako aj nadbytok negatívnych vzorov v nich); potlačenie detskej 

subkultúry subkultúrou „dospelých“, zníženie množstva programov pre deti a dorast; 

potlačenie národnej kultúry vytvorenej pre deti, dominancia nie najlepších príkladov 

západnej populárnej kultúry; zníženie umeleckej a intelektuálnej úrovne programov pre 

deti. 

 

Spomínané javy a procesy, ktoré prebiehajú v západných krajinách už od 80-tych rokov 

20. storočia (v čase výraznejšej expanzie audiovizuálnej kultúry a videokultúry 

v prostredí mládeže), viedli v západnej kultúre k rozvoju konceptov multigramotnosti 

a rozšírenej gramotnosti („multiliteracy“) a predovšetkým k preferencii „politiky 

podpory čítania“ (vo Francúzsku, Nemecku, USA a ďalších krajinách) a mediálneho 

vzdelávania, ako aj k početným a neustálym výskumným aktivitám explorujúcim 

a explanujúcim tieto naliehavé témy a nesmierne dynamickú problematiku. 

 

3   Komunikácia a recepcia literárneho a audiovizuálneho diela 

 

Akékoľvek materializované umelecké dielo je svojím spôsobom mediálny produkt            

a akýkoľvek mediálny produkt je vo svojej podstate komunikátom nesúcim informácie                 

a predurčeným na cirkuláciu v komunikačnom priestore – jeho existenciu teda 

kľúčovým spôsobom determinuje recipient. On ovplyvňuje (či dokonca zásadným 

spôsobom determinuje) kultúrnu cirkuláciu, mediálne prieniky a intermediálne vzťahy, 

ale i možnosti, varianty a modality recepcie, a tým aj ich komparácie (napríklad aj           

z hľadiska kultúrneho rozvoja človeka) (Jedličková 2011, s. 18). Diela, ktoré sú 

postavené na „väzbách medzi materiálnymi artefaktmi a imaginatívnymi impériami 

verbálnych/semiotických znakov, vyžadujú analýzu zameranú na médium“ (Hayles 

2004, s. 1 – 3) – tzv. media-specific analysis. 

Ak obmedzíme zorný uhol nasledujúcich úvah na umelecké naratívne obsahy, musíme 

konštatovať, že umenie komunikuje informácie týkajúce sa vždy človeka (či už priamo 

alebo nepriamo) a nemožno ich komunikovať iným spôsobom. Ide o informácie, ktoré 

vypovedajú o pocitoch, náladách, skúsenostiach či poznatkoch. Komunikácia 

umeleckého diela (v tom i literárna komunikácia) je špecifickým druhom sociálnej 

komunikácie, majúca podľa Eduarda Petrů konštitutívnu stavbu vyjadriteľnú reláciou: 
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autor → dielo → recipient (Petrů 2000, s. 15). Na jednej strane komunikačnej osi stojí 

autor, na druhej príjemca. Autor je vysielajúcim prvkom, ktorý realizuje kódovanie 

informácií. Na jeho počiatku stojí zážitok (prežitok), z ktorého vyrastá umelecký obraz 

ako zvláštna kvalita – tá musí byť uchopená, spútaná a materializovaná 

a prostredníctvom umeleckého diela externalizovaná (exteriorizovaná) (Kulka 2008,     

s. 244). Dielo prezentuje sémantickú a estetickú formu, ktorá v interakcii a komunikácii 

s príjemcom umeleckého diela vyúsťuje do estetického zážitku. Z hľadiska funkčnej 

existencie a plnej realizácie diela sa predpokladá jeho príjem, recepcia, „prisvojenie“ 

príjemcom a interpretácia, inak povedané, predpokladom a prediktorom plnej realizácie 

diela jeho úspešné dekódovanie a „prečítanie“ informácií, ktoré dané dielo fixuje 

a nesie. Realizácia estetickej recepcie závisí na existencii dvoch nevyhnutných 

podmienok: 1) existencii recipienta a 2) existencii potenciálneho estetického objektu. 

Z hľadiska prvého východiskového prvku – recipienta – možno proces recepcie 

determinovať signifikatnými operačnými atribútmi selektívnosti (selective process) 

a organizácie (organizing process) – atribútmi vnášanými do procesu recepcie práve 

recipientom. V našich reflexiách je nevyhnutné akcentovať, že u človeka nie sú tieto 

atribúty samozrejmé a dané, nie sú ani statické – závisia na jednotlivých zvykoch 

(habits) a pozornosti (attention), ktoré recipient nadobúda od od útleho detstva 

(Osbourne 1978, s. 309). Tieto aspekty samozrejme do značnej miery determinujú 

úroveň gramotnosti a naopak, úroveň gramotnosti ovplyvňuje úspešnosť a kvalitu 

recepcie. 

V kontexte druhého existenčného prvku je možné (potrebné či priam nevyhnutné) za 

potenciálne estetický objekt považovať samotné umelecké diela – literárne dielo, film. 

Umelecké dielo možno v každom prípade považovať za extrémne komplexný 

„organizujúci celok“ („organizing whole“), ktorého receptívnou perspektívou je 

spracovanie simultánne s jeho časťami a zároveň s prihliadaním k celku. Podľa 

Osbourna existencia umeleckého diela predurčuje jeho základnú funkciu a účel: 

precvičovať, trénovať a extendovať celok skúseností (extending experience), čo 

predikuje a zároveň vyúsťuje do nutnosti kultivácie, rozširovania a prehlbovania, 

receptívnych schopností a zručností (skills) (Osbourne 1978, s. 311). Inak povedané, 

kontakt a interakcia s dielom (jej frekvencia, extenzia i intenzita) participuje na úrovni 

gramotnosti recipienta. 
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V tomto aspekte musíme upozorniť na dve zásadné skutočnosti: prvou je skutočnosť, že 

z hľadiska komunikácie je umelecké dielo (artefakt) iba východiskom a hybným 

mechanizmom receptívnej imaginácie, v ktorej sa toto umelecké dielo zrkadlí. Druhou 

(nie menej významnou) skutočnosťou je fakt, že sily komunikačných možností 

a recepčné potenciality vizuálneho a textového vyjadrenia možno sledovať z aspektu 

ich vyjadrovacích prostriedkov. 

  

3.1   „Čítanie“ slova a obrazu 

  

Reč umenia je veľmi mnohotvárna – okrem princípov, ktoré sú spoločné všetkým 

druhom umenia, sú povšimnutiahodné komunikačné špecifiká vyplývajúce z povahy 

matérie, s ktorou pracujú, či zo spôsobu zobrazovania sveta. Ak sa pozastavíme pri reči 

vizuálnych obsahov, môžeme v súlade so zámerom našej štúdie konštatovať, že 

vizuálne umenie je vlastne „výzvou k čítaniu“ rôzne kombinovaných vizuálnych 

znakov (Kulka 2008, s. 292). 

Je však vôbec možné komparovať komunikáciu a recepciu literatúry a filmu? 

Fundované a regulárne porovnávanie možností jazykového a obrazového rozprávania 

brzdia podľa niektorých odborníkov dva výrazné faktory: 

1. obrazy nemajú žiadnu jednotku podobnú základnej jazykovej jednotke, ktorú 

stelesňuje abeceda; 

2. obraz nie je organizovaný syntaxou (pozri Suwara 2012, s. 207). 

 

Ak ostaneme v zámerne zúženej zóne komunikácie a recepcie naratívnych obsahov, 

môžeme konštatovať, že reálne možnosti kompetentnej a regulárnej komparácie 

recepcie literárneho a audiovizuálneho diela sa opierajú a vychádzajú z porovnania 

literatúry a audiovizuálneho diela (filmu), čo je možné len a práve preto, lebo medzi 

oboma druhmi umenia (obsahov) existujú určité podobnosti, ako ich vidí a formuluje 

napríklad Linda Catarina Gualda (2010). V intenciách naratívneho obsahu môžeme 

podľa spomínanej autorky formulovať nasledujúce porovnateľné charakteristiky: 

 príbeh ako sled akcií, udalostí a čiastkových akcií v určitej postupnosti vytvárajúcej 

určitú históriu (kontinuum) príbehu; 

 príbeh ako celok založený na striedaní sekvencií a/alebo rozvíjaní tém; 
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 tematická organizácia, ktorej účelom je zabezpečiť, aby postupnosť rozprávania mala 

pre recipienta (čitateľa/diváka) zmysel a dávala mu význam; 

 tendencia využívať názorný alebo metaforický jazyk; 

 tendencia narúšať čas a priestor; 

 dojem reality; 

 niektoré prienikové, prípadne komplementárne aspekty jazyka (porovnaj s Gualda 

2010, s. 206 – 208). 

 

Takzvaný „vizuálny obrat“ (Šupšáková 2010) býva často odôvodňovaný 

bezprostrednejšou zrozumiteľnosťou obrazového materiálu v komparácii s verbálnym 

obsahom (Filipová 2008, s. 239), čo je vo veľkej miere determinované využívanými 

znakovými prostriedkami a jazykom. 

Základný pohľad na slovo a obraz ako znakové prostriedky sú východiskovými 

determinantmi našich komparácií týkajúcich sa porozumenia princípov, mechanizmov, 

implikovaných efektov recepcie literárneho a audiovizuálneho diela, ako aj 

konzekvencií negatívnych alebo pozitívnych preferencií výberu (súčasným) 

recipientom. 

Vo všeobecnosti znak možno považovať „...za materiálne vyjadrenie náhrady 

predmetov, javov, situácii v procese výmeny informácií a jeho základným princípom je 

schopnosť realizovať funkciu nahrádzania...“ (Ciel 2011, s. 6)
6
. 

Pri komparácii audiovizuálneho diela s dielom literárnym z hľadiska (informačnej) 

výťažnosti recipientom využijeme charakteristiku Monaca, ktorý posudzuje film ako 

fenomén „veľmi podobný jazyku“, pričom však akcentuje, že: „...nemá kodifikovanú 

gramatiku, nemá menovité slovníky, dokonca nemá ani príliš špecifické pravidlá 

používania, takže to zreteľne nie je jazykový systém“ (Monaco 2004, s. 60). Má však 

systémy „kódov“ a systém znakov. V kontexte audiovizuálnej percepcie v abstraktnej 

rovine v hodnotení znaku možno hovoriť o symboloch, metaforách, metonymiách              

(o štylistických figúrach) vyplývajúcich z obrazu a/alebo z ich spojenia a z kontextu 

systému. Ten možno najjednoduchšie charakterizovať ako súbor pohyblivých obrazov 

skladajúcich sa zo záberov (Ciel, 2011, s. 6). 

                                                 
6
    Z hľadiska recepcie je podstatné poznamenať, že ide o rýchlo striedajúce sa zábery, čo má vplyv na 

formovanie impulzívneho štýlu myslenia a oslabené cizelovanie emocionálnej gramotnosti. 
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Ak sa znak skladá z dvoch častí – signifikanta a signifikátu – vo filme sú tieto takmer 

identické. Podľa Monaca (2004, s. 60) je znakom filmu skratovaný znak, a práve preto 

je veľmi komplikované analyzovať jazyk, ale i recepciu audiovizuálneho filmového 

diela. V každom prípade, filmový obraz sa jednoznačne skladá zo znakov (Ciel 2011, s. 

5). 

Slovo a obraz sa na úrovni znakových prostriedkov recepcie rozlišujú ako znaky 

verbálne (slovesné) a obrazové, respektíve konvenčné (symbolické) a ikonické (Foret 

2008, s. 77).
 
Zásadné rozdiely spočívajú predovšetkým v motivácii spojení výrazu 

s obsahom, v situácii štúdia mechanizmu a efektov recepcie je však podstatné to, že vo 

fenoméne obrazu „je tvaroslovie zároveň i jeho znakoslovím“ (Zvěřina 1968, s. 31 cit. 

podľa Foret 2008), t. j. forma je semioticky podstatná. 

 

Tabuľka 1 Zhrnutie verbálneho (literárneho) a ikonického (vizuálneho) textu (generované podľa 

Eco 2009; Foret 2008; Zvěřina 1968, s. 31 cit. podľa Foret 2008) 

 

 

V úvahách o operačnej a procesuálnej úrovni recepcie informácií kódovaných 

v umeleckom diele a jej špecifikách možno považovať ako východiskové nasledujúce 

kategórie (vychádzajúc z Eca): 

 kategóriu textu, a to textu verbálneho (literárny text) a textu ikonického (napríklad 

fotografia) a typov znakov a nimi operujúcich kódov tvoriacich verbálne a ikonické 

semiotické systémy; podstatné je nevyhnutne reflektovať, že podľa Umberta Eca, 

každý „...ikonický znak je v skutočnosti text, nakoľko jeho verbálny ekvivalent            

(s výnimkou zriedkavých prípadov značnej schematizácie) nie je slovo, ale fráza 

alebo vlastne celý príbeh...“ (Eco 2009, s. 245). 

 kategóriu manifestácie obsahu, presnejšie, každý obsah sa navonok prejavuje – 

manifestuje – svojím povrchom (Eco 2010, s. 65); v prípade literárneho diela je to 

lingvistický povrch, v prípade audiovizuálneho diela ide o povrch lingvistický (ale 

limitovaný) a vizuálny, čo podmieňuje relevantné kognitívne schopnosti. 
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Verbálny text má povahu lineárnu a dynamickú a pri jeho čítaní recipient transformuje 

istú priestorovú štruktúru (text na papieri) do štruktúry časovej. Čitateľa navigujú a do 

značnej miery vedú lingvistické a kompozičné pravidlá, ktoré zabezpečujú určitý smer. 

Pri vnímaní obrazu má čítanie a recepcia nelineárnu, „tekavú“ (pohyblivú) povahu 

a nelineárny je i proces interpretácie (Foret 2008). 

Na margo „čítania“ literárnych (a súčasne lineárnych) obsahov Flusser hovorí, že 

„...štruktúra abecedy si vyžaduje sledovať riadky, v ktorých sú usporiadané písmená na 

prijatie informácie. Čitateľ teda počas príjmu „myslí“, dešifruje posolstvo [...]. Čitateľ 

lineárnych textov stojí textom zoči-voči: transcenduje ich. O to ide pri „myslení“: 

ustupovanie a potom nakláňanie sa nad to, o čom treba popremýšľať. To znamená, že 

ten kto číta, stojí mimo toho, čo číta a takpovediac sa pri čítaní prizerá samému sebe“ 

(Flusser 2002, s. 49). Práve preto považuje Flusser recepciu lineárnych textov 

(a to zreteľne celkom logicky) za aktívnu recepciu. Celkom inak však vidí situáciu         

u príjemcu informácií usporiadaných v technických obrazoch filmu či televíznych 

programov (ako ich Flusser označuje) – recipienti vidia obrazy, a to „...izolovane 

a v súvislosti s inými obrazmi, vidia ich vo všetkých technických farbách, vidia ich deň 

a noc a vidia ich u iných“ (Flusser 2002, s. 49). Technické obrazy podľa Flussera svoj 

prijímač (teda recipienta) obklopujú, on je do nich ponorený a takpovediac „nachodí sa 

uprostred nich“ (Flusser 2002, s. 49). 

Na opísanú situáciu možno nazerať i z iného zorného uhla: čítaný text prechádza 

mysľou a psychikou recipienta – čitateľa, čitateľ sa do obsahu ponára a stáva sa (viac 

alebo menej, v závislosti od miery a úrovne umeleckej a estetickej dištancie) 

štrukturálnou zložkou literárneho diela (Miko 1980, s. 17). Pri audiovizuálnom diele 

recipient vidí a sleduje obsah mimo seba, ako príbeh niekoho iného, je pozorovateľom – 

podľa Trávnička dochádza k odcudzovaniu (Trávniček 2002, s. 13). 

Rozličnosti literárnej a obrazovej manifestácie v kontexte recepcie možno doplniť 

o sumarizáciu Gualdovej (tabuľka 2), ktorá ozrejmuje možnosti „čítania“, recepcie         

a získavania informácií a pravdepodobne i „informačnej výťažnosti“ a interpretácie, ak 

berieme do úvahy analyzované spôsoby manifestácie obsahov a stratégií získavania 

(„čítania“) informácií. 
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Tab. 2 Čítanie slova a čítanie obrazu/fotografie (generované podľa Gualda 2010, Eco 2009; Foret 

2008; Zvěřina 1968, s. 31 cit. podľa Foret 2008) 

 

 

Uvedený prehľad jednoznačne odhaľuje podobné a odlišné (špecifické) aspekty 

recepcie slova a obrazu ako základného východiska pre ďalšie porovnanie recepčných 

kvalít a potencialít vzhľadom na nami definované obsahy. 

Funkčné čítanie slova u recipienta predpokladá aktualizáciu mentálneho slovníka, 

čitateľových schém a realizáciu mentálnych predstáv, v konečnom dôsledku konštrukciu 

významov a reorganizáciu mentálnych schém. 

Čitateľ obrazu (divák/pozorovateľ) realizuje zachytávanie obrazu, rozpoznávanie 

obrazu, jeho porovnávanie s predchádzajúcimi ikonickými predstavami obsiahnutými 

v mentálnych schémach, ich dopĺňanie a reorganizáciu a konštrukciu významu 

(porovnaj s Aumont 2010, s.73 – 84). 

„Prvostupňový“ náčrt recepčných kvalít zreteľnejšie explikuje: 

 náročnosť recepcie daného obsahu v príslušných modifikáciách manifestácie; 

 význam a spôsob realizácie receptívnych a kognitívnych operácií; 

 dôležitosť a smerovanie recipientových kompetencií. 

Takýto pohľad významovo ukotvuje Ong (2005, s. 6 – 7) tvrdením, že komunikácia 

obrazom je možná len vďaka verbalizácii jeho obsahu – „...obraz vydá za tisíc slov, ale 

iba v prípade špecifických podmienok... a tie zahŕňajú i kontext slov, do ktorých je tento 

obraz zasadený“ (Ong 2010, s.7). Rozlišovanie a špecifikácia ikonických (vizuálnych) 

textov, akými disponujú audiovizuálne diela, sa (značne) komplikuje. 
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3.2   Výpovedné schopnosti a komunikačné potenciality literatúry 

a audiovizuálneho diela 

 

Základnou premisou, z ktorej budeme vychádzať v ďalších úvahách je skutočnosť, že 

film ako syntetické a synestetické umenie vytvárajúce audiovizuálne obsahy (diela), má 

jedinečnú vlastnosť, že v motivácii tvorby i v procese kreovania obsahu a formy 

(povrchu) interaguje s ostatnými umeleckými druhmi, vychádza z nich, spolupracuje 

s nimi. Filmový obraz objektivizuje možnosť reprodukovať subjektívnu myšlienku 

autora do znakov v obraze, a to pomocou filmovej schopnosti a filmovej reči/filmového 

jazyka (Aumont 2010). 

Reč filmu (audiovizuálneho diela) je zložená z niekoľkých semiotických kódov, ku 

ktorým v súhrne patrí – popri literárnej zložke (dialógy a monológy) – i zložka herecká 

(expresivita hereckých postáv), výtvarná (svetlo, masky a kostýmy, rekvizity, snímanie 

obrazu, pohyb kamery, uhly záberov a pod.), zložka architektonická (stavby).  

Reč/jazyk literárneho diela využíva slovo, ktoré je jeho matériou – v komparácii             

s audiovizuálnym (filmovým) dielom – je postavené len na literárnej zložke, čo sa 

zásadným spôsobom premieta do predmetu recepcie; inak povedané, do súhrnu toho, čo 

všetko si recipient musí všímať, na čo všetko musí rozdeľovať svoju pozornosť 

a kognitívne úsilie. 

Odlišnosti recepcie literárneho a audiovizuálneho diela sa opierajú o odlišnosť 

realizácie mentálnych obrazov, ktoré predstavujú/zobrazujú skutočnosť. Literárny jazyk 

reprezentuje obrazy (Gualda 2010) a slovami Umberta Eca opisuje (manifestuje) 

lingvistickým povrchom myšlienky (Eco 2010, s.65). Zároveň si vyžaduje ich pretvorenie 

do mentálnych obrazov nevyhnutných na úplné pochopenie obsahu, využívajúc schémy 

ako projekcie nadobúdané zmyslovou skúsenosťou, pričom je nevyhnutná kognitívna        

i emocionálna spolupráca. Počas recepcie literárneho diela sú mentálne obrazy 

generované na podnet čítaného/počutého ako excelentný kognitívny výstup (Chalupa 

2011, s. 91). 

Reč filmu, využívaná pri tvorbe audiovizuálneho obsahu, používa ako hlavný 

mechanizmus tvorby reprodukciu obrazov, ktoré majú tendenciu byť samozrejmosťou. 

Audiovizuálne dielo poskytuje v priebehu recepcie filmový materiálny obraz, ktorý 

existuje objektívne – recipient ho vidí priamo, nesprostredkovane, zároveň však 
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predstavovaná realita nie je prítomná (Ciel 2011, s. 12). V prezentácii – tzv. 

„aktualizačnej show“ – sa zobrazovaný obsah ukotvuje v aktuálnom reálnom čase 

a priestore. Z hľadiska kognitívneho nároku si recepcia vyžaduje zapojenie                              

a prehodnocovanie analógií, symetrií a opozícií, ako aj dopĺňanie recipientových 

kognitívnych schém (podľa Gualda 2010, pozri aj tabuľku 3). Recipient by mal                          

i „dopovedať“ absentujúce prvky obsahu filmu, usporiadať chronológiu prezentovaných 

alebo načrtnutých udalostí či objaviť absentujúcu príčinnú súvislosť medzi udalosťami 

predstavenými a uvedenými vo filme, prepájať časové elipsy (Bordwell 1991, s. 8 – 12) 

a spolu s verbalizáciu niektorých neverbalizovaných prvkov musí v nadväznosti na to 

myšlienku (obsah, význam) ukotviť v jazyku (porovnaj s Ong 2010, s. 17). 

Audiovizuálne filmové dielo sa prezentuje ako súbor tém, viac alebo menej 

integrovaných v celkovom vyznení filmu, a tieto sú viac-menej explicitne zobrazované 

so zjavne malým využitím mentálnych schém. 

 

Tab. 3 Literárny a filmový jazyk, jazyk audiovízie (generované podľa Gualda 2010) 

 

 

Hlavnou intenciou prezentácie audiovizuálneho diela je prebudenie záujmu, navigácia 

sústredenia a zameranie duševnej/psychickej excitácie, emocionálne a imaginárne 

spojenie s neuspokojenou túžbou, orientácia na nevyriešené konflikty jednotlivcov 



 27 

(Gualda, 2010). Napriek pestrej škále zámerov audiovizuálne dielo si zároveň vyžaduje 

podstatne menej intelektuálnej práce (zapojenia mentálnych a kognitívnych zdrojov) 

vzhľadom na recipientovu asimiláciu. Predkladá divákovi obraz fiktívnej skutočnosti, 

no aj keď sa reálnej skutočnosti podobá, je predsa odlišný. V tomto prípade ide                         

o mentálnu transpozíciu – skutočnosť si zachováva vonkajšiu formálnu podobu, ale je 

transfigurovaná
7
 (Ciel 2011, s. 12) a predložená recipientovi ako hotový obraz. 

Umberto Eco (2010, s.65 – 84) zvýznamňuje úlohu príjemcu literárneho diela tým, že 

ho vníma nielen ako recipienta, ale i konštruktívneho a konštruujúceho činiteľa 

v literárnom kreatívno-receptívnom procese. Text (ktorý sa prejavuje v manifestácii 

svojím lingvistickým povrchom) by mal príjemca aktualizovať
8
 a potom, participujúc 

na celom rade kooperačných relácií, by mal recipient vytvárať na základe textu 

mentálne predstavy a tvoriť významy (Eco 2010, s. 65 – 105). 

Rozprávač literárneho príbehu má morálnu zodpovednosť, uvedomuje si hodnotu 

rozhodnutí a skutkov, verbalizuje ich. V audiovizuálnom diele môžu byť rozhodnutia 

a zdôvodnenia uvedené nepriamo: prostredníctvom tónu hlasu, neverbalizovaného alebo 

verbálne neodôvodneného činu a pod. (Gualda, 2010). V komunikačnom reťazci – 

z hľadiska recepcie – záleží na schopnostiach recipienta (na tom ako, a či vôbec, divák 

pochopí význam). Z hľadiska receptívnych efektov možno zovšeobecniť, že čím väčšia 

je pomyslená vzdialenosť označujúceho od označovaného, čím väčšia je štylizácia              

a transformácia, tým zložitejšie a ťažšie možno obraz adekvátne interpretovať (Ciel 

2011, s. 7), tým menšia môže byť i šanca uchopiť obsah správne. 

Gradujúca požiadavka po obrazovej forme generuje i rastúci záujem o zložitý vzťah 

verbality a vizuality/ikonicity (Filipová 2008, s. 239). Základným východiskom analýzy 

komplementárnych a podmieňujúcich relácií literárneho a audiovizuálneho diela sú ich 

základné atribúty: literárne dielo je charakteristické svojou verbalitou a audiovizuálne 

svojou ikonicitou (Gualda 2010). V úvahách o recepcii možno hovoriť 

o komplementarite v kontexte receptívnych nárokov takto: 

 Literárne dielo: poskytuje menej priamej ikonicity (napríklad ilustrácie), prípadne 

žiadnu; 

                                                 
7
   Niekedy sa nepresne používa termín transformácia. 

8
    Eco akcentuje, že napriek výraznej lineárnosti a relatívnej úplnosti výpovede (napríklad oproti obrazu) 

žiaden text nie je kompletný. 
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 vyžaduje si oveľa väčšiu schopnosť vizualizácie a imaginácie – psychického procesu 

recipienta. 

 Audiovizuálne dielo: poskytuje podstatne menej orálnej a písanej verbality (dialógy, 

komentáre, nápisy, texty, titulky); 

 vyžaduje si oveľa väčšiu schopnosť verbalizácie implicitných a obrazom 

vypovedaných významov. 

 

V kontexte kompetentnosti a gramotnosti možno reflexiu rozšíriť o úvahy: 

 Literárne dielo si vyžaduje vysokú mieru produktívnej vizuálnej spôsobilosti. 

 Audiovizuálne filmové dielo si vyžaduje minimálnu mieru produktívnej vizuálnej 

aktivity (spôsobilosti) a dostatočnú mieru receptívnej vizuálnej aktivity 

(kompetencie). 

 

Jadrom diskusie o tomto probléme sa logicky stáva otázka úrovne lingvistickej, 

čitateľskej, vizuálnej a komunikačnej kompetencie recipienta, ako i úroveň jeho 

kognitívnych schopností a mentálnych schém. 

Na základe predchádzajúcich úvah sa ponúkajú tieto otázky: 

1. Čo ak je pomyslená vzdialenosť označujúceho a označovaného a (ich) štylizácia 

veľká? 

