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 Súasná postmoderná kultúra je poznaená viacerými defektmi 
a anomáliami, ktoré výrazným spôsobom modifikujú jej obsah a relativizujú 
jej celkový status. To, o platilo kedysi, už neplatí, alebo platí len v obmedzenej 
miere. A, ako sa zdá, v mnohých prípadoch je ažko zís z cesty konzumu, 
zvyšujúceho sa podielu komercializácie v živote jednotlivca i spolonosti 
a v neposlednom rade i tendencie preferovania pominutených a krátkozrakých 
hodnôt.  

Zovšeobecujúco – avšak bez snahy celý problém zjednoduši, i zjemni – 
možno tento nelichotivý stav oznai ako krízu kultúry a v jej rámci ako krízu 
vo vnútri jednotlivých sfér spolonosti, ktorá prerastá do podstaty a fungovania 
medziudských vzahov ako aj do procesu interpersonálnej komunikácie.  

Onou devalváciou a relativizáciou tradiných hodnôt sú postihnuté mnohé 
(ak nie všetky) segmenty spoloenskej reality. A práve k analýze krízového stavu 
v jednom takomto špecifickom segmente, t. j. vo sfére masmediálnej komunikácie, 
sa viaže obsah konferencie, ktorá sa uskutonila na pôde Slovenského syndikátu 
novinárov pri príležitosti Da vedy a techniky na Slovensku v decembri roku 2010. 
Niesla názov Kríza komunikácie v médiách a participovali na nej lenovia 
Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a pozvaní hostia, 
bývalí i súasní novinári, vydavatelia a mediálni teoretici. 

Zúastnení odborníci na konferencii si kládli za cie nielen popísa krízový 
stav v súasných slovenských médiách (printových, audiovizuálnych 
i elektronických), ale aj nájs možné východiská z tejto situácie bez toho, aby naše 
súasné masovo-komunikané prostriedky alebo ich zástupcovia stratili svoju tvár.  

Všetky publikované v príspevky v zborníku majú charakter odborných štúdií. 
Fundovanou formou sa v nich aktualizujú rôzne prejavy i aspekty komunikanej 
krízy oraz nápadnejšie prítomné v súasných masovokomunikaných 
prostriedkoch, ponúc všeobecnými zákonitosami masmediálneho 
komunikaného procesu, cez hodnotové a etické defekty žurnalistiky 
až po jazykovo-štylistické nedôslednosti a anomálie, ktorým sa neraz nevyhnú ani 
skúsení novinári a redaktori. Spolu s celým autorským kolektívom veríme, 
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že predkladaný zborník poslúži ako dôveryhodný zdroj informácií a zárove 
ponúkne dostatoné množstvo podnetov na alšiu odbornú i laickú diskusiu. 

 
(editor)  
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ABSTRACT 
The basic idea of the present article is that the main indicator of the quality of 
journalism is its journalistic function. In accordance with this assertion the author of 
the study analyzes some of the factors (reasons) that form but also deform 
journalistic work nowadays such as commercialization of media or reduction of 
informativeness of the mass media texts. 
 
KEY WORDS 
Indicator of quality of journalism, functions of journalism, factors of journalistic 
work. 
 

Ak máme zodpovedne posúdi úrove žurnalistickej komunikácie v danom 
ase, vždy sa pozrime ako plní svoju základnú funkciu – i operatívne 
a kontinuálne alebo aspo v optimálnych asových intervaloch poskytuje 
na profesionálnej úrovni dôležité informácie o spoloenstve (aj prírodnom 
prostredí) tak, aby adresátovi umožovali primerane sa v om orientova a poda 
toho aj kona. Od kvality informácií a ich prísunu potom závisí, aký obraz o dianí 
doma a vo svete si môže vytvori a poda svojich záujmov a potrieb aktívne 
pôsobi na bezprostredné aj vzdialenejšie prostredie. Pritom si myslíme, že náklad 
alebo sledovanos nemôžu by tým vyerpávajúcim (a jediným) indikátorom, lebo 
sledujú aj iné ciele. 

V rámci celkového vývoja spolonosti žurnalistika ako informaný systém 
zaujala postupne toto výsadné postavenie, udržiava si ho a upevuje i popri iných 
masovo sa rozvíjajúcich formách komunikácie. Má svoje ustálené znaky a zložky 
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a adekvátne k svojmu postaveniu aj zodpovednos za celkovú informovanos 
adresátov a v podstatnej miere i za kvalitu ich aktuálneho vedomia. 

Od samého zaiatku žurnalistika slúži zárove na operatívne šírenie 
nežurnalistických informácií a plní aj viaceré nežurnalistické funkcie 
v nenovinárskej asti celku – zábavnú, inzertnú a pod. V súasnosti v printových 
médiách je znane rozsiahly informaný a poradenský servis (programy, móda, 
zdravie, motorizmus, aktuálne znenia zákonných úprav a pod.). 

O kvalite a profesionálnej úrovni žurnalistiky ako takej vypovedá v prvom 
rade to, ako si plní svoju žurnalistickú funkciu. Inými slovami povedané: ako 
operatívne a do akej miery sú v spravodajstve a publicistike adresáti informovaní 
o aktuálnych udalostiach a skutonostiach, ich vzájomných súvislostiach 
a vzahoch, ich podstate a vývoji. 

Položme si teda otázku, i a aké medzery má adresát v tom, o sa 
dôležitého dialo a deje doma a vo svete, o om nevie a o om má nedostatoný 
alebo skreslený obraz. Za opýtanie vôbec stojí, do akej miery je v niektorých 
prípadoch ešte prvoradá hlavná funkcia žurnalistiky a i v dôsledku spontánneho 
vývoja sa na jej pozície nepredrala niektorá z vedajších funkcií. 

Ak sa však máme dosta hlbšie pod povrch a dopátra sa jednotlivých príin 
celkového stavu a úrovne žurnalistickej komunikácie, musíme komplexne 
analyzova tvorivý novinársky proces a na základe toho zisti faktory, ktoré 
ho ovplyvujú. To je druhý a podstatný krok pri jej celkovom skúmaní. 
K spomínaným faktorom zaraujeme: 

 spoloenský systém 
 politický systém 
 zriaovate alebo vydavateská inštitúcia 
 druh prostriedku masmediálnej komunikácie 
 redakcia 
 adresát 
 samotná osobnos novinára 

Spoloenský systém determinuje žurnalistiku charakterom existujúcich 
spoloenských vzahov, prijatým systémom hodnôt, vtláa žurnalistike celkový 
charakter. 
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Politický systém vytvára uritý mocenský rámec a podmienky 
pre fungovanie žurnalistiky a sem môžeme zahrnú aj legislatívnu a právnu 
stránku žurnalistickej innosti. 

Na zriaovatea alebo vydavatea sa viaže vlastníctvo periodík, 
rozhlasových a televíznych staníc. Špecifické postavenie pritom majú 
verejnoprávna televízia a rozhlas. V súkromnom sektore, ako pri každej 
podnikateskej innosti, je prioritná otázka zisku. Na vydavateovi (zriaovateovi) 
je redakcia aj jednotliví novinári závislí hmotne. Pre úspešnos v tejto sfére 
podnikania je dôležité vystihnú itateské alebo poslucháske i divácke záujmy 
a potreby adresátov a ich pohotové saturovanie. Od toho závisí celková mediálna 
nasýtenos trhu. Je to zárove platforma pre vzájomnú rivalitu a konkurenciu 
na masmediálnom trhu. 

Vydavate, príp. rozhlasová alebo televízna stanica majú tiež svoje ciele, 
zámery a predstavy o svojej innosti, orientácii, obsahovej náplni a alších 
stránkach, ktoré potom redakcia bližšie realizuje. 

Za klasické druhy masmediálnej komunikácie sa považujú tla, rozhlas, 
televízia a dokumentárny film. Dnes k nim pristupuje internet. Líšia sa od seba 
uplatnením výrazových prostriedkov, technológiou a spôsobom výroby 
žurnalistických celkov alebo relácií a programov ako aj spôsobom ich šírenia 
a percepcie. S tým súvisí pracovné tempo v redakcii, profesionálne ovládanie 
výrazových prostriedkov, redaknej techniky a pracovných postupov, tímovos 
práce at. Pritom svoj význam majú neustále inovácie a technické novinky, ktoré 
urýchujú, zefektívujú a skvalitujú celý proces výroby. 

Redakcia je miestom tvorby žurnalistických celkov a relácií. Tomu 
zodpovedá i jej zloženie, organizácia a deba práce tak, aby ich v pravidelných 
asových intervaloch mohla vytvára. Vládnu v nej urité predstavy o novinárskej 
innosti, vžité vzory a normy pri stvárovaní látky a pod. Vyznauje sa uritou 
názorovou jednotou na základné otázky a z tohto hadiska je jednotlivec nútený 
sa do nej integrova. 

Adresát je pre redakciu a každého novinára dôležitý svojou informanou 
potrebou a itateskými alebo diváckymi i poslucháskymi záujmami a potrebami. 
Zárove sa u neho asom vytvára návyk íta niektoré periodikum alebo sledova 
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niektoré relácie a v tej súvislosti môžeme hovori o uritej miere stotožnenia sa 
s ich názorovou orientáciou a formou podania informácií. 

Na osobnosti novinára sú z nášho pohadu dôležité jeho profesionálne 
a osobnostné kvality. K práci novinár potrebuje vysoký intelekt, všeobecný rozhad 
a kvalitné myslenie, lebo poznáva nové a zložité javy a pátra po ich podstate, 
ktorá dovtedy nebola známa alebo aspo nie v takom rozsahu. Musí pracova 
rýchlo a presne. To si vyžaduje osobnú odvahu, vytrvalos a vynaliezavos. 
Nadanie, talent a profesionálne schopnosti sú neodmyslitené pri stvárovaní 
látky. O úrovni žurnalistiky vypovedá i to, ako je zastúpená osobnosami. 

Môžeme skúma každý faktor osobitne, sústredi sa na niektorý lánok, 
no ak chceme posudzova celkový stav a získa úplný obraz, musíme bra 
do úvahy kumulatívne pôsobenie všetkých faktorov, lebo pôsobia synergicky 
a tvoria jednotu.1 

Najnovší vývoj poznail našu domácu žurnalistiky i tie zahraniné. Dobieha, 
o prípadne zmeškala. Má svoje dobré i slabé stránky. Namiesto niekdajšej 
cenzúry má iné obmedzenia. Do popredia vystúpila najmä otázka zisku 
a rentability. Jej tienistou stránkou je najmä obsahová a formálna povrchnos 
a strata žánrovej istoty. Skutoná a úplná nezávislos žurnalistickej tvorby 
sa nerodí ahko, a to nielen u nás. A vea úsilia stojí si ju udrža.  

V súasnosti má najväšie problémy printová tla. I taká s dlhodobými 
tradíciami. Mali by sme podrobne analyzova, ako a akými prostriedkami sa inde 
usilujú prekona súasný nepriaznivý trend. Nenechajme voný priebeh živelnému 
vývoju, ale poume sa a nájdime spôsob, ako udrža aspo v uritej asti periodík 
nezávislos a kvalitu tak, aby mohli sledova verejný záujem. 

Napriek tomu, že žurnalistika v konkrétnom ase, v uritej etape 
pod vplyvom faktorov žurnalistickej tvorby je taká, aká je, musíme vždy hada 
cestu ako sa nespreneveri jej výsadnej úlohe v spolonosti a urobi všetko 
pre to, aby uom pomáhala vidie a chápa najnovší vývoj a nachádza 
tak istejšiu pôdu pod nohami. Je to naše poslanie. 

                                                      
1 VEAS, Štefan. 1983. Novinárska publicistika 1. Publicistika racionálneho typu. Bratislava : 
Slovenské pedagogické nakladatestvo, 1983. s. 106 – 118. 
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Na záver len zhame, že indikátorom kvality žurnalistiky je jej žurnalistická 
funkcia. Faktory žurnalistickej tvorby determinujú celkovú úrove žurnalistiky 
a pôsobia kumulatívne. 
 

Literatúra 
 
[1] VEAS, Štefan. 1983. Novinárska publicistika 1. Publicistika racionálneho 

typu. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatestvo, 1983. 230 s. 
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ABSTRACT 
The present contribution deals with an ethic and moral dimension of journalism, 
ergo profession of journalism. First its author defines the concept of ethics 
in general and later on outlines the history of the most important documents 
(ethical codes) relating to journalism ethics. While various existing codes have 
some differences, most share common elements including the principles 
of truthfulness, accuracy, objectivity, impartiality, fairness, public accountability etc. 
The author also demonstrates that the current crisis of communication in media 
emerges from the non-respect of some essential principles of journalism ethics. 
 
KEY WORDS 
Ethics, ethical code, journalism ethics and standards. 
 

„Pri uvádzaní slov férovos a objektívnos si vždy uvedomím, 
ako ažko ich možno dosiahnu a ako odlišne ich vnímame. 

Nie sú to iba jalové slová. Ja hlboko verím tomu, 
že my, udia, ktorí máme kontrolu nad médiami, 

sme povinní smerova práve k takej žurnalistike, 
a že mnohé závisí od našej schopnosti napa tieto slová.“ 

(Katharine Graham) 
 

Téma etiky, vrátane tej novinárskej, sa niekedy uvádza Desatorom božích 
prikázaní, ktoré už  v roku 1 500 pred n. l. pomenovalo zásady kladného vzahu 
k blížnemu. Pod „blížnym“ sa tu pritom rozumela rodina, národ, priatelia, 
ale aj všetci udia bez rozdielu. Podstatu kona dobro v prospech iných vnímali 
podobne aj hinduistické (staroindické) Manuove zákony, babylonský 
Chammurapiho kódex i uenie ínskeho myslitea a štátnika Konfucia. Zhali 
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skúsenos, zvykové právo a morálku stároí a kodifikovali ju. Kládli dôraz 
na mravné zásady a normy konania udí – jednotlivcov aj skupín.  

Niektoré z ich akoby hovorili práve k novinárom. Boli to prvé kódexy – 
súhrny morálnych aj spoloenských noriem apelujúce na udské cnosti ako 
pravdovravnos a es (neklam, nekradni, krivo neobviuj), statonos 
a zodpovednos (nekrivdi slabému, dodrž slova svojho), na takt a empatiu 
(nesprávaj sa k iným zraujúco) i na úctivos (cti rodiov, cti iných udí, ak diea 
udrie otca, odrežú mu ruku). Rešpektovala sa v nich však aj individualita, 
osobnos loveka. V medziudských vzahoch dominovala slušnos prejavujúca sa 
v úcte loveka k loveku vrátane sebaúcty a kladný vzah k uom. 
Ten predstavuje ohaduplnos voi iným, toleranciu k správaniu sa a k názorom 
druhých a napokon takt, teda jemnocit i vnímavos k cíteniu, potrebám 
a prejavom udí. Každý novinár poas výkonu svojej profesie vstupuje 
do spoloenských vzahov, a preto by mu tieto normy mali by bu vlastné, alebo 
by si ich mal postupne osvojova, resp. osvoji. Mal by teda by cnostný aj slušný. 
„Pre noviny ako rozširovatea správ je slušnos rovnako záväzná, ako je povinná 
pre gentlemana.“ (Eugene Isaac Meyer, majite a vydavate The Washington 
Post).1 

S etikou sa asto stotožujú pojmy ako mravnos, morálka, ale mnohí 
si ju zamieajú aj s pojmom etiketa. Termín etika pritom pochádza z gréckeho 
slova ethos (zvyk, mrav, známe miesto, charakter), ktoré je základom slova 
ethikos (z grétiny morálny). V mierne modifikovanej podobe ho ako ethicus 
prevzala latinina a tvar v ženskom rode – ethica sa stal základom súasného 
termínu známeho v mnohých jazykoch ako etika. Jeden z otcov etiky známej 
tiež ako morálna filozofia sa stal Aristoteles (384 – 322 pred n. l.). Pod obsahom 
rozumel tak mravnos, teda sústavu základných noriem o mravnom, morálnom 
a spoloensky vhodnom správaní sa udí, ako aj náuku o mravnosti, mravouku.2 
Nestotožoval však tieto dva pojmy. Pod mravnosou rozumel skôr morálku, teda 
„normatívnu reguláciu správania sa udí, ich mravy, predstavy o dobre a zle, 
správnom a nesprávnom“3, cnosti a neresti, spravodlivosti a zloine a pod. 

                                                      
1 GRAHAM, Katharine. 1997. Personal History. New York : Alfred A. Knopf, Inc., 1997. s. 63.    
2 ŠALING, Samo – IVANOVÁ-ŠALINGOVÁ, Mária – MANÍKOVÁ, Zuzana. 2006. Veký slovník 
cudzích slov. Bratislava – Prešov : SAMO, 2006. 
3 REMIŠOVÁ, Anna. 2010. Etika médií. Bratislava : Kalligram, 2010. s. 50. 
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Mravouku vnímal skôr z filozofického hadiska ako uenie o všeobecnej povahe 
morálky a o špecifikách individuálnej morálnej voby.  

Obsahom morálky alebo mravnosti je súhrn mravných hodnôt, teda súbor 
morálnych noriem, ktoré sa premietajú do princípov, zásad a požiadaviek 
usmerujúcich konanie a správanie sa jednotlivcov i skupín udí vo vzájomnom 
styku, ale aj smerom k prírode i vzah jednotlivca k sebe samému. 
Prostredníctvom nich sa vštepujú ciele a idey o dobre, o poestnosti, 
bezúhonnosti, poctivosti, statonosti, chrabrosti i slušnosti, ktoré vedú 
k mravnému správaniu sa. Zahrnuté bývajú v rozliných dokumentoch – obsahuje 
ich napríklad Biblia, Korán, rozliné zákonníky i zákony a pod. V etickom 
kódexe istej spoloenskej skupiny, ktorá môže by diferencovaná i už z hadiska 
spoloenského postavenia, profesie i nejakej innosti, sú tieto normy zjednotené, 
fixované a istým spôsobom uzákonené. V tejto súvislosti hovoríme napríklad 
o lekárskej, vojenskej, obchodnej, novinárskej i inej, teda aplikovanej etike.    

Etiketa más svoj pôvod vo francúzskom slove etiquette a jej pojmovým 
obsahom je súbor pravidiel o tom, ako si má poína jednotlivec i skupina udí 
v spoloenskom styku, teda ako vystupova, ako sa správa a pod. Teda kým etika 
sa zaoberá skôr vnútorným charakterom loveka, etiketa usmeruje jeho 
poínanie navonok. A aj ke obe smerujú k pozitívnym prejavom loveka, niekedy 
si môžu odporova (estnos i pravdovravnos verzus netaktnos vnímaná 
v prípade, ke je pravda nepríjemná).  

Morálka nemá jednotný celosvetový (globálny) obsah, aj ke jej princípy 
a zásady sú v mnohom totožné. Vychádzajú z hodnôt, ktoré vyznáva udstvo ako 
celok, pretože je presvedené o tom, že sú dobré a správne, a že mu pomáhajú 
preži život kvalitnejšie, jednoduchšie, krajšie a lepšie. Kontinentálne, regionálne, 
národné i miestne zásady, normy morálky sa líšia asto len v iastkových 
prejavoch, v niektorých osobitostiach. Každá rodina má svojské poatie morálky, 
každé vierovyznanie i ideológia sa prikláa k iným hodnotám, a to platí pre všetky 
sociálne skupiny, do ktorých sa poas života zaraujeme. Všeobecne platné 
normy mravnosti spája úcta loveka k loveku, sebaúcta, úcta k životu, 
ohaduplnos, takt ako aj zdvorilé a dôstojné vystupovanie.4 Rovnako 

                                                      
4 Podrobnejšie: HLAVÁKOVÁ, Svetlana. 2004. Etiketa a protokol. Bratislava : Univerzita 
Komenského, 2004. s. 42. 
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aj pravdivos, estnos, charakternos, zmysel pre zodpovednos, spravodlivos, 
rešpektovanie udských práv a slobôd, udskej dôstojnosti at., priom všetky tieto 
normy sa uplatujú aj v mediálnej sfére. 

Termín etika poda Anny Remišovej „oznauje filozofickú disciplínu, ktorá 
sa zaoberá skúmaním morálky ako spoloenského javu.“5 Jestvuje viacero 
aspektov, z ktorých sa alej diferencujú rozliné etické koncepcie. Za profesijnú 
etiku považuje „súhrn etických požiadaviek, ktoré sprevádzajú výkon danej 
profesie a ktorými je viazaný každý len danej profesie“ a alej uvádza, 
že „profesijná etika v sebe zaha nielen historické skúsenosti z pôsobenia danej 
profesie, ale aj požiadavky spolonosti na túto profesiu.“6 Realizuje sa na úrovni 
inštitucionálnej – v podobe skupinových noriem a princípov regulujúcich poínanie 
istej profesie a na úrovni individuálnej, osobnej, v správaní sa každého lena 
danej profesie, do ktorej vstupuje etická samoregulácia. Kontrola 
nad dodržiavaním kodifikovaných noriem sa uskutouje zvyajne 
prostredníctvom platného profesijného etického kódexu, profesijnej organizácie 
a alšími orgánmi. V mediálnej  sfére sú to napríklad tlaové rady. 

Žurnalistická (novinárska) etika v zmysle aplikovanej etiky vychádza nielen 
z morálnych zásad spolonosti ako takej, ale aj z princípov, ktoré hne po vzniku 
prvých médií implantovali do práce novinárov pionieri mediálneho sveta. 
Vymedzuje pravidlá, ktorými by sa žurnalisti a médiá mali vo svojej práci 
i pôsobení riadi. Novinárska etika v tomto zmysle zha systém morálnych 
hodnôt a princípov, ktoré spravujú innos mediálnych pracovníkov novinárov, 
ich vzahu k verejnosti, k verejnému záujmu, redakcii, k vydavateovi, resp. 
k vysielateovi i prevádzkovateovi média, ku kolegom, k iným médiám a tiež voi 
objektu mediálneho záujmu, voi informaným zdrojom a pod.   

Poda Luboša Šefáka7 sa pod prvý známy pokus o sformulovanie kódexu 
novinárskej etiky podpísal Charles Dana, ktorý bol od roku 1868 vydavateom The 
New York Sun (USA). Zahrnul do v prvom rade princíp objektivity 
spravodajstva, ktorým sa novinári majú vo svojej práci riadi (získavaj iba správu 
a ni iné ako správu), upozoroval na význam verifikácie (overovania), teda 

                                                      
5 REMIŠOVÁ, Anna. 2010. Etika médií. Bratislava : Kalligram, 2010. s. 51. 
6 REMIŠOVÁ, Anna. 2010. Etika médií. Bratislava : Kalligram, 2010. s. 81. 
7 HORÁK, Pavel – ŠEFÁK, Luboš. 2000. Etika reklamy. Etika žurnalistiky. Bratislava : SOSPRA, 
2000, s. 125. 
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preskúmania a potvrdenia pravosti i správnosti faktov (nepreberaj ni z inej 
publikácie bez dokonalej istoty) a ochrany zdrojov. Varoval pred skrytou 
reklamou, ale hovoril aj o  novinárskej slušnosti a ohaduplnosti voi slabším 
(neúto na slabých a bezbranných). Vyžadoval úctu k názorom iných, 
rešpektovanie ústavy i slobody (bu verný ústave..., stoj pevne pri slobode) 
a upozoroval na nebezpeenstvo omylov i chýb (nevyslovené slovo zlú krv 
nevyvolá).  

Luboš Šefák ponúka prierez neskorších, spoiatku výsostne novinárskych 
kódexov, ktoré postupne doplnilo právo tlae kriticky odhaova neprávosti 
v spolonosti, priom boli do nich vložené požiadavky rešpektova súkromie, 
rasu, národnos ba aj svetonázor udí, odznela nutnos dodržiava prezumpciu 
neviny podozrivých a chráni deti. Nórsky kódex z roku 1936 sa dôrazne vyslovil 
aj proti manipulatívnym metódam mediálnej praxe (tendenné vytrhávanie 
faktov z kontextu, zámerné skresovanie faktov, fotomontáže a pod.). 

Súasné súbory práv a povinností novinárov vychádzajú už aj z verejného 
poriadku (platných zákonov) a zo zodpovednosti novinárov voi spolonosti 
(l. 29, ods. 2 Všeobecnej deklarácie udských práv). Etické kódexy dnes majú 
žurnalisti vo všetkých vyspelých štátoch sveta a vydávajú ich zväša (národné) 
novinárske organizácie. Na ich tvorbe sa podieajú spolone s vydavatemi 
i vysielatemi. Niektoré z nich sú detailné, formulácia iných je struná.  

Za najstarší novinársky etický kódex sa považuje francúzsky kódex 
novinárskej etiky z roku 1918, po om boli prijaté kódexy švédsky a americký, oba 
v roku 1923.  Dôraz kládli na zodpovednos novinárov za zverejnené informácie 
a ich výsostnú podriadenos iba verejnému záujmu; na slobodu slova 
i slobodu tlae, ktorú vnímali ako životne dôležité právo udstva; alej 
na nezávislos novinárov od všetkých záväzkov a záujmov (okrem vernosti 
verejnému blahu); zdôrazovali ich nestrannos (požadovali dôrazne odlišova 
názor od správy); domáhali sa presnosti, pravdovravnosti, estnosti; 
upozorovali na ochranu súkromia a dobrého mena osôb, na právo 
na odpove i opravu chybnej alebo škodlivej informácie, no a napokon 
sa hlásili k všeobecnej udskej slušnosti, teda k zdvorilosti, nie k hrubosti.  

V medzinárodnom kontexte bol prvý Medzinárodný kódex novinárskej cti 
prijatý Medzinárodnou federáciou novinárov – FIJ/IFJ (Fédération Internationale 
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des Journalistes, International Federation of Journalists) v roku 1939. Brojí už aj 
proti plagiátorstvu a prihovára sa za privilégium redakného tajomstva.  

V roku 1954 bol tento kódex modifikovaný tzv. „novou“ FIJ/IFJ (lenom je 
od roku 1991 aj Slovenský syndikát novinárov – SSN).8 Tá sa podpísala pod 
Zásady správania novinárov, doplnené v roku 1986 úastníkmi svetového 
kongresu federácie v Dánsku. Stali sa záväzným dokumentom pre všetkých 
novinárov hlásiacich sa k ideám Medzinárodnej federácie novinárov, ktorá dnes 
patrí k najväším novinárskym organizáciám na svete. 

OSN v roku 1952 zverejnila prostredníctvom svojej Podkomisie pre slobodu 
tlae a informácií Medzinárodný kódex novinárskej etiky, ktorý zhrnul 
a pregnantne sformuloval kúové požiadavky kladené na prácu novinárov. 
Poslúžil ako základ mnohým novinárskym organizáciám pri zostavovaní vlastných 
etických kódexov. Naplno v om odznela povinnos chráni dobré meno loveka. 
Za vážny profesionálny priestupok kódex oznail znevažovanie, osoovanie, 
ohováranie a neopodstatnené obviovanie. Náležitú pozornos venoval 
aj redaknému tajomstvu a ochrane tak dôverných informácií ako aj ich 
poskytovateov.  

Až v roku 1971 Federácia žurnalistov Európskeho spoloenstva dôsledne 
odlenila práva od povinností novinárov, a to v Deklarácii povinností a práv 
žurnalistov. Medzi práva zaradila slobodný prístup k informáciám, právo 
odmietnu prácu, ktorá je v rozpore so svedomím novinára, právo 
na pracovnú zmluvu zabezpeujúcu jeho materiálnu i morálnu bezpenos 
vrátane platu, ktorý by mu zaruoval ekonomickú nezávislos.  

