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PREDSLOV 
„Lidé jsou nejdůležitějšími tvory užívajícími znaků. I jiní tvorové ovšem reagují na jisté věci jako na 

znaky něčeho jiného, ale takové znaky nedosahují složitosti a propracovanosti, které je možno 

nalézt v lidské řeči, písmu, umění, testování, lékařské diagnose či signalizačních pomůckách. Věda 

a znaky jsou navzájem nerozlučně spojeny, neboť věda jednak poskytuje člověku spolehlivější 

znaky, jednak podává své výsledky v znakových systémech. Lidská civilisace je závislá na znacích 

a znakových systémech a lidská je mysl je od fungování znaků neoddělitelná – pokud jí nemám 

dokonce s tímto fungováním ztotožnit.“1 

Z úvodného citátu z fundamentálneho diela modernej semiotiky, Základy teórie znakov Charlesa 

W. Morrisa, vnímaného ako zakladateľa semiotiky, je možné pochopiť o tejto vednej disciplíne 

viacero vecí – jej opodstatnenie a význam, jej úzke prepojenie s ľudskou psychikou i nevyhnutnosť 

využívať v každodennej komunikácii znakové systémy. Vnímajme uvedenú pasáž z Morrisa ako 

filozofické entrée do semiotiky a majme ho na pamäti, keď sa nám bude zdať, že semiotika je príliš 

teoretická.  

Znaky nás sprevádzajú životom, ovplyvňujú ho a pomáhajú nám dorozumievať sa. Podstata 

komunikácie je znaková, a inak tomu nie je ani pri masmediálnej komunikácii. Prirodzené jazyky 

(slovenský, anglický...) sú sústavy jazykových znakov, okrem nich sa však v žurnalistike stretávame 

s neverbálnou komunikáciou (gestá, pohľady, mimika...), s množstvom znakov grafickej povahy 

(obrázky, fotografie, grafy, tabuľky, kresby...), zvukovej povahy (znelky, tóny...) a podobne. 

Predkladané skriptá vznikli preto, aby študentky a študenti mali na jednom mieste najdôležitejšie 

informácie súvisiace s daným predmetom – semiotikou médií; aby na základe teoretických 

a historických východísk, ktoré charakterizujú semiotiku ako vedu, mohli pristúpiť k praktickejším 

aspektom jednej z aplikovaných semiotík – semiotiky médií. V skriptách sa môžu zoznámiť 

s Barthesovou koncepciou mytológií; s Hallovým pojmom preferované čítanie; s postupmi 

a výhodami semiotickej analýzy pri skúmaní mediálnych textov; či napríklad i s rôznymi aspektmi 

intertextuality najmä v prostredí masových médií. Niektoré z výkladov sú doplnené o cvičenia, 

ktoré boli vytvorené na to, aby študentom pomohli aplikovať nové poznatky z danej oblasti. 

Hoci je semiotika médií aplikovanou vedou v rámci semiotiky, je nevyhnutné orientovať sa 

v základných pojmoch, akými sú znak, kód, jazykový znak, konotácia, denotácia atď. Ako som 

uviedla pri úvodnom citáte Charlesa Morrisa, je dôležité uvedomiť si znakovú podstatu celého 

nášho bytia, a na základe toho sa zahĺbiť do teoretických a praktických aspektov semiotiky 

a konkrétne semiotiky médií.  

 

1  MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 10.  
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Písanie týchto skrípt odráža spôsob, akým som pristupovala k predmetu Semiotika médií – ako 

som už naznačila, najprv sú teda dôležité teoretické i dejinné východiská semiotiky ako takej, 

potom nasledujú konkrétne praktickejšie otázky, ktoré súvisia so znakovou povahou žurnalistiky 

i masmediálnej komunikácie.  

 

Za usmernenia a recenzovanie ďakujem svojej kolegyni, dr. Anne Sámelovej.  

Pri čítaní a najmä uvažovaní o znakoch Vám želám veľa úspechov! Verím, že Vás semiotika osloví 

a zmení Vaše nazeranie na veci, ktoré ste doteraz možno považovali za úplne bežné.  

Mária Stanková  
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SEMIOTIKA 
Semiotika (z gréckeho sémeiótiké, čo znamená určenie znaku) sa definuje ako teória o znakoch, 

znakových systémoch. Do oblasti jej záujmu spadajú teda okrem znakov i kódy, semióza ako 

proces vytvárania znakov, vlastnosti znaku, rozdelenie znakov a podobne. Aby sme mohli v ďalšom 

texte bezproblémovo využívať termíny ako znak, kód a semióza a korektne s nimi narábať, teraz 

uvedieme ich definíciu, hoci sa k nim ešte vrátime v ďalších kapitolách, aby sme ich význam 

i funkciu objasnili komplexnejšie. 

Znak sa všeobecne definuje ako niečo, čo stojí za niečo iné a súčasne existuje niekto, kto si tento 

zástupný vzťah uvedomuje.  

Kódy môžeme vnímať ako znakové systémy, ktoré súčasne obsahujú pravidlá narábania so 

znakmi.  

Semióza je proces vzniku znaku, proces označovania.  

 

Pri charakteristike semiotiky vládnu nejasnosti a nezhody, preto sa pozrime do fundamentálnej 

encyklopédie Encyklopedic Dictionary of Semiotics, v ktorej je uvedených päť základných vnímaní 

termínu semiotika2: 

1. Semiotika ako súbor syntaktických, sémantických alebo pragmatických vlastností znakov. 

2. Semiotika ako veda alebo disciplína, ktorá sa zaoberá vyššie uvedenými vlastnosťami – ako 

veda opisuje a definuje dané vlastnosti, vzťahy medzi nimi, ich podmieňovanie a následky, 

klasifikuje ich a predstavuje ich systematické rozdelenie a typológiu. Má tri subdisciplíny – 

syntaktiku, sémantiku a pragmatiku. 

3. Semiotika ako metateória alebo veda, ktorá skúma semiotiku v zmysle významu 2. Čiže ide 

o metasemiotiku v zmysle vedy, ktorá sa zaoberá skúmaním súboru syntaktických, 

sémantických a pragmatických vlastností znakov. 

4. Semiotika ako semiotická metóda či súbor semiotických metód, ktoré môžu byť využívané 

v rôznych vedných oblastiach.  

5. Semiotika ako aplikovaná semiotika. Hovoríme o nej pri využívaní semiotických metód pri 

skúmaní rôznych objektov, udalostí, fenoménov ako znakov.  

 

2  SEBEOK, Thomas A. (Ed.): Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Tome 2 N – Z. Mouton de Gruyter : Berlin, 
New York, Amsterdam, 1986, s. 901 – 902. 
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Čím viac sa semiotika osamostatňovala, tým výraznejšie boli diskusie o jej povahe – je to 

samostatná vedná disciplína, je to metadisciplína alebo je semiotika metóda, ktorú využívajú iné 

vedy? 

Charles Morris tvrdí, že semiotika je disciplína i metadisciplína: „Ale jestliže sémiotika, která 

zkoumá věci nebo vlastnosti věcí fungující jak znaky, je věda na stejné úrovni s jinými vědami, je 

současně i nástrojom všech věd, poněvadž každá věda užívá znaků a vyjadřuje své výsledky 

pomocí znaků.“3 

Z vyššie uvedených definícií z Encyklopedic Dictionary of Semiotics vidíme, že semiotika je všetko 

a ešte niečo viac – je to súbor vlastností znakov, veda, metateória, metóda i aplikovaná veda (v 

našom prípade semiotika médií). V súčasnosti sa semiotika vníma teda takýmito spôsobmi 

a diskusie o jej povahe ustúpili, keďže ako veda dokázala svoju samostatnosť i význam v sústave 

ostatných vied. Podľa Johna Deelyho, amerického filozofa a semiotika, by mala semiotika v prvom 

rade predstavovať uhol pohľadu4. 

Každopádne pri tejto téme – preceňovania či podceňovania semiotiky, ktoré bolo typické pre 

druhú polovicu 20. storočia – je vhodné spomenúť esej jedného z najvýraznejších predstaviteľovo 

semitotiky posledných desaťročí, Umberta Eca Znaky, ryby a knoflíky. Poznámky k sémiotice, 

filozofii a humanitním vědám z jeho knihy esejí O zrcadlech a jiné eseje. V tomto texte Eco reaguje na 

kritický text filozofa, spisovateľa a politológa Rogera Scrutona Possible words and premature 

sciences5, v ktorom okrem iného napísal: „Čo robí vedu? Existuje veda o rybách, pretože ryby sú 

utvárané podobným spôsobom, riadia sa podobnými zákonmi a majú identifikovateľnú povahu 

nad rámec zjavných skutočností, ktoré nás vedú k tomu, aby sme ich tak pomenúvali. (Ryby 

predstavujú ‚prírodný druh‘.) Gombíky naopak túto podstatu nemajú a nemajú ani spoločnú 

identitu nad rámec svojej známej funkcie. Nemôže existovať veda o usporiadaní gombíkov: ak 

 

3  MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 11. 
4  „[...] that semiotics provides not a method first of all but a point of view. From within this point of view it 

becomes clear that ideas are not selfrepresentations but signs of what is objectively other than and 
superordinate to the idea in its being as a private representation. Semiotic is a perspective or a point of 
view that arises from an explicit recognition of what every method of thought or every research method 
presupposes. Semiotic arises from the attempt to make thematic this ground that is common to all 
methods and sustains them transparently throughout to the extent that they are genuine means by which 
inquiry is advanced. Semiotics, then, or the semiotic point of view, rests on the realization of a unique form 
of activity in nature, as we will look at in some detail in the chapters following, and for which, as we have 
seen, Charles Sanders Peirce coined the name semiosis.“ (DEELY, John: Basics of Semiotics. Bloomington & 
Indianapolis: Indiana University Press, 1990, s. 10 – 11.)  

5  SCRUTON, Roger: Possible words and premature sciences. In London Review of Books, 1980, roč. 2, č. 2, 7. 
február 1980, s. 14 – 16. [online]. Dostupné na internete: <https://www.lrb.co.uk/the-paper/v02/n02/roger-
scruton/possible-worlds-and-premature-sciences>. Citované [2020-07-18]. 

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v02/n02/roger-scruton/possible-worlds-and-premature-sciences
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v02/n02/roger-scruton/possible-worlds-and-premature-sciences
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existuje veda o gombíkoch, bude sa zaoberať ich funkciou. Nuž, a znaky sú podobnejšie gombíkom 

než rybám a všeobecná veda o znakoch sa nebude týkať ich usporiadania, ale ich funkcie.“6 

Prirovnanie povahy semiotiky k vede o gombíkoch, ktoré žiadnu vlastnú vedu nepotrebujú, 

pretože majú len funkcie, ale nie význam, viedlo k Ecovej reakcii: „Problémem je, že znaky nejsou 

jako knoflíky. Jsou něčím mnohem křehčím a v tom smyslu si obecnější sémiotika klade mnohem 

větší ambice než nepravděpodobná věda o knoflících. [...] Všeobecná sémiotika se nezabývá ani 

přírodními druhy, ani umělými druhy, ani funkčními druhy, nýbrž vztahem zprostředkovanosti, 

podmínkami, za jakých může rozeznat sémiotickou jednotku. Znaky neexistují, dokud je nezaloží 

sémiotický diskurs.“7 

Vidíme teda, že semiotika sa nezaoberá tým, čo daný predmet znamená8, ale sústredí sa na to, 

v akých podmienkach (kedy, kde a ako) predmet získava význam. Semiotika teda skúma semiózu – 

proces, kedy a ako sa predmet stáva znakom. Slovami Charlesa W. Morrisa: „Vlastnosti být znakem, 

být designátum, být interpretem, být interpretantem, jsou relativní vlastnosti, kterých věci 

nabývají účastí na funkčním procesu sémiose. Sémiotika tedy není zaměřena na studium objektu 

určitého druhu, nýbrž na běžné objekty, pokud /a jen pokud/ se tyto objekty účastní sémiose.“9 

V nadväznosti na uvedený citát Charlesa Morrisa možno vnímať i vysvetlenie Umberta Eca, ktorý 

osvetľuje i vzťah semiotiky a komunikácie ako takej: „Sémiotika studuje nejen abstraktní strukturu 

systémů označování (jako například verbální jazyk, karetní hry, dopravní značky, ikonologické kódy 

apod.), ale i procesů v jejichž průběhu uživatelé prakticky aplikují pravidla těchto systémů, aby 

mohli komunikovat, tj. aby mohli označovat stavy možných světů nebo kritizovat a modifikovat 

strukturu těchto systémů jako takových.“10 

Rovnako je otázny i vzťah semiotiky a lingvistiky. Podľa zakladateľa modernej lingvistiky 

Ferdinanda de Saussura mala existovať veda – semiológia, ktorá by nám vysvetlila, z čoho sú znaky 

zložené a aké zákony ich riadia a lingvistika by bola iba časťou tejto všeobecnej vedy, ktorej zákony 

by sa uplatňovali i na ňu11. V súčasnosti sa uvažuje skôr opačným smerom – semiotika predstavuje 

 

6  „What makes a science? There is a science of fish because fish are similarly constituted, obey similar laws, 
have a discoverable essence, over and above the evident facts which lead us so to label them. (Fish 
constitute a ‘natural kind’.) Buttons, by contrast, have no such essence, and no common identity besides 
the function which we already know. There can be no general science of the constitution of buttons: if 
there is a science of buttons, it is a science of their function. (SCRUTON, Roger: Possible words and 
premature sciences. In London Review of Books, 1980, roč. 2, č. 2, 7. február 1980, s. 14 – 16. [online]. 
Dostupné na internete: <https://www.lrb.co.uk/the-paper/v02/n02/roger-scruton/possible-worlds-and-
premature-sciences>. Citované [2020-07-18].) 

7  ECO, Umberto: Znaky, ryby a knoflíky. Poznámky k sémiotice, filozofii a humanitním vědám. In ECO, 
Umberto: O zrcadlech a jiné eseje. Praha : Mladá fronta, 2002, s. 401.  

8  Významy znakov skúma sémantika.  
9  MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 12. 
10  ECO, Umberto: Meze interpretace. Praha : Karolinum, 2004, s. 223.  
11  de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996, s. 52.  

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v02/n02/roger-scruton/possible-worlds-and-premature-sciences
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v02/n02/roger-scruton/possible-worlds-and-premature-sciences
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komplexnú rozvetvenú vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá znakmi z hľadiska syntaktického, 

sémantického a pragmatického – a lingvistiku i vzhľadom na tieto tri aspekty možno vnímať ako jej 

súčasť, keďže i v lingvistike predstavujú dôležitú oblasť výskumu. Každopádne nespochybniteľná 

odpoveď na otázku o vzťahu semiotiky a lingvistiky je taká, že lingvistika (ako i viacero iných vied) 

využíva semiotické metódy pri skúmaní jazyka, rovnako sa opiera o základné semiotické teórie.  

Pristavme sa ešte pri termíne semiotika – počas stáročia trvajúceho formovania sa tejto vedy sa 

čiastkové zistenia realizovali pod hlavičkami rôznych vied, hoci názov semiotika pochádza zhruba 

z druhého storočia – z čias, keď Claudius Galenos položil základy vedy o príznakoch, ktorú nazval 

týmto termínom. Spomínaný de Saussure pracoval s podobnou koncepciou, ale vedu nazval 

semiológia – prispel k rozvoju teórie jazykového znaku, no semiológia v jeho vnímaní nie je 

semiotika v dnešnom slova zmysle, a preto ich nemožno zjednocovať12.  

Dnešné vnímanie tohto slova pochádza z už uvedeného gréckeho slova sémeiótiké, s ktorým 

pracoval John Locke v zmysle vedy, ktorá zahŕňa náuku o myšlienkach a filozofiu jazyka i logiku13. 

Tak ako ho poznáme dnes, termín zaviedol Charles S. Peirce.  

O vzniku termínu semiotika píše maďarský semiotik Vilmos Voigt vo svojej monografii Úvod do 

semiotiky z roku 197714: „19. mája 1962 na prvom vedeckom kongrese15, ktorý dnes už nazývame 

semiotickým, Margaret Meadová, americká etnografka, navrhla, ,aby sa prítomní dohodli na takom 

názve, ktorý by sa vzťahoval na javy regulovanej komunikácie. Zdá sa nám, že týmto slovom by 

mohla byť semiotika‘. Podobný návrh padol aj koncom roku 1962 v Moskve na sympóziu 

zaoberajúcom sa otázkami znakových systémov. Ale len neskôr sa začalo toto slovo používať 

v širšom meradle. Dnes už takmer všade používajú slovo semiotika ako medzinárodné 

pomenovanie vedy o znakoch.“16  

 

12  Viac: ŠVANTNER, Martin: Nepochopená setkání: sémiotika a sociální věda o médiích. In Sociální studia, 
2017, roč. 14, č. 2, s. 99 – 122.  

13 SEBEOK, Thomas A. (Ed.): Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Tome 2 N – Z. Mouton de Gruyter : Berlin, 
New York, Amsterdam, 1986, s. 900.  

14 V slovenskom preklade Marty Žilkovej kniha vyšla v roku 1981. 
15 Táto udalosť sa spomína pri hesle semiotics i v Encyclopedic Dictionary of Semiotics, z ktorého sa 

dozvedáme, že to bolo na univerzite v Indiane a prítomný bol napríklad i Thomas Sebeok, okrem iného 
hlavný editor tejto encyklopédie semiotiky. (SEBEOK, Thomas A. (Ed.): Encyclopedic Dictionary of Semiotics. 
Tome 2 N – Z. Mouton de Gruyter : Berlin, New York, Amsterdam, 1986, s. 900.)  

16 VOIGT, Vilmos: Úvod do semiotiky. Bratislava : Tatran, 1981, s. 54.  
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DEJINY SEMIOTIKY 
Vzhľadom na uvedené charakteristiky semiotiky musí byť zrejmé, že táto vedná disciplína sa 

vyvíjala spolu s filozofiou a jej korene siahajú minimálne do antického Grécka. Podľa Černého a 

Holeša sa dajú počiatky uvažovania o znakoch nájsť už u filozofov zo starovekej Číny a Indie17.  

Antika  
Bežne sa však – i vzhľadom na dostupnosť niektorých materiálov – o semiotike začína uvažovať od 

čias Platóna (428 – 347 pr. Kr.), v ktorého dialógu Kratylos sa nachádza definícia znaku: „Niektorí 

totiž tvrdia, že telo je hrob (séma) duše, v ktorom je vraj v tomto živote pochovaná. A keďže na druhej 

strane duša prejavuje (sémainei) telom to, čo chce vyjadriť, preto sa aj správne nazýva séma 

(znamenie).“18  

Znakom sa zaoberal i Platónov žiak Aristoteles (384 – 322 pr. Kr.), ktorý rozlišoval dva druhy 

vzťahov v rámci znaku – sémeion (označenie): vzťah medzi označovanou vecou (objekt) a slovom, 

ktoré ju označuje (výraz); symbolon (znak): vzťah medzi pojmom (zmysel) a jeho slovným 

vyjadrením (výraz).19 Vidíme, že už Aristoteles vnímal znak triadicky, ako objekt zložený z troch 

častí – objektu (vec), zmyslu (myšlienka) a výrazu (slovo). V antike sa problematike znakov sa 

venovali i stoici a po nich napríklad Epikuros20. 

