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Abstract: The paper focuses on Otázky žurnalistiky (Questions of journalism) - journal for theory, research
and practice of mass media communication registered in the database C.E.E.O.L. (since 2007). In this paper,
we examined all editions (N = 11) of mentioned journal from January 2007 to December 2017. We analysed
all key words with effort to point at the main issues which the authors wrote about. In this text, we show
statistics about articles using and downloading from database C.E.E.O.L. The authors (N = 197) from
22 countries published in Otázky žurnalistiky 425 articles.
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V čase, keď sa v akademickom prostredí objavujú mnohé %v. predátorské vydavateľstvá a pe-
riodiká s primárnym úmyslom generovať zisk1, je potrebné úsilie na zabezpečenie dostatočnej
odbornej kvality publikovaných textov. "Hodnotným, a teda aj žiadaným autorským dielom je stále
také dielo, čo spĺňa profesionálne kritériá kvality, originality a invencie. Zmenili sa však samotné kritériá
kvality, originality a invencie.”2 Týka sa to najmä oblastí, kde existuje značná konkurencia a kde
sa uprednostňuje kvantita pred kvalitou. 

Desať rokov existencie odborného periodika Otázky žurnalistiky v databáze Central and Eas-
tern European Online Library (CEEOL)3 ponúka priestor na zhodnotenie a sumarizovanie au-
torov a publikovaných príspevkov. Tie sú v CEEOL zaradené v skupine spoločenské vedy,
z ktorých jednu kategóriu tvoria Komunikačné štúdiá. Tie obsahujú dve podskupiny – Me-
diálne štúdiá a Teóriu komunikácie4. Kategória Politické vedy obsahuje podkategóriu Politici
1 Dostupné na internete: <h+ps://www.fm.uniba.sk/pracoviska/kniznica-fm-uk/pozor-na-predatorske-
casopisy-a-vydavatelstva/> [cit. 22.10.2017]
2 SÁMELOVÁ, Anna: Odovzdať a vstrebať: neutrálna pravda masových médií. In Chudinová, E. et al.:
Médiá - Moc - Manipulácia. Bratislava : Paneurópska vysoká škola, 2016, s. 327.
3 Central and Eastern European Online Library (CEEOL). Ide o poskytovateľa akademických elektronic-
kých periodík a kníh zo strednej a východnej Európy. V súčasnosti spolupracuje s touto databázou viac
ako 600 vydavateľov. Ide o viac ako 1100 periodík a 350000 textov. Dostupné na internete:
<h+ps://www.ceeol.com> [cit. 22.10.2017]
4 Dostupné na internete: <h+ps://www.ceeol.com/browse/browse-by-subjects> [cit. 22.10.2017]
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a komunikácia. Zaradenie periodika v opisovanej databáze je pre autorov spôsobom, ako po-
sunúť svoje texty nielen akademickej verejnosti. Je to možnosť, aby boli dané texty podľa kľú-
čových slov lepšie vyhľadávané internetovými nástrojmi.

Cieľom predkladaného textu je priniesť sumár kvantitatívnych znakov, ktoré sme získali
najmä zo spomínanej databázy. Zamerali sme sa na počet, zaradenie príspevkov podľa ich ob-
sahového zamerania, použitia odborných zdrojov a na autorov publikovaných textov. Na zá-
klade skúmania všetkých kľúčových slov – ich frekvencie, predkladáme oblasti, ktorým sa au-
tori textov venovali v priebehu desiatich rokov najčastejšie5.

Záujem o texty periodika Otázky žurnalistiky v databáze CEEOL
Podľa dostupných dát z databázy CEEOL môžeme konštatovať, že v období od decembra 2015
do októbra 2017 bolo zakúpených a stiahnutých 131 textov Otázok žurnalistiky. Väčšina textov
(N = 111) bola zakúpená organizáciou a ostatné (N = 30) boli stiahnuté konkrétnym užívateľom.
Najčastejšie (N = 7) bol sťahovaný text s názvom Twiplomacia, ktorý publikoval Ma+hias Luf-
kens a nasleduje ho recenzia s názvom Media and Morality od Pavla Izraela (N = 4). Na treťom
mieste je štúdia od Miloša Horvátha – Jazyková a metajazyková kompetencia súčasného žurnalistu
a možnosti jej rozvoja (N = 4). 