2. Čo ak sú podstatné významy realizované neverbálnymi prostriedkami a nie sú 

manifestované lingvistickým povrchom (ale inými prostriedkami filmovej reči)? 

3. Čo ak nie sú kompetencie recipienta (detského recipienta) na takej úrovni, aby 

ponúkané/zobrazované/zamýšľané neverbalizované významy a odkazy odhalil? 

 

V prieniku nastolených otázok, s prihliadnutím na komunikačné potenciality 

a kapacitu/rozsah recepcie literatúry a audiovizuálneho diela, nemožno nespomenúť 

niekoľko zásadných skutočností: 

1. U detských recipientov sa jazykové schopnosti vyvíjajú, verbálny slovník sa ešte len 

utvára, no výskumy zároveň potvrdzujú, že ak dieťa nemá pre nejaký obraz (koncept) 

slovo, v skutočnosti ho nevníma (Havlínová 1974, s. 14) – literatúra veci, javy, 

koncepty a skutočnosti verbalizuje, opisuje, organizuje; detského recipienta 

zameriava práve/aj na ne, a tým ich dieťaťu sprístupňuje. 
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2. U detských recipientov musíme brať do úvahy obdobie analogického usudzovania 

(Končeková 2007)
9
, čo jednoznačne predznamenáva, že kauzalite vecí sa len učia, 

preto ju musia mať verbalizovanú. Sprostredkované rozprávanie (literatúra) nielen 

rozpráva, ale prostredníctvom verbalizácie skutočnosti i vysvetľuje, zdôvodňuje, učí 

dieťa kauzálnemu usudzovaniu (Trávniček 2007, s. 13). 

 

Pohyblivé obrázky audiovizuálneho diela často neverbalizujú a neopisujú videnú 

predstavu, nevysvetľujú, nekomentujú ju. Ponúkajú iba rýchlu a na pohľad pôsobivú 

predstavu (Baudrillard 1988), ktorú nemožno zastaviť, vysvetľovať, nemožno 

precizovať prezentované, zároveň však v dieťati budujú odcudzujúcu bariéru (Trávniček 

2007, s. 13). 

V súvzťažnosti recepcie a efektov komunikácie musíme uvažovať aj o ďalších 

významných porovnateľných aspektoch literárneho a audiovizuálneho diela: tendencia 

kognitívne angažovať ide ruka v ruke s tendenciou emocionálne sa zapájať. 

 

3.3   Emocionálne aspekty literárneho a audiovizuálneho diela 

 

Emocionálna zapojenosť odkazuje na schopnosti emocionálnej účasti/participácie, ktoré 

zúčastnený aktivuje v súvislosti s vnímaním, prijímaním a prežívaním obsahu 

(literárneho/audiovizuálneho diela). Intenciou literárneho diela je emócie verbalizovať, 

opisovať ich, stupňovať a predlžovať. Zámerom audiovizuálneho (filmového) diela 

podľa Ciela (2011, s. 14) je, aby každý záber bol novým emocionálnym prekvapením,            

a keďže sa zábery neustále menia, film: 

 pôsobí na diváka kontinuálnou emocionálnou provokáciou; 

 pôsobí veľmi intenzívne (Ciel 2011, s. 14). 

 

Z toho plynie často spomínaný dvojplánovy zážitok pri vnímaní filmu, emocionálna 

identifikácia zároveň s racionálnym odstupom (Ciel 2011, s. 14). V predchádzajúcej 

časti sme hovorili o tomto odstupe ako o schopnosti umeleckej dištancie, ktorá sa 

nadobúda postupne, a to až do 10 rokov vývinu recipienta (Majchrák 1990; Potter 

2005). 

                                                 
9
    Analogické usudzovanie pretrváva podľa odborníkov do 6 – 7 rokov (Končeková 2007). 
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Pri hlbšom prieniku do emocionálnych efektov audiovizuálneho diela možno 

konštatovať, že u recipienta dochádza ku skracovaniu emocionálneho zážitku a veľmi 

rýchlym striedaním záberov ku striedaniu emocionálnych podnetov, z ktorých 

(predovšetkým u detských recipientov) môže dôjsť k ochudobnenému cizelovaniu 

emocionálnej senzitivity a paralelne i ochudobnenej verbalizácii a kognitivizácii emócií. 

 

3.4   Dojem reality 

 

K najzaujímavejším otázkam konfrontácie vizuálnych, respektíve audiovizuálnych diel 

a diel literárnych (verbálnych) patrí dojem reality vystavaný špecifickými technikami             

a prostriedkami. Za normálnych „...okolností zabúdame na priestor, v ktorom sedia naše 

telá, zatiaľ čo film unáša našu pohyblivú imagináciu, kde našimi pomalými telami 

nemôže byť …“ (Vojvodík 2008, s. 282). Táto videná (obrazová) „ilúzia pravdy“ je 

pravdepodobne jadrom obrovského a neustále aktualizovaného úspechu filmu. Filmové 

plátno – jeho materiálny povrch – je v špecifickom zmysle slova transparentnou 

plochou, „popísanou znakmi“, ktorá naznačuje hĺbku obrazového priestoru (Vojvodík 

2008, s. 283). Ten však ani na obrazovom ani na filmovom plátne neexistuje; filmový 

divák sleduje stopu svetla, svetelný lúč, virtuálny obraz na priesvitnú plochu plátna. 

Základom komunikačnej spojnice diela a jeho recipienta je analógia na jednej strane 

a recipientova viera na strane druhej (Aumont 2011, s. 104). Dojem reality 

audiovizuálneho diela sa realizuje tak, že audiovizuálne dielo reprodukuje kódy, ktoré 

vizuálne definujú objektivitu v súlade s prevládajúcou kultúrou v určitej spoločnosti 

a predstavuje (zobrazuje) ľudí, ktorí predstierajú, že prezentujú udalosti, ktoré zažili 

(hercov) (Gualda 2010). 

Svojou podstatou je film (filmové obrazy) médium obdarené zvláštnou mocou, ktorá 

pramení z toho, že „pohľad, ktorý nás zasahuje, znamená viac, než čo môžeme ako také 

postihnúť a čo uspokojí našu vizuálnu slasť“ (Walter Benjamin uvedené vo Vojvodík 

2008, s. 282). 

Ak v našej štúdii zohľadňujeme detského diváka, musíme upozorniť na nebezpečenstvo 

audiovizuálneho obsahu – lebo v procese recepcie ho vníma ako „magické okno“, ktoré 

modeluje portrét jeho vlastného sveta, pritom však nemá (alebo má len veľmi malú) 

schopnosť estetickej a umeleckej dištancie – detský recipient nevidí svet cez rovnaký 
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filter skúseností (ktorý sa podieľa na tvorbe schopnosti dištancie) ako dospelý 

(Majchrák 1990, Potter 2005). Z toho nevyhnutne vyplývajú spomínané riziká; menší 

recipienti napodobňujú to, čo vidia u starších, čo vidia u svojich mediálnych ikon. 

Longitudinálnym permanentným sledovaním audiovizuálnych obsahov sa u nich 

postupne budujú psychické stratégie riešenia konfliktných situácií (Robinson, Wilde, 

Navracruz, Haydel, Varady 2001). 

 

4   Kognitívna paradigma recipienta a jej odraz v teorémach 

 

Precizovanie recipienta ako určitej – viac alebo menej rozvinutej a rozvíjajúcej sa – 

kvality, ktorá vzniká permanentnou interakciou s určitými druhmi médií (či presnejšie 

s určitými druhmi manifestácií obsahov) zreteľne zrkadlí a precizuje odraz čitateľov 

a divákov v kognitívnych teorémach. 

 

4.1   Kognitívna paradigma recipienta – čitateľa 

 

Modely čítania ako východiskové teorémy analyzovanej témy odborníci intenzívne 

reflektujú v snahe objasniť a priblížiť kognitívne procesy, ktoré sa realizujú v mysli 

čitateľa. Analýzu problematiky môže značne komplikovať skutočnosť, že čítanie je vo 

svojej podstate hlboko latentným a zreteľne vnútorným procesom. Súčasný kritický 

a komparatívny diskurz môže precizovať rozličné pohľady na proces čítania 

z perspektívy nadobúdania informácií i z pohľadu receptívnych kvalít. Takýto prístup 

možno ukotviť v procesuálnych modeloch (charakterizovaných aj ako sekvenčné 

modely), zahŕňajúcich zvyčajne: rozpoznávanie slov, ich uchovávanie v pracovnej 

pamäti a ďalšie spracovanie (Paran 1994). Odborné perspektívy akceptujú vysoký 

kognitívny vklad čitateľa – spracovávajú a poskytujú pohľad na čítanie, recepciu                   

a porozumenie ako čitateľom determinovaný a viac či menej navigovaný (riadený) 

proces (Ueta 2005). 

Kognitívny (respektíve kognitívno-psychologický) prístup charakterizuje čítanie ako 

celistvý, komplexný, mnohoúrovňový a mnohokomponentový proces spracúvania 

informácií (zahŕňajúci čiastkové procesy, komponenty a subkomponenty); ten vyžaduje 

od recipienta – čitateľa určité kognitívne i nonkognitívne úsilie, vklady a schopnosti. 
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Na základe dominantnej dichotómie polemiky tzv. „bottom-up“ verzus „top-down“ 

pohľadov na čítanie, a opierajúc sa o modus operandi čítania, sa v kognitívnych 

prístupoch vyvinuli dva (respektíve tri) modely čítania (Tracey, Morrow 2012). 

Vzostupné modely (bottom-up) akcentujú, že význam textu je obsiahnutý v texte 

samotnom a čitateľ iba získava informácie a významy z písaného, respektíve tlačeného 

textu. Historicky neskorší pohľad odborníkov prezentujú zostupné modely (top-down), 

ktoré akcentujú výraznejší čitateľov kognitívny vklad – význam toho, čo čitateľ vnáša 

do textu (predchádzajúce poznatky, skúsenosti a pod.). Modely zdôrazňujú, že 

porozumenie sa začína v mysli čitateľa, ktorý už má nejaké predstavy o zmysle textu; 

čitateľ neustále predikuje významy textu, a tie sa vynárajú bezprostredne po jeho 

rozpoznaní. Interaktívne modely uznávajú interakciu vzostupných a zostupných 

procesov súčasne v celom procese čítania (Liu 2010). Vo všetkých prístupoch zreteľne 

rezonuje výrazná kognitívna aktivita recipienta – čitateľa. 

Precíznejší a detailnejší pohľad na niektorý z modelov môže najlepšie dokumentovať 

váhu čítania ako formotvorného prvku. LaBerge a Samuels sú autormi vzostupného 

modelu procesu automatického spracovania informácií, vychádzajúceho zo špecifík 

ľudskej mysle pri spracovaní informácií a akcentujúceho význam zautomatizovania 

určitých čiastkových operácií nižšej úrovne a procesuálnych aspektov pozornosti ako 

hlavnej kategórie kognície – esenciálnej, zásadnej a operačnej pre proces čítania 

s porozumením (a pre porozumenie ako také vôbec) (Penner-Wilger 2008, s. 3). Termín 

automatickosť (automaticita) sa viaže na skutočnosť, že mozog dokáže pracovať na 

dvoch úlohách simultánne iba vtedy, ak je jedna z nich úplne zautomatizovaná 

(Horsman 2009, s. 60) a automatickosť (automaticita) je také zafixovanie činnosti 

(úkonu), pri ktorom je táto činnosť komplexne vykonávaná s minimálnym kognitívnym 

úsilím vzhľadom na pozornosť (sústredenie, koncentráciu) (Penner-Wilger 2008, s. 3). 

Pri čítaní ide o nevyhnutnosť zautomatizovania a excelentného zvládnutia 

elementárnych procesov čítania na úrovni dekódovania písmen, slov, viet, tvorby 

základných mentálnych obrazov a vybavovanie schém, aby sa mohla pozornosť 

sústrediť na kognitívne procesy čítania na vyššej úrovni: fluenciu, vizualizáciu, 

porozumenie, spracovanie obsahov a tvorbu významov (Penner-Wilger 2008, s. 3). 

Napriek tomu, že sme práve hovorili o zvládnutí elementárnych procesov čítania, 

nečitateľovi sa tieto rozhodne ako elementárne a jednoduché nejavia. 
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Na uvedený koncept nadväzuje anticipačný model čítania Goodmana, ktorý precizuje 

a dopĺňa kognitívny a kognitívno-emocionálny vklad čitateľa o rozmer, že recipienta 

vníma s jeho individuálnymi recepčnými očakávaniami, schopného predvídať význam 

textu, ktorý sa vynára bezprostredne po jeho rozpoznaní. Čitateľské porozumenie podľa 

Goodmana je kognitívnou aktivitou riešenia psycholingvistického problému, ktorú 

označuje ako „psycholingvistická hra hádania“. V interaktívnom procese čítania čitateľ 

realizuje kognitívne procesy, aby efektívne interpretoval text (Goodman 1968 cit. podľa 

Kibui 2012). Podľa Goodmana sú, vzhľadom na spracovanie informácií, prvoradé 

procesy: rozpoznávania a iniciácie (v kognitívnych činnostiach je rozpoznávaný text, 

teda začiatok čítania), predikcie a anticipácie (predvídanie), potvrdenia (overenie 

predpokladu alebo jeho vyvrátenie), opravy a rekonštrukcie (prepracovanie interpretácie 

pri zistení nezrovnalostí), ukončenia (formálneho ukončenia procesu čítania) (Goodman 

1988 cit. podľa Peglar 2003). Ak porovnáme predchádzajúce dva modely, musíme 

konštatovať, že Goodmanov model formotvorné a rozvíjajúce aspekty čítania výrazne 

zvýznamňuje. 

Stanovichov (1980) interaktívno-vyrovnávací model dopĺňa predchádzajúce koncepty 

o ďalší rozmer čitateľových kognitívnych aktivít: čitateľ bude pracovať na vyšších 

kognitívnych a schematických úrovniach (a bude sa na ne spoliehať) i vtedy, keď jeho 

nižšie úrovne nemajú kapacitu nevyhnutnú na dostatočné uchopenie obsahu. V tejto 

intencii neuvažuje len o slabších čitateľoch, nakoľko operačné čitateľské substitúcie 

vykonávajú aj zruční a kognitívne spôsobilejší čitatelia, a to rovnako. Stanovich na 

margo čitateľových úloh v procesoch čítania jednoznačne dopĺňa funkcie (a zároveň 

schopnosti) čitateľskej substitúcie, kompenzácie a vyrovnávania medzier, rezerv 

a kolízií v procese čítania. 

K základným konštruktom, o ktoré sa opiera kognitívna paradigma čitateľa, patrí 

Andersonov kognitívny koncept čitateľových schém
10

. Ten rozpracováva schémy ako 

funkčný mechanizmus porozumenia textu a jeho nosného obsahu. Východiskom 

konceptu je schéma – kognitívna štruktúra – aktívna organizácia predchádzajúcich 

reakcií alebo minulých skúseností, ktorá funguje ako ich vnútorná reprezentácia 

                                                 
10

  Pojem schém do psychológie zaviedol Frederic Bartlett. Poznávací systém človeka organizuje chaos   

reality do poznateľnej a uchopiteľnej podoby prostredníctvom konštrukcie kognitívnych štruktúr, inak 

povedané, kognitívne štruktúry predstavujú zložité systémy transformácií a filtrovania podnetov             

a významov využívaných pre konceptualizáciu reality (Piaget 1999; Derry 1996 a i.). 
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(Bransford, McCarrell 1974) a je zapamätateľná prostredníctvom rozličných aktualizácií 

(Aumont 2010, s. 75). Podľa teórie schémy čitateľova schéma reprezentuje usporiadané 

znalosti o svete a je v podstatnej miere základom pre porozumenie myšlienok z príbehov 

a textov, ich interpretáciu a pre ich zapamätanie (Anderson cit. podľa Ajideh 2003). 

Podľa teórie schémy čitateľ pochopí obsah (až) vtedy, keď je schopný vybaviť si 

schému obsahujúcu a poskytujúcu adekvátnu predstavu o predmetoch a javoch, 

o ktorých sa v texte (príbehu, obsahu) hovorí. Pôsobenie mechanizmu schémy sa 

realizuje prostredníctvom interakcie a vzájomného vplyvu kľúčových aspektov, ktoré 

porozumenie obsahu umožňujú a ovplyvňujú ho. Procesy porozumenia sú zvyčajne 

jednoduché a čitateľ si ich ani neuvedomuje – práve to je výslednicou aktualizácie           

a pôsobenia čitateľových schém (Bransford, McCarrell 1974). Komplikovanejšie je pri 

čítaní textu o neznámom objekte alebo vtedy, keď čitateľ nezvládol automatizáciu 

elementárnych procesov čítania (ako o tom hovorí LaBergeov-Samuelsov koncept 

automaticity). 

Kognitívne prístupy možno doplniť o fascinujúci prvok pôsobenia imaginácie. 

Predstavy sú v procesoch čítania optické, akustické, často i chuťové a čuchové (teda 

kombinované) evokácie subjektívnej povahy, vznikajúce na základe vnemov, ktoré sú 

výsledkom pôsobenia podnetu – čítaného textu – a vytvárajú sa vo vnútornom, 

subjektívnom, predstavovom priestore ako montážne predstavy (Vondráček, Holub 

1993, s. 86). Kvalita imaginácie a vizualizácie obsahu jednoznačne určujú i intenzitu 

a kvalitu kognitívneho a emocionálneho zapojenia recipienta, ale i kvalitu porozumenia. 

V tomto kontexte možno opätovne formulovať otázku o budúcich generáciách 

recipientov: Neustúpia a neeliminujú sa pri súčasnej prevalencii recepcie 

audiovizuálnych informácií a obmedzení recepcie textov u recipientov schopnosti 

vizualizácie a imaginácie? 

 

Kognitívno-psychologické výskumy sa výrazne orientujú na analýzu procesu čítania            

a snahu porozumieť tomuto procesu, už menej na výsledok čítania či procesy učenia sa 

stratégiou čítania. Zásadným spôsobom však prispievajú k riešeniu mnohých závažných 

tém v oblasti čítania a porozumenia. Ani presvedčenie, že dokonalosť zvládnutia čítania 

je rozhodujúcou podmienkou porozumenia v procesoch čítania, istotne tému 

nevyčerpáva. Pod vplyvom neopozitivistických tendencií, s nastupujúcou 
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interdisciplinaritou, a tým i pribúdajúcim záujmom kognitívnej psychológie o vyššie 

úrovne procesu čítania (Zápotočná 2000) sa intenzívne dvíha i záujem o problematiku 

emocionálnej zapojenosti a stupňov imaginatívnej zapojenosti, čím sa viac a viac 

obracia pozornosť i na kvality a schopnosti recipientov. 

Ak máme zhodnotiť kognitívno-psychologické modely procesu čítania, tie rozhodne 

predkladajú zreteľné argumenty v prospech čítania ako veľmi výraznej kultivujúcej 

a rozvíjajúcej činnosti. Kognitívne nároky recepcie literárneho diela si vyžadujú určité 

kognitívne schopnosti. Ich permanentnou aplikáciou sa formuje kognitívny štýl a štýl 

myslenia recipienta. 

 

4.2   Kognitívna paradigma recipienta – diváka 

 

Na základe predchádzajúcej reflexie čitateľových úloh a funkcií v procesoch čítania je 

na mieste konfrontovať kognitívnu paradigmu recipienta diváka. Za sľubnú 

východiskovú platformu možno považovať náhľad Jeana Epsteina na filmové dielo ako 

prostriedok, ktorý: 

 generuje interakciu logiky diváka s jeho podvedomím; 

 upevňuje kontakt divákovho poznania a emocionálneho aspektu (uvedené v Pisarek, 

Francuz 2007). 

Epstein týmto spôsobom vhodne konkretizoval špecifikum efektov (účinkov) 

audiovizuálneho rozprávania, respektíve audiovizuálnej filmovej narácie, ktorá sa 

jednoznačne prejavuje: 

 v kognitívnej výzve každého filmového príbehu pre náš systém spracovania 

informácií; 

 v možnosti a zároveň schopnosti vytvárať rozmanité publikum, pokiaľ ide o kvalitu     

a intenzitu emócií (Pisarek, Francuz 2007). 

Štúdie zamerané na recepciu audiovizuálneho obsahu sú zamerané na jednej strane na 

skúmanie a overovanie vplyvu formálno-obsahových prvkov filmového príbehu na jeho 

recepciu, na strane druhej na analýzu kognitívnych zdrojov a vkladu diváka (porovnaj 

s modelmi v predchádzajúcej kapitole), ktoré mu umožnia pochopiť daný obsah 

(Pisarek, Francuz 2007). 
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Kognitívny prístup vychádza z predpokladu, že správne pochopenie a interpretácia 

audiovizuálneho filmového diela je výsledkom dynamickej interakcie, ku ktorej 

dochádza medzi vedomosťami, predpokladmi, očakávaniami recipienta a informáciami 

vyplývajúcimi z filmu: tie možno rozlišovať na informácie pochádzajúce zo života 

(z okolia), recipované a okamžite spracované informácie a údaje pôsobiace ako 

„znakové systémy“. Vzhľadom na porovnanie procesov a kvalít recepcie u čitateľov 

a divákov tu možno pozorovať paralelu z hľadiska realizácie kognitívnych schém (ako 

sme ich uviedli v predchádzajúcej kapitole). Už na tomto mieste však možno 

predikovať i rozdielnosti vzhľadom na extenziu, intenzitu a hĺbku ich aktívnej účasti. 

Bartlett ako jeden z prvých realizoval experimenty zamerané na procesy zapamätania             

a reprodukciu literárnych naratívnych textov. Štúdie pokračovali a rozšírili ich aj na 

filmové príbehy a bádatelia sa sústredili na spracovanie audiovizuálnej informácie             

v kontexte organizácie znalostí recipienta ovplyvňujúcich tento proces (uvedené                 

v Branigan, 1999). 

David Bordwell (1991) využíva kognitívnu psychológiu ako základnú navigáciu 

a východisko porozumenia efektov audiovizuálneho filmového obsahu a chápania 

mechanizmov jeho pôsobenia na recipienta. V práci Making Meaning: Inference and 

Rhetoric in the Interpretation of Cinema (Bordwell 1991) podáva deskriptívu spôsobov 

(recipientových stratégií), ktorými možno uchopiť významy filmu: 

 Referenčný význam (referential meaning) – referenty pochádzajú z imaginárneho                

i reálneho sveta; ide o tvorbu fiktívneho alebo domnelo reálneho sveta na báze 

kombinácie časopriestorových svetov (reálnych a fiktívnych) a súvislostí, čím sa 

generuje význam (recipient využíva v procesoch recepcie stratégie pozorovania                 

a jednoduchých analógií). 

 Explicitný význam (explicit meaning) – prechod do abstraktnej dimenzie, recipient 

prijíma konceptuálne významy a vie pointovať fabulu, kriticky hodnotiť informácie, 

môže hľadať explicitné narážky (recipient využíva v procesoch recepcie stratégie 

pozorovania/pozerania a počúvania, jednoduchého porovnávania). 

 Implicitný význam (implicit meaning) – skrytý, nevyslovený význam, o ktorom film 

hovorí; tvorba nosných tém, nosných myšlienok či problémov, otázok a ich vnášanie 

do významov (očakáva určitý kognitívny vklad recipienta). 
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 Symptomatický (represívny) skrytý, nevyslovený význam, o ktorom film hovorí 

nepriamo – označovaný najčastejšie ako téma (očakáva značný kognitívny vklad 

recipienta) (Bordwell 1991, s. 8 – 12). 

 

Ako možno badať, tvorba významov v prípade audiovizuálneho filmového diela tiež 

využíva aktívnu participáciu kognitívnych kompetencií. Bordwell vychádza z toho, že 

analyzované stratégie vytvárania významu principiálne stoja na literárnych 

interpretáciách
11

. Rozlišuje, že explicitné a referenčné významy vytvára činnosť spojená 

s porozumením a implicitné a symptomatické významy konštruuje recipient v procese 

interpretácie, ktorú koncipuje ako kognitívnu aktivitu pozostávajúcu z rozličných 

významotvorných procesov (Bordwell 1991, s. 8 – 12). 

Podľa Bordwella (1991) si divák môže vďaka schematickej organizácii filmových 

poznatkov „dopovedať“ vynechané prvky obsahu filmu, môže si usporiadať 

chronológiu zobrazených a načrtnutých udalostí alebo objaviť absentujúcu príčinnú 

súvislosť medzi udalosťami predstavenými a uvedenými vo filme. Medzi schémami 

aktivovanými v mysli diváka v priebehu projekcie filmu Bordwell rozlišuje: 

 prototypové schémy, ktoré pomáhajú identifikovať postavy zobrazené vo filme, ich 

konanie, miesto a čas konania; 

 štrukturálne schémy (schémy fabuly), ktoré sú zacielené na väčšie celky a jednotky 

štruktúry filmového príbehu; 

 schémy vyplnenia (doplnenia), ich funkciou je rekonštrukcia absentujúcich 

informácií; 

 schémy procedurálne, ktoré organizujú informácie získané pomocou schém nižšieho 

rádu (Bordwell 1991). 

  

Zvláštnu úlohu v organizovaní informácií vyplývajúcich z filmu (ktoré film prináša) 

udeľoval Bordwell (1995) schémam týkajúcim sa akcie alebo schémam hrdinov (ktorí 

sú nositeľmi konania/udalostí/akcií). Vďaka nim diváci predvídajú správanie postáv 

alebo postupnosť akcií v línii filmu, ktoré sú reprezentované v určitých filmových 

druhoch (žánroch). Schémy akcií a charakteristík postáv, ako typické prvky pre schémy 

                                                 
11

  Dalo by sa na tomto mieste optimisticky predpokladať, že čitateľ s veľkou čitateľskou skúsenosťou 

a bohatou škálou interpretácií, ktoré si prenáša z literárnej komunikácie, môže byť lepším recipientom 

audiovizuálnych diel? 
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príbehov, majú svoje reprezentácie v dlhodobej pamäti. Všeobecné znalosti o svete 

pomáhajú divákom skonštruovať koherentnú reprezentáciu audiovizuálnu filmového 

rozprávania, aj keď skutočná jeho prezentácia je fragmentárna, a to pomocou časových 

elíps. Vďaka týmto vedomostiam môžu diváci v predstavách dopĺňať scény, ktoré nie sú 

stvárnené vo filme (Bordwell 1991). 

Ako vidíme, i recepcia audiovizuálneho diela má svoje kognitívne nároky vzhľadom na 

celkové spracovanie informácií, ktoré poskytuje. Tieto sú však oproti kognitívnym 

nárokom literárnej recepcie (a komunikácie) rozhodne nižšie. 