Z významných dokumentov treba ešte spomenú Rezolúciu . 1003 
o etike novinárstva, ktorú v roku 1993 prijalo Parlamentné zhromaždenie Rady 
Európy. Jej pozitívom je akcentovanie morálnej povinnosti masových médií rieši 
konfliktné situácie v spolonosti mierovými prostriedkami, dôsledne eli 
násiliu a prejavom nenávisti a konfrontácie a vzhadom na vplyv masových 
médií na deti a mládež, nezverejova slovné a obrazové výpovede glorifikujúce 
násilie, sex a konzum a používajúce vulgarizmy. Šiesta as rezolúcie 
pojednáva o samoregulácii i dohade nad dodržiavaním zásad novinárskej etiky 

                                                      
8 Nová FIJ bola obnovená v roku 1952 a nahradila Medzinárodnú organizáciu novinárov (MON) 
založenú v roku 1946, ktorá sa zdiskreditovala pod sovietskym vplyvom.  
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prostredníctvom konštituovania orgánov pozostávajúcich z osobností z radov 
novinárov, z vydavatestiev, akademickej obce, spomedzi sudcov a používateov 
médií. Na scénu vstúpili tzv. tlaové rady a ombudsmani.9 

Viaceré myšlienky o novinárskej etike možno v histórii nájs pri menách 
významných mediálnych tvorcov: Eugene Isaac Meyer, zakladate Washington 
Post vo svojej rei z 5. marca 1935 vyjadril princípy žurnalistiky takto: 
„(1) Prvotným poslaním novín je hovori pravdu. (2) Majú hovori CELÚ pravdu 
o dôležitých udalostiach, akú len dokážu zisti. (3) Noviny sa ako rozširovate 
správ majú správa tak slušne ako gentleman. (4) To, o je vytlaené, by malo by 
rovnako vhodným ítaním pre mladých ako aj pre starých. (5) Povinnosou novín 
je háji záujmy itateov a verejnosti, nie vlastníka i vydavatea. 
(6) Pri rešpektovaní pravdy majú by noviny pripravené prináša aj materiálne 
obete, ak si to žiada záujem verejnosti. (7) Noviny nemajú by nepriateom 
žiadneho záujmu, ale majú by férové a slobodné pri hodnotení vecí verejných.“10 

Iná myšlienka Eugena Issaca Meyera hovorí o zodpovednosti novinárov 
voi verejnému záujmu a o nezasahovaní politikov do pôsobenia médií: „Aby 
noviny prežili, musia by komerne úspešné. Na rozdiel od iných komerných 
podnikov však majú zodpovednos voi záujmu verejnosti. (...) Informovanos 
obanov slobodnej krajiny musí závisie od slobodnej tlae, inak si nemôžu plni 
svoje obianske povinnosti. Preto ústava zaruuje ochranu novín 
pred zasahovaním vlády do ich innosti.“11 Negatívny vzah k médiám považoval 
Henry Kissinger za neospravedlnitený omyl, oho dôkazom bol osud prezidenta 
Nixona v afére Watergate: „On naozaj nenávidel tla. (...) Bola to veká chyba.“12 
Potvrdzuje to aj výrok Katharine Graham, dcéry a následníka zakladatea 
The Washington Post: „Imperátorský prístup Nixonovej administratívy k tomu, 
že vláda je orgánom, ktorý má právo rozhodova o tom, o om bude americký ud 
informovaný, bol znepokojujúci. (...) Ak je tla terom, obeou je verejnos.“13 

Dá sa poveda, že aféra Watergate navždy zmenila spôsob nazerania 
na žurnalistiku, na žurnalistov a na ich prácu. Práve v súvislosti s aférou 

                                                      
9 HORÁK, Pavel – ŠEFÁK, Luboš. 2000. Etika reklamy. Etika žurnalistiky. Bratislava : SOSPRA, 
2000, s. 132 – 142. 
10 GRAHAM, Katharine. 1997. Personal History. New York : Alfred A. Knopf, Inc., 1997, s. 63.    
11 Tamže, s. 180.    
12 Tamže, s. 456.    
13 Tamže, s. 458.    
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Watergate boli vo Washington Post zavedené dodnes platné rigorózne pravidlá 
pre žurnalistov: „1. Každá súas informácie z nemenovaného zdroja musí 
by potvrdená najmenej jedným alším nezávislým zdrojom. (...) 2. Nepublikova 
ni, o sa objaví v iných novinách, televízii, rozhlasovej stanici alebo médiu, 
ak to nebolo nezávisle overené a potvrdené našimi vlastnými novinármi. 3. Každé 
slovo a každú správu musí pred jej zverejnením preíta aspo jeden zo starších 
editorov a vrchný editor ju musí odobri.“14 A Katharine Graham v tejto súvislosti 
zdôrazuje: Nauili sme sa, akú kúovú rolu zohráva v spolonosti slobodná, 
schopná a energická tla. Videli sme, koko námahy stojí vládu poskytnú uom 
JEJ verziu udalostí. Znovu sme si potvrdili starú lekciu o dôležitosti práva novín 
udrža v tajnosti svoje zdroje.“15 

Etike žurnalistickej práce sa tiež venovali „noviny novinárov“ – spravodajské 
(tlaové) agentúry. „Vekí muži“, ktorí ich od pionierskych ias viedli, od zaiatku 
strážili tak ekonomickú, ako aj názorovú nezávislos agentúr, omu podriadili 
ich organizanú štruktúru a organizaný poriadok. 

Sloganom francúzskej agentúry Agence France-Presse (AFP) sa stalo 
heslo: „Vo svete, kde sú hranice medzi správou, fámou, klebetou a propagandou 
asto zahmlené, AFP doruuje fakty presné, rýchle, jasné a vyvážené.“ 
Jej nezávislos garantuje aj Štatút AFP, ktorý v roku 1957 prijal verejným 
hlasovaním francúzsky parlament. Spolu s agentúrnym manuálom (Le manuel 
de l’agencier) definoval podmienky fungovania agentúry, vymedzil jej novú právnu 
štruktúru, deklarovaj nezávislos AFP a uril povinnosti, ktoré mala plni. Poda 
štatútu „Agence France-Presse musí vždy informova presne, nestranne 
a dôveryhodne. Za žiadnych okolností nesmie podlieha akejkovek kontrole 
zo strany ideologického, politického i hospodárskeho zoskupenia“ (lánok 2, 
paragraf 1).  

„Poslaním agentúry je poskytova francúzskym a zahraniným klientom 
pravidelný a kontinuálny servis presných, nestranných a dôveryhodných správ“ 
(lánok 2, paragraf 2).16  

                                                      
14 GRAHAM, Katharine. 1997. Personal History. New York : Alfred A. Knopf, Inc., 1997, s. 471.    
15 Tamže, s. 507.   
16 Zákon . 57 až 32 z 10. januára 1957 o štatúte AFP. (LOI No 57 – 32 du 10 Janvier 1957 portant 
statut de l´Agence France-Presse.) Citované poda: Agence France-Presse. Paris : A. F. P., 1989. 
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Poda slov bývalého generálneho riaditea a výkonného prezidenta britskej 
agentúry Reuters, Petra Joba (v agentúre pôsobil v rokoch 1963 – 2001), 
„sa napriek rýchlemu tempu rozvoja Reuters hodnoty agentúry od roku 1850 
nezmenili. Rýchlos, správnos a nezaujatos nám pomáhajú popularizova naše 
meno vo svete tých, pre ktorých sú fakty podstatné“.17 

Ke sa z Reuters stala verejne obchodovatená splonos a jej akcie 
sa predávali na burze London Stock Exchange a Nasdaq, do popredia vystúpili 
princípy spolonosti – Reuters Trust Principles, schválené v roku 1941: 

• Reuters sa nikdy nesmie dosta do rúk akejkovek záujmovej skupiny alebo 
frakcie. 

• Bezúhonnos, nezávislos a nezaujatos Reuters musí by pod neustálou 
kontrolou. 

• Reuters bude poskytova nestranné a spoahlivé spravodajské servisy (...) 
každému subjektu, s ktorým má podpísaný alebo v budúcnosti uzatvorí 
kontrakt.18 

 
Nezávislos agentúry garantovala napríklad zásada požadujúca, aby 

vlastníctvo žiadneho z akcionárov nepresiahlo 15 percent akcií.19 Poistkou proti 
uchopeniu kontroly nad spolonosou sa stal dozorný trust Reuters Founders 
Share Company, ktorý vlastnil tzv. zlatú zakladateskú akciu (angl. Founders 
Share). ou bolo možné prehlasova každé rozhodnutie protireiace záujmom 
alebo princípom agentúry. Chod agentúry a poínanie zamestnancov usmeruje 
aj Kódex správania sa Reuters, ktorý vyluuje, aby boli akokovek finanne 
zainteresovaní na jej innosti. Nesmú zneužíva prístup k informáciám alebo 
obchodova s cennými papiermi spolonosti, o ktorej písali v priebehu ostatných 
31 dní, o platí aj pre ich najbližších rodinných príslušníkov.20 

Vedenie americkej agentúry Associated Press (AP) sa od svojho vzniku 
obracia na spravodajcov s požiadavkou, aby nezabúdali na slobodu tlae a aby 

                                                      
17 READ, Donald, 1992. The Power of News. The History of Reuters. Oxford : University Press, 
1992, s. 364. 
18 Reuters Holdings PLC Annual Report 1996. London : Reuters, 1997, s. 81. Tiež dostupé na 
internete: http://www.thomsonreuters.com/about/reuters_trust_principles/ [cit. 29. 09. 2010] 
19 Jej prijatie vyvolal pokus Ruperta Murdocha ovládnu Reuters odkúpením austrálskej spolonosti 
Australian News Company, ktorá vo svojom portfóliu mala akcie Reuters, priom Murdoch už bol 
vlastníkom 15-tich percent podielov Reuters. 
20 Reuters Code of Conduct. London : Reuters, 1995. 
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pod znakou AP vydávali a rozširovali necenzurovaný a neobmedzený súbor 
hodnoverných správ (Kent Cooper, 1938).21 V súvislosti s novinárskymi zásadami 
práce sa zvykne citova krédo jedného z prvých spravodajcov Associated Press, 
významnej osobnosti agentúry Lawrenca Augusta Gobrighta, ktorý v roku 1862 
vo svojej rei v Kongrese uviedol: „Mojou úlohou je oznamova iba fakty. Pokyny, 
ktorými sa riadim, mi ich nedovoujú akýmkovek spôsobom komentova. Správy 
posielam do novín s rozliným politickým zameraním. (...) Obmedzujem sa preto 
na to, o považujem za legitímnu správu (...) a usilujem sa by pravdivým 
a nestranným.“22  

Daniel Hutchins Craig, od roku 1851 generálny riadite agentúry, vydal 
obežník zaväzujúci spravodajcov dodržiava zásady tvorby agentúrnej správy. 
Craigov inštruktážny obežník explicitne vymenúva: „V súvislosti s požiadavkami 
kladenými na spravodajcov (...) chceme všetko, o je dôležité a o by mohlo 
by všeobecným záujmom tohto mesta, štátu, krajiny. (...) Chceme len fakty 
vyjadrené minimálnym potom slov, ktoré budú jasne a zrozumitene usporiadané. 
Všetky náznaky osobného postoja autora k udalosti i jeho subjektívneho názoru, 
každá politická, náboženská a sociálna predpojatos a najmä všetky osobné 
emócie (...) nemajú v depešiach spravodajcu o robi.23 „Starý kozák“ 
v spravodajskej brandži, Mate Polowetzky, to vyjadril ostroumnejšie: „Kto ide alej 
ako k holej správe, musí zauja stanovisko, preukáza ostrovtip. Väšina udí 
sa preto radšej pridržiava holých faktov. Za fakty sa dá totiž ahšie schova“.24 

K podobným zásadám sa po Novembri 1989 prihlásila aj eská tisková 
kancelá (TK) a Tlaová agentúra Slovenskej republiky (TASR). V zákone, 
ktorým bola etablovaná TK už v roku 1992, odznela povinnos „poskytova 
objektívne a všestranné informácie na slobodné utváranie názorov“.25 Slovenskej 
partnerke – TASR to trvalo alších 16 rokov, kým jej to zákon z roku 2008 

                                                      
The Associated Press 1997 Annual Report. New York : AP, 1998, s. 18. 
22 AP World. Spring/Summer 1998, s. 6. AP History. History of News. Dostupé na internete: 
http://www.ap.org [cit. 15. 03. 2000] 
23 Poda: SCHWARZLOSE, R. A.: The Nation’s Newsbrokers... s. 172. (Printed in New York 
Associated Press Circular. Signed in type by D. H. Craig. New York : Cornell Papers, 1854.)  
24 LUYKEN, Reiner: Geo. Hamburg 1991. 
25 Zákon eské národní rady . 517 ze dne 21. íjna 1992 o eské tiskové kancelái. Dostupné na 
internete: http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=12102&FileName=92-
z517&Rocnik=1992 [Cit. 17. 08. 2010] 
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umožnil.26 Treba však poveda, že novodobé diskusie okolo novinárskej etiky, 
ktoré sa rozpútali po tzv. „nežnej revolúcii“, teda na zaiatku 90. rokov, neboli 
zaleka jednoduché. V demokraticky fungujúcej, slobodnej spolonosti nadobudli 
mravné normy pôsobenia novinárov a fungovania médií nový, ovea väší 
význam. Na pretras da sa dostali dilemy ako sloboda médií verzus 
ich spoloenská zodpovednos, právo na informácie proti právu na ochranu 
osobnosti, bulvár kontra seriózna žurnalistika, služba verejnosti ako protipól 
k záujmom vydavatea, vysielatea, majitea. Socialistickou mediálnou praxou 
odchovaní novinári ich totiž nepotrebovali rieši. O všetko sa za nich postaral 
režim reprezentovaný cenzúrou. Preto prijatie Etického kódexu Slovenského 
syndikátu novinárov (alej SSN), ktorý schválil jeho prvý snem da 19. októbra 
1990, treba považova za významný poin.  

Vychádzal zo Všeobecnej deklarácie udských práv, ktorú prijalo Valné 
zhromaždenie OSN da 10. decembra 1948. V lánku 19 sa tu explicitne 
podiarkuje: „Každý má právo na slobodu presvedenia a prejavu. Toto právo 
nepripúša, aby niekto trpel vinu pre svoje presvedenie a zaha právo 
vyhadáva, prijíma a rozširova informácie a myšlienky akýmikovek 
prostriedkami a bez ohadu na hranice.”27  

Uvedený dokument toto právo nepriamo alej upravuje. V lánku 29 
sa napríklad hovorí: „Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený 
len obmedzeniam ustanoveným zákonom výhradne preto, aby sa zabezpeilo 
uznanie a zachovávanie práv a slobôd ostatných a vyhovelo sa spravodlivým 
požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej 
spolonosti.“28 

Z uvedených ustanovení vyplýva tak právo verejnosti by informovanou ako 
aj právo žurnalistov rozširova informácie. Avšak to druhé právo, ako vidíme, 
nie je v demokratickej spolonosti neobmedzené. Musí rešpektova práva 
a slobody verejnosti a limitujú ho tiež vžité morálne normy i ustanovenia 

                                                      
26 Zákon NR SR  . 38 Z. z. O Tlaovej agentúre Slovenskej republiky z 23. septembra 2008. 
Dostupné na internete:  http://www.tasr.sk/files/pdf/2008-385.pdf [Cit. 22.09. 2010] 
 Všeobecná deklarácia udských práv. Dostupné na internete: 
http://www.informovanypacient.sk/source/download/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf  
[cit. 25. 01. 2011] 
28 Tamže. 
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garantujúce verejný poriadok i blaho spolonosti. Pod nimi Všeobecná deklarácia 
udských práv rozumie napríklad: 

• „Všetci udia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach (l. 1). 
• Každý je oprávnený na všetky slobody a práva, ktoré ustanovuje táto 

deklarácia, bez akéhokovek ohadu na rasu, farbu, pohlavie, jazyk, 
náboženstvo, politické a iné zmýšanie, národnostný alebo sociálny 
pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie (l. 2). 

• Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpenos (l. 3). 
• Všetci sú pred zákonom rovní a majú právo na rovnakú základnú 

ochranu bez akejkovek diskriminácie (l. 4). 

• Každý má právo na úinnú ochranu proti inom, ktoré porušujú základné 
práva, ktoré sú mu priznané ústavou alebo zákonom pred vnútroštátnymi 
súdmi (l. 8). 

• Každý, kto je obvinený z trestného inu, má právo by považovaný 
za nevinného, pokia sa nepreukázala jeho vina vo verejnom konaní, 
v ktorom sa mu dali všetky záruky potrebné na jeho obranu (l. 11). 

• Nikto nesmie by vystavený svojvonému zasahovaniu do súkromného 
života, do rodiny, domova alebo korešpondencie, ani útokom na svoju 
es a poves. Každý má právo na právnu ochranu proti takým zásahom 
alebo útokom (l. 12). 

• Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva (l. 18). 
• Každý má právo na slobodu presvedenia a prejavu (l. 19). 
• Každý lovek ako len spolonosti má právo na sociálne zabezpeenie 

a nárok na to, aby mu boli národným úsilím a medzinárodnou 
súinnosou v súlade s organizáciou a prostriedkami príslušného štátu 
zabezpeené hospodárske, sociálne a kultúrne práva, nevyhnutné 
na jeho dôstojnos a na slobodný rozvoj jeho osobnosti (l. 22). 

• Každý má právo na ochranu morálnych a materiálnych záujmov, ktoré 
vyplývajú z jeho vedeckej, literárnej alebo umeleckej tvorby (l. 27).“29 

 

                                                      
 Všeobecná deklarácia udských práv. Dostupné na internete: 
http://www.informovanypacient.sk/source/download/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf  
[cit. 25. 01. 2011] 





 
24 | S t r a n a  

 

Sloboda slova teda nemôže by neobmedzená a novinári majú svoje limity 
špecifikované už v tomto základnom dokumente. Proti právu na slobodu prejavu 
tu stojí právo loveka na svoju dôstojnos, osobnú bezpenos, súkromie, es i 
poves, ale aj prezumpcia neviny a právo na právnu ochranu. Tieto konštatovania 
vyvolávajú otázky – má niektoré z uvedených práv prednos pred iným? 
Ak sú rovnocenné, ako rieši spory medzi žurnalistami, resp. medzi masovými 
médiami a ich žalobcami?  

V 90. rokoch sa súdne spory tohto druhu objavovali na Slovensku pomerne 
asto. Potreba konkretizova pravidlá upravujúce vzah novinárov k verejnosti 
sa stala témou da. as problémov mala vyrieši nová legislatíva Slovenskej 
republiky, zvyšok bolo treba upravi etickými normami. Ako však presadzova 
morálne hodnoty v spolonosti, kde zlodej a podvodník sa považoval 
za „šikovného“, kde „vulgárny kapitalizmus“ zrušil solidaritu so slabšími, ktorá 
panovala za socializmu, a ktorú ešte nestihla nahradi „kapitalistická“ 
dobroinnos, v spolonosti, z ktorej sa vytrácala úcta k autoritám, k vzdelaniu, 
k zákonom, k všeobecnej udskej slušnosti a postupne ich nahrádzala hrubos, 
arogancia, agresívnos, konzumný spôsob života.  

Situáciu komplikovalo aj to, že z mnohých médií odišli (dobrovone 
aj nedobrovone) skúsení novinári, o spôsobilo generanú priepas. „Odídencov“ 
nahradilo pokolenie mladých žurnalistov bez praxe, skúseností a asto 
i bez novinárskeho i iného vzdelania. Obsadzovali miesta v už etablovaných, ale 
aj v novovzniknutých médiách. Iba málo z nich malo to šastie, aby ich do remesla 
uviedol skúsený bard. Neudo, že 90. roky scenárista a textár Boris Filan 
charakterizoval ako roky utáraných moderátorov, ktorí hovoria vea, ale nepovedia 
ni, ktorí rozprávajú radi a neprestajne, ale bez znalosti spisovného jazyka. Mohli 
títo rýchlo vykvasení novinári eli zložitosti doby? Dokázali sa vyrovna s novými 
úlohami médií? Preferencia smerovala k tomu, o bolo dovtedy zakázané – 
k bulvárnosti, k pseudo-celebritám, k negatívnym témam (v zmysle pouky anglo-
americkej žurnalistiky – Bad news are good news, iže Zlé správy sú dobré 
správy) a pod. Vplyv vedúcej úlohy komunistickej strany nahradili záujmy politikov 
a vydavateov i prevádzkovateov vysielania, zaal sa boj o politický vplyv 
na médiá predovšetkým v službách verejného záujmu – na Slovenský rozhlas, 
Slovenskú televíziu a Tlaovú agentúru Slovenskej republiky.  
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Medzi mediálnymi odborníkmi, a to tak teoretikmi ako aj praktikmi, 
sa rozpútala živá diskusia o zodpovednosti novinárov voi verejnosti, ktorej je 
novinárska výpove urená, ale aj voi tým, o ktorých masové médiá hovoria. 
Tribúnou odbornej diskusie sa stal asopis pre teóriu, výskum a prax 
masmediálnej komunikácie – Otázky žurnalistiky. Zapájal sa do nej 
predovšetkým uite Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave, docent Luboš Šefák, ktorý bol jedným z hlavných 
tvorcov nielen etických noriem, ale aj slovenských mediálnych zákonov. Svoje 
zdôvodnené návrhy prezentoval prostredníctvom publikovaných štúdií – 
O poslednej novelizácii tlaového zákona (OŽ  1991/34), O novinárskej 
profesionálnej etike a jej kódexoch (Tamže), Záver diskusie o novinárskej 
profesionálnej etike a jej kódexoch (OŽ 1992/35), Novinárska etika (Žurnalistická 
tvorba v tlai, 1993), Vývoj mediálneho zákonodárstva v SFR a SR po novembri 
1989 (OŽ 1994/37), O pravdivosti v novinárstve (OŽ 1997/40), Mediálne právo, 
Novinárska etika (Ekonomická žurnalistika, 1999) a napokon v publikácii Etika 
reklamy. Etika žurnalistiky, (1999).  

Luboš Šefák vnímal spätos žurnalistickej etiky a legislatívy (tlaového 
práva) a upozoroval na škodlivos zasahovania do tohto vzahu zo strany 
štátnych orgánov.30 Švajiarsky odborník Ludwig Hasler k nim zahrnul aj trh. 
Na stránkach Otázok žurnalistiky sa spýtal: „o chceme? o smieme? 
o máme?“, aby si vzápätí odpovedal: „Trh riadi to, o chceme, zákon to, 
o smieme a etika to, o máme.“31 Zamýša sa nad pôvodom autority etiky, ktorá 
nemôže sankcionova tak ako trh (bankrot) a zákon (trest). Napriek tomu 
poukazuje práve na to, že ke trh „ruinuje dobrú starú žurnalistiku“ a „zákon 
je bezmocný“, vtedy musí zasiahnu mediálna etika! „Mediálne právo zakazuje 
mnohé, po om trh baží. (...) A etika povie: Nemáme robi všetko to, o smieme!“32 
Odmieta však etiku ako záchrannú brzdu, etiku výziev i etiku zákazov. Prihovára 
sa za motivujúcu etiku, pretože etika môže ovplyvni iba tých, ktorí sa chcú da 
ovplyvni, a preto musí by motivujúcou.33 

                                                      
30 ŠEFÁK, Luboš. 1997. Hranice medzi novinárskou etikou a právom. In: Etika žurnalistiky 
a tlaové rady. Bratislava : SSN – Phare, 1997, s. 37. 
31 HASLER, Ludwig. 1997. Medzi obchodom a morálkou. Možnosti a hranice mediálnej etiky. In 
Otázky žurnalistiky, 1997, ro. 40, . 3, s. 177. 
32 Tamže, s. 177. 
33 Tamže, s.178. 
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Trhová ekonomika doviedla v 90. rokoch mediálny trh na Slovensku 
k prudkému nárastu potu masových médií, ktoré slovenskému itateovi, 
poslucháovi a divákovi predstavili negatívne trendy v žurnalistike. Zákon zasa 
predstavil svoj represívny charakter. Problémom mediálnej sféry sa zaali okrem 
novinárov a ich profesijných organizácií venova aj politici a verejnos. Riešením 
porušovania novinárskej etiky bola poverená Tlaová rada konštituovaná v roku 
1998 a inná od roku 2002. Do dnešného da celkovo prešetrila 123 podnetov 
poukazujúcich na porušovanie novinárskej etiky – za rok 2002 ich bolo 14, 2003 – 
15, 2004 – 0, 2005 – 15 + 4 podnety z roku 2004,  2006 – 11, 2007 – 15, 2008 – 
15, 2009 – 17, 2010 - 17.34 Na porovnanie, Rada pre vysielanie a retransmisiu 
prešetrila v roku 2010 až 472 podnetov voi obsahu vysielania.35   

Sankcionova však možno iba dokonané dielo. Sankciám treba 
predchádza. Neakáme, kým pacient umrie, lieime ho. Novinári by sa nemali 
spolieha na to, že kontrolný mechanizmus azda neodhalí ich prehrešok voi 
pravde alebo porušeniu legislatívnych a mravných noriem. Cesta vedie 
cez sebakontrolu opierajúcu sa o etické normy žurnalistickej práce a o platnú 
legislatívu. Dnes sú slovenskej mediálnej praxi dobre známe negatívne snahy 
stiera hranice medzi komentárom a správou, ignorova nestrannos 
a vyváženos, manipulatívne vytrháva fakty z kontextu, uchyova sa k prejavom 
skrytej reklamy, k plagiátorstvu, k polopravdám a ku klamstvám, k zavádzaniu. 
Slovenskí žurnalisti nerešpektujú právo na súkromie neverejných osôb a konflikt 
záujmov u nich nie je výnimkou. Vydavatelia sa uchyujú k tvorbe vlastných 
etických kódexov nezávisle od SSN, o triešti, resp. oslabuje pôsobenie mravných 
noriem v žurnalistike. Tie majú médiá spája, nie rozdeova. Azda preto sa viacerí 
vydavatelia a predstavitelia syndikátu nakoniec rozhodli spoji svoje sily, z oho 
vzišlo nové znenie Etického kódexu novinára (žia, ženský rod v názve 
absentuje), ktorý 5. novembra 2010 prijali delegáti deviateho Snemu SSN. 
Upravuje znenie kódexu, ktorý schválil 1. Snem SSN v októbri 1990. o sa v om 
zmenilo? 

Pôvodných šes lánkov kódexu sa rozrástlo na desa, pribudli lánky: 
I. Zámer, II. Základné hodnoty, VIII. Cenzúra, IX. Pristúpenie ku kódexu 

                                                      
34 Dostupné na internete:  http://trsr.sk/vyrocne-spravy/ [Cit. 30. 09. 2011) 
35 In: Správa o stave vysielania a o innosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2010. 
Bratislava : Rada pre vysielanie a retransmisiu 2011, s. 51. 
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a X. Prechodné a záverené ustanovenia, naopak vypadol lánok VI. Novinár 
a verejný záujem. Zmenilo sa aj znenie preambuly.36 

Zámerom tvorcov bolo: a) stanovi záväzné pravidlá výkonu povolania 
slovenských novinárov a niektorých profesijných organizácií (v dokumente 
sú vymenované), b) slúži ako návod pre ostatných profesionálov i amatérov 
vytvárajúcich mediálne obsahy a c) informova verejnos o zásadách novinárskej 
práce.  

Za prvoradé hodnoty (II.) boli zvolené osobná sloboda, spravodlivos 
a slušnos. Kúové zásady v práci novinára sú nestrannos, vyváženos, 
objektivita, poctivos, estnos, pravdivos, zodpovednos a dôsledné overovanie 
faktov. Domnievame sa, že tieto navonok abstraktné hodnoty bolo možné oživi, 
ergo dešifrova a konkretizova ich. Boli by tak názornejšie, presvedivejšie, 
a tým aj úinnejšie. 

as III. Novinár a verejnos bola rozšírená na 16 bodov, ktoré postupne 
riešia povinnos verifikova fakty, uvádza informané zdroje, informova pravdivo, 
zretene oddeova názory od spravodajstva a opravova každú nesprávnu 
informáciu.  

Kódex podiarkol právo novinára na osobnú integritu, ak sa ocitne 
v konflikte záujmov a nevhodnos jeho politickej angažovanosti, ktorá by mohla 
spochybni jeho nestrannos a objektívnos. Vyslovil sa proti manipulácii (nehovorí 
už o skresovaní a zamliavaní faktov ako predošlý kódex), zavádzaniu 
(predovšetkým pri tvorbe titulkov), proti skrytej reklame, korupcii a plagiátorstvu 
(aj vlastných diel).  

Tu treba kriticky poznamena, že as bodu 2, v ktorom sa hovorí o tom, 
že novinár „zdroj neuvádza v prípade použitia utajeného alebo dôverného zdroja“, 
je sformulovaná z aspektu vecnosti nesprávne. Platí, že žurnalista zdroj UVÁDZA 
vždy, a to aj v takom prípade, ke informátor musí zosta utajený, v anonymite. 
o však netreba, je MENOVA ho. Avšak v takom prípade treba nemenovaný 
zdroj o najpresnejšie identifikova (odvolajúc sa napríklad na prostredie, 
z ktorého pochádza). 

                                                      
36 Etický kódex novinárov. Slovenský syndikát novinárov, schválil 9. Snem SSN, Bratislava, 5. 11. 
2010. Dostupné na internete: http://www.mediahit.sk/?id=139&view_more=4136 [cit. 16. 09. 
2011] 
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Novinár svoj zdroj uvedie aj vtedy, ke jeho informátor chce alebo musí 
zosta v úplnej anonymite, lebo je v ohrození jeho život, jeho rodina alebo jeho 
kariéra. Uvedie ho však pod pseudonymom, ako to bolo aj v prípade Watergate. 

Pripomeme si postup dvoch asi najslávnejších novinárov súasnosti – 
Carla Bernsteina a Boba Woodwarda, ktorí ani vo svojej knihe Všetci 
prezidentovi muži (angl. All the President’s Men, 1987), nezverejnili meno 
najdôležitejšieho informaného zdroja aféry Watergate a naalej rešpektovali jeho 
anonymitu používajúc pseudonym „Hlboké hrdlo“ (angl. Deep Throat – názov 
prevzatý z pornografického filmu).37 

Zaujal nás alej bod 14, ktorý nabáda žurnalistov, aby nevyužívali výsady 
vyplývajúce z ich povolania vo svoj prospech (novinársky preukaz nevynímajúc) 
v situáciách, ktoré nesúvisia s ich povolaním. Na sneme odznelo podrobnejšie 
vysvetlenie tohto bodu. Za zneužitie sa napríklad nepovažuje, ke sa preukážeme 
novinárskym preukazom s cieom získa bezplatný vstup do múzeí a iných 
kultúrnych ustanovizní doma i vo svete. V texte sa ale táto vysvetlivka neobjavila. 

V novoprijatom kódexe okrem iného absentuje:  

• požiadavka rešpektova mieru vkusu a primeranos výrazových 
prostriedkov; 

• špecifikácia podmienok, za akých je nutné publikova opravu, resp. 
odpove; 

• artikulácia povinnosti preukazova primeranú úctu iným štátom, 
národom, rasám a ich demokratickým tradíciám, inštitúciám, kultúre 
a morálke; 

• ochrana recipienta najmä ak ide o diea, mladistvých i mimoriadne 
citlivých udí. 

 
           Naše publikum si totiž zaslúži rešpekt, úctu, ohaduplnos a zodpovedný 
prístup novinárov aj pri zverejovaní krutosti, hrubosti i vulgárnych prejavov.   

