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Úvod 

V poslednej tretine 20. storočia vzbudila veľkú pozornosť myšlienka sekundárnej 
orality, ktorú vo viacerých prácach predstavil významný americký filológ, literárny vedec, 
teológ, profesor humanitných vied Walter J. Ong. Zhruba v rovnakom čase publikovali 
podobné koncepcie aj ďalší významní odborníci. Popularita témy účinkov písma a elektro-
nických médií na človeka súvisela jednak s rozvojom nových elektronických komunikač-
ných prostriedkov a jednak s vtedajšou vlnou výskumov komparácie gramotných kultúr 
s negramotnými.  

Ongov koncept sekundárnej orality sa stal populárnym, odvolávajú sa naň mnohí auto-
ri odborných prác z rôznych vedných disciplín i v dnešnej dobe. Analýzou vybraných diel 
sme však identifikovali nejednotnosť týchto autorov v poňatí a interpretácii predmetného 
Ongovho konceptu. S najväčšou pravdepodobnosťou je to spôsobené tým, že sám Ong ne-
dáva v žiadnej zo svojich prác dostatok priestoru analýze sekundárnej orality; zmieňuje sa 
o nej len stručne. Čitatelia jeho diel si musia o nej urobiť vlastný obraz. 

V našich pokusoch o vytvorenie takéhoto obrazu sme dospeli k dôležitému zisteniu – 
že pojem sekundárna oralita označuje (minimálne) dva rôzne fenomény, oba sú však nevy-
hnutne závislé jeden od druhého. To nás viedlo k rozhodnutiu skúmať a vykresliť sekun-
dárnu oralitu v dvoch rovinách, respektíve na dvoch rozlišovacích úrovniach – jednak na 
makroúrovni ako aktuálnu etapu vývoja ľudskej civilizácie v kontexte podobných koncepcií 
ďalších vybraných autorov, a jednak na mikroúrovni ako formu existencie určitých druhov 
komunikačných modalít (možností komunikácie). 

Výhodným spôsobom prezentácie syntézy viacerých analýz je model. Ako už názov 
nášho príspevku napovedá, ústrednou témou je metodológia tvorby modelov sekundárnej 
orality. Princípom modelovania ako metodologického nástroja, ktorý sme použili, i všeo-
becným vlastnostiam modelov venujeme prvú časť práce. V ďalších dvoch častiach pred-
stavíme vlastné modely sekundárnej orality a najmä konkrétne postupy a zásady, akými 
sme modely konštruovali, čo je aj hlavným cieľom celého príspevku. 
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Metodologický rámec 

Termín modelovanie môžeme charakterizovať ako reprodukciu vybraných vlastností 
študovaného objektu na výskumné účely (Kraus 2005) alebo ako metódu skúmania prostred-
níctvom modelov založenú na „uplatnení teórie podobnosti“ (Steinerová 1998a, s. 232). 
Významnou vlastnosťou tejto metodológie je, že umožňuje modelovať nielen javy, ale aj 
ich podstatu; rovnako aj pohyb, rôzne funkcie a v neposlednom rade i procesy (Metodoló-
gia [bez dátumu]). 

Samotný pojem model naberá viacero odlišných významov – ich spoločným menova-
teľom je aspekt ideálnosti, respektíve ideálneho vzoru či prototypu. Z množstva významov 
a ich definícií považujeme za relevantnú napríklad tú, podľa ktorej je model schémou, zjed-
nodušením javu alebo predmetu slúžiacim na ich skúmanie a vysvetlenie (Kraus 2005) či 
„vec al. ideálny obraz veci, ktorá (ktorý) je prvým (materiálne) stvárneným al. vyabstraho-
vaným členom v rade rovnorodých objektov“ (Pisárčiková 2004, s. 267). Dôležitou úlohou 
modelovania je teda výber podstatných vlastností a ich odlíšenie od nepodstatných, od kto-
rých je potrebné abstrahovať. 

Model vo vzťahu k svojmu originálu musí spĺňať tri podmienky: podmienku reprezen-
tácie originálu, podmienku spresnenej analógie (zhody) s originálom a podmienku extrapo-
lácie – t. j. že poskytuje informácie o origináli (Metodológia [bez dátumu]). 

J. Steinerová (1998b, s. 232) charakterizuje model ako „myšlienkovo (ideovo) repre-
zentovaný alebo materiálne realizovaný systém, ktorý zobrazením a reprodukciou objektu 
výskumu je schopný ho zastupovať tak, že jeho výskum prináša nové informácie o tomto 
objekte. – Je to vyjadrenie, kt. z hľadiska svojho účelu zachováva podstatné črty originálu.“ 
Modely sú podľa nej „dôležitým nástrojom teórie i metodológie,“ pretože okrem iného 
pomáhajú formulovať hypotézy, vysvetľovať javy a procesy, hlbšie pochopiť súvislosti 
a v neposlednom rade poskytujú poznatky (Steinerová 2005, s. 50). 