Z obdobia 2. storočia nášho letopočtu sa zvykne poukazovať na význam učenia Claudia Galena 

(130 – 210), ktorý sa pokladá za zakladateľa „vedy o príznakoch“, ktorú nazval sémeiótiké.21  

Na prelome tretieho a štvrtého storočia žil a tvoril svätý Augustín (354 – 430), ktorý definoval znak 

ako niečo, čo nás samo osebe privádza na myšlienku o niečom inom22. 

Stredovek 
V stredoveku sa filozofické učenie sústredilo najmä na vzťah viery a rozumu, čo súvisí s jeho 

realizáciou najmä v rôznych kláštoroch. V tomto bode však treba spomenúť, že sa v danom období 

 

17 ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan: Sémiotika. Praha : Portál, 2004, s. 22.  
18 PLATON: Kratylos. In PLATON: Dialógy I. Bratislava : Tatran, 1990, s. 599. 
19 Pozri: ARISTOTELES: O vyjadřování. Organon II. [s. l.] : Nakladatelství Československé akademie věd, 1959, 

s. 47. 
20 Pozri: DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Sémiotika v teorii a praxi. Praha : Portál, 2008. S. 39 – 40. 
21 Dnes sa táto veda nazýva symptomatológia. (ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan: Sémiotika. Praha : Portál, 2004, s. 

22.) 
22 ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan: Sémiotika. Praha : Portál, 2004, s. 22.  



11 

rozvíjala teória biblických symbolov. Pre lepšiu predstavu uvádzame citát z Voigtovho Úvodu do 

semiotiky:  

Praktickou semiotikou je napríklad to, že isté javy sa zaraďujú medzi znaky odporu voči bohu. 

Figúra diabla zjednocuje tieto črty – je čierny, má rohy a kopytá, čas jeho panovania je noc atď. 

Niekde sme ešte ochotní uveriť, že tento systém má logické a gnozeologické príčiny (protiklad noci 

a dňa, protiklad hore a dole), ale napr. zmena okrídlených zvierat na anjelov a bylinožravých 

kopytníkov na čertov už jasne naznačuje, že tento systém spočíva na vonkajších znakoch, inými 

slovami, tento systém je semiotikou rohov a krídiel (spomeňme si na stredoveké maľby, na 

páperové anjelské krídla alebo na netopierie krídla čertov a iných oblúd). Praktická semiotika 

mohla mať v spoločenskom živote veľmi vážne dôsledky: pohŕdanie niektorými druhmi zvierat 

(had, netopier, koza), prenasledovanie bosoriek, zaradenie černochov k diablom pre ich čiernu 

pleť, čo nakoniec bolo dobrým dôvodom pre obchod s otrokmi atď.23 

So semiotikou v stredoveku súvisí najmä spor o univerzálie, ktorý sa začal rozvíjať ešte v antike 

medzi Platónom a Aristotelom. V tomto spore proti sebe stáli dva rôzne smery – realizmus 

a nominalizmus. Realisti vychádzali z Platónovho učenia a zastávali názor, že univerzálie sú reálne 

veci; kým nominalisti za univerzálie považovali pomenované výtvory našej mysle. Pri pohľade na 

podstatu sporu je zrejmé, že i on súvisí so semiotikou – keďže sa hľadala odpoveď na otázku, aká je 

povaha univerzálií a jednou z odpovedí bol „vrchol“ sémantického trojuholníka – myšlienka, 

zmysel.  

V nadväznosti na tento spor treba spomenúť francúzskeho racionalistu Pierra Ábelarda (1079 – 

1142). V súvislosti s tzv. Abélardovým konceptualizmom24 Holeš a Černý zdôrazňujú, že podľa neho 

nie sú univerzáliami ani veci (ako tvrdili realisti), ani slová (ako tvrdili nominalisti), ale významy, 

ktoré sa prejavujú v reči a pojmy, ktoré vznikajú počas myslenia – a práve tým podľa nich prišlo 

prvýkrát ku spojeniu teórie poznania a sémantiky.25  

John Locke 
Z ďalších období môžeme preskočiť až do 17. storočia k učeniu britského filozofa, empirika Johna 

Locka (1704 – 1632), ktorý rozlišoval tri druhy vied – fyziké (skúmajú „imanentný charakter vecí tak, 

 

23 VOIGT, Vilmos: Úvod do semiotiky. Bratislava : Tatran, 1981, s. 56 – 57.  
24 Ide o „učenie, ktoré redukuje reálnosť univerzálií na existenciu všeobecných pojmov; smer scholastickej 

filozofie, ktorého predstavitelia v spore o univerzálie podobne ako stredovekí nominalisti odmietali učenie 
stredovekého realizmu, popierali reálnu existenciu všeobecného nezávisle od jednotlivých vecí. Na rozdiel 
od nominalistov však uznávali, že v rozume jestvujú všeobecné pojmy, koncepty, ako zvláštne formy 
poznania skutočnosti.“ (PIAČEK, Jozef – KRAVČÍK, Miloš: Filit : Otvorená filozofická encyklopédia [online]. 
Verzia 3.0, 1999. Dostupné na internete: <http://dai.fmph.uniba.sk/~filit/fvk/konceptualizmus.html>. 
Citované [2020-04-30]. 

25 ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan: Sémiotika. Praha : Portál, 2004, s. 23.  

http://dai.fmph.uniba.sk/%7Efilit/fvk/konceptualizmus.html
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aké sú samy osebe, ich vzťahy a sféru pôsobnosti26), praktiké („skúmajú to, čo človek ako mysliaci 

a konajúci tvor urobí kvôli istému cieľu“27) a sémiotiké. Pod pojmom sémiotiké si predstavoval 

„spôsoby a prostriedky, ktoré umožňujú dosiahnutie predchádzajúcich dvoch bodov“28. Locke 

takto vrátil do filozofie termín „sémiotiké“, ktorý používal spôsobom podobným tomu dnešnému – 

v zmysle vedy o znakoch, a nie už tak, ako tomu bolo v prípade Claudia Galena.  

Locke sa však zaoberal i znakovou povahou jazyka. Podľa neho platí, že na to, aby „byl jazyk 

dokonalý, nestačí, že ze zvuků lze utvořit znaky idejí, pokud ty znaky nelze uplatnit tak, aby 

zahrnovaly řadu jednotlivých věcí; neboť zmnožování slov by pak při jejich užívání působilo 

zmatky, kdyby každá jednotlivina vyžadovala odlišné jméno ke svému označení“29. Z definície 

vidíme, že uvažoval o triadickej forme jazykového znaku – idea, vec a meno.  

John Stuart Mill 
John Stuart Mill (1806 – 1873), logik a filozof, prispel k rozvoju semiotiky tým, že vo svojom diele 

z roku 1843 A System of Logic, Ratiocinative and Inductive30 definoval pojmy denotácia a konotácia. 

Rozlišoval medzi ne-konotatívnymi a konotatívnymi výrazmi – „nekonotatívny výraz je ten, ktorý 

označuje len subjekt, alebo len vlastnosť. Konotatívny výraz je taký, ktorý denotuje subjekt 

a naznačuje vlastnosť.“31 

Gottlob Frege 
Nemecký matematik a logik Gottlob Frege32 (1848 – 1925) podľa Jarmily Doubravové obohatil 

semiotiku tým, že pri jazykových výrazoch rozlišoval medzi významom a zmyslom, definoval pojem 

ako funkciu a dôsledne od seba odlišoval objekt a pojem33.  

Charles Sanders Peirce 
Za jednu z najvýznamnejších osobností v dejinách semiotiky sa považuje filozof Charles Sanders 

Peirce (1839 – 1914). Venoval sa najmä logike a matematike. Napísal obrovské množstvo 

vedeckých štúdií i kníh z týchto oblastí i o semiotike. Podľa Vilmosa Voigta Peircove „veľké práce 

 

26 VOIGT, Vilmos: Úvod do semiotiky. Bratislava : Tatran, 1981, s. 62.  
27 VOIGT, Vilmos: Úvod do semiotiky. Bratislava : Tatran, 1981, s. 62.  
28 VOIGT, Vilmos: Úvod do semiotiky. Bratislava : Tatran, 1981, s. 62.  
29 LOCKE, John: Esej o lidském chápání. Praha : OIKOYMENH, 2012, s. 415.  
30 Systém deduktívnej a induktívnej logiky. 
31 MILL, John Stuart: System of Logic, Ratiocinative and Inductive. New York : Harper & Brothers, Publishers , 

1882, s. 38. [online] Dostupné na: <http://www.gutenberg.org/files/27942/27942-pdf.pdf>. Citované [2020-
04-30] 

32 Celým menom Friedrich Ludwig Gottlob Frege. 
33 DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Sémiotika v teorii a praxi. Praha : Portál, 2008, s. 45. 

http://www.gutenberg.org/files/27942/27942-pdf.pdf
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z logiky, rukopisy z oblasti teórie vedy a semiotiky ostali pre širokú verejnosť neznáme. [...] Pretože 

svoje práce neustále prepisoval, dnes je už ťažké zistiť presný čas ich vzniku. Jeho vdova poslala 

celú pozostalosť na Harvardskú34 univerzitu, kde sa v roku 1931 začalo s vydávaním jeho zobraných 

prác. Rukopisný materiál tvorí podľa odhadu desať zväzkov.“35 V našom kontexte bolo jeho dielo 

prvý raz predstavené v českom preklade v súbore Lingvistické čítanky v roku 197236.  

Z hľadiska vývinu semiotiky rozpracoval triadické vnímanie znaku a vypracoval komplexnú 

klasifikáciu znakov (podľa ktorej je možné definovať 27 typov znakov). „Peirce klasifikuje znaky 

z viacerých hľadísk. Odlišuje ich napr. na základe ich všeobecných súvislostí. Podľa toho rozlišuje 

skupiny znakov na základe jedinečnej kvality, abstraktnej existencie, resp. zákonitých súvislostí. 

Z druhej strany zasa skúma vzťah medzi predmetom a znakom. Tu znaky rozdeľuje do troch skupín 

podľa podobnosti s pôvodným predmetom, podľa spôsobu spojenia s predmetom, resp. podľa 

arbitrérnej ekvivalencie. Základom tretej skupiny je kvalita a nevyhnutnosť významu ako logického 

výroku.“37 Najčastejšie sa však pracuje s tromi typmi – ikonami, indexmi a symbolmi.38 Peirce 

definuje znak ako objekt, ktorý zastupuje niečo iné v niečej mysli: „Znakem je cokoli, co vztahuje 

něco jiného (jeho interpretans) k nějakému objektu, k němuž se samo vztahuje (svému objektu) 

týmž způsobem, přičemž interpretans se stává postupně znakem, a tak se opakuje ad infinitum.“ 39 

Vidíme, že z takejto definície je možné opísať i Peircovo vnímanie semiózy, najmä tzv. nekonečnej 

semiózy („opakuje sa to ad infinitum“). I na tomto mieste Peirce tvrdí, že znak je buď ikonou, 

indexom alebo symbolom40.  

Semiotiku vníma v blízkej súvislosti s logikou41. 

 

34 Správne Harvardovu.  
35 VOIGT, Vilmos: Úvod do semiotiky. Bratislava : Tatran, s. 73 – 74.  
36 PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972. 
37 VOIGT, Vilmos: Úvod do semiotiky. Bratislava : Tatran, s. 76. 
38 Tieto typy znakov si priblížime v ďalej kapitole venovanej znaku.  
39 PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972, s. 

42.  
40 PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972, s. 

42.  
41 „Domnívám se, že jsem prokázal, že logika je v obecném smyslu jen jiným jménem pro sémiotiku 

(Σημειωτική), kvázinutné či formální učení o znacích. Tím že říkám, že toto učení je ‚kvazinutné‘ či 
formální, míním to, že pozorujeme rysy známých znaků že od takového pozorování jsme procesem, který 
přes vlastní výhrady názvu abstrakcí, vedeni k tvrzením, jaké musí být rysy všech znaků užívaných 
,vědeckým‘ intelektem schopným se učit ze skušenosti, kterážto tvrzení mohou být nepopiratelně mylná 
a tudíž v jistém smyslu zdaleka ne nutná.“ (PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 
Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972, s. 17.)  
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Sigmund Freud 
Holeš s Černým z hľadiska vývinu semiotiky zdôrazňujú i význam neurológa a psychiatra Sigmunda 

Freuda (1856 – 1939), ktorého metóda psychoanalýzy pracovala i s výkladom snov a symbolmi. 

Napríklad o vzťahu sna a jeho výkladu tvrdil, že: „konstantní vztah mezi určitým snovým prvkem a 

jeho překladem označujeme jako symbolický, a snový prvek sám jako symbol nevědomé snové 

myšlenky.“42 Obsah snov podľa psychoanalýzy je buď manifestný, alebo latentný – obsah snov 

môžeme vnímať zo semiotického hľadiska ako vzťah znaku a zmyslu.  

Ferdinand de Saussure 
Významný švajčiarsky lingvista Ferdinand de Saussure (1857 – 1913) svojím dielom – Kurz 

všeobecnej lingvistiky43 položil základy lingvistického štrukturalizmu, no svojím uvažovaním 

ovplyvnil celý rad lingvistických i filozofických smerov 20. storočia.  

Zakladateľ štrukturalizmu sa narodil v Ženeve a študoval v Nemecku. Prednášal v Paríži a v Ženeve. 

Sústredil sa na vývin jazykov (prednášal o klasických jazykoch a historicko-porovnávacej 

jazykovede) i na všeobecnú jazykovedu. Kurz všeobecnej lingvistiky, dielo, ktoré položilo základy 

lingvistického štrukturalizmu, vyšlo v roku 1916 – teda až po jeho smrti. Ide o de Saussurove 

prednášky, ktoré podľa svojich poznámok prepísali jeho žiaci – Charles Bally a Albert Sechehayes. 

Vo svojom diele definoval a rozpracoval pojmy ako jazykový znak44 a jeho vlastnosti, diachrónia, 

synchrónia, syntagma, paradigma, ktoré netvoria len základy lingvistickej teórie, ale súvisia i so 

semiotikou.  

Saussure vo svojom diele vnímal jazyk ako systém znakov45 (oddelil ho od reči) a znak ako jednotu 

pojmu a akustického obrazu46. Jeho učenie predstavuje diadický prístup k znaku.  

V Kurze všeobecnej lingvistiky uviedol Ferdinand de Saussure i svoju predstavu o vede, ktorú nazval 

semiológia: „Jazyk je znakový systém vyjadřující ideje, a je tak srovnatelný s písmem, abecedou 

hluchoněmých, symbolickými rituály, zdvořilostními formami, vojenskými signály atd. Je však 

z těchto systémů nejdůležitější. Lze si tedy představit vědu, která studuje život znaků v živote 

společnosti. Tvořila by část sociální psychologie a v důsledku toho i obecné psychologie; nazveme ji 

sémiologie (z řeckého slova sēmeîon ,znak‘). Ukázala by nám, z čeho sestávají znaky a které zákony 

je řídí. Protože zatím neexistuje, nelze říci, čím bude; má však právo na existenci a její místo je již 

 

42 FREUD, Sigmund: Vybrané spisy 1 Přednášky k úvodu do psychoanalysy. Nová řada přednášek k úvodu do 
psychoanalysy. Praha : Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, s. 118.  

43 de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996. 
44 K jazykovému znaku sa vrátime v samostatnej kapitole.  
45 de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996, s. 52. 
46 de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996, s. 96.  
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předem vytyčené. Lingvistika je pouze částí této obecné vědy a zákony objevené sémiologií bude 

možné uplatnit i na lingvistiku. Ta se tak octne v oblasti jasně vymezené v souboru lidských 

faktů.“47 

Louis Hjelmslev 
Na de Saussurovo učenie čiastočne nadviazal i dánsky lingvista Louis Hjelmslev (1899 – 1965), 

predstaviteľ tzv. kodanskej školy. V roku 1943 vyšla jeho kniha Omkring sprogteoriens 

grundlæggelse (do angličtiny bola preložená v 60. rokoch ako Prolegomena to a Theory of 

Language48), v ktorej sa tiež zaoberal znakovou povahou jazyka a pracoval i s termínom semiotika. 

Našej problematike venoval celú kapitolu, v českom preklade nazvanú Konotační sémiotika 

a metasémiotika. Hjelmslev podobne ako de Saussure pracoval s diadickým vnímaním znaku, ktoré 

však rozšíril – rozoznával obsah a výraz znaku, pri oboch týchto zložkách však pracoval s ďalším 

rozdelením na obsah a formu. Uvažoval teda o obsahu obsahu, forme obsahu, obsahu výrazu 

a forme výrazu. Podľa Hjelmsleva totiž to, „že znak je znakem pro něco, tedy znamená, že obsahová 

forma znaku je toto něco schopna subsumovat jako obsahovou substanci. [...] Znak je znakem pro 

obsahovou substanci i znakem pro výrazovou substanci.“49 Hjelmslev upozornil na typy vzťahov 

medzi obsahom a formou, na ktoré sa dovtedy (a ani po ňom) veľmi ohľad nebral.  

Semiotiku vnímal ako hierarchiu, „z jejíchž komponentů lze libovolný komponent dále dělit na 

třídy, definované vzájemnou relací tak, že libovolnou z těchto tříd lze dělit na deriváty definované 

vzájemnou mutací.“50 

Pri Hjelmslevovi treba spomenúť glosématiku, teda teóriu, podľa ktorej „sa vlastnosti jazyka dajú 

vysvetliť iba vtedy, ak sa skúmajú v porovnaní s inými znakovými systémami. Hjelmslev 

charakterizoval jazyk ako čisto deduktívny systém. Jeho základné jednotky nazval glosémy. Sú to 

abstraktné najmenšie invariantné formy.“51  

Charles K. Ogden & Ivor A. Richards  
Zásadný vplyv na súčasné vnímanie znaku mala práca filozofa Charlesa Kay Ogdena (1899 – 1957) 

a literárneho vedca Ivora Armstronga Richardsa (1893 – 1979). V roku 1923 vydali monografiu 

 

47 de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996, s. 52.  
48 Český preklad Františka Čermáka vyšiel v roku 1972 pod názvom O základech teorie jazyka (Praha : 

Academia).  
49 HJELMSLEV, Louis: O základech teorie jazyka. Praha : Academia, 1972, s. 63.  
50 HJELMSLEV, Louis: O základech teorie jazyka. Praha : Academia, 1972, s. 111.  
51 MISTRÍK, Jozef a kol.: Encyklopédia jazykovedy. Bratislava : Obzor, 1993, s. 158.  



16 

s názvom The Meaning of the Meaning52. V nej uviedli tzv. referenčný trojuholník, s ktorým dnes 

pracujeme pod názvom sémantický trojuholník (Obr. 1).  

