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V záujme prinášania čitateľsky atraktívnych tém sa dnes často uprednostňujú

tie, ktoré svojou povahou zaručujú väčšiu čítanosť. Platí to o to viac, ak ide o

texty v prostredí webu, kde je konkurencia pomerne veľká. Domnievame sa

preto, že niektorým témam sa budú spravodajské portály venovať len okrajovo,

ak  vôbec  a že i  táto skutočnosť môže napomáhať existencii  konceptu špirály

mlčania1.  Výber  tém  súvisí  i  s  vymedzením  pojmu  gatekeeping.  Označuje

pozíciu jedincov v rámci mediálnych organizácií, ktorí rozhodujú o výbere tém

a udalostí, ktoré budú spracované ako mediálne obsahy. Rozhodujú o tom, čo

prejde  „bránou“  média  a čo  nebude  vybrané.  Všeobecnejšie  označuje  aj

vymedzovanie množstva informácií, ktoré je distribuované v procese masovej

komunikácie.2 

Cieľom  našej  štúdie  je  poukázať na  tému  migrantov  na  vybraných

spravodajských portáloch na Slovensku v roku 2014. Predpokladáme, že práve

problematika  migrantov  bude  na  vybraných  spravodajských  weboch

prezentovaná okrajovo.  Dôvodom predpokladu je  povaha a  nie  príliš  veľká

atraktivita  témy  pre  návštevníkov  spravodajských  portálov.  Neexistuje  veľa

štúdií,  ktoré  by  sa  venovali  výskumu  zobrazovania  migrantov  na

spravodajských  weboch,  hoci  výskumy  zamerané  všeobecnejšie  existujú3.
1 Ide o proces vzniku a vývoja verejnej mienky. Predpokladá, že ak existuje určitý názor, ktorý nie je 

verejne vyslovovaný a pretože ľudia, ktorí ho zastávajú, vidia, že nejde o názor, ktorý by bolo vhodné
verejne vyslovovať, radšej mlčia. Urban, Lukáš – Dubský, Josef – Murdza, Karol. 2011. Masová komunikace a
veřejné mínění.  Grada, 2011

2 Reifová, Irena et. al. 2004. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004
3 IHLEN, Øyvind – THORBJØRNSRUD, Kjersti. 2014. Making news and influencing decisions: 

Three threshold cases concerning forced return of immigrants. In: European Journal of 
Communication. 2014, Roč. 29, č. 2, s. 139 – 152.; BRANTON, Regina P. – DUNAWAY, Johanna. 
2009. Slanted Newspaper Coverage of Immigration: The Importance of Economics and Geography. 



Postup médii pri zobrazovaní určitých tém, migrantov nevynímajúc, súvisí do

veľkej  miery  s  teóriou  rámcovania4.  Mnoho  štúdií  napríklad  ukazuje, že

spracovanie  problematiky  imigrantov  v  západných  médiách  je  poznačené

polarizovanými  konfliktmi  a  stereotypmi  u  rozdielnych  etnických  skupín.

Migranti  sú,  vychádzajúc  z  teórie  rámcovania, často  prezentovaní  ako

narušitelia, či  ako  kriminálnici  ohrozujúci  zavedený kultúrny  a  spoločenský

poriadok. Alebo v opačnom ponímaní, sú zobrazovaní ako obete, ktoré unikli

biede  v  ich  vlastnej  krajine  aby  trpeli  xenofóbiou  v  novom  prostredí.5 V

mediálnom  zobrazovaní  migrantov  vidíme  jednu  dominantnú črtu  –  je ňou

tendencia  zdôrazňovať senzácie  a  negatíva.  Početné  štúdie  poukazujú  na

tendenciu uprednostňovať témy ako sex, násilie a zločin vždy, keď je to možné.6 

Pojem migrant označuje toho, „kto mení miesto pobytu s cieľom usadiť sa

v inom štáte“7. „Migráciou označujeme proces, kedy jednotlivci i celé skupiny

ľudí z rôznych dôvodov opúšťajú svoje domovy. Súčasná mobilita ľudí je vyššia

ako kedykoľvek predtým v novodobej histórii a naďalej prudko stúpa, čím sa

stáva jednou z určujúcich globálnych otázok 21. storočia. Z približne 200 štátov

sveta sú skoro všetky zdrojové, tranzitné alebo cieľové územia pre migrantov.“8

Osobitnú skupinu v rámci migrantov tvoria utečenci. Osobitné postavenie

utečencov spočíva v nedobrovoľnosti ich migrácie.9 Utečenec je osoba, ktorá má

opodstatnené  obavy  z  prenasledovania  z  rasových,  náboženských,

národnostných a politických dôvodov, alebo pre príslušnosť k určitej sociálnej

skupine. Z tohto dôvodu sa nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu ani