K týmto vlastnostiam môžeme pridať aj celý rad ďalších – predovšetkým možnosť 
optimalizácie, testovania, analýzy a syntézy vlastností a prvkov; ďalej abstrakcia určitých 
vlastností a naopak akcentovanie iných (podstatných z hľadiska skúmania), diagnostikova-
nie vlastností prvkov, sumácia a systematizácia poznatkov alebo schematizácia poznatkovej 
bázy o skúmanom objekte, jave či procese (Hrdináková 2011, s. 106). 

Na základe uvedených charakteristík pripisujeme teda modelu funkciu predikčnú (prog-
nostickú), analytickú, syntetickú, funkciu abstrakcie, generalizácie, schematizácie a vizuali-
zácie skúmaného objektu, ďalej možnosť hľadať a identifikovať zameranie (fokus) výskumu, 
možnosť naznačiť asociatívne a relačné vzťahy vertikálne i horizontálne. Pre naše potreby 
sú najdôležitejšími vlastnosťami jednak možnosť hutnej integrácie výsledkov viacerých 
analýz podporenej grafickými prvkami; a jednak ich schopnosť na jednom mieste zachytiť 
dynamické procesy a javy , často prebiehajúce asynchrónne. 

V kontexte metodologických východísk ešte považujeme za dôležité podotknúť, že 
v súčasnosti dominujú vo všeobecnej metodológii dva hlavné prístupy. Prvým z nich je tzv. 
rekonštrukcionisticko-synchronický typ so silným opisným, apragmatickým, rekonštrukcio-
nistickým a synchronickým charakterom (zachytáva stav skúmaného objektu v určitom 
chronotope), druhým je tzv. deskriptívno-diachronický typ akcentujúci normatívny, prag-
matický, deskripcionistický a diachronický aspekt metodológie (zachytáva vývoj skúma-
ného objektu v čase). Toto delenie je len ideálne, v praxi často dochádza k vzájomným  
prienikom niektorých vlastností týchto typov (Černík a Viceník 2011). Z uvedených dvoch 
typov metodologických prístupov môžeme odvodiť dva základné typy modelov: proce-
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suálny typ modelu s vlastnosťami deskriptívno-diachronického metodologického prístupu 
a konceptuálny typ modelu s vlastnosťami rekonštrukcionisticko-synchronického metodo-
logického prístupu. 

Hoci ústredným problémom nášho príspevku je deskripcia princípov modelovania se-
kundárnej orality v jej dvoch významových rovinách, modely nielen odpovedajú na otázku 
podstaty sekundárnej orality, ale ponúkajú odpovede aj na ďalšie parciálne otázky, naprí-
klad čím je sekundárna oralita zapríčinená (príčina jej vzniku) alebo čo sekundárna oralita 
zapríčiňuje (následky jej existencie). 

Dva pohľady na sekundárnu oralitu 

Ako sme už naznačili v úvode, pojem sekundárnej orality môžeme interpretovať mi-
nimálne v dvoch rovinách – na tzv. makroúrovni a mikroúrovni. V nasledujúcich častiach 
príspevku sa pokúsime pre každú z nich navrhnúť vlastný model. Dôraz kladieme na meto-
dológiu ich tvorby, nie na deskripciu ich obsahov. 

Makroúroveň sekundárnej orality 

Ako prvý predstavujeme vývojový tzv. konceptuálno-doménový model (obr. 1), ktorý 
predstavuje sekundárnu oralitu v základnom význame, na makroúrovni – ako historickú 
epochu dejín ľudskej spoločnosti. Model predstavuje syntézu analýz jednak zo starších diel 
– v prvom rade jazykovedca a literárneho vedca W. J. Onga (2006), ďalej literárneho vedca  
a teoretika médií Marshalla McLuhana (2000; 2008; 2011) a napokon filozofa a teoretika 
komunikácie Viléma Flussera (2002), a jednak z diel súčasných autorov – filozofa a spiso-
vateľa Jostaina Gaardera (2002) a literárnych vedcov Jiřího Trávnička (2011) a Petra Val-
čeka (2000). 

