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ÚVOD 

 

 Po ročnej odmlke, ktorú sme však vyplnili zborníkom vedeckých 

príspevkov vydaným pri príležitosti osláv 60 rokov od založenia Katedry 

žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako prvej 

vysokoškolskej vzdelávacej inštitúcie tohto typu1, prinášame opäť záujemcom 

o teóriu a prax masových médií, ako aj širších súvislostí komunikačnej činnosti 

seriálový elektronický zborník vedeckých príspevkov ŽURNALISTIKA, 

MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ. Aj z tohto dôvodu je aktuálne vydanie zborníka 

s poradovým číslom 3 – 4 koncipované ako dvojčíslo a zahŕňa dva typy 

autorských vedeckých príspevkov.  

 V prvom oddiele sú publikované vedecké state a štúdie, ktoré boli 

prezentované na vedeckej konferencii s názvom Médiá a ich perspektívy 

v 21. storočí, usporiadanej pod záštitou samotného dekana Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, prof. PhDr. Jaroslava Šušola, Phd., ktorý 

konferenciu aj slávnostne otváral. Spomínané sympózium vzniklo v spolupráci 

troch katedier – Katedry žurnalistiky FiF UK ako hosťujúcej katedry, Katedry 

knižničnej a informačnej vedy FiF UK a Katedry marketingovej komunikácie 

FiF UK – a reprezentuje model, ako možno prehĺbiť kooperáciu viacerých 

vedecko-výskumných pracovísk pôsobiacich na jednej akademickej pôde, a to 

najmä v prípade, ak ich spája spoločný výskumný problém.  

 Jednotliví vystupujúci zo všetkých zúčastnených katedier ponúkli svoje 

pohľady i prognózy na rôzne aspekty pôsobenia masových médií – od tých 

klasických – printových, rozhlasových a televíznych (ako napríklad štúdia Petra 

Kubínyiho o zániku žánru fejtónu alebo príspevky Jaroslava Bučeka 

o moderátorovi televíznej publicistiky či Jany Pazderovej o histórii zábavného 

televízneho vysielania na Slovensku) až po médiá nové, reprezentované 

predovšetkým populárnymi sociálnymi sieťami a inými informačnými 

                                                           
1 Zborník 60 rokov vysokoškolského štúdia žurnalistiky na Slovensku je voľne prístupný na webovej 
stránke katedry: http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=625 
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internetovými portálmi. Práve takzvané nové médiá v súčasnosti suplujú 

v mnohých ohľadoch úlohu klasických žurnalistických, ergo spravodajských 

komunikačných kanálov, čo so sebou prináša jednak potrebu modernizácie 

klasických médií (naznačuje to vo svojom príspevku o dátovej žurnalistike Ján 

Hacek), ale zároveň i širšiu a efektívnejšiu kontrolu novoetablovaných médií 

na mediálnom trhu, ako o tom uvažuje Andrea Hrčková vo svojej štúdii 

zameranej na enumeráciu manipulačných techník na sociálnych sieťach. Hlbšej 

reflexii sa nevyhol ani samotný jazyk ako elementárne komunikačné médium, 

o čom svedčia vedecké state Miloša Horvátha a Vlasty Konečnej.   

 Sme radi, že vo viacerých príspevkoch, ktoré odzneli na predmetnej 

konferencii Médiá a ich perspektívy v 21. storočí, rezonuje kritický pohľad 

na súčasný stav masových médií doma i v zahraničí a tešia nás predovšetkým 

nové výskumné stimuly, ktoré priniesli do problematiky masovej komunikácie 

mladí vedeckí pracovníci z Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

 Nekonferenčné vedecké príspevky, ktoré tvoria druhý oddiel zborníka, 

vznikli z aktuálnych potrieb Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave a predstavujú čiastkové výskumné sondy 

do problematiky krajanskej žurnalistiky (rozsahom mohutná štúdia Márie 

Follrichovej), ako aj problematiky internetových televízií (štúdia Jany 

Kozmonovej) a štylizovania žurnalistických textov (štúdia Miloša Horvátha).   

 Veríme, že ponúknuté príspevky si opäť nájdu čitateľov z radov 

študentov i vedecko-výskumných pracovníkov, čím sa, dozaista, naplní 

poslanie ich autorov, ako aj poslanie vedy ako takej.  

    

M i l o š    H O R V Á T H 

(editor) 
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PODOBY ŽURNALISTOV V PREMENÁCH ČASU – 

FRANCÚZSKI ŽURNALISTI OD PREDCHODCOV 

PO ETABLOVANIE ŽURNALISTICKEJ PROFESIE 

(12. STOROČIE –  ZAČIATOK 20. STOROČIA) 

 

DD  aa  nn  uu  šš  aa      SS  EE  RR  AA  FF  ÍÍ  NN  OO  VV  ÁÁ  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave  

      

„Tempora mutantur nos et mutamur in illis.“ (Walther)  – „Časy sa stále 

menia a my sa meníme s nimi.“1 Tento výrok je pripisovaný franskému kráľovi 

Lotharovi I. Nadčasový význam jeho slov je nespochybniteľný. Stačí 

si premietnuť zmeny, ktoré sa v spoločnosti udejú počas jedného ľudského 

života. Generácia detí narodených na Slovensku krátko po 2. svetovej vojne 

by mohla tieto zmeny zjednodušene zhrnúť takto: V spoločensko-politickej 

rovine ako prechod od totality k demokracii, od rozdelenia Európy na dva 

tábory po budovanie spoločného Európskeho domu, v spoločensko-

ekonomickom kontexte ako prechod od riadeného k trhovému hospodárstvu, 

od koruny k euru, v spoločensko-technickom kontexte ako prechod 

od atramentového písacieho pera k elektronickému peru, ako posun od tradič-

ných médií k médiám novým, k rýchlemu internetu v mobile, smartfóne 

či tablete.  