 

4.3   Obmedzenia mentálneho systému spracovania informácií a obsahov 

 

Problematiku vplyvu obmedzení operačnej pamäte na v nej vznikajúce reprezentácie 

audiovizuálnych informácií široko rozpracovala Annie Langová (2000), ktorá 

generovala model systému obmedzenej kapacity spracovania audiovizuálnych 

informácií. Model je zdrojom inšpirácie pre výskum recepcie celovečerného 

naratívneho audiovizuálneho diela, ale i obmedzení mentálneho systému spracovania 

literárnych informácií. 

Langová (2000) koncentrovala úvahy na tri procesy spracovania informácií: kódovanie, 

ukladanie a získavanie (dolovanie) dát z pamäte. Vzhľadom na to, že sú to zložité 

činnosti, ktoré príjemca informácií uskutočňuje pri sledovaní, tieto procesy sa zvyčajne 

vyskytujú súčasne. Aby mohol recipient pochopiť príbeh filmu (alebo i literárneho 

diela), musí zakódovať a ukladať dáta prichádzajúce z filmu (diela) a zároveň 

aktualizovať svoje znalosti uložené v dlhodobej pamäti. 

Výkonnosť systému zodpovedného za spracovanie informácií je obmedzená množstvom 

duševných a kognitívnych zdrojov (kapacít), ktorými disponuje, a postupmi ich 

distribúcie. To znamená, že množstvo a kvalita uložených (zapamätaných) informácií je 

výsledkom prideľovania (distribúcie) týchto zdrojov v rôznych fázach spracovania 

obsahov. Ich rozloženie závisí od mnohých faktorov, ktoré majú pôvod ako                              

v špecifikách obsahu, tak i príjemcu. Langová (2000) k nim zaraďuje okrem iného: 

kritérium novosti, nepredvídateľnosti či špecifiká prijímaných (recipovaných) 

informácií, ktoré môžu vyplývať zo štruktúry a obsahových stimulov (podnetov). 
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Ďalším dôležitým prvkom je cieľ diváka, teda motív, ktorý ho naviguje (riadi) sledovať 

audiovizuálny obsah. 

Závery štúdie Langovej (2000) sa ukázali ako veľmi cenné v súvislosti s diskusiami 

a výskumami recepcie naratívneho audiovizuálneho filmového diela. 

Dielo, ktoré sa vyznačuje (pre recipienta) novou konštrukciou alebo obsahom, stavia 

pred neho kognitívnu výzvu, pretože sa nezhoduje s jeho minulými (doterajšími) 

skúsenosťami. Z hľadiska náročnosti si vyžaduje viac duševných (intelektových) 

zdrojov na operatívne získavanie informácií z doplnkových informácií z dlhodobej 

pamäte. Recipient musí apelovať na širší rozsah svojich vedomostí a skúseností, v 

dôsledku toho prideľuje menej zdrojov (úsilia) na procesy kódovania a ukladania 

informácií, čo za dôsledok stratu (nepovšimnutie) mnohých nových informácií. 

Nevyhnutnosť distribúcie zdrojov (kognitívneho úsilia) recipienta na realizáciu 

kognitívnych procesov znižujú možnosť vybudovania koherentnej (celistvej) 

reprezentácie vysielaného obsahu (Lang 2000). 

V kontexte úvah o porozumení audiovizuálneho obsahu možno poukázať na dve 

základné vysvetlenia prípadných chýb v procese zapamätávania (ukladania) 

audiovizuálneho obsahu: 

 príjemca venoval príliš málo zdrojov určených na realizáciu niektorého z troch 

procesov; 

 obsah bol taký náročný, že kognitívne zdroje diváka mu neumožnili spracovanie 

obsahu. 

 

Výsledkom je neúplná kognitívna reprezentácia obsahu. Langová (2000) tiež upozornila 

na dva faktory, ktoré zvyšujú a zlepšujú zapamätávanie audiovizuálnych informácií. Ide 

o tieto atribúty: 

 stupeň koncentrácie (pozornosti) na obsah; 

 emocionálne nasýtenie obsahu (emočná saturácia obsahu). 

 

Situácia recepcie filmu je najčastejšie a najintenzívnejšie spojená so zvýšenou 

koncentráciou pozornosti. Sila filmu plynie zo špecifickej emocionálnej klímy, ktorá sa 

vytvára pomocou rôznych foriem a prostriedkov filmu. Pracovná pamäť reaguje na 

emocionálne podnety, ich spracovanie však vyžaduje oveľa viac zdrojov. Informácie 



 40 

tohto typu sú spracované prednostne na úkor spracovania iných kontextových 

informácií (Bolls, Potter, Lang 1996). 

V kontexte modelu obmedzení mentálneho systému sa znovu vynárajú otázky spojené 

s detským recipientom: 

 Čo ak je recipient – divák menej jazykovo zdatný a jeho slovník sa ešte len rozvíja? 

V tomto bode možno odkázať na teóriu vývinovej psychológie (Havlínová 1974,          

s. 14), ktorá predkladá, že detský recipient vníma plnohodnotne len obrazy, pre ktoré 

má pomenovanie (viď kap. 3). 

 Čo ak recipient – divák nevyhnutne potrebuje okrem priamej obraznosti i veľa 

verbality, ktorá opisuje a vysvetľuje (zdôvodňuje) významy realizované 

neverbálnymi prostriedkami (inými prostriedkami filmovej reči) a manifestované nie 

lingvistickým alebo limitovaným lingvistickým povrchom (informácie sú len 

obrazového charakteru)? 

 Čo ak má recipient – divák obmedzené kapacity vzhľadom na mentálne schémy vo 

všeobecnosti a divácke schémy vzhľadom na audiovizuálne umenie? 

 

Detský recipient sa formuje v rámci interakcií s médiami a realizáciou určitých 

komunikačných stratégií. Nemôžeme poprieť, že existujú výskumy, ktoré explorujú 

receptívne výhody audiovizuálnych diel (respektíve formátov diel), a to jednak 

z hľadiska objemu, presnosti a úplnosti zapamätaných informácií, či porozumenia 

informácií. U komplikovaných a náročných obsahov sa však pozitívne receptívne efekty 

ukázali práve pri recepcii literárnych textov (Beenjtes, van der Voort 2008). 

Druhou stránkou veci je efekt dlhodobej interakcie s daným médiom a realizácie 

príslušnej komunikačnej stratégie. Inak povedané: ktoré schopnosti človeka a ako sú 

formované pri dlhodobom využívaní toho či onoho média, tej či onej stratégie? 

 V predchádzajúcich častiach sme dostatočne precízne rozpracovali problematiku 

recepcie literárnych a audiovizuálnych diel. Predložili sme veľa argumentov, ktoré 

podporujú, respektíve potvrdzujú Ongovu teóriu o nezameniteľných efektoch čítania 

(gramotnej kultúry) na štruktúru myslenia a dimenzie mentálnych štruktúr. Kognitívne 

úsilie, vklad, ktorý musí čitateľ vložiť do procesov recepcie literárneho diela je 

nepochybne veľký. Čítanie ako proces (a zároveň receptívna stratégia) poskytuje väčšiu 

hĺbku spracovania informácií (než sledovanie audiovizuálnych obsahov), vyžaduje 
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väčšiu poznávaciu snahu, schopnosti predstavivosti a imaginácie ako aktívnych 

činiteľov recepcie literárneho diela, má väčší kognitívny nárok, vyžadujúci si 

kognitívne zapojenie s maximálnym zapojením kognitívnych schém. Opakovaná 

(každodenná) realizácia kognitívnych procesov tvorených čítaním zanecháva špecifické 

efekty, ktoré (ako sme dokumentovali) sú inými receptívnymi stratégiami 

nedosiahnuteľné. Nie je teda vylúčené, že vďaka novým médiám sa ľudstvo ocitne 

v kriticky krajnom bode, v ktorom sa bude jeho vývojová perspektíva lomiť – nejde len 

o dôslednosť chápania obsahov, ktoré môžu umelecké diela prinášať (a v nich 

zrkadliaceho sa sveta), ale i o to, že ľahká stratégia recepcie audiovizuálnych obsahov 

zmenší ľudský potenciál kognitívnych schopností, imaginácie a predstavivosti. 

 

 Záver 

 

 V súčasnosti sa intenzívne diskutuje o slabnúcej sile knihy, o strate statusu ako 

primárneho tradičného média a čítania ako jednej zo základných foriem komunikácie 

umeleckých obsahov. Pritom umelecká literatúra je nielen nástrojom estetizácie 

recipienta (osobitne to platí pre detských recipientov) a možnosťou trávenia voľného 

času (respektíve spoločného času rodiča a dieťaťa). Recepcia obsahu umeleckého textu 

je jedným zo základných faktorov rozvoja vnútornej projekcie čítaného (počutého)                  

a obrazotvornosti, čo ústí do aktívneho spôsobu recepcie obsahu, na rozdiel od 

audiovizuálnych komunikátov, ktoré sú oveľa pasívnejšie. 

Interakcia s literárnou podobou umeleckého obsahu má i ďalšie nezastupiteľné či priam 

existenčné funkcie v rozvoji kognitívnych i nonkognitívnych schopností človeka, čo 

ostro kontrastuje klesajúcim statusom knihy a s klesajúcou úrovňou čitateľských 

a literárno-kultúrnych či socio-kultúrnych kompetencií človeka v súčasnej dobe. Práve 

nové médiá a kniha sa v aktuálnych prieskumoch, výskumoch a štúdiách stávajú 

predmetom konfrontácie ako konkurenčných médií v rámci ich vzdelávacích možností 

i v prieniku analýz a kvantitatívneho hodnotenia voľnočasových aktivít, zamerania na 

komparáciu recepcie obsahu umeleckého diela zaznamenaného v literárnej (textovej) 

a audiovizuálnej forme: ich mechanizmov v procesuálnej rovine a efektov, v rovine 

funkčnej. V tomto kontexte je nevyhnutné zameriavať sa na preferencie vzťahu 

recipientov k médiám a efektívnosť ich vzájomnej interakcie, recepcie (vnímania 
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a osvojenia) s intenciou realizácie kritickej analýzy literárnej a audiovizuálnej 

komunikácie z hľadiska postavenia diela ako kultúrneho artefaktu a objektu vnímania. 

Od vynálezu kníhtlače a plošného rozšírenia gramotnosti akceleruje produkcia 

informácií, ich šírenie, spracovanie a ukladanie. Táto akcelerácia sa zväčšuje 

s rozvojom nových médií a nových informačných a komunikačných technológií (Sak 

2007, s. 27). Tvorba nových médií a komputerizácia nadväzuje na predchádzajúci 

vývoj, v ktorom človek zmnožoval schopnosti svojich zmyslov (zrak, sluch) a zručností 

(pohyb). Tvorbou nových médií a komputerizáciou vstúpil človek na novú líniu 

planetárnej evolúcie, ktorou je rozvoj aktivít, a tie u človeka zabezpečuje mozog (Sak 

2007, s. 27). V zásade však ide o to, či bude príspevok nových médií progresívny, ak 

bude nahrádzať ľudské rozumové činnosti. 
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Abstrakt 

Príspevok zdôvodňuje potrebu rozvoja mediálnej gramotnosti ako špecifickej 

osobnostnej výbavy človeka v súčasnej informačnej (medializovanej) spoločnosti. 
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Abstract 

This contribution justifies the need for the development of media literacy as 

a specific personality equipment in the current context of the information (medialized) 

society. 

 

Key words 

Information society, medialized society, media literacy, media competence, media 

education readership literacy, information literacy 

 

1   Východiská potreby rozvoja mediálnej gramotnosti v informačnej   

(medializovanej) spoločnosti 

 

Rôznorodé praktické potreby súčasného človeka, ktoré je nutné uspokojiť s cieľom 

zabezpečiť jeho optimálne fungovanie v rôznych oblastiach spoločnosti, determinované 

jej charakterom, sú východiskom pre vymedzenie rôznych druhov gramotností. 
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V súčasnosti je aktuálna potreba hľadať prostriedky ako pripraviť človeka zodpovedne 

na život v informačnej spoločnosti, ktorej charakteristickým znakom je medializácia – 

nebývalá extenzia komunikačných médií a zväčšenie ich vplyvu na život spoločnosti     

i jednotlivca. Život jednotlivca, sociálnych skupín a celej spoločnosti je prestúpený 

médiami rôznych druhov od tradičných až po tzv. nové telematické médiá
1
. Rozvoj 

nových informačných a komunikačných technológií, proces digitalizácie podnietil 

konvergenciu médií, vyznačujúcu sa na technickej úrovni spájaním či „zrastaním“ 

pôvodne samostatných komunikačných a informačných prostriedkov či inak –  

„splývanie“ médií v jednu prepojenú formu (tlač, televízia, rozhlas ako súčasť 

internetu). Vďaka prepájaniu technológií sú rovnaké typy informácií prístupné rôznymi 

médiami. Totožné informácie prichádzajú k príjemcovi po osiach počítač – internet, 

televízor – káblová sieť, či cez mobilný telefón
2
. Konvergencia médií sa na úrovni 

obsahu vyznačuje množstvom variácií rovnakého mediálneho obsahu. Ide teda              

o znásobenie možností využívať (recipovať) rovnaký obsah prostredníctvom rôznych 

médií a rôznym spôsobom (napr. sledovať film Stmievanie v kine, na DVD, hrať ho ako 

PC hru, čítať komix). Používateľ médií je tu tak konfrontovaný s množstvom 

informačných možností, užívateľských možností, s množstvom možností konzumu 

rovnakých či podobných mediálnych obsahov. 

Rozmach médií spôsobil kvalitatívnu premenu celkového charakteru spoločnosti, 

spoločenských procesov, ako aj zmenu prístupu k poznávaniu spoločnosti a procesov 

v nej prebiehajúcich. Väčšina spoločensky významných komunikačných aktivít 

(ekonomickej, politickej, kultúrnej, vzdelávacej povahy), ale i bežných komunikačných 

aktivít jednotlivca na úrovni interpersonálnej komunikácie sa odohráva pod vplyvom 

médií. Mediálne ponúkané informácie sú potrebné pre poznávanie a hodnotenie 

aspektov spoločenskej reality, umožňujú jedincovi rozhodovať sa v bežnom, 

profesijnom a občianskom živote, majú podstatný vplyv na jeho životný štýl a kvalitu 

života ako takú. 

Extenzia a premena médií v kontexte premeny spoločenských procesov za „asistencie“ 

médií si vyžaduje rozvoj špecifickej „osobnostnej výbavy“ jednotlivca. Kľúčovým 

                                                 
1
    JIRÁK, Jan a WOLÁK, Radim. 2007. K postavení a obsahu mediální gramotnosti a mediální 

výchovy.  In Mediální gramotnost: nový rozměr ve vzdělávání. JIRÁK, Jan – WOLÁK, Radim (ed.). 

Praha : Radioservis, 2007, s. 6. ISBN 978-80-86212-58-6. 
2       

RANKOV, Pavol. 2006. Masová komunikácia. Masmédiá a informačná spoločnosť. Levice : 

Koloman Kertész Bagala, L.C.A, 2002, s. 64. ISBN 80-88897-89-0. 
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zostáva vymedziť aké kvality potrebuje človek nadobudnúť, aby mohol zodpovedne 

vykonávať svoje odborné pracovné úlohy, iné životné aktivity, sociálne role, ktorých 

neoddeliteľnou súčasťou sú médiá. Východiskom je skúmať ako médiá podporujú 

kvalitu života človeka. Je nevyhnutná reflexia socializačných a najmä edukačných 

vplyvov médií. Podľa Kubeya sú médiá jedným zo štyroch socializačných pilierov 

človeka v súčasnej spoločnosti (popri rodine, škole, cirkvi)
3
. Jednotlivec si 

prostredníctvom médií osvojuje špecifické formy spoločenského (rolového) správania. 

Médiá ponúkajú človeku návody začleňovania sa do spoločenských skupín, vytvárania 

sociálnych vzťahov a nachádzania svojho miesta v ich sieti. Cez médiá človek 

nadobúda informácie o kvalite a forme realizácie sociálnych vzťahov, získava poznatky 

o normách a hodnotách, ktoré platia v diverzných sociálnych skupinách. Ľudia 

používajú mediálne obsahy na potvrdenie alebo vyargumentovanie svojich názorov, 

postojov v procese osvojovania si rôznych sociálnych rolí a pozícií v rôznych 

sociálnych skupinách, a najmä pri hľadaní vlastnej osobnej i sociálnej identity. Médiá 

pozitívnym alebo negatívnym spôsobom ovplyvňujú proces individualizácie človeka, 

prijatie osobnej zodpovednosti, tvorbu vlastného názoru na svet a pozíciu, ktorú v ňom 

zastávajú, sú prostriedkom „objavenia“ cesty jedinca k samému sebe, aby tak mohol 

nájsť správnym spôsobom cestu k druhým ľuďom a k svojmu okoliu.
4
 Médiá plnia 

edukačnú funkciu – pod ich zámerným či nezámerným vplyvom nastávajú kvalitatívne 

zmeny v kognitívnej, socio-afektívnej, vôľovej, hodnotovej a psychomotorickej stránke 

osobnosti. Médiá sú prostriedkami nadobúdania a rozširovania poznania človeka, 

nositeľmi a šíriteľmi hodnotových orientácií, etických kategórií a ich významov pre 

človeka, spoluformovateľmi postojov, hodnotových orientácií človeka. 

 

 

 

                                                 
3       

KUBEY, Robert. 1994. 1 Media Implications for the Quality of Family Life. In ZILLMANN, D. – 

BRYANT, – HUSTON, A. (Eds.) : Media, Children and the Family. New Yersey : Lawrence Erlbaum 

Associates, 1994, s. 63. Podľa: ŠEĎOVÁ, K. 2004.: Média jako pedagogické téma. In Pedagogika, 

2004, roč. 44, č. 1, s. 19 – 33. ISSN 0031-3815 3330-3815. 
4       

KAČINOVÁ, Viera. 2012. Médiá ako významné edukačné objekty a prostriedky – o východiskách 

zodpovednosti médií vo vzťahu k deťom a mládeži. [CD-rom].  In Nové trendy v marketingu – 

Zodpovednosť v podnikaní. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Kongresovom centre 

SAV    v Smoleniciach v dňoch 6. – 7. novembra 2012. Ed. Slavomír Magál, Dana Petranová. Trnava : 

FMK UCM, 2012, s. 49. ISBN 978-80-8105-444-0. 
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Edukačné mediálne vplyvy na jedinca sa prejavujú predovšetkým: 

a) zmenou spôsobu poznávania reality 

Priame poznávanie reality nahrádza mediálne sprostredkované poznávanie, resp. 

poznávanie reality je ovplyvnené skúsenosťou človeka s mediálne prezentovanými 

„schémami“ prístupu k realite. Dominantným spôsobom médiami 

sprostredkovaného poznávania reality je dešifrovanie „mediálnych obrazov“ 

a porozumenie digitálnych kódov. V kontexte ideového východiska súčasnej 

postmodernej spoločnosti – odmietanie pravdy ako normy a cieľa ľudského poznania, 

ktoré je v protiklade so základným sklonom človeka – zameranie rozumu k pravdivému 

mysleniu, je výzvou pre človeka hľadať pravdu o realite, sprostredkúvanú médiami. 

„Poznanie pravdy prestáva byť základnou kategóriou, stáva sa ňou 

informácia“...“človek nepoznáva pravdu, ale informuje sa, či je informovaný“. 

„Prijíma hotové, vybrané a dodané informácie, tvoriace obraz skutočnosti, o ktorej sa 

síce hovorí, no nie nevyhnutne sa s ňou aj zhoduje. Homo sapiens sa stáva homo 

informaticus.“
5
 Je zjavná potreba učiť človeka interpretovať a posudzovať vierohodnosť 

informácií a ich význam prednostne vo vzťahu k vlastnej životnej realite, čo predstavuje 

zároveň prostriedok ochrany človeka pred prípadnými manipulatívnymi vplyvmi médií. 

Poznávanie reality prostredníctvom médií sťažuje „informačný pretlak“. Jeho 

dôsledkom je častokrát množstvo nesúrodých mediálne sprostredkovaných informácií 

rozličnej kvality, ktoré človeka zahlcujú a požadujú od neho hľadať mechanizmy ako 

selektovať užitočné a podstatné informácie z pohľadu fungovania jednotlivca v rámci 

rôznych aspektov životnej reality; 

 

b) zmenou spôsobu myslenia človeka 

Mediálne technológie popri svojej funkcii informačných kanálov sú tiež prostriedkami, 

ktoré modelujú či transformujú naše myslenie. Centrom záujmu vedeckých štúdií 

a výskumov odborníkov je skúmanie problematiky aké kognitívne a psychologické 

dôsledky na človeka má v čase digitálnej revolúcie komunikácia prostredníctvom 

„inteligentných strojov“. Pod vplyvom nových médií (napr. fenomén multitaskingu) 

človek stráca schopnosť reflexie, hlbšieho premýšľania, sústredenia sa, schopnosť čítať, 

                                                 
5
    ZASĘPA, Tadeusz a OLEKŠÁK, Peter. 2008. Mediálna výchova. Ružomberok : FF KU, 2008, s. 177. 

ISBN 978-80-8084-291-8.
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čo vedie k povrchnosti (nielen) v oblasti vnímania. Ťažkosti sústrediť sa na čítanie 

indikuje, že sa niečo deje s myslením človeka, a to práve v dôsledku permanentného 

recipovania digitálnych textov. Futuristické vízie vplyvu nových médií na mentálne 

procesy človeka predpovedajú, že čítanie klasických kníh (lektúra) bude v budúcnosti 

terapeutickým prostriedkom.
6
 Človek ako používateľ (nielen) nových médií namiesto 

poznávania a hodnotenia zostáva pri pasívnej povrchnej percepcii hotových informácií. 

Podľa Zasępu a Olekšáka „Informačné a komunikačné technológie privilegujú 

informovaného jedinca a nie vedomého; informáciu – a nie reflexiu; poznatky a nie 

múdrosť“. 
7
 

 

c) zmenou hodnotových preferencií človeka. 

Médiá ovplyvňujú výber hodnôt, noriem a ideálov, s ktorými sa človek identifikuje. 

Dôsledkom mediálne prezentovaných modelov môže byť preferencia určitých hodnôt, 

ktoré dovtedy nemuseli byť človekom vnímané ako dôležité. Pod vplyvom mediálne 

zobrazovaných skutočností jedinec zároveň prehodnocuje svoje postoje k javom 

okolitého sveta. V súčasnosti ako verný odraz hodnotového „ducha“ postmodernej 

spoločnosti s príznačnou „krízou hodnôt“ zobrazujú médiá vo svojich obsahoch široké    

a pluralistické spektrum hodnôt často v intenciách uplatňovania ideí etického                  

a morálneho relativizmu. Predovšetkým mladým ľuďom pritom často chýbajú 

orientačné mechanizmy v spleti rôznorodých (nielen) mediálne sprostredkovaných          

a často navzájom si protirečiacich hodnotových systémov. V „pretlaku hodnôt“ 

potrebujú mladí ľudia návody pre výber jasných, všeobecne platných hodnotových 

kritérií, resp. hodnotových princípov ich života. Uskutočniť výber znamená skúmať 

podstatu hodnôt a za pomoci racionálnych argumentov pokúsiť sa preklenúť ich 

subjektívnu platnosť. Médiá súčasnú spoločenskú „krízu hodnôt“ kvalitou svojej 

produkcie podporujú, pokiaľ spôsobom zobrazovania spoločensky uznávané a pre život 

človeka podstatné hodnoty deformujú (neprisudzujú im taký význam, aký im po pravde 

a v ich podstate prináleží, či daný význam skresľujú), alebo sa ju pokúšajú prekonať 

pokiaľ hodnoty zobrazujú verne ich významu (vychádzajú z ich skutočného                   

                                                 
6       

SCHIRRMACHER, Frank. 2010. Vorwort. In CARR, Nicholas: Wer bin ich, wenn ich online bin...: 

und was macht mein Gehirn solange? – Wie das Internet unser Denken verändert. München : Karl 

Blessing Verlag, 2010 ISBN 978-3-89667-428-9, s. 12. 
7       

ZASĘPA, Tadeusz a OLEKŠÁK, Peter, ref. 6, s. 172. 
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a pravdivého ponímania a podstaty).
8
 Je teda potrebné rozvinúť u človeka hodnotovo 

reflexívny prístup k mediálnym obsahom s vytvorením vzťahu k vlastnej osobnosti, 

vlastným vyznávaným hodnotám, vlastnému životu. Konkrétne to znamená zodpovedať 

si pri recipovaní mediálnych obsahov tieto otázky: 

 Čo mi chce „mediálny obsah“ vo svojom posolstve povedať? 

 Aké hodnoty mi sprostredkováva? 

 Aký spôsob života sa v ňom propaguje? 

 Ako by ma mohol ovplyvniť? 

 Aký postoj mám k nemu zaujať? 

 

d) zmena chápania významu emócií, citov pre život človeka 

Médiá prostredníctvom svojich obsahov stimulujú špecifické pocity a city človeka, 

ktoré podmieňujú opakovaný výber určitých mediálnych obsahov s cieľom aktualizovať 

tieto afektívne stavy. Dôvodom mediálnej konzumácie býva často práve očakávanie 

emócií, potešenia, ktoré mu médium (mediálny obsah) môže sprostredkovať. Pod 

vplyvom mediálne prezentovaných emócií (v závislosti od ich intenzity a kvality)             

a podľa miery „zapojenia“ recipienta do prežívania mediálneho obsahu si človek môže 

uvedomiť hodnotu pozitívnych emócií, citov pre jeho život a podnietiť ich žitie 

v realite. 

Problémom súčasnej mediálnej prezentácie býva nadmierna emotivizácia mediálnych 

obsahov, ktorej dôsledkom môže byť prílišné vyzdvihovanie emócií v špecifických 

situáciách na úkor ľudského myslenia, čo môže ovplyvniť celkovú kvalitu 

usudzovania človeka v procese rozhodovania sa. Prílišná emotivizácia                            

a sentimentalizácia mediálnych obsahov môže zabrániť človeku vytvoriť si 

k predkladaným „vzorovým formám správania“ kritický úsudok. Prakticky sa to môže 

prejaviť napríklad tak, že recipient pod vplyvom mediálne prezentovaných emócií 

ospravedlní neetické správanie „sympatického“ hlavného filmového hrdinu. Médiá ako 

upozorňuje Rocher predkladajú, navrhujú a predpisujú modely, hodnoty a ideály, ktoré 

dokážu človeka zaujať s ešte väčšou silou a presvedčivosťou, čím viac sú prezentované 

                                                 
8     

KAČINOVÁ, Viera, ref. 5, s. 50. 



 55 

v dramatickom a emotívnom kontexte. Ten človeku znemožňuje vytvoriť si kritický 

úsudok.
9
 

Ako adekvátna reakcia na uvedené a ďalšie edukačné mediálne vplyvy, resp. potreby 

človeka z nich vyplývajúce je úsilie o zadefinovanie špecifickej spôsobilosti, ktorú má 

nadobudnúť človek žijúci v súčasnej médiami dotváranej spoločnosti. 