Ong vo svojom diele (2006) porovnáva jazyk a myslenie negramotných ľudí (ľudí 
orálnych kultúr) s gramotnými spoločnosťami (tzv. kultúrami písma). V rámci tejto kompa-
rácie stanovil dve základné etapy ľudstva – obdobie primárnej orality a obdobie gramotnos-
ti. Prechod z jedného obdobia do druhého bol postupný, trval niekoľko storočí, vrchol do-
siahol až v novoveku. Ako píše, v počiatkoch po zavedení písma sa aj u gramotného člove-
ka naďalej prejavovali orálne tendencie, ktoré slabli len postupne z generácie na generáciu. 
Analogicky k obdobiu primárnej orality zaviedol Ong pojem sekundárna oralita a nazval 
ním etapu 20. storočia, keď nás moderné komunikačné zariadenia prostredníctvom zvuko-
vých a obrazových foriem komunikácie znova vracajú do stavu pred vynájdením písma. 
Táto oralita však nie je sekundárnou z historického, resp. chronologického hľadiska (t. j. že 
je až druhou oralitou v poradí). Ong nazýva súčasnosť vekom sekundárnej orality z dôvodu, 
že existencia všetkých obrazovo-zvukových foriem komunikácie „závisí na existencii písma 
a tlače“ (Ong 2006, s. 19). 

S podobnou koncepciou periodizácie ľudských dejín prišiel aj M. McLuhan (2000; 
2008; 2011). V súčasnosti, elektronickom veku, vidí – podobne ako Ong – veľkú analógiu  
s vekom primárnej orality. Na rozdiel od Onga však McLuhan venuje viac pozornosti účin-
kom fonetickej abecedy na človeka a obrazovej forme komunikácie. Systém fonetickej 
abecedy a obrazová forma komunikácie dominujú aj v práci V. Flussera (2002). Aj on delí 
obdobia podobne ako predošlí: identifikoval obdobie obrazov – predabecedy, ďalej obdobie 
abecedy a obdobie technických obrazov – postabecedy. Flusser si všíma účinky jednotli-
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vých typov kódov na človeka a rovnako aj on identifikoval v prvom a ostatnom období 
mnoho spoločných vlastností. 

Odlišné kritéria delenia zvolil J. Gaarder (2002), ktorý rozčlenil obdobia prostredníc-
tvom spôsobu zaznamenania (existencie) literatúry ako kultúrneho dedičstva; jeho delenie 
do značnej miery korešponduje s Ongom, rozdiel má však v stanovení začiatku moderného 
obdobia, ktoré spája s vynájdením internetu. Rovnako aj J. Trávniček (2011) spája súčas-
nosť až s nástupom internetu; jednotlivé obdobia člení prostredníctvom troch komunikač-
ných revolúcií – písmo, kníhtlač a digitalizácia – a všíma si ich dosah na čitateľstvo. Celkom 
iný prístup zvolil P. Valček (2000). V stredobode jeho pozornosti je písmo a na základe 
jeho existencie jasne stanovil len tri obdobia. Podobne ako Ong, aj Valček si všíma účinky 
písma na jednotlivca i spoločnosť a identifikoval dve základné etapy: obdobie predskrip-
tuálnej kultúry (nazval ho aj predgrafematickým obdobím – obdobie pred vynájdením 
písma) a obdobie skriptuálnej, respektíve grafematickej kultúry (kultúry písma). Medzi 
nimi však identifikoval ešte prechodné obdobie tzv. protoskriptuálej kultúry. Súčasnosť 
prirovnáva práve k tejto etape. 

Hoci jednotliví autori zameriavajú pozornosť na odlišné témy, ich koncepcie periodi-
zácie dejín a charakteristiky jednotlivých etáp sú principiálne podobné (s výnimkou stano-
venia hranice začiatku „moderného“ elektronického veku). Periodizáciu genézy ľudskej 
spoločnosti aj s terminológiou sme preto prebrali od Onga. 

Model (obr. 1) má tri základné prvky – každý z nich predstavuje koncept jedného 
z troch základných období, resp. etáp (primárna oralita, gramotnosť, sekundárna oralita). 
Hoci model sleduje vývoj v čase, dominujú v ňom charakteristiky rekonštrukcionisticko-
synchronického typu – t. j. predstavuje konceptuálny typ; zachytáva statické vlastnosti 
každej epochy dejín. 

V rámci prvých dvoch etáp – primárnej orality a gramotnosti – sme identifikovali 
z diel vyššie uvedených autorov základné vlastnosti pre každé z nich a tieto vlastnosti sme 
kategorizovali do dvoch skupín – do tzv. kognitívnej domény (sú v nej predovšetkým kog-
nitívne charakteristiky jednotlivcov) a do tzv. socio-kultúrnej domény (integruje rozličné 
charakteristiky na celospoločenskej a kultúrnej úrovni). Smerovanie z prvej etapy do druhej 
je jednoznačné – dané časom a zapríčinené systémom písma fonetickej abecedy. 