Autori textov v periodiku Otázky žurnalistiky (2007 – 2017)
V skúmanom období publikovalo v periodiku 197 autorov (Ilustrácia 1). Išlo predovšetkým
o Slovákov (N = 142), za ktorými sú v poradí autori zo Spojených štátov amerických (N = 8), Če-
skej republiky (N = 6), Poľska (N = 5), Slovinska (N = 4), Rakúska (N = 3), Chorvátska (N = 4),
Španielska (N = 3), Francúzska (N = 3), Bieloruska (N = 3), Portugalska (N = 2), Maďarska
(N = 2), Holandska (N = 2), Ukrajiny (N = 1), Veľkej Británie (N = 1), Talianska (N = 1), Švaj-
čiarska (N = 1), Singapuru (N = 1), Ruska (N = 1), Luxemburska (N = 1), Írska (N = 1), Indie
(N = 1). Na jedného autora pripadá 2,16 príspevku. Osem autorov publikovalo v danom období
viac ako 10 príspevkov. Maximálny počet je 19 príspevkov na autora.

5 Pri skúmaní kľúčových slov sme exportovali kľúčové slová, ktoré uviedli autori textov na začiatku.
Slová rovnakého významu sme priradili do rovnakej kategórie, resp. znásobili ich počet. (Pozn. autora).

Ilustrácia 1: Domovské krajiny autorov 
publikácií v Otázkach žurnalistiky
(2007 – 2017)

Ilustrácia 2: Autori s najväčším počtom publikácii
(2007 – 2017)
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Najväčší6 podiel autorov7 (N = 45) pripadá na Katolícku univerzitu v Ružomberku. Na dru-
hom mieste je Univerzita Komenského v Bratislave (N = 39), na treťom Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave a štvrtom Karlova univerzita v Prahe (N = 7). Šesť autorov publikovalo
v Otázkach žurnalistiky z Univerzity v Maribore8 a štyria z Prešovskej univerzity v Prešove.

Príspevky a rubriky v Otázkach žurnalistiky
V skúmanom období bolo publikovaných 425 príspevkov. Priemerný počet príspevkov na
jedno vydanie je 23, 33. (medián = 21) a priemerný počet príspevkov na autora je 2,2 príspevku.
Do uvedeného počtu sú započítané texty vo všetkých rubrikách existujúcich v Otázkach žur-
nalistiky.

Ilustrácia 3: Počet príspevkov v číslach Otázok žurnalistiky (2007 – 2017)

V skúmaných číslach sa nachádzalo deväť pravidelných obsahových častí/rubrík9. Vzhľa-
dom na počet skúmaných vydaní bol rovnaký aj počet editoriálov (N = 21). Väčšina textov
bola zaradená v rubrike Štúdie a odborné príspevky (N = 128). Išlo väčšinou o pôvodné auto-
rské texty (N = 128), z ktorých niektoré mali povahu výskumnej štúdie10 (N = 17), no väčšina
zo štúdií sa nezaoberala výskumom, resp. mala teoretickú povahu (N = 111) a môžeme kon-