V predkladanej štúdii sa pokúsime priblížiť mladej nastupujúcej 

generácii podoby žurnalistov od ich predchodcov až po etablovanie 

žurnalistickej profesie na príklade Francúzska, krajiny, v ktorej bolo v roku 1665 

po prvý raz použité slovo „journal“ (žurnál) a v roku 1703 „journaliste“ 

(žurnalista) a v ktorej počas Francúzskej revolúcie v roku 1789 uzrela svetlo 

sveta Deklarácia práv človeka a občana, proklamujúca vo svojom XI. bode 

                                                           
1 KUŤÁKOVÁ, Eva – MAREK, Václav – ZACHOVÁ, Jana (Eds.). 1988. Moudrost věků: Lexikon 
latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Členská knižnice Nakladatelství Svoboda, 1988. s. 513.  
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právo každého človeka vyjadrovať sa slobodne, pričom za zneužitie tejto 

slobody sa musel zodpovedať pred zákonom. Francúzska – krajiny, ktorá mala 

veľký vplyv na vývoj žurnalistiky v celej kontinentálnej Európe.  

 Zachytiť podobu francúzskych žurnalistov a žurnalistiky v spoločensko-

historickom kontexte nie je jednoduché. Francúzska žurnalistika neplnila vždy 

funkciu prostredníka, zameranú na uspokojovanie potrieb čitateľov, ako je 

tomu dnes. Dlhý čas sa nachádzala na pomedzí literatúry a politiky. V  štúdii 

vychádzame z premisy, že žurnalistom sa mohol nazvať každý a určujúcim 

faktorom pre podobu francúzskej žurnalistiky a žurnalistov v sledovanom 

období (od 17. storočia po prvé decéniá 20. storočia) bolo médium (periodická 

tlač) a jeho rola v premenách času.  

 V tomto časovom úseku francúzska spoločnosť prešla zmenou 

od tradičnej k modernej spoločnosti, od vlády kráľov, cisárov až k republike 

a jej periodická tlač od tlače s jednou z najprísnejších cenzúr k najliberálnej-

šiemu tlačovému zákonu na svete, od dreveného Gutenbergovho 

tlačiarenského stroja až k moderným rotačným strojom, od periodík pre úzky 

okruh vyvolených po periodickú tlač pre masy s miliónovými nákladmi 

a jej tvorcovia od „všeumelcov“ až po profesionálnych žurnalistov. 

   

Exkurz – predchodcovia francúzskych žurnalistov 

 Predchodcami francúzskych žurnalistov v období stredoveku boli 

trubadúri, resp. truvéri, ktorí v 12. storočí začali komponovať balady 

a rozprávať príbehy. Chodili z mesta do mesta, spievali o politike, o mravoch, 

o malých i veľkých udalostiach. Písomné informácie „avvisi“ sa šírili 

od 12. storočia na panovníckych dvoroch, v kláštoroch i medzi západoeuróp-

skymi obchodnými centrami. Takýmto centrom bolo vo Francúzsku mesto 

Lyon. Daná situácia trvala niekoľko storočí.  

 Prelomom bol Gutenbergov objav kníhtlače na báze pohyblivých písmen 

okolo roku 1450. Kníhtlač sa rozšírila v západnej Európe veľmi rýchlo. V Paríži 

na Sorbonne inštalovali prvý tlačiarenský lis už v roku 1469. V roku 1500 bolo 
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v Paríži už 30 tlačiarenských dielní, druhým najvýznamnejším tlačiarenským 

centrom sa stal Lyon a vlastnú kníhtlačiareň malo aj 47 ďalších francúzskych 

miest.2  V tlačiarňach sa tlačili nielen knihy, pribudli aj neperiodické tlačoviny 

malého formátu na hrubom papieri, textové či ilustrované „occasionnels“ 

o osobitných udalostiach, akou bol príchod panovníka do mesta, senzáciechtivé 

„canards“ napríklad o rodičoch, ktorí zabili vlastného syna, nespoznajúc ho, 

mienkotvorné „libelles“, v ktorých našla svoj výraz dobová opozícia. 

Informácie pre tieto tlačoviny dodávali tlačiarom informátori spravidla 

z prostredia služobníctva alebo z prostredia jemu blízkeho. Trh s informáciami 

prebiehal nasledovne. Prvá skupina týchto „poskytovateľov informácii“ mala 

vyhradeného odberateľa, druhá skupina predávala informácie komukoľvek, 

kto si ich prišiel kúpiť. Kým prvá skupina sa orientovala na každodenné 

informácie, druhá  sa sústreďovala na vyhľadávanie exkluzivít, ktoré sa dali 

predať drahšie.3 Keďže informácie, ktoré podávali, neboli spravidla veľmi 

vierohodné, spoločnosť sa na týchto spravodajcov pozerala s dešpektom. 

Nezriedka skončili vo väzení, resp. deportáciou do kolónií. 

 

1. Francúzski žurnalisti v 17. storočí 

 Sedemnáste storočie vo Francúzsku bolo storočím vlády Ľudovíta XIII. 

(1624 – 1643), kardinála Mazarina (1643 – 1661) v čase maloletosti Ľudovíta XIV. 

a vlády samotného Ľudovíta XIV. zvaného kráľ Slnko v rokoch 1661 až 1715. 

Krajina bola absolutistickou monarchiou zaangažovanou vo viacerých vojnách. 

Aj napriek viacerým víťazstvám, krajina chudobnela. V oblasti kultúry 

a umenia Francúzsko v 17. storočí zažívalo svoj zlatý vek. Periodická tlač 

to však nemala jednoduché. Legislatíva v období tzv. Starého režimu sa 

opierala o systém kráľovského privilégia, resp. predbežného povolenia, ktoré 

                                                           
2 DÉDAME, Roger. 2004. Une Histoire du livre de Gutenberg au multimédia. Clamécy: Le Temps 
des Cerises, 2004. s. 18.  
3 VOYENNE, Bernard. 1985. Les journalistes  français. Paris: Retz, 1985. s. 24. 
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zabezpečovalo vydavateľovi monopol na tlač a na cenzúru.4 Technika kníhtlače 

sa v priebehu 17. storočia takmer nezmenila. Distribúciu povolených periodík 

zabezpečovala kráľovská pošta. Do francúzskej žurnalistiky v 17. storočí popri 

anonymných dodávateľoch informácií vstúpili a do jej histórie sa zapísali 

vysokí štátni úradníci, literáti a katolícki kňazi.   