Diachronický ráz modelu mierne narúša koncept sekundárnej orality, ktorá chronolo-
gicky síce nasleduje až po období gramotnosti; v modeli sme ju napriek tomu umiestnili na 
rozmedzie prvých dvoch období a aj smerovanie do nej nie je lineárne. Dôvodov je viacero. 
V prvom rade sám Ong a ďalší autori už neidentifikovali v rámci sekundárnej orality jej 
charakteristiky v takej miere, ako v rámci predošlých období. Sekundárna oralita je totiž 
historicky i funkčne podmienená etapou gramotnosti, vykazuje však mnoho analógií s ob-
dobím primárnej orality. Ako uvidíme v ďalšej časti príspevku, človek v období sekundár-
nej orality by mal v ideálnom prípade naďalej disponovať vlastnosťami charakteristickými 
pre obdobie gramotnosti, ktoré mu pomôžu správne interpretovať i obsahy komunikované 
sekundárne orálnymi komunikačnými modalitami. Sekundárna oralita však podľa niekto-
rých z odborníkov (napríklad Gaardera či Onga) umožňuje existenciu jednotlivca aj bez 
týchto kompetencií. Preto „náš“ koncept sekundárnej orality integruje okrem svojich pev-
ných vlastností aj určité vlastnosti z oboch predošlých období. Ich pomer a zloženie je však 
u každého jednotlivca odlišné a v čase premenlivé. 
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Obr. 1 

Konceptuálno-doménový model 
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Mikroúroveň sekundárnej orality 

Pod pojmom sekundárna oralita máme v prvom rade na mysli obdobie ľudských dejín. 
Ak však chceme hlbšie pochopiť jeho orálny charakter, musíme skúmať príčinu podstaty 
tohto princípu – musíme sa presunúť na mikroúroveň skúmania. Zdanlivo by sme ňou moh-
li označiť rozhlasové a televízne prijímače, telefóny, počítače a ďalšie komunikačné zaria-
denia, ktoré vznikali v 20. storočí. 

Ongova téza (Ong 2006), že technológiám podporujúcim sekundárnu oralitu (napr. 
rozhlas, televízia a pod.) i samotným obsahom typickým pre sekundárnu oralitu (tzv. sekun-
dárne orálnym výrazom komunikovaných správ – zvukovým a obrazovým) musí vždy pred-
chádzať text, je pre nás naďalej východisková. V našom prípade sme sa zamerali len na 
obsahovú stránku, keďže komunikačné prístroje sekundárnu oralitu, ako píše Ong (2006), 
len podporujú (ale nespôsobujú – pozn. autora). Sekundárna oralita je v skutočnosti oralitou 
kvôli orálnym formám výrazových prezentácií komunikovaných správ; tieto formy – ako 
sme už uviedli – sú orálne (pod týmto pojmom musíme rozumieť zvukovo-obrazové) až 
sekundárne, pretože im predchádza text. 

Podstatou skúmania fenoménu sekundárnej orality na mikroúrovni by preto podľa nás 
mala byť analýza procesu komunikácie od autora písaného textu po príjemcu sekundárne 
orálnych (zvukovo-obrazových) foriem komunikačných modalít; jej jadrom je prevod (tran-
formácia) pôvodne textového obsahu na obsah orálnych foriem. Aby mohla komunikácia 
fungovať, každý článok komunikačného reťazca musí disponovať určitými schopnosťami – 
kompetenciami. 

Hoci súbor kompetencií jednotlivých účastníkov celého komunikačného reťazca, ktoré 
sú modeli prezentované, pôsobí koncepčne, prevláda v modeli procesuálny (štádiový) cha-
rakter, keďže v centre našej pozornosti sú práve procesy vykonávané prostredníctvom vy-
menovaných kompetencií. Kompetenčný model sekundárnej orality (obr. 2) sme zároveň 
vystavali na základoch Shannonovho modelu komunikácie (Shannon 1948), čím náš model 
vykazuje charakteristiky deskriptívno-diachronickéhometodologického prístupu, ktorý po-
tvrdzuje procesuálnu povahu modelu. 

Model predstavuje proces prenosu informácií od pôvodného autora textovej predlohy 
až po koncového príjemcu (konzumenta) audiovizuálneho obsahu (ako formy sekundárne 
orálnych výrazov). Každý „článok“ reťazca – či už v ňom má funkciu tvorcu alebo príjemcu  
– musí disponovať určitými kompetenciami, ktoré sú mu v modeli priradené. Prvá polovica 
kompetenčného modelu – od autora textu po príjemcu textu – predstavuje proces literárnej 
komunikácie; z historického hľadiska sú tieto kompetencie staršie v porovnaní s kompeten-
ciami v ďalšej časti, keďže proces literárnej komunikácie sa realizoval už v období gramot-
nosti. Táto časť kompetenčného modelu je rovnako platná i v dnešných časoch pre všetkých 
čitateľov. Výdobytky sekundárnej orality však umožňujú prezentovať informácie v jedno-
duchšej forme obrazov podporovaných zvukom (prípadne aj čisto auditívnymi, resp. obra-
zovými útvarmi), ktorá je atraktívnejšia a spoločensky preferovaná – najmä v prípade nara-
tívnych diel. 