využiť ochranu  tejto  krajiny.  V  slovenskom  právnom  poriadku  je  pojem

utečenec nahradený pojmom azylant.10

In: The Policy Studies Journal. 2009, Roč. 37, č. 2, s. 257 – 273.
4 Základom teórie rámcovania (framing theory) je zameranie pozornosti médií na určité témy, ktoré sú 

následne v mediálnom priestore spojené s určitým významom. FRAMING THEORY. [11-18-2014]. 
Dostupné na internete: http://masscommtheory.com/theory-overviews/framing-theory/

5 IHLEN, Øyvind – THORBJØRNSRUD, Kjersti. 2014. Making news and influencing decisions: 
Three threshold cases concerning forced return of immigrants. In: European Journal of 
Communication. 2014, Roč. 29, č. 2, s. 139 – 152.

6 BRANTON, Regina P. – DUNAWAY, Johanna. 2009. Slanted Newspaper Coverage of Immigration: 
The Importance of Economics and Geography. In: The Policy Studies Journal. 2009, Roč. 37, č. 2, s. 
257 – 273.

7 SLEX.SK. 2014. [11-18-2014]. Dostupné na internete: http://www.slex.sk/search.asp?
fslovo=migrant&regf=Vyh%BEadaj&op=AND&vz=8

8 MIGRÁCIA VO SVETE: Medzinárodná organizácia pre migráciu. 2014. [11-22-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-vo-svete

9 NAŠI UTEČENCI. 2014. [11-22-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.nasiutecenci.sk/refugees.htm

10 DIALÓG. 2014. [11-18-2014]. Dostupné na internete: http://mic.iom.sk/dialog/2014/05/zakladne-



Cieľ a metóda výskumu

Cieľom  predkladanej  štúdie  je  poukázať na  prezentáciu  problematiky

migrantov  v  prostredí  spravodajských  webov  na  Slovensku.  Nakoľko  v

skúmanom  prostredí  neboli  realizované  výskumy,  ktoré  by  sa  zamerali  na

zobrazovanie  migrantov,  pokúsime  sa  nájsť najmä  východiská  pre  budúce

výskumy v spomínanej oblasti. Predpokladáme, ako sme uviedli vyššie, že sa

slovenské spravodajské weby venujú opisovanej problematike len okrajovo. Na

základe výsledkov výskumu kvantitatívnej obsahovej analýzy poukážeme na

mieru  zastúpenia  novinárskych  prejavov,  na  vybraných  portáloch

mienkotvorných  denníkov  na  Slovensku,  ktoré  sa  venujú  problematike

migrantov. Zaujíma nás, nakoľko sú skúmané texty autorské, alebo prebrané z

tlačových  agentúr.  Cieľom  je  i  poukázať na  krajinu,  ktorá  je  v  súvislosti  s

migrantmi spojená a rovnako i na prípadnú súvislosť so Slovenskom. V rámci

rozlišovania  spravodajstva  na  domáce  a  zahraničné  zaradíme  príspevky  o

migrantoch  do  jednej  zo  skupín.  Budeme  nás  zaujímať,  ako  je  príspevok  o

migrantoch zameraný. Budeme ho zadeľovať do jednej z kategórií – politika,

ekonomika,  kultúra,  zločin,  spoločnosť,  nezaradené.11 K  výberu  dopĺňame  i

kategóriu  nepokoje/ozbrojené  konflikty,  kvôli  predpokladanému  dôvodu

migrácie.  Nevylučujeme, že  sa  počas  kódovania  skúmaných  textov  vytvorí

kategória, ktorá poukáže na iné zameranie príspevkov o migrantoch.

V našom prípade budeme podrobovať skúmaniu texty, v ktorých sa bude

vyskytovať slovo  migrant,  utečenec  vo  všetkých  gramatických  tvaroch.

Metódou  výberu  skúmaných  príspevkov  bude  zadanie  spomínaných

kľúčových  slov  do  vyhľadávača  vybraných  spravodajských  portálov.