Za pozitívum treba oznai bod o prezumpcii neviny, ktorým bola doplnená 
as IV. o Novinárovi a objekte jeho záujmu ako aj rozšírenie zákazu znižova 
nielen dobré meno osoby, ale aj jej es a dôstojnos. Za naozaj prínosné 

                                                      
37 BERNSTEIN, Carl – WOODWARD, Bob. 2002. Všichni prezidentovi muži. Praha : BB art, 2002. 
332 s.  
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považujeme usmernenie obsiahnuté v bode 3 (as IV.) – novinár nepodnecuje 
nenávis, ani diskrimináciu založenú na rase, svetonázore (vrátane náboženstva), 
etnickom pôvode, veku, sociálnom postavení, sexuálnej orientácii i pohlaví 
(presnejšie by bolo rode). Pitoreskne vyznieva dôvetok: O príslušnosti k menšine 
informuje iba v prípade relevantnosti takejto informácie ku kontextu novinárskeho 
prejavu, pretože toto ustanovenie sa predsa vzahuje na všetky vymenované 
aspekty potenciálnej diskriminácie. A úsmev na tvári vyvoláva zmienka o rodovej 
rovnosti, ve samotný názov kódexu ju nerešpektuje.  

Podnetná je as V. Novinár a zdroj informácií, ku ktorej len jedna 
poznámka. Syndikát tu mohol využi príležitos vnies štandardnú zahraninú prax 
poskytovania informácií do domácich pomerov. Transparentnos je vo vierohodnosti 
médií kúová, a preto sa novinári usilujú vždy, ke to okolnosti dovolia, získa 
informácie zverejnitené (angl. „on the record“). Poda pravidiel americkej agentúry 
Associated Press informácie z nemenovaného (anonymného) zdroja možno 
použi iba ak: 

1. ide o kúový fakt, nie názor alebo špekuláciu; 
2. informácia nie je inak dostupná; 
3. ide o spoahlivý a dobre informovaný zdroj.38 

 
Žurnalista, ktorý sa rozhodne zverejni informáciu z nemenovaného, 

anonymného zdroja, musí ma povolenie nadriadeného (ten by mal pozna identitu 
informátora a poklada ju za redakné tajomstvo). On potom nesie zodpovednos 
za prípadné dementovanie (popretie) informácie. Ako sme už uviedli, identitu a 
spoahlivos nemenovaného zdroja však treba v médiu o najpresnejšie 
identifikova. Je vhodné vysvetli zárove príiny zatajenia mena zdroja a uvies 
dôvody, preo zdroj pristúpil k zverejneniu daných faktov. 

Ke informaný zdroj odmietne publicitu informácií, ktoré poskytol, musí 
o to požiada PRED rozhovorom s novinárom. Podmienky sa urujú vždy 
na zaiatku, nie v priebehu alebo na konci stretnutia. Je to zlaté pravidlo celej 
západnej žurnalistiky. 

                                                      
38 THE ASSOCIATED PRESS STATEMENT OF NEWS VALUES AND PRINCIPLES. Dostupné na 
internete: http://www.ap.org/newsvalues/index.html [Cit. 15. 09. 2011] 
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Pred zverejnením informácie z nemenovaného zdroja je povinnosou 
redakcie overi si tak pravdivos faktov, ako aj kompetentnos informátora (Vie, 
o om hovorí?). Rutinnou praxou je potvrdi získaný materiál z viacerých zdrojov. 
S jedným informátorom sa uspokojíme len vtedy, ke ide o mimoriadne 
dôveryhodnú a spoahlivú autoritu s hlbokou znalosou témy. Anglo-americká prax 
tiež vyžaduje, aby ešte pred zverejnením nového faktu médium získalo vyjadrenie 
organizácie alebo osoby, ktorej sa informácia dotýka. 

A pretože nie všetci rozumejú v novinárskom svete termínom rozšíreným 
v anglitine, AP ponúka vysvetlenie. Informácie poskytované: 

• „on the record” sú publikovatené, a patrí k nim aj meno a priezvisko, 
príp. funkcia alebo titul informaného zdroja; 

• „off the record” nie sú na základe dohody so zdrojom urené 
na zverejnenie, iže nie je ani dôvod uvádza zdroj; 

• „on background“ umožujú použi informáciu, avšak bez zverejnenia 
identity zdroja, i ke ho možno o najpresnejšie identifikova; 

• „deep backrgound“ indikujú možnos zverejnenia informácie, avšak 
bez akéhokovek odkazu na zdroj.39 

 
O týchto postupoch hovoril už nórsky Manifest Bu opatrný! z roku 1936, 

konkrétne v l. 3, ods. 3. 2: „Z vyjadrenia, ktoré je dané, by malo jasne vyplýva, 
že môže by zverejnené“.40 Pregnantnejšie túto požiadavku formuluje 
Medzinárodný kódex novinárskej etiky  z pera OSN (1952), v ktorom sa v l. 3 
píše: „Tí, ktorí publikujú informácie a komentáre, musia prevzia 
za ne zodpovednos; zbavi sa jej môžu len vtedy, ak sa jej zbavia vopred“.41 SSN 
má za sebou záslužnú prácu. Škoda len, že premrhal šancu vnies v tomto smere 
osvetu medzi našich žurnalistov. 

Prestížna americká agentúra Associated Press vydala v roku 2006 
vyhlásenie, ktoré korešponduje s uvedenými postulátmi (The Associated Press 

                                                      
39 The Missouri Group: BROOKS, Brian S. – KENNEDY, George – MOEN, Daryl R. – RANLY, 
Don. 1992. News Reporting and Writing. New York : St. Martin´s Press, 1992. s. 138. Tiež: THE 
ASSOCIATED PRESS STATEMENT OF NEWS VALUES AND PRINCIPLES. Dostupné na 
internete: http://www.ap.org/newsvalues/index.html  [Cit. 15. 09. 2011] 
40 Citované poda: HORÁK, Pavel – ŠEFÁK, Luboš. 2000. Etika reklamy. Etika žurnalistiky. 
Bratislava : SOSPRA, 2000. s. 130. 
41 Tamže, s. 134 – 135. 
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Statement of News Values and Principles). Vyjadruje v om svoj postoj 
k spravodajským hodnotám a žurnalistickým pracovným princípom. Okrem 
pomerne podrobného návodu na prácu spravodajcu AP demonštruje aj svoj odpor 
k akejkovek „nepresnosti, nedbalosti, predpojatosti a skresovaniu faktov”42 
a alej:  

• vyslovuje potrebu presných a verných citátov; 
• prikazuje vždy uvádza a poda možnosti identifikova informaný zdroj; 

• informuje, že ochranu zdroja pod záštitou anonymity možno poskytova iba 
znalému a spoahlivému zdroju, aj to iba vtedy, ke na tom zdroj trvá a ke 
informácia, ktorú poskytol, nepatrí do kategórie špekulácií alebo názorov, 
príp. ke neexistuje iný spôsob ako informáciu získa; 

• zdôrazuje nezmieritenos agentúry s plagiátorstvom; 

• odporúa vyhýba sa situáciám, kedy môže dôjs ku konfliktu záujmov; 
• od spravodajcov požaduje, aby sa nikdy nespreneverili zásade férovosti 

a nezaujatosti; 

• zakazuje žurnalistom AP predstavova sa pod falošným menom 
a podpláca zdroje s cieom získa prístup k informáciám; 

• nariauje spravodajcom, aby sa za každých okolností usilovali získa 
vyjadrenie osoby, ktorú prezentujú v negatívnom svetle; 

• a tiež aby každú zverejnenú chybu dôsledne, rýchlo a dôkladne opravili.  
 
  „Nemám ambície tvrdi, že Associated Press je dokonalá. Ovplyvujú ju 
všetky udské slabosti”, napísal v roku 1914 Melville E. Stone, jeden z vekých 
mužov AP, „ale usiluje sa o pravdivé, nezaujaté spravodajstvo (...) etické 
v najväšej možnej miere“.43 A o to by sme sa mali snaži aj my, slovenskí 
žurnalisti a slovenské žurnalistky.  

Ve ako uvádza správa Novinárska profesia na Slovensku v roku 2010 
o výsledkoch prieskumu metódou ankety medzi slovenskými novinármi 
v mesiacoch máj až august 2010, ktorý na podnet SSN uskutonila Fakulta 
masmédií Paneurópskej vysokej školy, len desa percent novinárov si myslí, 

                                                      
42 The Associated Press Statement of News Values and Principles. Dostupné na internete: 
http://www.ap.org/newsvalues/index.html [cit. 19. 10. 2011] 
43 Tamže.  
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že novinári sú u nás nezávislí, štvrtina odpovedala negatívne.44 Prieskum okrem 
iného ukázal, že:  

• pracovné zaaženie novinárov je vysoké, nadpoloviná väšina 
(54,2 %) pracuje viac ako 5 dní do týžda; 

• príjmy novinárov sú diferencovanejšie, najmä riadiaci pracovníci majú 
príjmy podstatne vyššie ako radoví, predovšetkým mladí a menej 
kvalifikovaní novinári;  

• priemerný istý mesaný príjem slovenských novinárov je 795 eur 
(23.950 Sk) a väšina novinárov (46,3 %) pociuje skôr zvýšenie ako 
zníženie (23,5 %) vlastnej životnej úrovne; 

• najvyššie percento slovenských novinárov si cení slobodu rozhodovania 
(66,4 %) a úrove osobnej nezávislosti (54 %). 

 
Na otázku, do akej miery novinári pociujú politické, ekonomické 
a vnútroredakné tlaky, sa v spomínanom výskume uvádza:  

• oproti roku 2005 politické tlaky novinári pociujú v ovea väšej miere – 
štvrtina asto, 45,8 % ojedinele; iba necelých 30 % novinárov takéto 
tlaky nepociuje (pred 5 rokmi to bola celá polovica); 

• ekonomické tlaky sa oproti roku 2005 takmer nezmenili – asto 
ich pociuje až 28,8 % a ojedinele 44,8 % novinárov; 

• vnútroredakné tlaky (majiteov a manažérov médií) sú asto 
nástrojom, ktorým sa transformujú politické alebo ekonomické tlaky 
zvonka; v tejto oblasti nastali negatívne zmeny, podiel tých, o žiaden 
vnútorný tlak v redakcii nepociujú, sa od roku 1997 znížil z 55,50 % 
na 47,7 %; 

• percento tých, o sú presvedení, že sa novinárskym povolaním uživia, 
pokleslo od roku 1997 z 31,6% na 22,6 %, priom 27% nie je 
presvedených, že sa aj naalej bude živi týmto zamestnaním. 

 
K problematike, ako novinári vnímajú svoje vlastné poslanie, sa vo výskume 
uvádza: 

                                                      
44 BREKA, Samuel – ONDRÁŠIK, Branislav – KEKLAK, Richard. 2010. Médiá a novinári 
na Slovensku 2010. Bratislava : Eurokódex, 2010. s. 207. 
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• novinári by mali predovšetkým informova publikum nezaujato, presne 
a rýchlo; 

• druhou dôležitou funkciou je funkcia interpretaná, iže úloha 
objasova a vysvetova, komentova uom zložité spoloenské 
problémy; 

• treou je funkcia kontrolná – kontrolova oblas spoloenského, 
politického a hospodárskeho života a zárove kritizova zistené 
nedostatky; 

 
Zo spomínaného výskumu nás zaujala aj otázka: Ktoré zdroje informácií 
slovenskí novinári využívajú? 

• najastejšie využívanými informaným zdrojom skúmaných novinárov 
je osobná úas na podujatiach, akciách (76,3 %), potom osobné 
kontakty s odborníkmi (71,2 %), vyhadávanie na internete (66,9 %) 
a tlaové konferencie (56,1 %); 

• internet v roku 1997 ako informaný zdroj pravidelne využívalo len 4,2% 
novinárov.45 

 
Opýtajme sa teda, v om sa naplnili a v om nenaplnili ideály o slovenských 

médiách a ich fungovaní spred dvadsiatich rokov? Ve vtedajšie obdobie 
prekypovalo vekými nádejami. Médiá boli v rámci demokratizaného procesu 
vnímané ako inštitút slobody a ich fungovanie sa spájalo s vymanením 
sa spod vplyvu komunistickej strany a štátu. Zaklínadlom sa stalo slovo 
nezávislos. Stotožovalo sa s odštátnením médií, s komernými médiami, 
nie tak s nezávislosou autorskou i vlastníckou. Koncepcia žurnalistiky ako 
„strážneho psa demokracie“ však nehadela na celosvetové trendy, ku ktorým patrí 
komercializácia médií, kde kúové je generovanie zisku, ich koncentrácia, 
monopolizácia, bulvarizácia. Temné stránky spôsobené vývojom žurnalistiky. 
Dá sa však poveda, že priamej závislosti od štátu sa slovenské médiá viac-menej 
zbavili. Uskutonila sa rozsiahla privatizácia médií, do vysielania vstúpil duálny 
systém – okrem súkromných médií sa na mediálnej scéne objavili médiá verejnej 

                                                      
45 BREKA, Samuel – ONDRÁŠIK, Branislav – KEKLAK, Richard. 2010. Médiá a novinári 
na Slovensku 2010. Bratislava : Eurokódex, 2010. s. 121 – 210. 
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služby. Svetlo sveta uzreli správne i dozorné rady, ktorých cieom je okrem iného 
bdie nad nezávislosou médií. Zmenila sa mediálna legislatíva. Boli prijaté 
rozliné profesijno-etické kódexy. Tieto zmeny boli vítané.  

Nevítanou sa stala závislos médií od reklamy, diktát zahraniných 
vlastníkov, ktorí sa u nás vaka svojim manažérskym schopnostiam, know-how 
a investíciám presadili a dobehli nás tiež dôsledky výmeny skúsených novinárov 
za sebavedomú „generáciu samoukov“, o dodnes pociujú zaínajúci mladí 
žurnalisti. Rovnako snaha rôznych politických skupín získa vplyv nad kúovými 
médiami je znepokojujúca. To isté platí vice versa, teda pre vlastníkov médií 
bažiacich po politickej moci. „Kultúra ako celok i jej jednotlivé organické zložky, 
žurnalistiku nevynímajúc, sú z hadiska vývinu kategóriami kontinuálnymi 
a podliehajú prirodzenému reproduknému cyklu.“46 Nechajme teda žurnalistiku 
vyvíja sa pod odborným dohadom a nedovome, aby o budúcnosti médií 
rozhodovali iba tri záujmové skupiny – politici, vydavatelia i vysielatelia a novinári. 
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Žurnalistika je taká, akým je žurnalista 
a žurnalista je taký, akou je celá spolonos. 

 

ABSTRACT 
In the 21st century, the axiologic role of media is increasing. Media are becoming 
an indissociable part of everyone’s lives and have an impact on social and cultural 
development of the society. In the reality of information era, media are acquiring 
the status of social value. In the situation of the value system crisis, media fulfill 
the role of an intermediary and the search for value dominants. The action sphere 
created by them creates axiologic models of behavior, with which recipients 
identify their moral principles, value orientation and under the influence of 
transmitted patterns even create stereotypes in thinking. Besides this, media are 
able to greatly influence emotions and feelings of the recipient, and so form 
mentally comfortable or discomfortable atmosphere in the society. 
Taking into account destructive changes in the value system of society and 
axiologic significance of mass media communication, a prospective direction is the 
axiology of mass communication medium revolving around the value dominants 
and mass media information as the carrier of value meanings. The research of 
these issues will contribute to the elaboration of practical recommendations for 
forming axiologically balanced media space, which will positively influence the 
value orientation of the recipients of information and of the society. 
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Axiology, communication, media, positive information, negative information, value 
orientation. 

 
Výskumníci masovokomunikaných procesov dlho nevenovali pozornos 

axiologickej, iže hodnotovej role médií. Zaali sa jej venova koncom 20. storoia, 
priom sa sústreovali na etické problémy médií. Vedci, ktorí upozorujú 
na deštruktívnu innos médií, podiarkujú, že médiá musia plni hodnotovo-
orientanú misiu, ich ideálom je dobro v myslení, ktoré harmonizuje súasný svet.  

Stále astejšie sa zdôrazuje, že komunikácia nie je len jednoduchý proces 
výmeny informácií, ale je to proces tvorby uritej integrity, v ktorej postihujeme 
informáciu a korelujeme naše zmysly so zmyslami našich komunikatívnych 
partnerov, je to pohyb zmyslov v sociálnom priestore a ase. 

Dnes médiá úspešne plnia rolu dôležitého ladia hodnotovej orientácie 
spolonosti, keže práve ony sú najefektívnejšie v porovnaní s ostatnými initemi 
formovania hodnotového systému loveka. Médiá vytvárajú urité axiologické 
modely správania, s ktorými recipienti stotožujú svoje morálne princípy, 
hodnotovú orientáciu a dokonca vytvárajú stereotypy myslenia pod vplyvom 
ponúkaných vzorov. 

Médiá sú aktívnym initeom, ktorý nielen vysiela iniciatívne stimuly, ale 
dokonca niekedy navrhuje odpovede – reakcie (je to napríklad autorský komentár, 
smiech pod obrazom at.), a tým ovplyvuje formovanie orientácie a životného 
postoja recipienta, iže vplýva axiologicky.  

Médiá nadobúdajú osobitný axiologický význam v krízových, prelomových 
epochách, ke sa v spolonosti odohrávajú procesy nivelizácie sociálne 
významných hodnôt, vytláajú sa všeudské morálno-etické dominanty na nižšie 
stupne hodnotovej škály. Práve vtedy si médiá nárokujú na rolu sprostredkovatea 
pri hadaní hodnotovej orientácie loveka. Urujúcim momentom je to, že médiá 
nielen zabezpeujú možnos masovo zasiahnu veké auditórium, ale aj prinášajú 
do spolonosti celý rad nových hodnotových dominánt, ktoré môžu vrasta 
do masového vedomia, vytesova predchádzajúce hodnoty recipienta, sociálnych 
skupín i society vo všeobecnosti.  
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Negatívne štandardy a normy správania asto formujú pokrivené 
charakteristiky životnej orientácie vo vedomí adresáta. Staí pripomenú seriály, 
ktorých negatívni hrdinovia sú podávaní v pozitívnom kontexte, alebo pozrie 
si populárne televízne súaže a hry, ktoré propagujú hodnotové návnady, niekedy 
dokonca nútia k ignorovaniu morálnych princípov. 

V hodnotovej hierarchii vnútorného sveta mnohých udí vzniká prázdno 
na horných stupoch hodnotovej škály. Morálno-etické dominanty asto znižujú 
svoj status, dostávajú sa na rovnakú úrove s hodnotami konzumu a hedonizmu.  

Médiá vplývajú aj na psychický stav príjemcov informácie, niekedy dokonca 
na ich správanie. Zverejujúc tie i iné udalosti, médiá formujú hierarchiu 
dôležitosti tém, ktoré sú v centre pozornosti auditória médií. Aktivizujúc vo vedomí 
itatea okruh výlune negatívnych problémov, médiá môžu vyvola pocity 
nepokoja, strachu, neistoty. Prevaha negatívnych informácií v médiách vedie 
k pesimizmu, vyvoláva strach z budúcnosti, psychosomatické ochorenia, 
depresívne stavy. Šírením informácií o krutých zloinoch sa u niektorých udí 
objavujú agresívne myšlienky a niektorí z nich dokonca kopírujú správanie 
opísané v informácii.  

Psychicky priaznivé prostredie môže vytvori predovšetkým pozitívna 
informácia. Sympatické tváre môžu nenápadne, rok za rokom, desaroia 
za desaroiami zmeni psychologickú štruktúru obyvatestva. 

Pozitívna informácia má podstatný vplyv v krízových situáciách, kedy 
vytvára alternatívne pozadie (nie všetko je zlé), o nivelizuje dôsledky krízy. Práve 
pozitívna informácia bola jedným z významných initeov, ktorý prispel 
k vyvedeniu  americkej spolonosti z vekej depresie v tridsiatych rokoch 
20. storoia.  

Vedci dlho nevenovali pozornos pozitívnosti ako hnaciemu initeovi 
stabilizácie psychického stavu spolonosti. Najastejšie sa sústreovali 
na deštruktívne javy – na agresiu, zlos, krutos.  

Nedávno sa objavili vedecké štúdie, ktorých pozornos sa sústreuje 
na význam optimistického svetonázoru, kladného názoru na seba a okolitý svet. 
Výsledky výskumu svedia o tom, že absencia skutoných pozitív v okolitom svete 
udí nielen núti, aby si zvykali na mínusy života, ale aj spôsobuje depresiu, zlé 
duševné rozpoloženie.  
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Pre formovanie psychologicky komfortnej situácie pri masmediálnej 
komunikácii je potrebné udržiava uritú rovnováhu. Zverejovanie len pozitív, 
zamlovanie pravdivej informácie plodí nie menej negatívnych emócií ako 
ktorákovek agresívna informácia. lovek potrebuje negatívne emócie takisto ako  
pozitívne. No má ich by o najmenej. V Centre pozitívnej psychológie Univerzity 
v Pensylvánii pod vedením jeho riaditea, amerického psychológa Martina 
Seligmana, sa realizoval prieskum o podiele podnetov na život loveka. 
Psychológovia poas experimentov prišli k záveru, že pre psychologicky komfortný 
život je potrebných 35% podnetov, ktoré podmieujú výskyt pozitívnych emócií, 
60% – neutrálnych a len 5% – negatívnych podnetov.1  

Ako príklad záujmu o túto tému môžeme uvies okrúhly stôl ukrajinských 
novinárov v apríli 2009 o sociálnej zodpovednosti médií a vplyve negatívnych 
správ v médiách na život spolonosti. Predseda Národnej expertnej komisie 
pre spoloenskú morálku Kostycký potvrdil, že „množstvo negatív v informanom 
priestore skutone vplýva na sociálnu psychológiu“. Pritom poznamenal, 
že „v demokratickej krajine je cenzúra neprípustná a nik nemá právo urova, ako 
má žurnalista pracova“. alej uviedol údaje zo sociologických prieskumov, poda 
ktorých 59% udí na Ukrajine je pripravených na zavedenie prvkov morálnej 
cenzúry a zárove 58% žiakov je pripravených nasledova negatívne skutky 
televíznych hrdinov.2 

V každom prípade je teda zrejmé: médiá formujú osobitnú infosféru, ktorá 
axiologicky mediálne vplýva na masové auditórium. Prirodzene, nemožno tvrdi, 
že všetci recipienti pod vplyvom uritého mediálneho príspevku aktívne menia 
svoju hodnotovú orientáciu a ideály, náladu a psychický stav. Je známe, že médiá 
predovšetkým stvárujú osobitosti sociálno-politickej situácie, ktorá sa vytvorila 
v spolonosti a uspokojujú informané, komunikané a iné potreby mediálneho 
auditória. Vplyv médií na formovanie predstavy a orientácie v mediálnom auditóriu 
nie je všestranný. Ich pôsobenie má rôzne dôsledky pre rôznych recipientov, 

                                                      
1 PETERSON, Christopher, SELIGMAN, Martin E. P. Charakter strenghts and virtues : a hadbook 
and classification. Washington, DC : American Psychological Association; New York : Oxford 
University Press, 2004. Dostupné na internete: http://site.ebrary.com/lib/uniba/Doc?id=10103703 
[01.12.2011]. 
2       . In: Informaný portál 
 . Dostupné na internete: http://horoshienovosti.com.ua/?id=6&text=889 
[01.12.2011]. 
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o konštatujú dokonca aj aktívni prívrženci koncepcií mohutných mediálnych 
efektov. Výsledky mediálneho vplyvu závisia tak od vonkajších zmien sociálneho 
charakteru, ako aj od hbkových, individuálnych procesov, ktoré sa dejú 
so subjektmi masmediálnej komunikácie. Rôzne reakcie na jedny a tie isté 
komunikané podnety sú v znanej miere podmienené životnými skúsenosami, 
úrovou vzdelania, individuálnymi psychologickými zvláštnosami príjemcov 
informácií at. Efektívnos a sila informaného vplyvu závisia od prijatej úrovne 
dôvery k masmediálnej informácii v sociu, stálosti vlastného stanoviska recipienta 
k tým alebo iným spoloenským javom a udalostiam.  

Rozdelenie tlae na kvalitnú a masovú je prijímané ako norma. Vytvára 
stereotyp: základnej mase staia priemerné fakty pre uspokojenie inštinktov 
a pre zábavu. Aj v teórii je na prvom mieste úloha informova a zabáva. A ako 
je to s udskými právami? Ak udí vnímame selektívne, nie je to ni iné ako 
svojrázny skrytý rasizmus, ktorý nie je v niom lepší ako ten otvorene hlásaný. 
Ak pristúpime na informaný apartheid, zriekame sa toho, o z nás robí udí. udia 
sú predsa rovnakí vo svojej podstate, všetci, bez výnimky, sú hodní dôstojného, 
zmysluplného života. udia si nie sú rovní politicky a ekonomicky, 
no sú ekvivalentní morálne.    

Od médií nemusíme oakáva len elitné programy. Poslaním niektorých 
médií je uspokoji dopyt priemerného loveka. Problém tkvie v tom, že médiá 
sa ím alej tým viac orientujú len na takýto dopyt. Pod rôznymi heslami, 
odvolávajúc sa na rating at., z éteru, zo stránok novín vyraujú ambiciózne 
diskusné relácie. V tomto kontexte treba zdôrazni aj zodpovednos príjemcov 
informácií za stav médií. Nešastím pre médiá je pasivita, intelektuálna lenivos 
ich príjemcov, ktorým sa nechce hada kvalitný program alebo kvalitný novinársky 
prejav. Postulát, že dopyt plodí ponuku – je kapituláciou. V skutonosti 
ich vzájomný vzah má by opaný. Všetko sa má zaína ponukou!  

Kríza hodnôt je aj krízou demokracie, demokracie ako morálnej sily, 
potrebnej sily. Je to sila zameraná na vytvorenie rovnosti medzi umi a udskými 
spoloenstvami v prístupe k zdrojom, pri manifestácii ich potrieb. Dnes táto 
hodnota podstupuje vážnu skúšku.  

Demokracia si vyžaduje verejné diskusie v jazyku, zrozumitenom širokému 
okruhu obanov, ktorí majú rôzne názory a rôznu kvalitu vzdelania. Preto väšina 
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úastníkov týchto diskusií musí vyznáva tie isté elementárne hodnoty, ktorým 
má slúži verejná, predovšetkým politická innos, ma možnos pozna tie isté 
fakty, udalosti, názory, ktoré majú zásadný význam pre pochopenie podstaty vecí.  

lovekom bez širokého rozhadu sa ahšie manipuluje, pretože 
sa neorientuje vo svetových a domácich udalostiach, tendenciách. Fakticky ide 
o manipulatívne modelovanie loveka, ktorý nevie o zložitosti a dramatickosti 
sveta. Jediným záujmom takéhoto loveka je práca a zábava. Takto vzniká 
masový lovek. Jednou zo základných charakteristík takéhoto loveka 
je samouspokojenie. Preho svet koní vo vlastnej rodine, práci. Dôsledkom toho 
je poslušná spolonos, ktorá sa poda amerického filozofa kultúry Neila Postmana 
snaží „samobavi sa na smr“ („a music ourselves to death“)3. Užívame si filozofiu 
konzumu, v ktorej je najdôležitejšie dobre trávi, a dobre trávi môže len spokojný 
lovek, ktorý sa nezamýša nad tým, že podvýživou a hladom trpí 80 percent 
obyvatestva planéty. 

Poda výsledkov prieskumu z roku 2006 len 6,6% opýtaných 
sa domnievalo, že náš as je asom morálnych autorít, za as politikárov 
ho považuje viac ako 40% respondentov, za as podvodníkov 37% a za as 
„prispôsobencov“ takmer 30%. Nienie tradiného systému hodnôt – to je hlavný 
problém súasnej spolonosti.  

Viacerí autori komentujú stále viac ustráchanú povahu modernej 
spolonosti. V roku 2005 britský sociológ Frank Furedi uverejnil 3. vydanie svojej 
knihy  Kultúra strachu, v ktorej varuje: „Riskujeme, že nás bude ovláda viera, 
že udstvo je konfrontované s deštruktívnymi silami, ktoré ohrozujú našu 
existenciu. Tieto hrôzy siahajú od smrtiacich asteroidov až po smrtiace víry 
a globálne otepovanie. Logický dôsledok kultúry strachu je, že teraz oslavujeme 
viac to, že sme obeami ako hrdinami“.4 

Frank Furedi pokraoval v tejto analýze vo svojej alšej knihe Politika 
strachu. Poda neho termíny pravicový a avicový už nie sú adekvátne na opísanie 
politiky. Namiesto toho tu dnes máme kultúrne prostredie skepticizmu, relativizmu 

                                                      
3 POSTMAN, Neil. Ubavit se k smrti. Praha : Mladá fronta 2010, 204 s. ISBN 978-80-204-2206-4.   
4 FUREDI, Frank. Culture of Fear. Londýn – New York : The Tower Building, 2003. s. 117. ISBN 0-
8264-5929-3. Dostupné na internete: 
http://books.google.com/books?hl=en&id=jSLhjCzBBQ8C&dq=culture+of+fear&printsec=frontcover
&source=web&ots=1tUAxD1B81&sig=ohLVozPLIkDhOuhmpiX1Z1vI5fI&sa=X&oi=book_result&res
num=5&ct=result#v=onepage&q&f=false [01.12.2011]. 
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a cynizmu, ktoré na politickej scéne vedie k tomu, o spomínaný autor nazýva 
konzervativizmom strachu.5  

V 21. storoí axiologická rola médií rastie v dôsledku zvyšovania významu 
masmediálnej komunikácie. Média sa stávajú neoddelitenou súasou života 
každého loveka a výrazne vplývajú na sociálny a kultúrny rozvoj spolonosti.  

V reáliách informanej epochy médiá, plniac rolu základného zdroja 
vedomostí a aktívneho spoloenského initea, nadobúdajú status sociálnej 
hodnoty. Možno ich považova za osobitný axiologicko-informaný mechanizmus, 
ktorý vysiela, adresuje a dokonca za uritých podmienok mení hodnoty 
v spolonosti. V situácii krízy hodnotového systému médiá plnia rolu 
sprostredkovatea a vyhadávaa hodnotových dominánt. Nimi vytvorená akná 
sféra vytvára axiologické modely správania, s ktorými recipienti stotožujú svoje 
morálne princípy, hodnotovú orientáciu a dokonca vypracúvajú stereotypy 
myslenia pod vplyvom vysielaných vzorov. Okrem toho médiá sú schopné 
mohutne vplýva na emócie a pocity recipienta, a tým formova psychicky 
komfortnú alebo diskomfortnú atmosféru v spolonosti. 