 
Obr. 1 Referenčný trojuholník podľa Ogdena a Richardsa53  

Charles William Morris 
Posledným teoretikom, ktorého v rámci tejto kapitoly spomenieme, je filozof Charles William 

Morris (1901 – 1979), ktorý sa podobne ako Ch. S. Peirce považuje za zakladateľa modernej 

semiotiky. Učil na mnohých významných amerických univerzitách (o. i. na Harvarde) a je autorom 

viacerých kníh z oblasti semiotiky i filozofie jazyka, napr. Foundations of the Theory of Signs54, Signs, 

Language and Behavior55, Significance and Signification56.  

Morris definoval pojem semióza ako proces, v ktorom niečo funguje ako znak, a najmä 

charakterizoval jej štyri zložky – znakové vehikulum (to, čo pôsobí ako znak), designát (to, k čomu 

sa znak vzťahuje), interpretans (účinok na nejakého interpreta) a interpreta57. Znak na základe 

tejto štvorice termínov definuje ako „Z je znakem /designátu/ D pro I, pokud se v I bere zřetel na D 

díky přítomnosti Z.“58 Jeho prínos predstavuje najmä fakt, že v rámci uvažovania o zložkách znaku 

 

52 OGDEN, C. K. – RICHARDS, I .A.: The Meaning of the Meaning. [Význam významu]. (1. vyd.) London : 
Routledge & Kegan Paul, 1923. . 

53 OGDEN, C. K. – RICHARDS, I .A.: The Meaning of the Meaning. (8. vyd.) New York : A Harvest Book, 1946, s. 11. 
54 MORRIS, Charles W.: Foundations of the theory of signs. [Základy teórie znakov]. In International 

encyclopedia of unified science,1938, roč. 1, č. 2. Chicago : The University of Chicago Press.  
55 MORRIS, Charles W.: Signs, Language and Behavior. [Znaky, jazyk a správanie]. New York: Prentice-Hall, 

1946.  
56 MORRIS, Charles W.: Signification and Significance: A Study of the Relations of Signs and Values. [Význam 

a signifikácia: Štúdium vzťahov medzi znakmi a hodnotami]. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1964.  
57 MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 12.  
58 MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 12.  
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ráta i s adresátom. Morris okrem toho prišiel i s vyčlenením vzťahov medzi tromi základnými 

zložkami semiózy – definoval tak syntaktickú, sémantickú a pragmatickú dimenziu semiózy.59  

 

59 K týmto aspektom semiózy sa vrátime v kapitole o znaku.  
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ZNAK 
V tejto časti sa zameriame na teóriu znaku. Z doteraz uvedených informácií je zrejmé, že v dejinách 

nášho myslenia sa k znaku pristupovalo dvojako – diadicky a triadicky.  

Diadické vnímanie znaku predstavujú už spomínané teórie sv. Augustína, Johna Locka, Ferdinanda 

de Saussura či Louisa Hjelmsleva. Takéto definície znaku znamenajú, že znak sa vníma ako 

dvojzložkový, má výraz a obsah. Ideálnym príkladom diadického prístupu je de Saussurova 

definícia znaku ako jednoty označujúceho a označovaného60.  

Triadidické vnímanie znaku pracuje so znakom ako trojzložkovým fenoménom – znak má podľa 

neho tri časti: výraz, zmysel a objekt. S takýmto modelom znaku pracovali napríklad Platón, 

Aristoteles, Charles S. Peirce, C. K. Ogden a I. A. Richards, či Charles W. Morris.61  

Význam slova „znak“, ktorý pri uvažovaní o semiotike potrebujeme, sa v slovenskom jazyku podľa 

kodifikačnej príručky Krátky slovník slovenského jazyka chápe ako vec, jav, ktorá je (na zákl. 

konvencie) nositeľom istého myšlienkového obsahu: veda o znaku; lingv. jazykový znak jednotka 

jazyka (morféma, slovo, veta) majúca pomenúvaciu, významovú a často i dorozumievaciu funkciu.62 

Toto slovo – tento jazykový znak – má v slovenčine viacero významov, ako to dokazuje pohľad na 

heslo v kodifikačnej príručke, v Krátkom slovníku slovenského jazyka. (Obr. 2) 

 

60 Prehľadnú tabuľku o diadických modeloch znaku ponúka Vít Gvoždiak. (GVOŽDIAK, Vít: Základy sémiotiky 
1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 57.) 

61 Prehľadnú tabuľku o triadických modeloch znaku ponúka Vít Gvoždiak. (GVOŽDIAK, Vít: Základy sémiotiky 
1. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. 61.)  

62 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=znak>. Citované [2020-05-
03]. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=vec&c=o5db&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=jav&c=o5db&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=jednotka&c=o5db&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=slovo&c=o5db&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C4%8Dasto&c=o5db&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=znak&s=exact&c=Nb5f&cs=&d=kssj4&d=psp&d=sssj&d=orter&d=scs&d=sss&d=peciar&d=hssjV&d=bernolak&d=noundb&d=orient&d=locutio&d=obce&d=priezviska&d=un&d=pskcs&d=psken%23
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Obr. 2 Heslo znak v KSSJ63 

Ak by sme sa na slovo „znak“ pozreli zo semiotického hľadiska, vidíme, že tento znak má viacero 

denotátov (označuje viacero javov, predmetov). Práve polysémickosť možno vnímať ako dôkaz 

o neideálnosti jazyka, pretože jazykový znak zastupuje viacero denotátov.  

V časti o vývine semiotiky sme pri jednotlivých osobnostiach stručne naznačili ich prístup k znaku 

ako opornému pojmu tejto vedy. Nielen z hľadiska významu pre semiotiku ako takú, ale najmä 

z toho dôvodu, že znak definovali v kontexte ďalších dôležitých pojmov, budeme vychádzať najmä 

z teórie Charlesa S. Peirca a Charlesa W. Morrisa, hoci sa nevyhneme istému opakovaniu. 

Charles Sanders Peirce znak definoval ako niečo, čo pre niekoho niečo zastupuje z nejakého 

hľadiska alebo v nejakej úlohe64. Peirce zohľadnil vo svojej definícii znaku i psychologický aspekt – 

interpreta a jeho myseľ. Znak sa podľa neho „obrací na někoho, to jest vytváří ekvivalentní, nebo 

případně složitější znak v jeho mysli.“65  

 

63 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=znak>. Citované [2020-05-
03]. 

64 PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972, s. 
17.  

65 PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972, s. 
17. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=znak
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Podľa Morrisa je semióza proces, v ktorom niečo funguje ako znak66 a zahŕňa tri alebo štyri faktory, 

ako sme už spomínali vyššie: znakové vehikulum, designátum67, interpretans a interpreta.  

Znak definuje takto: „Z je znakem /designátu/ D pro I, pokud se v I bere zřetel na D díky přítomnosti 

Z.“68 Pokračuje v opisovaní semiózy: „Tak v sémiosi něco bere zřetel na něco jiného 

zprostředkovaně, tj. pomocí něčeho třetího. Sémiose je tedy zprostředkované braní zřetele. 

Prostředníky jsou znaková vehikula; vzetí zřetele jsou jednotlivé interpretanty; činitelé procesu 

jsou interpreti; to, nač je brán zřetel, jsou designáta.“69 

K jednotlivým zložkám znaku Morris dodáva, že znak je znakom len preto, lebo je interpretovaný 

ako znak niečoho nejakým interpretom – funguje ako znak vo vedomí interpreta a „vzetí zřetele na 

něco je interpretantem jen potud, pokud je vyvoláno něčím, co funguje jako znak; objekt je 

interpretem jen tehdy, když na něco zprostředkovaně bere zřetel.“70 

Morris teda v definícii znaku berie (rovnako ako Peirce) ohľad i na interpreta, čím pripravil pôdu pre 

rozvoj lingvistickej pragmatiky.  

Tú spolu so syntaktikou a sémantikou vyčlenil ako tri vzťahy medzi jednotlivými zložkami semiózy 

(medzi znakovým vehikulom, designátom a interpretom).  

Morris tvrdí, že je možné skúmať vzťahy medzi znakmi a objektmi, ktoré znaky zastupujú – vtedy 

hovoríme o sémantickej dimenzii semiózy; vzťahy medzi znakmi a interpretmi71 – vtedy hovoríme 

o pragmatickej dimenzii semiózy; a vzťahy medzi znakmi navzájom72 – vtedy hovoríme 

o syntaktickej dimenzii semiózy73. 

Syntaktiku, sémantiku a pragmatiku Morris vníma ako tri čiastkové odvetvia semiotiky, ktoré sa 

zaoberajú tromi vyššie uvedených dimenziami semiózy. Z týchto troch čiastkových odvetví 

 

66 MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 12. 
67 Designátum v prípade Morrisovej teórie nie je možné zamieňať s pojmom denotát, designátum 

nepredstavuje objekt skutočnosti, ktorý znak zastupuje. Morris išiel v tejto otázke viac do hĺbky a rozlišoval 
medzi tým, či označované skutočne existuje, alebo nie: „Pokud to, k čemu se znak vztahuje skutečně 
existuje, je to denotátum. Tak se stává jasným, že zatímco má každý znak designátum, ne každý má 
denotátum. Designátum není věc, nýbrž druh objektu anebo třída objektů – a třída může mít mnoho členů, 
jeden člen nebo žádný člen.“ (MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : 
SPN, 1972, s. 13.) 

68 MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 12.  
69 MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 12. 
70 MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 12. 
71 Pri jazykových znakoch hovoríme o používateľovi jazyka, o komunikantovi.  
72 Morris vychádzal z presvedčenia, že je veľmi nepravdepodobné, že by nejaký znak existoval sám osebe, 

izolovane – preto predpokladal, že každý znak má vzťah k iným znakom, „neboť to, nač znak umožňuje 
interpretovi brát zřetel, lze konstatovat jen pomocí jiných znaků.“ (MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. 
Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 14.) 

73 MORRIS, Charles: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 2 C. W. Morris. Praha : SPN, 1972, s. 14.  
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semiotiky sa vyčlenili samostatné lingvistické vedy – i tento fakt možno vnímať ako dôkaz, že 

semiotika je vyššie postavená než lingvistika.  

Z hľadiska sémantiky sú pri znaku v súvislosti s jeho významom dôležité dva termíny: denotácia 

a konotácia. Sémantika sa dnes chápe ako náuka o význame a rovnako i spomínané termíny 

súvisia s významom znaku.  

Denotáciu môžeme vnímať ako základný význam daného znaku, ide o vzťah medzi designátorom 

(označujúcim) a denotátom (označovaným). Tento vzťah, ako ešte zdôrazníme, je arbitrárny – 

náhodný, nie je kauzálny.  

Konotáciu naproti tomu vnímame ako asociatívne významy, ktoré znak získava použitím v istých 

kontextoch.  

Ako príklad môže poslúžiť ruža – ak vidíme ružu v parku, môžeme sa potešiť, ale v zásade ju 

vnímame len ako rastlinu (krovitá ostnatá rastlina s jemne voňavými kvetmi74), keď však 

dostaneme ružu od milovaného človeka, význam ruže sa rozširuje – stáva sa z nej znak ľúbostného 

vzťahu, keď má niekto vytetovanú ružu na ruke, tiež to konotuje iné významy, inú symboliku má 

v ľudovej slovesnosti, inú v modernej poézii atď.  

Model znaku reprezentuje už spomínaný sémantický (pôvodne referenčný) trojuholník, ktorý 

predstavili Charles Kay Ogden a Ivor Armstrong Richards. V našom prípade by mohol sémantický 

trojuholník vyzerať takto:  

 
Obr. 3 Sémantický trojuholník 

Trojuholník má tri vrcholy:  

• vec (objekt, denotát): označovaná skutočnosť; 

 

74 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=ru%C5%BEa>. Citované 
[2020-05-04]. 
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• myšlienku (pojem, designát); 

• výraz (znak, designátor): označujúca forma.  

Medzi týmito tromi zložkami znaku fungujú tri vzťahy – designácia, signifikácia a denotácia.  

Denotácia (vzťah medzi designátorom a denotátom) je arbitrárna (ľubovoľná) – znamená to, že 

medzi designátorom a denotátom neexistuje skutočný kauzálny vzťah. Dobrým príkladom sú 

jazykové znaky – slová. Slovo označuje (denotuje) vec len na základe arbitrárnosti, náhodnosti, 

istej dohody medzi členmi jazykového spoločenstva. V praxi to znamená, že neexistuje dôvod, 

prečo „šelmu chovanú ako domáce zviera najmä na stráženie“75 označujeme znakom – slovom pes 

a nie napríklad znakom – slovom gerbera.76  

Druhé dva vzťahy – designácia a signifikácia sú kauzálne vzťahy, vyjadrujú súvislosť medzi dvoma 

prvkami. Designácia je vzťah medzi denotátom a designátom, znamená to, že designát je odrazom 

denotátu. Signifikácia – vzťah medzi designátom a designátorom – reprezentuje vyjadrenie 

zmyslu (myšlienka dostáva formu, podobu).  

Už sme naznačili, že prínos Charlesa S. Peirca pre modernú semiotiku spočíval i v tom, že vytvoril 

komplexnú (a do istej miery komplikovanú) klasifikáciu znakov.  

Z jeho klasifikácie sa v úvodoch do semiotiky pracuje najmä s tromi typmi znakov – ikonami, 

indexmi a symbolmi. Táto trojica predstavuje typy znakov podľa vzťahu znaku k objektu, ktorý 

zastupuje.  

Ikona je znak, pri ktorom medzi označujúcim a označovaným existuje vonkajšia podobnosť. Podľa 

Peirca pre tento typ znaku platí, že nepotrebuje reálnu existenciu svojho objektu – ako príklad 

uvádza čiaru ceruzkou, ktorá reprezentuje priamku v geometrii77. V rámci ikon vymedzuje 

hypoikony, medzi ktoré patria – obrazy, diagramy a metafory. Ideálnym príkladom ikony sú 

fotografie, ktoré sú dokonale podobné zachyteným objektom. Okrem toho sú ikonami napríklad 

mapy. 

Index je taký typ znaku, pri ktorom medzi označujúcim a označovaným existuje prirodzený vzťah. 

Peirce zdôrazňuje, že index potrebuje objekt (inak by stratil vlastnosť, ktorá z neho robí znak), ale 

nepotrebuje interpreta – rozstrieľaná stena bude znakom streľby i bez toho, že by jej streľbu niekto 

 

75 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=pes>. Citované [2020-05-03]. 

76 V jazyku existuje pomerne malá skupina slov, pri ktorej je denotácia menej náhodná – resp. pri ktorých je 
možné nájsť súvislosti medzi designátorom a denotátom. Ide o zvukomalebné citoslovcia, ktoré vznikajú 
napodobňovaním zvukov (kikirikí, hav-hav), či slová iného slovného druhu, ktoré sú od nich odvodené 
(kikiríkať, havkať; havko, havinko). 

77 PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972, s. 
42. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=%C5%A1elma&c=n638&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=ako&c=n638&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=zviera&c=n638&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=najm%C3%A4&c=n638&d=locutio&d=psken&d=bernolak&d=hssjV&d=noundb&d=sssj&d=obce&d=priezviska&d=orter&d=sss&d=un&d=scs&d=peciar&d=pskcs&d=psp&d=orient&d=kssj4
https://slovnik.juls.savba.sk/?w=pes
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prisudzoval78. Peirce pri výklade pracuje so slovesom „indikovať“, ktoré môže byť nápomocné 

i v našom prípade – indexy ako znaky indikujú objekt, ktorý zastupujú. Teplomer indikuje teplotu, 

sutana ako odev indikuje kňaza či stopy v snehu indikujú, že niekto chodil po snehu.  

Peirce k indexom zaraďuje i niektoré skupiny zámen (napr. každý, žiaden, všetci) a prísloviek (napr. 

tam, tu, vtedy, dnes).  

Symbol je taký typ znaku, pri ktorom medzi označujúcim a označovaným neexistuje ani 

podobnostný, ani kauzálny vzťah – denotácia v tomto prípade je výsostne arbitrárna. Symbol na 

rozdiel od predchádzajúcich typov znakov môže mať funkciu znaku len prostredníctvom interpreta 

– „takovým znakem je jakákoli výpověď označující to, co označuje, jen díky tomu, že ve smyslu 

odpovídajícím její signifikaci může být pochopena.“79  

V prípade symbolov sa vraciame k úlohe ľudskej mysle, ktorú sme naznačili vyššie v súvislosti 

s Peircovou definíciou znaku – symboly „předpokládají, že jsme schopni si tyto věci představit a že 

jme si slova s nimi spojili“.80 

Za symboly Peirce považuje i slová, pretože sú aplikovateľné k čomukoľvek, čo môže byť 

považované za schopné realizovať myšlienku spojenú s príslušným slovom, no samy o sebe dané 

slová veci neidentifikujú81. Dôkazom toho sú slová v rôznych jazykoch, ktoré síce pomenúvajú tú 

istú vec, no ich formálna stránka je úplne odlišná: stolička – židle – stol – chair – der Stuhl – la 

chaise.  

Napriek rôznym významom a využitiam slova „symbol“ jeho tradičný význam (niečo konkrétne, čo 

sa všeobecne uznáva za znak istej abstraktnej skutočnosti82) je do veľkej miery spätý s chápaním 

tohto termínu v semiotike. Srdce je symbol lásky, čierna symbol smútku, holubica symbolizuje 

mieru, číslo 5 (ako hodnotenie) symbolizuje nedostatočnú podobne ako spojenie písmen Fx. 

Na základe uvedených informácií dokážeme pochopiť istú postupnosť pri týchto troch typoch 

znakov v rámci ich vzťahov k objektu, na ktorý odkazujú (Tab. 1). 

 

78 PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972, s. 
42 – 43.  

79 PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972, s. 
43.  

80 PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972, s. 
43.  

81 PEIRCE, Charles Sanders: Lingvistické čítanky I. Sémiotika sv. 1 Charles Sanders Peirce. Praha : SPN, 1972, s. 
41.  

82 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=symbol>. Citované [2020-05-
05]. 
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Tab. 1 Znaky podľa vzťahu k objektu 

Znak  Vzťah k objektu  

ikona žiadne spojenie s objektom – jej vlastnosti pripomínajú vlastnosti objektu, vyvolajú 
predstavy v mysli, ktorá ju vníma ako podobnú  

index fyzické spojenie s objektom 

symbol spojenie v mysli, ktorá využíva symboly 

  

V rámci teórie znaku a semiózy je vhodné si na tomto mieste predstaviť tri stupne označovania, 

ktoré i v kontexte semiotického diela Rolanda Barthesa opísali John Fiske a John Hartley vo svojej 

knihe Reading Television.  

Barthes vypracoval koncept druhého stupňa označovania, ktorý predstavil vo svojich 

Mytológiách83: „Mýtus je však specifickým systémem v tom ohledu, že je budován na základě 

sémiologického řetězce, který existuje před ním: je sekundárním sémiologickým systémem. Co je 

v primárním systému znakem (tj. celkem združujícím koncept a obraz), se v sekundárním systému 

stává prostým označujícím.“84 Druhý stupeň označovania si môžeme názorne ukázať na obálke 

časopisu Trend z 1. marca 2018 (Obr. 4), na ktorej je na čiernom pozadí okrem názvu časopisu 

a základných informácií len veta Vražda pravdu nezastaví a fotografia plniaceho pera.  