6 V skúmaní sú započítané aj príspevky so spoluautorstvom, ktoré je rozdelené pomerne medzi autorov.
(Pozn. autora).
7 Katolícka univerzita v Ružomberku (N = 45), Univerzita Komenského v Bratislave (N = 39), Univerzita
sv. Cyrila a Metoda v Trnave (N = 11), Karlova univerzita v Prahe (N = 7), University of Maribor (N = 6),
Prešovská univerzita v Prešove ((N = 4), Paneurópska vysoká škola (N = 3), Danube University Krems
(N = 2), Masarykova univerzita v Brne (N = 2), Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (N = 2), Bratislavská
vysoká škola práva (N = 1), City University (N = 1), Saint Petersburg State University (N = 1), Teerthanker
Mahaveer University (N = 1), Trnavská univerzita v Trnave (N = 1) Ukrainian Catholic University (N = 1),
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (N = 1), Universidade Nova de Lisboa 1 University of Bagh-
dad (N = 1), University of Bremen (N = 1), University of Florida (N = 1), University of Iowa (N = 1), Uni-
versity of Massachuse+s (N = 1), University of Mississippi (N = 1), University of North Carolina (N = 1),
University of Wien (N = 4), University of Strasbourg ( N = 2), University of Reunion Island (N = 2), Uni-
versity of Tennessee (N = 1), University of Wrocław (N = 1), University of Zagreb (N = 1), Žilinská univer-
zita v Žiline (N = 1), Vysoká škola múzických umení v Bratislave (N = 1), Windesheim University of Ap-
plied Science (N = 1), Zagreb University (N = 1).
8 Prekl.: University of Maribor.
9 Editoriál, mediálna kronika, ostatné (nezaradené), recenzie, referáty z konferencií reminiscencie, roz-
hovory, správy, štúdie a odborné príspevky, záverečné práce/kapitoly. (Pozn. autora).
10 „Výskumná štúdia – obyčajne je to časopisecký text, ktorý podrobne opisuje konkrétny výskum.“ Do-
stupné na internete: <h+p://www.e-metodologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/informacna-pri-
prava-vyskumu/typy-vedeckych-publikacii.php?id=i4p2> [cit. 24.10.2017]
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štatovať, že išlo najmä prehľadové štúdie11. V deviatich vydaniach môžeme nájsť interview
s novinármi a ľuďmi s mediálnej oblasti. V devätnástich vydaniach Otázok žurnalistiky sa na-
chádzala rubrika Mediálna kronika12 (N=19). Tematicky bola táto časť zameraná na predsta-
venie základných udalostí z mediálnej oblasti, ktoré sa vzťahovali na uplynulé obdobie. Texty
publikovali predovšetkým doktorandi. Rubrika Mediálna kronika vznikla pod spomenutým
názvom v roku 2009, rok predtým sa nazývala Kronika. Počet príspevkov (N = 19). Frekven-
tovaným žánrom boli i recenzie odborných publikácií (N = 93), ktoré mali miesto v každom
čísle periodika.

Samostatnou časťou bola rubrika venovaná referátom (N = 22) z konferencií, ktoré boli za-
merané na médiá. Rubrikou, kde boli zaradené informácie z rôznych udalostí, boli Správy
(N = 37). Kapitolám prevzatým z obhájených záverečných prác študentov bola rovnako veno-
vaná samostatná časť. Pri skúmaní periodika sa ukázalo, že existujú texty (N = 50), ktoré boli
publikované nepravidelne, resp. ich nebolo možné zaradiť do žiadnej zo spomenutých častí.

Ilustrácia 4: Počet príspevkov (N) v Otázkach žurnalistiky publikovaných v jednotlivých rubrikách (2007 – 2017)

Kľúčové slová a odborné zdroje skúmaných príspevkov
V snahe zamerať pozornosť na témy, ktorým sa autori v priebehu desiatich rokov venovali,
sme sa sústredili na analýzu všetkých kľúčových slov, ktoré boli uvedené na začiatku každého
textu. Kľúčové slová boli uvádzané iba pri príspevkoch zaradených do rubriky Štúdie a od-
borné príspevky. Rozdelili sme ich do kategórií podľa významov13. Opakujúce sa slová
a slovné spojenia sme označili ako viacnásobné. Podľa viacnásobného výskytu môžeme po-
ukázať na frekvenciu tematických okruhov, ktorým sa autori v textoch (N = 128) zaradených
do spomínanej časti venovali. Najčastejšie sa vyskytujúcim výrazom (N = 45) bola cirkev
(church), nasledovaná v počte slovom žurnalistika (journalism) (N = 39), lingvistika (linguistic)
(N = 35), žánre (genres) (N = 28), tlač (print) (N = 25), publikum (audience) a komunikácia
(communication) (N = 22).

11 „Prehľadová štúdia literatúry – obyčajne časopisecká alebo zborníková štúdia, ktorá podrobne opisuje,
analyzuje a hodnotí stav poznania vo vymedzenej oblasti.“ Dostupné na internete: <h+p://www.e-meto-
dologia.fedu.uniba.sk/index.php/kapitoly/informacna-priprava-vyskumu/typy-vedeckych-
publikacii.php?id=i4p2> [cit. 24.10.2017]
12 Rubrika Mediálna kronika vznikla pod spomenutým názvom v roku 2009, predtým sa nazývala Kro-
nika. Počet príspevkov (N=19). Pozn. autora.
13 Slová, ktoré označovali rovnakú skutočnosť, boli označené ako viacnásobné a zaradené pod základný
pojem označujúci danú skutočnosť, vlastnosť... (napríklad: Catholic Church, Pontif, Church).
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Ilustrácia 5: Najčastejšie používané kľúčové slová v príspevkoch Otázok žurnalistiky (2007 – 2017)