Berúc do úvahy deštruktívne zmeny hodnotového systému spolonosti 
a axiologický význam masmediálnej komunikácie, perspektívnym smerom 
je axiológia prostriedkov masovej komunikácie, ktorej stredobodom 
sú zverejované hodnotové dominanty a masmediálna informácia ako nosite 
hodnotových významov. Výskum týchto problémov prispeje k vypracovaniu 
praktických odporúaní pre formovanie axiologicky vyváženého mediálneho 
priestoru, o konštruktívne ovplyvní hodnotovú orientáciu príjemcov informácie 
ako aj celkovú atmosféru v spolonosti. 
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ABSTRACT 
In the 21st century in the field of media fight among themselves communication 
partners, politicians and presenters of the political debates. These fights are often 
resembled to gladiatorial games which can lead to creation of new genres such 
as interview, talk-show, political discourse. What is the role of the media in this 
process? What elements of information play a role? Who is behind them? Where 
do differences come from? Are prejudice and lack of balance cardinal problem 
of these disputes? What are the most important characters or features 
and professional skills of the media communicators? Which of these skills 
and characters are the most expected from the television viewers? And what are 
expectations of the public as such? Present study answers on these marginal 
questions. 
 
KEY WORDS 
Politicians, communication, presenters, professional skills, political discourse. 
 

Politici potrebujú médiá nielen na presadenie svojich cieov a zámerov. 
Svojou vrstevnatou komunikáciou sa v mediálnej komunikácii sústredia nielen 
na informovanie, ale aj na inštruovanie (publikum chcú vies istým smerom, 
resp. zasväti do nieoho), presvedovanie (pozmeni alebo zmeni názor, získa 
recipientov na svoju stranu), dospie k uritej dohode, ale aj pobavi. Pri svojej 
komunikácii nezabúdajú ani na persuazívny efekt – aby sa vytvorila taká situácia, 
v ktorej recipient prežíva sám seba ako slobodnú, slobodne uvažujúcu a nezávisle 
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sa rozhodujúcu bytos, schopnú posúdi pravdivos alebo klamlivos argumentov, 
tvrdení a informácií. 

V politickej diskusnej relácii – špecifickom mediálnom produkte – politici 
efektívne prezentujú politické názory vyžadované verejnosou nielen 
v predvolebnom období. Na Slovensku a v echách recipienta zasiahnu diskusie 
rozliného stupa kultúry a nasmerovania (O pä minút dvanás,  Na telo, Sedm 
ili 7 dní, Partie, Kotel, Debata, Gilotína). Hlavnými postavami v politickej diskusii 
sú moderátori a politici. Ich ciele nebývajú zhodné. Politici sa snažia recipientov 
inštruova ako majú porozumie danej problematike. Ide o akúsi „informáciu plus“, 
kde sa prezentovaným faktom pridá aj ich interpretácia.1  

Osobnosti verejného života sa iba málokedy obracajú k televíznemu publiku 
s premysleným prejavom. Zámerom moderátora je otvorený dialóg, ktorý 
má z politika dosta odozvu, odpove a diskusiu k danému problému. Od politika 
sa moderátor snaží získa jednoznanú odpove na danú otázku. Zisti stanovisko 
k danému problému alebo situácii. Politici sa väšinou snažia využi interview 
s moderátorom na prezentáciu svojho pohadu a svojej pravdy, priom motivácia 
politika na mediálny dialóg môže by: 

 kognitívna – politik potrebuje nieo oznámi, vyjadri sa o situácii, 
probléme, politike (domácej alebo zahraninej), ale aj o iných 
komunikátoroch (politických rivaloch, kolegoch); kognitívnou motiváciou 
sa snaží vtiahnu moderátora, komunikaného partnera, recipienta 
a publikum do svojho „tematického sveta“; zmysel svojej komunikácie 
chce prenies na iných; 

 adaptaná – svojím komunikovaním chce politik potvrdi svoj status 
a rolu (re tela, vonkajšia úprava, servis okolo seba); komunikovaním 
(najmä pred vobami) sa snaží adaptova (prispôsobi sa) okoliu; 

 presilová – politik potrebuje obdiv, úctu a rešpekt a jeho motiváciou 
môže by snaha vyniknú pred ostatnými (by lepší, pohotovejší, 
vtipnejší at.); 
 

Motivácia moderátora ako partnera v politickej diskusii okrem informanej, 
môže by: 

                                                      
1 Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha : Portál, 2005, s. 31. 
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 zisovacia a orientaná  – svojimi otázkami sa chce dozvedie o najviac 
o názoroch, postojoch, ideách politika; recipientom moderátor pomôže 
zorientova sa v danej problematike; 

 
Medzi moderátorom a politikom dochádza ku konfliktu „záujmov“.  

Moderátori v politických diskusiách prechádzajú od partnerského rozhovoru 
k provokujúcemu. Moderátori sa snažia vyprovokova „súaživos“ medzi hosami, 
aby mohli mediálny dialóg oznai ako stret záujmov. Moderátori chcú svojimi 
otázkami vzbudi dojem objektívnosti a nestrannosti. Komunikané techniky 
politikov môžeme rozdeli na exteriérové a interiérové. Najastejšie exteriérové 
komunikané techniky slovenských politikov sú: 

 škandalizácia protivníkov rozširovaním polopravdivých alebo nepravdivých 
informácií, 

 odhaovanie nových neznámych faktov o innosti politika, 
 fingovaná diskreditácia vlastnej osoby na vzbudenie útosti a obáv 

u publika. 
 
Interiérové reovo-komunikané techniky sa väšinou využívajú 

v televíznych diskusiách. Zaraujeme k nim: 
 obhajobu vlastných názorov a ich spresujúce doplnenie, 
 vyhýbanie sa priamej odpovedi, 
 brzdenie komunikácie s cieom oddiali vyriešenie problému, 
 spochybovanie názorov, 
 negovanie názorov.2 

 
Základom vyjadrovania názorov v diskusii je riadený dialóg. Politici 

sa pri komunikácii s komunikaným partnerom mnohokrát vyskytujú v polohe 
medzi monológom a dialógom. Moderátor je spolu s politikom tiež hlavnou 
postavou a dôležitým sociokomunikaným initeom. Moderátor sa v politickom 
dialógu pohybuje medzi najrôznejšími druhmi konfliktov, stretov, konfrontácií 
a polemík, ktoré v závislosti od svojich charakterových dispozícií a vlastností môže 
korigova. 

                                                      
2 Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha : Portál, 2005, s. 217 – 221. 
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Hierarchia v televíznom politickom dialógu je: moderátor – politici – diváci. 
Z textovo-komunikanej stránky sa televízny dialóg prezentuje ako zreazenie 
základných textových parametrov ústnos – verejnos – oficiálnos – dialogickos 
– pripravenos, priom vychádzame zo všeobecnejšej, lingvisticko-pragmatickej 
definície textu (i už dialogického alebo monologického), ktorý chápeme ako 
„maximálne komplexnú, najvyššiu systémovú jednotku jazyka, vnútorne 
organizovanú, sémanticky nasýtenú a komunikane platnú, vyznaujúcu 
sa relatívnou ucelenosou (uzavretosou), lineárnosou svojej výstavby, 
konektívnosou svojich zložiek a alšími parametrami“.3  

Uvedené konštituenty nadobúdajú svoju najvyššiu hodnotu až po doplnení 
reazca o parametre pojmovosti, estetickosti a persuazívnosti. Buek4 a Patráš5 
sa sústredili na politickú diskusnú reláciu Sito v TV Markíza, ktorá v tom ase 
pokrývala 90% územia Slovenska. Sito bola relácia vlastnej tvorby, typovo 
klasifikovaná ako publicistika a v klasifikácii STS Markíza ako diskusia, do ktorej 
si moderátori pozývali trojicu politikov, reprezentantov protichodných alebo 
prinajmenšom odlišných názorov na rôzne spoloensko-politické problémy. Každé 
vysielanie relácie Sito bolo tematicky orientované na najaktuálnejšie témy 
uplynulého týžda, ktoré réžia relácie pripomenula divákom a úastníkom debaty 
záznamom udalostí. Sito poítalo s aktívnou spoluprácou divákov. Otázky 
politikom nekládol iba moderátor, ale aj publikum, ktoré sledovalo debatu priamo 
v štúdiu. Publikum v štúdiu zárove rozhodovalo o udelení „Zrnka múdrosti“ 
politikovi za výrok, ktorým okomentoval alebo vyjadril svoj postoj k aktuálnej 
udalosti týžda. Diváci pri obrazovkách mohli prejavi niektorému z úastníkov 
debaty svoje sympatie prostredníctvom hlasovania na audiotexte. 
Najsympatickejší politik získal v závere relácie zlatý odznak – ako prejav podpory 
televízneho publika. V relácii Sito sa striedali dvaja moderátori. 

 Recipient 21. storoia  aktívne vstupuje do procesu masovej komunikácie, 
kde: 

                                                      
3 Horváth, M. Multiplicita textu. Bratislava : Univerzita Komenského Bratislava, 2007, s. 138. 
4 Buek, J.: Formovanie osobnosti televízneho moderátora a redaktora publicistických relácií 
v súvislosti s pôsobením na diváka. Doktorandská dizertaná práca vedný odbor 72-01-9 teória 
a dejiny žurnalistiky. Bratislava, 2003. 
5 Patráš, V.: Politická komunikácia v slovenských mediálnych podmienkach na konci 90. rokov. In 
mejrková, S., Hoffmanová, J. Jazyk, média, politika. Praha : Academia, 2003. 
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 vyberá – selektuje, ktorý program z programovej ponuky bude sledova, 
 preveruje si svoje skúsenosti a uspokojuje svoje potreby, 
 obsah moderovaného produktu prijíma tak, ako mu to vyhovuje,  
 nesúhlasí s vnucovaním, ku ktorému je kritický,  
 hodnotí výkon moderátora. 

 
Pod vplyvom persuázie dochádza k vrstveniu expesívno-emocionálnych 

zložiek komunikácie. Komunikátori sa stávajú žoviálnejšími na úkor oslabenia 
oficiálnosti. Buek sa sústredil na profesionálne a charakterové (osobnostné 
a výrazové) vlastnosti vybraných moderátorov televízneho lídra na Slovensku – 
TV Markízy. Medzi vybranou vzorkou moderátorov boli aj moderátori riadeného 
televízneho politického dialógu Sito. Reprezentatívna vzorka respondentov 
hodnotila vytipované vlastnosti, rozdelené na profesionálne a charakterové. 

A. Profesionálne vlastnosti moderátorov:                
1. presvedivos 
2. dôveryhodnos 
3.  profesionalita 
4.  autoritatívnos (kompetentnos) 
5.  znalos témy 
6.  sebaistota 
 

B. Charakterové (osobnostné a výrazové) vlastnosti moderátorov: 
1. sympatickos 
2. záujem o diváka 
3. prirodzenos 
4. príjemný hlas 
5. upravenos 
6. podnetnos 
7. prívetivos 
8. sebaprezentácia 
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Vlastnosti urujú smer, zameranos osobnosti a jej vzah k rozliným 
prvkom objektívnej reality, ale aj vzah k sebe samému. Pre profesionálny rast 
moderátora je rovnako dôležité ovládanie ažiskového problému ako aj schopnos 
pohotovo reagova a získava recipienta v žiaducom smere pre príjem 
komunikátu. Najväšiu mieru profesionality medzi moderátormi TV Markíza 
respondenti prisudzujú moderátorovi politickej diskusie Sito. Paradoxne moderátor 
politickej diskusie nevzbudil poda prezentovaného reprezentatívneho výskumu 
veké sympatie a neprejavil ani najväší záujem o diváka.6,7  

Jednotlivci, televízni (komunikátori) moderátori, ktorí dosiahli vysoké 
postavenie, môžu svojimi postojmi, hodnotami a presvedením ovplyvova obsah 
novinárskeho prejavu. Na obsah pôsobia nielen svojimi charakterovými 
a profesionálnymi vlastnosami, ale aj týmito schopnosami: 

 schopnosou pritiahnu pozornos adresáta (komerná periodická tla asto 
prezentuje informácie zo súkromia moderátorov, najmä komerných 
televízií, ím si tla zvýši predajnos a televízny moderátor si udrží 
pozornos a sledovanos); 

 schopnosou vzbudi záujem u adresáta; 
 citom pre mieru a odhad vkusu publika a recipienta; 
 schopnosou vedie získa informácie. 

 
Personifikácia podporuje tento trend, pokia je v súlade s komerným 

zameraním (Buek, 2003). Respondenti reagujú vemi citlivo na zmenu osobnosti 
moderátora v diskusnej relácii, ktorá si zachovala rovnaký obsah aj formu. V roku 
2003 sa pri moderovaní politickej diskusnej relácie Sito striedali dvaja moderátori 

                                                      
6Autor vychádzal z profilu vybranej vzorky moderátorov, ktorá zahala oboch moderátorov 
politickej diskusnej relácie Sito. Reprezentatívna vzorka 800 recipientov pri skúmaní profilu 
vybraných moderátorov TV Markíza bola rozdelená poda pohlavia, veku, úrovne dosiahnutého 
vzdelania a vekosti bydliska a hodnotili vlastnosti moderátorov poda sedemstupovej hodnotiacej 
škály. Pri klasifikovaní recipienti používali pri hodnotení moderátorov symboly: +3, +2, +1, 0, -1, -2 
a [-3], priom známka [+3] vyjadrovala, že daná vlastnos je u konkrétneho moderátora najsilnejšie 
zastúpená a stredný bod [0] vyjadroval dve skutonosti, a to nerozhodnos hodnotitea alebo 
neutrálny výskyt vlastnosti. Hodnota [-3] odrážala, že vlastnos je silne zastúpená, ale s opaným 
znamienkom (presvedivý – nepresvedivý, dôveryhodný – nedôveryhodný, sympatický – 
nesympatický, profesionálny – neprofesionálny at.). 
7 Moderátorom  politickej diskusnej relácie SITO sa venuje aj Patráš, V.: Politická komunikácia 
v slovenských mediálnych podmienkach na konci 90. rokov. In mejrková, S. – Hoffmanová, J. 
Jazyk, média politika. Praha: Academia,2003, s. 174 – 214. 
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(muž a žena). Presvedivos u muža – moderátora – bola o tretinu väšia ako 
u moderátorky – ženy.  

Aj napriek zhodnému ohodnoteniu sympatií, zafarbenia hlasu, úpravy 
zovajšku i autoritatívnosti recipienti vemi výrazne rozdelili moderátorov 
v hodnotení profesionalita, záujem o diváka, znalos témy a sebaistota. Moderátor 
„A“ relácie Sito v spomínaných vlastnostiach o tretinu prevýšil moderátora „B“ 
v rovnakej relácii. 

Znalos témy zväší sebaistotu moderátora a jeho vplyv na diváka bude 
intenzívnejší, bez ohadu na sympatie, ktoré recipient k moderátorovi prechováva. 
Presvedivos si televízny komunikátor nezíska iba vhodne položeným hlasom, 
alebo primeranou úpravou zovajšku. Môžeme zhrnú, že pre profesionalitu nie sú 
urujúce sympatie a nie je prioritou ani prívetivos, ale dôležitá je presvedivos.  

Moderátorka politickej diskusie mala zo strany recipientov o tretinu väšie 
preferencie prívetivosti ako jej mužský kolega, ale jej profesionalitu to v želanom 
význame neovplyvnilo. Kvalita a obúbenos televízneho programu je závislá 
na moderátorovi. Profesionálne schopnosti, organizaný talent pri riadení 
interview, rovnocenné partnerstvo robia z moderátora dôveryhodného partnera 
pre respondentov. Odbornos, zasvätenos do problematiky a informovanos 
zvyšujú jeho profesionálny kredit. Pre sledovanos programu je dôležitý nielen 
individuálny štýl moderátora (požívanie individuálnych reníckych prostriedkov, 
vlastná sebakritika, vyjadrovanie zdvorilosti, jemná irónia, situaný humor, vtip 
at.), ale aj komunikaná a spoloenská kompetencia, ktorá z moderovaného 
programu vytvára respondentmi cenenú komunikanú platformu.  

Autorita ako vlastnos osobnosti zvyšuje presvedivos informácie, stáva 
sa zárukou jej spoahlivosti. Autoritou pre recipienta nemusí by poda 
reprezentatívnej vzorky recipientov iba moderátor televízneho politického dialógu. 
Príliš asté využívanie autorít v relácii ovplyvuje vnímanie kompetentnosti 
moderátora.  

Moderátorovi relácie Sito reprezentatívna vzorka divákov (respondentov) 
neprisúdila takú vekú autoritatívnos ako v prípade jeho najvyššieho hodnotenia 
v rámci presvedivosti. 
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Viac politických autorít pri komunikácii s moderátorom sa snaží zauja 
autoritatívnosou, aroganciou, snahou urazi, zdiskreditova, škandalizova alebo 
aspo so snahou ironizova politického protivníka, ktorý v komunikácii preferuje 
takt, toleranciu a zdvorilos. Poda výskumu medzi vybraných komunikátorov 
politického dialógu, publicistiky a zábavy recipienti za kompetentného považujú 
moderátora ako komplexnú osobnos, ktorá je vysoko profesionálna, prirodzená, 
prívetivá a má príjemný hlas. Ak niektorá zo spomínaných vlastností absentuje, 
recipient moderátora neprijíma ako autoritu. 

Moderátori, ktorí sa aktívne zapájajú aj do prípravnej fázy tvorby a nielen 
sprevádzajú výpove, na ktorej sa podieali, sú u recipienta  hodnotení ako znalí 
témy. Obaja moderátori Sita spoluvytvárajú dramaturgicky komponovaný celok 
a patrili medzi moderátorov s najväším statusom. Znalos témy vníma recipient 
ako neoddelitenú súas profesionality moderátora.  

Medzi  dôležité profesionálne vlastnosti moderátorov televíznej politickej 
diskusie radíme aj sebaistotu, ako obraz osobnosti samotného moderátora, ktorý 
zaha v sebe predstavu o svojich telesných dispozíciách, možnostiach, 
schopnostiach, záujmoch, postojoch a postavení v sociálnej skupine. Hraná  
sebadôvera vyvolá u diváka dojem neprirodzenosti.  

Sebaistota patrí medzi faktor sily, vyjadruje pozíciu. Ak moderátor 
nie je silný aj v iných osobnostných, charakterových alebo profesionálnych 
vlastnostiach, sebaistota sa môže zmeni na sebaprezentáciu. Recipientom 
je sympatický nadahený tón rozhovoru, ktorému moderátor prispôsobí 
svoj prejav, správanie, vonkajšiu úpravu a formulovanie otázok. Napriek tomu, 
že recipienti nevnímali jedného z moderátorov Sita ako najsympatickejšieho 
z vybranej vzorky moderátorov, neovplyvnilo to ich posudzovanie profesionality. 
Sympatie nerozhodujú u recipienta o profesionalite.8 Cieom moderátora politickej 
diskusie  je nadviaza dialóg s recipientom. 

Sociálny kontakt je závislý od obsahu výpovede a prehlbuje sa znalosami 
o politikoch, predmete komunikácie, ale aj o problémoch, ktoré sa v politickej 
diskusii budú rieši. Moderátor má komunikova tak, aby jeho prejav v mediálnom 
produkte zaujal  nielen partnera v štúdiu, ale aj recipienta pred obrazovkou. 

                                                      
8 Buek, J.:  Moderátor televíznej publicistiky. In Otázky žurnalistiky. Bratislava: SAP, 1 – 2, 2003, 
s. 90. 
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Ak moderátor nechce strati diváka, musí svoju profesionalitu smerova 
nielen ku komunikaným partnerom v danom produkte, ale aj k recipientovi.  

Moderátor politickej diskusie dokázal svojím vystupovaním obháji 
profesionalitu pred politikom, ale divák jeho vekú angažovanos na profesionálny 
výkon vnímal ako nižší záujem o  diváka. Preferovanie seba, svojho štýlu, 
správania a názorov na úkor ostatných komunikátorov negatívne vplýva 
na prirodzené vnímanie moderátora. Moderátori s najvyšším hodnotením 
sebaprezentácie získali najnižšie hodnotenie prirodzenosti. Respondenti 
neoakávajú od moderátora politickej diskusie vekú prívetivos. Najvyššie 
hodnotenie prirodzenosti získal moderátor relácie Sito aj napriek tomu, 
že v prívetivosti získal najnižšie preferencie.  

Poda výsledkov prieskumu absencia kultivovaného hlasového prejavu 
negatívne ovplyvuje pôsobivos moderátora na diváka. Nekultivovanos  narušuje 
atmosféru komunikácie, zrozumitenos produktu, vyrušuje a znepokojuje 
recipientov, neraz obracia tento nedostatok moderátora proti samotnému 
produktu. Kultivovaný hlasový prejav ovplyvuje aj výška hlasu a vetný dôraz, 
ktoré podporujú význam slov. Ak moderátor prispôsobí a kopíruje svoj hlasový 
prejav s nekultivovaným  prejavom komunikaného partnera, pre recipientov 
je takýto hlasový prejav neprijatený. Hlasový prejav moderátora odhalí 
aj iné emócie – úzkos, napätie. Moderátori pri komunikovaní so známymi 
osobnosami z politického života využívajú moduláciu hlasu na zvýšenie vlastnej 
autority. Moderátori, ktorí chcú zvýši svoju autoritu moduláciou hlasu, s cieom 
presadi sa a vyniknú pred komunikanými partnermi, podceujú vnímanie ich 
hlasového prejavu recipientom.   

V závislosti od obsahu politickej diskusie by moderátor nemal povýši svoju 
úpravu zovajšku nad obsah komunikácie. Obleenie a vonkajšia úprava 
dokresuje výraz osobnosti a ovplyvní dojem, akým moderátor pôsobí 
na recipienta. Moderátor má u recipienta vyvola aktívny príjem 
sprostredkovaných informácií. V závislosti od obsahu produktu môže informáciu 
od moderátora divák prija kladne alebo záporne, a to na základe podnetu. 
  Recipienti skôr prijmú podnety od moderátorov s vysokou mierou 
profesionality. Reprezentatívna vzorka 800 divákov skôr prijala podnety 
od moderátora, ktorého ohodnotili ako osobnos s vekou mierou profesionality, 
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a to aj napriek nízkemu hodnoteniu sympatií. Všeobecne vnímajú diváci, 
bez ohadu na televízny žáner, ako najprívetivejšieho moderátora upraveného, 
sympatického, s príjemným hlasom a vystupovaním. Reprezentatívna vzorka 800 
respondentov najnižšie ohodnotila prívetivos moderátorov politickej televíznej 
diskusie. 

Oboch moderátorov politickej diskusnej relácie hodnotili recipienti ako 
osobnosti s malým záujmom o diváka a s väším záujmom o komunikaného 
partnera. Recipienti považujú za prívetivejšieho komunikátora, ktorý má väší 
záujem o diváka než o komunikaných partnerov v danom produkte.  Aj napriek 
tomu, že moderátor televíznej politickej diskusie získal najvyššie hodnotenie 
v šiestich profesionálnych, výrazových a osobnostných vlastnostiach 
(presvedivos, profesionalita, prirodzenos, znalos témy, sebaistota, 
podnetnos), recipienti ohodnotili jeho osobnos ako najmenej prívetivú. 
Prívetivos moderátora môže vyplýva aj z obsahu daného produktu. Ak obsah 
nepreferuje prívetivú formu prejavu, nemusíme hodnoti „neprívetivos“ ako 
negatívum. Ak hodnotíme prívetivos v závislosti od obsahu relácie, mali 
by sme sa zamera aj na mieru sebaprezentácie. Moderátor relácie Sito získal 
nízke hodnoty za prívetivos, ale recipienti zárove ohodnotili jeho 
sebaprezentáciu ako najnižšiu zo skúmanej vzorky moderátorov. 

Zo zhrnutia výsledkov výskumu o vnímaní profesionálnych 
a charakterových (osobnostných a výrazových) vlastností moderátorov politickej 
diskusie recipientmi vyplýva, že pre profesionalitu moderátora je dôležitá prípravná 
fáza tvorby politickej diskusie – príprava otázok, témy, informácií o politikovi at. 
Dôveryhodnos moderátora v politickej diskusii nemusí vyplýva iba zo žánru, 
ktorý svojim zameraním a obsahom automaticky vzbudzuje dôveru. Recipientom 
je sympatický moderátor, ktorý prispôsobí svoj prejav, správanie, vonkajšiu úpravu 
a formulovanie otázok rozhovoru. Sympatie a prívetivos moderátora 
nie sú rozhodujúce pre jeho  profesionalitu. Moderátori politickej diskusie 
sa viac sústreujú na komunikáciu s komunikanými partnermi v rámci daného 
obsahu než na recipientov – divákov. Ak komunikátor nechce strati diváka, musí 
svoju profesionalitu smerova nielen ku komunikaným partnerom v danom 
produkte, ale aj k recipientovi. V politickom televíznom diskurze dochádza 
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k paralelnému pôsobeniu viacerých komunikaných kanálov, o vyvoláva väšie 
možnosti persuázie zo strany médií voi obanovi – divákovi. 

Recipienti za kompetentného považujú moderátora ako komplexnú 
osobnos s vysokou úrovou profesionality, prirodzeného, prívetivého 
a s príjemným hlasom. Ak niektorá zo spomínaných vlastností absentuje, recipient 
moderátora neprijíma ako autoritu. Preferovanie seba, svojho štýlu, správania 
a názorov na úkor ostatných komunikátorov pôsobí neprirodzene.  

Sebaistota patrí medzi faktor sily, vyjadruje pozíciu. Ak komunikátor 
nie je silný aj v iných osobnostných, charakterových alebo profesionálnych 
vlastnostiach, sebaistota sa môže zmeni na sebaprezentáciu. Miera popularity  
v uritej spoloenskej skupine závisí na tom, ako moderátor svojím zjavom 
i správaním pôsobí  na ostatných. Reprezentatívna vzorka recipientov potvrdila, 
že úprava zovajšku moderátora v politickej diskusii by mala korešpondova 
s jej obsahom. 

Recipienti skôr príjmu podnet od moderátora, ktorého vnímajú ako 
profesionálne zdatného. Profesionalita moderátora v politickej diskusii sa prejaví 
už pri jeho motivácii. Ak je zisovacia a orientaná, chce moderátor svojimi 
otázkami odhali názory, postoje a  idey politika. Recipientom pomôže zorientova 
sa v danej problematike bez závislosti na preukazovaných sympatiách. 

Preferovaním seba, svojho štýlu, správania a názorov pred ostatnými 
komunikátormi alebo recipientmi, sa moderátor javí ako osobnos so znanou 
mierou sebaprezentácie. Niektorí moderátori, ale aj politici ako hlavné postavy 
mediálneho produktu, sa snažia privies recipienta k názoru, ktorý sa obvykle 
nezhoduje alebo iba iastone zhoduje s jeho vlastnými názormi. Cieom takejto 
„manipulácie“ je vytvori predpoklady preto, aby sa názory a postoje recipienta 
zmenili. „Verejná mienka sa neskladá len z hlasu udu, ale tiež vzniká z politickej 
komunikácie elít, sprostredkovane z komunikácie médií a z rozhovoru udí 
o verejných záležitostiach.“9 Komunikácia moderátora s politikom môže nastavi 
nielen zrkadlo elite, ale aj  poskytuje spätnú väzbu, vymedzuje mantinely verejnej 
správy. Elity potrebujú verejnos presvedi, ovplyvni a získa tak ich súhlas 

                                                      
9 FTOREK, J. Public relations jako ovlivování mínní. Jak úspšn ovlivovat a nenechat se 
zmanipulovat,  Praha: GRADA PUBLISHING, 2009,s. 84 – 85. 
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k vláde – správe vecí verejných. Profesionalita moderátora v mediálnych 
produktoch s politikmi sa prejaví aj v jeho schopnosti odhali persuazívny potenciál  
komunikácie politika. Politik využíva  najúinnejšie stratégie presvedovania:  

 opakovanie, pripomínanie a opakovanie vystavovania podnetu pred diváka, 
resp. recipienta; 

 zdôrazovanie prínosu; 
 vyzdvihovanie predností a zastieranie nevýhod a rizík; 
 stratégia náhleho nátlaku; 
 stratégia citaná, odvolávajúc sa na grafy, údaje, citovanie autorít. 

Z uvedeného je zrejmé, že presvedovanie politika nie je prvoplánové, 
je skôr rafinované a moderátor ho nemusí hne identifikova. Niekedy staí, aby 
bol politik iba v súlade so spoloenským oakávaním i módnym trendom 
a do svojej presvedovacej stratégie zahrnie všetko, o potrebuje. 
Pri presvedovaní si politik pripraví iba správy, ktoré potrebuje a mediálna 
komunikácia sa odohráva vo vykonštruovanej realite. Môže ís o mediálnu 
asimiláciu.10 Cieom komunikácie politika je získa recipienta na svoju stranu 
a manipuláciou ovládnu jeho názory a najmä žiaduci aktívny postoj. Vystúpenie 
v médiách pre politika môže by úinným nástrojom propagandy, ktorej cieom 
je zmena prítomného a budúceho stavu myslenia recipienta. 