 Ako „orchestrálny artista“ (homme d’orchestre) sa do dejín francúzskej 

periodickej tlače zapísal Théophraste Renaudot, zakladateľ prvého 

francúzskeho týždenníka La Gazette v roku 1631, od ktorého sa odvíjalo 

pomenovanie prvých francúzskych novinárov ako „gazetiers“. Bol totiž nielen 

direktorom svojich novín, ale aj ich redaktorom či rewriterom, keďže väčšinu 

informácií dostával z kráľovského dvora, od kardinála de Richelieu, 

od korešpondentov a sám ich len upravoval. Svoj týždenník spočiatku tlačil 

v malej dielničke, neskôr už mal veľký ateliér  s troma tlačiarenskými lismi 

a pri práci mu pomáhala akási prvá redakčná rada.5 Živil ho však plat 

kráľovského historiografa.  

 Periodická tlač bola od začiatku veľmi príťažlivou aj pre francúzskych 

literátov. Časť z nich ju využívala ako zdroj obživy, časť ako odrazový mostík 

do sveta krásnej literatúry či vysokej politiky. Prvým literátom vo Francúzsku, 

ktorý sa angažoval v novinách, bol Jean Loret. V rokoch 1650 až 1655 vydával 

za odmenu veršované noviny La Muse historique pre Mlle de Longueville, 

vojvodkyňu de Namours. Bol totiž oficiálnym členom jej služobníctva. Platený 

bol nepravidelne a veľmi nízko. Svojej zamestnávateľke ďakoval za plat 

aj vo veršoch periodika.6  Nový rozmer do francúzskej periodickej tlače vniesol 

Donneau de Visé, historikmi označovaný ako „treťotriedny literát“.7 V roku 

1672 získal povolenie vydávať Mercure galant, ktorý v roku 1605 založil otec 

Jozef a v ktorého vydávaní do roku 1644 pokračoval Théophraste Renaudot. 

                                                           
4 CAZENAVE, Élisabeth – ULMANN-MAURIAT, Caroline. 1994. Presse, radio et télévision 
en France de 1631 à nos jours. Paris: Hachette Livre, 1994. s. 5. 
5 VOYENNE, Bernard. 1985. Les journalistes  français. Paris: Retz, 1985. s. 20. (Citácie 
z francúzskej odbornej literatúry v texte štúdie sú prekladom samotnej autorky). 
6 Tamže, s. 38 – 39. 
7 Tamže, s. 40. 
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 Donneau de Visé sa rozhodol čitateľov zabávať. Najmä dámy na vidieku 

rozprávaním o dianí v Paríži. Vytvoril prvé periodikum magazínového typu. 

Zo štvrťročníka sa zakrátko stal týždenník. Od roku 1680 spolupracoval 

s Thomasom Corneillom, ktorý mu do novín odporučil svojho synovca, 

„mladého muža bez osobitných znalostí, ale schopného  písať, resp. hovoriť príjemne 

o čomkoľvek.“8 Donneau de Visé, podobne ako pred ním Théophraste Renaudot,  

využil vplyv, ktorý vďaka periodiku Mercure galant získal, na svoje 

vymenovanie za kráľovského historiografa. Tento post mu zaručoval dobrý 

príjem a byt v Louvri. Magazín Mercure galant po ňom prevzal Dufresny, 

údajný ľavoboček francúzskeho kráľa Henricha IV.  

 Francúzsku vyššiu spoločnosť 17. storočia však netvorili len vrstvy, ktoré 

sa chceli zabávať. Rešpektovaní členovia spoločnosti z oblasti prírodných vied, 

histórie a filozofie sa rozhodli založiť si vlastný tlačový orgán. Jeho 

zakladateľom sa stal vysoký štátny úradník, Denis de Sallo. Prvý titul tejto 

prestížnej tlače, založený v roku 1665, dostal názov Journal des Savants.  

Pomenovanie „journal“, ktoré v priebehu poldruha storočia zovšeobecnelo,  

sa spočiatku vzťahovalo iba na serióznu, explikatívnu tlač na rozdiel 

od informačných „gazettes“. Pomenovanie „journaliste“, žurnalista po prvý raz 

použil v roku 1703 časopis Journal de Trévoux9, imitátor predchádzajúceho 

titulu. Po desiatich rokoch sa nástupcom Denisa de Sallo na čele Journal 

des Savants stal abbé Gallois, ktorý ešte posilnil vedecký charakter periodika, 

nakoľko sa v tom istom čase stal doživotným sekretárom Akadémie vied.  

 

2. Francúzski žurnalisti v 18. storočí 

 Po skone Ľudovíta XIV., v čase maloletosti jeho vnuka, sa v rokoch 1715 

až 1723 stal regentom kráľov brat Filip Orleánsky. V čase jeho vlády došlo 

k zadlženiu krajiny, k poklesu mravov a k oslabeniu kráľovskej moci. Nastúpila 

doba osvietenstva. Hoci v čase panovania Ľudovíta XV. (1723 – 1754) nastal  

                                                           
8 VOYENNE, Bernard. 1985. Les journalistes  français. Paris: Retz, 1985. s. 41. 
9 Známy i ako Mémoire de Trévoux (poznámka autorky).  



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

14 | S t r a n a  

spočiatku určitý demografický a komerčný pokrok, finančné problémy však 

narastali. „Triumfujúce filozofické myslenie nahlodávalo základy kráľovskej moci 

a moci cirkvi.“10 Víťazné vojny vystriedali porážky. Ľudovít XVI., nástupca 

Ľudovíta XV., nebol schopný vyriešiť finančné problémy a ekonomickú krízu. 

O slovo sa čoraz hlasnejšie uchádzal tzv. tretí stav – mešťania. Rok 1789 

priniesol v máji zvolanie Generálnych stavov, z ktorých sa v júni stalo 

Ústavodarné Národné zhromaždenie, v júli padla Bastila a v auguste bola 

prijatá Deklarácia práv človeka a občana. Francúzsko sa stalo konštitučnou 

monarchiou. V krajine silnel republikanizmus. Kráľov útek viedol v septembri 

1792 k vyhláseniu 1. republiky, ktorá s vlastným datovaním rokov a vlastnými 

názvami mesiacov pretrvala až do roku 1804, do vzniku Prvého cisárstva.  