Tri stupne označovania priblížime na teórii Fiskeho a Hartleyho.  

Prvý stupeň môžeme chápať ako vzťah medzi označovaným a označujúcim v rámci znaku – na 

tejto úrovni je znak sebestačný, Fiske a Hartley uvádzajú príklad fotografie auta, ktorá znamená 

konkrétne auto85. Druhý stupeň označovania naznačuje, že k pôvodnému významu sa pridáva 

viacero kultúrnych významov – konotácií. Fiske s Hartleym pokračujú v metafore auta a vysvetľujú, 

že „v našej spoločnosti auto (alebo znak auta) často znamená mužnosť a slobodu.“86 V treťom 

stupni označovania sa konotácie z druhého stupňa „spájajú do komplexného, kultúrneho obrazu 

sveta, kompaktného a organizovaného obrazu reality, ktorej čelíme. Práve tretí stupeň spôsobuje, 

že auto sa môže stať súčasťou vyobrazenia industriálnej, materialistickej a vykorenenej 

spoločnosti.“87 

 

83 Barthesove mýty sú témou kapitoly Mýty & masmédiá. 
84 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 116.  
85 FISKE, John – HARTLEY, John: Reading Television. New York : Taylor & Francis e-Library, 2003, s. 25.  
86 FISKE, John – HARTLEY, John: Reading Television. New York : Taylor & Francis e-Library, 2003, s. 25.  
87 FISKE, John – HARTLEY, John: Reading Television. New York : Taylor & Francis e-Library, 2003, s. 25.  
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Obr. 4 Titulná strana časopisu Trend z 1. 3. 201888 

Opíšte druhý stupeň označovania na obálke časopisu Trend (Obr. 4).  

 

88 [mnt.sk]: Minúta po minúte. In dennikn.sk. [online]. Dostupné na internete: 
<https://dennikn.sk/minuta/1042769/>. Citované [2020-07-22].  

https://dennikn.sk/minuta/1042769/
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JAZYKOVÝ ZNAK 
Základné systémovo-lingvistické definície jazyka sa opierajú o jeho znakovú povahu89, inak tomu 

nie je ani v prípade definície v KSSJ. Podľa nej je tretí význam lexémy jazyk „sústava vyjadrovacích 

znakových prostriedkov istého spoločenstva, kt. slúži ako nástroj myslenia, dorozumievania a 

ukladania poznatkov; jej čiastkový útvar, reč“90. Zdanlivo jednoducho môžeme jazyk definovať ako 

systém znakov.  

Tento systém znakov, teda prirodzený jazyk, je zo semiotického hľadiska i kód, obsahuje totiž 

i pravidlá, ako s danými znakmi narábať. Treba si uvedomiť, že práve v poslednej vete sa skrýva 

podstata komunikácie – jazyk ako systém obsahuje jazykové znaky (slová, slovné spojenia) 

a zároveň pravidlá ako s nimi narábať (gramatiku) a len vďaka tejto skutočnosti môže medzi 

jednotlivými používateľmi jazyka prebiehať úspešná výmena informácií, názorov, pocitov...  

Vyvstáva však ďalšia dôležitá otázka – čo je to jazykový znak, aké má špecifiká, vlastnosti, funkcie? 

Čím sa líši od znaku in abstracto? Na to, aby sme sa pokúsili na tieto otázky uspokojivo odpovedať, 

sa musíme vrátiť k teórii, ktorej základy položil už spomínaný Ferdinand de Saussure. Podľa neho 

jazykový znak nezjednocuje vec a meno, ale pojem a akustický obraz91, pričom „akustický obraz 

není materiální zvuk, něco čistě fyzického, ale psychický otisk tohoto zvuku, reprezentace, o které 

nám poskytují svědectví naše smysly; je smyslový a nazveme-li ho tu a tam ,materiálním‘, pak jen 

v tomto smyslu a v protikladu k druhému termínu této asociace, pojmu, jenž je obecně 

abstraktnější.“92 

Vysvetľuje na to latinskom slove arbor (strom) (Obr. 5). 

 

89 „Jazyk je znakový systém vyjadřující ideje...“ (de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : 
Academia, 1996, s. 52.) 

90 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=jazyk>. Citované [2020-07-
15]. 

91 de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996, s. 96.  
92 de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996, s. 96.  

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=jazyk
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Obr. 5 Jazykový znak podľa F. de Saussura93 

Sassure uvádza ako základné vlastnosti jazykového znaku arbitrárnosť a lineárnosť94. To, že 

jazykový znak je arbitrárny znamená, že vzťah medzi označovaným a označujúcim je ľubovoľný95; 

neexistuje medzi nimi priamy príčinný vzťah. Stačí sa zamyslieť nad ľubovoľným jazykovým 

znakom – slovom v slovenčine, napríklad mačka. Existuje nejaký dôvod, prečo sa štvornohá „šelma 

chovaná ako domáce zviera najmä na chytanie myší“96 v slovenčina označuje slovom mačka? 

Neexistuje, rovnako ako tomu je pri jej latinskom zoologickom názve felis, anglickom cat, 

nemeckom die Katze, slovinským maček atď.  

Pri arbitrárnosti jazykového znaku treba vysvetliť minimálne dve súvisiace veci. Existuje jeden druh 

slov, ktoré majú vlastnosť arbitrárnosti oslabenú – sú to onomatopoické výrazy. Tie totižto 

napodobňujú zvuky, existuje teda súvis medzi označovaným a označujúcim – označujúce sa 

 

93 de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996, s. 97.  
94 Pozri: de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996, s. 98 – 100.  
95 „I slovo arbitrární vyžaduje poznámku. Nemělo by vzbuzovat představu, že označujícií závisí na svobodné 

volbě mluvčího (...); chcem jen vyjádřit to, že je nemotivovaný, to jest arbitrární ve vztahu k označujícímu, s 
nímž nemá v realitě žádnou přirozenou vazbu.“ (de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : 
Academia, 1996, s. 99.) 

96 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=mačka>. Citované [2020-07-
15]. 
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pokúša napodobniť, zachytiť označované. Sú to slová ako napríklad cŕn-cŕn, kikirikí, mňau 

a podobne.  

Druhá vec, ktorá by mohla človeku napadnúť, pri definovaní jazykového znaku ako arbitrárneho, je 

odvodzovanie slov, resp. posuny v oblasti sémantiky – odvodzovanie významov. Niekto by mohol 

namietať, že veď jazykový znak mačka vo význame horolezeckej obuvi, teda „hák na obuvi slúžiaci 

na zachytávanie“97, jasne a nepopierateľne súvisí so slovom mačka vo význame domáceho 

zvieraťa. Súvisia spolu rovnakou formou a odkazovaním na isté vlastnosti, ktorými sa vyznačuje 

domáce zviera mačka. Znovu, ani pri slove mačka (hák) neexistuje kauzalita medzi pomenovaním 

háku a označovaným, súvislosť môžeme badať len v prípade vzťahu dvoch jazykových znakov 

(mačka – mačka), nie v prípade vzťah označovaného (háku) a označujúceho (mačka).  

Jazykový znak je lineárny, to znamená, že má tendenciu vytvárať reťaz, reťaziť sa s inými znakmi. 

Vezmime si ako príklad radenie slov do viet. De Saussure zvýrazňuje, že jazykové znaky 

(označujúce) sa realizujú v čase, plynú – má teda na mysli i časovú líniu98.  

Charakter a súčasti jazykového znaku opisuje už spomínaný trojuholník Ogdena a Richardsa. Tiež 

sa skladá z troch zložiek, ako znak vo všeobecnosti: 

• veci (denotátu), označovaného;  

• významu (obsahu) a  

• pomenovania, slova (označujúceho).  

Prístupy k jazykovému znaku sa líšia, existujú dve základné tendencie – unilaterálna a bilaterálna. 

Unilaterálna, jednostranná koncepcia jazykového znaku súvisí s extrakomunikačným prístupom – 

čiže jazykový znak popisuje niekto, kto nie je účastníkom komunikácie. V takom prípade „zvuková 

stránka jazykových výrazov funguje ako znak pre entity, lebo ona upriamuje komunikantov na to, 

o čom hovoria“99. Bilaterálna koncepcia naproti tomu je spojená s komunikačným prístupom, 

pozorovateľ je súčasťou komunikácie, jej účastníkom, vníma teda „zvuky reči ako psychické 

obrazy, ktoré sa vzťahujú na entity, o ktorých sa komunikuje.“100 

 

97 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: <https://slovnik.juls.savba.sk/?w=mačka>. Citované [2020-07-
15]. 

98 de SAUSSURE, Ferdinand: Kurs obecné lingvistiky. Praha : Academia, 1996, s. 100.  
99 DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Bratislava : VEDA, 2009, s. 24.  
100 DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Bratislava : VEDA, 2009, s. 24.  
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INTERTEXTUALITA 
Než sa dostaneme k problematike intertextuality, treba si aspoň v skratke osvetliť termín text, 

najmä jeho vnímanie zo semiotického uhla pohľadu.  

Text môžeme definovať (zo štruktúrno-funkčného hľadiska) ako „relatívne uzavretý komunikačný 

celok, ktorý na základe obsahovej a ilokučnej štruktúry plní propozičnú a pragmatickú funkciu.“101 

Text môžeme definovať i zo semiotického hľadiska – je to jednak súbor znakov a zároveň samotný 

znak (konkrétna správa v novinách je samostatný znak zložený zo súvetí, viet, slov, písmen atď.). 

I napríklad Jozef Mistrík vo svojej Štylistike definuje text ako jazykový znak, ktorý má všetky 

aspekty jazykového znaku: sigmatiku, syntaktiku, sémantiku a pragmatiku102. Ako každý znak i text 

má odkazovaciu funkciu – metaforicky môžeme povedať, že text je znakom našich názorov, 

myšlienok, potrieb, rozkazov, prosieb, úvah atď.  

Na to, aby sa súbor slov či vo všeobecnosti znakov stal textom, musí spĺňať sedem kritérií 

textovosti103, ktorými sú kohéznosť, koherencia, intecionálnosť, informatívnosť, akceptovateľnosť, 

situačnosť a intertextualita104. Kohéznosť predstavuje súdržnosť textu na formálnej stránke, 

koherencia na rovine obsahu; intencionálnosť znamená, že text vzniká s istým (komunikačným 

zámerom); informatívnosť, že text je nositeľom informácie; akceptabilnosť predstavuje ohľad na 

adresáta po obsahovej i formálnej stránke; situačnosť vyjadruje, že text „sa odohráva“ v istej 

situácii, v istom kontexte a intertextualita predstavuje vzťah textu k inému textu/iným textom.105  

Podľa Umberta Eca sa v rámci „reťazca označovania“ vytvárajú texty, ktoré obsahujú rekolekciu 

intertextuality, ktorá ich vyživuje106. Text podľa neho generuje mnohopočetné čítania 

 

101 DOLNÍK, Juraj – BAJZÍKOVÁ, Eugénia: Textová lingvistika. Bratislava : STIMUL, 1998 , s. 10.  
102 „Sigmatický aspekt sa manifestuje tým, že každý text niečo označuje, pomenúva. Text ,pomenúva‘ 

predmety, deje, udalosti, vlastnosti; syntaktický aspekt sa manifestuje tým, že sa vzťahuje na iné prejavy, 
na iné znaky z oblasti verbálnej i mimoverbálnej; sémantický aspekt textu je v tom, že text má vždy istý 
zmysel, vždy niečo mieni, vždy sa vo vedomí človeka niečo odráža – fakty, vlastnosti, vzťahy; pragmatický 
aspekt sa manifestuje závislosťou textu od adresáta, od prostredia, od situácie, od rozličných 
sociologických momentov.“ (MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Bratislava : SPN, 1997, s. 273 – 274.) 

103 Tie predstavili v rámci budovania textovej lingvistiky Robert de Beaugrande a Wolfgang U. Dressler vo 
svojej knihe A New Introduction to Text Linguistics z roku 1992. 

104 O tom, ako intertextualita funguje i v bežnej komunikácii, píše napríklad lingvistka Kristína Piatková. 
(PIATKOVÁ, Kristína: Intertextualita v každodennej komunikácii. In Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. 
Bratislava : Univerzita Komenského, 2017, s. 180 – 186.) 

105 Pôvodný text, na ktorý sa odkazuje, nazývame prototext; a „nový“ text, ktorý obsahuje odkazy na 
primárny text, nazývame metatext.  

106 ECO, Umberto: Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington : Indiana University Press, 1986, s. 
24. 
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a interpretácie107. Eco vníma text ako „miesto, kde sa vytvára zmysel a stáva sa produktívnym 

(označovacím procesom)“.108  

Slovo text pochádza z latinského slova texere, ktoré znamená tkať, pliesť a „gramatický tvar textum 

znamená utkané“109. Vidíme, že i latinský výraz súvisí so vzťahmi, súvislosťami. Tieto súvislosti sa 

však neprejavujú len na rovine denotačnej – v oblasti vzťahov medzi označovaným a označujúcim, 

text odkazuje i k iným znakom – iným textom. Podľa významnej semiotičky Julie Kristevy sa každý 

text „buduje jako mozaika citací, každý text je vstřebáním a transformací jiného textu. Na místo 

pojmu intersubjektivity se staví pojem intertextuality a básnická řeč se čte jako něco, co je 

přinejmenším dvojí.“110 Vnímanie intertextuality u Kristevy vychádzalo z teórie Michaila 

Michajloviča Bachtina, ktorý pracoval s termínmi dialogickosti a polyfónnosti v súvislosti 

s umeleckou literatúrou, najmä románmi Fiodora Michajloviča Dostojevského či dielom Françoisa 

Rabelaisa.111 Posun nastáva v platnosti, resp. rozsahu intertextuality – kým Bachtin ju prisudzoval 

len vybraným dielam, Kristeva ju rozširuje na všetky romány 20. storočia. S tým súvisí i uvedený 

citát, konkrétne pasáž, ktorá tvrdí, že každý text je transformáciou iného textu. Kristeva tak patrí 

k semiotikom, lingvistom a literárnym vedcom, ktorí proklamujú, že všetko už bolo napísané, 

žiaden nový text vzniknúť nemôže.  

Porovnajme si jej tvrdenie s výrokom Umberta Eca: „Všetky knihy vždy hovoria o iných knihách 

a každý príbeh rozpráva príbeh, ktorý už bol vyrozprávaný.“112  

Vyčerpanosť literatúry (i textov ako takých) predstavuje postmoderné vnímanie intertextuality. 

Slovné spojenie vyčerpanosť literatúry113 predstavil v rovnomennej eseji z roku 1967 americký 

spisovateľ a literárny kritik John Barth. Poukazoval v nej najmä na skutočnosť, že postmoderní 

autori sú len „komentátormi“, prepisujú diela, ktoré už boli napísané. Pracoval s pojmom 

intermediálnosť, a v rámci nej imitáciu vnímal ako niečo nové a teoreticky i závažné, napriek istej 

fraškovitosti.114 Jeho esej však nepredstavuje kritický bod, resp. dôvod k pesimizmu – venuje sa 

viacerým spôsobom, akým k takémuto „komentovaniu“ už existujúcich diel môže prísť.  

 

107 ECO, Umberto: Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington : Indiana University Press, 1986, s. 
24.  

108 ECO, Umberto: Semiotics and the Philosophy of Language. Bloomington : Indiana University Press, 1986, s. 
25.  

109 MISTRÍK, Jozef: Štylistika. Bratislava : SPN, 1997, s. 272. 
110 KRISTEVA, Julia: Polyfonie významy, pohlaví, světy. Břeclav : Malovaný kraj, 2008, s. 24.  
111 Najmä v knihách: Román jako dialog, Dostojevskij umělec k poetice prózy a François Rabelais a lidová 

kultura stredověku a renesance.  
112 V origináli: „Books always speak of other books, and every story tells a story that has already been told.“ 

(ECO, Umberto: Postscriptum to the Name of the Rose. New York : Hartcourt, 1984, s. XXIV.) 
113 V origináli „literature of exhaustion“. BARTH, John: The Literature of Exhaustion. In BARTH, John: The 

Friday Book, London : The John Hopkins University Press, 1984, s. 72. 
114 BARTH, John: The Literature of Exhaustion. In BARTH, John: The Friday Book, London : The John Hopkins 

University Press, 1984, s. 72.  
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Tento prístup môžeme vnímať ako extrémny, no treba si uvedomiť, že je to len jedna z možností, 

ktorá sa navyše rozvíjala v časoch, keď sa umelci i vedci snažili určiť hranice niečoho tak ťažko 

opísateľného, ako bola postmoderna. Dané výroky a postoje sme uviedli, aby sme si uvedomili, že 

intertextualitu možno vnímať i v takto širokom zmysle či istým spôsobom „extrémisticky“. 

Pojem intertextualita funguje v semiotike (i lingvistike či iných vedách) dvojako – môžeme ho 

vnímať ako  

a) explicitné spomenutie prototextu v metatexte – pôvodný text je teda obsiahnutý alebo 

spomenutý v inom texte; taký vzťah medzi protextom a metatextom, v ktorom prototext priamo 

zasahuje do metatextu;  

b) vzťah protetextu a metatextu vo všeobecnosti – vzťah nie je explicitný, môže ísť napríklad 

o formu narážky (alúzie) či rôzne konotácie, alebo intertextualitu v zmysle vzťahu textov v rámci 

jedného žánru, funkčného jazykového štýlu a pod.  

V našom prípade budeme vnímať intertextualitu v širšom slova zmysle. Treba si uvedomiť, že 

intertextualita ako sieť vzťahov medzi textami sa netýka len písaných prejavov, povedzme 

literárnych diel (napríklad ak postava vo vašej poviedke číta Gogoľove Mŕtve duše, prípadne 

z Mŕtvych duší niečo i prečíta, a tak sa do vášho metatextu dostane citácia Gogoľa), ale všetkých 

typov textov – od sitcomov až po úradné vyhlášky.  

Vezmime si seriál Simpsonovci – niektoré časti sú budované ako pastiše115 filmov či iných seriálov. 

Napríklad 21. časť 18. série sa volá 24 minút, jej dej i formálna stránka vychádzajú zo seriálu 24 

hodín a dokonca sa v nej objavia i viaceré postavy z prototextu (24 hodín) vrátane protagonistu 

Jacka Bauera; či časť Veľká knižná lúpež (6. časť 23. série) parodujúca sériu filmov o Dannym 

Oceanovi (Dannyho jedenástka, Dannyho dvanástka...). Iné časti Simsponovcov pracujú s mnohými 

ďalšími popkultúrnymi odkazmi, ktoré sú adaptované do názvov jednotlivých častí – napríklad 

How I Wet your Mother; Black Eyed, Please či The Devil Weards Nada. 

Intertextualitu môžeme dobre vidieť i napríklad v názvoch viacerých slovenských médií – denník 

Pravda odkazuje na svojho predchodcu denník Pravda chudoby či na voľakedajší ruský denník 

s rovnakým názvom. Denník SME vychádza rovnako z názvu svojho predchodcu, denníka Smena. 