Ako sme už uviedli, základom nášho modelu je matematický model komunikácie C. E. 
Shannona (1948). V našom prípade sme ho zjednodušili; autor textu v integruje prvé dva 
prvky Shannonovho modelu – zdroj správy a vysielač, prijímač a cieľ určenia zas predsta-
vujú príjemcu textu. Médiom je v prípade literárnej komunikácie tlačený text. Do modelu 
sme zakomponovali aj zdroj rušenia – bariéry, ktoré sa môžu vyskytovať v prenosovom 
kanáli (fyzické obmedzenia média) alebo na strane príjemcu. Zo širokej škály bariér na 
strane príjemcu sú to najmä bariéry jazykové, sémantické, vedomostné, biologické, psycho-
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logické, psychosociálne, bio-psychologické, individuálne, sociálne, ktoré výrazne obme-
dzujú efekt komunikácie. Sumár kompetencií na strane autora i príjemcu sme stanovili ana-
lýzou diel viacerých autorov, z ktorých vyzdvihujeme predovšetkým teóriu interpretácie 
Umberta Eca (2010) a teórie naratológie Seymoura Chatmana (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2 

Kompetenčný model 
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V prípade, ak má byť text určený na audiovizuálne spracovanie, nastáva jeho transfor-
mácia z textovej (grafickej verbálnej) formy do formy grafických obrazov v kombinácii 
s verbalizovanými i neverbalizovanými zvukmi. Z čitateľov textu sa (veľmi zjednodušene) 
stávajú autori audiovizuálneho obsahu, v modeli ich uvádzame ako tvorcov. Samozrejme, 
že napríklad produkcia filmu si vyžaduje početný filmový štáb, v ktorom každý vykonáva 
len určitú činnosť a každý člen tvorivého tímu nemusí disponovať všetkými kompetenciami 
uvedenými v modeli. Pre zjednodušenie situácie však uvažujeme o kolektívnom tvorcovi. 
Celý proces komunikácie následne pokračuje rovnako ako v jeho prvej časti, namiesto textov 
sa prenášajú sekundárne orálne (t. j. zvukovo-obrazové) formy výrazu správy. Ako tvorba, 
tak aj recepcia týchto foriem si vyžaduje súbor špecifických schopností (kompetencií), od-
lišných od kompetencií recepcie textu. Text predstavuje v koncepcii V. Flussera (2002) dvo-
jité kódovanie, čítanie analogicky až dvojité dekódovanie: grafické znaky na slová a slová 
na významy, ktoré vizualizuje. Duálny systém dekódovania, náročnejší spôsob odhaľovania 
významov, a vizualizácia sú procesy, ktoré vyžadujú veľké kognitívne nároky na príjemcu. 
Čítaním si čitateľ tieto kognitívne nároky vycvičuje. Cvičením kognitívnych nárokov sa 
formujú kognitívne schopnosti, ktoré výrazne menia jednotlivcov i socio-kultúrne štruktúry 
tak, ako sme to predostreli v predošlom konceptuálno-doménovom modeli (obr. 1). Viaceré 
recepčné kompetencie sekundárne orálnych komunikačných modalít sa až nápadne zhodujú 
s kompetenciami recepcie obrazových a zvukových foriem v období primárnej orality. Pre 
konečného recipienta audiovizuálnych obsahov nie je nevyhnutnou kompetenciou dekódo-
vať text. To predstavuje podľa mnohých odborníkov hrozbu návratu do obdobia negramot-
ných más, keď gramotnosťou disponovali len nepočetné elity. 

Kompetenčný model (obr. 2) predstavuje súbor kompetencií v procese komunikácie. 
Všetky kompetencie – či už na strane produkujúcich alebo recipujúcich – súvisia so spraco-
vaním informácií. Celý proces komunikácie od autora textu po príjemcu sekundárne orálnych 
foriem správ, napriek svojej lineárnej štruktúre, je v skutočnosti komplikovaný. Považujeme 
preto za zaujímavé sledovať cestu, po ktorej musí prejsť pôvodná správa, kým dorazí do 
cieľového miesta určenia. Pôvodný obsah je modifikovaný až trojnásobne. Nesmieme zabú-
dať ani na šum (resp. bariéry), ktorých výskyt má podstatne vyššiu pravdepodobnosť. Vhod-
ným nástrojom, ktorý umožňuje tieto zmeny merať (kvantifikovať), môže byť napríklad 
matematická teória informácie, ktorú C. E. Shannon (1948) rozpracoval práve na svojom 
matematickom modeli komunikácie. Aplikáciou matematickej teórie informácie (predo-
všetkým jej kategórií informácie I a entropie H, ale aj redundancie, kapacity kanála a pod.) 
do teórií interpretácie (napríklad hermeneutiky) môžeme vytvoriť tzv. semioticko-matema-
tický informačný model, ktorého návrh predstavujeme na (obr. 3). Tento model v skutoč-
nosti predstavuje ďalšiu rovinu pôvodného kompetenčného modelu (obr. 2). V centre jeho 
pozornosti už nie sú kompetencie jednotlivých článkov komunikačného reťazca, ale modi-
fikácia pôvodnej vyslanej správy v procese komunikácie. 