Postupovať budeme systematicky podľa času - od januára 2014 do novembra

2014.  Analyzovať budeme  príspevky  na  spravodajských  portáloch  Sme.sk,

Pravda.sk  a  Hnonline.sk.  Dôvodom  výberu  spomenutých  portálov  je

skutočnosť, že  ide  o  mienkotvorné  denníky  na  Slovensku,  ktoré  zároveň

prevádzkujú aj svoje spravodajské weby. 

Použitie  metódy  kvantitatívnej  obsahovej  analýzy  je  pre  takýto  typ

výskumu vhodný,  nakoľko ide o vysoko štruktúrovaný a  selektívny proces.

migracie-integracie/
11 TRAMPOTA, T., VOJTĚCHOVSKÁ, M.: Metódy výskumu médií, Portál, Praha, 2010.



Tento postup vychádza zo sociálnovedných metód merania a kvantifikácie a pri

jeho  použití  sa  predkladané  obsahy  skúmajú  s  ohľadom  na  na  niekoľko

vybraných znakov. Príznačná pre túto metódu je vysoká miera štruktúrovanosti

a vysoký stupeň overiteľnosti.12 Využitie obsahovej analýzy na skúmanie webu

je spojené s mnohými zložitými úlohami – ako napríklad výber vhodnej vzorky

a následné kódovanie skúmaného obsahu.13

Predpokladáme, že  o  problematike  migrantov  bude  na  vybraných

spravodajských weboch viac agentúrnych správ ako autorských príspevkov. Na

základe  udalostí  vo  svete  sa  môžeme domnievať, že  tematika  migrantov  sa

bude v najväčšej miere spájať s krajinami ako Sýria, Afganistan, Somálsko14 a

kvôli  geografickej  blízkosti  aj  susedná  Ukrajina.  Na  základe  naznačených

predpokladov si pre potreby výskumu stanovíme štyri výskumné otázky. 

VO1: Aký  je  pomer  domácich  príspevkov,  týkajúcich  sa  migrantov,  v

skúmaných spravodajských weboch zahraničných?

VO2: Aký  je  pomer  autorských  príspevkov,  týkajúcich  sa  migrantov,  v

skúmaných spravodajských weboch oproti agentúrnym správam?

VO3: Ktorá  krajina  je  v  príspevkoch  o  migrantoch  najčastejšie  spájaná  s

informovaním o  nich?

VO4: S  akou  oblasťou  sa  najčastejšie  spájajú  príspevky  o  problematike

migrantov v skúmaných spravodajských weboch?

Realizácia a výsledky výskumu

S  cieľom  nájsť odpovede  na  stanovené  výskumné  otázky  sme  sa  rozhodli

skúmať obsah na  vybraných weboch pomocou vyššie  spomínanej  obsahovej

analýzy. Predpokladom skúmania vybraných textov bolo vytvorenie kódovacej

knihy (Tabuľka 1). Kódovacia kniha by mala zahŕňať všetky položky, ktoré sú

nevyhnutné k odpovediam na stanovené výskumné otázky.15 Zamerali sme sa

12 SCHERER, Helmut: Úvod do metody obsahové analýzy. In: Schultz, Winfried – Scherer, Helmut – 
Hagen, Lutz – Reifová, Irena – Končelík, Jakub: Analýza obsahu mediálních sdělení. Praha: 
Karolinum 2004, s. 29 – 50

13 KIM, Inhwa – KULJIS, Jasna. 2010. Applying content analysis to Web based content. In: Journal Of 
Computing and Information Technology. 2010, Roč. 18, č. 4, s. 369-375.

14 MIGRÁCIA VO SVETE: Medzinárodná organizácia pre migráciu. 2014. [11-22-2014]. Dostupné na 
internete: http://www.iom.sk/sk/migracia/migracia-vo-svete

15 SJØVAAG, Helle – STAVELIN, Eirik. 2012. Web media and the quantitative content analysis: 
Methodological challenges in measuring online news content. In: Convergence. 2012, Roč. 18, č. 2, s.
215-229.



na štyri hlavné oblasti s cieľom zistiť zameranie/oblasť príspevku, zahraničie –

krajinu pôvodu16, autorstvo textu a kontext príspevku. 