Najpočetnejšie bola za posledných desať rokov zastúpená cirkevná problematika14 – väčši-
nou v súvislosti s médiami. Autori sa zaoberali prienikom náboženského a publicistického
štýlu, novými médiami, komunikačnými prostriedkami vo vzťahu k cirkvi, verejnou mienkou
a Katolíckou cirkvou, či jazykom médií vo vzťahu k nej. Na druhé miesto v početnosti patria
texty, ktoré sa venovali žurnalistike vo všeobecnosti. Ide predovšetkým o teoretické texty, za-
merané na rôzne oblasti žurnalistiky a médií. Silné zastúpenie majú v skúmanom období texty,
ktoré sa venujú lingvistike – jazykovým kompetenciám žurnalistu, jazyku v médiách, jazy-
kovo-kodifikačným aktivitám Ľudovíta Štúra, jazykovej kultúre. Frekventovanou oblasťou
v Otázkach žurnalistiky je aj problematika žánrov – nové trendy v žánrológii, žánrové kate-
górie televíznych obsahov, novinárske žánre, žánre v anglickom novinárstve, delenie časopi-
seckých žánrov. Početne zastúpeným je pojem print, ktorý sa vzťahuje na texty venované kra-
janskej tlači, tlačiarom slovenskej periodickej tlače, reklama v tlači, slovenskej periodickej tlači.

Používanie odborných zdrojov pri písaní textov do rubriky Štúdie a odborné príspevky
Osobitnú pozornosť sme venovali aj používaniu odborných zdrojov v jednotlivých textoch,
resp. ich frekvencii. Neskúmali sme relevantnosť a odbornosť jednotlivých referencií, ale po-
núkame ich počet pri každom publikovanom texte. Menšiu skupinu, ako sme uviedli vyššie,
tvorili odborné príspevky (N = 17) s charakterom odbornej štúdie. Môžeme konštatovať, že
pri týchto textoch (N = 17) bolo využitie odborných zdrojov najvyššie (priemer = 22 referencií).
Zvyšné texty (N = 111), ktoré tvorili rubriku s odbornými príspevkami, obsahovali priemerne
13 zdrojov15. Skúmanie využívania odborných zdrojov ukazuje, že boli do rubriky Štúdie a od-
borné príspevky (N = 128) zaradené aj také texty, ktorých autori uviedli len jeden, dva, či štyri
odkazy na zdroje, z ktorých vychádzali. Domnievame sa, že vzhľadom na zameranie danej
rubriky v odbornom periodiku Otázky žurnalistiky, by sa podobné situácie nemali vyskytovať,
resp. dané texty by nemali byť súčasťou spomínanej časti.

14 Napríklad: Cirkev a nové médiá, Aktívne možnosti a perspektívy vzťahu cirkvi a laikov s využitím
elektronických médií, Verejná mienka a Katolícka cirkev, Cirkev a médiá, Cirkev a jazyk médií.
15 min = 1; max = 60; SD = 8.45; priemer = 13.07; medián = 11.
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Ilustrácia 6: Použitie odborných zdrojov v textoch 

Záver
V predkladanom texte sme predstavili existenciu odborného recenzovaného periodika Otázky
žurnalistiky a jeho zaradenie v databáze C.E.E.O.L. Poukázali sme na odborné texty z viacerých
aspektov. Jedným z nich bolo priblíženie tém, ktorým sa autori v priebehu desiatich rokov veno-
vali. Skúmali sme zastúpenie kľúčových slov v pri odborných textoch a ich frekvenciu. Existencia
textov periodika Otázky žurnalistiky v databáze CEEOL predpokladala skúmanie záujmu odbornej
verejnosti o ne a tvorí ďalšiu časť predkladaného textu. Prinášame i zoznam všetkých autorov
textov v skúmanom období, ako aj zoznam krajín, z ktorých pochádzajú. Jednotlivé texty sme za-
delili podľa pravidelných rubrík v Otázkach žurnalistiky a prinášame ich zastúpenie v nich. Mô-
žeme konštatovať, že skúmané odborné periodikum Otázky žurnalistiky má i podľa väčšiny od-
borných textov svoje miesto a úlohu pri opisovaní a hľadaní odpovede na otázky žurnalistiky.
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