 

2   Mediálna gramotnosť ako odpoveď na potreby človeka žijúceho 

v medializovanej spoločnosti 

 

V informačnej spoločnosti sa hovorí o tzv. informačnej gramotnosti, ktorá vychádza 

z potreby vybaviť človeka vedomosťami, schopnosťami a zručnosťami, ktoré mu 

umožnia efektívne pracovať s informáciami sprostredkovanými rôznymi 

komunikačnými a informačnými technológiami a zároveň ich kriticky zhodnocovať. Ide 

o vyzdvihnutie potreby jednotlivca efektívne sa uplatniť v informačnej znalostnej ére. 

Za jej základ, ako aj základ ďalších gramotností, sa považuje čitateľská gramotnosť. 

Ako uvádza Hrdináková: „strategickým základom existencie v informačnej spoločnosti 

sa stáva „mať informácie” a existenčnou je teda schopnosť identifikovať a získať ich, 

intelektuálne spracovať, efektívne ich využiť a zhodnocovať. A to nie je možné bez 

čitateľskej gramotnosti na vysokej úrovni“
10

. V súčasnosti sa pod pojmom chápe: 

poznanie, znalosti, informácie, ale i porozumenie, chápanie, návyky, na efektívne 

fungovanie a plnohodnotné uplatnenie sa v spoločnosti
11

. Čitateľská gramotnosť 

vychádza primárne z potreby človeka porozumieť a používať písané texty a uvažovať          

o nich pri dosahovaní cieľov jedinca, rozvíjaní vlastných vedomostí a schopností a pri 

podieľaní sa na živote spoločnosti
12

. Pojem sa vymedzuje prednostne vo vzťahu 

k písomným textom, resp. tlačeným médiám a v informačnej znalostnej spoločnosti sa 

chápe v súvislosti s nadobúdaním, spracovávaním, kritickým hodnotením a využívaním 

                                                 
9       

ROCHER, Guy. 1980. Introducción a la Sociología General. Barcelona : Herder, 1980, s. 158; podľa: 

VILA, Julio Vera.: Medios de comunicación y socialización juvenil. In Revista de estudios de la 

juventud,  2005, č. 68, s. 20, ISSN 0211-4364. 
10

   HRDINÁKOVÁ, Ľudmila. 2007. Čitateľská gramotnosť ako kľúčová kompetencia informačnej 

gramotnosti. In Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. Zborník z medzinárodnej 

konferencie. Zost. Rozália Cenigová. [online].  Bratislava : SPN, 2007, s. 41. ISBN 978-80-969716-6-

4 . Dostupné na: http://www.spgk.sk/swift_data/ source/pdf/ZBORNIK%20-%202007.pdf 
11

   tamže, s. 37 
12

   Ide o ponímanie čitateľskej gramotnosti podľa Medzinárodnej hodnotiacej štúdie PISA. In: 

KORŠŇÁKOVÁ, Paulína a Kováčová, (Jana zost.). 2007. PISA 2006. Slovensko. Národná správa. 

Bratislava : ŠPÚ, 2007, s. 10. ISBN 978-80-89225-37-8. 
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informácií na rozličné účely v rôznych oblastiach, v ktorých človek pôsobí.                   

V medializovanej spoločnosti a v súlade so základnými potrebami jednotlivca, ktoré 

médiá prostredníctvom svojich funkcií saturujú je zrejmé, že čitateľská gramotnosť 

môže byť vnímaná ako základ iného odlišného druhu gramotnosti. Tá vychádza 

prednostne zo súčasnej premeny médií, keď tradičné médiá strácajú na svojom 

význame. 

Je zjavné, že v dnešnej ére písmo a písaný text stratilo na svojej dominancii, je 

vytlačené zvukom, obrazom a najmä digitálnymi kódom. „Kultúra abecedy – kultúra 

písma sa končí a na jej miesto prichádzajú audiovizuálne – elektronické prostriedky. 

Obraz zastupuje slovo. “
13

 S tým súvisia snahy o zadefinovanie a rozvoj tzv. vizuálnej 

gramotnosti, ktorá pozostáva zo schopnosti vyhľadávať a hodnotiť vizuálne informácie 

umiestnené vo vizuálnych médiách 
14

. Dôsledkom revolúcie v oblasti komunikácie 

a informácie je rozvoj univerzálneho – digitálneho jazyka
15

. V súvislosti s chápaním 

povahy tohto jazyka sa hovorí tiež o tzv. o multimediálnej, e-gramotnosti, resp. 

mediálnej gramotnosti. 

 

Z charakteru spoločnosti ako medializovanej (zahrnujúcej všetky druhy médií) a zo 

spoločenských zmien s tým spojených vyplýva potreba rozvoja gramotnostnej, resp. 

kompetenčnej výbavy jednotlivca, ktorá vo svojom vymedzení zároveň reflektuje fakt, 

že médiá sa stali významnými nástrojmi edukácie, resp. uspokojovateľmi 

formatívnych potrieb človeka. Definičné východisko vymedzenia mediálnej 

gramotnosti teda vychádza predovšetkým z vnímania médií ako významných 

edukačných objektov a prostriedkov. 

Mediálna gramotnosť je výsledkom pedagogicky riadeného zámerného procesu 

mediálnej výchovy. Jeho podstatou je uspokojiť edukačnú potrebu jednotlivca poznávať 

a chápať povahu médií, naučiť sa orientovať vo svete médií, rozumieť a kritický 

hodnotiť rôzne druhy mediálnych obsahov, uspokojivo ich selektívne využívať najmä        

v záujme kvalitatívneho rozvoja vlastnej osobnosti a prostredníctvom médií 

komunikovať a tvoriť mediálne obsahy. 

                                                 
13    

ZASĘPA, Tadeusz a OLEKŠÁK, Peter, ref. 6, s. 177. 
14    

HAŠKOVÁ, Alena. 2004. Terminologické vymedzenie pojmu informačná gramotnosť. In Technológia 

vzdelávania, 2004, roč. 12, č. 7, s. 5. ISSN 1335-003X. 
15

   ZASĘPA, Tadeusz a OLEKŠÁK, Peter, ref. 6, s. 169. 
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Cieľom mediálnej výchovy ako výchovy k mediálnej gramotnosti
16

 či procesu 

nadobúdania a rozvíjania mediálnych kompetencií
17

 je indikovať a rozvíjať u človeka 

potenciál aktívneho, reflexívneho, kritického recipovania a využívania médií. 

Ťažiskové prístupy k vnímaniu mediálnej gramotnosti implikujú požiadavku rozvinúť 

schopnosti jednotlivcov kriticky recipovať a hodnotiť rôznorodé mediálne produkty. 

„Schopnosť kritického myslenia, ktorá umožňuje obecenstvu dekódovať informácie, 

ktoré prijalo kanálmi hromadných oznamovacích prostriedkov a posilňuje vytvorenie 

ich nezávislej mienky o mediálnych obsahoch“.
18

 

V rámci rozvoja tzv. sémantických kompetencií sa požaduje rozvinúť schopnosť vnímať, 

dekódovať, interpretovať symbolicky zobrazený obsah mediálnej reality a vyhodnotiť 

komunikačný zámer, resp. posolstvo mediálneho obsahu, nájsť skryté významy 

(zamýšľané či nezamýšľané), odhaliť hodnotový systém jeho tvorcov, resp. prípadné 

manipulatívne vplyvy. Príkladom kritickej dekonštrukcie mediálnych obsahov (téma 

spravodajstvo) z hľadiska jeho celkového komunikovaného posolstva je porovnanie 

titulku novinového článku s obsahom textu článku či fotografiou a hľadanie súladu, či 

rozporu medzi nimi. V uvedenom príklade (viď obr. 1) je zjavné, že za spôsobom 

prezentácie mediálneho obsahu je skryté posolstvo mediálneho tvorcu (negatívne 

hodnotenie postupu prezidenta USA vo veci vojenského zásahu do Iraku), hoci to nie je 

explicitne komunikované. Možno ho však odvodiť z kontrastu titulku, ktorý implikuje 

rozhodný prístup bývalého amerického prezidenta v otázke vojenskej intervencie do 

Iraku s výberom fotografie, ktorá spôsobom zobrazenia implikuje nerozhodnosť osoby 

v danej veci. 
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   PRAVDOVÁ, Hana. 2007. Aktuálne otázky mediálnej výchovy. In Mediálne kompetencie 

v informačnej spoločnosti. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Smoleniciach 12. – 13. 

apríla 2007. Ed. Slavomír. Magál – Miloš Mistrík – Dana Petranová. Trnava : FMK UCM, 2007, s. 

124. ISBN 978-80-8105-004-6.   
17    

KAČINOVÁ, Viera. 2009. Mediálna výchova ako súčasť všeobecného školského vzdelávania. 

Dizertačná práca. Bratislava : FF UK, 2009, s. 45. 
18    
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Obr. 1 Fotografia z denníka SME, 26. 3. 2003 

 

Podstatným rozmerom vnímania mediálnej gramotnosti je protekcionizmus a posilnenie 

zodpovedného prístupu človeka k využívaniu médií. Rozvoj mediálnej gramotnosti je 

jedným z nástrojov ochrany recipienta proti informačnému pretlaku a cielenej mediálnej 

manipulácii
19

. Mediálna gramotnosť či mediálna kompetencia
20

 je zároveň nástrojom 

ochrany mladého človeka pred negatívnymi vplyvmi médií ako mediálne násilie, 

vulgarizmy, mediálne prezentovaná sexualita, deformácia hodnôt, ako aj prostriedkom 

posilnenia pozitívnych mediálnych vplyvov ako dôsledku výberu mediálnych obsahov 

prospešných osobnostnému rozvoju človeka. Dôležité miesto má výchova k hodnotám 

vo vzťahu k médiám a ich obsahom – rozvinutie vnímavosti a schopnosti 

človeka rozlišovať medzi mediálnymi obsahmi podľa kvality a vo svojom využívaní sa 

zamerať na hodnotné mediálne obsahy. V súlade s interpretatívnym a selektívnym 

prístupom je dôležité formovať hodnotiaci úsudok človeka, formovať svedomie človeka, 

aby dokázal rozlišovať medzi kvalitnými a nekvalitnými mediálnymi obsahmi ako aj 

formovať jeho dobrý vkus. 

 

3   Rozvoj mediálnej gramotnosti – výzva pre súčasnosť a budúcnosť 

 

V súčasnosti je výzvou pre vzdelávacie inštitúcie na rôznych úrovniach formálneho           

a neformálneho systému vzdelávania koncipovať cieľové programy z mediálnej 

                                                 
19    

PRAVDOVÁ, Hana, ref. 17, s. 124. 
20    

O rozdiele medzi pojmami pozri KAČINOVÁ, Viera. Terminologické problémy mediálnej výchovy.  

      In Communication Today, ISSN 1338-130X, 2012, roč. 2, č. 2, s. 24 – 39. 
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výchovy. Tie by mali obsahovať návody ako v aplikatívnej rovine v edukačnej praxi 

uplatňovať stratégie rozvoja mediálnej gramotnosti (kompetencie) jednotlivcov rôznych 

vekových kategórií chápaných ako stratégie rozvoja schopností jednotlivca kriticky, 

hodnotovo selektívne a zodpovedne zaobchádzať s médiami. Výzvou pre budúcnosť je 

rozvoj systému mediálnej výchovy v systéme celoživotného vzdelávania v súlade 

s národnou Koncepciou mediálnej výchovy v systéme celoživotného vzdelávania
21

. 

Centrom poskytovania neformálnej, prevažne prakticky orientovanej mediálnej výchovy 

pre verejnosť sa môžu stať knižnice a študijno-informačné strediská, resp. mediatéky. 

Verejné a vedecké knižnice by mohli realizovať programy výchovy k mediálnej 

gramotnosti v podobe kurzov, prednášok, seminárov pre deti, mládeže i dospelých pod 

vedením odborníkov na mediálnu gramotnosť, resp. mediálne vzdelaných knihovníkov. 
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Abstakt 

Na studiach dziennikarskich do jednych z obowiązkowych przedmiotów należy etyka 

mediów lub etyka dziennikarska. Nauczanie tego przedmiotu stwarza niekiedy wiele 

problemów, sprowadzających się głównie do rozbratu miedzy etyką (teoretyczną, 

normatywną) a zastosowaniem jej w codziennym życiu. By zgłębić tę problematykę 

bardziej, autorka przeprowadziła badania wśród polskich studentów uniwersyteckich, 

próbując w ten sposób wyłonić najważniejsze dylematy związane z nauczaniem etyki 

dziennikarskiej w szkołach wyższych i uniwersytetach. Badania te pozwoliły także 

wykazać najważniejsze wytyczne co do zasadności obecności tego przedmiotu na 

studiach wyższych oraz ewentualne kierunki nauczania etyki mediów. W badaniach 

tych wzięto pod uwagę współczesne wyzwania, jakie stoją przed przyszłymi 

dziennikarzami, m.in. konieczność korzystania z nowych mediów (w tym zwłaszcza      

z serwisów społecznościowych). Projekt ten stanowić może cenną wartość dla 

nauczycieli nie tylko polskich, ale także światowych. 

 

Słowa kluczowe 

Etyka mediów. Etyka dziennikarska. 
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Abstact 

On journalistic studies one of the compulsory subjects is the ethics of media or the 

journalistic ethics. Teaching this subject sometimes creates many problems, coming 

down mostly to the discord between ethics (theoretical, normative) and its application in 

everyday life. To explore this issue more, the author has conducted research among 

Polish university students, in this way trying to find the most important dilemmas 

connected with teaching journalistic ethics in higher schools and universities. These 

studies have also helped to show the most important guidance as to the presence of this 

subject in higher studies or the potential directions of teaching the ethics of media.       

In these studies we have taken into account the current challenges, which the future 

journalists will face, among others the necessity to use the new media (including 

especially the social networking sites). This project may constitute a valuable asset to 

teachers, not only Polish but also the world ones. 

 

Keywords 

Ethics of media. Journalistic ethics. 

 

Introduction 

 

The article aims at verifying the modern curriculum content of an academic discipline 

such as journalism and media ethics, as well as at suggesting any potential changes in 

this area. The analysis of the current forms and curriculum content is based on the 

survey conducted among Polish students. The author’s main object was answer the 

following questions: Do the current curricula of the journalism and media ethics include 

references to the modern realities of the journalists’ work and to the functioning of the 

media institutions? And as such, are they useful for the students of journalism studies? 

To what extent are the journalism studies graduates - future journalists - prepared for 

exercising their profession skilfully? 
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2   Crucial notions 

 

Journalism ethics, or deontology, defines „a set of rules and principles founded by the 

journalists environment (…), which aim at meeting the needs of various social groups 

more efficiently”
1
. These rules, encompassed by journalistic ethical codes, are observed 

(or not) by the journalists purely voluntarily. However, Polish Press Law states that        

a journalist is obliged to observe the journalism ethics
2
. Generally, the journalistic 

ethical codes include, among others, the duty to reveal the truth, present the events 

objectively and to use the information sources honestly and fairly
3
. 

According to J. Pleszczyński, the journalism ethics should be clearly distinguished from 

the media ethics
4
. Both ethical categories have many definitions, but for the purpose of 

this elaboration the author shall adopt only one, defining the media ethics as a „part of 

social ethics [which] includes moral issues related to structure and functioning of the 

media systems, treated as a part of social and economic”
5
. 

Following the ethical rules is part of the professional approach of any job. It accounts 

for the professional quality of a worker or an institution, hence the recent “craze” for 

ethics, apparent especially in the business sectors, which increasingly refer to the rule of 

corporate social responsibility. The presence of ethics among the academic disciplines 

of every faculty is extremely important, but not always appreciated. Particular attention 

should be given to students of journalism and related faculties. Among the issues they 

should become acquainted with one can list the following: rights and obligations of        

a journalist, journalism ethics codes, manipulation in media, violence in media, 

information reliability (verifying the information sources, truth as a foundation of 

journalism), and journalistic objectivity. 

 

 

 

 

                                                 
1
    Bertrand, C., Deontology of media, trans. Szymański, T., Warszawa 2007, p. 11. 

2
  See Pokorna-Ignatowicz, K., Media Ethics, in: Dictionary of Media Terminology, Pisarek, W., ed., 

Kraków 2006, p. 53. 
3
   See Media Ethics Charter, Codeof Ethic adopted by the Association of Journalists of the Republic of 

Poland. 
4
    Pleszczyński, J., Journalism Ethics, Warszawa 2007, p. 20. 

5
    Drożdż, M., Ethical orientation in the media sphere, Tarnów 2006, pp. 23-37. 
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3   Journalism ethics as an academic discipline in light of the author’s own 

researches 

 

Journalism ethics or media ethics – as an academic discipline – is often regarded as 

secondary. Supporters of such an attitude argue that such disciplines do not belong to 

these fields of journalist studies which aim at improving the technical skills (writing 

information, interviewing, using the camera etc.). However, one might disagree, since 

acquiring only the technical skills does not make a good journalist and completing the 

journalist studies does not guarantee that. R. Kapuściński is of the opinion that the basic 

indicators of journalistic professionalism are the personality and moral stance of            

a journalist. In his book A Reporter’s Self-portrait he wrote: “In order to be a journalist, 

above all one must be a good man. Evil people will not be good journalists. Only a good 

man makes an attempt to understand the others, their intentions, beliefs, interests, 

problems and tragedies”
6
. It is worth examining the journalism ethics curriculum in this 

context. 

 

The research problem of the survey presented below is verifying the journalist 

curriculum and confronting it with the current requirements of the journalist labour 

market. Individual research purposes are determined by the following questions: 

 Does the journalism or media ethics lectured during the journalist studies meet the 

expectations of the students? 

 To what extent does the content of this curriculum meet the current requirements of 

the journalist’s job? 

 How does completing such a course prepare the student for facing the ethical 

dilemma of journalism? 

 

In order to answer these questions an auditorium survey was carried out among 110 

students of journalism, who completed and got a pas in the course of journalist ethics. 

The research tool consisted of ten open questions, some of which are presented below. 

 

                                                 
6
    Kapuściński, R., A Reporter’s Self-portrait, Kraków 2004, p. 21. 
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The first question was: “Did you like the journalism ethics?” It was aimed at 

investigating the attitude of the students to the content of the journalism ethics 

curriculum. The author is aware of the fact that in this case the answer might have been 

determined by private individual sympathy or the lack of it towards the lecturer. 

However, it was assumed that it is an important question and worth taking into account 

during the survey, since the answers might also contain authentic reactions to the 

lectured issues. Moreover, there are also hidden questions, like „How does the student 

interpret the issues related to the ethical values/norms and moral rules? Is the lecture 

interesting, or rather monotonous and boring as compared to other courses?” 

 Did you like the journalism ethics? 

 

Figure 1. Source: Author’s survey 
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 Do you think that course of ethics is a necessary part of the studies? 

 

Figure 2. Source: Author’s survey 

 

Those who answered positively, argued that: 

 a journalist should be aware of the journalistic ethical code; 

 journalism honesty disappears nowadays; 

 journalism ethics points out the limits which a journalist cannot exceed; 

 it helps one to become a reliable journalist; 

 it teaches the journalists social responsibility; 

 it shapes a proper attitude of a journalist; 

 ethics is a basic element of this profession; 

 there is no good journalism without ethics; 

 there are too many cases of unethical behaviour of journalists; 

 ethics shapes the personality, and especially conscience of the future journalist. 

Those who answered ‘no’ were of the opinion that course of ethics is not necessary 

because everyone has a sense of right and wrong. 

One should also pay closer attention to the question: “What kinds of topics did you miss 

during the course?”, which was answered among others in the following way: 

 ethics itself (less ideology and opinions); 

 examples of unethical behaviour of journalists; 

78% 

22% 
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 issues concerning writing on difficult subjects like in vitro, homosexuality, 

euthanasia etc.; 

 references to contemporary world and current context of the journalist’s profession; 

 substantial knowledge and content; 

 more precisely discussed real cases of breaching the ethical rules, 

 issues related to business ethics; 

 working on a given text (informative or journalistic); 

 information on legal regulations concerning ethics, 

 references to cases from foreign journalism; 

 contemporary issues, ethics in the electronic media. 

 

Answers regarding lectures on journalism ethics are full of important remarks, which 

can be divided into two groups: comments on the current journalism ethics curriculum 

(of the university where the research was done) and suggestions concerning the future 

possible changes in this context. So, on the one hand the students enumerated elements 

of the ethics course that should disappear and on the other hand they specified, what 

should be added to it. These remarks are worth taking into account, especially in the 

context of contemporary challenges, having impact on the way in which a journalist 

works. The future journalists notice that the course of journalism ethics should refer 

more often to the new media, especially to the electronic media, which are the source of 

many ethical dilemmas, since the Internet became the main working tool of a journalist 

and as such should be treated with intensifies attention. 

As institution, the media are a business space, hence the students rightly point out that 

the business ethics would be a useful element of the course. Although this is a separate 

discipline, its elements might be included into the journalism. 

 

Conclusions and suggestions 

 

The young people live, grow up, study, work and communicate mostly due to – or 

through – the new media and increasingly newer technologies. Using them, just like in 

case of all media, involves moral dilemmas regarding their proper usage. These issues 

should be discussed during the journalist studies, their purpose being preparing young 
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people for the profession of a journalist properly. Teaching journalism or media ethics is 

not a simple task, both in the context of lecturing and understanding this material. 

Verifying and modifiyng the journalism ethics curriculum is expressed by the appeal of 

A. Siewiersk-Chmaja: „Journalism needs a shock therapy, which would stop the 

degradation of this profession and help reintroduce proper evaluation criteria of the 

journalist’s profession”
7
. 

 

A short survey conducted among the students led to two major conclusions in this 

context
8
: 

 The curriculum of journalism ethics needs complementing. 

The survey indicated that the journalism ethic curriculum lacks references to 

contemporary realities, which influence the journalism. Above all, this new reality is 

designed by the new media and new forms of communicating, obtaining and 

transferring information. The main tool here is the social networking services. 

According to J. Jastrzębski, ethical dilemmas in the new media are related to the 

„ethical standards of obtaining, processing and sharing of information, ethical limits of 

the online information content and the most important general problems, faced by the 

journalists working within the interactive global information system”
9
. The topics 

presented below were enumerated as worth discussing during the journalism ethics 

course: 

- citizen and internet journalism ethics; 

- social networking services and the profession of a journalist: related dilemmas; 

- Internet information ethics (reliability of the Internet information sources); 

- media business ethics; 

- freedom of speech in the Internet era (in the social networking services mostly); 

- manipulative techniques in the Web, 

- communication ethics (through social media mostly). 

 

                                                 
7
    Siewierska-Chmaj, A., What about this Journalism?, in: Theory, Practice, Ethics. On Educating 

Journalists in Poland and in the World, A. Siewierska-Chmaj, ed., Rzeszów 2005, p. 12. 
8
    Only part of the research results is presented in this study. 

9
    Jastrzębski, J., On the Values Market. On media and Journalism Ethics, Wrocław 2009, p. 138. 
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 Teaching ethics could be enriched by workshops or additional practical classes on 

this subject. 

Having analyzed the conducted research, one could draw conclusions concerning the 

journalism ethics teaching methods. Although the most popular form is a lecture, 

introducing workshop elements seems reasonable, e.g. a one-hour lecture followed by                  

a half-hour group work or discussing an informative or journalistic text. 

The students appealed also for more frequent analyzing of concrete cases regarding 

situations of ethical and moral conflicts. The young people shall soon start working as 

journalists and they want to be prepared as best as they can to this profession, not only 

by acquiring theoretical knowledge, but also – or above all – by perfecting their 

practical skills, in case of journalism ethics the main of them being the ability to choose 

the right in morally questionable situations. In some cases a professional need no more 

than intuition and conscience, but in some situations knowledge of the ethical rules is 

indispensable. 

 

 To look at the ethics from a different perspective 

All problems of teaching ethics during a university course result usually from wrong 

interpretations of this discipline. It depends on the lecturer how the students shall 

understand the ethics. This subject may be presented as an indicator or being                       

a professional. Such an attitude was supported by prof. Claude-Jean Bertand, who used 

to say that „being ethical it’s a very good business”
10

. In the lecturer follows this line of 

thinking, chances are that more students shall agree with him. A real success for              

a teacher is a graduate who understands that the source of his or her professional 

success is in the mature personality and moral stance. 

 

 

 

 

                                                 
10

   Papadopoulos, Ioannis, An appreciation of Claude-Jean Bertrand, in: 

http://www.mediaethicsmagazine.com/index.php/browse-back-issues/137-fall-2007/3227314-claude-

jean-bertrand-obituary 
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Abstrakt 

Príspevok prináša komplexný obraz pubescenta ako recipienta. Vymedzuje štyri 

aspekty, ktoré determinujú pubescenta z hľadiska psychologického, čitateľského, 

informačného a mediálneho správania prostredníctvom teoretických koncepcií. Na 

záver autorka formou syntézy a implikácie vytvára spoločné a všeobecné závery 

vychádzajúce z teoretických koncepcií a vlastného výskumu. 

 

Kľúčové slová 

Pubescent ako recipient. Pubescent ako čitateľ. Čítanie. Staré a nové média. Čitateľská 

kultúra. 

 

Abstract 

Following contribution shows a complex picture of pubescent as a recipient. It specifies 

four aspects, which determine pubescent from psychological, informational, medial and 

reader´s behaviour through theoretical concepts. In conclusion authoress using forms of 

synthesis and implication creates joint outcomes based on theoretical conceptions and 

her own research. 

 

Keywords 

Pubescent as recipient. Pubescent as reader. Reading. Old and new media. Reading 

literacy. 
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Úvod 

 

Koncepcia informačnej spoločnosti (information society) chápaná ako „spoločnosť 

založená na prieniku informačných technológií, informácií a poznatkov do všetkých 

oblastí spoločenského života v takej miere, že zásadne menia spoločenské vzťahy 

a procesy“ (Katuščák 1998, s. 121), je v súčasnosti označovaná mnohými prívlastkami 

(moderná, postindustriálna, postmoderná, znalostná) (Rankov 2006). Ak by sme mali 

zosumarizovať jej charakteristické prejavy ide, o dominanciu rôznych typov médií, 

informačných technológií a vnímanie informácií ako produkt, respektíve prostriedok na 

dosiahnutie zmien či už na individuálnej, spoločenskej alebo globálnej úrovni. 