Medzi faktory, ktoré ovplyvujú úinnos masovej komunikácie zaradil 
Argyle (1964) prestíž zdroja, osobnos hovoriaceho, upútanie pozornosti, 
konštruovanie obsahu.11 V mediálnej komunikácii 21. storoia je dôležité zauja, 
upúta pozornos, vzbudi zvedavos, resp. pocitu, že o nieo prídem, 
ak nebudem sledova daný produkt. Aby efekt presvedovania bol o najväší, 
je dobré predpripravi recipienta na obsah produktu (upútavky na produkt, avízo 
moderátora, zostrih najaktuálnejších, najvýraznejších sekvencií) ešte pred jeho 
vysielaním. 
 

                                                      
10 Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005., s. 164. 
11 Tamže, s.167. 
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ABSTRACT 
Mass media are a powerful resource base of interpretations of social reality. 
In the given text we search for phenomena of cross-cultural communication 
in confrontation with interactivity between cultural patterns of postmodern society 
and current mass-media procedures. The central moment of reflection on current 
trends and dimensions in mass media communication is the diagnosis 
of the interpretative unprofessionalism in journalism, of the suppression of real 
communication in favour of the principle of simulation, manipulation, and hyper-
reality. Consolidating the position of public service broadcasting is not only 
the immediate reaction to the nature of the current information era, in conjunction 
with its value orientations and goals, but it is the expression of a particular 
challenge to accountability in a cultural tradition, as well as to their maintenance 
and development.  
 
KEY WORDS 
Mass media, postmodernism as a principle, presentation of values, manipulative 
practices, commercial formats, traditional values, the audience. 
 
I. Determinanty masmediálnej stratégie v hodnotových rámcoch súasnosti 

Podmienky zrýchujúceho sa technologického pokroku v masovokomunikanom 
ako aj v informanom priemysle prinášajú nové nároky na stratégiu konfrontácie 
masmédií a ich narastajúceho vplyvu a dosahu v procese ovplyvovania 
kultúrneho povedomia, myslenia a konania populácie. K súasnému obrazu 
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postmodernej spolonosti, predovšetkým k jej aktuálnej hodnotovej úrovni, 
prispievajú nemalou mierou globalizované masmediálne konštitúcie. Preferované 
spoloenské a kultúrno-civilizané parametre súasnej konzumnej spolonosti,  
ako dôsledok masmediálnej produkcie sú vytvarované systémom informanej 
megaspotreby. Postmoderné trendy1 na súasnom vývojovom stupni spoloenskej 
komunikácie s dominanciou masmediálnej roviny predstavujú zložitý fenomén, 
ktorý agresívne vstupuje do procesu myslenia a poznania populácie, priom sa 
stavia antagonisticky proti tradinej hierarchii ustálených hodnôt. Masmédia 
vplývajú predovšetkým na formovanie postojov, názorov i úsudkov, priorít v našom 
každodennom živote a v neposlednom rade i záujmov a vonoasových aktivít. 
Prevažuje všeobecné vnímanie masmédií ako dominantného prvku reazca 
postmoderného systému spolonosti v zmysle všadeprítomného pramea zábavy, 
priom pôvodná, žurnalistická báza masmédií, realizovaná verejnoprávnym 
systémom médií, resp. primárna pozícia vo funkcii spracovatea a distribútora 
objektívnych, spoloensky významných a podstatných aktuálnych informácií, sa 
zarauje v povedomí všeobecného publika až na sekundárne miesto. 

Taktiež treba poveda, že v celom komernom reazci produkcie 
mediálneho trhu rezonuje jednoznane cielená ignorancia elity2 zo strany médií, 
priom prioritnú skupinu cieleného vplyvu a záujmu predstavuje ahšie ovládatená 
masa – stredná a najmä nižšia vrstva populácie – prostredníctvom širokej ponuky 
nízkej zábavy a senzácie, ím sa uspokojujú nízke, pudové vnemy publika. 
Masoví konzumenti neprejavujú záujem prenika do podstaty a hbky intelektu, 
orientujú sa na medializovaný priemerný vkus a popularitu vnímajú komerne ako 
dominantný trhový motív a hodnotu, dominujúcu nad tradinými morálnymi 
a estetickými princípmi. Masmediálnej produkcia ponúka živelne i cielene 
v moderno-tradinej kombinácii hodnotové statusy a normy, ktoré podporujú 
v kladnom i zápornom zmysle rôzne, spoloenské initele a normy. oraz 
výraznejšie pôsobiace masmédiá, ktoré vnikajú do predstáv, ponúkajú vlastnú 
hierarchizáciu hodnôt, vzory využitia voného asu ako aj orientáciu 
v spoloenskej realite. Tento postmoderný fenomén, oznaovaný dobovými 

                                                      
1 Postmodernizmus sa prezentuje ako sociálno-kultúrna filozofická koncepcia. Bližšie pozri: 
HARVEY, David. 1989. The Condition of Potmodernity. Oxford : Blackwell 1989. 
2  Elitu je potrebné chápa nie ako vyššiu ekonomicko-spoloenskú vrstvu (high society), ale ako 
vzdelanú vrstvu, preferujúcu dominanciu kultúrnych hodnôt a morálneho spôsobu života. O tejto 
problematike diskutuje mnoho autorov, jedného z uznávaných teoretikov predstavuje Umberto Eco. 
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teoretikmi ako intelektuálna nadprodukcia, uväzuje tradinú kultúru 
do uzavretého kruhu, v ktorom je umelecky a kultúrne hodnotná tvorivá osobnos 
závislá jednoznane od publicity v súvislosti s trendmi komerného záujmu. 

Treba zdôrazni, že hodnotový systém spolonosti sa uchováva a oživuje 
prostredníctvom symbolov vyjadrených v artefaktoch, ktoré v súasnosti 
predovšetkým utvárajú dominujúci komplex masmediálneho pôsobenia 
na spolonos. Tento charakter tvaruje aktuálny hodnotový reazec spolonosti. 
Systém názorových preferencií je teda v súasnosti v prevažnej miere dôsledkom 
megaprodukcie médií, ktorá svojím usmerovaním sociálneho hodnotenia 
predstavuje ovplyvovanie celkovej kvality vzahu verejnosti k hodnotám (akými 
sú napr. rodina, vzdelávací systém, priatestvo, estnos a pod.).  

Na druhej strane problému treba poukáza na tú skutonos, že trhový 
model masovej komunikácie nezaruuje skutonú slobodu komunikácie 
pre všetkých a súasne nie je zárukou pluralitného mediálneho systému. Trhová  
ideológia  je v skutonosti obhajobou privilegovaných práv korporácií so širokými  
možnosami ovláda, a teda aj cielene cenzurova výber masmediálneho produktu 
smerom k verejnosti a publiku.  

Aktívna komercializácia v médiách sa tak postupne rozširuje a oraz 
výraznejšie sa podiea na systematickej redukcii tradiných kultúrnych foriem, 
silou svojej pozície ich prekrýva generovanými „pseudohodnotami“ konzumu 
a zábavy. Ignorancia tradiných kultúrnych ako aj národných hodnôt zo strany 
masmédií je nebezpeným etickým problémom, keže  dominancia presadzovania 
cieov pod vplyvom vládnucich mediálnych spoloností so silným politicko-
ekonomickým zázemím na mediálnom trhu má stúpajúcu tendenciu.  

Z okruhu problémov treba spomenú predovšetkým všeobecne nízku 
profesionalitu žurnalistov, ktorá vyplýva z nedostatoného profesionálneho 
vzdelania, plagiátorstvo cudzích zdrojov, ktoré je asto tolerované zo strany 
vedenia – šéfredaktorov a editorov, a v neposlednom rade markantný, rozpínajúci 
sa globálny problém a všeobecný trend na úrovni epidémie v masmediálnej praxi 
– bulvarizáciu. Táto deformácia vystupuje aleko zretenejšie do popredia 
pri sledovaní jednoznane komernej línie vplyvu väšiny súkromných médií, 
každodenných situácií spoloného využitia informanej bázy v opakovanej 
a posilnenej miere, priom odklon od tradinej hodnotovej normy je v konenom 
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dôsledku považovaný „za verejne akceptovanú podobu normality“3 (priorita 
tematickosti spoíva v nadraovaní bulvárnej podstaty informácií, napr. umelé 
kauzy i nešastia, priom dôležité udalosti sú podhodnotené, s nepravidelným 
výskytom). 

Manipulácia prostredníctvom masmédií a ich každodennej produkcie 
zasahuje všetky oblasti vplyvu, najvýraznejšie sa prejavuje v primárnej rovine 
jazyka, štýlu a rétoriky, priom opakovaná medializácia, resp. sprostredkovaná 
informácia nadobúda akúsi „hodnotu“ pravdy. Prispôsobovanie sa komerných 
médií v snahe priblíži sa cieovej skupine poslucháskej verejnosti (v záujme 
zisku mediálnej spolonosti) možno pozorova v celkovej štruktúre vysielania, 
od presadzovania ahkých tém až po pokles jazykovej kultúry so sebavedomým 
presadzovaním silno expresívneho a asto slangového vyjadrovania, 
o prináša celkovú stagnácie slovnej zásoby u prijímatea. Pôvodne spoloensko-
kultúrnymi tradíciami tvarovaná masmediálna línia, ktorá slúžila na kvalitné 
informovanie spolonosti, sa postupne transformovala na prevládajúci komerný 
zámer vo forme koncentrácie trhu a dominantného presadzovania zábavných 
žánrov v programovej ponuke, priom tento fenomén nielen ohrozuje 
verejnoprávny mediálny priestor, ale postupne aj do jeho vnútra zasahuje.  

Pod vplyvom prevažne komerne tvarovanej masmediálnej kultúry 
s podsúvanou formou štandardizovaných, povrchových hodnôt sa zasiahnuté 
masové publikum stáva ahko manipulovateným a ovládateným v intenciách 
záujmu vysielatea, priom výsledným dôsledkom tohto procesu je vplyv 
na stagnáciu mentálnej a duchovnej úrovne loveka. S vývojom masových médií 
sa rovnocenne vyvíjajú snahy popísa vplyvy, resp. urité zákonitosti vplyvu 
mediálnych obsahov na názory a postoje príjemcov, predovšetkým z hadiska 
socio-psychologického aspektu. Niekoko desaroí realizujú sociologické tímy 
výskumy na národnej i medzinárodnej úrovni v snahe odhali a pomenova dôvody 
a príiny prednostného záujmu verejnosti pri výbere mediálnych obsahov 
a v tej súvislosti preferenciám mediálne tvarovaných hodnôt, priom 
pre systematický empirický výskum úinkov masovokomunikaných produktov 

                                                      
3  McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha, 1999, s. 21. 
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je charakteristická rôznorodos prístupov, výskumných smerov, autorov4. Možno 
konštatova, že jedinec v snahe uspokoji svoje potreby si vyberá mediálne 
obsahy predovšetkým poda toho, akú možnos uspokojenia ponúkajú v rámci 
jeho vzdelanostnej úrovne, priom treba podiarknu, že rovnaké mediálne obsahy 
majú vzhadom na jedinenos hodnotových skúseností každého loveka odlišné 
vplyvy a vyvolávajú rôzne reakcie5.  

Publikum dnešnej doby je vystavené presýtenosti mediálnych informácií, 
medzi ktorými je recipient nútený nielen selektova, ale aj reagova 
na permanentne vyvíjaný tlak zo záplavy mediálnych produktov. Náronos 
a variabilita sociálneho prostredia ovplyvuje kvalitu i kvantitu požiadaviek 
populácie na sprostredkované, resp. mediované produkty o realite spoloenského 
vývoja a diania, priom zásadné odlišnosti štruktúry a úrovne potrieb 
sú determinované osobitosami každého indivídua. Výskumy, ktoré 
sú v konenom dôsledku  orientované predovšetkým na poznanie koneného ciea 
v rámci masmediálneho reazca – publika, potvrdzujú prednostnú orientáciu 
pozornosti informanému obsahu ako aj ich forme spracovania v súlade 
so záujmami, postojmi, hodnotami, skúsenosami, v prípade náronejšieho 
prijímatea s rozširovaním obzoru znalostí. Priemerne nároné publikum 
sa orientuje vo vekej miere na tie typy médií, ktoré prinášajú praktické rady, 
odporúania, týkajúce sa všedného da, prispievajú k riešeniu adekvátneho 
využívania voného asu, poskytujú zábavu, umožujú uvonenie emocionálneho 
napätia. Informácie, ktoré sú pre recipienta zaujímavé, si ahšie zapamätáva, 
posilujú jeho presvedenie, napomáhajú k vytvoreniu si názoru a môžu sa tiež 
s vyššou pravdepodobnosou prejavi v správaní, resp. v konaní.  
 
 
 

                                                      
4 Vychádzajúc zo súasnej typológie, sú aktuálne analýzy postavené na mediálno-kulturálnom 
a socio-kulturálnom princípe s orientáciou na obsah mediálnych výpovedí a vplyvy spoloenských 
faktorov na mediálnu produkcii. McQUAIL, D. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 
1999. str. 23 – 26. 
5  Nielen súasní kritici podrobujú analýze komercializáciu kultúry. Už v prvej polovici 20. storoia 
sa mnohí teoretici zaoberali touto dnes výsostne aktuálnou problematikou. K významným 
osobnostiam patrí Johan Huizinga, holandský historik a kulturológ, ktorý pôsobil v dobe rozmachu 
rozhlasových médií a kritizoval zásadné rozdiely vo vnímaní tradiných ideálov a hodnôt kultúry 
spôsobených masmediálnou produkciou v spolonosti. Bližšie pozri: HUIZINGA, J. Kultúra a kríza. 
Bratislava : Kaligram. 2002. 
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II. Kúové východiská v riešení krízy komunikácie v médiách v súasnosti 

K rozhodujúcim kritériám kvality systému, v zmysle cieleného prospechu 
voi informano-vzdelávacej báze spolonosti, patria predovšetkým vyvážená 
licenná politika ako vplyvný mechanizmus smerovania regulácie mediálneho trhu 
(legislatívne princípy a normy pre vysielateov) ako aj reálne uplatované špecifiká 
pre verejnoprávnych a súkromných vysielateov a vlastníkov v rámci kultúrno-
civilizaných potrieb spolonosti, spoloenských skupín ako aj zásadných názorových 
prúdov spolonosti.  

V procese nezvratnej enkulturácie6, ktorá sa realizuje pod vplyvom 
aktívnych socio-kultúrnych procesov a systémových faktorov (priom sem 
zaraujeme aj masmédiá), jedinec ako len uritej spolonosti si osvojuje kultúru 
danej spolonosti, resp. nadobúda poas svojho života urité kompetencie 
v hodnotovom systéme ako aj kultúre svojej spolonosti prostredníctvom 
osvojovania si hodnotových znakov spolonosti, resp. naueného správania, 
získavania znalostí a zruností. V zníženej, resp. potlaenej aplikácii 
enkulturaných schopností udský subjekt nenadobúda plnohodnotný potenciál, 
nakoko s kultúrou sa nerodíme, ale musíme si ju osvoji pod vplyvom dlhodobého 
procesu vzdelávania a osvojovania si kompetencií.  

Vzájomný vzah spolonosti a civilizaného vývoja odkrýva priamoúmernú 
podmienenos, ktorá podporuje kultúrny rast jednotlivca v procese zachovávania 
a šírenia historicky podmienených kultúrnych hodnôt spolonosti. Kultúra 
prezentovaná v masmediálnej komunikácii ako hodnotový priestor v tom najširšom 
kontexte, predstavuje predovšetkým  systém vzorov, správania, postojov, názorov 
a záujmov s tvorivou hybnou silou, priom hodnotový systém je uchovávaný 
a oživovaný prostredníctvom sprostredkovaných artefaktov a symbolov 
vyjadrených v systéme verejnoprávnych (komunikano-kultúrnych) inštitúcií, 
ktorých funkcia je jasne definovaná. Keže v masmediálnej komunikácii  
v súasnosti pod vplyvom globalizaných trendov dominujú i kulminujú 
ekonomicko-komerné princípy (komerný trh masmédií sa stáva zdrojom moci 
v mnohých sférach spoloenského diania), otvorené bulvarizané praktiky 

                                                      
6  Enkulturácia predstavuje chápanie kultúry ako špecificky udskej sféry, ktorá je negenetická (nie 
je obsiahnutá v génovej výbave) a nadobúda sa  predovšetkým vzdelávaním. Pod pojmom 
enkulturácia teda môžeme chápa všetky prejavy naueného správania, získavania znalostí, 
schopností a postojov, ktorými lovek nadobúda kompetencie v kultúrnej sfére života spolonosti. 
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(masmédiá sú  všeobecne dostupným zdrojom zábavy ako aj využitia voného 
asu), z ktorých profituje najmä soubiznis (ktorý je podmienkou k popularite 
i k „spoloenskej sláve“ medializovaných a médiami vyprodukovaných 
„osobností“), snaha o kultivovanú spolonos zo strany masmédií (vlastníkov i 
tvorivých profesionálov) vo všeobecnosti absentuje – je nanajvýš potrebné 
a nevyhnutné hada legislatívne pravidlá (s podporou legislatívy Európskej únie), 
normy, ktoré usmernia v zákonnej podobe tento postmoderný trend potláajúci 
tradiné kultúrne hodnoty ako aj záujem o ich presadzovanie, sprostredkovanie 
i medializovanie.   

V nadväznosti na spomínaný globálny problém treba podiarknu poslanie 
a zárove posilni pozíciu verejnoprávnych médií, fungujúcich, resp. vysielajúcich 
na základe rešpektovania príslušných zákonov o verejnej službe – zachováva 
a rozvíja národnú kultúru, podiea sa na tvorbe kultúrnych a umeleckých hodnôt 
a v konenom dôsledku napomáha zvyšova kvalitu života a rozširova 
interkultúrne poznanie. V záujme širokej verejnosti bazálnym poslaním 
je prispieva k rozvoju a posilneniu kultúrnych a sociálnych hodnôt na úrovni 
národnej, v individuálnych a spoloenských rozmeroch, i globálnej – na rozdiel 
od väšiny súkromných médií, kde je ziskovej stratégii podriadená komplexná 
programová ponuka do takej miery, aby oslovila o najväšiu as auditória 
na princípe masovosti.  

V duálnej koexistencii, resp. v zdravej opozícii voi rozvinutému 
komernému systému verejnoprávne médiá elektronického typu v snahe udrža 
kultúrne poslanie a tradíciu hodnôt vo vysielaní sformovali spolonú základu 
pravidiel súhrnne prezentovaných na konferencii v Bruseli pod názvom 
Verejnoprávne vysielanie – príležitos pre Európu. Podstatou vyspelého 
verejnoprávneho vysielania je poskytova kultúrno-spoloenské obsahy všetkým 
obanom vzhadom na výchovno-vzdelávací prínos. Služba verejnosti na základe 
zákona predstavuje realizáciu programovej služby, ktorá je z hadiska 
geografického dosahu, programovej rozmanitosti a tvorivého potenciálu 
autorského a realizaného tímu univerzálnou. Potrebuje však spoloenský 
priestor, resp. spoloensko-kultúrne záujmové komunity – v tejto súvislosti treba 
zdôrazni verejnoprávne médiá ako potenciálne nosie verejnej aktivity 
prostredníctvom interkultúrnej komunikácie, najmä ak slúžia na ochranu verejného 
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záujmu. V neposlednom rade má verejnoprávne vysielanie podporova 
intelektuálny a duchovný život, zabezpeova výmenu kultúrnych hodnôt 
a garantova, aby mal každý prístup k o najvyššej informanej a ideovej kvalite. 
Vyváženos v tomto systéme predpokladá predovšetkým dostatonú ponuku 
kvalitných produktov v pestrej palete druhov a foriem pre všetky vrstvy populácie 
ako i zabezpeenie slobody v oblasti tvorivosti a tvorby, s cieom podporova 
tvorivý potenciál myšlienok, kreativity a kultúrnych hodnôt.  

Spoloným znakom verejnoprávnych médií neraz býva najmä nedostatok 
finanných prostriedkov, o sa odráža aj na nedostatonom plnení úloh, ktoré 
verejnoprávne média plnia, resp. mali by plni. Je potrebné hada možnosti 
prieniku kultúry a vzdelávania obyvatestva na jednej strane a marketingovo-
trhových podmienok a možností na strane druhej. Jedným z rozporov 
v uplatovaní interkultúrnej komunikácie verejnoprávnych médií je v súasnosti 
požiadavka vysokej sledovanosti (tzv. ratingu) na jednej strane a na druhej strane 
zodpovednos vyplývajúca zo zákona, kde je zadefinovaný spoloenský 
konsenzus o povinnostiach, postavení a právach, poda ktorých sa musí 
verejnoprávne médium riadi i problém jeho financovania v opozícii k obsahu. 
Ekonomická prosperita a ekonomický rast ešte nemusia znamena kvalitu i úžitok 
pre naplnenie potrieb obana.  

Požiadavka upevnenia pozície verejnej vysielacej služby je nielen 
bezprostrednou reakciou na charakter súasnej informanej doby v súvislosti 
s jej hodnotovou orientáciou a ciemi, ale predovšetkým vyjadrením a výzvou 
k zodpovednosti voi kultúrnym tradíciám, ich zachovávaniu a rozvoju na pozadí 
zásad kultúrnej identity i vyváženej multikultúrnej výchovy a vzdelávania. Nový 
inštitucionálny status zlúenia verejnoprávneho Slovenského rozhlasu 
a Slovenskej televízie pod znakou RTVS od januára 2011 prináša kúové zmeny 
i oakávania. Vyplývajúci Zákon . 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosou od 21.1.2011 zriauje 
mediálnu inštitúciu – Rozhlas a televíziu Slovenska7 v zmysle verejnoprávnej, 
národnej, nezávislej, informanej, kultúrnej a vzdelávacej inštitúcie, ktorá si kladie 

                                                      
7  Tento zákon upravuje postavenie, poslanie, úlohy a innos Rozhlasu a televízie Slovenska, jej 
orgánov a hospodárenie a financovanie Rozhlasu a televízie Slovenska. Zárove sa zrušuje zákon 
. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov a  zákon . 16/2004 Z. z. 
o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov. 
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za cie poskytova zákonnú službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania 
a televízneho vysielania. Rozhlas a televízia Slovenska sú ustanovené ako 
vysielatelia, ktorých poslaním je poskytova službu verejnosti v oblasti vysielania, 
resp. poskytova systém programovej služby, ktorá je charakteristická 
univerzálnosou z hadiska svojho geografického dosahu, programovou 
rozmanitosou, ktorá je pripravovaná na zásadách redaknej nezávislosti, priom 
je financovaná najmä z verejných prostriedkov. Jedným z dominantných cieov 
inštitúcie RTVS je podiea sa na rozvoji kultúrnej úrovne poslucháov a divákov, 
poskytova priestor súasným kultúrnym a umeleckým aktivitám, sprostredkúva 
kultúrne hodnoty iných národov. Odborníci i laická verejnos si kladú mnoho 
otázok v súvislosti s kvalitou programovej štruktúry a vysielania v zmysle zákona. 
Predovšetkým je však fundamentálnou otázkou, i zabráni táto skutonos –
informano-komunikaná a sprostredkujúca výkonnos oboch dnes už zákonne 
vzájomne prepojených verejnoprávnych médií, resp. dvoch zlúených inštitúcií 
v rozhlasovej a televíznej produkcii – alšej dekadencii verejnoprávnych princípov, 
priom až as ukáže, i môže pri dosahovaní stanoveného zámeru v zmysle 
poslania pre jednotlivca, skupiny, spolonos i celkovú kultúrnu úrove krajiny 
spôsobi cielenú pozitívnu zmenu, resp. posilni požadovaný stav. 
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ABSTRACT 
In the 21st century in the field of media fight among themselves communication 
partners politicians and presenters of the political debates. These fights are often 
resembled to gladiatorial games which can lead to creation of new genres such 
as interview, talk show, political discourse. 
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Media, reality, media reality, communication, publicity in the media. 
 

Informácie, postavy, témy, spôsoby ich výberu a usporiadania spolu 
s pravidlami pre vytvorenie celku, ale aj moderátori a komunikaní partneri 
predstavujú obsah mediálneho produktu. Mediálny produkt ako usporiadaný celok 
funguje vo vzájomne previazaných rovinách.  

Pri každom tovare je dôležitý nielen obsah, ale aj obal. Rovnako 
to aj pri mediálnych produktoch, ktoré sú taktiež uritým druhom tovaru 
s rozdielnou dobou spotreby. Politici v dialógoch pred vobami chcú, aby sa tovar, 
ktorý ponúkajú svojim voliom (televíznym respondentom), spotreboval okamžite, 
aby pre svoj mediálny produkt získali o najviac respondentov. Politický dialóg 
sa v predvolebnom ase prezentuje ako zápas kto z koho. Ako každý produkt 
aj demokratický dialóg tvoria prvky zoradené v uritom celku.1     
 
 Mediálny dialóg s politikom  

Kvalitu komunikácie ako súas mediálneho obsahu, kde je v hlavnej alebo 
vedajšej úlohe politik, ovplyvní v negatívnom význame predpojatos 
a v pozitívnom vyváženos. Schopnos komunikova patrí na prvé miesto 

                                                      
1 Jirák, J. – Köpplová, B. 2007. Média a spolenost. Praha : Portál, 2007, s. 119. 
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v rebríku sociálnych schopností moderátora. Komunikácia ako proces výmeny 
informácii, ktoré sú podkladom pre alšie spracovanie, nemá síce u recipienta 
spätnú väzbu, ale vie odhadnú vyváženos obsahu v mediálnej komunikácii. 

„V rovine výrobných rutín novinárskej práce sa vyváženos vníma ako 
požiadavka neprezentova udalos iba z perspektívy jej jedného úastníka 
(schematicky býva tento prístup prezentovaný ako požiadavka da priestor obom 
stranám).“2 Takáto predstava o vyváženosti ovplyvuje iba danú správu, resp. 
mediálny výstup. Vyváženos ovplyvuje mediálny a mimo mediálny kontext danej 
informácie. Predpojatos moderátora môže by vo výbere faktov. 
Tie sú zhromažované tak, aby podporovali jeho komentovanie. Využíva pritom  
osoby a skupiny, ktoré argumentujú v súlade s redakným zameraním. Spoloným 
prvkom publicistických, zábavných  talk show je osobnos moderátora, ktorý vedie 
rozhovor, prítomnos publika a zdanie dôvernosti. Jazyk a rétorika televíznych 
moderátorov a politikov politickej diskusii môže by afilatívna alebo hostilná.3 

Afilatívna rétorika vyvoláva u diváka – respondenta zdanie priateskej 
atmosféry, vzbudzuje dojem (asto omylný a iluzórny) spojenectva a blízkosti. 
Zvyšuje dôveru v hovoriaceho, a to aj vtedy, ak nehovorí pravdu (politik ako hos 
politickej diskusie). Publikum voi respondentovi s afilatívnou rétorikou prejavuje 
sympatie, náklonnos, fandí mu a identifikuje sa s ním. Využíva sa pritom 
neformálne oslovenie a pocit oddanosti.  

Hostilná rétorika (výpady, odsúdenie, kritika) vzbudzuje nedôveru, 
podozrievavos a ostražitos, strach a záš (iný národ, politik, objekt 
je nesympatický, nebezpený at.). Jednotlivci (televízni moderátori, 
komunikátori), ktorí dosiahli vysoké postavenie a kredit v spolonosti, môžu 
svojimi postojmi, hodnotami a presvedením ovplyvova obsah novinárskeho 
prejavu. Na obsah pôsobia nielen svojimi zrunosami, ale aj týmito 
schopnosami: 

 priláka pozornos; 
 vzbudi záujem; 
 odhadnú vkus publika a recipienta; 
 by zrozumitený; 

                                                      
2 Jirák, J. – Köpplová, B. 2007. Média a spolenost. Praha : Portál, 2007, s. 129. 
3 Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha : Portál, 2005, s. 140. 
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 by obúbený; 
 ma „uch na informácie“; 
 vedie sa v televízii a pred publikom pohybova. 

 
Obsah mediálnej výpovede televízneho komunikátora nie je iba výsledok 

jeho osobnostných, profesionálnych vlastností a schopností. Obsah závisí 
aj od postavenia celej organizácie a jej postavenia v spolonosti. Moderátor  ako 
komunikátor  je súas mediálnej organizácie, ktorá sa riadi: 

 Uritým spôsobom financovania. Väšinou ide o komerné subjekty. 
Zodpovedajú majiteom za tvorbu zisku. Základným zdrojom príjmu 
sú výnosy z reklamy. Pre médiá verejnej služby (STV, T) je základným 
zdrojom financií koncesionársky poplatok. 

 Pravidlami a regulanými opatreniami. Mediálne organizácie majú sklon 
zaklada svoju innos na vytváraní zažitých pracovných postupov – rutín, 
ktoré vedú k ekonomicky výhodnej výrobe daných produktov. 

 Mierou slobody. Populárny moderátor má pre televízny program, ako 
produkt mediálnej organizácie, väší a viditenejší vplyv na konenú 
podobu komunikátu.4 

 
Komunikácia v politickom interview 

Od devädesiatych rokov televízie na Slovensku a v echách priniesli 
zmenu vo verejných prejavoch politikov z monologického na dialogický. Dochádza 
k spájaniu informácie so zábavou, a teda žánru „information and entertainment“ 
a vzniká žáner „infotainment“. Nie náhodou sú súasné mediálne súboje 
oznaované ako novodobé gladiátorské hry.5 

Vznikajú diskusie, debaty, polemiky. Politik v nich apeluje na svoje ciele.  
„Apel – môžeme  chápa ako odvolanie sa na nieo, ako výzvu, oslovenie, stimul, 
podnet. Jeho funkciou je zasiahnu cieové publikum v súlade s jeho potrebami 
(primárnymi, sekundárnymi, terciárnymi, konkrétnymi alebo predpokladanými 
a pod.). Úlohou apelatívnej formy oslovenia je ovplyvovanie názorov, postojov 

                                                      
4 McQuail, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009, s. 47. 
5 mejrková, S.: Mediální rozhovor jako žánr veejného projevu. In  mejrková, S. – Hoffmanová, 
J. Jazyk, média politika. Praha : Academia, 2003, s. 89. 
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a hodnôt tak, aby znaka, produkt, služba alebo konanie, sa stalo objektom 
pozornosti záujmu, túžby a innosti recipienta a aby sa výsledok tohto pôsobenia 
fixoval v jeho pamäti.“6  

Paralela medzi politickým vystúpením a apelom v reklame nie je náhodná. 
Mediálna komunikácia vyrába tiež produkty, ktorých obsah sa má sta predmetom 
záujmu a innosti diváka (v prípade politického diskurzu aj získanie volia). 
Záujem o mediálne produkty sa prispôsobil aj ich dynamickému rozvoju. 
Na obrazovkách sa objavuje vzostup žánru diskusnej relácie (talk show), ktorý 
zaínal ako zábavný rozhovor s celebritami a ako formát „raajkového“ vysielania.  