Informačný model (obr. 3) zreteľne poukazuje, ako veľmi môžu byť správy sekundár-
ne orálnych foriem modifikované oproti ich pôvodnému významu. Na rozdiel od predošlých 
dvoch modelov je náš tretí model len teoretickou hypotézou, námetom, ktorý je potrebné 
ďalej rozpracovať, výzvu, ktorej sa možno v budúcnosti venovať. Napriek týmto teoretic-
kým úvahám platí zásada, že čím je počiatočná entropia vyššia, tým viac informácie reci-
pient získa prijatou správou. Je zrejmé, že film (ako predstaviteľ sekundárne orálnych foriem 
komunikácie) svojou maximálnou konkretizáciou počiatočnú entropiu do značnej miery 
redukuje. Naskytá sa preto zaujímavá otázka, či redukujú tieto sekundárne orálne formy 
(napríklad film) aj (potenciálne) informácie. 
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Obr. 3 

Informačný model 

Význam modelov sekundárnej orality 

Predstavili sme dve základné možnosti chápania koncepcie sekundárnej orality. Pre 
každú z rozlišovacích úrovní sme navrhli vlastný model. Prvý z uvedených modelov, kon-
ceptuálno-doménový (obr. 1) znázorňuje komplexný vývoj spoločnosti v prieniku dominu-
júcich foriem komunikácie od predgramotných kultúr až po súčasnosť. Naznačili sme v ňom, 
ako technika písma a s ňou súvisiaca kompetencia čítania textov zmenila nielen kognitívne 
schopnosti človeka (predovšetkým človek nadobudol abstrakciu myslenia a historické vedo-
mie), ale i sociokultúrnu rovinu spoločnosti. Odborníci, z ktorých prác sme čerpali, dospeli 
k svojim zámerom skúmaním kultúr a schopností jednotlivcov, ktorí vedia čítať a kultúr 
negramotných (v našom užšom poňatí). Hrozí, že čítanie – keďže predstavuje náročný pro-
ces recepcie informácií – bude čoraz viac odúvané, vytesňované, zaznávané, nepopulárne 
a nahrádzané príjmom iných – jednoduchších – komunikačných modalít – predovšetkým 
audiovíziou. Považujeme preto za dôležité šíriť povedomie v odborných i laických kruhoch 
jednak o vplyvoch písma a čítania na človeka a spoločnosť, jednak o hrozbách, ktoré by 
mohli nastať, ak by ľudstvo o túto kompetenciu prišlo. V takom prípade hrozí prepad do 
stavu primárnej orality. Mnohé odbory – medzi nimi aj knižničná a informačná veda – by 
mali skúmať tieto rozdiely svojou optikou, pretože vplyvy čítania a písania vo fonetickej 
abecede sú širokospektrálne. 
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Vilém Flusser (2001) poukázal vo svojom diele aj na to, že vedecko-technická revolú-
cia nastala krátko po tom, čo sa v Európe zavedením povinnej školskej dochádzky koncom 
18. storočia masovo rozšírila gramotnosť. Rozvoj síce badať už v novoveku po vynájdení 
kníhtlače, ktorá umožnila väčšiu produkciu textov, no prudký rozvoj nastal až v 19. storočí. 
Na základe zosumarizovaných poznatkov môžeme konštatovať, že práve abstrakcia mysle-
nia a možnosť kategorizovať poznanie boli hybnými mechanizmami vedecko-technického 
rozvoja. Súčasný rozvoj vedy a techniky ešte stále čerpá z kognitívnych výdobytkov, ktoré 
človeku priniesli technológie čítania a písania. Ale ak o ne dobrovoľne prichádza (odmie-
taním čítania), veľmi zreteľne sa to môže prejaviť aj vo sfére vedy a techniky. 