Z tohto stručného vymedzenia je jasné, že príchod informačnej spoločnosti znamenal 

rôzne zmeny na rôznych úrovniach a oblastiach. Tieto premeny a podmienky 

spoločnosti kanadský sociológ Marshall McLuhan označil ako globálna dedina 

(McLuhan 1962). Práve v súčasnosti sa nám čoraz viac potvrdzuje táto vízia. Na jednej 

strane je tu obrovská snaha spoločnosti uľahčiť život človeka na poli súkromnom či 

pracovnom rôznymi modernými technológiami a vymoženosťami, a však na strane 

druhej sa neustále apeluje na rôzne schopnosti a vedomosti jedinca. Otázka gramotnosti, 

„teda x schopností a vedomostí“ sa tak stáva dôležitým ukazovateľom aj z hľadiska 

sociálneho, najmä ekonomického rozvoja (Gavora 2002). Ide o široký rámec 

gramotností – informačná, čitateľská, mediálna, sieťová, technologická, bibliografická, 

jazyková, komunikačná atď. Človek by mal disponovať širokým diapazónom 

kompetencií, môžeme hovoriť o „metakompetenciách“. Preto, ak chceme hovoriť 

recipientovi 21. storočia, je potrebné zasadiť túto otázku do širšieho rámca. 

 

1   Komplexný obraz pubescenta ako čitateľa 

 

Čoraz výraznejšie sa potvrdzuje fakt, že čitateľa treba vnímať ako osobnosť so širokým 

diapazónom kompetencií v heterogénnom prostredí. Heterogénnosť prostredia sa 

prejavuje rôznymi alternatívami médií, formátov, platforiem a pod. Čitateľ musí správne 

identifikovať a intelektuálne spracovať informácie literárneho, odborného, alebo 

mediálneho charakteru. Na komplexnú charakteristiku pubescenta ako čitateľa, 

respektíve recipienta nazeráme z niekoľkých aspektov: 
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1.1   Psychologický aspekt 

 

Obdobie puberty môžeme stručne charakterizovať ako prerod dieťaťa na dospelého 

jedinca, respektíve mladého človeka. V tomto období dieťa prekonáva markantné                    

a zložité biologické zmeny. Charakteristikou tohto obdobia je pubertálny zrýchlený rast, 

pohlavné znaky, zmeny v motorickom systéme dieťaťa a pod. (Končeková 2007). 

Významným aspektom je kognitívny vývin. Príznačným znakom je aj rozvoj slovno-

logickej pamäte a zdokonaľovanie mechanickej pamäti (Končeková 2007, s. 187). 

Pubescent má tak väčšinu kompetencií pre recepciu a percepciu, ale tie môžu byť 

ovplyvnené koncentráciou. Pre dospievajúce dieťa je typické aj takzvané denné snenie 

(Kohoutek 2009). Z kognitívneho hľadiska nastáva aj kvalitatívne zlepšenie všetkých 

myšlienkových operácií, celkového myslenia. Podľa Piageta jedinec sa dostáva do 

štádia formálno-logických operácií, ktorá sa vyznačuje vytváraním súdov o súdoch, 

myslením o myslení a pod. (Piaget podľa Langmeier, Krejčířová 2007, s. 149). Dieťa               

v tomto období prechádza od názorného k abstraktnému mysleniu, ktoré sa zdokonaľuje 

najmä prostredníctvom čítania textov. Evidentné zmeny sú aj v rozvoji slovnej zásoby. 

V literatúre sa uvádza, že 13 – 14 ročné deti by mali ovládať a používať priemerne 12 

000 – 14 000 slov (Končeková 2007, s. 190 – 191). Sluchové, zrakové vnímanie je 

vyvinuté pre recepciu literárneho textu. Kognitívne dispozície umožňujú spracovanie 

informácií, ich analýzu, identifikáciu, dedukciu, integráciu, interpretáciu  a i. 

Ďalšou dôležitou zložkou počas vývinu je emočné prežívanie. Typická je najmä 

intenzita a opravdivosť citového prežívania, emocionálna vzrušivosť, výbušnosť, 

impulzívnosť a nedostatočná sebaovládateľnosť. Charakteristický je sklon ku 

radikalizmu a nechuti ku kompromisom (Končeková 2007, s. 190 – 191). Z hľadiska 

vnútorného prežívania pubescentné dieťa hľadá svoje JA. Práve Erickson vyzdvihuje 

psychosociálnu stránku dospievania (Čížková 2004, s. 42). Pubescent je oveľa 

kritickejší nielen k okoliu, ale aj k sebe samému a vyznačuje sa kolísavou sebaúctou                   

a sebavedomím (Kohoutek 2009). V tejto etape dieťaťa sa rozvíjajú vyššie city – 

intelektuálne, estetické a mravné. Tento emocionálny aspekt vývinu má vplyv na 

čitateľský rozvoj. Pubescent je schopný definovať dobro/zlo, morálne/nemorálne 

správanie. Dieťa v tomto období prežíva „vnútorný boj“. To sa odráža aj vo vzťahu                 

k čítaniu. Často sa utieka do seba a literatúra sa stáva prostriedkom riešenia jeho 
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vnútorných problémov (Havlínová 1987, s. 31 – 32). Puberta sa podľa niektorých 

odborníkov môže označiť za druhú fázu vzdoru (prvá fáza je u batoľaťa) (Homolová 

2012), ktorá sa prelína aj do sociálnych vzťahov. Odmieta podriadenosť a túži po 

samostatnosti. Dieťa v tomto období demonštruje rôzne postoje vo vzťahoch – k rodine, 

učiteľom a rovesníkom (rovnaké a opačné pohlavie) (Končeková 2007, s. 204- – 221). 

Čížková konštatuje, že „dospievanie je veľmi dynamickým obdobím v živote človeka, 

ktoré modifikuje všetky zložky jeho osobnosti“ (Čížková 2004, s. 42). Pre rozvoj 

čitateľstva a čitateľskej gramotnosti sú zaujímavé najmä postoje, hodnoty, záujmy 

mladého človeka a jeho motivácia. 

V tomto období si dieťa formuje postoje a hodnoty v svojej sociálnej skupine. 

Pubescent prijíma najmä normy rovesníkov a tie výrazne ovplyvňujú jeho osobnosť 

(„dobrí a zlí kamaráti“). Normy dospelých zo zásady odmieta, práve preto, že sú to 

pravidlá, ktoré prichádzajú od nadriadenej autority (rodičia, učitelia) (Homolová 2012). 

Časté je „napodobňovanie“ správania vrstovníkov (difúzna identita) (Macek 2003, s. 20 

– 21). Ak okolie pubescenta považuje čítanie za niečo nepotrebné či dokonca smiešne, 

prispôsobí sa a nebude čítať ani on. To sa odrazí v čitateľských návykoch, postojoch, 

preferenciách a pod. A naopak, ak je podľa okolia niečo „in“, dieťa nechce zaostávať za 

ostatnými a výsledkom môže byť aj „mánia“, akou sa stal napríklad Harry Potter. 

Čítanie je typicky individuálny záujem. Individuálnosť sa prejavuje v intenzite, ale aj                   

v kvalite čítania. Medzi pubescentmi nájdeme jednotlivcov, u ktorých záujem o čítanie 

má popredné miesto, alebo aj naopak, je na okraji záujmu. V tomto období sa vytvára 

záujem o fantasy literatúru, science-fiction, populárno-vedeckú literatúru, cestopisy či 

dobrodružné a historické romány najmä u chlapcov a u dievčat prevládajú príbehy                   

o ľudských osudoch (Končeková 2007, s. 202). 

Druhým významným aspektom pre rozvoj čitateľskej gramotnosti a čitateľstva je 

motivácia. Aj v období puberty je potrebná výrazná motivácia k čítaniu nie len zo strany 

školy, ale najmä rodičov. Podľa Reading Is Fundamental je dôležité, aby sa deťom 

nevnucovalo čítanie. Má to opačný efekt. Dôležitý je pocit slobodnej voľby (RIF 2010). 

Pre dospelých, ktorí majú dospievajúce deti, odporúčajú prečítať si niektoré knihy, ktoré 

sú určené práve tejto vekovej kategórií. Dosiahne sa tým lepšie porozumenie 

dospievajúcich. Silný motivačný faktor odborníci vidia v hlasnom čítaní v kruhu rodiny. 

Základom je však interes, čo sa číta v okolí (RIF 2010). 
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1.2   Čitateľský aspekt 

 

Dôležitou súčasťou konceptu čitetateľskej gramotnosti je štrukturálny model čitateľskej 

gramotnosti, ktorej vnútornými komponentmi sú: 

• literárne vedomosti – prehľad v oblasti literárnych diel a autorov, teórie literatúry, 

umenovedy a jazykovedy; 

• čitateľské schopnosti a zručnosti – technické zručnosti a intelektuálne schopnosti, 

prostredníctvom ktorých sa realizuje recepcia a percepcia textov; 

• motivácie čítania – vedomé zámery, vedomé ciele správania; 

• čitateľské návyky – zautomatizované vykonávanie istých úkonov, činností; 

• čitateľské záujmy – osobitná forma motivácie, ich súčasťou sú čitateľské potreby, 

čitateľské preferencie. Špecifikujú literárne texty, ktoré čitateľ uprednostňuje                         

(z hľadiska žánru, autorov, formy, formátu atď.). Hovoríme aj o čitateľskom vkuse; 

• hodnotové postoje čitateľa – k literatúre, k dielam, k samotnému čítaniu a pod. (Šušol, 

Hrdináková, Rankov 2005, s. 129 – 130). 

 

Druhou dôležitou vnútornou zložkou koncepcie čitateľskej gramotnosti je kompetenčný 

rámec čitateľskej gramotnosti. Nasledujúca sumarizácia týchto kompetencií je tvorená z 

dvoch pohľadov – Obrancová (2004) a Sakálová (2007) a je rozšírená o ďalšie rozmery 

ako napríklad emocionálna gramotnosť (Jonák 2003). 

Čitateľské zručnosti a schopnosti môžeme rozdeliť na niekoľko úrovní. Na najnižšej 

úrovni má jedinec osvojenú techniku čítania a písania. Na tejto úrovni je schopný 

identifikovať informácie v texte a porozumieť im. Rozvíja sa taktiež schopnosť 

zapamätať si a reprodukovať text a jednotlivé myšlienky uvedené v texte. Na druhej 

úrovni čitateľskej gramotnosti sa rozvíja hlbšia analýza textu. Do popredia sa dostáva 

schopnosť hodnotiť text a porovnávať protiklady informácií. Na základe dedukcie by 

mal čitateľ vyvodiť myšlienky, informácie a súvislosti medzi nimi a logicky ich spájať. 

Jedinec tak dokáže hľadať skryté významy a súvislosti a vyvodiť hlavnú myšlienku, 

ponaučenie, záver či poslanie. Na najvyššej úrovni čitateľ dokáže integrovať, 

interpretovať a aplikovať získané informácie pre prax, hovoríme o funkčnej 

gramotnosti. Do popredia sa dostáva aj potreba emocionálnej gramotnosti, ktorá 
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umožňuje emotívnu angažovanosť v rámci textov (Obrancová 2004; Sakálová 2007; 

Jonák 2003).  

Ide o postupné nadobúdanie a rozvíjanie čitateľských kompetencií, počas celého života 

človeka. Uvedené zložky sú na zovšeobecnenej úrovni kompetencií. Tvoria ideálny 

koncept čitateľskej gramotnosti. Akými konkrétnymi kompetenciami, by mal 

disponovať pubescent, respektíve dieťa vo veku 13 – 14 rokov? Odpoveď na túto 

otázku ponúka čitateľské kontinuum (Reading Continuum), ktoré tvorí mapu učebného 

pokroku. „Vystihuje podstatné zložky čitateľskej gramotnosti, respektíve dielčie 

vzdelávacie ciele“ (Košťálová 2010 s. 13 – 16). Toto kontinuum exaktne vymedzuje, čo 

by mali žiaci v jednotlivých vekových kategóriách ovládať. Čitateľské kontinuum 

určuje kompetencie pre vekovú kategóriu 11 – 14 rokov (Tab. 1 Čitateľské kontinuum 

(11 – 14 rokov)). 

 

Tab. 1 Čitateľské kontinuum (11 – 14 rokov) (Košťálová 2010) 

 

 

Pubescent v tomto veku by mal vedieť rozprávať, diskutovať a písať o prečítanom do 

hĺbky. Výsledky nášho výskumu však potvrdili značný problém porozumenia textov do 

hĺbky. 
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1.3   Informačný aspekt 

 

Ak chceme hovoriť o informačnom správaní, musíme zdôrazniť hlavné teoretické 

východiská. Pre mladú generáciu sa v súčasnosti používajú označenia net generácia (net 

generation), google generácia (google generation), online generácia (online generation), 

digitálna generácia (digital generation), e-generácia (e-generation) a i. 

 

Teória radikálnej zmeny 

Autorkou tejto teórie je T. Eliza Dresang, vysvetľuje meniace sa správanie detí 

a mládeže takzvaného digitálneho veku. Koncepcia sa neustále dopĺňa a rozpracúva. 

Ponúka typológiu radikálnych zmien detí digitálneho veku: 

• zmena formy hľadania informácií a učenia: ide o kognitívny aspekt vyhľadávania 

informácií (digitálne začlenenie); 

• zmena perspektívy: ide o prechod identity a hodnôt používateľa (informačné správanie 

v rôznych kontextoch); 

• zmena hranice: ide o prístup k informáciám, hľadanie spolupráce (sociálne siete ako 

jazykovo a kultúrne bohaté prostredie, otvorený prístup a kultúrna rozmanitosť). 

Zdôrazňuje najmä tri princípy digitálneho veku: ako interaktivita, pripojenie a prístup 

(Dresang, Koh 2009). 

Autorka poukazuje na to, že tieto zmeny majú vplyv aj na čítanie a knihy ako artefakty. 

Preto by aj tvorba kníh pre túto skupinu jedincov by mala odrážať tieto zmeny (synergia 

obrazu a textu, grafické romány, dynamické hybridné knihy umožňujúce pridané 

aktivity a i.) (Dresang 2008). 

Všetky tieto premeny sa odrážajú v informačnom správaní dnešných pubescentov 

(využívanie multitaskingu, rôznych formátov ako je text, obrázok, zvuk, nelineárne 

a nesekvenčné vyhľadávanie, nezávislá práca, značná spolupráca na úlohách a i.). 

 

Koncepcia digitálni domorodci a digitálni prisťahovalci 

S myšlienkou rozdeliť používateľov informácií na základe metafory – prisťahovalci 

a domorodci prišiel Marc Prensky v roku 2001. Podľa neho digitálni domorodci (Digital 

Natives) sa vyznačujú takzvanou digitálnou DNA, a teda pre nich je digitálne prostredie 

prirodzenou súčasťou života („žijú v ňom od malička“). Ich charakteristickou črtou je 
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rýchle získavanie informácií, multitasking, náhodný prístup (hypertext), okamžité 

uspokojenie informačných potrieb a prácu vnímajú skôr ako hru než vážnu činnosť 

(Prensky 2001). 

Naproti tomu digitálni prisťahovalci (Digital Immigrants) sa musia prispôsobiť novému 

technologickému prostrediu. Poukazuje na analógiu s prisťahovalcom, ktorý sa taktiež 

musí prispôsobiť novým podmienkam danej krajiny, naučiť sa nový jazyk, avšak 

prízvuk mu ostane. V našich podmienkach sa teda musí digitálny prisťahovalec naučiť 

digitálny jazyk a jeho činy (napríklad pomalé prispôsobenie sa novým podmienkam, 

uprednostňovanie iných zdrojov ako internet a i.) sú vnímané ako akcent prisťahovalca 

(Prensky 2001). 

Súčasné 13 – 14 ročné deti už považujeme za digitálnych domorodcov. Charakteristická 

je nižšia úroveň informačnej gramotnosti, prejavujúca sa veľkými rezervami 

z kognitívneho aspektu – ako je nepochopenie, respektíve zlé pochopenie vlastných 

informačných potrieb, úloh, zadaní atď., čo sa preukázalo aj v našom výskume. 

 

Koncepcia generácie X, Y a Z 

Je potrebné „oddeliť starú generáciu od novej.“ V odbornej literatúre sa preferuje termín 

generácia X (generation X) a generácia Y (generation Y). V súčasnosti sa však hovorí aj 

o ešte mladšej populácii, ktorú označujú ako generáciu Z (generation Z), do ktorej 

spadajú aj súčasní pubescenti. Hranice medzi generáciou X, Y a Z nie sú jednoznačne 

určené, čo závisí od rôzneho prístupu autorov. 

Fenoménom generácia X sa zaoberá André Platteel. Podľa neho generáciu X tvoria 

jedinci narodení v rokoch 1963 – 1973 (Hvorecký 2002). 

V literatúre možno nájsť rôzne atribúty, ktoré by mali charakterizovať spomínanú 

generáciu (ľudia v pohybe, perspektívnejší, cieľavedomejší, ambivalentné vzťahy, 

označovaní ako „super rodičia“ a i.) (Hloušek 2008). 

Ďalšou nastupujúcou generáciou je generácia Y, označovaná aj ako milénium generácia 

(miléniové deti), ktorá je ohraničená rokom narodenia 1985 (niekde sa uvádza 1980) až 

1995. Pre túto generáciu je charakteristický najmä nástup a rozmach internetu. 

Označujú ich aj ako generáciu hrdinov, a to z dôvodu, že sa prejavujú najmä ako tímoví 

hráči (Švorcová 2012). Medzi ich typické vlastnosti patrí netrpezlivosť, ambicióznosť, 

ovládanie technológií, jazyková znalosť, cestovanie po svete atď. 
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Generácia Z je ohraničená rokmi narodenia 1995 – 2010 (niekde sa uvádza horná 

hranica rok 1991 alebo 2001). Hovoríme o postmoderných deťoch. Podľa Tima 

Martinsona sa vyznačujú väčšími kompetenciami v technológii, využívajú vo väčšej 

miere digitálne formy komunikácie. Nevyhnutnou súčasťou ich života sú sociálne siete 

– „Sociálne siete navždy!“. Najvýraznejšiu črtu tejto generácie vidí práve 

v multitaskingu. Taktiež poukazuje na to, že informačná gramotnosť týchto jedincov sa 

nezlepšuje, iba sa zlepšuje schopnosť ovládať technológie. Prieskumy taktiež 

potvrdzujú to, že trávia krátky čas na hodnotenie a posudzovanie relevancie 

informačných zdrojov. Vyznačujú sa zlým pochopením svojich informačných potrieb, 

čo sa odráža aj v ich vyhľadávacích stratégiách (Martinson 2011). Podľa autorov Joanne 

G. Sujansky a Jan Ferri-Reed príznačný je pre nich prístup k práci ako k zábave, 

neustále surfovanie po internete a neoddeľovanie virtuálnej od reálnej skúsenosti 

(Budúcnosť 2010).  

Podľa sociológov generácia Z sa vyznačuje pohodlím, permanentným využívaním 

mobilného telefónu, blogovaním, presvedčením, že internet sa dá využiť na všetko, 

vyrástli na vyhľadávaní na internete a sú zdatnými online spotrebiteľmi (Budúcnosť 

2010). 

Ďalšia štúdia hovorí, že táto generácia sa vyznačuje smerovaním viac                                 

k multikultúrnemu mysleniu, a to práve vďaka sociálnym sieťam. Charakteristickou 

črtou je rýchlosť. Mobil sa stáva ich dôležitou súčasťou identity a sú vyznávačmi 

moderných mobilných aplikácií. Generácia Z vyhľadáva pútavejšie zážitky a vníma svet 

najmä cez objektív technológií – „technosvet“. Na túto generáciu však výraznejšie 

dolieha ekonomická neistota (Palley 2012). 

Kontext generácie X, Y a Z je zaujímavý z pohľadu informačného správania. Ako 

vyhľadávajú informačné zdroje? Aké sú ich zvyky a postoje pri práci s informáciami? 

Eileen Abels sa pokúša o sumarizáciu práve týchto atribútov pre generáciu X a Y (Abels 

2011). My sa pokúsime túto tabuľku doplniť o ďalšie atribúty a rozšíriť o generáciu Z. 

Táto tabuľka zároveň bude slúžiť ako zhrnutie najpodstatnejších faktov jednotlivých 

generácií z hľadiska informačného správania (Tab. 2 Informačné správanie z generácie 

na generáciu). 
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Tab. 2 Informačné správanie z generácie na generáciu 

 

 

Všetky tieto charakteristiky determinujú informačný profil nami sledovanej vekovej 

kategórie 13 – 14 ročných jedincov. Ak by sme mali definovať ich spôsob práce a postoj 

k informáciám, mohli by sme povedať, že smerujú k „instantnému“ spôsobu života. 

 

1.4   Mediálny aspekt 

 

Nastal prudký rozvoj médií. V období obrovskej eufórie boli rozmanité médiá 

a masmédiá to najlepšie pre spoločnosť. Zdalo sa, že prinášajú so sebou iba samé 

pozitíva, ako pôsobenie na širokú masu jedincov, prekonanie priestorových a časových 

bariér, príliv enormného množstva informácií, zároveň formu zábavy a relaxu. 

Avšak mediálne posolstvá v sebe skrývajú spoločenské a politické implikácie, obsahujú 

hodnoty a ideológie, dokážu pretvárať realitu, sú konštruktívne, majú svoju vlastnú 



 
82 

estetickú formu, ich obsah a forma sú úzko prepojené, recipienti si vytvárajú svoje 

vlastné významy týchto posolstiev, a najmä mediálne posolstvá nesú v sebe komerčné 

implikácie (Weisenbacher 2003, s. 26 – 32). To znamená, že nesprávna práca 

s mediálnym posolstvom, či už zo strany tvorcu (veľké mediálne koncerny) alebo zo 

strany recipienta, dokáže výrazne ovplyvniť správanie na úrovni jedinca, ale aj 

spoločnosti. 

Môžeme povedať, že mladá generácia sa musí naučiť „čítať“ médiá, rozumieť ich 

mediálnym posolstvám a využívať tieto mediálne nástroje pre svoj osobný, ale aj 

spoločensky rozvoj. Neustály kontakt a prítomnosť médií spôsobuje, že v súčasnosti 

treba hovoriť aj o mediálnom správaní. 

 

Koncepcia „obrazovková“ generácia (screen users) 

Mark Bauerlein hovorí o takzvanej dobe obrazoviek. Toto označenie deklaruje na 

základe rôznych prieskumov, ktoré potvrdzujú, že deti sú neustále v kontakte 

s obrazovkami v akejkoľvek podobe (či už v podobe počítača, televízora, mobilného 

telefónu...). Podľa prieskumu Nula až šesť: Elektronické médiá v živote dojčiat, batoliat 

a predškolákov (Zero-to-Six: Electronic Media in the Lives of Infants, Toddlers and 

Preschoolers), deti trávia pred obrazovkou už v tomto období života toľko času ako 

vonku. A práve domáce prostredie podporuje takéto správanie, pretože vo viacerých 

domácnostiach majú viacero televízorov, alebo dokonca sú televízory „doplnkom“ 

detskej izby. To ďalej podnecuje k tomu, že deti už v tomto období vývinu majú svoje 

obľúbené televízne programy či DVD, sami zapnú a prepínajú televízne kanály. 

Objavujú sa taktiež prvé skúsenosti s počítačmi a počítačovými hrami. Ďalšia zaujímavá 

štúdia: Generácia M: Médiá v živote 8 – 18 ročných (Generation M: Media in the Lives 

8 – 18 – Years-Olds) z roku 2005 poukázala, že táto generácia trávi s médiami toľko 

času, ako čas zodpovedajúci práci na plný úväzok. Priemere sú formou multitaskingu 

v kontakte s rôznymi médiami (a teda s „obrazovkami“) 295 minút za 1 deň. 

Autori tejto štúdie hovoria, že „detské izby sú multimediálnymi centrami“ (Bauerlein 

2010, s. 67 – 69). 
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Koncepcia „multigenerácie“ (multi screen users – viac-obrazovkový používatelia) 

Najnovšia štúdia Microsoftu však už hovorí o multi-obrazovkových používateľoch 

respektíve viac-obrazovkových používateľoch  (multi screen users). Firma Microsoft do 

tejto štúdie zahrnula aj viaceré generácie od 18 – 34 a 35 – 64 rokov. Zameriame sa len 

na mladšiu generáciu, ktorá podľa tejto štúdie sa vyznačuje rozšírenými mediálnymi 

aktivitami na obrazovke, väčšou vnímavosťou k marketingovým správam, neustálym 

pripojením na internet a túžbou po mediálnych zážitkoch. Multigenerácia využíva viac 

zariadení (napr. televízor, notebook, smartphone, tablet...) pre svoje mediálne aktivity 

oproti staršej generácii (35 – 64 rokov) (Microsoft 2011). 

Aj keď sa najprv hovorilo „iba“ o obrazovkovej generácii, dnes sú to už viac-

obrazovkoví používatelia. Z pohľadu mediálneho správania je výrazná tendencia 

k využívaniu viacerých, najmä mobilných zariadení súčasne. Najvýraznejšou črtou, na 

ktorú sa najviac koncentruje mediálny používateľ, je vyhľadávanie mediálnych 

zážitkov. 

 

2 Zmeny v čitateľskom správaní pod vplyvom informačného a mediálneho 

správania 

 

Na základe teórie a rôznych výskumov vidíme, že v súčasnosti nie je možné oddeliť 

čitateľskú gramotnosť od ostatných gramotností (predovšetkým informačná a mediálna 

gramotnosť), keďže ich základom je získavanie informácií, recepcia a text. Uvedené 

typy gramotností sa podmieňujú, doplňujú a prelínajú. Preto treba postmoderné dieťa 

vnímať v kontexte informačnej spoločnosti a z pohľadu zvládnutia mediálnej 

gramotnosti. 

V rámci informačného a mediálneho profilu postmoderných detí môžeme konštatovať, 

že ide o generáciu Z tvorenú digitálnymi domorodcami, ktorú determinujú radikálne 

zmeny prejavujúce sa v ich informačnom, mediálnom, ale aj čitateľskom správaní. 

Charakteristickými črtami ich informačného správanie je, že internet vnímajú ako 

samozrejmý a všemocný nástroj. Vyznačujú sa vysokou úrovňou technologických 

zručností, z čoho vyplýva aj vyššia náročnosť na technológie samotné. Naproti tomu 

majú nižšiu úroveň informačnej gramotnosti, z čoho vyplýva problém formulácie 

vlastnej informačnej potreby. Ich heslo by mohlo byť – tu, teraz a ihneď. Na základe 
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toho smerujú k stručnosti, multitaskingu a využívaniu viacerých zariadení pri 

mediálnych aktivitách, takzvanej multigenerácii. Ďalším typickým znakom je 

uprednostňovanie mobility a sociálnych sietí ako prirodzenej a neoddeliteľnej súčasť 

ich života. Výsledkom je stieranie hraníc medzi virtualitou a realitou. Postmoderné 

dieťaťa je non-stop v kontakte s modernými technológiami a novými médiami. 