Tabuľka 1: Kódovacia kniha výskumu 

Analyzovaných bolo 197 príspevkov na troch vybraných spravodajských

portáloch  –  pravda.sk,  hnonline.sk  a  sme.sk,  pričom  príspevky  na  portáli

pravda.sk tvorili 24,87% (N = 49), na portáli hnonline.sk 49,23% (N = 97) a na

portáli sme.sk 25,88% (N = 51). Výsledky analýzy ukazujú, že kritériá výberu

nespĺňali  v  prípade spravodajského webu pravda.sk  3  príspevky,  v  prípade

hnonline.sk 3 príspevky a v prípade sme.sk 4 príspevky. Ide o texty, ktoré sa

podľa stanovených kritérií výberu nedali zaradiť do žiadnej z kategórií. 

Pri  odpovedi  na  VO1  môžeme  konštatovať (Tabuľka  2), že  v  prípade

portálu pravda.sk bolo najviac príspevkov súvisiacich s migrantmi zaradených

do kategórie  zahraničné  (N =  33).  Spravodajský  web  hnonline.sk  obsahoval

najväčší  počet  príspevkov zaradených do kategórie  –  zahraničné (N = 76)  a

rovnako i sme.sk (N = 29).

16 Krajina pôvodu sa v kódovacej knihe nenachádza. Zaznamenávaná bola v osobitnom dokumente.



Môžeme konštatovať, že pri spracovaní problematiky migrantov v skúmaných

spravodajských  portáloch,  prevládajú  vo  všetkých  prípadoch  príspevky

týkajúce  sa  zahraničného  spravodajstva.  Najväčšie  zastúpenie  zahraničných

príspevkov (78,3%) bolo v Hnonline.sk. Na portáli pravda.sk to bolo 67,3% a na

sme.sk  sme  zaznamenali  56,8%  zahraničných  príspevkov  (Ilustrácia  1).

Vo VO2 sme si poukázali na zastúpenie autorských a agentúrnych príspevkov,

ktoré  sa  týkajú  skúmanej  problematiky  migrantov.  Výsledky  ukazujú

(Tabuľka 3), že pri všetkých portáloch je prevaha agentúrnych príspevkov. Na

portáli pravda.sk bolo 57,1% príspevkov (N = 28) agentúrnych, , spravodajský

web hnonline.sk obsahoval 60,8% (N = 59) a sme.sk 54,9% agentúrnych textov

(N = 28).

Tretia  výskumná  otázka  (VO3)  poukazuje  na  na  jednotlivé  štáty,  podľa  ich

zastúpenia  v  príspevkoch  o  migrantoch  na  vybraných  spravodajských

portáloch. 



Výsledky analýzy ukazujú, že so Slovenskom bolo v prípade portálu pravda.sk

spojených  32,65  %  (N = 16),  hnonline.sk  16,5%  (N = 16)  a  v  prípade  sme.sk

29,41% (N = 15) textov. V prípade ak bol text zaradený do kategórie zahraničie,

skúmali sme i krajinu, s ktorou sa spája jeho obsah (Ilustrácia 2).

Ilustrácia 2: Krajiny spojené s textami o migrantoch na skúmaných spravodajských portáloch

o = počet textov (cartodb.com)

Posledná  výskumná  otázka  (VO4)  sa  týka  oblastí,  ktoré  boli  spojené  s

príspevkami  o  migrantoch  na  skúmaných  spravodajských  príspevkoch

mienkotvorných  denníkov  na  Slovensku.  Výsledky  analýzy  ukazujú

(Tabuľka 5 ) , že  v  prípade  portálu  pravda.sk  sa  bolo  48,98%  (N = 24)  textov

zameraných  na  politiku,  14,28%  (N = 7)  na  ekonomiku  a  spoločnosť.  Na

ekonomickú  problematiku  bolo  na  portáli  hnonline.sk  zameraných  31,96%

(N = 31) a na spoločenskú problematiku 23,71% (N = 23) príspevkov. V prípade

sme.sk prevažovalo 33,33% (N = 17) textov súvisiacich s politikou. Nasledovali

príspevky (23,53%) spojené s nepokojmi (N = 12).