Moderátor talk show sa stále viac stretáva s konfrontáciou 
a kontroverznosou. Informácie sa spájajú so zábavou a niekedy súasné 
mediálne súboje pripomínajú zápasy v ringu. V klasickom interview (v relácii 
Na telo v TV Markíza) je prítomný jeden moderátor a jeden až dvaja hostia. 
Podobnú štruktúru má O pä minút dvanás na STV 1, v echách Sedmika na TV 
Nova a Partia na TV Prima. Niektoré klasické interview sa približujú skôr 
k politickej debate. Analýzy moderovaných duelov dvoch osobností doplujú 
analýzami príspevkov v dokrútkach. Príspevky odrážajú aktuálne spoloensko-
politické  dianie,  problémy, situácie. 
 
Partnerský rozhovor alebo politické interview? 

Poda zloženia úastníkov a zámeru pozvania môžeme hovori o viacerých 
typoch rozhovorov. 

Partnerský rozhovor neútoí. V kultivovanom prostredí (väšinou štúdio) 
komunikátor nekladie otázky, ktoré majú zaskoi, zhodi a zahna respondenta, 
ale skôr umožujú jeho sebaprezentáciu. Povzbudzuje hosa, aby rozvinul svoj 
pohad a podporil svoje názory. Krížový výsluch moderátora najmä 
v investigatívnej  žurnalistike nemusia nepolitici zvládnu, najmä ak sa zúastujú  
takéhoto rozhovoru po prvýkrát.  

                                                      
6 Vopálenská, E.: Reklamná persuázia – apely a iné prostriedky reklamnej štylizácie. 
In Reklama 09. Bratislava: Book & Book, 2009, s. 47 – 69. 
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Moderátori majú veký a asto podstatný vplyv nielen na produkt, v ktorom 
pôsobia. Ich postoje, správania a pracovné rutiny ovplyvujú celú mediálnu 
produkciu a recipientov. 
Dnešný recipient aktívne vstupuje do procesu masovej komunikácie, kde: 

 vyberá – selektuje, ktorý program bude sledova; 
 preveruje si svoje skúsenosti a uspokojuje svoje potreby; 
 obsah moderovaného produktu prijíma tak, ako mu to vyhovuje,  
 nesúhlasí s vnucovaním, ku ktorému je kritický.  
 

„Interview je urené publiku pri televíznych obrazovkách, jeho základnou 
funkciou je sprostredkovanie informácií alebo názorov verejných initeov 
a odborníkov divákom. Partneri spolu kooperujú v prospech publika. Hos by mal 
rešpektova moderátora ako osobnos, ktorá najprv uvádza divákov do kontextu 
a potom vyzýva hosa, aby sa k problému zaujal stanovisko.“7  

Interview z hadiska inštitucionálneho rámca by malo ma isté pravidlá. 
Komunikátor by mal: 

 by hlavná postava, okolo ktorej sa krúti rozhovor; 
 riadi rozhovor; 
 zauja a udrža pozíciu formálnej neutrality voi postojom hosa; 
 mal by vystupova za divákov. 

 
Politik, ako hos politického interview, sa snaží vyhýba nepríjemným 

otázkam moderátora a manévruje odpove tak, aby sa vyhol priamej odpovedi. 
„Sekvencia, ktorá sa skladá z otázky a odpovede je stavebná jednotka 
konverzanej analýzy s jasnou štruktúrou. Ide o spojenie dvoch replík, ktoré 
sú vo vzájomnom vzahu podnetu (iniciácie) a reakcie, kde prvá replika záväzne 
vyžaduje aj druhú repliku, a to štruktúrne aj funkne. 

  Politik  s dostatonými mediálnymi zrunosami ako hos politickej diskusie 
asto vybouje z oakávaného rámca, nereaguje na otázku moderátora, o môže 
moderátor vníma ako vyhýbavos. Treba si uvedomi rozdiel medzi reakciami 
(responses) a odpoveami (answers). „Reakcia je okovek, o nasleduje 

                                                      
7 mejrková, S.: Mediální rozhovor jako žánr veejného projevu. In  mejrková, S.– Hoffmanová, J. 
Jazyk, média politika. Praha: Academia, 2003,  s. 89 – 92. 
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po otázke, a vea výpovedí je možné považova za reakciu na nejakú otázku. 
Nie všetky reakcie spajú kritérium odpovede.“8 

Ak hos neodpovedá na otázky, môže moderátor získa relevantnú odpove  
doplovacími otázkami kto, o, kedy, ako? („Kto je zodpovedný, pán minister, 
za situáciu...?“) Ak moderátor oakáva od hosa – politika, že sa rozhovorí, 
akákovek presná odpove zložená iba z holej vety je nepostaujúca. („Videli ste 
reakciu pána ministra uverejnenú v denníku SME?“  Odpove: „Nevidel.“) 

Pragmaticky môžeme otázku moderátora charakterizova ako žiados 
o poskytnutie informácie. Hos – politik môže otázku vníma ako výzvu na podanie 
informácie. Moderátor ako komunikátor pri riadení dialógu s hosom – politikom 
v mediálnej výpovedi používa: 

 otázky („Kto by mal by zodpovedný za danú situáciu, pán minister?“); 
 udelenie slova („Dajme slovo pánovi poslancovi...“); 
 výzvu smerom k úastníkom komunikácie („Povedzte aj Vy svoj názor...“); 
 konštatovanie  („Nemáte podobnú skúsenos...“); 
 zhrnutie („Poda Vašich slov súhlasíte s tvrdením kolegu, že...“); 
 provokatívne reakcie („Takže, ešte ste príliš nezbohatli na politike, ako 

tvrdíte Vy...“); 
 vlastnú interpretáciu predchádzajúcej odpovede („Môžeme tomu rozumie, 

že nesúhlasíte, aj napriek...“); 
 reformulácie odpovedí. 

 
Otázky a reformulácie  v politickom interview 

Moderátor pri politickom interview používa nasledovné tipy otázok: 
 spresujúce; 
 zisovacie; 
 doplovacie; 
 alternatívne; 
 vyluovacie. 

                                                      
8 mejrková, S.: Mediální rozhovor jako žánr veejného projevu. In  mejrková, S. – Hoffmanová, 
J. Jazyk, média politika. Praha: Academia, 2003,  s. 92. 
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Komunikátor najmä na zaiatku interview kladie otázky vone, akoby 
mimochodom, a nabáda tým komunikaného partnera, aby sa rozhovoril. Využíva 
spresujúce otázky, ktoré bývajú „zákernejšie“ ako predchádzajúce otázky.  

Pri interview s komunikaným partnerom – politikom sa moderátor sústredí 
na zisovacie a doplovacie otázky, ktoré predpokladajú priamu odpove 
(„Z Vašich vyjadrení vyplýva, že vo výhode boli nominanti vašej strany, 
odpovedzte, prosím, priamo. Boli?“). Komunikaní partneri – politici sa vyhýbajú 
priamej odpovedi. Müllerová vo svojej práci z roku 2003 hovorí o kategórii 
nepriamych, vyhýbavých  odpovedí.9 Vyhýbavos a nepriame odpovede môžu 
u divákov – respondentov vyvola dojem nekompetentnosti a bezradnosti 
komunikaného partnera.  

Na otázky zisovacie („Naozaj je Váš verdikt nemenný?“) a doplovacie 
(„o Vy vnímate ako najväšiu prekážku v povolebnej spolupráci?“) môžu hostia –
úastníci politickej diskusie reagova vonejšie, než je predstava  moderátora.  

Ak hos nenapa svojimi odpoveami predstavy moderátora, neodpovedá 
priamo, používa vyhýbavé slovné spojenia, komunikaný partner rezignuje 
a nastupuje s alternatívnymi alebo vyluovacími otázkami. („Došlo k lepšiemu 
zvládnutiu situácie, alebo nie?“) 

Pri komunikácii s politikmi sa asto používajú doplovacie otázky („o Vy 
na to?“, „o si myslíte o probléme Vy?“), na ktoré nemôže hos jednoznane 
odpoveda . 

Hostia – respondenti odpovedajú na zisovacie otázky priamo alebo 
nepriamo. Komunikaný partner poda odpovedí zistí, akým spôsobom je politik 
ochotný pokraova v dialógu, ak vôbec. Politik na odmietnutie doplujúcej otázky 
reaguje slovami „no comment“, iže nereaguje vôbec. Ak sa komunikátor odvoláva 
na už vyslovené, objasnené podobné príklady a vyjadrenia, komunikaný partner 
– politik odmieta reagova a vyžaduje si explicitnú formu diskusie („Váš predseda 
hovoril k danému problému, že...  o hovoríte Vy?“; odpove hosa: „Nebudeme 
sa bavi o slovách predsedu, ale...“), alebo otázku úplne odmietne, „zhodí“ 
moderátora („Nepochopili ste súvislosti, pán moderátor“). 

                                                      
9 Müllerová, O. : Rozhovor s hostem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí interview a pátelského 
popovídání. In  mejrková, S. – Hoffmanová, J. Jazyk, média politika. Praha : Academia, 2003,  
s.116. 
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mejrková10 správne konštatuje, že do jazyka mediálnej komunikácie 
preniká jazyk každodennej komunikácie. 

Reciprocita medzi moderátorom a hosom sa prejavuje v iastonej výmene 
úloh. Pozvaný komunikaný partner sa pýta moderátora na názor („Môžem sa 
opýta, o by ste konali, hovorili Vy, pán moderátor?“). Komunikaní partneri 
si nielen striedajú otázky, ale mení sa aj podoba dialogických replík. Využívajú 
pri reciprocite plurál v 2. osobe a preberajú iniciatívu pri komunikovaní 
s moderátorom („Pán moderátor, ke ma necháte dokoni myšlienku...“) 
a o druhom hosovi, spolubesedníkovi, hovoria najastejšie v 3. osobe („V tomto 
prípade súhlasím s pánom magistrom, ktorý sa pred chvíou vyjadril...“). Prechod 
k 2. osobe využívajú politici – komunikaní partneri vo vyhrotených alebo napätých 
situáciách („Pán premiér, to ste nemysleli vážne...“). Vypäté situácie 
komunikaných partnerov spôsobujú, že prestanú vníma moderátora, preberú 
jeho riadiacu úlohu a moderátor sa ažko dostáva spä k svojej úlohe – vies  
rozhovor, diskusiu.  

Model inštitucionálnej komunikácie ukladá moderátorovi  pri politickej 
debate, aby bol nestranný a nevyjadroval súhlas alebo nesúhlas 
s interviewovanými hosami.  

Výpovede komunikátora sú, alebo mali by by, jeho otázky a ak hodnotí 
vyjadrenia komunikaného partnera, tak v 3. osobe. Provokatívne otázky formuluje  
z pozície cudzieho zdroja, cudzej mienky. („Váš oponent tvrdí, že ste sa nabalili 
na tejto stavbe?“). Pri napätí medzi komunikanými partnermi nastáva výrazný 
odklon od interview, ktoré predstavuje inštitucionálnu formu prirodzeného dialógu, 
kde sa deje prirodzená výmena názorov tvárou v tvár a v mediálnom interview 
je táto forma (tzv. face to face) zdrojom dynamiky. 
  „Za každým interview je dynamická interakcia dvoch a viac udí, pre ktorých 
je charakteristický konflikt i jeho prekonávanie, sebazapretie, útonos, irónia11 
aj ahký humor. Vzájomná reciprocita spoíva predovšetkým v tom, že úastníci 

                                                      
10 mejrková, S.: Mediální rozhovor jako žánr veejného projevu. In  mejrková, S. – Hoffmanová, 
J. Jazyk, média politika. Praha : Academia, 2003,  s. 98. 
11 K využívaniu princípu irónie pri štylizovaní pozri aj: Horváth, M.: Konštitutívne princípy štylistiky. 
In Slovenská re, 2011, ro. 76, . 1 – 2, s. 69 – 70. 





 
76 | S t r a n a  

 

interview vstupujú do interakcie s rozdielnymi zámermi, s rozdielnymi znalosami, 
s rôznymi prístupmi k témam rozhovoru.“12    
  Interview ako formát môžeme vníma ako diskusiu o tom, ako dlho, akými 
slovami  a akým spôsobom budú komunikaní partneri hovori. 

Moderátor usmeruje komunikaných partnerov reformuláciou. 
Reformuláciou moderátor, a niekedy aj komunikaný partner, zhruje 
predchádzajúce odpovede, vyberá si z nich podstatné informácie, konkretizuje 
ich a asto aj vyvodzuje alšie dôsledky. Využíva pri tom obvyklé spojenia ako 
napríklad: iže, takže, chcete poveda, ke to zhrnieme at. 
Moderátor sa reformuláciou: 

 Odvoláva na recipienta, diváka a operuje s jeho pochopením 
a pozornosou. 

 Pre komunikaného partnera, hosa môže ma charakter kooperatívny, 
alebo provokatívny. 

 Sumarizuje povedané, alebo má vyvola alšiu diskusiu.  
 

Reformulácia môže by aj odrazom prípravy moderátora pred vystúpením 
s komunikaným partnerom, politikom. Pomocou reformulácie sa chce dopátra 
odpovedí na uritý okruh otázok. Pri príprave vystúpenia sa moderátor sústredí 
na jednoduché otázky, na ktoré oakáva jednoduché a priame odpovede 
komunikaných partnerov. Politici ako komunikaní partneri na jednoduchú otázku 
odpovedajú rozvláne, vágne a vyhýbavo. Vzniká napätie, ktoré vyplýva 
z ich predstavy, aby presadili svoje názory a tvrdenia bez rešpektovania otázok 
moderátora.  

Ak moderátor vnucuje komunikanému partnerovi – politikovi svoje videnie 
problému, vzniká u neho predpojatos voi jeho odpovediam. Videnie sveta medzi 
moderátorom a komunikaným partnerom – politikom sa málokedy zhoduje, 
(„Nevkladajte mi do úst nieo, o som nepovedal.“). 

Spôsob, akým vedie moderátor interview, má vplyv na jeho vzah medzi 
hosom – komunikaným partnerom a publikom - respondentmi.   

                                                      
12 mejrková, S.: Mediální rozhovor jako žánr veejného projevu. In  mejrková, S., Hoffmanová, J. 
Jazyk, média politika. Praha: Academia,  2003, s. 101 
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Informovanos patrí medzi najdôležitejšie kompetencie moderátora. 
Ak k uvedeným schopnostiam pridá aj zainteresovanos, môžeme oakáva 
rešpekt komunikaného partnera a spokojnos respondenta.  

Média sú prostredníkom uritého sprostredkovania, kde každé 
sprostredkovanie môže by aktívna interpretaná innos. Moderátor ako 
osobnos sprostredkovatea v talk show môže by nielen v úlohe spoloníka, 
informátora, zabávaa, vyjednávaa, ale aj presvedovatea. 

Moderátor a jeho úloha mediátora je v  politickej diskusii odlišná od talk 
show v tom, že sa sústredí na presnos, priamos a vyhýbavos odpovedí politika 
ako svojho komunikaného partnera s ohadom na potreby a oakávania nielen 
vydavatea, ale predovšetkým respondentov. 
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ABSTRACT 
The contribution is focused on the social aspect of media exposure. The author 
wonders whether the current reader, viewers, listener as passive recipient or 
targeted recipient becomes a victim of the current media. At the same time 
wonders how far can be pushed the boundaries of the relationship between media 
and audience. The text also reflects a social crisis, and global media phenomenon. 
 
KEY WORDS 
Media, crisis, crisis in media, individual, media object, the victim of media. 
 

Slovník cudzích slov definuje krízu ako obdobie, ke vrcholia rozpory, 
nastáva rozhodný obrat v asti deja, vrcholí konflikt. Ale aj ako ažkú situáciu, 
kritický stav, tiese, zmätok (Slovník cudzích slov, 1997, s. 520). Pravdaže, krízu 
rozmiea na drobné – duševná, manželská, bytová, finanná, menová, 
hospodárska, vládna. Mediálnu i komunikanú krízu nedefinuje. Ktovie, možno 
ani neexistuje. 

 
utujeme, ale spojenie je prerušené. Skúste sa pripoji znova. Dovolali ste 

sa do odkazovej schránky... Webstránka je nedostupná. Toto íslo bolo zrušené. 
Call centrum neodpovedá a technická podpora ma ignoruje. A k tomu ešte 
celosvetová kríza! De, ktorý sa naozaj nezaal najlepšie. 

 
Tak predsa len na tej kríze nieo bude. Ve inak by sme ou nezakrývali 

i nezdôvodovali sociálne, politické a ekonomické otrasy a zmeny. 
Nech je to akokovek – kríza sa v súasnosti stala odpoveou na všetky nezdary, 
prehry. Súkromné, profesijné, spoloenské. Domnievam sa však, že kríza je stav, 

                                                      
1 Príspevok je aktualizovaný v kontexte autorkiných nových pohadov na problematiku médií. 
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ktorý našu krajinu neopustil viac ako sto rokov. A vaka tomuto rozporuplnému 
bytiu sa zmeny politických režimov a dejinných vzostupov a pádov stali akýmsi 
samozrejmým sprievodným javom, ktorý, žia, ku Slovensku akosi patrí. George 
Orwell so svojím románom 1984 – sa nemýlil. A jeho desivé proroctvá sú stále 
aktuálne. A, žia, nie sú prežitou minulosou. 

Nie, nebudem analyzova fenomény slobody a neslobody, ani pripomína 
hrdinov rôznych politických dôb. Iba ma udivuje, s akým zanietením dokáže 
odborná i laická verejnos analyzova stavy krízy. 

Možno som privemi skeptická, alebo jednoducho žijem na tejto zemi 
už pridlho, avšak fenomén krízy vnímam len ako módny prvok, ako zástupný 
problém, ktorý prekrýva hlbšie a rozhodujúcejšie súvislosti udského života. 
A preto mi dovote by osobná a ponúknu vám niekoko riadkov z mojej eseje, 
ktorú som nazvala Neživý svet2. 

 
Ocitla som sa v neživom svete. Iba tiché vrstvy, nánosy prázdna, skrytých 

snov, stratených prieseníkov, aživej mysle. Rána sú vždy neisté a zárove plné 
nádeje ako aj prízrakov, o sa stane a nestane. Horúca káva, minerálka, prvá 
SMS-ka. Moje rána. Bez zvukov bytia. Kolesá áut sa šuchocú v danom rytme, 
nevnímam ich posuny. Srdce ešte mlí. No o chvíu sa ma opä opýta. Nástojivo, 
dobiedzavo, presne. A potom znova a znova. Až kým ma dostatone nevydesí. 
A som opä sama. Neprítomne sa obliekam do da, neprítomne maujem iarky na 
tvár, vylepšujem starnúcu pokožku. Iba pehy mi pripomenú, že kedysi som bola... 
Jasná, slnená, plná energie a napätia. Len vybuchnú. Do slov, do života, do 
lásky. Snažím sa sústredi. Na povinné pohyby. Znechutene si obliekam vrstvy. 
Náhlim sa, aby som rozohnala sivé oi. Tak odháam ticho. Som ako vo sne, 
dlhom, únavnom, nekonenom sne. Pulz cíti, ale srdce je prázdne. Ako ruky. 
Aké patetické!  

akám, stále akám, už roky akám, kým sa prebudím zo zlého a desivého 
sna. Spánok nie je uzdravujúci, neodnáša staré mory, úzkosti, prehry, zlyhania. 
Neodnáša ani tlak, ani poníženie. Zlo iba konzervuje. Zamotáva ho do nových 

                                                      
2 Esej Neživý svet v plnom znení publikujem na svojom literárnom webe Riadky bytia. Dostupné 
na internete: http://www.evabachletova.sk/articles/36/ne-zivy-svet 
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dátumov, nových sekúnd, prekrýva farbami a dychom. A ja spím. V zovretí, 
samote, strachu. Spím. Muivý nekonený spánok.  

Ale v medziase mi naskakuje doruená pošta. Stovky mailov. Pokusy 
o zmysluplnú konverzáciu. Pokusy o príkazy, zákazy, domáce úlohy, pozdravy. 
Obas privemi dôverné, obas privemi strohé. V neviditenej sieti nachádzame 
sebapotvrdenie. Naskakujú nám písmenká, pocity, túžby. Aj bez diakritiky 
sme opä umi. S fantáziou, zmyselnosou. Stretávame staré slová, staré pojmy, 
starých priateov. Posielame si obrázky, vety.  

Nemáme o skrýva. Tajomstvá sa rozpchli do písmen, do signálov, stratili 
aro a energiu. Svet je obsypaný odhaleniami, je úplne nahý, necudný, plný 
detailov. Túžby a viny, želania a skutky, lásky a zrady sú obnažené, pohodené 
na lesklom, chladivom, klzkom saténe. Sú absolútne dostupné. Staí si vybra, 
nabra, koko len hrdlo rái! Ukoji svoje prázdno, svoju apatiu, svoju impotenciu, 
svoju nudu. Zohria sa v cudzom šastí a nešastí. Pohladi svoj i cudzí rozkrok. 
Poteši si ego. A neosobne sa zasmia.  

Sme uvonení, bez zábran a tiaží. Sme in, sme trendy, sme „facebook“, 
sme „free“! Virtuálne spojenie nám jednoducho robí dobre... Ale telo – naše telo –
vie o tom svoje. A naša duša? Tá iba bez hlasu – krií. 

Odpájam sa od siete, budovy, ulice. Opä mám svoje pravé meno, svoje 
roky, svoju tvár. Všetko je zabudnuté. Rozsypané do asov. Prechádzam 
cez ne, spájam a napájam ich, vedomá si blízkosti bytia. Straty bytia. Ohrozenia 
bytia. Strážim si tie chvíle. A ukladám ich do pamäte, ktorú nestratím. Do pamäte 
srdca. 
 

Toko úryvok z eseje Neživý svet. Tvary bytia, tvary médií sa zmenili. 
Nádych slobody po roku 1989 bol pre východoeurópske média prikrátky. Nové 
putá nám akosi rýchlo prirástli k rukám a srdciam. Ešte sme v mnohom slobodní, 
ale už sme aj v mnohom bezmocní i bezvládni... Doba bez energie, doba 
bez vízie, doba bez nádeje. Ne(živý) as... Iba akési predieranie sa dami. 
akanie na oživenie ekonomík, oživenie eurozóny. A medzitým série nešastí 
a prírodných katastrof (Bachletová, 2011, s. 17). 

A je opä veer. A mediálny stôl je pripravený – ponúka mix pravdy, lži, 
umelej reality, ilúzie, štipku snov i túžob. Internet a televízna obrazovka je plná 
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tvarov. udských tvarov. Ponúka nám intímne zóny tela, intímne zóny mysle. 
Bez príkras, bez varovania. Smr a život je jedno. Zohavené rozstrieané telá, kusy 
rúk a nôh na koajnici, pôrod v lietadle, utopené deti v jazerách, zázraná operácia 
s pohadom na vnútornosti loveka, breviár sexuálnych praktík, módne hity 
aktuálnej sezóny, prehad najnovších zloinov a zopár správ z politickej scény 
sveta. A to všetko so štebotavým „podmazom“ moderátorky. Alebo mierne 
infantilnou reklamou od mobilného operátora „Kde je Šani?“, ktorá radostne 
prekrýva informácie z parlamentu. Nestaím sa ani nadýchnu a už som divákou 
žien a mužov, ktorí hadajú svoje osudové lásky, svoj talent, svoje šastie, 
svoj svadobný de. Kamera detailne sníma emócie, túžby, pudy. A aktéri 
bez hanby, rozmýšania odkrývajú svoje sny, zámery, rovnako 
ako svoj destabilizovaný duševný stav. Už ostáva len posla pár SMS-iek a šastie 
jedinca je zaruené. Aké jednoduché. Aké zázrané. Média vedia, o potrebuješ 
a ak nie, tak ti to dokážu! 

eský spisovate, novinár a mediálny analytik, Karel Hvížala, 
v Restaurovaní slov (eseje a texty o médiích 2005 – 2008) tvrdí, že ešte v druhej 
polovici 20. storoia sa mohli médiá považova za sprostredkujúce prostredie. 
V súasnosti sa hovorí skôr o medialite ako forme prenosu, ktorá má vlastné 
pravidlá blížiace k pravidlám teórie hry. A hoci konkrétnych informácií neustále 
pribúda, nie je možné ustráži, ako sa s faktami narába, nakoko sa rozpadli 
všetky hierarchie hodnôt. A svoju analýzu uzatvára konštatovaním, že „informácie 
slúžia nielen k budovaniu, ale aj k nieniu, podporujú dobro i zlo alebo súkromné 
záujmy jedincov s prístupom k médiám“ (Hvížala,  2008, s. 234). 

Svoj príspevok som nazvala Jednotlivec ako objekt a obe dnešných médií.  
Vy, ty, ja, my – všetci sme objektom médií. Naše životy sú témou, dobrou témou, 
jasne prefiltrovanou, upravenou, zrecyklovanou, preistenou do podoby, ktorá 
bude itatesky, divácky a posluchásky zaujímavá. Ale zárove sme obeami. 
Naše životy sú prezentované mnohokrát bez nášho súhlasu, bez nášho vedomia, 
bez priestoru na naše vyjadrenie. Sme akýmsi torzom, nahou figurínou bez jadra, 
bez srdca, bez pohlavia, bez duše, bez vášne. Sme jednoducho spotrebitemi, 
produktmi,  objektmi i obeami súasných skomercionalizovaných médií. 

Sme manipulovaní a klamaní. Avšak – nie sme v tom nevinne!  Dobrovone 
sa vzdávame sebaúcty, udskej dôstojnosti, ponáhame sa pred kamery, 
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pred mikrofóny, aby sme rýchlo vybabotali svetu osi... osi naozaj dôležité? 
Naozaj vážne? Naozaj pravdivé a podstatné? A s akým úmyslom? Ak sa teda ako 
jednotlivci sami dobrovone podieame na dezinformáciách, polopravdách, 
vyselektovaných správach, ak sami úmyselne hráme hru s významom faktov – 
potom sme jednoducho otrokármi pravdy a nie zotroenými obeami! 

Kto je teda reálnym a „povolaným“ zdrojom a sprostredkovateom 
pravdivých informácií v spolonosti? Odpove, zaiste, ponúknu mnohé odborné 
publikácie i výskumy mediálneho prostredia. Avšak súasnos svedí o inom. 
Spoloensky akceptovanými nositemi „pravdivých“, „najpresvedivejších“, 
„najužitonejších“ informácií sa stali poslovia najsilnejších mediálnych domov, 
vydavateských spoloností, majitelia komerných rozhlasových a televíznych 
spoloností, finanné skupiny a politické strany. A to v neuveritene premyslenej 
kombinácií. S tichým súhlasom zákonov. Doma i vo svete. 

Profesor z Katedry komunikácie na Illinoiskej univerzite, Robert 
W. McChesney, vo svojej knihe Problém médií (Jak uvažovat o dnešních médiích) 
analyzuje americký mediálny systém, ale zárove sa dotýka otázok, ktoré 
sú charakteristické pre súasné média v demokratických systémoch vôbec. Hovorí 
o tom, že profesionálny kódex sa rozpadá, ale politické a obchodné hodnoty 
sa na novinárov prenášajú. A novinári, ak sa dostanú do vedenia mediálnych 
prostriedkov, si ich osvoja a považujú ich za správne (McChesney, 2009, s. 83 –84). 

Prirodzene, mediálnych analytikov i recipientov po viac ako dvadsiatich 
rokoch slobody slova stále viac a viac prekvapuje komercializácia médií v našom 
prostredí. Seriózne mienkotvorné médiá majú oraz zúženejší manévrovací 
priestor, ak ešte o „serióznej tlai“ možno vôbec hovori. Bulvarizácia zasiahla 
novinárske prejavy i už v spravodajstve alebo publicistike. Absencia politicko-
spoloenských i kultúrnych týždenníkov bez náznakov bulváru i napojenia 
na politickú stranu i ideológiu je na Slovensku trpkou realitou. Intelektuálne zrelý 
a vzdelaný itate si jednoducho už nemá z oho vybera. 

Avšak tradiné seriózne médiá sa akoby sami dobrovone vzdali svojej 
pozície. A vzdali sa jej aj majitelia periodík. Pomalé prežívanie a plnenie 
bezpenej spoloenskej a politickej funkcie je pre seriózne média „dostaujúce“. 
Nedivme sa preto, že bulvár zaína úspešne plni v našich podmienkach úlohu 
investigatívnej žurnalistiky a odhauje vážne politické aj finanné kauzy.  





 
83 | S t r a n a  

 

Nový model spojeného verejnoprávneho média – Rozhlasu a televízie 
Slovenska (RTVS) – sa od zaiatku roka 2011 iba usiluje o nájdenie vlastnej tváre, 
alebo oživenie osvedených programových foriem z minulosti. Posluchái a  diváci 
sú tak vystavení najrozlinejším dramaturgickým zmenám, o ovplyvuje 
aj ich doterajšie poslucháske i divácke návyky a oakávania.  