Na základe nášho realizovaného kvalitatívneho výskumu (október 2012 až február 

2013) môžeme potvrdiť, že všetky vyššie uvedené symptomatické črty postmoderného 

dieťaťa ako recipienta rôznorodých textov do istej miery determinoval aj ich vzťah 

k tradičným a moderným médiám: 

– postmoderné deti prevažne čítajú, čo sa potvrdilo v predfáze výskumu 

prostredníctvom dotazníka. Čítanie však u tejto generácie naďalej nedosahuje status 

prirodzenosti a samozrejmosti pre svoj sociálny a kultúrny rozvoj. Čítanie je skôr 

vnímané ako edukačný prostriedok. Čítanie naďalej zostáva ako voľnočasová aktivita, 

ale v pozícii „slabšieho súpera“ oproti novým médiám; 

– potvrdila sa silná dominancia počítača a televízie. Najsilnejšou konkurenciou čítania 

sú predovšetkým sociálne siete, a ďalej sledovanie televízie na rôznych platformách 

(zaraďujeme sem aj sledovanie online seriálov). Mnohí respondenti do voľnočasových 

aktivít čítanie nezaradili vôbec, alebo mu pridelili  minimálnu hodnotu frekvencie                   

(1 bod, respektíve žiaden bod). Takáto situácia je napriek tomu, že v rámci fázy 

predvýskumu sme zistili, že veľká väčšina (82 %) respondentov má silné rodinné 

čitateľské zázemie, či už z hľadiska intenzívnych čitateľov v rodine, alebo prirodzeným 

obdarúvaním knihami. 

Vplyv heterogénneho prostredia obsahov sa odrazil nielen vo vzťahu k čítaniu 

a čitateľstvu všeobecne, ale aj v schopnosti porozumieť rôzne expresie diel
1
. Pomocou 

korelácie skupinového rozhovoru a doplňujúcich metód (kontrolné testy recepcie 

a dotazník) sa potvrdilo, že postmoderné dieťa má problémy s porozumením písaných 

textov. Ukázalo sa, že deti majú problémy identifikovať podstatné informácie z textov 

(hlavná postava, vonkajšie a vnútorné charakteristiky postáv). Žiaci používali krátke až 

                                                           
1
     Expresia t. j. vyjadrenie „je intelektuálna alebo umelecká realizácia diela vo forme alfa-

numerického, hudobného alebo choreografického zápisu, zvukového záznamu, obrazového statického 

alebo pohyblivého záznamu, objektu alebo kombinácie týchto foriem“ (Kucianová 2003, s. 256). 

      Podľa literárneho a filmového kritika Seymoura Chatmana pri naratíve treba hovoriť o diskurze,    

respektíve výraze (expresii), ktorý zahŕňa štruktúru naratívneho prenosu a manifestáciu, a tá môže byť 

verbálna, filmová, baletná, pantomimická a pod. (Chatman 2008, s. 25). 
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strohé, jednoslovné odpovede. Významný vplyv na to má aj digitálna komunikácia, 

ktorá sa vyznačuje predovšetkým výraznou stručnosťou, využívaním rôznych skratiek 

a pod. Takýto prejav môžeme pripisovať aj slabej slovnej zásobe, čo potvrdzujú aj iní 

odborníci (Suchohradský 2003). 

Ako ďalší dôsledok nedostatočnej slovnej zásoby môžeme uviesť problém 

neporozumenia otázok. Žiaci nevedeli identifikovať, čo je obsahom otázky, čo sa 

prejavilo na hodinách dodatočným vysvetľovaním alebo nedostatočnými odpoveďami. 

Na základe realizovaného výskumu môžeme tiež konštatovať, že postmoderný čitateľ, 

respektíve recipient, nedokáže alebo nevie vnímať text do hĺbky. Problém mu robí čítať 

„medzi riadkami“, a to v literárnej aj audiovizuálnej ukážke. Explicitným problémom je 

formulácia informácií nad rámec textu, ako je hlavná myšlienka, ponaučenie či 

posolstvo príbehu. Pod vplyvom týchto problémov pubescenti ako čitatelia 

uprednostňujú jednoduchšie čitateľné texty a absentuje u nich zapojené čítanie. 

Súčasní pubescenti sa vyznačujú nižšou úrovňou čitateľskej gramotnosti, čo potvrdzuje 

aj fakt, že žiaci mali problém vyplniť kognitívne náročnejšie otázky. Z obsahovej 

analýzy vyplynulo, že expresia diela nemala vplyv na výsledky kontrolného testu. To 

znamená, že úroveň čitateľskej gramotnosti nie je limitovaná vyjadrením diela. Žiaci 

mali výsledky v oboch testoch približne na rovnakej úrovni. Pri audiovizuálnej ukážke 

bola badateľná lepšia schopnosť pamätania si rôznych detailov či konkrétnych situácií. 

Je to spôsobené dočasným „nasnímaním“, respektíve „naskenovaním“ situácie 

a obrazov do vlastnej pamäti. Dočasné pamätanie si podrobných detailov ešte 

neznamená schopnosť abstrakcie, na čo poukázala absencia významu a hlbších 

súvislostí. Dôsledkom toho je neschopnosť interpretovať myšlienky diela. Tento 

problém sa ukázal pri modelovej aktivite s audiovizuálnou, ale aj literárnou expresiou. 

Na základe kvalitatívneho výskumu pozorujeme, že súčasná generácia inklinuje 

k verbalizácii, teda k orálnemu podaniu. Potvrdzuje to skutočnosť, že skupina 

respondentov, ktorá v rámci jednej modelovej aktivity mala text predčítaný, mala lepšie 

výsledky v kontrolných testoch recepcie ako tá, ktorá daný text čítala samostatne. Je to 

spôsobené neustálym kontaktom postmodernej mládeže s novými médiami, ktoré sú 

založené skôr na audiovizuálnosti, a teda aj slovnom vyjadrení. Pubescenti majú 

problém vnímať v obrazoch. Dokážu to vtedy, ak im literárny text niekto sprostredkuje 

– predčíta. Svedčí to nielen o slabej čitateľskej technike, ale najmä probléme 
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porozumenia textu. Vyššie uvedené potvrdzuj aj fakt, že nedostatok textu aj v prípade 

audiovizuálnych diel (filmová adaptácia Vodník a rozprávkový seriál Pásli ovce valasi) 

spôsobuje nepochopenie deja. Pre mládež text, ktorý predstavuje presnú verbalizáciu, na 

základe ktorej následne dokážu lepšie identifikovať špecifické informácie, predstavuje 

oporu, o ktorú sa môžu oprieť. Jednoducho povedané, pubescenti potrebujú mať 

exaktne povedané, všetko (kto je postava, aká je postava, o čom je príbeh a pod.). Toto 

tvrdenie potvrdili aj výsledky kontrolných testov recepcie, kde takmer vždy 

v literárnych ukážkach žiaci dokázali uspokojivejšie, presnejšie a hlbšie odpovedať na 

jednotlivé otázky. Práve audiovizuálne médiá nemusia poskytovať dostatok dialógov, 

ako v prípade nami zvolených audiovizuálnych ukážok. Veľké množstvo informácií je 

vizualizovaných a recipient si to musí všimnúť či domyslieť. Naproti tomu literatúra 

ponúka väčší priestor na slovné vyjadrenie. 

Z viacerých realizovaných skupinových rozhovorov vyplynulo, že žiaci prežívali oveľa 

viac literárny text. Pôsobil na nich emotívnejšie. Z hľadiska emocionality na nich 

najviac vplýva dramatickosť a dynamickosť. 

Pubescenti sa orientujú na akcie, situácie, kde je niečo dramatické, dynamické 

a atraktívne, čo  vyplynulo z testov, ale aj rozhovorov. Táto skutočnosť je spôsobená 

opäť permanentným kontaktom s novými médiami a celkovým mediálnym obsahom. 

Dôležitý je pre nich samotný prvok a jeho atraktivita a nie význam. 

V rámci dotazníka a skupinového rozhovoru sa nepotvrdila jednoznačná preferencia 

nových médií oproti tradičným. Pubescenti poukázali aj na rôzne determinanty, ktoré 

ovplyvňujú vzťah k tradičným a novým médiám: 

 poradie expresie, 

 zameranie, žáner, spracovanie, obsah, 

 kvalita audiovizuálnej expresie, 

 kvalita literárnej expresie, 

 očakávanie. 

V rámci literatúry pubescenti vyzdvihovali možnosť vizualizácie, lepšej možnosti 

pochopenia vďaka verbalizácií pomocou textov. Na strane druhej v prípade filmov 

pubescenti videli prednosť práve v tom, že film im už ponúka istú vizuálnu stabilitu, čo 

má práve pomôcť tým, ktorí majú problém s predstavivosťou. Postmoderné dieťa vníma 
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atraktivitu nových médií, uvedomuje si však, že písaný text mu poskytuje viac 

informácií, čo deklarovali v rámci rozhovorov. 

Z uvedeného vyplýva, že heterogénnosť obsahov spôsobila zmeny na poli recepčnom 

a ovplyvnila tak širšie čitateľské a komunikačno-recepčné kompetencie postmoderného 

dieťaťa, čo však neznamená, že sú kvalitnejšie a hlbšie. Potvrdilo sa, že človek má 

hlboko v sebe zakorenenú tradíciu ústneho podania príbehov. Pubescenti jednoznačne 

potrebujú verbalizáciu a ústne podanie, respektíve literárny prednes, ktorý im umožnil 

hlbšie pochopenie textu (príbehu). Na základe toho môžeme konštatovať, že prirodzene 

inklinujú k čitateľstvu, ale majú slabé čitateľské kompetencie. 

Výskum zároveň ukázal, že vzťah k tradičným a novým médiám nie je priamočiary. 

Príznačná je silná tendencia preferovania a využívania médií, táto skutočnosť môže byť 

spôsobená aj neustálym vývojom nových a nových technológií a médií a zároveň 

samotným tlakom spoločnosti, ktorá diktuje, čo je „in“ a moderné. 

 

Záver 

 

Môžeme konštatovať, že nastali zmeny na poli recepčnom a ovplyvnili tak širšie 

čitateľské a komunikačno-recepčné kompetencie postmoderného dieťaťa. Tieto zmeny 

vyplývajú z heterogénnosti obsahov (informačné, odborné, mediálne a i. obsahy), 

s ktorými je v súčasnosti pubescent v kontakte. Čitateľskú kultúru pubescentov 

determinujú rôzne faktory (heterogénne obsahy, determinanty médií, ich vlastné 

čitateľské kompetencie, tlak spoločnosti...). 

Pubescent ako čitateľ 21. storočia: 

 číta, ale čítanie nemá u neho status samozrejmosti a prostriedku osobného, 

kultúrneho či sociálneho rozvoja, 

 vo voľnom čase majú sociálne siete popredné miesto, 

 má slabú slovnú zásobu, 

 má problém s porozumením textov, ale aj audiovizuálnych obsahov (hlavná 

myšlienka, charakteristika postáv, identifikácia problémov...), 

 potrebuje text, respektíve slovné vyjadrenie ako oporu pre lepšie porozumenie diela, 

 vníma najmä atraktívnosť audiovizuálnych médií, uprednostňuje pútavé zážitky, 

 jeho vzťah k tradičným a novým médiám nie je priamočiary. 
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Abstrakt 

Problematika čítania z papiera vs. z obrazovky elektronického zariadenia nie je nová, no 

v súčasnosti,  pod neustále narastajúcim vplyvom IKT, je o to aktuálnejšia. Príspevok 

uvádza základnú terminológiu, návrh vlastného obrazu procesu čítania a výsledky 

kvalitatívnej prieskumnej sondy (metódou rozhovoru), ktorej cieľom bolo zistiť 

medzigeneračné rozdiely pri čítaní tlačeného a elektronického textu. 

 

Kľúčové slová 

Čítanie. Recepcia. Percepcia. Tlačené médiá. Elektronické médiá. Tlačený text. 

Elektronický text.  Generácie. 

 

Abstract 

Reading from paper vs. reading from the screen of electronic devices is not new, but 

now, under constantly increasing influence of ICT, it is much more relevant. The paper 

presents the basic terminological framework, design of own model of reading process 

and results of the qualitative research method – interview. Its purpose was to determine 

some intergenerational differences when reading to text in printed and electronic form. 

 

Keywords 

Reading. Reception. Perception. Print medium. Print text. Electronic text. Electronic 

medium. Generations. 
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Úvod 

 

Čítanie je hlavným spôsobom, ktorým človek získava informácie, vedomosti a znalosti. 

V súčasnosti sa text sprostredkováva prostredníctvom papiera, a tiež vo veľkej miere 

pomocou obrazoviek rôznych elektronických zariadení. V súvislosti s transformačným 

aspektom v procese čítania sa otvára otázka, či vonkajšia zmena záznamového média 

iniciuje zmenu v čítaní textu. Príspevok rozpracováva prieskumnú sondu do čítania 

tlačeného a elektronického textu v medzigeneračných súvislostiach. 

 

1   Čitateľský trojuholník 

 

Čítanie sa realizuje na základe vnútorných a vonkajších činností spojených s textom.          

Z vnútorných činností ide o čitateľský príjem, čiže čitateľskú recepciu a percepciu. 

Čitateľskú recepciu definujeme ako fázu čítania, resp. fázu interpretácie, v ktorej sa rodí 

význam textu (Müller, Šidák 2012, s. 593 – 594). Môže ísť o pasívny alebo aktívny 

proces prijímania rôznorodých textov konkrétnymi osobami v čitateľskom kontexte 

(Katuščák et al. 1998, s. 280; Valček 2006, s. 281; Lesňák 1982). Recepcia by mala 

nadväzovať na čitateľské vnímanie, teda čitateľskú percepciu. Tú vymedzujeme ako 

aktívny proces postupného prijímania a vnímania najmä textových informácií. Tento 

proces je postavený na vnímaní výrazových, významových a výstavbových vlastností 

textu (Lesňák, 1991, Štochl, 2005), čím vyúsťuje do uvedomeného osvojovania si 

informácií z textu. Z vonkajších činností ide o formálne aktivity s textom, ktoré 

pomáhajú čitateľovi pri komunikovaní informácií. Napr. aktivity, ktoré upevňujú nové 

vedomosti (vyznačovanie si slov, časti textu a pod.), ujasňujú nepochopené 

(vyhľadávanie v slovníkoch – synonymických, prekladových a pod.), rozširujú 

prečítané (kopírovanie textu) a pod. Vzhľadom na vzájomnú previazanosť pojmov 

recepcia – percepcia – práca s textom sme vytvorili schému čitateľského trojuholníka, 

ktorá zvýrazňuje komplexnosť procesu čítania. Ako vidieť z obr. č. 1, čitateľský 

trojuholník je postavený na uvedených štyroch pojmoch, ktoré sa navzájom prepájajú, 

a sú aj v sebe obsiahnuté. Recepcia, percepcia textu a práca s textom predstavujú 

prijímanie, vnútorné a vonkajšie spracovanie informácií, resp. textu, ktoré spolu stoja 

pri procese čítania. 
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Obr. 1 Schéma procesu čítania – čitateľský trojuholník 

 

 

2   Čitateľská perspektíva – od tlačeného k elektronickému textu 

 

Čitateľ v procese čítania pracuje najmä s textom v tlačenej a elektronickej podobe. To 

znamená, že pracuje s tlačenými textovými dokumentmi a s elektronickými textovými 

dokumentmi. Tlačený textový dokument môžeme charakterizovať ako informačný 

prameň tvorený papierovým nosičom informácií a množinou informácií, ktoré sú na 

ňom fixované (Katuščák, et al. 1998, s. 75 – 76, s. 334 – 335). Elektronický textový 

dokument charakterizujeme na základe jeho formálnych odlišností od tlačeného 

textového dokumentu. Informácie sú na ňom zaznamenané a prenášané elektronickým 

spôsobom prostredníctvom informačno-komunikačných technológií (Šušol 2003, s. 41). 

Čitateľskú perspektívu môžeme generalizovať takto - čitateľská perspektíva sa 

rozširuje, a taktiež sa mení vekom, znalosťami a skúsenosťami, životnou cestou 

čitateľa, ale aj spoločensko-kultúrnou situáciou (príklad: čitateľove začiatky sa spájajú 

hlavne s čítaním tlačeného textu a neskôr sa jeho čitateľské možnosti, v ktorých sa 

prejavujú nadobudnuté znalosti z informačno-komunikačných technológií, prepájajú aj 

s čítaním elektronického textu). 

 

3   Metodológia prieskumnej sondy 

 

V našej prieskumnej sonde sme sa rozhodli skúmať všeobecné i špecifické generačné 

prístupy k čítaniu textu z elektronického a tlačeného média, najmä otázky, či sa vekom 

mení preferencia a tendencia čítania v týchto dvoch typoch médií , či existujú rozdiely  

v spôsobe práce s textom, v čitateľskom správaní, v čitateľských návykoch a pod. 
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Sondu sme postavili na kvalitatívnej výskumnej metóde, na metóde rozhovoru. 

Rozhovor sme zvolili pre jeho bezprostredný charakter medzi výskumníkom 

a respondentom, a tiež preto, že na základe rozhovorov zistíme nielen fakty, ale aj hlbšie 

motívy, postoje, názory, presvedčenia a pod. respondentov k čítaniu textu v tlačenej 

a elektronickej podobe. 

Rozhovorov sa zúčastnili traja respondenti troch generácií z jednej rodiny. Respondenti 

patrili do troch vekových a pracovných kategórií. Prvým respondentom bola študentka 

bratislavského gymnázia vo veku 17 rokov. Druhým respondentom bol pracujúci rodič 

(otec), pôsobiaci v oblasti stavebníctva, vo veku 48 rokov. Tretím respondentom bola 

dôchodkyňa (matka a stará matka) vo veku 72 rokov, ktorá pracovala ako účtovníčka.    

Z hľadiska typológie sme zvolili priamy, individuálny a pološtrukturovaný rozhovor. 

Rozhovory prebehli 18. novembra 2012 (respondent č. 1), 2. decembra 2012 

(respondent č. 2) a 9. decembra 2012 (respondent č. 3) od 15.00 hodiny vždy 

v domácom prostredí respondentov. Respondenti boli vyzvaní, aby spolu nehovorili 

o prieskumnej sonde, pretože sme nechceli, aby sa navzájom ovplyvňovali. V úvodnej 

fáze rozhovoru sme prezentovali problematiku, cieľ a účel rozhovoru, charakter 

(anonymizovaný rozhovor) a dĺžka rozhovoru (max. 60 min.). V hlavnej časti rozhovoru 

sme položili základné, ale aj doplňujúce otázky. Z typológie išlo 

o otvorené, polootvorené a zatvorené otázky. Odpovede na otázky sme priebežne 

zaznamenávali do hárku. Každý respondent odpovedal na dvadsať deväť otázok. Vo 

vyhodnocovacej, resp. záverečnej etape rozhovoru sa realizovala obsahová analýza 

získaných informácií, ktoré bolo potrebné prepísať, spracovať, vyhodnotiť a vytvoriť 

závery. 

Cieľom rozhovorov bolo zistiť, ako predstavitelia troch generácií čitateľov pristupujú 

k tlačenému a elektronickému textu z procesov čítania, a to z recepcie – percepcie – 

práce s textom a odpovedať na zásadné výskumné otázky: 

1. Výskumná otázka č. 1: Aké sú názory čitateľov troch generácií na čítanie textu 

z tlačeného a elektronického média? 

2. Výskumná otázka č. 2: Aké sú rozdiely u čitateľov troch generácií z hľadiska 

percepcie textu z tlačeného a elektronického média? 

3. Výskumná otázka č. 3: Aké sú aktivity čitateľov troch generácií pri čítaní 

dokumentov v tlačenej a elektronickej podobe? 
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3.1   Výsledky jednotlivých rozhovorov 

 

Respondent č. 1: študentka, 17 rokov (mladá generácia) 

Respondentka uprednostňuje čítanie textu z tlačeného média, ale na otázku prečo, 

odpovedala neurčito. Uviedla len, že to, čo chce alebo musí čítať, je hlavne v tlačenej 

podobe, a preto je zvyknutá na tlačený text. Napriek tomu respondentka číta aj text 

v elektronickej podobe. Ale uviedla a potvrdila, že viac číta text v tlačenej podobe. 

Percentuálne to hodnotila nasledovne: 80 % text v tlačenej podobe a 20 % text 

v elektronickej podobe. V rámci voľnočasového čítania respondentka číta najmä 

umeleckú literatúru a časopisy (ženské lifestylové časopisy). Občas si „prelistuje“ 

noviny. Uvedené dokumenty číta v tlačenej podobe. V elektronickej podobe číta hlavne 

„svoje“ obľúbené internetové stánky (Topky.sk; Pikosky.sk a pod.) a „veci“ na sociálnej 

sieti Facebook. V rámci čítania odborného textu číta učebnice, ktoré má v tlačenej 

podobe. Doplnkové študijné materiály, zvyčajne už vytlačené, dostáva od učiteľov. 

V elektronickej podobe číta najmä texty z Wikipédie, prípadne z iných zdrojov, ktoré jej 

odporučia učitelia k seminárnym prácam. Čo sa týka čitateľských zručností, 

teda schopnosti nielen prezrieť si text, ale aj predpovedať, o čom text bude 

(Tomengová, 2010, s. 5), respondentka odpovedala, že jej čitateľské zručnosti sú pri 

tlačenom aj elektronickom texte rovnaké. Overili sme si to ďalšou otázkou. 

Respondentke sme vysvetlili päť čitateľských zručností, a to orientačné čítanie – 

skimming, prehľadávanie – scanning, výskumné čítanie – search reading, extenzívne 

a intenzívne čítanie. Podľa svojho uváženia ich mala priradiť k niekoľkým typom 

dokumentov, a to k umeleckej literatúre, odbornej literatúre, novinám, časopisom 

a iným textovým dokumentom v tlačenej aj elektronickej podobe. Jej odpovede sme 

zosumarizovali do tabuľky (tab. č.1). 
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Tab. 1 Rozhovor – čitateľské zručnosti, respondent č. 1 

 

 

Na otázku, z akého zariadenia číta elektronický text, respondentka odpovedala, že 

z notebooku a tabletu. Respondentka má k dispozícii aj stolný počítač, ale toto 

zariadenie nevyužíva často. Respondentka nepociťuje žiadne výrazné rozdiely pri čítaní 

tlačeného a elektronického textu, ale má pocit, že tlačený text sa jej číta jednoduchšie 

a rýchlejšie. Pri hodnotení koncentrácie na čítanie si respondentka myslí, že sa 

v rovnakej miere koncentruje na čítanie tlačeného aj elektronického textu. 

Na otázku, či pochopí tlačený a elektronický text na prvé prečítanie, odpovedala, že 

skôr áno. Problémy s porozumením má len pri čítaní odborného textu, práve ten si musí 

prečítať viackrát, a nezáleží na podobe textu. Z hľadiska fyzickej náročnosti čítania je 

podľa respondentky náročnejšie čítanie elektronického textu, skôr ju začnú bolieť napr. 

oči, hlava, chrbát a pod. Pri otázkach, ako (akým spôsobom z hľadiska senzomotoriky) 

číta, respondentka odpovedala, že text v tlačenej podobe aj elektronickej podobe číta len 

zrakom (pohľadom). V súvislosti s jazykom textu odpovedala, že obe podoby textu číta 

prevažne v slovenčine, a prípadne aj v angličtine. Na otázky k výhodám a nevýhodám 

tlačeného a elektronického textu sa respondentka vyjadrila, že hlavnou výhodou 

tlačeného textu je skutočnosť, že text „má v rukách“ počas čítania, a nevýhodou je 

dostupnosť, teda, že ak nemá ten text doma, tak si ho nemôže prečítať. Pri 
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elektronickom texte je výhodou práve dostupnosť a lepšie možnosti práce s textom, 

nevýhodou je nutnosť technického zariadenia. Na otázku, s ktorou textovou podobou sa 

jej lepšie pracuje, odpovedala, že je jej to jedno. Na otázku prečo, sa nevedela vyjadriť. 

V súvislosti s konvertovaním textu respondentka odpovedala, že elektronický text si 

niekedy mení na tlačený, najmä ak je to obsiahlejší text, ale naopak nie. Pri čítaní 

tlačeného textu, hlavne odborného, si respondentka vyznačuje dôležité pasáže. Pri čítaní 

elektronického textu respondentka využíva rôzne možnosti, nástroje a funkcie, ktoré 

ponúka elektronické zariadenia na lepšiu percepciu a prácu s textom, a to preklad slov, 

kopírovanie textu, vyznačovanie textu a pod., ale neupravuje si text a nemení si veľkosť 

písma, aby sa jej lepšie čítalo. 

 

Respondent č. 2: pracujúci v stavebníctve, 48 rokov (stredná generácia) 

Respondent preferuje tlačený text, pretože je preňho „prirodzenejšie“ čítať z papiera ako 

z obrazovky. Na druhej strane však vo väčšej miere číta text v elektronickej podobe ako 

v tlačenej, pretože, ako tvrdí, „počítač a tablet sú už neodmysliteľné súčasti môjho 

života, keďže väčšinu pracovných/odborných textov mám alebo dostávam 

v elektronickej verzii, a aj oddychové texty čítam skôr na týchto zariadeniach“. 

Percentuálne to ohodnotil na 70 % v elektronickej podobe a 30 % v tlačenej podobe. 

Z hľadiska voľnočasového čítania respondent odpovedal, že v tlačenej podobe číta 

časopisy. V tlačenej a elektronickej podobe číta noviny a umeleckú literatúru a výlučne 

v elektronickej podobe číta rôzne preňho zaujímavé blogy a iné záujmové webové 

stránky. Z hľadiska čítania odborných textov sa respondent vyjadril, že v tlačenej 

podobe číta časopisy z jeho odboru. V tlačenej a elektronickej podobe číta v podstate 

všetky textové materiály k jeho práci, a to od katalógov, úradných dokumentov, zbierok 

zákonov, noriem atď. až po dokumentáciu. Len v elektronickej podobe číta napr. 

firemný bulletin, ktorý už asi 3 roky robia iba v elektronickej verzii. Na otázku, či sa 

jeho čitateľské zručnosti odlišujú pri tlačenom a elektronickom texte, odpovedal, že si 

myslí, že nie. Respondentove odpovede, v ktorých vymedzil svoje konkrétne čitateľské 

zručnosti pri umeleckej a odbornej literatúre, novinách, časopisoch a iných textoch 

v tlačenej a elektronickej podobe, prináša nasledujúca tabuľka (tab. č. 2). 
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Tab. 2 Rozhovor – čitateľské zručnosti, respondent č. 2 

 

 

Na otázku, z akého zariadenia číta elektronický text, respondent odpovedal, že 

z počítača (stolného počítača a notebooku) a ešte z tabletu. Respondent nezaznamenal 

žiadne očividné rozdiely v súvislosti s čítaním tlačeného a elektronického textu, ale 

domnieva sa, že tlačený text sa mu číta jednoduchšie a rýchlejšie. Aj v súvislosti            

s koncentráciou na čítanie sa respondent domnieva, že sa v rovnakej miere koncentruje 

na čítanie tlačeného aj elektronického textu. Na otázku, či pochopí tlačený 

a elektronický text na prvé prečítanie, odpovedal, že áno, čo však neznamená, že si 

texty, hlavne odborné, neprečíta viackrát, a to v oboch podobách. Čo sa týka fyzickej 

náročnosti čítania, podľa respondenta je náročnejšia percepcia elektronického textu, 

pretože sa skôr začnú uňho prejavovať symptómy ako bolesť hlavy, očí, chrbta a pod. 