Týždenník Život evokuje spojitosť s americkým týždenníkom Life a dva literárne časopisy sú 

nazvané podľa zbierok významných básnikov: Romboid podľa zbierky Laca Novomeského z roku 

1932 a Dotyky podľa zbierky Miroslava Válka z roku 1959.  

 

115 Pastiš predstavuje jednu z foriem intertextuality, pri ktorej ide o imitovanie pôvodného textu alebo štýlu 
autora. Pozri: NÜNNING, Ansgar (Ed.): Lexikon teorie literatury a kultury. Brno : HOST, 2006, s. 585 – 586.  
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Z uvedených príkladov je zrejmé, že intertextualita funguje neutrálne (citácia z Mŕtvych duší vo 

vašej poviedke), zosmiešňujúco (niektoré parodické aspekty v Simpsonovcoch) i ako vyjadrenie 

obdivu, či úcty (Dotyky, Romboid).  

Opíšte intertextualitu v rámci názvu televízie TA3. 

Takéto široké vnímanie intertextuality sa stretáva s kritikou a snahou, aby sa pod intertextualitou 

vnímalo len skutočné využitie (prítomnosť) prototextu v metatexte. V rámci snahy ujasniť 

problematiku intertextuality vytvoril francúzsky štrukturalista a semiotik Gerald Genette typológiu, 

ktorú predstavil vo svojej knihe Palimpsesty116. 

Rozlišuje päť typov intertextuality117 – intertextualitu v najužšom význame, paratextualitu, 

metatextualitu, hypertextualitu a architextualitu.  

• intertextualita v najužšom chápaní znamená reálnu prítomnosť prototextu v metatexte, 

najčastejšie vo forme citátov;  

• paratextualita predstavuje vzťah medzi textom a jeho ďalšími časťami, ktoré vytvárajú 

jeho rámec, ide napríklad o názov textu, predslov, doslov, poznámky;  

• metatextualita je prítomnosť komentárov jedného textu k inému textu; jej príkladom môže 

byť napríklad recenzia alebo literárnokritické či interpretačné texty o iných textoch, či 

výklady Biblie;  

• hypertextualita predstavuje transformáciu prototextu na nový text, metatext, najčastejšie 

v podobe paródie (Scary Movies ako paródie na horory), adaptácie (film Veľký Gatsby z roku 

2013 je adaptáciou románu F. S. Fitzgeralda z roku 1925 a zároveň re-makeom 

rovnomenného filmu z roku 1974) či pastiša (divadelná hra Milana Kunderu Jakub a jeho 

pán z roku 1971 je metatextom k prototextovému románu Denisa Diderota Jakub fatalista 

z roku 1796). Tento typ intertextuality využívajú už spomínaní tvorcovia Simpsonovcov; 

• architextualita je abstraktnejší druh intertextuality než doteraz spomínané, predstavuje 

totiž nadväznosť v rámci žánrových (alebo druhových) vzťahov medzi textami. V praxi to 

znamená, že napríklad fejtón ako žáner publicistiky má isté vlastnosti, ktoré majú (mali by 

mať) všetky iné fejtóny – a teda každý konkrétny fejtón má vzťah k iným fejtónom v rámci 

žánru a jeho vlastností.  

Iné členenie intertextuality predstavuje prístup z hľadiska typu vzťahu metatextu k prototextu – či 

ide o pozitívny (afirmatívny) vzťah, neutrálny alebo naopak negatívny (kontroverzný). Tento 

 

116 GENETTE, Gérard: Palimpsestes. La Littérature au second degré. Paríž : Seuil, 1982. 400 s. 
117 Genette pracuje s termínom transtextualita (v zmysle najširšieho vnímania intertextuality, ako s ním 

pracujeme i my).  



33 

prístup slovenskej lingvistike predstavila tzv. Nitrianska škola118, ktorá sa intertextualitou 

zaoberala. Termíny afirmatívny metatext a kontroverzný metatext definoval vo svojej monografii 

Teória umeleckého prekladu lingvista a literárny vedec Anton Popovič119. Afirmatívny metatext je 

„metatext modelujúci svoj prvovzor na princípe súhlasného pozitívneho vzťahu“120 a kontroverzný 

metatext modeluje „prototext na princípe polemického, kritického vzťahu“121. 

Pre lepšiu prehľadnosť sme typy intertextuality podľa typu vzťahu k prototextu  naznačili v tabuľke 

(Tab. 2).  

Tab. 2 typy intertextuality podľa typu vzťahu k prototextu 

Pozitívne  Neutrálne  Negatívne  

alúzia  citát fráza  

pastiš excerpt  klišé  

paródia  parafráza plagiát  

   

Pozitívne nadväzovanie predstavuje isté obohatenie prototextu – môžeme ho vnímať ako kreatívny 

prístup. Vidíme to i z charakteristík spôsobov intertextuality, ktoré sme uviedli v tabuľke. Alúzia je 

narážka, nepriamy odkaz na iný text (alebo udalosť), ako prejav môžeme vnímať niektoré z meme 

obrázkov napríklad na stránke Zomri122; pastiš sme si už charakterizovali (divadelná hra Jakub 

a jeho pán podľa románu D. Diderota); pri paródii treba vysvetliť, že pri definovaní tohto postupu 

ako pozitívneho nemáme na mysli hodnotiaci rozmer – a zosmiešnenie, na ktorom paródia stojí, 

predstavuje pozitívny vzťah k prototextu pre svoj prínos, obohatenie, kreatívny prístup k nemu. 

Ako príklad paródie môžu poslúžiť napríklad viaceré paródie na filmy o Jamesovi Bondovi (Austin 

Powers, Dostaňte agenta Smarta a pod.). Z hľadiska žurnalistiky je namieste spomenúť i paródie na 

rôzne publicistické či spravodajské televízne relácie v rámci humoristického programu Kredenc.  

Neutrálne nadväzovanie predstavujú citát (doslovne uvedená časť pôvodného textu), excerpt 

(výpisok z prototextu) či parafráza (voľnejšie spracovanie prototextu, „prerozprávanie“).  

 

118 Týmto pojmom sa nazýva vedecká činnosť lingvistov a literárnych vedcov, ktorí pôsobili na nitrianskej 
univerzite v Kabinete literárnej komunikácie zhruba od konca 60. rokov 20. storočia. K najvýznamnejším 
osobnostiam patrili i patria František Miko, Anton Popovič, Peter Zajac či Tibor Žilka. Nitrianska škola sa 
venovala najmä otázkam textu, okrem intertextuality jej predstavitelia skúmali interpretáciu umeleckých 
textov a literárnu komunikáciu, slovenskú lingvistiku a literárnu vedu posunuli vpred najmä v oblasti 
štylistiky, semiotiky.  

119 POPOVIČ, Anton: Teória umeleckého prekladu. Bratislava : Tatran, 1975, s. 217 – 229, 279 – 280.  
120 POPOVIČ, Anton: Teória umeleckého prekladu. Bratislava : Tatran, 1975, s. 279.  
121 POPOVIČ, Anton: Teória umeleckého prekladu. Bratislava : Tatran, 1975, s. 280.  
122 Na Facebooku: @zomriofficial (<https://www.facebook.com/zomriofficial/>).  

https://www.facebook.com/zomriofficial/
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Kontroverzné nadväzovanie sa realizuje vo forme frázy („ošúchané“ slová, výrazy, ktoré 

neprinášajú nové myšlienky či informácie), klišé (nadmieru používaný významovo prázdny slovný 

zvrat) a plagiátu (prevzatie prototextu bez uvedenia autorstva). 

Na základe uvedených informácií je zrejmé, že intertextualita je naozaj črtou všetkých typov textov, 

a jej prítomnosť si môžeme ukázať i na hociktorom žurnalistickom texte. Vezmime si ako príklad 

správu z webovej stránky denníka Pravda s názvom Americké lode sú späť v Barentsovom mori. Rusi 

ich sledujú123.  

Spojené štáty na cvičenie ruské ministerstvo obrany vopred upozornili s cieľom predísť 
možným nedorozumeniam, znížiť riziko konfliktu a predísť neúmyselnému zvýšeniu 
napätia. 

"Spojenecké a partnerské námorné sily musia zostať bojaschopné vo všetkých 
operačných prostrediach, aby tak zaistili pokračujúcu bezpečnosť a slobodný prístup 
do morí. Je to kľúčové najmä pre Arktídu, kde si náročné poveternostné podmienky 
vyžadujú neustálu bdelosť a výcvik,“ uviedli USA. 

Moskva reagovala, že ruská Severná flotila, ktorá súčasťou sú nové ľadoborce, lode a 
ponorky na jadrový pohon, americko-britskú operáciu sleduje. 

Medzi plavidlami USA sú tri torpédoborce triedy Arleigh Burke a jedno podporné 
plavidlo. Torpédoborce sú vyzbrojené strelami s plochou dráhou letu Tomahawk a 
integrovaným námorným systémom protiraketovej obrany Aegis, ktorý je projektom 
NATO. Jeho cieľom je chrániť európske krajiny pred možným menším raketovým 
útokom. 

Systém je terčom kritiky Moskvy, podľa ktorého by mohol zmeniť strategickú 
rovnováhu. Protiraketová obrana NATO by však určite neodolala masívnemu útoku 
Ruska. Okrem toho Kremeľ tvrdí, že má rakety, ktoré dokážu prekonať akýkoľvek 
obranný systém. 

Na cvičení v Barentsovom mori sa nezúčastňuje Nórsko, hoci je členom NATO a časť 
mora patrí k jeho teritoriálnym vodám. Oslo sa na úrovni aliancie nepripojilo k 
projektu protiraketovej obrany. Nórsky minister obrany Frank Bakke-Jensen však pre 
spravodajskú stránku Barents Observer uviedol, že cvičenie podporuje. 

"Vítame zvýšenú prítomnosť spojencov v našom susedstve. USA prispievajú ku 
kolektívnej obrane NATO prostredníctvom svojho pôsobenia a cvičení v Európe. 
Momentálne námorné aktivity sú znakom rivality medzi mocnosťami,“ povedal 
Bakke-Jensen. 

Severský región momentálne zažíva veľkú vojenskú aktivitu. Minulý týždeň sa dva 
americké torpédoborce, jedna podporná loď, americká ponorka, prieskumné lietadlo 

 

123 [pravda, TASR, zahr.]: Americké lode sú späť v Barentsovom mori. Rusi ich sledujú. In pravda.sk, 6.5.2020, 
06:30 [online]. Dostupné na internete: <https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/550621-americke-lode-su-
spat-v-barentsovom-mori-rusi-ich-sleduju/>. Citované [2020-05-06]. 
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Poseidon a britská fregata zúčastnili v Nórskom mori na cvičení zameranom na boj s 
ponorkami. 

Moskva už takmer desaťročie investuje do ponorkovej infraštruktúry na polostrove 
Kola, ktorý zasahuje do Barentsovho mora. "Rusko postupne posilňuje prítomnosť v 
oblasti vytváraním nových arktických jednotiek, obnovou starých letísk a 
infraštruktúry a budovaním nových základní pozdĺž arktického pobrežia,“ citovala 
televízia CNN z minuloročnej správy Pentagonu.  

 

Zvýraznené pasáže predstavujú rôzne prejavy explicitnej intertextuality v texte – citovanie 

a parafrázovanie textov iných autorov. Samotná správa je prebraná z tlačovej agentúry TASR, čo je 

rovnako intertextový postup. Ak by sme vychádzali z Genettových piatich druhov intertextuality, 

treba uvažovať i o paratextualite (vzťah titulku či perexu k textu správy) a architextualite, keďže sa 

bavíme o žánri správa, ktorý existuje v rámci istých zásad a vlastností predpísaných žánru.  

Zvyčajne však žurnalistické texty nepracujú len s citáciami a parafrázami, často odkazujú na rôzne 

texty (právnického, spoločenského charakteru), ako napríklad na program vlády, ktorý bol v centre 

záujmu slovenských médií v čase, keď ho nová vláda 20. apríla 2020 zverejnila v programovom 

vyhlásení (ktoré samé o sebe je tiež metatextom k prototextu programu vlády). Rozhovory 

s významnými ľuďmi odkazujú na ich diela (pri hercoch na filmové úlohy, pri spisovateľoch na ich 

knihy a pod.), recenzie sú metatextami, ktoré hodnotia prototexty (filmy, knihy, divadelné 

predstavenia, výstavy a pod.).  

Nájdite a opíšte prípady intertextuality v uvedenom texte z portálu aktuality.sk. 

Domáce správy / dnes 25.07.2020 18:19 / akt. 25.07.2020 19:11 

Koronavírus: Mesto Myjava zatvorilo kúpalisko a zrušilo športové a kultúrne aktivity124 

Primátor Pavel Halabrín o tom informoval na sociálnej sieti. 

Mesto Myjava vzhľadom na nepriaznivý vývoj šírenia nového koronavírusu do 31. júla 
zatvorilo prevádzku kúpaliska a zrušilo všetky aktivity v oblasti športu a kultúry. 

Primátor Pavel Halabrín o tom informoval na sociálnej sieti. 

„Zároveň žiadame všetkých o zvýšené hygienické opatrenia a obmedzenie 
združovania sa do väčších skupín. K prijatiu potrebných opatrení na zabránenie šíreniu 
vírusu v pondelok (27. 7.) zasadá krízový štáb mesta a o prijatých rozhodnutiach 
budeme informovať. Ďakujem za pochopenie a rešpektovanie potrebných opatrení,“ 
uviedol primátor Myjavy. 

 

124 [TASR]: Koronavírus: Mesto Myjava zatvorilo kúpalisko a zrušilo športové a kultúrne aktivity. In 
aktuality.sk. [online]. Dostupné na internete: <https://www.aktuality.sk/clanok/809630/koronavirus-
mesto-myjava-zatvorilo-kupalisko-a-zrusilo-sportove-a-kulturne-aktivity/>. Citované [2020-07-25]. 

https://www.aktuality.sk/clanok/809630/koronavirus-mesto-myjava-zatvorilo-kupalisko-a-zrusilo-sportove-a-kulturne-aktivity/
https://www.aktuality.sk/clanok/809630/koronavirus-mesto-myjava-zatvorilo-kupalisko-a-zrusilo-sportove-a-kulturne-aktivity/
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SEMIOTIKA A ŽURNALISTIKA 
Základnými funkciami žurnalistiky je: informovať, formulovať a zverejňovať, kontrolovať, 

vzdelávať, socializovať, integrovať a baviť adresáta žurnalistických textov. Zrejme sa zhodneme na 

tom, že jej základným prostriedkom, či skôr nástrojom je jazyk. Jazyk je abstraktný systém 

jazykových jednotiek, ktoré majú znakovú povahu – čiže i jazyk funguje na znakovej povahe. 

Žurnalistické – a v širšom ponímaní masmediálne – komunikáty (produkty, texty) sú tvorené 

znakmi a samy o sebe sú tiež znakmi. Fungujú v rámci jedného diskurzu, mediálneho diskurzu, a 

plnia okrem komunikatívnej a označovacej funkcie tie vyššie uvedené.  

Semiotika masových médií sa podľa Encyclopedic Dictionary of Semiotics125 zaoberá existenciou 

znakov v rámci masových spoločností, s tým, že sa sústredí na univerzálnosť znakov a ich 

štandardizáciu či internacionalizáciu126. Ako sme už naznačili, semiotika médií predstavuje jednu 

z aplikovaných semiotík, ktorá konkrétne prispieva k objasňovaniu vzniku znakov, demografie 

a ekonomike znakov127. Podľa zmienenej encyklopédie sa semiotika médií môže realizovať najmä 

v oblastiach: 

• vzniku znakov, ktoré potom pôsobia ako univerzálne v rámci istej spoločnosti; 

• štandardizácie niektorých znakov (napr. dopravné značenie); 

• „boj o prežitie“ medzi jednotlivými znakmi (vznik nových znakov a ich ukotvenie sa 

v masovej spoločnosti na úkor iných znakov); 

• piktogramov a ideogramov.128  

Ak sa zamyslíme nad konkrétnym žurnalistickým textom, povedzme správou, obsahuje množstvo 

znakov. Vezmime si správu o Hailey Bieber z webu www.pravda.sk s názvom Som šťastná ako už 

dlho nie, vyhlasuje o izolácii Hailey Baldwin.129 

Pri letmej úvahe o tom, aké znaky táto správa obsahuje – zistíme, že dané médium vo svojej online 

podobe využíva oveľa viac kódov než len prirodzený jazyk (slovenský jazyk). Žurnalistický text, 

 

125 SEBEOK, Thomas A. (Ed.): Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Tome 1 A – M. Mouton de Gruyter : Berlin, 
New York, Amsterdam, 1986. 

126 SEBEOK, Thomas A. (Ed.): Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Tome 1 A – M. Mouton de Gruyter : Berlin, 
New York, Amsterdam, 1986, s. 484.  

127 SEBEOK, Thomas A. (Ed.): Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Tome 1 A – M. Mouton de Gruyter : Berlin, 
New York, Amsterdam, 1986, s. 484. 

128 Pozri: SEBEOK, Thomas A. (Ed.): Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Tome 1 A – M. Mouton de Gruyter : 
Berlin, New York, Amsterdam, 1986, s. 484 – 485. 

129 [Pravda]: Som šťastná ako už dlho nie, vyhlasuje o izolácii Hailey Baldwin. In pravda.sk. [online]. Dostupné 
na internete: <https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/547792-som-stastnejsia-nez-kedykolvek-
predtym-vyhlasuje-o-izolacii-hailey-baldwin/>. Citované [2020-05-06]. 
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resp. titulok či fotografia, predstavujú relatívne malý výsek z množstva znakov, ktoré žurnalistika 

využíva. 

 
Obr. 6 Správa o Hailey Baldwin130  

Uveďte, čo najviac druhov znakov, ktoré sú použité na webstránke denníka Pravda 

v uvedenom článku o Hailey Bieberovej. V zmysle poznámok o charaktere semiotiky 

médií sa skúste zamyslieť nad tým, či ukážka obsahuje nejaké štandardizované 

znaky. 

Dobrým príkladom na uvedomenie si toho, s akými druhmi znakov v tomto kontexte prichádzame 

do styku, sú titulné strany novín či časopisov.  

 

130 [Pravda]: Som šťastná ako už dlho nie, vyhlasuje o izolácii Hailey Baldwin. In pravda.sk. [online]. Dostupné 
na internete: <https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/547792-som-stastnejsia-nez-kedykolvek-
predtym-vyhlasuje-o-izolacii-hailey-baldwin/>. Citované [2020-05-06]. 

https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/547792-som-stastnejsia-nez-kedykolvek-predtym-vyhlasuje-o-izolacii-hailey-baldwin/
https://koktail.pravda.sk/hviezdne-kauzy/clanok/547792-som-stastnejsia-nez-kedykolvek-predtym-vyhlasuje-o-izolacii-hailey-baldwin/
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Ukážeme si to na príklade obálok portugalského VOGUE a časopisu The New Yorker, ktoré 

tematizovali spoločenskú situáciu počas krízy spôsobenej koronavírusom. Upozornil na to i Denník 

N vo svojej aplikácii Minúta po minúte131. Obálky síce využívajú redukovaný počet informácií (a teda 

i menšie množstvo znakov), ich markantnosť a expresívnosť však zosilnela. Zdá sa, akoby médiá 

uprednostňovali obrazové zložky pred využívaním jazykových znakov.  