 Historici médií v 18. storočí vo Francúzsku až do zlomového roku 1789 

nezaznamenali nijaký mimoriadny rozmach periodickej tlače a žurnalistickej 

profesie, čo súviselo s prísnymi cenzúrnymi opatreniami, ktoré vo svojej hre 

Figarova svadba v roku 1775 vystavil ostrej kritike Pierre A. Caron 

de Beaumarchais (1732 – 1799). Do väzenia sa dostal aj filozof Denis Diderot 

(1713 – 1784). Situácia sa zlepšila, až keď sa v roku 1750 stal generálnym 

direktorom Librairie Guillaume de Malesherbes (1721 – 1794), ktorý postavil 

tlač pod režim tzv. kontrolovanej slobody. Aj on sa však bál zakladania nových 

periodík, preto zabránil ich vzniku.11  Napriek tlaku nové myšlienky cirkulovali 

vo forme kníh či periodík tlačených v cudzine s povolením šírenia 

vo Francúzsku.  Sloboda tlače zavládla vo Francúzsku až v revolučných rokoch. 

Bola zakotvená v XI. bode Deklarácie práv človeka a občana ustanovenej 

26. augusta 1789.12 Od augusta 1789 do augusta 1792 nebola ničím obmedzená.   

 Tlačiarenská technika prešla v 18. storočí vo Francúzsku určitou 

modernizáciou. Kovové tlačiarenské stroje umožnili prejsť z tlače 300 strán 

                                                           
10 DICTIONNAIRE LAROUSSE. 1980. Paris: Librairie Larousse, 1980. s. 1231.  
11 CAZENAVE, Élisabeth – ULMANN-MAURIAT, Caroline. 1994. Presse, radio et télévision 
en France de 1631 à nos jours. Paris: Hachette Livre, 1994. s. 7. 
12 DUROSELLE, Jean-Baptiste. 2002. Dejiny Európy a Európanov. Bratislava: Fortuna Print, 2002. 
s. 256 – 257.  
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na 2000 strán obojstrannej tlače pri štrnásťhodinovom pracovnom čase.13 

To dovolilo zvýšiť náklady periodickej tlače, ktorá postupne prestala slúžiť 

len elite schopnej zaplatiť predplatné. „Dnes všetci čítajú a chcú čítať o všetkom“, 

poznamenal Denis Diderot v roku 1758 v Journal encyclopédique.14 V roku 1777 

začal vychádzať prvý francúzsky denník Journal de Paris. Napriek svojej dennej 

periodicite bol periodikom prevažne literárnym, umeleckým a vedeckým. 

Po deklarácii slobody tlače v roku 1789 zaznamenala periodická tlač značný 

rozmach. Tlač, ktorá bola dovtedy v područí moci, sa sama stala mocou. 

Vo francúzskej žurnalistike sa v 18.  storočí naďalej angažovali spisovatelia 

a kňazi, v prvej polovici 18. storočia k nim pribudli filozofi a politici, po roku 

1789 advokáti, lekári, profesori, tlačoví podnikatelia, ale aj neznámi mladí 

ľudia, ktorí sa vďaka žurnalistike stali známymi.  

 

2.1 Spisovatelia kontra žurnalisti 

 Začiatkom 18. storočia sa žurnalistickým žánrom vo francúzskej tlači 

stala literárna kritika.  Kritickej funkcie tlače sa dožadoval vo svojom periodiku 

Nouvelliste de Parnasse (1723) aj abbé Pierre Guyot Desfontaines (1685 – 1745). 

Novinár z Parnassu nemal len informovať, ale mal „myslieť, súdiť a uvažovať.“15 

Uverejňovanie kritiky presadzoval aj publicista Élie Fréron (1718 – 1776) 

vo svojom Année littéraire, plnom obávaných sarkazmov. V ňom si dovolil 

kritizovať encyklopedistov ale i Voltaira (1694 – 1778), známeho francúzskeho 

spisovateľa, ktorý sa stal jeho smrteľným nepriateľom.  Bernard Voyenne, autor 

knihy Les journalistes français, v tejto súvislosti konštatuje, že spisovatelia 

nedokázali prijať kritiku zo strany ľudí16, ktorých považovali za menej 

hodnotných od seba.17 

                                                           
13 DÉDAME, Roger. 2004. Une Histoire du livre de Gutenberg au multimédia. Clamécy: Le Temps 
des Cerises, 2004. s. 46.   
14 WOLGEENSINGER, Jacques. 1989. L’Histoire à la Une La grande aventure de la Presse. Paris: 
Gallimard, 1989. s. 36. 
15 VOYENNE, Bernard. 1985. Les journalistes  français. Paris: Retz, 1985. s. 46.  
16 Rozumej žurnalistov (poznámka autorky).  
17 VOYENNE, Bernard. 1985. Les journalistes  français. Paris: Retz, 1985. s. 46. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

16 | S t r a n a  

 

2.2. Predrevolučná a revolučná žurnalistická tribúna 

 Predrevolučná žurnalistická obec vo Francúzsku bola veľmi malá. 

Podklad vyhotovený pre la Maison du Roi v roku 1765, na ktorý upozornil 

Bernard Voyenne, zaznamenal v celom Francúzsku len dvadsať periodík, 

z toho tri v provincii. Podľa jeho názoru vo Francúzsku sa v tom čase venovalo 

žurnalistike len okolo sto ľudí. Platené boli len hviezdy, nie „proletariát tlače.“18 

 Prvým žurnalistom, ktorý sa stal poslancom, bol gróf Gabriel Honoré 

Riqueti de Mirabeau (1749 – 1791). Vydával viacero periodík. V jednom  z nich, 

Lettres de Mirabeau à ses commetants, 10. mája 1789 uverejnil svoj novinársky 

prejav pod názvom La liberté de la presse (Sloboda tlače), v ktorom staval 

na pranier jej odporcov.19 Jeho idey v kontexte s ťažkou situáciou obyvateľstva 

spôsobenou neúrodou a hladom viedli k vypuknutiu revolúcie.  