Diskusia a odporúčania pre nasledujúce výskumy

Zistenia  výskumu  ukazujú, že o problematike migrantov informujú vybrané

spravodajské  portály  mienkotvorných  denníkov  na  Slovensku  väčšinou  cez

zahraničné  udalostí.  Skúmaný  rok  2014  prinášal  najmä  kvôli  nepokojom  v

rôznych častiach svete množstvo najmä zahraničných textov. Ale napriek tomu

môžeme konštatovať, že skúmané weby sa venujú i problematike migrantov,

alebo presnejšie utečencov na Slovensku. Najmä portál sme.sk sa v roku 2014

venoval  spomedzi  všetkých  portálov  v  najväčšej  miere  migrantom

prostredníctvom domáceho  spravodajstva.  Platí  to,  hoci  v  menšej  miere  i  o

portáli  pravda.sk.  Vo  všeobecnosti  platí, že  skúmané  portály  informujú  o

migrantoch  prevažne  pomocou  zahraničných  agentúrnych  textov.  Najväčší

podiel autorských textov sme zaznamenali v prípade sme. sk. Krajinami, ktoré

sa  spomínali  v  súvislosti  s  migrantmi  alebo,  ktoré  súviseli  s  udalosťami,  o

ktorých  sa  informovalo  boli  Ukrajina,  Veľká  Británia,  Taliansko,  Nemecko

(Ilustrácia  2).  Podľa  predpokladu  bola  Ukrajina  krajinou,  o  ktorej  sa  písalo

najviac  a  to  najmä v  súvislosti  s  nepokojmi,  ktoré  sa  jej  v  skúmanom roku

dotýkali,  respektíve,  dotýkali  sa často  i  Slovenska  ako  susednej  krajiny.

Príspevky o Ukrajine tvorili skupinu textov zaradených do kategórie nepokoje.

Ako môžeme vidieť z  výsledkov,  pomerne  silne  zastúpenie  majú  (najmä  na

portáli sme.sk a pravda.sk) príspevky, ktoré sa priamo dotýkajú problematiky

migrantov  na  Slovensku.  Hnonline.sk  mali  v  roku  2014  na  svojom  portáli

prevahu  textov,  ktoré  sa  týkali  zahraničia.  Publikovanie  príspevkov  o

migrantoch sa najčastejšie spájalo na portáli sme.sk a pravda.sk s politikou, na

webe hnonline.sk to bola oblasť ekonomiky. Nezanedbateľnú časť skúmaných

textov sme z  obsahového hľadiska zaradili  do  kategórie  nepokoje.  Pomerne

nízky počet textov sme zaznamenali v súvislosti so zločinnosťou migrantov. 



Predkladanou  štúdiou  sme  sa  snažili  poukázať na  základné  oblasti, či

pojmy,  ktoré  sa  spájajú  s  informovaním o migrantoch na Slovensku v troch

vybraných  portáloch  mienkotvorných  denníkov.  Zistenia  sú  vo  väčšine

prípadov potvrdením stanovených predpokladov. Výsledky obsahovej analýzy

podľa  nášho  názoru  poukazujú  na  predpoklady,  ktoré  by  sa  mohli  sta ť

východiskami  pre  nasledujúce  skúmanie.  Skúmanie  početnosti  zastúpenia

jednotlivých oblastí si vyžaduje porovnanie so spracovaním podobných tém a

poukázanie  na  atraktivitu  podobných  tém  pre  recipienta.  Nakoľko  sme  na

vybraných  spravodajských  portáloch  podrobili  skúmaniu  všetky  príspevky,

týkajúce sa migrantov za rok 201417 bolo by azda vhodné zopakovať podobný

výskum i v nasledujúcich rokoch. 

Určitým  limitom  realizovaného  výskumu  môže  byť podstata

kvantitatívnej  analýzy,  ktorá  sa  obmedzuje  len  na  skúmanie  početnosti  a

nevenuje pozornosť kvalitatívnym znakom skúmaných premenných.18 Preto by

mohli byť odporúčaním pre nasledujúce výskumy i výsledky prezentované v

predkladanej  štúdii,  ktoré  by  sa  zamerali  napríklad  na  recipientov  a  ich

vnímanie opisovanej problematiky. 
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SUMMARY

The migrants representation on the Slovak news websites in the year 2014

The research paper is focus on the migrants representation on the selected news

websites in Slovakia. The research area includes website pravda.sk, hnonline.sk

and  sme.sk.  The  survey  was  realized  with  197  articles  on  the  mentioned

websites during year 2014 by using method of quantitative content analysis. We

point at the authorship of articles, related country and focusing of content of

selected  articles.  The  results  of  the  research  show there  is  the  most  articles

related migrants which are focused on policy, foreign countries, foreign press

agency. 