Internetové portály sú teda priestorom, ktorý už dnes ponúka publiku istú 
alternatívu. Verme, že virtuálny priestor sa stane najmä pre nastupujúcu 
novinársku generáciu výzvou ako naplni vlastné profesijné ambície, ako uplatni 
serióznejšie, vážnejšie a remeselne prepracovanejšie mediálne obsahy. 

Je zrejmé, že je nemožné zahova zodpovednos médií za zobrazovanie 
udskej reality. Ale nemožno zahova ani zodpovednos, ktorú nesie spolonos 
za odosielaný, prijímaný a akceptovaný mediálny obraz. Teda – vy, ty, ja. Nie – 
nejaká organizácia, vláda, parlament. Ale konkrétny živý – jedinec. Otázka znie – 
akým spôsobom? Ako a ím vstúpi do znetvoreného informaného priestoru? 
A ako oslovi zneistené, pomýlené, apatické publikum? Nepoznám návod, 
som však presvedená, že ten, kto na túto tému prehovorí, musí by sám 
pravdivý, by autoritou, musí nies v sebe tie najvyššie hodnoty, ktoré sú loveku 
vlastné. A zárove verím, že prichádza as slova pre novú mladú generáciu. 
Generáciu, ktorá si oraz zretenejšie uvedomuje rozpor medzi skutonou 
a mediálnou realitou. A som tiež presvedená, že revolúcie v myslení sa rodia 
ažko, potichu, v hlbokých vnútorných súbojoch. Avšak pre každý as udskej 
spolonosti sú revolúcie ducha, duše a tela potrebné. Vždy sú totiž akýmsi 
znovuoživením, vzkriesením udského bytia. To dnešné bytie – sa mi totiž naozaj 
javí – ako neživé. 

Je kríza komunikácie. Je mediálna kríza. Aspo tak sa hovorí. Avšak – 
skutoná kríza – skutoná tiese a skutoný zmätok je v našom vedomí. Vedomí 
dobra a zla. Vedomí krásy a ohavnosti. Vedomí zodpovednosti za slovo. Myslené, 
vyslovené, zobrazené. Sme zodpovední za sprostredkovanú realitu v médiách 
i jej fikciu. Hranica pravdy je stále menej zretená. Ostáva len dúfa, že kríza 
vedomia pravdy naozaj nepotrvá vene. 
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Information Warfare and the Crisis of Communication 
 


 
ABSTRACT 
This paper deals with the phenomenon of communication and its role 
in contemporary society with emphasis on media and political context. Author 
discusses the key terms related to this topic (e.g. the value of information, 
its interpretation, possibility of the information´s handling/manipulation 
and disinformation). In the period of information society, in process 
of communication in terms of policy different types of information war 
and propaganda play important role. Some factual examples are used to 
demonstrate that information as well as disinformation has often had fundamental 
impact on functioning of society. 
 
KEY WORDS 
Communication, information, disinformation, information warfare, propaganda. 
 

Každá komunikácia sa uskutouje v rámci spolonosti, má svoj úel 
a zmysel. Niekedy sme vtiahnutí do komunikaného procesu bez toho, aby sme 
pochopili jeho zmysel. Existujú situácie, ke komunikácia naozaj zaína stráca 
svoj zmysel, ale väšinou prebieha s nasledujúcimi ciemi: poskytovanie a výmena 
informácií (rovnako však aj dezinformácií), vyhadávanie spoloenských stykov, 
pri ktorom informatívny úel ustupuje, alebo vôbec nie je prítomný, možnos 
uplatni v komunikácii uritý zámer a ovplyvni ostatných a napokon úel, ktorý má 
pôvod priamo v komunikácii a je daný splnením uritej úlohy; ide o pripravované 
alebo vyprovokované komunikácie, pri ktorých chce subjekt sám získa nejaké 
alšie informácie (Mleziva, 2004). 

Ke sa pojmom informácia zaali zaobera filozofi, fyzici a vedci iných 
odborov, snažili sa tento pojem nejakým spôsobom popísa, definova a zaradi. 
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Informáciu samu o sebe možno skúma z rôznych hadísk. V najvšeobecnejšom 
význame sa informácia chápe ako údaj o reálnom prostredí, o jeho stave 
a procesoch, ktoré v om prebiehajú. Informácia znižuje, alebo dokonca 
odstrauje neuritos systému (napr. príjemca informácie). V informanej vede 
a knihovníctve sa informácia chápe ako komunikovatený poznatok, ktorý 
má význam pre príjemcu alebo ako údaj zjednodušujúci vobu medzi 
alternatívnymi rozhodovacími možnosami.  

Ke sa pozeráme na informáciu ako na prejav loveka, musíme 
sa sústredi na fakt, že nie je možné vytvori informáciu bez toho, aby bola 
komunikovaná alej a následne prijatá alebo zaznamenaná. Existujú 
aj informácie, ktoré boli vytvorené, nikdy však neboli komunikované, ostali 
len v mysli konkrétneho loveka. Tieto informácie nemožno využíva, nestávajú 
sa asou komunikácie. Informácie tohto druhu môžeme nazýva fakultatívne 
alebo potenciálne. 

V procese komunikácie musí na jednej strane stá ten, kto informáciu 
posiela alej (vysiela, odosielate), na opanom póle stojí ten, kto informáciu 
zaznamenáva (príjemca, adresát). Práve túto výmenu informácií medzi dvoma 
alebo viacerými subjektmi v rámci spolonosti nazývame komunikáciou. 
Je to produkt vzahu medzi subjektom a objektom ovplyvnený spoloenskými 
väzbami a medziudskými vzahmi. Pre našu spolonos a jej fungovanie 
sú informácie nevyhnutné. „Zásadne sa však zmenila ich pozícia: z pôvodného 
zdroja poznania sa stali faktorom, ktorý v rozhodujúcej miere ovplyvuje život 
loveka a celej spolonosti“ (Mleziva, 2004).  

Množstvo informácií, ktoré je lovek schopný rozumne prija a spracova, 
má svoj limit. V asoch, ke sa informácie šírili ústne alebo písomne v podobe 
novín alebo kníh, bolo možné ich prijateným spôsobom spracova, poui 
sa z nich, zaradi ich a takýmto spôsobom uchova. S nástupom a rozmachom 
informaných technológií sa ale naplno prejavil ambivalentný vzah týkajúci 
sa množstva informácií. Prijímanie a prístup k novým informáciám sa stal 
pre loveka nieím tak nevyhnutným, že by sa v izolovanom svete bez informácií 
skôr alebo neskôr stal psychicky deprimovaným práve z ich nedostatku. 

„Moderná spolonos stojí a padá na informáciách. Obdobie nedostatku 
informácií je našastie už dávno za nami. Momentálne skôr elíme nadbytku 
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informácií a  narážame na limity ich overovania, zaraovania do kontextu 
a schopnosti odlišova fakty od špekulácií a výmyslov. To môže by vemi 
nebezpené“ (Langer, 2007, s. 1).  

Každodenná dávka informácií, ktoré prijímame, je taká obrovská, 
že nie je možné ich spracova a zmysluplne využi. Sme zahltení nadbytkom 
informácií, z ktorých väšina je pre nás celkom zbytoná a nepodstatná. Vzniká 
tak informaný chaos, informácie sa navzájom popierajú a „tým je navodená cesta 
k disfunkcii uritých informácií a zárove vytvorená príležitos na úelové 
klamanie“ (Mleziva, 2000, s. 21).  

Na druhej strane prebytok informácií môže spôsobova aj fakt, 
že sme nútení vybera si a spracováva len tie informácie, ktoré sú pre nás dôležité. 
Tým sa naše myslenie cvií a zdokonauje. Avšak množstvo informácií, ktoré 
sme nútení spracováva, znižuje našu možnos kontroly správnosti týchto 
informácií. Kvantita víazí nad kvalitou. „Na druhej strane minimum informácií, 
niekedy len jedna jediná, môže stai, aby zmenila beh udalostí s rozsiahlymi 
dôsledkami. Klamná informácia vyslaná Amerianmi o ostrovoch Midway mala 
rozhodujúci význam pre ich víazstvo nad Japoncami v druhej svetovej vojne“ 
(Mleziva, 2004, s. 37).  

S prácou s informáciami je nerozlune spätý termín – informaná vojna. 
Informaná vojna nie je nový pojem, neoznauje ni nové, o by v minulosti 
nebolo známe a využívané. Rôzne informané stratégie sa používali 
už v stredovekých bojoch a používajú sa dodnes, aj ke samozrejme v iných 
dimenziách. V minulosti bol tento pojem spätý priamo s vojenskými praktikami – 
išlo o získavanie výhod v boji vaka skorej informácii, mätenie a klamanie 
nepriatea, vysielanie špiónov a pod. Bola to podporná taktika klasických 
vojenských bojov. Dnes je tento pojem synonymom vojny bez zbraní. Informaná 
vojna nie je to isté ako vojna informácií. Nebojujú spolu informácie, 
ale prostredníctvom nich sú uskutoované zámery dvoch rôznych konkurenných 
i znepriatelených strán. Disponovanie najmodernejším informaným zázemím, 
technikami a technológiami je nevyhnutným predpokladom na úspešne vyhrané 
„bitky“. Príklad informanej vojny okrem iných je aj vojna v Libanone. V roku 2006 
bol svet otrasený vypuknutím nového konfliktu na Blízkom východe, konkrétne 
vojnou medzi Izraelom a Libanonom. Dnes môžeme túto vojnu nazva aj vojnou 
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informanou. Verejnos bola klamaná lživými fotografiami, ktoré zámerne 
aranžovali tak, aby vzbudili súcit. Úmyselne sa skreslilo tisíce záberov. Milan 
Vodika vo svojom lánku Jak se falšuje válka popisuje fotografiu pani, ktorá plae 
a v pozadí je jej zrúcaný dom. Všetko vyzerá vemi pôsobivo až do chvíle, 
ke sa rovnaká pani objaví aj na alších fotografiách, vždy pred iným zrúcaným 
domom. „Nevinné vojnové klamstvá? Nie. Naopak, je to úinná propaganda, ktorej 
emocionálna sila sa stala dôležitým, ale nenápadným pešiakom vojny“ (Vodika, 
2006, s. 12.). Mediálne pokrytie vojenského konfliktu a dosiahnutie prevahy 
v tzv. informanej vojne bolo tiež cieom vojenského zásahu NATO v Kosove 
na jar 1999 i „spravodajstvo“ z Líbye v roku 2011. Februárové nepokoje v Líbyi 
médiá vemi rýchlo a nekriticky zaali oznaova ako obiansku vojnu. Politicko-
marketingová podpora voi vzbúrencom zo strany USA a ich spojencov poskytla  
týmto silám „medzinárodnoprávnu“ pomoc, ktorej základom sa stalo prijatie 
rezolúcií Bezpenostnej rady Organizácie Spojených národov . 1970/2011 
a 1973/2011 z marca 2011. Názor Františka Škvrndu, že „od mediálno-politickej 
podpory vzbúrencov prešiel Západ a neskôr aj zvláštna ad hoc vytvorená 
západno-arabská aliancia (formálne vemi podobná ISAF v Afganistane, ktorú 
tiež riadi NATO) v dôsledku deformovanej interpretácie bezletovej zóny k priamym 
vojenským krokom v protiklade so zaužívanými normami medzinárodného práva. 
Spôsob napania rezolúcie BR OSN . 1973 znamená nerešpektovanie jej litery 
i ducha a vyvoláva pochybnosti nielen v humanistických kruhoch ..., ale aj medzi 
viacerými medzinárodnými právnikmi“ (Škvrnda, 2011, s. 1).  

Podobné praktiky sa používajú stále astejšie. Digitálne upravené 
fotografie, fotografovanie naaranžovaných scén, chybné alebo zavádzajúce 
informácie pri fotografii, „herci“ najatí na natoenie emotívnych momentov, 
to všetko sú nástroje informanej vojny, vojny, v ktorej ide najmä o manipuláciu 
s verejnou mienkou.  

Informanú vojnu môžeme vymedzi ako operáciu s cieom znii alebo 
ochromi informanú infraštruktúru protivníka. Používa sa môžu tvrdé prostriedky 
poda konvenného spôsobu vedenia vojny alebo mäkké prostriedky, ktoré 
sú založené na nekonvenných postupoch. Svedí o tom nasledujúca typológia: 
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1. Vojna voi centrám produkcie a kontroly toku informácií – útok sa vedie 
priamo na povel alebo ako reakcia na tok informácií medzi veliacimi a konajúcimi 
zložkami. V tomto prípade môže by zbraou aj nedostatok informácií.  

2. Vojna založená na syntéze a analýze informácií – snaží 
sa o zabezpeenie dostatoného množstva informácií a znemožuje protivníkovi 
urobi to isté. Používa sa pri spracovaní a analýze dát. 

3. Spravodajská vojna – využíva nasadenie umelej inteligencie /poítaa/. 
4. Psychologická vojna – vedie sa voi udskému rozumu, je to jedna 

z najstarších technik informanej vojny. Jej úelom je presvedi alebo zastraši 
protivníka, napríklad predstieraním skutonosti. V súasnosti ju používajú masové 
komunikané a informané médiá. 

5. Elektronická vojna – objavuje sa až v priebehu prvej polovice minulého 
storoia. Sústreuje sa na systém komunikaných kanálov, sleduje a monitoruje 
komunikáciu, resp. komunikané toky. 

6. Vojna založená na informaných systémoch – tzv. „hackerská“ vojna, 
ktorej cieom je nabúra informané systémy protivníka. 

7. Kybernetická vojna – je navrhnutá ako súas vyspelých stratégií 
vojenských systémov USA, používa prostriedky virtuálnej reality. 

8. Vojna založená na ekonomickej hodnote informácií – operuje s hodnotou 
informácie. Vaka globalizácii je dnes súasou života každého z nás (Novotný, 
2003, s. 67 – 71).  

 
Budovanie a vytváranie toho, o dnes nazývame „informaná spolonos“, 

je pre vlády väšiny vyspelých štátov jednou z prvoradých úloh. Následný rozvoj 
takejto spolonosti nie je len úlohou pre vládu a štát, ale predpokladá aj zapojenie 
ostatných subjektov, ako sú verejná správa, nadnárodné spolonosti, 
podnikateská sféra, akademická obec a nakoniec aj úas obanov, našej 
spolonosti. Pojem informanej spolonosti nie je presne definovaný, nie je možné 
nájs len jedno presné vysvetlenie toho, o pod týmto pojmom chápeme. 
Informaná spolonos v sebe zaha informané technológie, výpotovú 
techniku, komunikané a informané služby, technológie na spracovanie, 
zachovanie a prenos informácií. Je to spolonos, ktorá využíva informané 
produkty a služby, spolonos, ktorá vie informácie využi – nielen 
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ich zhromažuje, ale úelne a cielene s nimi pracuje a mala by si by vedomá 
prínosu, ktorý z tohto uvedomelého správania vyplýva.  

Spolonos prechádza informanou revolúciou. Je pozoruhodné a napínavé 
sledova, ako technológie menia dejiny (v pozitívnom aj negatívnom smere) a do 
vekej miery neakane vstupujú do života jednotlivca i celej spolonosti. 
Prirodzene, bolo by príliš banálne konštatova, že vaka technologickému pokroku 
je za pár rokov všetko inak. Hlavným cieom takejto spolonosti by malo by 
nastolenie predpokladov pre kvalitnejší a pohodlnejší život všetkých obanov. 
Model informanej spolonosti ponúka istým spôsobom aj filozofiu 
plnohodnotného života v 21. storoí. 

Informácie loveka vždy nejakým spôsobom spätne ovplyvujú a formujú. 
Ich vplyv na spolonos je obrovský a núti nás sledova ich vývoj, pôvod, vznik, 
vzahy a interakcie (Cejpek, 1998). Martin Horemuž  (2010) vo svojej stati Médiá 
a politika: politologická perspektíva problému vzájomných vzahov upozoruje, 
že v súasnom globalizovanom svete nie je problémom získa informáciu, problém 
nastáva pri jej analýze a interpretácii. Pritom hadá podporu v tvrdení Petra Fialu 
(2010), že sme svedkami pretlaku informácií, ktorý predstavuje pre mnohých 
vážny problém, pretože nedokážu posúdi, o je dôležité a pravdivé a ktorá 
informácia má akú hodnotu a význam. 

Ako upozoruje Caludia de Vitt (2011), médiá už dnes nepovažujeme 
v takej vekej miere za techniky komunikácie, za nástroj šírenia a uchovávania 
informácií, ale skôr za inštancie výberu a interpretácie, ktorá aktívne ovplyvuje 
sociálnu výstavbu reality. 

 Tak, ako pôsobia informácie na spolonos, pôsobí aj naša spolonos 
na informácie. Tento pohyb je teda obojsmerný. A tu sa nachádza práve zdroj 
vzniku dezinformácií. Snahy o manipuláciu, korekciu, prekrucovanie sú vždy 
úelné. Dezinformácie môžu by aj dôsledkom snahy o udržanie uritého poriadku 
v spolonosti a snahy o obranu pred informáciami. 

Informácie sú v dnešnom svete populárne a žiadané. Kto chce ma moc, 
potrebuje k tomu správne informácie. A naopak ten, kto disponuje informáciami, 
má tiež uritú moc. „Rozsah, v akom informácie zasahujú spolonos a každého 
loveka, je tak výrazný, že vedie až k ovládaniu udí. Preto býva vplyv informácií 
na loveka a na spolonos oznaovaný ako diktatúra a dokonca ako teror“ 
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(Mleziva, 2004, s. 10).  S informáciami sa dá obchodova, môžu sa vymiea 
a je s nimi možné manipulova tak, aby slúžili na naplnenie cieov toho, kto nimi 
disponuje a šíri ich.  

Od vzniku informanej vedy sa kladie veký dôraz na skúmanie pojmu 
informácie. Tejto problematike sa venuje aj Rafael Capurro (2003), ktorý 
upozoruje na uritý chaos v používaní pojmu informácia v informanej vede. 
Existuje množstvo teórií informácie, ale pokia ide o jej protipól, dezinformáciu, 
odbornej literatúry je ovea menej. Rafael Capurro sa odvoláva na Schradera, 
ktorý vraj uvádza existenciu až 134 teórií informácie. Zárove upozornil, 
že na jednej strane sa neustále upresuje termín informácia, ale na druhej strane 
takmer celkom absentuje jej protipól, dezinformácia, a jej deriváty: „klamstvo, 
propaganda, prekrucovanie, ohováranie, klam, halucinácia, ilúzia, omyl, 
zatajovanie, skresovanie, prikrášovanie, insinuácia podvodu“ (Capurro, 2003, 
s. 166).  

Spolonos dnes pristupuje k informáciám väšinou už vopred 
s presvedením, že sú pravdivé. Naša istota, že sme „konzumentmi“ overených  
a podložených informácií, môže niekedy hranii až s nekritickosou a naivitou. 
Pri reflexii šírenia informácií prostredníctvom masmédií si teba uvedomi 
skutonos, že bežné masmédiá neadresujú svoje informácie odborníkom 
v danom odbore, ale priemernému, asto dokonca podpriemernému adresátovi, 
konzumentovi, recipientovi. Ich „posolstvo“ je vemi zjednodušené, je viac 
mediálnou interpretáciou politiky a politických udalostí ako serióznou informáciou 
primeranej hodnoty: „Mediálne posolstvo o politickom probléme je asto 
prezentované s uplatnením tých istých zákonitostí, aké platia pre oblas reklamy 
a propagandy“ (Šmihula, 2009, s. 66). Už spomínaný Daniel Šmihula (tamže, 
s. 69) odhadol vcelku presne spôsob skreslenia reality na základe dnes 
dostupných technológií, ke poukázal na dôsledky takejto komunikácie: 

1) „Informaná skratka“ (to, o sa nedá vysvetli za 30 sekúnd alebo pomocou 
30 riadkov sa do masmédií nedostane). 

2) Nutnos politikov a politických analytikov reagova okamžite na vzniknuté 
udalosti bez možnosti hlbšieho štúdia vzniknutých problémov.  

3) „Náhradné témy“, ktoré sú zrozumitené bežnému konzumentovi. Napríklad 
medailón o politikovi nie je o jeho programe i odbornosti, ale o tom, ako chodí 
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na ryby alebo má rád svoju rodinu. Je to aj súasou zámeru predstavi politika 
ako „radového obana“, resp. jedného z nás. 

4) Taktiež to, že konzumentovi sa nepredkladá informácia o udalosti alebo 
nejakej záležitosti, ale jej „mediálna interpretácia“. 

5) Do popredia sa dostávajú politici schopní dobre zapôsobi v televízii – teda 
so schopnosou teatrálnosti a zjednodušovania problému. 

6) Politické posolstvo informácie je aj výsledkom využitia jednotlivých techník 
mediálnej manipulácie a „podfarbovania spravodajstva“ (predovšetkým v televízii). 

 Psychologicky takéto zámerné skresovanie pôsobí vemi sugestívne 
a takáto komunikácia, najmä s využitím televíznej obrazovky, umožuje vysokú 
mieru indoktrinácie a manipulácie širokej verejnosti. 

Informáciám, ktoré nám prezentujú médiá (aspo tie verejnoprávne), 
sme všeobecne náchylní veri. Získavame z nich obraz o svete, ktorý 
nás obklopuje, poznávame v nich naše vlastné vzorce správania, je to as našej 
reality. Faktom je, že väšina informácií z médií sa zakladá na pravde. Obrazom 
sveta, ktorý nám predkladajú médiá, sa zaoberá aj Pavel Vachtl. Upozoruje 
na fakt, že veká as populácie je schopná vníma prichádzajúce informácie 
z médií dvoma celkom odlišnými spôsobmi. Poda prvého modelu prijímame 
informácie zvonku kriticky, cez uritý filter, ale potom ich doslova absorbujeme. 
Poda druhého modelu nekladieme prijímaným vnemom veký odpor, avšak všetky 
prijaté informácie chápeme ako fantáziu (Vachtl, 2006). 

Náš vzah k inštitúciám a spoloenským systémom, ktorých ideológie 
uznávame, je dôverivý. Ide o autority, ktoré sú nám sympatické a s ich konaním 
sa môžeme stotožni. Ich postoje a názory si potom osvojujeme bez toho, aby 
sme si uvedomili, že môžu by nepravdivé alebo vedome zmanipulované. 

Dezinformácia je opakom pravdivej informácie. Je to zámerne nepravdivá 
(falošná, klamlivá, nesprávna, skreslená) informácia rozširovaná s cieom zmýli 
a ovplyvni príjemcu. Rozlišujeme dezinformáciu pasívnu (zatajenie, oneskorenie 
informácie) a aktívne (tvorba nepravdivej informácie, modifikácia pôvodnej 
informácie).  

Žijeme v dynamickej, ustavine sa transformujúcej, v mnohom rozporuplnej 
epoche, ktorá produkuje množstvo informácií najrozlinejšej hodnoty a významu. 
Médiá sa stávajú nielen objektom, ale samým subjektom politiky, o znamená, 
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že politiku nielen sprostredkúvajú, ale aj vytvárajú. Pri prenose správ sa využíva 
politická propaganda. Nebezpeenstvo zneužitia masovokomunikaných 
prostriedkov na ciele propagandy je v súasnom svete globalizácie mimoriadne 
vysoké. K najastejším taktikám v rámci propagandy, ktoré s obubou využívajú 
médiá pri prenose informácií, patria: 

 použitie selektívneho príbehu; 
 použitie iastoných faktov; 
 posilnenie dôvodov a motivácie; 
 použitie úzkeho zdroja  „odborníkov“; 
 démonizovanie nepriatea (využívané hlavne v asoch vojny); 
 použitie úzkeho rozmedzia diskurzu. 

 
Emil Mleziva (2000, s. 56) uvádza iné vysvetlenie tohto pojmu: 

„Dezinformácia je definovaná ako nesprávna, skreslená, klamná informácia, 
v uritom zmysle má obsahova, ak má by úinná i as pravdivých informácií.“  

Dezinformácia je opakom pravdivej informácie, je to nepravdivá informácia 
alebo jej súas. „Od príbuzného klamstva sa líši svojím použitím, v ktorom 
zretene ukazuje svoju spojitos s informáciou. Je adresovaná väšiemu potu 
udí, príp. celej populácii, týka sa závažnejších skutoností so širšou pôsobnosou. 
Jej pôvodcom je skôr inštitúcia alebo spoloenský systém než jednotlivec. 
To umožuje jej profesionalizáciu a inštitucionalizáciu“ (Mleziva, 2000, s. 56). 
Najdôležitejšou vlastnosou dezinformácie je to, že o nej hovoríme ako 
o zámernej. Úmysel tu funguje ako nevyhnutný predpoklad. Zámerná manipulácia 
mení kvalitu informácie. Vytvárame dezinformáciu s úmyslom druhého pomýli.  

Vznik dezinformácie je cielený. Niekto mal záujem na tom, aby sa niekto iný 
nedozvedel pravdu a namiesto pravdy je mu podaná prekrútená alebo vymyslená  
„pravda“. Spolonos svojím prirodzeným vývojom vytvára prostredie, v ktorom 
môže fungova istá forma klamania. V pozadí dezinformácie stojí jej autor, ktorý 
ju vytvoril. Potom záleží na tom, kto si ju ako prvý osvojí a bude šíri alej. 
Spolonos nie je voi dezinformáciám imúnna a nie sme ani schopní zabráni 
ich vzniku i šíreniu. Práve spolonos a spoloenský systém majú vplyv na to, 
ako sa v rôznych národoch a kultúrach vyvíjajú urité stereotypy správania, ktoré 
tolerujú rôzne druhy klamania. S tým súvisí aj šírenie dezinformácie. Spravodajské 
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služby, tajní agenti, informané kanály a prístup k medzinárodným masovým 
komunikaným prostriedkom sú pre šírenie dezinformácie nevyhnutným 
predpokladom. Ako vieme, rozdiel medzi pravdou a nepravdou je mnohokrát 
minimálny. „Ak má by dezinformácia úinná, nesmie obsahova len klamné 
informácie, ale zmes informácií  pravdivých a nepravdivých. Niekedy spravodajské 
služby vytvárajú dezinformanú kampa aj na základe pravdivých informácií, ktoré 
majú takú povahu, že ich protivník považuje za nepravdivé“ (Peenka, 1993, 
s. 124).  

Niektoré dezinformácie ovplyvnili celú našu spolonos, stali 
sa katalyzátorom následných udalostí a zmien. „Osvedené druhy klamania 
prenikali do všetkých sfér života spolonosti a ovplyvnili ju natoko, že zanechali 
stopy v osudoch udstva a v niektorých prípadoch sa na týchto osudoch 
zúastovali: klamstvá, zrady, zákernosti, pokrytectvo, rozhodovali asto 
o víazoch a porazených vo vojenských a nevojenských stretoch národov 
a tým o ich budúcnosti“ (Mleziva, 2000, s. 96).  

Ukážkovým príkladom je havária jadrovej elektrárne v ernobyle 
na Ukrajine, v tom ase súasti Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR) 
v roku 1986. Táto kauza je uebnicovým príkladom zatajovania informácií, 
klamania, zahmlievania, vypúšania dezinformácií a klamstiev. Pritom udalos, 
ktorá patrí z pohadu skorého informovania k tým najhorším: ohrozených bolo 
tisíce udských životov a mnoho udí zomrelo. Bola to najhoršia civilná jadrová 
katastrofa v dejinách a jej dôsledky postihli státisíce udí. 

Vláda bývalého ZSSR o výbuchu neinformovala ani vlastné obyvatestvo, 
ani ostatné štáty. Až tri dni po katastrofe vydala Moskva prostredníctvom agentúry 
TASS vyhlásenie: „V jadrovej elektrárni ernoby došlo k nehode, pri ktorej 
bol zniený jeden z reaktorov. Sovietska vláda prijala patriné kroky na elimináciu 
nehody. Pomoc pre obete je pripravená a vláda zostavila špeciálnu vyšetrovaciu 
komisiu“ (Málková, 2009). Takisto klamala aj eskoslovenská vláda a nebolo to len 
preto, že oficiálne informácie sa k nám dostali s oneskorením. Vtedajší 
zodpovední predstavitelia hazardovali so životmi obanov zo strachu o svoje 
postavenie a chceli v nás udrža predstavu ZSSR, ako „vekého a bezpeného 
brata“ a technologickej vemoci. „Pritom vtedajší eskoslovenskí politici mohli 
poveda: Aj vo vyspelých krajinách sa stane, že vybuchne jadrová elektráre, 
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následky môžu by rôzne, ale v tejto chvíli sme nenamerali ni. Budete naalej 
informovaní, nejedzte listovú zeleninu, odporúame tehotným matkám, aby 
nevychádzali von, aby sa deti nehrali na pieskoviskách.  

Lenže oni to prevrátili, hovorili o tom, že je to buržoázna propaganda proti 
Sovietskemu zväzu, socialistickému táboru a proti mierovému využívaniu jadrovej 
energetiky“ (Baroch, 2006, s. 4). Až dnes, ke sa môžeme oboznámi 
s objektívnymi a faktickými informáciami o celej katastrofe, sme schopní vidie 
celú hrôzu tragédie. Spôsob informovania o jadrovej katastrofe v elektrárni 
Fukušima nemal takéto obludné rozmery, ale aj tu bola prítomná snaha 
skutonos prispôsobi želaniu, informácie filtrova, aj ke možno z dobre 
mieneného úmyslu obyvatestvo nevystraši, nespôsobi paniku. Žia, postupom 
asu sa ukázalo, že následky boli hrozivejšie, ako si zainteresovaní želali pripusti. 