 Menej známym predstaviteľom francúzskej revolučnej žurnalistiky popri 

Jeanovi-Paulovi Maratovi (1743 – 1793), Camilovi Desmoulinsovi (1760 – 1794) 

či Jacquovi Hébértovi (1757 – 1794) bol Elysée Loustalot (1761 – 1790). Tento 

mladý muž sa stal  redaktorom periodika Les Révolutions de Paris, ktoré založil 

Prudhomme tri dni po páde Bastily. S veľkým entuziazmom obraňoval a šíril 

nové myšlienky a hoci zomrel mladý, do histórie francúzskej žurnalistiky 

sa zapísal svojim novinárskym prejavom Contre la peine de mort (Proti trestu 

smrti), uverejňovanom v periodiku Les Révolutions de Paris v čase od 19. do 26. 

decembra 1789, ktorým sa zasadzoval za jeho zrušenie.20  

 Na stranu royalistov sa postavil spisovateľ a žurnalista Antoine Rivarol 

(1753 – 1801) vo svojom periodiku Actes des Apôtres. Hoci pochádzal z jednodu-

chých meštianskych kruhov, začal používať šľachtický predikát „comte de“, 

„gróf z“. 

                                                           
18 VOYENNE, Bernard. 1985. Les journalistes  français. Paris: Retz, 1985. s. 50. 
19 Bližšie pozri: GINISTY, Paul. 1920. Anthologie du Journalisme. Paris: Librairie Delagrave, 1920, 
s. 35 – 36. 
20 Tamže, s. 39 – 42. 
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 Podnikateľ z tlačiarenskej rodiny Charles Louis Panckoucke, od roku 

1762 kníhkupec a direktor periodika Le Mercure de France od roku 1778, začal  

v roku 1789 vydávať nepolitický veľkoformátový informačný denník 

Le Moniteur universel na spôsob anglickej tlače. Len periodikum tohto typu 

mohlo prežiť striedanie frakcií pri moci a najmä obdobie Teroru.  

 Obdobie Teroru sa začalo na jeseň v roku 1792, keď bola vyhlásená 

republika a zosilnelo v roku 1793 po poprave francúzskeho kráľa, keď sa moci 

ujal Výbor pre verejné blaho na čele s Maximiliánom de Robespierrom. Z obavy 

o osud revolúcie a vlasti prijal výbor rozhodnutie, že každý, kto by sa  pokúsil 

formou tlače propagovať obnovenie kráľovstva, resp. rozpustenie národného 

zastúpenia, mal byť postavený pred revolučný tribunál a popravený.21 

Toto rozhodnutie stálo život mnohých revolučných žurnalistov. Obdobie 

Teroru sa skončilo v roku 1794, keď Maximilián de Robespierre a jeho stúpenci 

sami skončili pod gilotínou. 

 Sloboda tlače bola obnovená v roku 1795 po nástupe Direktória. Avšak 

už v roku 1796 boli obnovené reštrikčné opatrenia. Aby si zabezpečila podporu 

periodickej tlače,  pristúpila vtedajšia vláda prostredníctvom politického úradu 

k subvencovaniu viacerých periodík, ktoré sa zmenili na oficiálne orgány. 

V rokoch Direktória (1795 až 1799) bol navyše v boji proti tlači zavedený kolok, 

ktorý zvyšoval cenu predplatného. Periodická tlač stratila časť svojich čitateľov. 

 

3. Francúzski žurnalisti v 19. storočí a v prvých decéniách 20. storočia 

 Zmeny v postavení francúzskych žurnalistov a žurnalistiky v 19. storočí 

a na začiatku 20. storočia možno rozdeliť  do dvoch časových úsekov. Prvý 

úsek zahŕňa roky 1800 až 1870, keď vďaka spoločenskému, technickému 

a ekonomickému pokroku periodická tlač lacnela, bola dostupnejšia čoraz 

širšiemu publiku, ktoré malo nové nároky na jej obsah, a tým aj na jej tvorcov.  

Hoci do žurnalistiky naďalej vstupovali zástupcovia iných profesií, stúpal počet 

                                                           
21 CAZENAVE, Élisabeth – ULMANN-MAURIAT, Caroline. 1994. Presse, radio et télévision 
en France de 1631 à nos jours. Paris: Hachette Livre, 1994. s. 12. 
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žurnalistov vykonávajúcich túto činnosť ako hlavný zdroj obživy. Druhý úsek 

zahŕňa roky 1871 až 1914, ktoré sú vo Francúzsku nazývané Belle Époque čiže 

Krásna Epocha, v ktorej nedošlo k závažným vojnovým konfliktom, ale naopak 

darilo sa rozvoju techniky. Jej novinky boli prezentované na svetových 

výstavách. Rozvoj techniky a pokojné roky viedli aj k rastu počtu titulov 

periodickej tlače a  k miliónovým nákladom viacerých z nich, predávaných 

poulične i vďaka odbúraniu reštrikcií a prijatiu liberálneho tlačového zákona 

v roku 1881. Roky 1870 až 1914 boli rokmi, počas ktorých sa status žurnalistu  

vo Francúzsku profesionalizoval. Žurnalistika prestala byť zamestnaním, 

o ktorom sa žartovne tvrdilo, že vedie k úspechu za predpokladu, 

že ho opustíme. Stala sa aj prostriedkom na sociálny vzostup, ako to na príklade 

hlavného hrdinu opísal Guy de Maupassant (1850 – 1893) vo svojom románe 

Bel Ami, v ktorom vykreslil svet parížskej tlače v roku 1885. Čoraz väčší bol 

počet žurnalistov, ktorí nimi chceli i zostať.22 

 