 
Obr. 7 Obálky časopisov VOGUE a The New Yorker132 

Vysvetlite jednotlivé znaky využité na uvedených obálkach a vzťahy medzi nimi. Ako 

fungujú v rámci percepcie tohto textu ako celku? 

Iný princíp si môžeme ukázať na titulnej strane Denníka N z 13. augusta 2019.  

 

131 [mnt.sk]: Titulné stránky týždňa podľa MediaBrífingu. In dennik.sk, 4.4.2020, 10:00 [online]. Dostupné na 
internete: <https://dennikn.sk/minuta/1837477/>. Citované [2020-05-06]. 

132[mnt.sk]: Minúta po minúte. In dennikn.sk. [online]. Dostupné na internete: 
<https://dennikn.sk/minuta/1837477/>. Citované [2020-07-22] 

https://dennikn.sk/minuta/1837477/
https://dennikn.sk/minuta/1837477/
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Obr. 8 Titulná strana Denníka N z 13. 8. 2019133 
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Obrázok Petra Pellegriniho na titulnej strane Denníka N každému adresátovi jasne signalizuje, že 

vnútri tohto vydania bude text, ktorý sa venuje tejto téme.  

Čo všetko ešte táto titulka čitateľovi prezrádza? Aké významy vyjadrujú využité 

znaky a aké sú vzťahy medzi znakmi navzájom? 

Z uvedených obálok je zrejmé, že semiotický prístup k žurnalistickým obsahom (produktom, 

textom) predstavuje komplexnejšie možnosti na interpretáciu – keďže napríklad titulné strany 

pracujú i s grafickými prvkami, fotkami, obrázkami, a nielen s jazykovými znakmi (písmenami). 

Práve možnosť zaoberať sa farbou, fontom, veľkosťou, tvarmi, obrázkami, logami, tabuľkami, ale i 

písmenami predstavuje devízu, ktorú ponúka semiotický prístup k žurnalistickým obsahom. 

Žurnalistické texty patria do masmediálnej komunikácie, teda do komunikácie, ktorá sa realizuje 

prostredníctvom masových médií, a tá – ako každá komunikácia – funguje na znakovej podstate. 

Všetko, čo v komunikácii používame, je vo svojej podstate znak, teda je to zmyslovo vnímateľná 

skutočnosť, ktorá niečo zastupuje, na niečo odkazuje alebo k niečomu odkazuje. Keďže medzi 

základné funkcie žurnalistiky patrí informovať i socializovať, je zrejmé, že i žurnalistika sa podieľa 

na vytváraní, prenášaní a ustaľovaní významov prostredníctvom znakov. Ak sú podľa Peirca znaky 

rozšírením zmyslových a intelektuálnych procesov, tak médiá sú podľa Marshalla McLuhana 

extenziou ľudí134. Médiá sú nástrojom, ktorý rozširuje možnosť ľudí komunikovať medzi sebou 

lepšie a hlbšie – táto komunikácia sa deje prostredníctvom znakov a v ďalších častiach naznačíme 

niektoré jej špecifiká.  

Žurnalistika sa takýmto spôsobom podieľa i na semióze, čiže na procese, pri ktorom sa istému javu 

priraďuje znak. Semióza je, ako sme už naznačili, získavanie i strácanie významu. Môžeme 

rozlišovať primárnu a sekundárnu semiózu. V prvom prípade ide o proces, keď je určitý znak 

vytváraný prvýkrát – v našom kontexte môžu byť príkladom nové slová označujúce nové javy, 

fenomény spojené so žurnalistikou (napr. podcast), i nové slová referujúce k mimojazykovej realite 

bez spätosti so žurnalistikou, ktorá ich len vytvorí a používa (napr. koronakríza) či vznik nového 

znaku (resp. viacerých znakov) v prípade vzniku nového média, ako napríklad keď začal vychádzať 

Denník N. Nevzniklo len nové mienkotvorné periodikum na slovenskom mediálnom trhu, spolu s 

ním vznikla nová značka – názov, nový typ titulných strán a pod. Sekundárna semióza je potom 

každé opakované využívanie znaku v istom kontexte.  

 

134 Túto metaforu využil v názve svojej knihy Understanding Media: The Extensions of Man, ktorá po prvý raz 
vyšla v roku 1964 (New York : McGraw-Hill, 1964).  
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1. Pozrime sa na titulnú stranu časopisu .týždeň z 29. januára 2018. Základná otázka 

znie: Je na nej Miloš Zeman?  

2. Čo je na nej vyobrazené? Aké znaky sú využité? Ako fungujú v rámci percepcie 

tohto textu ako celku? 

 
Obr. 9 Titulná strana týždenníka .týždeň z 29. januára 2018135 
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Z hľadiska vzťahu žurnalistiky a semiotiky si treba uvedomiť i význam kódu v zmysle istých 

pravidiel, ako a v akých kontextoch sa tieto znaky používajú a ako sa dajú kombinovať na 

dosiahnutie komplexnejšej správy. Kód teda možno vnímať i ako návod na čítanie textu. 

Primárnymi kódmi sú napríklad prirodzené jazyky, sekundárne kódy už odkazujú k určitej skupine 

textov (kódy televízneho spravodajstva či publicistického žánru).  

Sekundárne kódy dobre vidieť napríklad pri prijímaní obsahov z rôznych typov médií – siahnem 

po časopise Urob si sám a neočakávam, že v ňom nájdem informácie o prehliadke Dolce&Gabbana 

jar – leto 2021. Iným príkladom sú bulvárne denníky, pri ktorých rozhľadený adresát ráta 

s nadnesenosťou, senzáciechtivosťou a nízkou mierou investigatívy. Rovnako inak pristupujeme 

k večerným televíznym správam v RTVS a inak ku Krimi v televízii JOJ.  

V tejto súvislosti sa treba pristaviť i pri koncepcii preferovaného čítania, ktorú svetu predstavil 

britský vedec a sociológ Stuart Hall vo svojom diskusnom príspevku Encoding and Decoding in the 

Television Discourse136 v septembri 1973 na kolokviu „Training In The Critical Reading of Televisual 

Language“, ktoré organizovala University of Birmingham. Podľa webu Oxford Recerence 

preferované čítanie znamená, že autor správy vedome alebo nevedome kóduje svoj text tak, aby 

navádzal, obmedzoval alebo ovládal jeho interpretáciu prijímateľmi a Stuart Hall tento pojem 

pôvodne mieril na vzťah televíznych správ a programov o aktuálnom dianí, no následne sa rozšíril 

i do iných kontextov.137 Hall pracoval so synonymnými pomenovaniami dominantné i preferované 

čítanie. Vo svojom texte vysvetľuje preferované čítanie na príklade násilných scén v rámci scény vo 

westerne. Upozorňuje na to, že násilné scény a ich vnímanie sú ovplyvnené tým, ako sú 

štruktúrované a kombinované s inými prvkami – vďaka tomu je možné obmedziť ich významy 

v rámci určitého rámca a ovplyvniť tak výsledok138. Hall ďalej tvrdí, že nikdy nemôže existovať 

jeden jediný význam pre lexikálny znak, ale v závislosti od toho, ako je zapojený v rámci kódu, jeho 

možné významy budú usporiadané v škále od dominantných po vedľajšie139. Cieľom textu je 

poukázať na to, že polysémické významy fungujú v rámci istých kultúrnych a spoločenských 

poriadkov a to, ktoré významy budú dominantné, a ktoré budú podriadené, ovplyvňuje autor textu 

(prípadne redakcia, majiteľ, vláda...). Ak prebehne preferované čítanie, znamená to, že adresát 

prijal, prečítal a pochopil text presne tak, ako to autor zamýšľal. Podľa Halla, keď divák úplne 

 

136 HALL, Stuart: Encoding and Decoding in the Television Discourse. Birmingham : Centre for Cultural Studies, 
1973. [online]. Dostupné na internete: <http://epapers.bham.ac.uk/2962/>. Citované [2020-07-22]. 

137 OXFORD REFERENCE: Preferred Reading. In oxfordreference.com. [online]. Dostupné na internete: 
<https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100342875>. Citované [2020-07-
22]. 

138 HALL, Stuart: Encoding and Decoding in the Television Discourse. Birmingham : Centre for Cultural Studies, 
1973, s. 9. [online]. Dostupné na internete: <http://epapers.bham.ac.uk/2962/>. Citované [2020-07-22]. 

139 HALL, Stuart: Encoding and Decoding in the Television Discourse. Birmingham : Centre for Cultural Studies, 
1973, s. 9. [online]. Dostupné na internete: <http://epapers.bham.ac.uk/2962/>. Citované [2020-07-22]. 

http://epapers.bham.ac.uk/2962/
https://www.oxfordreference.com/
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100342875
http://epapers.bham.ac.uk/2962/
http://epapers.bham.ac.uk/2962/
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a priamo pochopí konotovaný význam napríklad zo správ a dekóduje správu v rámci referenčného 

kódu, v akom bola zakódovaná, divák pôsobí v rámci dominantného kódu.140 

Vhodným príkladom je napríklad zobrazovanie témy migrantov v médiách. Médiá nepracujú len 

s informáciami a faktmi – spôsob, aké slová či fotografie volia; aké príbehy využívajú naznačuje 

preferované čítanie v závislosti od typu média. Cieľom takýchto textov môže byť vyvolať rôzne 

emócie. Upozorňuje na to napríklad výskum Pavlíny Chalupkovej a Petra Ivaniča, ktorého výsledky 

publikovali v štúdii s názvom Migranti: Homogénna „komunita“ alebo rôznorodí ľudia s príbehmi? 

Mediálna analýza pokrývania migrácie na Slovensku a porovnanie s Českou republikou141. Tam 

okrem iného porovnávajú prístup českých a slovenských novinárov k tejto téme: „Českí novinári 

taktiež považovali svoje publikum za dôležitého aktéra – avšak pri časti z nich sa vzťah novinár-

publikum uberal iným smerom: skôr než vysvetľovať ľuďom migráciu v širšom kontexte časť 

českých novinárov poukazovala na to, že sa svojím publikom riadia. Cieľom bolo vyvolať emócie a 

nahnať zisk, ako to povedal jeden respondent z online média, keď sa vyjadroval k výberu fotografií 

k článkom: ,Áno, ja to predpripravím, vrátane fotiek. Samozrejme, že sa to niekedy zmení. 

Jednoducho, aby to bolo chytľavé. Hra so strachom, s tým sa hrá. Len ženská v šatke nestačí, celá 

zahalená vyvolá väčší strach a ukáže ten islam ako tú hrozbu. Dôležitá je pritom čítanosť, prípadne 

zisky.‘ Slovenskí respondenti sa o zámere manipulovať emóciami svojho publika nezmieňovali, 

resp. viacerí spontánne uviedli, že hoci je marketing najmä na webe podstatný, informačná 

hodnota stojí vždy pred marketingovou.“142  

Preferované čítanie nesúvisí vždy len s obsahom, ale ako sme naznačili v úvode tejto časti, môže sa 

týkať i formálnej stránky textov. Napríklad, keď ako čitateľ denníka siahnem po glose, v rámci 

vlastností a funkcií tohto žánru prijímam informácie, ktoré sú v nej obsiahnuté. Preferované čítanie 

sa v rámci masmediálnej komunikácie prejavuje i v nastoľovaní agendy143 či gatekeepingu144 – 

 

140 HALL, Stuart: Encoding and Decoding in the Television Discourse. Birmingham : Centre for Cultural Studies, 
1973, s. 16. [online]. Dostupné na internete: <http://epapers.bham.ac.uk/2962/>. Citované [2020-07-22]. 

141 CHALUPKOVÁ, Pavlína – IVANIČ, Peter: Migranti: Homogénna „komunita“ alebo rôznorodí ľudia s 
príbehmi? Mediálna analýza pokrývania migrácie na Slovensku a porovnanie s Českou republikou. In 
FENOMÉN 2020: Komunita v mediálnom priestore. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, s. 52 – 62. 

142 CHALUPKOVÁ, Pavlína – IVANIČ, Peter: Migranti: Homogénna „komunita“ alebo rôznorodí ľudia s 
príbehmi? Mediálna analýza pokrývania migrácie na Slovensku a porovnanie s Českou republikou. In 
FENOMÉN 2020: Komunita v mediálnom priestore. Bratislava : Univerzita Komenského, 2020, s. 52 – 62. 

143 Nastoľovanie agendy je „schopnosť masových médií vyberať udalosti a javy, ktoré zverejnia. Gatekeeperi 
denne vyberajú a zverejňujú správy, čím ovplyvňujú naše vnímanie toho, čo je v danom dni dôležité.“ 
(MIKUŠOVÁ, Simona: Nastoľovanie agendy. In Novinárska prvouka. Bratislava : Univerzita Komenského, 
2018, s. 44.) 

144 Gatekeeping je „proces transformácie udalosti na správu. Toho, kto tento proces riadi, nazývame 
gatekeeperom. Vzhľadom na to, že noviny sú limitované počtom strán, → televízia a → rozhlas 
programovou štruktúrou, musia mediálni tvorcovia nevyhnutne redukovať množstvo udalostí, ktoré 
zverejnia. Proces selekcie sa v demokratických krajinách opiera o vieru v objektívne výrobné procesy.“ 
(MIKUŠOVÁ, Simona: Gatekeeping. In Novinárska prvouka. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018, s. 18.) 

http://epapers.bham.ac.uk/2962/
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výber udalostí a tém, z ktorých sa následne stanú mediálne obsahy, podlieha rôznym faktorom. 

V spôsobe výberu a usporiadania textov sa zrkadlí i preferované čítanie.  

Ako posledný príklad preferovaného čítania v praxi uvádzame Newsfilter Denníka N z 12. júna 2020, 

ktorý mal názov Keby vládli kotlebovci, Ivan Č. by možno nemal nôž, ale pušku145:  

Našťastie, Ivan Č. nemal pušku 

Tí, ktorým nestačí Mazurekov sploštený pohľad na svet, si mohli skladať obraz o tom, 
čo sa vlastne stalo vo Vrútkach, z informácií polície a médií. Čím viac ich pribúdalo, 
tým jasnejšie bolo len to, že nepríde žiadne jednoduché vysvetlenie, nijaký uspokojivý 
záver, ktorý by uľahčil prežívanie tragédie alebo poskytol záruku, že sa to viac nemôže 
zopakovať. 

Ivan Č. Isté je, že páchateľ bol 22-ročný robotník, ako cieľ útoku si vybral školu, ktorú 
navštevoval a už v minulosti ho podmienečne odsúdili za násilné vyhrážanie, keď 
hrozil zamestnancom železníc nožom. Pri ďalších informáciách už nie je také isté, že sú 
ozaj informáciami: že bol tichý a že sa mu mohli v škole posmievať spolužiaci pre 
kozmetický defekt. 

S postupom času budú pravdepodobne pribúdať výpovede známych a zistenia polície, 
ktoré umožnia detailnejší pohľad na páchateľa, lenže treba sa pripraviť na to, že sa 
nenájde nič výnimočné, nič, čo sa bude dať označiť slovom príčina alebo motív. 

Motív sa možno nikdy nenájde. Znakom týchto skutkov je, že nemávajú žiadnu 
ojedinelú príčinu, ktorú by stačilo sledovať, aby sa dali identifikovať prípadní budúci 
útočníci. 

Keď reportér Tomáš Vasilko oslovil amerických odborníkov na útoky na školách, 
povedali mu, že útočníkmi bývajú bývalí žiaci, ale nie je to pravidlo. Útočníci mohli 
zažiť na škole šikanu, ale tiež to nie je žiadna typická charakteristika. A tou už vôbec 
nie je ani duševná porucha, maximálne tak psychologický problém. 

A kotlebovci chcú rozdávať zbrane. O čo menej sa vie, o to väčší dôvod je posudzovať 
všetko s najväčšou opatrnosťou – od rečí o bláznoch až po návrhy, nech sa zo škôl 
urobia pevnosti. 

Jeden návrh, ktorý v tomto kontexte pôsobí mimoriadne hlúpo, takmer ako 
provokácia, už počuť od kotlebovcov. Oni využili aj túto príležitosť na propagáciu 
svojej myšlienky o voľnej zbraňovej politike. Akoby práve rozdiel v počte obetí medzi 
USA a Vrútkami nebol dostatočne výpovedný. 

Tak si skúste predstaviť, koľko obetí by mohol mať útok vo Vrútkach, keby tu vládli 
kotlebovci. 

 

145 [dennikn.sk]: Newsfilter Denníka N: Keby vládli kotlebovci, Ivan Č. by možno nemal nôž, ale pušku. In 
dennikn.sk. [online]. Dostupné na internete: <https://dennikn.sk/1928615/newsfilter-keby-vladli-
kotlebovci-ivan-c-by-mozno-nemal-noz-ale-pusku/>. Citované [2020-07-22]. 
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Nájdite prejavy preferovaného čítania v danom texte a opíšte ich.  
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MÝTY & MASMÉDIÁ 
V súvislosti so žurnalistikou je dobré zdôrazniť i pojem mýtus, ktorý v ponímaní Rolanda Barthesa 

nie je metaforickou naratívnou štruktúrou (ako napríklad mýtus o Sizyfovi), ale metaznakom – je to 

„systém oznamovaní či posolstiev, slovo vyvolené históriou, spôsob významu“146, „spôsob, ako 

konkrétna štruktúra predvádza abstraktné témy a ako hierarchiu, hodnoty a nerovnosti v 

spoločnosti prezentuje ako prirodzené.“147 V tom, že Barbora Köpplová a Jan Jirák vo svojej 

monografii o charaktere súčasných masových médií Masová média148 venovali pozornosť 

Barthesovej koncepcii mýtu a predstavili ju, je naznačený jej význam a najmä jej spojitosť 

s masmediálnou komunikáciou, nielen žurnalistikou, ale i s marketingom v tom najširšom slova 

zmysle. 

Nielen preto sa pri vzťahu mýtov a masmédií pristavíme i my. Barthes mytológie vysvetlil vo svojej 

rovnomennej knihe, ktorá vyšla i v českom preklade149. Knihu tvoria dve časti: prvá je zložená 

z viacerých kratších esejí z obdobia rokov 1954 – 56 a druhú tvorí teoretické vysvetlenie problémov, 

ktoré v kriticky ladených esejach Barthes tematizoval. Než sa dostaneme k teoretickému 

vymedzeniu mýtu podľa Barthesa, inšpirujme sa jeho postupom a najprv sa pozrime na konkrétne 

prejavy mýtov v spoločnosti, ktoré popísal vo svojich esejach. Pristavíme sa len pri tých, ktoré sú 

späté s oblasťou médií, pretože i samotný autor už v predhovore vysvetľuje svoje východiská 

s ohľadom na masmediálnu komunikáciu – pretože (i) médiá prerábajú skutočnosť neustálym 

kombinovaním prirodzenosti a dejín150.  