Pri otázkach, ako/akým spôsobom z hľadiska senzomotoriky číta, respondent 

odpovedal, že text v tlačenej aj elektronickej podobe číta hlavne zrakom (pohľadom), 

pri elektronickom si dopomôže myšou ako „ukazovátkom“. V súvislosti s jazykom textu 

sa vyjadril, že obe podoby textu číta v slovenčine, češtine, angličtine a nemčine. Čo sa 

týka výhod a nevýhod tlačeného a elektronického textu, respondent odpovedal, že 

hlavnou výhodou tlačeného textu je skutočnosť, že počas čítania s textom môže 

jednoduchšie pracovať, a nevýhodou je, že zaberá veľa mesta. Pri elektronickom texte 



 100 

je výhodou neobmedzenosť a nadštandardné funkcie textu, a nevýhodou je nutnosť 

technického zariadenia. Na otázku, s ktorou textovou podobou sa mu lepšie pracuje, 

odpovedal, že s elektronickou, pretože táto forma textu mu „ponúka flexibilitu pri jeho 

čítaní a pri práci s textom“. Na bližšie vysvetlenie dodal, že je preňho dôležité, že si 

môže zväčšovať písmo, vyznačovať si text, písať si komentáre, zväčšovať si obrázky 

a pod. Čo sa týka konvertovania textu, respondent odpovedal, že si často mení 

elektronický text na tlačený, ale aj tlačený text na elektronický. Pri čítaní tlačeného 

textu, hlavne odborného, si respondent vyznačuje dôležité pasáže. Pri čítaní 

elektronického textu využíva rôzne možnosti, nástroje a funkcie, ktoré ponúkajú 

elektronické zariadenia na úpravu textu. 

 

Respondent č. 3: dôchodkyňa, pracovala ako účtovníčka, 72 rokov (staršia 

generácia) 

Respondentka dáva prednosť čítaniu textu z tlačeného média, pretože je to pre ňu 

prirodzenejšie a pohodlnejšie. V súvislosti s čítaním tlačeného a elektronického textu 

respondentka odpovedala, že texty číta v oboch podobách, ale viac v tlačenej. 

Percentuálne to hodnotila na 70 % v tlačenej a 30 % v elektronickej podobe. Na otázku 

v rámci voľnočasového čítania (v jej prípade ide o jej bežné čítanie, keďže už 

nepracuje) respondentka odpovedala, že číta v tlačenej podobe umeleckú literatúru, 

časopisy. V oboch podobách číta noviny a iné texty, hlavne tie, ktoré si vyhľadala 

k témam, ktoré ju zaujímajú, k svojim záľubám. V rámci čítania odborných textov 

respondentka odpovedala, že „výslovne“ odborné texty už nečíta. V súvislosti 

s čitateľskými zručnosťami si respondentka myslí, že jej čitateľské zručnosti sú aj pri 

tlačenom aj pri elektronickom texte rovnaké. Konkrétne ich určila pri umeleckej 

literatúre, novinách, časopisoch a iných textoch v tlačenej a elektronickej podobe tak, 

ako je vyznačené v tabuľke (tab. č. 3). 
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Tab. 3 Rozhovor – čitateľské zručnosti, respondent č. 3 

 

 

Čo sa týka zariadenia, z ktorého respondentka číta elektronický text, tak ide o stolný 

počítač. V súvislosti s rozdielmi pri čítaní tlačeného a elektronického textu 

respondentka uviedla, že nepociťuje žiadne markantné rozdiely, hoci sa jej jednoduchšie 

a rýchlejšie číta tlačený text ako elektronický. Na otázku, či sa koncentruje v rovnakej 

miere na čítanie tlačeného a elektronického textu, sa respondentka vyjadrila, že 

zvyčajne áno, ale pri elektronickom texte sa musí sústrediť viac. Pretože texty, ktoré 

číta, sú hlavne internetové a okolo nich sú rôzne okrajové reklamy a pod., ktoré 

odpútavajú jej pozornosť, čím sa stáva, že sa stratí v texte, preskočí riadok a pod. 

V spojitosti s porozumením textu respondentka konštatovala, že nemá problém 

s pochopením textu po prvom prečítaní, a to v oboch podobách. Čo sa týka 

viacnásobného čítania tlačeného a elektronického textu, uviedla, že číta texty aj 

viackrát, a to v oboch podobách z rôznych dôvodov, napr. pretože sa jej text páči, 

pretože podľa neho niečo robí atď. Z hľadiska fyzickej náročnosti čítania respondentka 

odpovedala, že elektronická podoba textu je skôr unaví a začnú ju bolieť oči. 

V súvislosti s čitateľskými senzomotorickými zručnosťami uviedla, že pri oboch 

podobách číta očami (pohľadom), ale často si ukazuje prstom a počítačovou myškou. 
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Na otázku, v akých jazykoch číta tlačený a elektronický text, odpovedala, že 

v slovenčine a češtine. 

Pre respondentku je najväčšou výhodou tlačeného textu to, že pri jeho čítaní si môže 

urobiť pohodlie, a nevýhodou je cena. Pri texte na elektronickom médiu je pre ňu 

výhodou to, že si môže prispôsobiť text pre lepšiu čitateľnosť, a nevýhodou je nutnosť 

elektronického zariadenia. 

Na otázku, s ktorou podobou textu sa jej lepšie pracuje, odpovedala, že s tlačeným, 

pretože je to pre ňu bližšie a pohodlnejšie ako čítať, resp. pracovať s elektronickým 

textom. V súvislosti s konvertovaním textu sa respondentka vyjadrila, že túto činnosť 

nerobí ani v jednom prípade, t. j. ani z elektronického do tlačeného textu a ani 

z tlačeného do elektronického textu. Pri čítaní tlačeného textu respondentka nevykonáva 

žiadnu inú činnosť spojenú s textom. Pri čítaní elektronického textu respondentka 

nevyužíva rôzne nástroje a funkcie, ktoré ponúka elektronické zariadenia na lepšiu 

percepciu a prácu s textom, ako je preklad slov, kopírovanie textu, vyznačovanie textu 

a pod., ale dodáva, že pracovať s počítačom sa len učí. Vie si však upraviť text tak, že si 

zmení veľkosť písma alebo si priblíži text, aby sa jej lepšie čítalo. 

 

3.2   Medzigeneračný (ne)súlad 

 

Z komparácie čítania troch generácií vyplynuli odpovede na stanovené zásadné otázky. 

Pri nich ponúkame aj širší rozmer, ktorý má vzťah k „medzigeneračným diferenciám“ 

pri čítaní textu z tlačeného a elektronického média, a to: 

Výskumná otázka č. 1: Aké sú názory čitateľov troch generácií na čítanie textu 

z tlačeného a elektronického média? 

Ako vyplýva z rozhovorov, čitatelia všetkých troch generácií uprednostňujú čítanie 

textu z tlačeného média. Rozdiely sú však v dôvodoch. Čitateľka mladej generácie 

preferuje text v tlačenej podobe, pretože je na ňu zvyknutá. Čitatelia strednej a staršej 

generácie dávajú rovnako prednosť tlačenému médiu, pretože je pre nich prirodzené 

a pohodlnejšie čítať z papiera ako z obrazovky. 

Širší rozmer: Dôvodom k preferencii tlačeného textu čitateľkou mladej generácie môže 

byť fakt, že od svojich čitateľských začiatkov a aj počas školských aktivít, ktoré sú 

rozhodujúce v jej živote, pracuje hlavne s tlačeným textom. Dôvodom k preferencii 
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tlačeného textu u čitateľov strednej a staršej generácie môže byť skutočnosť, že v oboch 

prípadoch ide o generáciu digitálnych „prisťahovalcov“, pre ktorých môže 

byť elektronický text niečo „nové a moderné“.  

Rovnako čítanie u všetkých troch respondentoch je postavené na percepcii textu 

z tlačeného a elektronického média, z čoho vyplýva, že respondenti majú skúsenosti 

a prístup k nejakému elektronickému zariadeniu. Miera čítania tlačeného 

a elektronického textu závisí od respondentových spoločenských a pracovných 

pomerov. Napr. respondent strednej generácie číta odborný aj voľnočasový text 

predovšetkým v elektronickej podobe, pretože má k dispozícii zariadenie, ktoré mu to 

umožňuje, oproti tomu respondentky mladej a staršej generácie čítajú hlavne v tlačenej 

podobe. 

Širší rozmer: Táto skutočnosť nemusí byť pravidlom, treba si uvedomiť, že sú aj 

čitatelia, ktorí môžu mať minimálnu alebo žiadnu skúsenosť s elektronickým textom, 

a to v každej generácii. Ide o ľudí, ktorí nepotrebujú alebo nechcú čítať v elektronickej 

podobe. Preto je to predovšetkým otázka čitateľovej vôle a širšieho spektra gramotností 

– informačnej, čitateľskej, počítačovej, mediálnej a pod. 

 

Výskumná otázka č. 2: Aké sú rozdiely u čitateľov troch generácií z hľadiska čítania 

textu z tlačeného a elektronického média? 

(Pri tejto otázke uvažujeme o čítaní v širšom zmysle slova, v spojitosti s takými 

faktormi, ako sú čitateľské zručnosti, pocity, vnímanie, koncentrácia, pochopenie, 

zapamätanie, senzomotorika a pod.) 

Ak vychádzame z rozhovorov, tak medzigeneračné rozdiely v čítaní textu z tlačenej 

a elektronickej podoby sú nepatrné. Všetci traja respondenti uviedli, že ich čitateľské 

zručnosti sú rovnaké. Všetci traja nepociťujú žiadne významné rozdiely pri čítaní textu 

z tlačenej a elektronickej podoby, aj keď si myslia, že tlačený text sa im číta 

jednoduchšie a rýchlejšie. Malý rozdiel je v koncentrácii sa na text. Respondenti mladej 

a strednej generácie sa vie v rovnakej miere koncentrovať na tlačený aj na elektronický 

text. Respondentka staršej generácie sa musí viac sústrediť na elektronický text, ale ako 

vyplynulo z rozhovoru, respondentka sa učí pracovať s počítačom a internetom, 

a hlavne číta texty len na internete, kde odvádzajú jej pozornosť okolité texty a iné 

informácie. Všetci traja respondenti nemajú problém s pochopením voľnočasových 
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textov, ale pri odborných textov sa im stáva, že si ich musia prečítať viackrát, čo nie je 

neobvyklá situácia pri čítaní odborného textu. Z hľadiska senzomotoriky respondenti 

čítajú text pohľadom, avšak respondent strednej a staršej generácie si pri čítaní ukazuje 

prstom či pomáha myškou. 

Širší rozmer: Čítanie a jeho percepcia je individuálna záležitosť, v ktorej sa prejavujú 

subjektívne príznaky. 

Problémovou je oblasť senzomotoriky, pretože ide o neuvedomenú činnosť. Čitatelia si 

neuvedomujú, akým spôsobom čítajú, aj keď sa dá zovšeobecniť, že väčšina ľudí číta 

text tak, že ho sleduje pohľadom. 

 

Výskumná otázka č. 3: Aké sú aktivity čitateľov troch generácií pri čítaní dokumentov    

v tlačenej a elektronickej podobe? 

Ako vidno z rozhovorov, čitatelia všetkých troch generácií využívajú vo väčšej či 

menšej miere rôzne možnosti a nástroje pri čítaní a práci s textami v tlačenej 

a elektronickej podobe. Bežnou aktivitou pri tlačenom texte je zvýrazňovanie dôležitých 

slov či častí textu. Ukázalo sa, že najčastejšie túto aktivitu vykonáva čitateľ mladej 

a strednej generácie pri čítaní odborného textu. Činnosti pri čítaní elektronického textu 

sú rozmanitejšie. Čitatelia majú možnosť rovnako si zvýrazniť slová, ale aj vystrihnúť si 

texty, robiť automatický preklad, ale najmä zväčšiť si písmo a priblížiť si text pre lepšiu 

recepciu a percepciu. Uvedené aktivity sú bežné pre všetkých troch respondentov. 

 Širší rozmer: Práca s textom v tlačenej podobe je náročnejšia ako práca s textom 

v elektronickej podobe. A keďže nástroje elektronického zariadenia (počítač, tablet,       

e-reader, mobil) ponúkajú viac možností na prácu s textom z hľadiska lepšej percepcie, 

zvyšujú tým popularitu elektronického textu. 

 

Záver 

 

Prieskumy čítania sa realizujú dlhé desaťročia a zameriavajú sa na rôzne aspekty 

spojené s čítaním. Predstavená prieskumná sonda prezentuje rámcovo (uvedomujeme si 

limity a metodologické pochybenia ako napr. nízka relevantnosť, nízky počet 

respondentov, slabé zohľadňovanie používateľských čitateľských (ne)skúsenosti a pod. ) 
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jednu z oblastí, a to generačné čítanie tlačeného a elektronického textu. Overenie tejto 

problematiky si vyžaduje podrobnejší výskum. 

Napriek tomu je možné naznačiť určité konštatovania. Pri čítaní textu v skúmaných 

podobách sa prejavujú rozdiely, ktoré vyplývajú zo sociálnej a pracovnej príslušnosti 

čitateľa, a tiež z čitateľských možnosti, postojov, záujmov a pod. vyplývajúcich 

z určitého veku, resp. generačnej príslušnosti čitateľa. Rozdiely sú však len v nuansách 

a skôr sa ukazuje, že pre čitateľa je text textom, a nezáleží na tom cez aké médium ho 

prijíma. 
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Abstrakt 

Príspevok vychádza z koncepcií remediácie, ktoré vytvorili J. D. Bolter a R. Grusin 

(nové médium si privlastňuje techniky, formu a sociálny význam starého média)                 

a P. Levinson (nové médium napráva nedostatky starého média). Remediáciou sa mení 

informačné správanie a zvyklosti publika. Remediácia bola prítomná v komunikácii         

v každej etape histórie médií, no počítač je metamédium, do ktorého remediujú všetky 

doterajšie médiá a ich obsahy. Internet je univerzálny sociálno-komunikačný 

metasystém; v jeho rámci existujú a fungujú predchádzajúce kultúrne a spoločenské 

subsystémy; remediácia médií sa mení na remediáciu fyzického sveta do virtuálnej 

podoby. Digitálna remediácia spôsobuje informačnú explóziu. Internet je plný 

duplikátov a multiplikátov, nekonečnosť internetu je dôsledkom nekonečnej 

redundancie. Realizovalo sa niekoľko štúdií, ktoré merali informačnú explóziu, 

presnejšie objemy dát, ktoré ľudstvo vytvorí, prijme alebo potenciálne má k dispozícií. 

Tie nevypovedajú o kvantitatívnom náraste originálneho poznania či estetických diel. 

Keď pribúda informácií, no nepribúda čas na ich vnímanie, tak sa zdá, že mediálny 

multitasking je nevyhnutný. Ľudia s pozornosťou rozdelenou multitaskingom využívajú 

pri vnímaní informácií inú časť mozgu než ľudia, ktorí sa dlhší čas koncentrujú na jeden 

problém. To je remediácia človeka, zmena ľudského mozgu vyvolaná multitaskingom, 

informačnou explóziou a digitálnou remediáciou. 

 

Kľúčové slová 

Remediácia. Mediálny multitasking. Informačná explózia. Digitalizácia. Médium. 
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Abstract 

The paper is based on concepts of remediation by J. D. Bolter a R. Grusin (new medium 

appropriates the techniques, forms, and social significance of old medium) and             

P. Levinson (new medium remedies failures of old medium). Remediation causes 

a change of information behavior and habitude of audience. Remediation was present in 

communication in every phase of media history, but computer is the metamedium to 

which all previous media and their contents will remediate. Internet becomes universal 

social and communication metasystem for existance and operation of previous cultural 

and social subsystems, the process of media remediation turns on remediation of the 

physical world to vitrual form. Digital remediation results information explosion. 

Internet is full of duplicates and multiplicates. Infinity of intert has been generated by 

infinite redundancy. Several studies have measured information explosion particularly 

data capacity of produced, consumed and available information. They don´t indicate 

growth of original knowledge. The amount of information is growing, but time for 

perception is fixed, so it seems that media multitasking inevitable. People with their 

perception segmented by multitasking receiver information in different part of their 

brains comparing to those concentrated on particular topic. In such situation remedion 

of a human being occurs, the human brain is changing following multitasking, 

information explosion, and remediation. 

  

Key words 

Remediation. Media multitasking. Information explosion. Digitalization. Medium. 

 

Úvod 

 

Napriek tomu, že vzájomné nadväzovanie a interakcia médií boli prítomné v každej 

etape histórie médií, je zjavné, že teoretická reflexia tohto javu prichádza až 

v posledných desaťročiach, keď sa vo viacerých odboroch (vedy o literatúre a umení, 

filozofia, kulturológia, informačná veda) zjavujú alebo nanovo definujú pojmy ako 

remediácia, intertextualita, remix či brikoláž. Súvisí to akiste s nástupom digitálnej 

technológie a elektronickej sieťovej kultúry. V tejto štúdii sa pokúsime odhaliť niektoré 

vzájomné vzťahy medzi informačnou explóziou, mediálnym multitaskingom 

a remediáciou v situácii digitalizácie komunikácie. 
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1   Pojem remediácia a jeho obsah 

 

M. McLuhan pojem remediácia nepoužíval, avšak jeho axióma, „že „obsahom“ média 

každého média je vždy iné médium“ (McLuhan 1991, s. 19), stručne, no jasne vyjadruje 

podstatu tohto procesu. Ani L. Manovich nepracoval s pojmom remediácia, ale práve 

jeho opis nástupu nového média, pri ktorom „prvky predchádzajúcich kultúrnych 

foriem, ktoré sa zúčastnili na jeho vývoji, boli stále jasne viditeľné, stále rozpoznateľné, 

kým sa nerozpustili v novej jednote“ (Manovich 2001, s. 33), veľmi presne vyjadruje 

priebeh procesu remediácie. 

Prelomom v používaní pojmu remediácia bola vo vedách o komunikácii nepochybne 

monografia J. D. Boltera a R. Grusina (2000)
1
. Títo autori chápu remediáciu ako 

dynamický a komplikovaný proces, v ktorom si médium „privlastňuje techniky, formu 

a sociálny význam iných médií a pokúša sa im konkurovať alebo ich pretvoriť“ (Bolter 

– Grusin 2000, s. 65). 

Pred nimi však rozvinul svoju koncepciu remediácie P. Levinson. Levinson sa drží 

základných významov slova remedy v angličtine
2
 a poukazuje na to, ako nové, 

remediujúce, teda naprávajúce či dokonca uzdravujúce médium odstraňuje nedostatky 

predchádzajúceho média. Mladšie médium zároveň prináša aj nové výzvy, pretože aj 

ono má svoje nedostatky, ktoré treba odstrániť. Fotografia zmierňuje nedostatočný 

realizmus maľby pri reprezentovaní reality, film napráva nedostatky fotografie 

v zachytení vývoja reality v čase (Levinson 1997, s. 109 – 111). 

Na vzájomnú spoluprácu a podporu medzi zdanlivo konkurujúcimi si médiami 

upozorňujú aj D. Thorburn a H. Jenkins
3
. Televízia sa stala „virtuálnym múzeom 

filmu“, vďaka nej aj staré filmy zostávajú v kultúrnom obehu a diváckom povedomí,     

i keď príslušné materské médium – kino – by tieto staré filmy už pri aktívnom živote 

neudržalo (Thornburn – Jenkins 2003, s. 3). Aj R. Fidler zdôrazňuje, že pre vznik          

a vývoj médií sú typické koevolúcia či koexistenia, a nie sekvenčná evolúcia alebo 

                                                 
1
 Bolter a Grusin podtitulom svojej monografie Understanding New Media evokujú (remediujú?) titul 

hore citovanej McLuhanovej knihy Understanding Media vydanej o 35 rokov skôr. 
2  

náprava, liečebný prostriedok, resp. odstrániť, dať do poriadku 
3
 Thornburn a Jenkins nepoužívajú pojem remediácia, ale synonymické označenie mediálny prechod 

(angl. media transition). 
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striedanie. Nemohli by sme dospieť k súčasnej bohatosti komunikačných technológií, ak 

by zrod nového média sprevádzal simultánny zánik staršieho (Fidler 1997, s. 24)
4
. 

Aj keď remediácia neprináša automaticky zánik starého média, spravidla je to proces 

nevratný. Ak je staré médium príchodom svojho potomka zasiahnuté, už nikdy nebude 

tým, čím bývalo predtým. Kníhtlač nezrušila rukopis, dokonca tým, že tlačené knihy 

boli nepomerne lacnejšie než manuskripty, sa mohla zvýšiť úroveň gramotnosti, takže 

v dôsledku a vďaka kníhtlači napokon oveľa viac ľudí písalo rukou než v ére rukopisu. 

Ale rukopisný text sa už nikdy nedostal do verejného obehu, nikdy – ani v obdobiach 

cenzúry – už nebol tým artefaktom ako pred vynálezom kníhtlače. Grusin tvrdí, že 

remediácia je bezpodmienečnou charakteristikou akýchkoľvek médií, keďže tvrdí, že 

„mediácia skutočnosti je vždy aj mediáciou inej mediácie“ (Grusin 2004, s. 19). 

To znamená, že každý záznam reality na médiu (do média) je zároveň aj záznamom 

predchádzajúcich médií. Každá televízna reportáž okrem záznamu nejakej časti reality 

zachytáva a rozvíja aj predchádzajúci úzus svojho žánru, každá prírodovedecká 

monografia okrem opisu konkrétneho javu zároveň replikuje formu či štruktúru 

predchádzajúcich monografií. Z toho ďalej vyplýva, že remediácia je neoddeliteľnou 

súčasťou akejkoľvek formálnej a technologickej zmeny v mediálnom svete, a preto 

možno vyhlásiť, že remediácia je synonymom pre vývoj médií. Dejiny komunikácie sú 

(okrem iného) aj dejinami remediácie. 

Remediácia umožňuje kontinuitu kultúry, lebo práve ona je procesom, prostredníctvom 

ktorého sa prenášajú idey, poznatky či diela komunikované a uchovávané starším 

médiom do novšieho média. Presun obsahu zo staršieho do novšieho média je 

nevyhnutnou podmienkou zachovania tohto obsahu v kolektívnej pamäti ľudstva či 

národa. Vnútorný dialektický rozpor remediácie tkvie v nevyhnutnosti, že každý prenos 

z média do média spôsobuje zmenu obsahu, ale ak by k takémuto prenosu neprišlo, skôr 

či neskôr by sa obsah z kultúry vytratil a zanikol, pretože neustála inovácia používaných 

médií je zjavne jeden z fundamentálnych princípov existencie kultúry v čase (ale aj 

priestore). V procesoch remediácie sa teda rozhoduje nielen o tom, čo z obsahov             

a hodnôt minulej kultúry prežije do budúcnosti, ale nevyhnutne aj o tom, čo zanikne. 

 

 

                                                 
4
 Ani Fidler nepoužíva pojem remediácia, ale novotvar mediamorfóza (angl. mediamorphosis). Knihe dal 

rovnaký podtitul ako Bolter s Grusinom – Understanding New Media, avšak už tri roky pred nimi. 
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1.1   Remediácia a informačné správanie 

 

Remediácia nie je izolovaný technologický proces, vždy prebieha aj v sociálnom 

kontexte. V prvom rade médium prichádza do určitej kultúrnej situácie, do konkrétnej 

komunikačnej ekológie spoluvytváranej staršími médiami. Nové médium musí 

spočiatku vychádzať z toho, že ľudia sú zvyknutí na staré médiá, no zároveň už vytvára 

predpoklady pre novú informačnú a mediálnu gramotnosť. Remediáciou sa mení 

informačné správanie a zvyklosti publika. N. Carr ukazuje, ako spočiatku dizajn prvých 

tlačených kníh pripomínal rukopisy a analogicky, dizajn prvých online publikácií 

pripomínal tlačené knihy. Čoskoro sa však situácia zmenila, takže dnes už mnohé 

tlačené publikácie majú dizajn pripomínajúci web. Časopisy a knihy sú viac farebné,      

s množstvom sloganov a hesiel, pribudlo grafiky, fotografií, citátov, dĺžka súvislých 

textov sa skracuje, aby vyhovovala novému, internetom odchovanému publiku (Carr 

2010, s. 232 – 233). 

Carr si uvedomuje, že stará technológia žije v spoločnosti ďalej, dôležité však je, že 

stráca svoju ekonomickú a kultúrnu silu (Carr 2010, s. 219). Staré médium zostáva už 

len na okraji, využíva ho len špecifická skupina a ekonomiku trhu riadi nové médium. 

M. McLuhan upozorňuje, že trhový záujem o novú technológiu už môžeme považovať 

za jej dôsledok (McLuhan 1991, s. 73). Vzniká záujem, a ten sa mení sa na potrebu. 

Remediácia teda modifikuje – vytvára, alebo naopak tlmí – potreby. 

Remediácia mení komunikačnú situáciu, aj keď sa komunikát (obsah) nemení. Film 

prešiel z kinosály plnej ľudí do televízora v rodinnej atmosfére obývačky a odtiaľ na 

monitor osobného počítača. Zmenená komunikačná situácia prináša zmenené percepčné 

reakcie. V kine sa ľudia na komédií nahlas smejú, v obývačke ju aj nahlas komentujú, 

alebo sa rozptyľujú inými činnosťami, pri sledovaní osamote na monitore sa zrejme 

nesmejú, zato však komentujú film na socialnej sieti. Remediácia priniesla nový kontext 

diela, čím zmenila aj jeho obsah. 

S príchodom elektronickej siete sa rozvinuli hypertextové romány, po nástupe malých 

obrazoviek mobilných telefónov sa zjavili romány na pokračovanie zasielané do 

mobilu. Napríklad v Japonsku sa v treťom miléniu z týchto románov do telefónu 

grupujú najväčšie bestsellery. To však už „mobilné“ romány prechádzajú ďalšou 
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(spätnou?) remediáciou do tlačených kníh. Remediácia sa vždy týka aj artefaktov, 

aktivít a sociálnych vzťahov (Deuze 2006, s. 68 – 69). 

 

1.2   Remediácia a text 

 

Identifikovanie médií, z ktorých sa vyvinuli novšie médiá, nie je vždy jednoznačný 

proces. L. Manovich protomédiá počítačovej obrazovky vidí dokonca až v prvom 

použití fotografie, predovšetkým však leteckej fotografie na vojenské účely. 