Úspešná realizácia každej jednej komunikačnej modality (formy komunikácie) vyža-
duje na strane autora i príjemcu vlastný súbor schopností a zručností, ktoré sa môžu diame-
trálne odlišovať (viď kompetenčný model na obr. 2). Uprednostňovaním jednoduchšie reci-
povateľných foriem obsahov naozaj hrozí, že ľudstvo postupne môže o kompetenciu čítania 
prísť. Príchodom písma sa kognitívne štruktúry človeka zmenili. Tieto zmeny sa zapísali 
bezpochybne aj do genetického kódu jedinca. Súčasný človek tak má predpoklady (predis-
pozície), aby sa na ňom všetky účinky písma a techniky čítania prejavili (Salomon 1984). 
K ich prejavu ale musí tieto dve základné techniky – čítať s porozumením a písať – aj prak-
tizovať. Alarmujúce výsledky rôznych medzinárodných meraní čitateľskej gramotnosti do-
kazujú, že čím novšie (neskôr narodené) generácie ľudí sa testujú, tým horšiu úroveň čita-
teľskej gramotnosti dosahujú. Je nesporné, že za touto skutočnosťou  stojí úpadok čítania. 
Úpadok čítania, jeho vytláčanie preferovanejšími jednoduchšími formami (vzhľadom na 
recipienta) komunikácie predstavujú teda civilizačný problém, ktorý môže naozaj vyústiť 
k prepadu do štádia primárnej orality. Môže nastať stav (z dávnych časov), keď určité elity 
– disponujúce kompetenciou čítať a písať – budú mať takpovediac „v područí“ negramotné 
masy, ktorým sa budú informácie komunikovať obrazom a zvukom. McLuhan (2011) sa 
o tom vyjadril veľmi jasne – písmo znamenalo moc. A ak sa jeho dekódovanie stane privi-
légiom vybraných, hrozí, že túto moc si znova obnoví a posilní. Obmedzením kognitívneho 
dedičstva na určitú skupinu spoločnosti sa veľmi ľahko môže stať, že sa toto dedičstvo z ge-
netického kódu vymaže. Koniec koncov – v biológii (genetike) je to bežný jav. Ak organiz-
mus určitú vlastnosť zapísanú vo svojom genetickom kóde nevyužíva, ďalším generáciám 
sa táto vlastnosť z genetickej informácie natrvalo odstráni. 

Ako sme na viacerých miestach prízvukovali, Ong nazval toto moderné obdobie oralitou 
s prívlastkom sekundárna nie preto, že je druhá v poradí (t. j. z chronologického hľadiska), 
ale že tendenciám orality (ako typu kultúry), ktoré súčasná kultúra vykazuje – spôsobené 
značnou popularitou auditívnych a vizuálnych komunikačných modalít – vždy predchádza 
text. Text bol, a aj je, potrebný pre konštrukciu a fungovanie elektronických technologických 
zariadení a médií (nosičov) umožňujúcich realizáciu obrazových a zvukových komunikač-
ných modalít. Rovnako aj obsahy, ktoré tieto mnemonické komunikačné modality prenáša-
jú, majú svoju obrazovo-zvukovú formu až sekundárnu – aj týmto obsahom v drvivej väč-
šine prípadov predchádza textové predloha (či už knižné dielo, ktoré sa adaptuje do audio-
vizuálnej či inej formy, alebo scenár a pod.).  

Koncept sekundárnej orality však mnohí odborníci poňali z chronologického hľadiska 
a s príchodom internetu hovoria o etape terciárnej orality. Ešte raz zopakujeme, že táto ora-
lita je sekundárnou preto, že primárny je text, orálne efekty sú až sekundárne (druhotné). 
Niektorí čitatelia príspevku môžu právom namietať, že v ňom absentuje téma internetu, 
keďže viacerí odborníci tvrdia, že internet vrátil používateľa späť k textu. Internet – ako 
píše Trávniček (2011) – podporuje čítanie u tých, ktorí čítali aj bez neho. Rovnako by sme 
mohli tvrdiť, že tým, ktorí preferujú príjem audiovizuálnych foriem informácií, internet túto 
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ich tendenciu podporuje. Internet ako priestor pre výskyt rozličných komunikačných moda-
lít (foriem prenosu informácií v procese komunikácie), naozaj znásobuje účinok každej 
jednej z nich. 

Záver 

V predchádzajúcich častiach sme sa pokúsili načrtnúť možnosti modelovania sekun-
dárnej orality a predostreli sme návrhy modelov, ktoré sme skonštruovali. Najdôležitejšou 
skutočnosťou je dvojaké chápanie sekundárnej orality, z čoho pramenia rozličné postupy 
modelovania tohto fenoménu. Hoci je príspevok primárne zameraný na metodológiu tvorby 
modelov pre jednotlivé rozlišovacie úrovne sekundárnej orality a jej chápania, a deskripcii 
ich obsahov sa preto nevenujeme podrobnejšie, modely vo veľkej miere vypovedajú o rôz-
nych aspektoch sekundárnej orality a jej kontextoch. Prvé dva modely podávajú ucelenú 
predstavu o charakteristikách kompetencií autorov i príjemcov jednotlivých komunikačných 
modalít. Vývoj je však dynamický proces, preto považujeme za dôležité naďalej skúmať 
tieto kompetencie a prípadne predložené modely upraviť. Napokon aj návrh nášho tretieho, 
informačného modelu (obr. 3) zachytávajúci prenosovú cestu informácie a jej modifikácie 
sa môže stať námetom pre ďalšie výskumy. 