3.1. Francúzski žurnalisti v rokoch 1800 až 1870 

 Roky 1799 až 1804 vo Francúzsku boli rokmi Konzulátu na čele 

s Napoleonom Bonapartom, ktorý v tých rokoch vo Francúzsku položil základy 

silného, centralizovaného štátu (zriadenie Francúzskej banky, prijatie Občian-

skeho zákonníka, zavedenie lýceí ). V rokoch 1804 až 1814 nasledovalo 

1. Cisárstvo, ktorého režim bol čoraz silnejšie autoritársky. Snaha o získanie 

nových území sa po počiatočných víťazstvách skončila porážkami v Rusku 

a v bitke pri Lipsku a prvou abdikáciou Napoleona Prvé cisárstvo nakrátko 

vystriedala Prvá reštaurácia Bourbonovcov na čele s Ľudovítom XVIII. Ten istý 

panovník sa vrátil k moci aj po krátkom intermezze Napoleonovej vlády počas 

Sto dní (v marci až júni 1815) od návratu z ostrova Elba po porážku 

pri Waterloo. V roku 1824 ho vystriedal ultra-royalista Charles X., ktorý svojimi 

protitlačovými opatreniami vyprovokoval revolúciu v roku 1830. V novo-

                                                           
22 Bližšie pozri: MATHIEN, Michel. 2007. Les journalistes, histoire, pratique et enjeux. Paris: 
Ellipses, 2007. s. 63 – 64.  
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vzniknutej Júlovej monarchii, ktorá pretrvala až do roku 1848, vládol Ľudovít 

Filip I., kráľ Francúzov. V uvedených rokoch zosilnelo vo Francúzku 

meštianstvo a v súvislosti s priemyselnou revolúciou i proletariát. Ekonomická 

kríza v rokoch 1846 až 1848 prispela k pádu režimu, ktorý na krátky čas (1848 – 

1851) vystriedala Druhá republika. Jej demokratické výdobytky (všeobecné 

volebné právo, sloboda tlače a zhromažďovania) však nevydržali dlho. Už 

v decembri 1851 došlo k štátnemu prevratu, keď Ľudovít Napoleon Bonaparte, 

Napoleonov synovec, nastolil autoritatívny prezidentský režim. V roku 1852 sa 

z Francúzska stalo II. cisárstvo a z Ľudovíta Napoleona Napoleon III. 

Industrializácia, stavba železníc zmenili vzhľad krajiny a Hausmannova 

prestavba vzhľad hlavného mesta. Po úspechoch však prišlo nešťastné 

angažovanie sa v expedícii do Mexika, autoritatívne cisárstvo v roku 1870 

vystriedalo cisárstvo parlamentné, ktorého pád znamenala prusko-francúzska 

vojna v tom istom roku. 

  

3.1.1. Francúzski žurnalisti v Prvom cisárstve 

 Pre periodickú tlač a jej tvorcov neboli roky striedajúcich 

sa štátoprávnych formácií jednoduché. Napoleon nemal rád žurnalistov, 

po svojom nástupe zakázal 60 zo 70 politických periodík v Paríži a zakázal 

vznik nových. Zabavil Le Journal des Débats bratov Bertinovcov, ktorý 

bol úspešný vďaka žánru fejtónu a urobil z neho Le Journal de l‘Empire. V roku 

1811 zostali v Paríži už len 4 denníky La Gazette de France, Le Moniteur, Le Journal 

de Paris a Le Journal de lEmpire. Napoleon prikázal kontrolovať nielen tlač 

všeobecne informačného charakteru, ale aj literárne periodiká a ich autorov. 

Elisabeth Cazenave a Caroline Ulmann-Mauriat konštatujú, že na konci 

cisárstva bola situácia tlače vo Francúzsku horšia ako za Starého režimu.23 

Príkladom spisovateľa zo šľachtických kruhov, ktorý vstúpil v rokoch Prvého 

cisárstva do francúzskej žurnalistiky, bol François René, vikomt 

                                                           
23 CAZENAVE, Élisabeth – ULMANN-MAURIAT, Caroline. 1994. Presse, radio et télévision 
en France de 1631 à nos jours. Paris: Hachette Livre, 1994. s. 14. 
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de Chateaubriand (1768 – 1848). Za svoj kritický príspevok uverejnený 

v periodiku Le Mercure v roku 1807 po zavraždení vojvodu d‘Enghien upadol 

do nemilosti a musel opustiť Paríž.  Do periodika boli dosadení štyria cenzori. 

 

3.1.2 Francúzski žurnalisti počas Prvej reštaurácie Bourbonovcov (1814 – 1815) 

 Po páde Napoleona a nástupe Bourbonovcov vystriedalo určité 

uvoľnenie tlačovej legislatívy jej opätovné sprísnenie. Kým v článku 8 Charty 

zo 4. júna 1814 sa konštatovalo, že Francúzi majú právo uverejniť svoje názory 

slobodne v súlade so zákonmi, ktoré mali stíhať zneužitie tejto slobody, 

už o niekoľko mesiacov nato sa zákon z 21. októbra 1814 vrátil k systému 

predbežného povolenia a všetky periodiká do 20 strán podriadil kráľovskej 

cenzúre. Predstavitelia opozície, advokáti Charles Comte a Charles Dunoyer, 

sa jej úspešne vyhli rozšírením počtu strán svojho periodika Le Censeur na 50 

strán. Na stranu opozície sa postavili aj periodiká ako Le nain jaune a Journal des 

Débats, ktorý sa vrátil bratom Bertinovcom. Aj keď obraňovali monarchiu, 

zasadzovali sa za parlamentný režim a za slobodu tlače.  

 

3.1.3 Francúzski žurnalisti v období Sto dní (1815) 

 Hoci Benjamin Constant (1767 – 1830), francúzsky spisovateľ a politik, 

stratil ilúzie o liberalizme Bourbonovcov, predsa privítal návrat Napoleona 

z exilu ostrou obžalobou jeho politiky. Jej text bol uverejnený pod titulkom 

Le retour de l‘ile d‘Elbe v Le Journal des Débats 19. marca 1815, v predvečer 

Napoleonovho vstupu do Paríža. Napoleon si však uvedomoval, že potrebuje 

získať na svoju stranu aj svojich nepriateľov, preto zveril Benjaminovi 

Constantovi vypracovanie dodatku k ústave, ktorý na krátky čas znamenal 

úplný návrat ku slobode tlače.24  

 

                                                           
24 CAZENAVE, Élisabeth – ULMANN-MAURIAT, Caroline. 1994. Presse, radio et télévision 
en France de 1631 à nos jours. Paris: Hachette Livre, 1994. s. 16. 
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3.1.4 Francúzski žurnalisti počas Druhej reštaurácie Bourbonovcov (1815 – 1830)

 Po definitívnej porážke Napoleona sa spolu s Bourbonovcami do krajiny 

pre periodickú tlač a jej tvorcov vrátili reštrikcie a všadeprítomná cenzúra. 