Keď sa pozrieme na 28 vybraných textov o mýtoch, 9 z nich tematizuje mýty vytvárané, 

podporované či šírené médiami, najčastejšie novinami a časopismi. Jeden z textov má názov 

Romány a děti a Barthes v ňom reaguje na článok v časopise Elle, ktorý uverejnil fotografiu 70 

spisovateliek – „literátka je pozoruhodným živočišním druhem: na přeskáčku rodí romány 

 

146 MIKEŠ, Vladimír: Doslov. In BARTHES, Roland: Nulový stupeň rukopisu Základy sémiologie. Praha : 
Československý spisovatel, 1967, s. 138.  

147 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbora: Masová média. Praha : Portál, 2015, s. 258.  
148 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbora: Masová média. Praha : Portál, 2015, s. 268 – 277. 
149 Naposledy v roku 2018. (BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018). 
150 „Východiskem této úvahy byl nejčastěji určitý pocit nevole tváří v tvář ,přirozenosti‘, kterou tisk, umění 

i zdravý rozum neustále přizdobují skutečnost, jež – má-li být tou skutečností, ve které žijeme – je nicméně 
skrz naskrz dějinná: stručně řečeno jsem trpěl, když jsem viděl, jak se v rámci vyprávění, vytvářejícího naši 
aktuální situaci, neustále směšuje Přirozenost a Dějiny a chtěl jsem v oné dekorativní expozici toho, co je 
samozřejmé opětně uchopit ideologické zneužití, jež je v něm podle mého názoru skryto.“ (BARTHES, 
Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 9.) 
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a děti.“151 Barthes v tomto texte152 otvorene pomenúva mýtotvornosť časopisu Elle – pracuje 

s takými koncepciami reality, ktoré vzbudzujú u čitateľov isté predstavy o živote, nie s realitou 

samotnou. Pri problematike spisovateliek – matiek Barthes upozorňuje na to, že pri článku 

o autorkách v Elle sú jednohlasne uvedené informácie o počte románov a počte detí: Nicole 

Dutreilová (dva synové, čtyři romány)153. Barthes zdôrazňuje tento fakt a odhaľuje mýtus v pozadí – 

môžeš tvoriť, koľko chceš, tvoje miesto je však po boku muža: „Buďte si tedy odvážné či svobodné; 

hrajte si na muže, pište jako on; nikdy se však od něj nevzdalujte; žijte pod jeho dohledem, 

vykupujte své romány dětmi; věnujte se trochu své kariéře, ale hleďte se rychle vrátit ke svému 

postavení. Román, dítě, trocha feminismu, trocha manželského života, spojme umělecké 

dobrodružství s pevnými základy domácího krbu: obojí bude mít z tohto přelétání velký prospěch; 

v oblasti mýtů je vzájemná pomoc vždy plodná.“154 Vidíme, že Barthes detailne opisuje mýtus, 

ktorý časopis Elle vytvára pri téme žien – umelkýň, a zároveň v záverečnej vete zdôrazňuje, akú silu 

má prepájanie rôznych mýtov navzájom.  

Na základe uvedeného citátu i textu v poznámke pod čiarou sme sa pokúsili naznačiť, ako fungujú 

mýty v praxi – ako ich vytvárajú, pretvárajú a šíria masové médiá, aby sme teraz mohli prikročiť 

k definícii mýtu. Podľa Barthesa je mýtus istý prehovor, ktorý „má imperativní, interpelativní 

charakter: vyvstal z určitého dějinného konceptu, vynořil se přímo z nahodilosti (hodina latiny, 

ohrožené impérium), ovšem vyhledává právě mne: je obrácen ke mně, podléhám jeho 

intencionální síle, vyzývá mne, abych přijal jeho rozpínavou nejednoznačnost,“155 a ktorý sa 

„nedefinuje předmětem svého sdělení, ale tím, jakým způsobem toto sdělení vyslovuje.“156 

Barthes síce pracoval s termínom semiológia, no jeho definícia a charakteristika mýtu sa opiera 

o semiotiku, ako ju vnímame dnes. Podľa neho je mýtus „sekundárním sémiologickým 

systémem“157. Jazykové stvárnenie myšlienky (označujúce a označované) predstavuje primárny 

 

151 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 50.  
152 K problematike mýtov a Elle sa vyjadruje i v texte Ornamentální kuchyně, v ktorej odhaľuje tendenciu 

časopisu uverejňovať také recepty, ktoré nie sú primerané väčšine čitateľov – využívajú drahé alebo 
nedostupné ingrediencie. Tento text začína konštatáciou, že Elle je „opravdová mytologická pokladnice“ 
(BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 80). Elle porovnáva s časopisom L´Express: 
„Podívejte sa oproti tomu na L´Express, jehož výhradně buržoázní čtenáři si mohou bez potíží cokoli 
dovolit: kuchyně L´Expressu je skutečná, a ne magická; Elle otiskne recept na koroptve, jenž náleží do sféry 
fantazie, kdežto L´Express podá návod na přípravu niceského salátu. Čtenářstvo časopisu Elle má nárok 
jen na jakousi pohádku, zatímco čtenářům L´Expressu lze předložit skutečné pokrmy, u nichž je jisté, že je 
budou houfně připravovat.“ (BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 81 – 82).  

153 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 50.  
154 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 126. 
155 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 126.  
156 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 111.  
157 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 116.  
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semiotický systém – prvotnú semiózu, z ktorej potom vychádza sekundárna semióza, podstata 

mýtu.  

Ako to myslí, je zrejmé z jeho pokusu o schému mýtu (Obr. 10). 

 
Obr. 10 R. Barthes: Schéma mýtu158 

Barthes teda pracuje s teóriou, že mýtus sa realizuje v akejsi sekundárnej sfére označovania – 

uvažuje o dvoch semiotických systémoch, ktoré sú stupňovito zoradené – prvý predstavuje 

jazykový systém, druhý mýtický159.  

Mýtus podľa Barthesa má dvojitú funkciu, „označuje a dává na vědomí, vede k pochopení a cosi 

vnucuje“.160 Než sa začneme zamýšľať nad mýtmi, ktoré produkujú a/alebo reprodukujú slovenské 

masové médiá, pozrime sa na častý príklad Barthesovho mýtu, ktorý uvádza v citovanej knihe. Ide 

o obálku francúzskeho časopisu Paris-Match z júna 1955 (Obr. 11). Barthes na stručnej analýze tejto 

obálky vysvetľuje dve úrovne označovania. Na prvotnej úrovni, pri ktorej Barthes hovorí o zmysle 

obálky, „vidím mladého černocha, který je oblečen do francouzské uniformy a se zdviženými 

očima, jež jsou nepochybně upřeny na trojbarevný prapor, vzdává vojenský pozdrav.“161 Každému 

z nás je však jasné, že obrázok obsahuje i iný význam, implicitný – a práve to je mýtus, ktorý sa 

realizuje v rámci sekundárnej úrovne označovania. Barthes zdôrazňuje, že mýtus funguje navzdory 

naivite: „Ať už jsem však jakkoli naivní, dobře rozumím tomu, co mi naznačuje: že Francie je velká 

říše, že všichni její synové bez ohledu na barvu pleti věrně slouží pod její vlajkou a že 

pomlouvačům, ohánějícím se údajnými kolonialismem, se nemůže dostat lepší odpovědi než 

nadšení, s jakým tento černoch slouží svým takzvaným utlačovatelům.“162 

 

158 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 117.  
159 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 117.  
160 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 119.  
161 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 118.  
162 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 118.  
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Obr. 11 Titulná strana časopisu PARIS MATCH z júna 1955163 

Verím, že krátky exkurz do sveta Barthesových mýtov bol dostatočný na to, aby sme si uvedomili, 

aký vzťah majú k takýmto mýtom médiá. V dnešnej dobe môžeme napríklad uvažovať o mýte 

úspešného muža (ako vyzerá, čo by mal dosiahnuť, koľko by mal zarábať, ako by sa mal stravovať, 

správať...), o mýte peknej ženy (telesné proporcie, vizáž, starostlivosť „o seba“) či o mýtoch 

spojených napríklad s marginalizovanými komunitami („rómski spoluobčania“).  

Vzhľadom na spôsob života v súčasnosti je zrejmé, že mýty o spôsobe života prezentované 

v lifestyleových alebo módnych magazínoch sú stále aktuálne. Ak sa zamyslíme nad Barthesovým 

opisom mýtu o žene – spisovateľke, uvedomíme si, že v takýchto mýtoch sa časopisy pre ženy 

pohybujú stále. Vytvárajú alebo potvrdzujú mnohé mýty o ženskej kráse, o spôsobe života 

modernej ženy a podobne.  

 

163 [blackpropaganda.wordpress.com]: Roland Barthes – Paris Match – Semiotics. [online]. In 
blackpropaganda.wordpress.com. Dostupné na: 
<https://blackpropaganda.wordpress.com/2010/09/11/roland-barthes-paris-match-semiotics/>. Citované 
[2020-07-22]. 

https://blackpropaganda.wordpress.com/2010/09/11/roland-barthes-paris-match-semiotics/%3e.
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Fungovanie podobných mýtov dobre ukazuje i augustové číslo českej mutácie časopisu Elle, 

v ktorom sa nachádza napríklad článok s názvom Má je pomsta164. Ten je postavený na téze, že keď 

je žena na dne, oblečenie jej pomôže: „Když vám život hází klacky pod nohy, oblékněte si to nejlepší, 

co máte. Nejenže nepřítele položíte na lopatky svým dechberoucím citem pro styl, ale také se 

namotivujete pro lepší výkon.“165 Téza argumentuje príkladmi slávnych žien, ktoré takto v „ťažkých 

chvíľach“ reagovali, napríklad princezná Diana166 či modelka Irina Shayk. V prípade druhej 

menovanej sa opäť potvrdzuje Barthesova poznámka o tom, že mýty fungujú i na vzájomnej 

kooperácii: „I topmodelky jako třeba Irina Shayk občas potřebují dodat svému sebevědomí vzpruhu 

pomocí oblečení.“167 Mýtus o tom, že život a možno i svet sa dá zlepšiť kvalitným a sexi oblečením je 

podoprený ďalším mýtom – o topmodelkách ako istej forme „nadžien“ a zároveň ďalším mýtom, že 

i ony majú zlé dni a riešia svoje problémy presne tak, ako to autorka opisuje v článku – teda ide 

o zároveň i popieranie mýtu „nadženy“, pretože i ona má rovnaké problémy ako čitateľky Elle. Ak 

sa vrátime k princeznej Diane, tak podľa autorky článku „její oblečení bylo ztělesněním všeho, co si 

obyčejně s podváděnou ženou nespojujeme. Dianin outfit říkal: jsem svobodná, jsem sebevědomá, 

přitažlivá a vím to o sobě.“168  

V tom istom vydaní časopisu Elle nájdeme napríklad i mýtus užívania si slnečných dní v zmysle 

akejsi nadradenosti leta nad ostatnými ročnými obdobiami: „Skočte po hlavě do víru endorfinů 

a užívejte každý slunečný den, jako by byl ten poslední! Jen tak si nabijete baterky na celý rok 

dopředu.“169 Iný mýtus môžeme nájsť v rámci perexu pri foto-story Witness the Fitness: „Život je 

sport. Body získáte jen dřinou a dokonalým outfitem.“170 

Vezmite si iný typ média a skúste v ňom identifikovať aspoň dva mýty.  

K mýtom sa ešte čiastočne vrátime v časti o semiotickej analýze, do ktorej túto teóriu možno veľmi 

efektívne zaradiť.  

 

164 NOSKOVÁ, Anit: Má je pomsta. In Elle, 2020, roč. 26, č. 7, s. 60 – 62.  
165 NOSKOVÁ, Anit: Má je pomsta. In Elle, 2020, roč. 26, č. 7, s. 61.  
166 „Princ Charles 29. června 1994 v televizním rozhovoru přiznal poměr s Camillou Parker Bowles a jeho 

tehdejší manželka princezna Diana mohla mít z ostudy kabát. Místo toho si však vzala sexy malé černé 
od řecké návrhářky Christiny Stambolian a vyrazila na večírek do londýnské Serpentine Gallery.“ 
(NOSKOVÁ, Anit: Má je pomsta. In Elle, 2020, roč. 26, č. 7, s. 61.) Všimnime si zvýraznené slovné spojenia, 
ktoré potvrdzujú význam mýtu i na úrovni jazyka – frazeologický kabát ušitý z hanby princezná Diana 
vymenila za malé čierne šaty.  

167 NOSKOVÁ, Anit: Má je pomsta. In Elle, 2020, roč. 26, č. 7, s. 61.  
168 NOSKOVÁ, Anit: Má je pomsta. In Elle, 2020, roč. 26, č. 7, s. 61.  
169 MACHOVÁ, Anna – PATROVSKÁ, Mariya: The mood. In Elle, 2020, roč. 26, č. 7, s. 12.  
170 [Elle]: Witness the Fitness. In Elle, 2020, roč. 26, č. 7, s. 66. 
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INTERTEXTUALITA & MEME  
V súčasnosti populárny žáner meme sa vyznačuje viacerými vlastnosťami, na ktoré sa dá nazerať 

z hľadiska semiotiky a vďaka svojmu charakteru je i vďačným predmetom metód semiotickej 

analýzy. Meme môžeme definovať ako „relatívne nový internetový žáner, ktorý existuje primárne 

na sociálnych sieťach, resp. internetových stránkach. Najčastejšie ide o pomerne rýchlo sa šíriaci 

obrázok s textovým prvkom, prípadne o video o či pohyblivý obrázok formátu GIPH, ktorý sa 

realizuje v internetovej komunikácii, zväčša na sociálnych sieťach a tematizuje aktuálnu udalosť, 

nadčasovú či humornú tému.“171 Vhodnosť postupov semiotickej analýzy súvisí najmä s faktom, že 

„meme býva najčastejšie tvorené kombináciou obrazového prvku (fotografia, kresba, obrázok, 

komiks, video...) s verbálnym (stručný text). Zdá sa, akoby meme nadväzovalo na tradíciu 

karikatúry a komiksu, hoci zosmiešňujúci prvok v tomto prípade vyplýva väčšinou práve z 

kombinácie obrazu a písma, ktoré môžeme vnímať ako rovnocenné. A to najmä preto, lebo 

osamotene by každý z nich niesol svoj vlastný význam, kým význam meme sa aktualizuje práve ich 

spojením.“172 V súčasnosti sa meme využívajú primárne na sociálnych sieťach či online médiách, 

spojené sú najmä s Instagramom, čo je vzhľadom na orientáciu tejto sociálnej siete na vizuálne, 

obrazové a fotografické prvky, pochopiteľné.  

Meme môžeme charakterizovať niekoľkými základnými vlastnosťami: „opakovanosť, 

intertextualita, kontextovosť, príbehovosť a adresnosť“173. V rámci týchto vlastností má významné 

postavenie už spomínaná intertextualita. V nej spočíva totižto jeho pointa – odkazovaním na 

udalosť, osobnosť, text sa aktualizuje a realizuje informácia. Intertextualita pri meme spočíva 

jednak v tomto odkazovaní, zároveň sa ale realizuje i vo formálnej stránke týchto textov: „v 

opakovanom využívaní obrazových základov – tie bývajú často vybraté z iných žánrov – filmov, 

klipov, videí, titulných strán (novín, časopisov, kníh...), fotografií (napríklad z médií či sociálnych 

sietí), obalov (CD), obrázkov, malieb, počítačových hier, postov na sociálnych sieťach a pod. Keď 

obrazovú zložku meme tvorí obrázok z iného žánru, ktorý je známy v inom kontexte, meme je 

viacvýznamové i práve vďaka intertextualite.“174  

Meme je teda intertextuálne dvojako – obsahovo (odkazuje na už existujúci text) i formálne 

(odkazuje na obrázky, zvuky, videá, motívy z iných už existujúcich textov). 

Napriek tomu, že význam meme v našej ére môže zvádzať k uvažovaniu o tom, že meme je 

výsostne súčasné – aktuálne z hľadiska obsahu i formy, nie je tomu tak – z formálnej stránky meme 

 

171 STANKOVÁ, Mária: Meme a jeho využitie pri jazykovej výučbe. In QUARE, 2020, roč. 10, s. 617. 
172 STANKOVÁ, Mária: Meme a jeho využitie pri jazykovej výučbe. In QUARE, 2020, roč. 10, s. 617.  
173 STANKOVÁ, Mária: Meme a jeho využitie pri jazykovej výučbe. In QUARE, 2020, roč. 10, s. 617.  
174 STANKOVÁ, Mária: Meme a jeho využitie pri jazykovej výučbe. In QUARE, 2020, roč. 10, s. 617.  
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využívajú existujúce texty, obrázky, videá; v textovej zložke môžu siahať napríklad po tradičných 

frazeologizmoch175 a ustálených slovných spojeniach, ktoré reprezentujú tradíciu, a nie modernitu. 

Ak nie je cieľom meme hodnotiť, karikovať, ironizovať súčasnú situáciu (politickú, spoločenskú, 

kultúrnu...), i jeho textová zložka sa môže vyznačovať nadčasovosťou, neaktuálnosťou. Tak fungujú 

napríklad meme, ktoré tematizujú vzťahové či rôzne osobnostné problémy a témy.  

Pozrime sa na príklady. Zaujímavým zdrojom meme v našom spoločenskom a kultúrnom kontexte 

je projekt Zomri.sk, ktorý funguje na sociálnych sieťach Facebook176 a Instagram177. Na svojich 

účtoch zverejňujú i meme, ktoré odkazujú najčastejšie na aktuálne udalosti v domácej politike, 

kultúre či športe. Ako príklad nám poslúži meme, ktoré na svojom instagramovom profile zverejnili 

21. júla 2020 (Obr. 12). V tento deň sme si pripomenuli 140. výročie narodenia Milana Rastislava 

Štefánika. Autorom meme je karikaturista, ktorý je na Instagrame aktívny v rámci účtu 

@martinezzz_official. Pre Zomri.sk je typické, že uverejňujú viaceré fotky či meme, ktorých autorom 

nie sú len admini, ale i iní ľudia, či už ich followeri, alebo iní autori meme pôsobiaci na Instagrame, 

ako je to v tomto prípade. Tento postup sám osebe je tiež prejavom intertextuality.  

Pri meme bol okrem klasických hashtagov, ktoré administrátori Zomri.sk bežne k príspevkom 

pridávajú („#zomri #zomriofficial #zomristagram #zomrionline #budezomri“178), a mena autora 

meme stručný text: 140 rokov. Vzhľadom na výpovednú hodnotu meme, je zrejmé, že viac slov 

nebolo treba – meme je informačne nasýtené, pracuje s iróniou a jeho pointa vychádza 

z viacnásobného využitia intertextuality.  

 

175 Dokazuje to i výskum Željka Predojevića v štúdii Mudrolije internetski memi poslovičnoga karaktera na 
primjeru mrežne stranice Mudrolije sa Twittera. (PREDOJEVIĆ, Željko: Mudrolije internetski memi 
poslovičnoga karaktera na primjeru mrežne stranice Mudrolije sa Twittera. In Etnološka tribina : Godišnjak 
Hrvatskog etnološkog društva, 2019, roč. 49, č. 42, s. 152 – 172.) 