Politika a vojna sú dve sféry, kde dezinformácie našli veké uplatnenie. Ako 
v politike (vnútornej alebo medzinárodnej), tak aj vo vojne ide okrem iného 
o paralyzovanie pozícií protivníkov, diskreditáciu nepriatea, získanie moci 
a ovládnutie spolonosti. Taktiky, ktoré sa využívajú sú rôzne. Túto innos majú 
pod kontrolou štátne orgány, ktoré riadia pomocou rozviedky svojich agentov. 
Dezinformácie sa tu priamo vyrábajú pre defenzívne aj ofenzívne aktivity. Dôležité 
je aj utajovanie informácií, o je vlastne forma pasívneho klamania. V ozbrojených 
silách aj  v politike existuje množstvo informácií s nálepkou „prísne tajné“. Majú 
k nim prístup len osoby preverené niekokými stupami previerok. Odtajnenie 
takejto informácie môže ma alekosiahle dôsledky (Nastoupil, 2003).   

Internet je jedným z najdostupnejších médií, pomocou ktorého možno šíri 
rozliné dezinformácie. Každý tu môže skoro neobmedzene uverejova 
akékovek informácie a využíva toto plodné prostredie na šírenie nepravdivých 
informácií. Ale práve preto, že internet dnes „patrí všetkým“, a nie sú tu žiadne 
obmedzenia, pristupujeme k informáciám, ktoré tu nachádzame, s uritou dávkou 
skepsy. 

„Internet ako technický prostriedok pritom nijako nerozlišuje kvalitu 
dodávaných informácií – rovnaké kvantitatívne množstvo bajtov akejkovek 
informácie odošle vždy za rovnaký as..., i už ide o informáciu pravdivú alebo 
vedeckú, i naopak o informáciu zlú, pseudovedeckú alebo mystifikáciu“ (Vachtl, 
2000).  
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Je však možné a asto aj potrebné si rôzne informácie overova. Zdrojov, 
z ktorých môžeme na internete erpa, je také množstvo, ktoré by sme v našom 
reálnom svete nikdy nezhromaždili. Ako tvrdí Pavel Vachtl (2000): „To, že internet 
vlastne nie je masové médium, nás môže ale trochu upokoji – v každom prípade 
pseudovedecký lánok i názor tu uverejnený globálne nespôsobí, myslím, takú 
škodu, ako to isté, šírené masovým denníkom i masovou televíziou pre desiatky 
percent obyvatestva.“  
 Nastolená problematika komunikácie a v jej rámci nartnutých 
problémových okruhov je vemi rozsiahla. Treba oceni, že odborná verejnos 
týmto fenoménom venuje sústredenú pozornos, ktorá umožuje aj identifikova 
možné riziká mediálnej komunikácie a následne potenciálnu manipuláciu verejnej 
mienky. Informácia má vekú moc, treba s ou narába zodpovedne. 
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ABSTRACT 
The present contribution aims to point out the importance of systematic efforts 
in the sphere of creating and stabilizing stylistic ideal in today’s print media. 
The content of the article is based on the earlier author’s study, which deals 
with basic formational principles of stylistics and it is already published. The key 
term – ideal is interpreted here in the close relation to axiological language 
competence and it is formed within the scope of four formational principles 
of stylistics: the principle of anomaly, the principle of analogy, the principle 
of sensitive intuition and the irony principle. On the background of these 
elementary specific principles the author of the essay tries to handle 
the description of ideal in stylistics, which is naturally accepted. The whole essay 
is also appeal towards novice reporters to be sensitive to selection and 
combination of stylistic units. 
 
KEY WORDS 
Ideal, idealism (noble-mindedness), axiologic language competence, preference 
structures, principle of anomaly, the principle of analogy, the principle of sensitive 
intuition, irony principle. 
  
 Zrejme nikto nebude namieta, ak hne v úvode nášho príspevku 
vyhlásime, že jednou z kúových profesijných kompetencií žurnalistu, 
resp. publicistu, pracujúceho v printových médiách, je štylistická kompetencia, 

                                                      
1 Pôvodná verzia príspevku, ktorá odznela na konferencii, niesla názov Konštitutívne princípy 
praktickej štylistiky. Autor príspevku si však dovoli pozmeni názov príspevku ako aj iastone 
modifikova a doplni jeho obsah z dôvodu badatenejšej nadväznosti na centrálnu tematickú líniu 
ostatných príspevkov. 
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a to najmä o sa týka jej prakticko-realizanej dimenzie. Preto považujeme 
za opodstatnené a viac ako prospešné pre obidve strany – samotných žurnalistov 
ako aj ich itateov – vyvíja systematické snahy  o postupné kreovanie 
a ustaovanie štylistického ideálu v rámci modelovej štruktúry publicistických 
textov2. V súvislosti s faktom, že v dnešnej dobe sa oraz astejšie poukazuje 
na nedostatok profesionality i adekvátnej miery rozvinutosti vkusu súasných 
aktívnych predstaviteov novinárskej obce, stávajú sa spomínané snahy 
o to nástojivejšími. 
 Jednu z možných ciest, ktorou by sa mohol ubera proces kreovania 
štylistického ideálu publicistických textov sa pokúsime predostrie aj v našom 
príspevku. Opiera sa pri tom budeme o relevantné poznatky súasnej modernej, 
pragmaticky orientovanej štylistiky a teórie textu a zárove nadviažeme 
na predchádzajúce publikované poznatky z explanane orientovaného výskumu 
na poli lingvistiky. 
 Ešte predtým, ako sa dostaneme k samotnému ideálu publicistického textu, 
prirodzene akceptovateného v teoretickej a praktickej štylistike, pristavme 
sa pri pojme ideál, resp. idealizmus zo všeobecného antropologického hadiska. 
Odhliadnuc od toho, že udia inklinujúci k idealizmu sú spravidla v bežnom živote 
oznaovaní za nerealistických, nepraktických rojkov i dokonca „snílkov“, 
pre dnešnú dobu, ktorá je poznaená hodnotovým deficitom viac ako ktorákovek 
iná, je poda našej mienky stotožnenie sa so všeobecne akceptovatenými 
a pozitívnymi vzormi (v zmysle ideálov) viac ako vítané. Na druhej strane 
nie každý, kto sa usiluje o priblíženie sa k istému ideálu, musí nevyhnutne spada 
do kategórie „romantického“ idealistu. 

Idealizmus, chápaný nie v zmysle striktne filozofickom3, sa javí ako 
svetonázor, resp. pohad na život stavajúci do popredia idey alebo duchovné 
hodnoty pred materiálnymi. Ani táto, trochu naivistická definícia však nevystihuje 

                                                      
2 Pojem modelová štruktúra textov (umeleckých, hovorových, náuných, publicistických a pod. 
v závislosti od príslušnosti daného textu k primárnym funkným jazykovým štýlom) pochádza 
od nášho popredného súasného štylistu Jána Findru (pozri Findra, 2004). 
3 Vo filozofii považujeme idealizmus za jeden z kúových smerov, ktorý stojí v ostrom protiklade 
k materializmu. Rozvinul sa do mnohých variantov, priom „spoloným východiskom  všetkých  
druhov idealizmu je, že pri odpovedi na základnú otázku filozofie (t. j. otázku týkajúcu sa vzahu 
medzi hmotou (matériou) a vedomím (duchom) a následne toho, ktorý z týchto elementov 
bol excitovaný ako prvý – doplnil M. H.) vyhlasujú vedomie, ideálno za prvotné, priom 
sa idealizmus alej lení na rozliné smery poda rozdielneho chápania spôsobu bytia a charakteru 
ideálneho“ (Slovník – Filozofia a prírodné vedy, 1987, s. 263). 
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podstatu idealizmu a jeho produktu – ideálu. Z hadiska našej výskumnej 
perspektívy sa idealizmus totiž javí ako tendencia založená na vytvorení 
si a následnom interiorizovaní istých preferenných štruktúr, ktoré zodpovedajú 
všeobecne akceptovaným a platným normám širšieho spoloenského druhu. 

Samotný akt preferenného usudzovania už vo vzahu k selekcii 
a kombinácii štylém je spojený na strane produktora textu (v našom prípade 
na strane publicistu) nielen s kompetenciou jazykovou a metajazykovou, 
ale nevyhnutne – a to zdôrazujeme – aj s kompetenciou axiologickou. 
„Zo štylistického hadiska je zvláš dôležité fungovanie axiologického, 
hodnotového subsystému, ktorý v zložitom systéme verbálneho správania funguje 
ako riadiaci podsystém. Obsahom tohto axiologického subsystému je súbor 
kategoriálnych kritérií, na základe ktorých hodnotíme prvky jednotlivých 
(jazykových – doplnil M. H.) subsystémov“ (Slanová, 2006, s. 12 – 13) 
a prideujeme im isté hodnoty na virtuálnej hodnotovej osi. Poda Juraja Dolníka 
(2005, s. 4 – 5) je axiologická kompetencia súasou bežnej orientanej 
kompetencie loveka ako kultúrno-spoloenskej bytosti vo svete. Spoíva 
v relatívne ustálenom a štandardnom poznávaní a triedení javov, vlastností 
a vzahov, s ktorými prichádzame do styku v rámci objektívnej reality.  

Je celkom evidentné, že takto chápaná axiologická kompetencia v zmysle 
uvedomelej a zámernej hodnotiacej innosti subjektu je inherentnou zložkou 
tvorby publicistických textov i už spravodajských, beletristických alebo 
analytických4. Žurnalista (publicista) uplatuje axiologickú kompetenciu v praxi 
takpovediac na „každom kroku“, a to nielen vo vzahu k jazyku, ale aj vo vzahu 
k téme ako referennému základu textu. Vyplýva to z toho, že „úlohou 
prostriedkov masovej komunikácie nie je iba sprostredkova informácie 
prijímateovi, ale podobne ako v interpersonálnej komunikácii cieom 
komunikanej aktivity autora je vplýva na vedomie prijímateov, predklada 

                                                      
4 Poda Jozefa Mistríka (1997, s. 468) sa žánre (útvary) publicistického štýlu lenia na: 
spravodajské (správa, riport, interview a. i.), analytické (úvodník, komentár, glosa a. i.) 
a beletristické (fejtón, besednica, causerie a. i.). Z metodologického a terminologického hadiska 
takéto lenenie žánrov a žánrových modelov však nie celkom korešponduje so žánrovou 
diferenciáciou zaužívanou v slovenskej i eskej teórii žurnalistiky, ktorá oproti tomu predpokladá 
na jednej strane existenciu žánrov spravodajských a na strane druhej žánrov žurnalistických, 
priom tie sa ešte dichotomicky lenia na publicistické žánre emocionálneho a racionálneho typu. 
Uvedená zjavná diskrepancia v názvosloví poda nášho presvedenia nijako neprispieva 
k napredovaniu v ani jednom zo zúastnených vedných odborov. 
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im urité stanoviská, získava ich pre urité idey, ovplyvova ich konanie 
a prostredníctvom svojho hodnotiaceho postoja vytvára identický postoj 
k predmetu komunikácie u svojich adresátov“ (Vako, 2007, s. 119). 

V súvislosti s našou otázkou kreovania štylistického ideálu „majú osobitný 
význam hodnotiace štandardy v zmysle štandardizovaných hodnotiacich 
parametrov a stereotypného priraovania hodnôt danej hodnotovej škály. Tieto 
štandardy sú v istom kolektíve konvencionalizované mentálne reprezentácie 
vlastností, ktoré sú v základe hodnotenia entít, ako aj stereotypné priraovania 
hodnôt na základe týchto vlastností“ (Dolník, 2005, s. 11). Z tu citovaného vyplýva, 
že celý proces axiologizácie je postavený na objektivizácii, 
resp. konvencionalizácii subjektívnych hodnotiacich súdov vo vzahu k jazykovým 
jednotkám (štylémam). Preferenné usudzovanie a z neho vyplývajúci obraz 
ideálu istého subjektu v jeho vedomí (podvedomí) je a musí by podriadený 
kritériám objektivistickým, teda takým, ktoré štandardne preferuje v danom 
priestore a ase uritá societa. V opanom prípade sa vyabstrahovaný ideál 
zredukuje len na individuálnu (individualizovanú), fiktívnu projekciu ideálu 
v aktuálnom vedomí produktora textu. 

Vnútorný mechanizmus axiologickej kompetencie loveka predpokladá 
existenciu virtuálnej hodnotovej osi s kladnými a zápornými hodnotami a tiež 
schopnos hodnotiaceho subjektu intuitívne umiestova prvky na túto os. Ak bod 
nula na tejto osi zodpovedá optimálnemu, bezpríznakovému hodnoteniu (akémusi 
štandardu), potom ten bod, ktorý reprezentuje pomyselnú škálu ideálu, stojí tesne 
pred konenou hranicou na kladnom póle osi.  Práve takto chápaný idealizmus 
a jeho výsledný abstraktný produkt – ideál – sa budeme snaži uchopi 
z lingvisticko-štylistického hadiska a usúvzažni ho s modelovou štruktúrou 
publicistických textov5 rôzneho žánrového charakteru. 

Na kreovaní konkrétneho ideálu v praktickom štylizanom procese 
sa z explananého hadiska poda našej mienky podiea niekoko riadiacich, 
resp. regulatívnych prvkov, ktoré majú povahu princípov. Vzhadom na tematické 
zameranie celej konferencie, pre potreby ktorej bol predkladaný príspevok 
vytvorený, náš výklad obmedzíme len na tie princípy, ktoré majú evidentný dopad 
na kvalitu a korektnos komunikácie, resp. môžu by príinou istej krízy (defektov) 

                                                      
5 Pozri vyššie poznámku 2, ale aj poznámku 4. 
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v komunikácii medzi expedientom a percipientom v komunikanej sfére 
publicistiky, resp. žurnalistiky, priom sa budeme sústredi predovšetkým 
na printové médiá6, a teda naše zistenia sa budú týka prevažne písaných 
monologických textov. 

Pôsobenie prvých dvoch zo spomínaných princípov je v praktickej štylistike, 
resp. v rétorike doložené už od obdobia antiky. Ide o dva naoko protichodné 
princípy analógie a anomálie. Ich protichodnos je však v prakticko-realizanej 
fáze štylizaného procesu len zdanlivá a ich suplementarita sa zámerne stiera, 
ako na to poukážeme nižšie. 

Princíp analógie je azda najrozšírenejším princípom v jazyku, majúcim 
dopad na celú jeho štruktúru i fungovanie. Jeho prítomnos je evidentná 
vo všetkých podsystémoch jazyka, ponúc foneticko-fonologickým podsystémom, 
cez podsystém lexikálny, slovotvorný, morfologický, syntaktický 
až po hypersyntaktický podsystém jazyka, nevynímajúc, prirodzene, 
ani problematiku štýlovej a slohovopostupovej konfigurácie textu. „Terminologicky 
vzaté, pevnos zakotvenia istého vzahu v systéme primárne závisí od typovej 
frekvencie tohto vzahu, priom typová frekvencia ako špecifický prípad 
frekvennej relácie vyjadruje mieru zastúpenia, resp. opakovania prvku i vzahu 
v systéme. Tento opakovaný výskyt je založený na princípe analógie, analogickom 
usudzovaní, a teda analógia je vzah, ktorý stabilizuje systém, ktorým sa tvorí 
hbka systému“ (Dolník, 1999, s. 58), o prispieva k zvyšovaniu pravidelnosti 
celého systému. Samotný vnútorný mechanizmus analogického usudzovania 
spoíva v napodobovaní istého modelu, vzoru, resp. „je prejavom formovania 
istého správania poda vzoru iného správania“ (tamže, s. 58). 

V súvislosti s kreovaním štylistického ideálu vo sfére publicistiky 
sa pôsobenie princípu analógie manifestuje na podklade pridržiavania 
sa nepísaného pravidla: Píš, hovor, štylizuj svoj text prevažne tak, ako písali, 
hovorili, štylizovali významní publicisti pred tebou, a tak dosiahneš rovnaký úspech 
ako oni, samozrejme, pri zohadnení dobového vkusu preberaného vzoru 
i aktuálneho vkusu v žurnalistike. 

                                                      
6 Vyplýva to z faktu, že úrove štylistiky sa dá najlepšie posudzova práve na textoch písaných 
a neefemérnych, iže na textoch, ktoré produkujú printové médiá. 
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Druhý z princípov, princíp anomálie, pôsobí vo viacerých ohadoch proti 
predchádzajúcemu princípu analógie, na druhej strane v otázkach prakticko-
štylistických sa „spolužitie“ týchto princípov toleruje, ba priam vyžaduje. Tento 
princíp sa formalizuje do pravidla: Píš, hovor, štylizuj v o najväšej, avšak 
prijatenej miere inak, ako píšu, hovoria, štylizujú ostatní publicisti, pretože 
len tak môže vyniknú tvoja individualita a len tak zaujmeš, príp. presvedíš 
potenciálneho itatea, samozrejme, pri zachovaní štylistických, dobových a iných 
noriem platných pre žánrovú formu daného publicistického textu. 

Ako vidíme, zatia o princíp analógie spoíva na tendencii 
po napodobovaní, princíp anomálie je charakterizovaný tendenciou po vyniknutí, 
originalite a jedinenosti. Celé dejiny štylistiky vrátane jej predfázy jestvovania 
ešte v rámci rétoriky boli poznaené súperením stúpencov prvého princípu – 
analogistov so stúpencami druhého princípu – anomalistami o chvíkovú 
(doasnú) nadvládu toho alebo onoho princípu v teoretickej i praktickej štylistike.  

Z aspektu kreovania štylistického ideálu však nie je ani tak dôležité, ktorý 
z uvedených princípov bude ma v prípravnej i realizanej fáze prejavu 
výhradnejšie postavenie, ale skôr to, aby obidva princípy boli zastúpené v texte 
v relatívne rovnakej miere a najmä konzistentnej podobe, aby dochádzalo 
k ich plynulému prelínaniu a vzájomnému dopaniu. Nanajvýš obozretný a citlivý 
prístup k štylizovaniu pri akceptovaní tézy o možnej koexistencii princípov 
analógie a anomálie v texte zdôrazuje i Aristoteles vo svojej Rétorike (2009, 
s. 183), ke tvrdí: „o je vhodné v reníctve, spoíva v tom, že sa reník dokáže 
drža v medziach a dokáže urobi re vzletnejšou. Ak reník použije ozdobu, musí 
to urobi nepozorovane, musí vzbudzova dojem, že hovorí prirodzene, že re 
nie je vyumelkovaná. Prirodzenos rei sa spája s dôverou, kým umelos pôsobí 
opane.“ Hoci Aristoteles tu explicitne apeluje na osobnos profesionálneho 
reníka, teda výlune tvorcu vopred pripravených prejavov urených primárne 
na ústnu prezentáciu7, jeho odkaz možno zovšeobecni aj na komunikanú sféru 
žurnalistiky a jej zodpovedajúci publicistický štýl. A preto vychádzame 
z predpokladu – a to chceme zdôrazni – že každý kvalitný publicista by mal 

                                                      
7 Takáto myšlienková redukcia, ktorej sme svedkami u Aristotela, vyplýva z faktu, že v období 
antiky štylistika ako špecifická nadstavbová lingvistická disciplína, zahajúca aj iné otázky 
ako len tie, ktoré súvisia priamo s rétorikou a reníckymi prejavmi, ešte nejestvovala. V súasnosti 
je tomu presne naopak a vo väšine metodologických koncepcií je rétorika (aj v aristotelovskom 
zmysle) zalenená do výskumného rámca štylistiky ako jej organická súas. 
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vedie dokáza pri štylizovaní svojho textu skbi obidva spomenuté protichodné 
princípy a vytvori tak text, ktorý je v zhode s danými komunikanými 
a štylistickými normami, ale zárove je originálny a jedinený v kontexte autorovej 
individuálnej i nadindividuálnej tvorby. 

O istú mieru vyváženosti medzi pôsobením princípu analógie a princípu 
anomálie na proces štylizácie, ale aj o citlivé a nekonfliktné jazykové uchopovanie 
spoloenských javov v publicistike sa „stará“ alší z kúových konštitutívnych 
princípov praktickej štylistiky, a to princíp intuitívnosti, resp. senzitívnej 
intuitívnosti. Tento princíp „je založený na istom iracionálnom mechanizme, ktorý 
vychádza z našej kognície a umožuje nám alebo naopak zabrauje použi istú 
formuláciu (štylizáciu) v danej konkrétnej komunikanej situácii. Inak povedané 
autor by mal vytuši na základe svojich znalostí, predchádzajúcich skúseností, 
ale i subjektívnych pocitov, o si v danom texte s ohadom na komunikanú 
situáciu dovoli môže, o je vhodné, a o naopak už neakceptovatené vo vzahu 
k adresátovi, prirodzene, pri zachovaní aktuálneho postoja i komunikaného 
zámeru“ (Horváth, 2011, s. 70 – 71). Atribút „senzitívny“ pri oznaení tohto 
princípu zárove vyjadruje, že posudzova použitie istého výrazového prostriedku 
(štylémy) v danom texte a kontexte treba vždy individuálne a nanajvýš citlivo 
(senzitívne) so zreteom na možné, i negatívne dopady na interpretáciu zo strany 
itatea. V horšom prípade môže popretie tohto princípu smerova až k ukoneniu 
procesu interpretácie, t. j. k odloženiu danej reportáže, správy i glosy 
a jej nedoítaniu. 

Je celkom zrejmé, že vyššie opísané pôsobenie vnútorného mechanizmu 
princípu senzitívnej intuitívnosti na proces štylizácie (textácie) je jednou 
z parciálnych procesuálnych zložiek kreovania štylistického ideálu, a to nielen 
v publicistike. Na tomto mieste sa vynára logická otázka, ako možno v pozitívnom 
smere rozvíja fungovanie tohto mechanizmu intuitívnosti. Inak povedané, ako 
možno cizelova svoj „vnútorný hlas“ vo vzahu k preferencii a následnej selekcii 
a kombinácii štylém, a tak produkova publicistické texty v zhode so všeobecne 
akceptovaným ideálom. 

V prvom rade sa na úrovni rozvinutosti (vycizelovanosti) spomínaného 
mechanizmu podpisuje, prirodzene, aktuálna štylistická skúsenos samotného 
autora – publicistu. Tá sa prejavuje jednak vo svojej aktívnej, a jednak pasívnej 
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forme. Aktívna forma štylistickej skúsenosti sa týka praktického štylizovania 
rôznych druhov a typov textov. Pasívna forma zase štúdia a detailného poznania 
štylizovania iných autorov, o nás odkazuje spä k už spomínanému princípu 
analógie. Okrem týchto dispozícií vplýva na úrove rozvinutosti mechanizmu 
senzitívnej intuitívnosti vo vzahu k selekcii a kombinácii štylém aj intelektové 
schopnosti autora, jeho tvorivos, emocionálna inteligencia, empatia a celý rad 
alších faktorov.  

Pri enumerácii základných konštitutívnych princípov praktickej štylistiky, 
ktoré majú dopad na kvalitu a korektnos komunikácie v publicistike ako aj iných 
komunikaných sférach, sa treba osobitne pristavi ešte pri jednom princípe, 
a to princípe irónie. Na tento princíp ako prvý poukázal na zaiatku 
osemdesiatych rokov popredný, pragmaticky orientovaný anglo-americký lingvista 
Geoffrey Leech (pozri Leech, 1983), ktorý v rámci svojej ucelenej sústavy 
princípov interpersonálnej komunikácie nadviazal na starší model konverzaných 
implikatúr Herberta Paula Gricea8. Princíp irónie v štylistike a teórii textu spoíva 
na vyvolaní (exponovaní) istého stupa disproporcie medzi obsahom a formou 
istej jazykovej štruktúry, resp. textovej sekvencie a jej funknom zapojení 
do kontextu. Tento princíp, ako uvádza Daniela Slanová (1996, s. 79), umožuje 
produktorovi textu istú mieru nezdvorilosti (netaktnosti) vo vzahu 
k predpokladanému adresátovi, hoci forma, ktorú používa, je v podstate 
zdvorilostnou formou. A tak, vychádzajúc z nezhody medzi obsahom a formou 
textu, pri ktorej má aj kladne hodnotiaci súd pejoratívny zmysel, využitie princípu 
irónie pri výstavbe texte umožuje spoloensky prijatene vyjadri aj nepríjemné 
skutonosti, alebo naopak – a to je v súasnej publicistike ešte astejšie – 
relatívne pozitívne skutonosti pomenova výsmešnou až dehonestujúcou 
jazykovou formou. 

Vyjadrovacie prostriedky vzahujúce sa na využívanie princípu irónie 
pri štylizovaní tvoria pomerne bohatú škálu od jemnej komiky, cez ostrejší 
výsmech, sarkazmus až po hrubé zvulgarizovanie celého obsahu výpovede. Preto 
sa vyžaduje nanajvýš opatrný prístup k uplatovaniu princípu irónie pri štylizovaní. 

                                                      
8 Pod pojmom konverzané implikatúry rozumieme istú nekonvennú podtriedu implikatúr, 
t. j. formálno-logických podmienok (predpokladov), ktoré musia by splnené, aby daný 
komunikaný akt bol zrozumitený a efektívny, teda aby sa pomocou neho dosiahol oakávaný 
komunikaný cie (bližšie pozri: Grice, 1975, príp. internetový preklad jeho diela na adrese 
http://ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=9).  





 
107 | S t r a n a  

 

Súdiac prevažne poda rozboru študentských (školských) prác, sú prvky irónie, 
reprezentujúce na jazykovo-štylistickej rovine rovnomenný konštitutívny princíp 
teoretickej a praktickej štylistiky, vemi obúbeným a frekventovaným prostriedkom 
pri výstavbe publicistických textov, najmä u mladých, zaínajúcich žurnalistov. 
Tí sa k nim radi uchyujú najmä z dôvodu, že prvky irónie dodávajú textu úsmevný 
ráz a akiste nápadný, nezamenitený pátos. Veakrát však autori 
zakomponovávajú prvky irónie do svojich textov len v „krátkozrakej“ snahe 
by za každú cenu iný, vtipný, inak povedané vyniknú, šokova, odlíši 
sa od ostatných bez ohadu na možnú reakciu itatestva (publika). Na druhej 
strane treba poveda, že viac-menej každý prvok irónie, nachádzajúci 
sa v publicistickom texte, komplikuje interpretáciu a pochopenie textu zo strany 
percipienta a zárove znižuje informanú hodnotu komunikátu tým, že fakty 
nepomenováva priamo, ale akousi „okukou“. V tejto súvislosti si dovolíme tvrdi 
vzhadom na miestami pochybnú štylistickú úrove niektorých publicistických 
komunikátov, aktuálne uverejovaných v našich domácich periodikách, že princíp 
irónie sa pri textovej výstavbe asto využíva neadekvátne a nekorektne, 
ba dokonca v mnohých prípadoch je jeho zapojenie do textu redundantné, pretože 
sa pomocou neho, žia, len „maskujú“ nedostatoné odborné jazykové a štylistické 
kvality samotného autora – publicistu. 

Z celého tu povedaného vo vzahu k princípu irónie vyplýva, 
že uplatovanie jednotlivých prvkov irónie prispieva ku kreovaniu štylistického 
ideálu publicistických textov len v takých prípadoch, ke tieto prvky neznižujú 
informanú hodnotu ani zrozumitenos textu a zárove text ozvláštujú v prvom 
rade s ohadom na potenciálneho adresáta, jeho vkus ako aj intelektové, morálne 
a estetické dispozície. Adresát (itate) by mal by a je tým prvoradým 
a najdôležitejším elementom v procese masmediálnej komunikácie, pretože práve 
on v rozhodujúcej miere ovplyvuje úspešnos (predajnos) daného komunikátu, 
a tým zabezpeuje i návratnos vložených investícií do špecifického 
a technologicky nároného komunikaného prenosu. Uvedené konštatovanie 
o uprednostovaní potrieb a oakávaní adresáta (itatea) v rámci publicistiky 
treba chápa nielen ako holý fakt, vyplývajúci z podstaty a charakteru 
masmediálnej komunikácie, ale najmä ako odporúanie i výzvu zaínajúcim 
žurnalistom.  
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  Na záver nášho príspevku chceme zhrnú a zdôrazni, že ku kreovaniu 
štylistického ideálu publicistického textu neprispievajú len tu opísané konštitutívne 
princípy teoretickej a praktickej štylistiky a zásady (pravidlá) k nim prislúchajúce, 
ale celý komplex alších vlastností a parametrov, vyplývajúcich v prvom rade 
priamo z funkného zamerania publicistického štýlu v rámci štýlovej diferenciácie 
jazyka. Patrí medzi ne predovšetkým parameter aktuálnosti, objektívnosti 
a verifikovatenosti uverejnených informácií, alej parameter faktickosti, 
zabezpeenia nevyhnutnej ochrany svojho zdroja informácií ako aj parameter 
presvedivosti, pútavosti at.  

K uvedeným základným parametrom publicistického štýlu by sme vzhadom 
na aktuálnu situáciu v médiách (printových aj iných) mohli prida ešte parameter 
komercionalizácie, ktorý vyplýva z faktu, že výsledný textový produkt v publicistike 
nepodlieha len zákonitostiam gramatiky, štylistiky, etiky, ale aj zákonitostiam 
a obmedzeniam trhu. Na to, i spomínaný parameter komercionalizácie je skôr 
deformujúcim alebo naopak reformujúcim initeom v otázke kreovania 
štylistického ideálu publicistických textov, sa dá, zaiste, pozera z viacerých uhlov 
pohadu. Výsostne negatívne stanovisko však v tejto otázke nie je celkom 
na mieste, pretože obsah masmediálneho textu „nie je iba výsledok osobnostných 
a profesionálnych vlastností mediálneho komunikátora, ale závisí aj od postavenia 
celej organizácie v spolonosti, ktorá sa riadi uritým spôsobom financovania, 
a teda jednotliví mediálni komunikátori zodpovedajú majiteom za tvorbu zisku“ 
(Buek, 2010, s. 301). Systematický a nezaujatý výskum aj v tomto smere by bol 
urite prínosom jednak pre samotnú štylistiku, a jednak pre žurnalistiku ako celok. 
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