V roku 1819 Ľudovít XVIII. zrušil predbežné povolenie, ktoré nahradil 

jednoduchým vyhlásením a zaviedol kauciu, ktorú platil vydavateľ. Tieto určité 

benefity periodickej tlači nekonvenovali extrémistom. Proti liberalizácii 

v oblasti tlače začali ostro vystupovať po zavraždení vojvodu de Berry v roku 

1820, synovca Ľudovíta XVIII. Napriek tomu, že sa kontrola tlače dva roky 

po vyššie uvedenej vražde uvoľnila, konali sa manifestácie za slobodu tlače. 

Mnohí liberáli si začali klásť otázku, či je sloboda kompatibilná 

s monarchistickým režimom.25 Po nástupe Karola X. na trón jeho minister 

Martignac navrhol zrušiť cenzúru a predbežné povolenie a ponechať iba 

kauciu, ktorú mali platiť aj nepolitické periodiká. Väčšina tlače však zostala 

v opozícii. Z osobností, ktoré vstúpili do francúzskej žurnalistiky v období 

Druhej reštaurácie Bourbonovcov, nemožno nespomenúť známeho francúz-

skeho spisovateľa Viktora Huga (1802 – 1885). Už ako sedemnásťročný 

uverejňoval svoje novinárske prejavy v periodiku Conservateur littéraire. Písal 

doň literárne kritiky, profily, politizujúce príspevky, historické štúdie.  

Aktívnym žurnalistom v čase Druhej reštaurácie bol aj Adolph Thiers (1797 – 

1877), neskorší štátnik a historik.  Začínal v periodiku Le Constitutionnel a v roku 

1830 založil spolu s Armandom Carellom a Augustom Mignetom periodikum 

Le National. V ňom vystupovali proti tlačovej politike Karola X. a počas 

tzv. trojdňovej revolúcie roku 1830 (Trois Glorieuses) spolu s ďalšími 

signatármi z radov žurnalistov dosiahli jeho abdikáciu. Periodická tlač a jej 

tvorcovia zasa raz potvrdili svoju silu.  

 

                                                           
25 CAZENAVE, Élisabeth – ULMANN-MAURIAT, Caroline. 1994. Presse, radio et télévision 
en France de 1631 à nos jours. Paris: Hachette Livre, 1994. s. 16. 
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3.1.5 Francúzski žurnalisti v Júlovej monarchii (1830 – 1848) 

 Nastúpila Júlová monarchia. Ľudovít-Filip Orleánsky, kráľ Francúzov, 

sa k tlači, ktorej vďačil za svoj trón, spočiatku správal ústretovo. Legitimistická 

tlač (Gazette de France, Quotidienne) však vyčítala Ľudovítovi Filipovi 

uzurpovanie trónu. Humoristická a satirická opozičná tlač (La Caricature 

politique, morale et littéraire, Le Charivari) ho znázorňovali ako kráľa-hrušku.   

Tieto útoky viedli k zavedeniu kaucie, ktorá poškodila mnohé noviny. Gustave 

Planche, francúzsky literárny kritik, si na margo postavenia žurnalistov v tých 

rokoch povzdychol takto: „Vy, ktorí závidíte osud žurnalistovi, ktorí ho považujete 

za privilegovaného muža, poľutujte ho! Celý jeho život je večná obeť. Každý deň, ktorý 

pridá k tým predchádzajúcim, odnáša so sebou jednu z jeho najdrahších ilúzií. Veľmi 

často vie z histórie to, čo sa budúca generácia nikdy nedozvie. V tridsiatke 

je šesťdesiatnikom.“26  

 K prijatiu ďalších opatrení proti tlači viedol atentát korzického 

republikána Fieschiho z 28. júla 1835. Básnik a poslanec Alfonz de Lamartine  

protestoval: „Domnievate sa, že zákonom zabijete len zlú tlač. Zabijete všetku tlač.“27 

Napriek represívnej legislatíve sa Júlová monarchia javí ako dôležité obdobie 

v histórii  francúzskej tlače. Vzniklo veľké množstvo mienkotvorných periodík 

ako napríklad Raspailov Le Réformateur (1834), založený počas sociálnych 

nepokojov v Lyone či La Phalange (1836), La Démocratie pacifique (1843), 

zasadzujúce sa okrem iného za právo na prácu a za slobodu zhromažďovania.  

Vznikla však aj nová koncepcia periodickej tlače, ktorá sa spájala s rokom 1836 

a dvomi konkurenčnými denníkmi La Presse a Le Siècle. Išlo o koncepciu lacnej 

tlače, ktorá by bola cenovo dostupná „parížskym robotníkom i vidieckym 

učiteľom.“ Nižšia cena mala byť dosiahnutá vďaka uverejňovanej platenej 

inzercii. Autorom koncepcie bol Émile de Girardin (1806 – 1881), žurnalista 

od svojich 22 rokov, neskôr poslanec spolu s Armandom Dutaquom, vtedajším 

pisárom u advokáta. Veľký priestor vyhradený reklame dal podnet ostrým 

                                                           
26 GINISTY, Paul. 1920. Anthologie du Journalisme. Paris: Librairie Delagrave, 1920. s. 250 – 251. 
27 Bližšie pozri: CAZENAVE, Élisabeth – ULMANN-MAURIAT, Caroline. 1994. Presse, radio 
et télévision en France de 1631 à nos jours. Paris: Hachette Livre, 1994. s. 21. 
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kritikám zo strany politikov a mužov tlače. Girardinovi vyčítali, že zapredal 