Význam výskumov a následného modelovania sekundárnej orality spočíva predovšet-
kým v odhaľovaní rizík, ktoré so sebou prináša. V odbore knižničnej a informačnej vedy je 
zaujímavé pozorovať napríklad zmeny v informačnom správaní, ktoré je determinované 
používaním (uprednostňovaním) určitých komunikačných modalít pred inými. Ak napríklad 
ľudstvo príde o kompetenciu čítať s porozumením, prípadne prestane úplne čítať, nastanú 
radikálne zmeny v informačnom správaní človeka smerom k povrchnému, nesústredenému 
a fragmentarizovanému spôsobu práce s informáciami – čo je spôsobené rozkladom linea-
rity ich myslenia. Zaujímavou výzvou pre ďalší výskum je preto aj koncept gramotnosti 
a jeho vzťah k informačnej gramotnosti v kontexte veku sekundárnej orality. 

Súčasné generácie mladých ľudí vykazujú vo svojom informačnom správaní vysokú 
mieru intuitívnosti, absenciu historického vedomia, detailné vnímanie na úkor vnímania 
celku, uplatňujú metódu pokus-omyl pred analytickým riešením a princíp najmenšieho 
úsilia, vykazujú vysokú dávku netrpezlivosti, preferujú formu pred obsahom (Information 
2008). Žiaľ, to všetko sú vzory správania charakteristické pre deti v predškolskom veku, 
ktoré ešte čítať nevedia. Ich vnímanie je názorné. Aj súčasné mladé generácie majú vytré-
nované schopnosti pre audiovíziu, ktorá ponúka názornosť v najvyššej možnej miere. Majú 
vytrénované vizuálne myslenie, ktoré ťažko pracuje abstrakciou, človeka oslabuje o schop-
nosti abstraktného myslenia. Chceme sa ale prispôsobiť trendu a uprednostňovať tie formy 
komunikácie, ktoré vytláčajú kognitívne výdobytky techník písma a čítania? A to nielen vo 
voľnočasových aktivitách, ale napríklad aj vo vzdelávaní. 
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Resumé 

MODELOVANIE SEKUNDÁRNEJ ORALITY 

Jakub Fázik 

Na sekundárnu oralitu môžeme nahliadať (minimálne) dvoma spôsobmi, čo dokazujú aj predložené 
modely, hoci oba prístupy sú vzájomne podmienené a pramenia jeden z druhého. V prvom rade sekun-
dárna oralita predstavuje samostatnú vývojovú etapu ľudskej spoločnosti. Rôzni autori túto etapu na-
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zývajú rôzne – vekom sekundárnej orality, elektronickým vekom, obdobím technických obrazov…  
Je to prístup na makroúrovni, ktorý modelujeme konceptuálne – deskriptívno-diachronickým spôso-
bom. Prostredníctvom tohto modelu môžeme sledovať charakteristiky, ale i zmeny jednotlivcov i kul-
túrno-spoločenských štruktúr obdobia sekundárnej orality i predošlých období – primárnej orality 
a gramotnosti. 
Druhým spôsobom chápania sekundárnej orality je existencia takzvaných sekundárne orálnych komu-
nikačných modalít. Komunikačná modalita predstavuje proces prenosu správy (komunikáciu) v urči-
tej znakovej sústave. Tento prístup, na mikroúrovni, je potrebné modelovať procesuálne, takzvaným 
rekonštrukcionisticko-synchronickým metodologickým prístupom. V rámci tohto typu modelov mô-
žeme porovnávať kompetencie komunikujúcich potrebné pre prácu s určitými znakovými sústavami, 
ale aj proces modifikácie, resp. vývoja v čase komunikovaného obsahu. 

Summary 

MODELLING OF SECONDARY ORALITY 

Jakub Fázik 

The secondary orality can be seen by two ways, as is demonstrated by presented models, although 
both approaches are related and stem from one another. At first, secondary orality is a separate deve-
lopmental stage of human society. Various authors call this stage various: Age of Secondary Orality, 
the Electronic Age, period of technical picture... It is approach at the macro level, the model for con-
ceptual – of historical-descriptive way. Through this model, we can track characteristics, but also 
changes in individuals as well as cultural and social structures secondary orality period and previous 
periods – primary orality and literacy. 
The other way of understanding the secondary orality is the existence of secondary oral communica-
tion modalities. Communication modality is a process of transmitting messages (communication) at 
 a certain character set. This approach, at the micro level, it should be a process-model, called recon-
structive-synchronic methodological approaches. In this type of model we can compare communica-
tion competencies necessary for work with certain character set, but also the process of modification 
or development at the time of communicated content. 

  