176 Dostupné na internete: <https://www.facebook.com/zomriofficial>. 
177 Dostupné na internete: <https://www.instagram.com/zomriofficial/>. 
178 ZOMRIOFFICIAL: 140 rokov... [online] Dostupné na: <https://www.instagram.com/p/CC6nRcLDhiX/>. 

Citované [2020-07-22] 

https://www.instagram.com/martinezzz_official/
https://www.facebook.com/zomriofficial
https://www.instagram.com/zomriofficial/
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Obr. 12 Meme z Instagramu @zomriofficial179 

1. Nájdite a popíšte prejavy intertextuality na uvedenom meme.  

2. Charakterizujte povahu hashtagu zo semiotického hľadiska, pomôžte si 

konkrétnym príkladom. 

 

179 ZOMRIOFFICIAL: 140 rokov... [online] Dostupné na: <https://www.instagram.com/p/CC6nRcLDhiX/>. 
Citované [2020-07-22]. 
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SEMIOTICKÁ ANALÝZA 
Semiotiku môžeme aplikovať na všetko, čo niečo označuje – na všetko, čo má význam v istej 

kultúre. Význam má najmä pri mediálnych výstupoch – kroky či postupy semiotickej analýzy sa 

dajú aplikovať na televízne a rozhlasové programy, filmy, rozprávky, komiksy, články v periodikách 

či na webe, plagáty atď.  

Výhoda semiotickej analýzy spočíva v tom, že nezostávame na povrchu textu, skúmame procesy 

skryté v ňom, sústredíme sa aj na kontext. Môžeme zistiť, prečo sa daný fenomén objavil. 

Sústredíme sa na znak a znakové systémy – semiotickú analýzu môžeme využiť pri textoch, ktoré 

obsahujú viac znakových systémov.  

Cieľom semiotickej analýzy je „odhalit, jaký význam komunikuje struktura znaků použitých ve 

sdělení. Význam je přitom výsledkem naší interpretace i toho, jaké znaky jsme schopni odhalit 

a v rámci jakých kódů a sociokulturního kontextu je budeme zvýznamňovat.“180 Úlohou semiotickej 

analýzy je identifikovať tieto znaky v texte a kódy, v rámci ktorých tieto znaky získavajú významy. 

V rámci týchto kódov musíme identifikovať paradigmy, vzťahy medzi syntagmami. Je nutné 

rozobrať aj ideologické funkcie znakov v texte a text ako celok. Aký druh reality text vytvára a ako 

to robí? Ako sa snaží zaviesť vlastné názory? Aké predpoklady má o adresátoch?  

V semiotickej analýze sa autor sústredí na komplexnosť textu, analyzuje prostredníctvom nej 

jednotlivé zložky, vzťahy medzi nimi, významy, ktoré sú v texte explicitne či implicitne prítomné. 

V prípade tejto analýzy ide teda o interpretáciu významov vyplývajúcich z významov.  

Autor i príjemca môžu k jednotlivým znakom priraďovať rôzne významy, podobné, či naopak úplne 

odlišné. Vzhľadom na to, že označovanie má dve roviny – denotatívnu aj konotatívnu – je 

semiotická analýza spojená i s konkrétnymi kultúrnymi, politickými, historickými či spoločenskými 

okolnosťami.  

Semiotická analýza je interpretačná analýza – neposkytuje absolútne tvrdenie. Nechce 

zovšeobecňovať, ale preniknúť do problematiky, pozerať sa na veci z iného uhla pohľadu, odhaliť 

nové skutočnosti. Jej výsledky budú vždy do istej miery subjektívne. Súvisí to však 

i s premenlivosťou významov, pretože text „v psané, zvukové nebo obrazové podobě je pevný, 

významy, které jsou do textů vloženy nebo v nich čtenáři nacházejí, jsou víceméně proměnlivé 

a nestálé.“181 

Semiotická analýza predstavuje jedinečný prístup k textu – založený na znakoch a kódoch, ako to 

už naznačuje jej názov. Jedinečnosť však spočíva v tom, že sa neobmedzuje na existenciu a funkciu 

 

180 SEDLÁKOVÁ, Renata: Výzkum médií. Nejužívanejší metody a techniky. Praha : Grada, 2014, s. 342.  
181 SEDLÁKOVÁ, Renata: Výzkum médií. Nejužívanejší metody a techniky. Praha : Grada, 2014, s. 331.  
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znakov a vzťahov medzi nimi, ale na ich existenciu, funkciu a vzťahy v sociálnom kontexte. V rámci 

semiotickej analýzy je možné skúmať viaceré aspekty textu ako znaku – denotáciu, paradigmatický 

aspekt, syntagmatický aspekt, konotáciu, intertextualitu – sústrediť sa i na mytológiu v zmysle 

termínu Rolanda Barthesa. 

Semiotická analýza182 inherentne nastoľuje množstvo otázok, na ktoré sa snaží nachádzať 

odpovede. Hoci vychádzame najmä z teórie Daniela Chandlera, štruktúru analýzy – konkrétne jej 

rozdelenie na štyri oblasti (predstavenie textu a tri stupne označovania) vnímame v súlade s 

poznatkami Johna Fiskeho a Johna Hartleyho. 

Tri stupne označovania v ich vnímaní sme si už vysvetlili: prvý stupeň predstavuje vzťah medzi 

označovaným a označujúcim, základný význam; druhý stupeň označovania predstavuje rozšírenie 

pôvodného významu o rôzne konotácie; tretí stupeň pracuje s ideologickým pozadím znakov – 

môžeme v ňom odhaliť komplexný obraz reality.  

Štruktúru semiotickej analýzy možno budovať práve na opísaných stupňoch označovania. Najprv 

však je dôležité analyzovaný text predstaviť.  

Preto je prvým krokom semiotickej analýzy stručná charakteristika textu. V tejto časti opíšeme 

médium, v akom text vznikol a realizuje sa; žánrové charakteristiky a kontext. V zásade sú to 

informácie typu – aký text analyzujeme, kedy vyšiel, kde, v akom rozsahu, aký má formát, kto je 

autor. V závislosti od typu textu sa môžeme sústrediť na konkrétne (ale napríklad i žánrové) 

vlastnosti napríklad televíznej reklamy, podcastu či karikatúry v mienkotvornom denníku. Daniel 

Chandler odporúča spomenúť i modalitu textu – spôsob, ako text podáva informácie, či ide o 

faktografický, alebo fiktívny spôsob narábania s informáciami, či je objektívny, alebo subjektívny, 

či využíva realistický kód a pod.183 Okrem stručnej charakteristiky textu sa sústredíme i na 

obsahový aspekt textu – téma, kľúčové body.  

Druhý krok semiotickej analýzy predstavuje uvažovanie v rámci prvého stupňa označovania. 

Pohybujeme sa na úrovni denotácie – aké znaky, aké kódy sú použité a aký je ich základný význam. 

Môžeme priblížiť syntagmatickú stránku textu – opísať syntagmatické štruktúry (argumentácia, 

narácia, deskripcia, explikácia), charakterizovať vzťahy medzi jednotlivými znakmi, nakoľko sú 

funkčné, jasné, zrozumiteľné. V tomto bode sa možno zamerať i na paradigmatický aspekt textu – 

do akej paradigmy môžeme zaradiť analyzovaný text (z hľadiska média, žánru, témy)? V závislosti 

od typu textu môžeme v tomto bode charakterizovať i napríklad farbu, neverbálnu komunikáciu, 

 

182 Tento text je konferenčný príspevok s názvom Semiotická analýza ako metóda skúmania žurnalistických 
textov, ktorý bude publikovaný v zborníku Slavica Iuvenum XXI 2020 (Ostravská univerzita, Filozofická 
fakulta).  

183 CHANDLER, Daniel: D.I.Y. Semiotic Analysis. [online]. Dostupné na internete: 
<https://comm156.pbworks.com/f/Semiotics+for+Beginners_+D.I.Y.+Semiotic+Analysis.pdf/>. Citované 
[2020-05-06]. 
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strih, zábery, rozmer, umiestnenie vo väčšom celku. Tieto aspekty v druhom kroku semiotickej 

analýzy popisujeme – definujeme ich prvotný význam, z hľadiska konotácií sa k nim môžeme vrátiť 

v treťom kroku.  

Ten sa opiera o druhý stupeň označovania, pohybujeme sa teda v rovine konotácií. V tejto časti je 

dobré zamerať sa na obrazné pomenovania (metafory a metonymie), ale i napríklad frazeológiu – 

ako fungujú v rámci textu, nakoľko sú zrozumiteľné, ako ovplyvňujú preferované čítanie, nakoľko 

súvisia s kontextom a pod. Rovnako je v nej priestor na načrtnutie intertextuálnych vzťahov, v 

rámci ktorých je dobré načrtnúť i existenciu a fungovanie skúmaného textu v rámci žánru.  

Posledný krok semiotickej analýzy sa opiera o tretí stupeň označovania, pri ktorom Renata 

Sedláková využíva označenie ideológia184. Opiera sa jednak o spomínanú definíciu Fiskeho a 

Hartleyho, no úzko súvisí i s mytológiou Rolanda Barthesa. Ten mýtus existuje ako metaznak, 

prehovor, ktorého intencia je dôležitejšia než jeho význam. Pripomeňme si Barthesove slová: 

„mýtus má imperativní, interpelativní charakter: vyvstal z určitého dějinného konceptu, vynořil se 

přímo z nahodilosti (hodina latiny, ohrožené impérium), ovšem vyhledává právě mne: je obrácen 

ke mně, podléhám jeho intencionální síle, vyzývá mne, abych přijal jeho rozpínavou 

nejednoznačnost.“185 Jeho cieľom je teda odhaliť ideológiu v pozadí skúmaného textu, 

spoločenské a kultúrne tlaky, ktoré de/formujú isté významy. Sústredíme sa na otázky, aký cieľ 

autor sledoval svojím textom, či sú nejaké znaky alebo významy v texte potlačené a iné naopak 

zvýraznené; či je text zrozumiteľný len pre istý výsek adresátov (v závislosti od vzdelania, 

vierovyznania, rodu…), alebo pre každého, či by sa interpretácie rôznych adresátov líšili v 

závislosti od rôznych situácií; či by zmena kontextu zmenila interpretáciu textu.  

Teoreticky je možné pristúpiť k analýze tak, že všetky znaky, ktoré v prvom roku identifikujeme a 

opíšeme v druhom kroku na úrovni prvého stupňa označovania, môžeme v ďalších krokoch 

analyzovať ďalej. V nadväznosti na príklad auta, ktorý využili Fiske a Hartley, by sme mohli 

uvažovať o forme semiotickej analýzy načrtnutej nižšie (Tab. 3)  

 

184 SEDLÁKOVÁ, Renata: Výzkum médií. Nejužívanejší metody a techniky. Praha : Grada, 2014, s. 337. 
185 BARTHES, Roland: Mytologie. Praha : DOKOŘÁN, 2018, s. 126  
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Tab. 3 Náčrt krokov semiotickej analýzy 

predstavenie textu 1. stupeň 
označovania 

2. stupeň 
označovania 

3. stupeň 
označovania 

fotografia auta auto, motorový 
prostriedok so 4 
kolesami 

sloboda, nezávislosť, 
finančná 
zabezpečnosť 

konzumná spoločnosť 

    

Stručne sme naznačili, čo môže byť súčasťou semiotickej analýzy. Teraz sa pokúsime uvedené 

informácie aplikovať do praxe a na konkrétnom príklade naznačíme, ako funguje semiotická 

analýza pri skúmaní žurnalistických textov.  

Objektom analýzy bude titulná strana slovenského týždenníka .týždeň (Obr. 9). Tento časopis v 

slovenskom mediálnom systéme funguje od roku 2004 a predstavuje typ média so zameraním na 

spoločenskú a politickú publicistiku.  
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Obr. 13 Titulná strana týždenníka .týždeň z 15. februára 2016186 

 

186 [tyzden.sk]: 7/2016. In tyzden.sk . [online]. Dostupné na internete: <https://www.tyzden.sk/casopis/2016-
7/>. Citované [2020-07-22]. 

https://www.tyzden.sk/casopis/2016-7/
https://www.tyzden.sk/casopis/2016-7/
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Semiotická analýza titulnej strany týždenníka .týždeň z 15. 2. 2016 

1. PREDSTAVENIE TEXTU: 

Objektom semiotickej analýzy je titulná strana týždenníka, ktorá má formát A4 a je orámovaná 

červenou až bordovou linkou. Okrem rámu je v tejto istej farbe i bodka v názve týždenníka. Inak je 

obálka čierno-biela. Obálka obsahuje obrazový prvok (portrét vtedajšieho premiéra Roberta Fica) a 

slová (jazykové znaky): týždeň; normalizácia; k čomu smerujeme s Ficom. Týždenník vychádza v 

pondelok.  

2. PRVÝ STUPEŇ OZNAČOVANIA: 

Na obálke sú využité jazykové znaky, portrét a tri farby. Čierno-biely portrét zobrazuje bývalého 

premiéra vlády SR Roberta Fica, ktorý je graficky upravený – Fico má okuliare, výrazne bledšie 

vlasy, než má v skutočnosti a viditeľnú plešinu. Portrét nereflektuje realitu, nie je jej verným 

odrazom, nejde o fotografiu, skôr o koláž upravenú v grafickom programe. Portrét je dominantným 

znakom skúmaného textu. Okrem názvu týždenníka obsahuje titulná strana slovo „normalizácia“, 

ktoré je napísané kapitálkami, boldom, bezpätkovým písmom a je rozdelené na štyri časti (NOR – 

MA – LIZÁ – CIA), nie však podľa slabík, ani podľa morfém. Jazykový znak – slovo normalizácia 

podľa kodifikačnej príručky Krátkeho slovníka slovenského jazyka znamená: 1. normalizovanie; 2. 

obnovenie tvrdej línie komunizmu po r. 1968 v býv. ČSSR; obdobie od tejto udalosti do roku 

1989187.  

Pod týmto slovom sa nachádza veta – K čomu smerujeme s Ficom, ktorá nie je ukončená 

interpunkčným znamienkom, čím ostáva nejasná modalita vetnej výpovede. Tento súbor znakov 

má iný font (pätkový, menší, menej výrazný) a vzbudzuje dojem vety začiatočným veľkým 

písmenom prvého slova. Všetky jazykové znaky okrem spomínanej bodky v názve časopisu sú 

vytlačené v bielej farbe.  

Rozloženie jednotlivých znakov zo žurnalistického hľadiska môžeme vnímať ako bežné súčasti 

titulnej stránky periodika – názov média, grafický prvok, titulok, podtitulok. Rozloženie, obrazový 

prvok ako dominanta a stručné textové prvky naznačujú, že titulná strana je súčasťou paradigmy 

titulných strán týždenníka.  

3. DRUHÝ STUPEŇ OZNAČOVANIA: 

Farebná kombinácia titulnej strany sa dá interpretovať ako symbol zašlých čias – potvrdzuje to i 

štýl portrétu (kravata, okuliare). Na titulnej strane zároveň figuruje červená farba ako symbol 

komunizmu. Pri takejto interpretácii červenej farby treba byť ostražitý, pretože i letmý pohľad na 

 

187 KAČALA, Ján – PISÁRČIKOVÁ, Mária – POVAŽAJ, Matej (Eds.): Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava : 
Veda, 2003. [online]. Dostupné na internete: https://slovnik.juls.savba.sk/?w=normalizácia. Citované 
[2020-05-03]. 

https://slovnik.juls.savba.sk/?w=normaliz%C3%A1cia
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viaceré titulné strany časopisu .týždeň naznačí, že červené orámovanie titulnej strany a červená 

bodka v názve média sú najčastejším farebným vzorom.  

Portrét ex-premiéra Roberta Fica budí farebnosťou, oblečením, okuliarmi i kravatou pocit, že ide o 

portrét prezidenta ČSSR, aké zvykli visieť na úradoch a školách medzi rokmi 1948 – 1989. Portrét 

nielenže evokuje funkciu prezidenta, podobá sa (vlasmi, okuliarmi) na Gustáva Husáka, 

predstaviteľa normalizácie. S týmito konotáciami priamo súvisí slovo normalizácia, čo naznačuje 

preferované čítanie titulky. Rozdelenie slova na štyri časti môže evokovať slabikovanie – typické i 

pre výrazné či výhražné prehovory. Ako sme naznačili vyššie, veta K čomu smerujeme s Ficom nie je 

ukončená interpunkčným znamienkom, jej modalita teda zostáva neznáma – tento jav môže byť 

spôsobený buď redakčným úzom, alebo môže reprezentovať zámer – adresát tak nie je schopný 

jednoznačne interpretovať výpoveď, ktorá by bola zrozumiteľnejšia, ak by bola ukončená bodkou, 

tromi bodkami, výkričníkom či otáznikom. Interpunkčné znamienko by poskytlo ďalší smer 

interpretácie. Pri uvedenej vete však treba spomenúť minimálne dve ďalšie konotácie – nachádza 

sa v nej sloveso smerovať, ktoré obsahuje koreňovú morfému smer. Smer-SD je názov politickej 

strany, ktorej lídrom je práve Robert Fico a ktorej politiku autor titulnej strany usúvzťažnil s 

normalizáciou. Slovo normalizácia môže byť i odpoveď na nevypovedanú otázku – kam 

smerujeme. Inú konotáciu predstavuje istý myšlienkový konštrukt, ktorý sa už niekoľko storočí 

objavuje v slovenskej literatúre, či umení – protiklad my verzus oni (naše verzus cudzie). Veta Kam 

smerujeme s Ficom pracuje i s touto konotáciou, čo naznačuje jej gramatická štruktúra (my a on 

(Fico)). Negatívne vnímanie normalizácie umocňuje i výraz tváre, ktorý možno vnímať ako znak v 

rámci kódu neverbálnej komunikácie. 

4. TRETÍ STUPEŇ OZNAČOVANIA 

Z hľadiska tretieho stupňa označovania v tomto prípade treba spomenúť preferované čítanie v 

zmysle snahy autora primäť (vedome či nevedome, implicitne či explicitne) adresáta čítať text tak, 

ako to autor vyžaduje. Je zrejmé, že preferované čítanie tejto titulky je založené na negatívnom 

vnímaní osoby Roberta Fica, ktoré vychádza z konotácií portrétu i slova normalizácia.  

Toto negatívne hodnotenie možno vnímať ako ideologický aspekt – titulná strana (i celý časopis) 

zrejme nie je určený voličovi Smer-SD, či človeku, ktorý adoruje bývalý režim, povedzme konkrétne 

Gustáva Husáka. Je však možné, že takýto typ adresátov by mohol teoreticky titulnú stranu 

časopisu vnímať i pozitívne, ak by nenastalo preferované čítanie. 

Predložená semiotická analýza predstavuje jeden z množstva možných prístupov k tomu, ako sa 

dajú analyzovať znaky na uvedenej obálke.  

Vyberte si jednu z obálok týždenníku .týždeň a vytvorte semiotickú analýzu podľa 

informácií uvedených v tejto kapitole. 
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