Spojovníkom medzi leteckou fotografiou a obrazovkou počítača nie je obrazovka 

televízora, ale monitor radaru, ktorého prvotný účel bol totožný s fotografiou, teda 

zaznamenávanie pohybu nepriateľa. Manovich remediácie vedúce k počítačovej 

obrazovke odvodzuje od účelu média – „jej história nemá nič spoločné s verejnou 

zábavou, ale s vojenským pozorovaním“ (Manovich 2001, s. 101). 

Aj remediácia textu mala svoje etapy, v ktorých sa dramaticky menila technológia, no 

účel zostával rovnaký. Sumeri boli prví, ktorí používali hlinené tabuľky ako špeciálne 

médium určené výlučne na zapisovanie textov. Predtým sa zaznamenávali informácie na 

rôznorodé a efemérne médiá ako koža, textil, kameň či kosť (Carr 2010, s. 147 – 148). 

Texty orálnej kultúry postupne remediovali do rukopisov, rukopisné texty remediovali 

do kníhtlače. Tlačený text bol často remediovaný do iných médií – divadelné, 

rozhlasové a filmové adaptácie, ale strácal pritom formu písaného textu. Kniha sa 

nemenila, odolávala remediáciám. Prvé internetové stránky však mali textovú podobu, 

a to aj preto, lebo text je jednoduchšie digitalizovateľný než obraz a zvuk. 

V minulých desaťročiach sa periodicky hovorilo o ohrození knihy a čítania. Raz útočil 

komiks, potom rozhlas, film a televízia, neskôr videohry
5
. Nič z toho sa nepotvrdilo, 

pretože film, televízia či rozhlas mohli knihu vytláčať, ale nie nahradiť. Náhradou 

tlačenej knihy môže byť iba médium schopné remediovať text, no zároveň mu ponechať 

mu podobu textu. Počítač to dokáže, čo je potvrdením jeho univerzálnosti. Paradoxné 

však je, že desaťročia od nástupu univerzálnej počítačovej technológie sa objavili 

čítačky elektronických kníh ako relatívne nedokonalé zariadenia s pomerne 

obmedzenými funkciami. Zariadenia využívajúce tzv. elektronický atrament dokonca 

vykazujú až charakteristiky monofunkčných replík tlačenej knihy. Čítačka 

                                                 
5 
N. Carr zhromaždil rôzne tvrdenia o rýchlom zániku knihy a jej nahradení iným médiom, najstaršia 

„prognóza“ pochádza z roku 1831 (Carr 2010, s. 265 – 273). 
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elektronických kníh je však nielen remediáciou tlačenej knihy, ale aj knižnice ako 

kultúrnej inštitúcie. Vo svojej pamäti môže uchovávať texty tisícok tlačených kníh. 

V tejto súvislosti treba pripomenúť, že odolnosť tlačenej knihy sa už raz potvrdila, veď 

jedna neúspešná vlna remediácií do čítačiek elektronických kníh sa už skončila. Čítačky 

Newton, Rocket eBook či SoftBook z konca deväťdesiatych rokov sú dnes nepoužiteľné 

zariadenia, keďže firmy, ktoré ich zaviedli, svoje servery už vypli. 

 

1.3   Remediácia ako digitalizácia 

 

Celé predchádzajúce stáročia boli dejiny médií fragmentarizované. Médiá pre rôzne 

typy informácií (textové, obrazové, zvukové) sa rozvíjali nezávisle a rôznymi cestami. 

Zmena nastala až príchodom počítača. S myšlienkou, že „počítač, chápaný ako médium, 

sa môže stať všetkými ostatnými médiami“, prišli v roku 1977 A. Kay                            

a A. Goldbergová, tvorcovia jedného z prvých osobných počítačov Dynabook (cit. 

podľa Lister et al 2003, s. 50). Dokonca A. Turing už v roku 1936 označil (budúci) 

počítač za „univerzálny stroj“ (cit. podľa Carr 2010, s. 201). 

Medzitým sa podmieňovací spôsob, ktorý použili Kay a Goldbergová („sa môže stať“), 

zmenil na prítomný čas. „Dnes sme uprostred novej mediálnej revolúcie – presunu celej 

kultúry do počítačom sprostredkovaných foriem tvorby, distribúcie a komunikácie“ 

(Manovich 2000, s. 19). 

Počítač je konečná stanica, v ktorej sa uzatvára celý doterajší mediálny vývoj, stretávajú 

sa v nej všetky doterajšie médiá, ale aj všetky mediálne obsahy, premenené 

na univerzálny binárny kód. Obsahy v binárnom kóde sú potenciálne prístupné pre 

akékoľvek zariadenie pracujúce s týmto kódom, teda pre akýkoľvek počítač, takže 

obsah, ktorý vzišiel z remediácie prebiehajúcej v jedinom počítači, je vďaka internetu 

latentne k dispozícii používateľom všetkých počítačov. 

Počítač je metamédium (Manovich 2000, s. 33), presnejšie – počítač je univerzálne 

post-médium voči predchádzajúcim médiám a zároveň proto-médium, ktorého obsah je 

potenciálne otvorený pre každú budúcu remediáciu (transkódovanie) ďalšieho stupňa, 

prebiehajúcu v iných (budúcich) počítačoch. Aj samotný proces remediácie sa presúva 

(remediuje) do počítača, a teda remediácie sa budú odohrávať už nie medzi rôznymi 

médiami v zmysle materiálnych nosičov informácií, ale medzi rôznymi formami 



 114 

prezentácie jazykových, zvukových, obrazových a audiovizuálnych informácií. Budúce 

remediácie budú dematerializované, budú zmenami softvérových platforiem, prepismi  

z jedného binárneho kódu do iného binárneho kódu. 

 

1.4   Remediácia a počítačová sieť 

 

Prostredníctvom počítača zapojeného do siete prijímame obsahy z iných počítačov 

tvoriacich internet. Za definitívne metamédium preto môžeme považovať nie (nielen) 

počítač, ale celok internetu (Carr 2010, s. 216). 

Znakom internetu ako totálneho metamédia je navonok neopísateľná štruktúra               

a vnútorná prelinkovanosť. Časti nie sú uzatvorené do seba a ohraničené, lebo 

hyperlink, hoci je súčasťou elektronického dokumentu či digitálneho objektu, zároveň 

otvára okno k ďalšiemu obsahu, hypertextový objekt je nekonečný, prípadne pôsobí na 

svojho používateľa dojmom nekonečnosti rovnako ako sieťový celok. 

Internet je však nekonečný aj horizontálne, smerom do minulosti, pretože postupne 

doňho vchádzajú aj skeny (remediácie) starších dokumentov. Keď internet absorbuje 

remediované dielo, pretvorí ho na svoj obraz: odstráni jeho fyzickú formu, rozloží 

obsah na vyhľadateľné časti, vsunie doň hyperlinky, čím ho obklopí kontextom iných 

médií. Všetky tieto zmeny formy menia aj spôsob, akým s dielom zaobchádzame. 

Unikátne dielo nachádzajúce sa v jedinej galérii, je po remediovaní do internetu 

príjemcovi oveľa prístupnejšie. Lepšie môže študovať jeho detaily, bezprostredne ho 

môže porovnávať s inými dielami, ale aj reprodukovať alebo manipulovať ho. Čím 

širšie sú možnosti využitia diela, tým nižšia je intenzita zážitku percipienta. Remediácia 

vedie k strate aury diela v epoche elektronickej kultúry. Myšlienka originality je v tomto 

diskurze nonsensom či reakcionárstvom. 

M. Deuze považuje remediáciu za podstatný znak súčasnej elektronickej kultúry, 

typickou metódou je brikoláž, ktorá vytvára nové objekty z existujúcich starších 

objektov alebo ich prvkov (výpožičky, hybridy, remix, plagiát) (Deuze 2006,                 

s. 65 – 67). 

Internet ako definitívne metamédium je univerzálny sociálno-komunikačný metasystém, 

v ňom existujú a fungujú prechádzajúce kultúrne a spoločenské subsystémy. V tejto 

situácii sa masívna remediácia hmotných médií mení na remediáciu fyzického sveta do 
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virtuálnej podoby. Presun celej kultúry a spoločnosti do virtuálneho prostredia 

počítačovej siete zníži ľudskú schopnosť vnímať a uvedomovať si všadeprítomné 

a nevyhnutné médium. Ponorenie (imerzia) do média znamená zneviditeľnenie, zrušenie 

média (Bolter – Grusin, 2000, s. 21 – 22). 

 

1.5   Remediácia a informačná explózia 

 

Informácia samotná (bez ohľadu na médium, na ktorom je uložená) je recyklovateľná    

a rozmnožovateľná, ani opakovaným použitím sa nevyčerpáva, môže byť prameňom pre 

vytváranie nových informácií. A komunikát v digitálnej podobe je otvorený voči 

zásahom príjemcu. Najjednoduchší (a najmenej kreatívny) z týchto zásahov je 

kopírovanie. 

Tie isté informácie, tie isté poznatky a diela sa v internete nachádzajú na viacerých 

miestach. Nie vždy však v natoľko odlišnom kontexte, aby tento kontext pôvodcu 

objektívne oprávňoval umiestniť doň kópiu diela či jeho časti. Internet je plný 

duplikátov a multiplikátov, nekonečnosť internetu je dôsledkom nekonečnej 

redundancie. V sieťovom prostredí sa nachádza obrovské množstvo textových, 

obrazových či zvukových dát. Predstava, že by boli ukladané (archivované) všetky, je 

technologický takmer riešiteľná, absurdná je však práve z dôvodu vytvárania archívu 

duplikátov, pričom samotný webarchív by bol metaduplikát. 

Informačnú explóziu podmieňuje technologický rast, teda digitalizácia komunikácie. 

Mohli by sme nájsť viacero indikátorov potvrdzujúcich oprávnenosť pojmu informačná 

explózia – je to explózia v produkcii, prenose, distribúcii aj spotrebe informácií. 

Informačná explózia môže mať napríklad charakter rýchleho a masového rozšírenia 

určitej technológie. Najväčšia spomedzi takto chápaných informačných explózii sa 

udiala nástupom mobilnej telefónnej komunikácie. Bola to „najrýchlejšia difúzia 

komunikačnej technológie v histórii“, ktorá zasiahla aj deti či chudobné vrstvy 

populácie (Castels 2009, s. 62). V roku 1991 používalo mobilné telefóny 16 miliónov 

ľudí (tamtiež), no v roku 2012 až 6,5 miliardy, čo je penetrácia 92 % svetovej populácie 

(Portio 2013). 

V posledných rokoch sa uskutočnilo niekoľko pokusov merať informačnú explóziu, 

presnejšie merať objemy dát, ktoré ľudstvo vytvorí, prijme alebo potenciálne má 
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k dispozícií. Štúdia z roku 2003
6
 (Lyman – Varian 2003) ukázala, že na tlačených, 

filmových, magnetických a optických médiách bolo v predchádzajúcom roku (2002) 

uložených 5 exabajtov
7
 nových informácií, z tohto objemu na papierových nosičoch len 

0,01 %. Dôležitejšie než výpočet súhrnu je zistenie, že oproti analogickým meraniam, 

ktoré sa uskutočnili v rámci výskumu tri roky skôr, stúplo množstvo dát trojnásobne. To 

je potvrdenie predpokladu o prebiehajúcej informačnej explózií. Táto štúdia priratúva 

k celkovému objemu vyprodukovaných dát ešte ďalších 17,3 exabajtov, ktoré vznikli pri 

telefonovaní, a 533.000 terabajtov
8
, ktoré obsahoval v roku 2002 web. A ešte ďalšie 

bajty vznikli pri rozhlasovom a televíznom vysielaní. Dôležité z hľadiska nášho 

uvažovania o remediácii a s ňou spojenej multiplicite je tvrdenie autorov, že väčšina 

z toho, čo sa vysiela v televízii a rozhlase, nie sú nové informácie, ale reprízovanie či 

preberanie komunikátov. 

Ďalšia štúdia sledovala príjem informácií (v USA). Sumarizovala objem informácií 

(udávaný v bajtoch, slovách a hodinách kontaktu s médiom), ktoré spotrebovali 

Američania ako jednotlivci (súkromné osoby) v roku 2008
9
. Domácnosť ročne 

spotrebuje 3,6 zettabajtov
10

 dát, z čoho 55 % pripadá na elektronické hry a 35 % na 

televíziu
11

 (Bohn – Short 2009, s. 8). Iná je situácia pri percepcii textu, ktorú v tomto 

kvantitatívnom výskume označujú ako percepciu slov. Televízia prináša 45 % 

z prijatých slov, počítač, vrátane počítačových hier 30 % a tlač iba 9 %. Tlačené médiá 

sú dnes už na okraji aj v samotnej percepcii jazykových výpovedí (v najužšom chápaní 

tohto pojmu ako vyslovených či napísaných textov). 

Aj tento výskum priniesol zistenie priamo potvrdzujúce prebiehajúcu informačnú 

explóziu: objem dát v bajtoch, ktorý priemerne spotrebuje jednotlivec, stúpol od roku 

1980 o 140 % (medziročne o 5,4 %). No aj to je podstatne menej ako nárast výkonu 

počítačových a informačných technológií v danom období (Bohn – Short 2009, s. 9). 

Iné sledované obdobie by prinieslo iné výsledky. N. Carr tvrdí, že prenos dát sa od 

nástupu world wide webu na začiatku deväťdesiatych rokov 20. storočia zvyšuje 

                                                 
6 
Štúdiu How Much Information realizovala skupina výskumníkov z Kalifornskej univerzity v Berkeley. 

7 
exabajt (EB) = 10

18
 bajtov (1 bajt = 1 znaku v texte). 5EB v prepočte na jedného obyvateľa planéty 

predstavuje v priemere 800 megabajtov, čo je podľa autorov množstvo informácií ekvivalentné 9 metrov 

dlhej polici s knihami. 
8 
terabajt (EB) = 10

12
 bajtov 

9
 Štúdiu realizovala skupina výskumníkov z Kalifornskej univerzity v San Diegu a pomenovala ju 

rovnako ako predchádzajúcu štúdiu ich kolegovia z Berkeley How Much Information. 
10 

zettabajt (EB) = 10
21

 bajtov 
11 

Hoci televíziu sledujú Američania viac, graficky vyspelé interaktívne hry prinášajú väčšie objemy dát. 
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dvojnásobne za rok. A približne každé tri roky sa podľa Moorovho zákona zdvojnásobí 

výkon a rýchlosť počítačového čipu (Carr 2010, s. 205). Tempo informačnej explózie by 

podľa Carrovej komparácie bolo vyššie než tempo zvyšovania výkonu počítačového 

čipu, čo je dosiahnuteľné zvyšovaním počtu počítačov. 

Iná štúdia kvantitatívnej stránky informačnej explózie
12

 merala prenosové výkony 

firemných počítačov na celom svete v roku 2008. Autori podklady získavali                    

a vypočítavali na základe poplatkov a publikovaných štatistík. Spracovaných 

a prenesených v priebehu celého roka bolo 9,57 zettabajtov dát
13

 (Short – Bohn – Baru 

2011, s. 9). 

Kvantitatívne štúdie sledovali aj vývoj blogu, toto médium v prvej dekáde milénia 

zaznamenalo prudký nárast a vyvinulo sa až do komplexnej blogosféry. V júli 2003 bolo 

v internete pol milióna blogov, o rok neskôr v júli 2004 už 3 milióny (Sifry 2004). 

V roku 2008 aj po vyradení strojovo vytváraných reklamných spamových blogov
14

 

existovalo 113 miliónov autentických blogov (Winn, 2009). Pritom A. Helmond 

metodiku predchádzajúcich štatistík kritizuje, pretože sa zameriavajú najmä na blogy 

písané po anglicky a nezahŕňajú ázijskú blogosféru (Helmond, 2008). A oprávnenosť 

tejto kritiky potvrdzuje iná štúdia
15

, ktorá tvrdí, že začiatkom roku 2008 tvorilo 

blogosféru až 184 miliónov blogov, pričom najväčšiu blogerskú komunitu mala Čína 

(cit. podľa Šlesarová 2008). 

Všetky tieto astronomické čísla samozrejme vypovedajú len o náraste informácií ako 

digitálnych dát. Odmerať, koľko bajtov v pamäti počítača nejaký dokument zaberá, 

možné je, nie je však možné kvantifikovať koľko originálneho poznania alebo estetickej 

originality obsahuje či dokonca, koľko takýchto informácií si príjemca z neho osvojil 

(porovnaj aj Stodola 2013). 

 

 

 

                                                 
12

 Aj túto štúdiu uskutočnila skupina výskumníkov z Kalifornskej univerzity v San Diegu. 
13 

V prepočte na jednotlivého pracovníka sú to 3 terabajty ročne a 12 gigabajtov denne. Ak by sa tieto dáta 

premenili na knihy, každý z 3,2 miliardy pracovníkov by za rok musel prečítať policu kníh s dĺžkou 58 

kilometrov (Short – Bohn – Baru 2011, s. 9). 
14 

angl. fake blog 
15 

Štúdiu realizovala spoločnosť Universal McCann. 
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2   Informačná explózia a mediálny multitasking
16

 

 

Vyššie citovaná štúdia, ktorá sledovala príjem informácií v USA na úrovni jednotlivcov 

a domácností je zaujímavá svojou metodikou. Zisťovala, koľko informácií prichádza 

k Američanom, meraných v bajtoch a v slovách, ale aj koľko času venujú médiám. Ak 

paralelne príjemcovia sledovali dve či viac médií, tak výskumníci čas zratúvali. Sami 

autori upozornili, že pri takomto výpočte je teoreticky možné, že niektorý respondent 

sleduje v súhrne médiá aj viac ako 24 hodín denne (Bohn – Short 2009, s. 11). 

Metodika výpočtu z tohto výskumu má pre nás metaforickú funkciu, hovorí totiž o tom, 

ako ľudia v snahe zachytiť čo najviac informácií z ľahko dostupných médií sledujú tieto 

médiá simultánne, aby tým akoby prekonali svoje možnosti či umelo predĺžili svoj deň 

s médiami. Pribúda informácií, nepribúda však čas na ich vnímanie, a tak sa zdá, že 

mediálny multitasking je nevyhnutný. 

Informačná explózia sa prejavuje aj prekrývaním informácií v rámci toho istého média, 

napr. vzájomnou konkurenciou obrazových a textových zložiek na multimediálnej 

webovej stránke. „Počítač prišiel ako skutočný podporovateľ mediálneho 

multitaskingu“ (Harris 2011, s. 76). Hypertextová štruktúra webovej stránky i celého 

internetu príjemcu neustále nabáda prekliknúť inde. Počítač naučil používateľov, že si 

môžu paralelne otvoriť viacero okien jednotlivých aplikácií a pracovať v nich. A keď si 

to ľudia osvojili, aplikovali takýto dizajn aj na staré médiá. Televízne spravodajstvo je 

brikolážou obrazu, zvuku a nesúvisiaceho textu, ktorý tečie v spodnej alebo hornej časti 

obrazovky
17

. Sú to informačné mozaiky, ktoré aj bez konkurencie iných komunikátov 

vyžadujú od príjemcu multitaskingový príjem. 

Televízia triešti pozornosť diváka voči programu aj množstvom reklamných blokov, a to 

vedie k prepínaniu a surfovaniu medzi kanálmi
18

, čo je iná vrstva multitaskingu. Ale 

televízia remediovala pod vplyvom nového média aj na úrovni hardvéru. Televízory 

majú funkciu obraz v obraze (PiP)
19

, vďaka ktorej je počas sledovania jedného 

programu možné otvoriť v rohu obrazovky ešte malé okno s ďalším programom. 

                                                 
16

 Pojem mediálny multitasking označuje paralelné sledovanie či interakciu s dvoma či viacerými 

médiami. 
17

 angl. crawling text 
18 

angl. zapping 
19 

angl. picture in picture 
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Multitasking však nie je len dôsledkom informačnej explózie, potenciálne je naň človek 

náchylný štruktúrou svojej psychiky. A. Zmuda tvrdí, že „multitasking je nutkanie“ 

(Zmuda 2010, s. 51). A vysvetlenie tohto nutkania ponúka aj M. McLuhan. Potreba 

využívať svoje zmysly, prijímať informácie a reagovať na ne je rovnako nutkavá ako 

dýchanie (McLuhan 1991, s. 73). 

 

2.1   Mediálny multitasking a remediácia človeka 

  

Mediálny multitasking je čoraz rozšírenejšia stratégia kontaktu s médiami. Predstavu, že 

je typický len pre mladú generáciu, vyvrátil nedávny americký výskum. Pre všetky 

vekové kategórie dospelých mladších ako 55 rokov platí, že multitaskingu prislúcha 27 

– 28% mediálneho času (Bohn – Short 2009, s. 25 – 26). A ďalší americký výskum 

ukázal, že na mieru multitaskingu nemajú vplyv sociálne činitele ako rasová 

príslušnosť, vek, vzdelanie či príjmy (Foehr 2006, s. 10, Rideout – Foehr – Roberts 

2010, s. 43), hoci tieto faktory s mediálnym správaním vo všeobecnosti korelujú. 

Existujú však neuropsychické predispozície multitaskingu. Vyššiu frekvenciu 

multitaskingu vykazujú ľudia so sklonom k neurotizmu, a tiež tí, ktorí vyhľadávajú silné 

podnety a vzruchy (Wang – Tchernev 2012, s. 510 – 511), čo potvrdil aj ďalší 

z výskumov: „u mladých ľudí, ktorí radi riskujú a zažívajú dobrodružstvo, je vyššia 

pravdepodobnosť, že budú realizovať mediálny multitasking“ (Foehr 2006, s. 10). 

Pozitívna korelácia medzi multitaskingom a neurotizmom však funguje obojsmerne. 

Nielen ľudia so sklonom k neurotizmu vykazujú vyššiu mieru multitaskingu, ale platí 

tiež, že multitasking je príčinou neuropsychických zmien. 

N. Carr tvrdí, že všetky (minulé) technológie na podporu mysle, napríklad schopnosti 

uchovávať či vyhľadávať informácie, menili fyzickú štruktúru a fungovanie mozgu, a to 

tak, že oslabovali určité nervové spojenia a posilňovali iné (Carr 2010, s. 124). Určité 

mozgové bunky a časti mozgu sa v priebehu života človeka rozvíjajú alebo 

zakrpatievajú podľa toho, nakoľko sú využívané. Mozog sa adaptuje tak, že sa neustále 

vytvárajú nové spojenia medzi neurónmi a prerušujú sa staré (tamtiež, s. 60 – 74). 

Príklad s prudkým rozvojom mozgových a zmyslových centier sluchu u ľudí, ktorí 

stratili zrak, je dobre známy. 
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Iný príklad poskytol neurologický výskum E. Maguireovej, ktorý ukázal, že mozgy 

taxikárov majú enormne rozvinutú príslušnú časť hipokampu, zameranú na priestorovú 

orientáciu. Výskumníčka však predpokladá, že keď taxikári začnú masívne používať 

GPS, tak už schopnosť priestorovej reprezentácie nebudú potrebovať, preto zanikne, 

a ich mozgy sa zmenia (cit. podľa Carr 2010, s. 498). M. McLuhan upozorňoval, že 

princíp podobný funkčnej amputácii či skôr autoamputácii príslušného zmyslového 

kanála, orgánu či funkcie je typická reakcia človeka a ľudstva na nové médium. 

(McLuhan 1991, s. 51). Taxikári získajú vďaka technológii lepšiu schopnosť 

priestorovej orientácie, než im poskytovala ich nervová sústava, a preto si príslušnú, 

teraz už zbytočnú časť mozgu autoamputujú, alebo poveria ju inými úlohami. 

Analogické procesy remediácie človeka či jeho orgánov prebiehajú aj pri mediálnom 

multitaskingu. E. Ophir, C. Nass a A. D. Wagner konštatujú, že „ľudská myseľ nie je 

uspôsobená ani na paralelné prijímanie viacerých podnetov na vstupoch, ani na 

simultánne vykonávanie viacerých úloh“ (Ophir – Nass – Wagner 2009). Na základe 

vlastného výskumu tvrdia, že ťažkí mediálni multitaskeri horšie selektujú vstupné 

informácie, ťažšie filtrujú a ignorujú irelevantné podnety, a preto takýchto ľudí každý 

stimul viac rozptýli, cítia potrebu naň reagovať, pričom schopnosť percepcie informácií 

sa zhoršuje pri náročných úlohách, na ktoré sa treba viac koncentrovať, a rovnako aj pri 

zvyšujúcom sa počte prichádzajúcich stimulov. Toto nepochybne paradoxné zistenie, že 

práve ťažkí multitaskeri sú slabší pri koncentrácii na rôznorodé podnety, podľa L. Lin 

ukazuje, ako multitasking vedie príjemcu informácií k návyku venovať všetkým 

informáciám rovnakú alebo skoro rovnakú pozornosť, namiesto koncentrácie na jednu 

konkrétnu úlohu (Lin 2009). 

Výskumy pomocou magnetickej rezonancie potvrdzujú McLuhanovu skôr citovanú 

metaforu amputácie. Ľudia s pozornosťou rozdelenou multitaskingom využívajú pri 

vnímaní informácií inú časť mozgu než ľudia, ktorí sa dlhší čas koncentrujú na jeden 

problém. Pri multitaskingu sú aktívne bazálne gangliá, teda procedurálna pamäť, ale pri 

učení je aktívny hipokampus „zodpovedný“ za deklaratívnu pamäť (Foerde – Knowlton 

– Poldrack 2006, Zmuda 2010, s. 51). A to už je naozaj zmena ľudského mozgu 

vyvolaná multitaskingom. 

 

 

 



 121 

Záver 

 

Proces digitalizácie komunikácie pozostáva z neprehľadného zhluku parciálnych 

remediácií starších i novších médií. Remediácia je všadeprítomným vehikulom 

elektronickej kultúry s hlbokým dosahom na štruktúru a obsah diel tejto kultúry, ale aj 

na informačné správanie tvorcov a príjemcov. Remediácia diel (a celej množiny kultúry) 

do univerzálneho digitálneho kódu otvorila dvere najrôznejším formám manipulácie 

s komunikátmi, vrátane duplikovania. Tak digitálna remediácia umožnila a podporila 

bezprecedentnú informačnú explóziu. Prirodzenou reakciou na túto explóziu je zo 

strany aktérov v komunikačných procesoch snaha zachytiť (a vytvoriť) čo najviac 

informácií v informačných stratégiách mediálneho multitaskingu. Mediálny 

multitasking však má neuropsychologické konzekvencie, ktoré v konečnom dôsledku 

vedú až k fyziologickým zmenám na strane príjemcu. Súčasťou a dôsledkom procesov 

masívnej remediácie je napokon aj/až remediácia človeka. 
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