periodickú tlač obchodníkom, že z nej urobil hlásnu trúbu špekulácie.28 

Girardinovým protiargumentom bolo, že len vysoký náklad zabezpečí tlači 

nezávislosť. Denníky, ktoré odmietli znížiť cenu predplatného, stratili značnú 

časť čitateľov. Úspech lacnej tlače však nebolo možné vysvetliť len nízkou 

cenou, dôležitým faktorom boli aj zmeny v obsahu. V snahe získať si ľudového 

čitateľa boli editoriály a informácie z parlamentu odľahčené a nahradené 

súdničkami. Čitateľskej obľube v Girardinovej La Presse sa tešili živé 

a duchaplné parížske kroniky, ktoré pod menom vikomta Charlesa de Launay 

písala jeho manželka, poetka Delphine de Girardin. Ďalším žánrom, ktorý sa 

udomácnil v lacnej dennej tlači, bol román na pokračovanie. Takýmto 

spôsobom vyšli romány Honoré de Balzaca, Alexandra Dumasa, George 

Sandovej, Eugena Sua a mnohých ďalších. Tlačovým kanálom literátov Alfréda 

de Vigny (1797 – 1863), Victora Huga (1882 – 1885), Alfréda Musseta (1810 – 

1857) a Charlesa Augustina Sainte-Beuva (1804 – 1869) zostal dvojtýždenník 

La Revue de deux mondes, založený už v roku 1829, ktorý dosiahol vysokú 

kultúrnu úroveň.  

 Rok 1843 sa stal rokom vzniku francúzskej ilustrovanej tlače. Prvé 

periodikum tohto typu, týždenník L’Illustration, prinášal politické a literárne 

aktuality sprevádzané ilustráciami – často celostránkovými. Cenný servis 

žurnalistom v období Júlovej monarchie začala poskytovať prvá tlačová 

agentúra založená v roku 1835 Charlesom Havasom. 

  

3.1.6 Francúzski žurnalisti v čase Druhej republiky (1848 – 1851) 

 Zhoršovanie ekonomickej situácie vo Francúzsku v rokoch 1846 až 1848, 

nezamestnanosť na jednej strane a na druhej strane škandály, ktoré sa týkali 

časti významných vládnych osobností, zapĺňali stránky francúzskej 

mienkotvornej tlače. Proti vláde Ľudovíta Filipa Orleánskeho najsilnejšie 

vystupovali noviny La Réforme a Le National Armanda Marrasta. Po vzniku 

                                                           
28 MARTIN, Marc. 1992. Trois siècles de publicité en France. Paris: Éditions Odile Jacob, 1992. s. 59. 
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republiky 25. februára 1848 jedným z prvých činov dočasnej vlády bolo 

zrušenie septembrových zákonov o tlačových priestupkoch, kaucie a kolku. 

Vzniklo viacero republikánskych periodík ako La Vraie République Pierra 

Lerouxa a George Sandovej. Konzervatívne ako L’Opinion publiaue  

a bonapartistické tituly Le Nqpoléon républicain si však zachovávali svoj silný 

okruh čitateľov. Absolútna sloboda tlače vydržala len niekoľko mesiacov. 

Frakcie v Konštitučnom zhromaždení sa v atmosfére ekonomickej krízy 

nedokázali medzi sebou dohodnúť. Vypukli nepokoje, ktoré krvavo potlačil 

generál Cavaignac s plnou mocou od parlamentu. Sloboda tlače bola 

obmedzená, znovuzavedenie kaucie viedlo k zániku mnohých socialistických 

periodík. Félicité de Lammenais (1789 – 1854) vo svojom príspevku Silence 

aux pauvres! (Mlčte chudobní!), uverejnenom v Le Peuple constituant dňa 11. júla 

1848, napísal: „Dnes treba zlato, veľa zlata, aby ste mali právo hovoriť! (...) My nie 

sme bohatí. (...) Mlčte chudobní! (...) Čo sa týka nás, vojakov tlače, oddaných obrane 

slobôd vlasti, zaobchádzajú s nami ako s ľudom, odzbrojujú nás.“29  

 10. decembra 1848 sa prezidentom republiky stal Ľudovít Bonaparte. 

Krátke obdobie ilúzií sa skončilo. Svoje rozčarovanie a skľúčenosť vyjadrila 

v roku 1849 aj spisovateľka George Sand (1804 – 1877), ktorá sa počas svojho 

života niekoľkokrát angažovala v žurnalistike, najviac práve v období 

II. republiky. O slovo sa v čase Druhej republiky začali čoraz silnejšie hlásiť 

feministky so svojimi periodikami ako Voix des femmes, L’ Opinion des femmes, 

La politique des femmes, so svojim Klubom žien, ktorý viedla Eugénie Niboyet 

(1804 – 1883). Dokázali, že „aj ženy sú niečím v krajine, kde muži sú všetkým.“30 

Nový tlačový zákon z júla 1850 definitívne zaviedol kolok a kauciu. Pripravoval 

sa štátny prevrat, ku ktorému došlo 2. decembra 1851. Novou ústavou 

prezident Ľudovít Napoleon Bonaparte nastolil autoritársky režim.  

 

                                                           
29 GINISTY, Paul. 1920. Anthologie du Journalisme. Paris: Librairie Delagrave, 1920. s. 440. 
30 Tamže, s. 441 – 444.  
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3.1.7 Francúzski žurnalisti v rokoch Druhého cisárstva (1852 – 1870) 

 Francúzske Druhé cisárstvo bolo vyhlásené 2. decembra 1852. Občanom 

bolo síce priznané právo vyjadriť svoju mienku, ale nie prostredníctvom 

periodickej tlače, na ktorú sa vzťahovali osobitné nariadenia. Napoleon III. 

tvrdo potlačil slobodu tlače, ktorá okrem predbežného povolenia, platenia 

kaucie a prísnej kontroly bola nútená uverejňovať vládne komuniké.  Tieto 

a podobné opatrenia takmer zlikvidovali opozičnú tlač. Medzi žurnalistami, 

ktorí sa odvážili vystupovať proti Napoleonovi III., vynikal Henri de Rochefort. 

Vo svojich periodikách La Lanterne (založenom v roku 1868), Le Rappel 

(založenom v roku 1869) či La Marseillaise (založenom v roku 1869) napádal 

cisársku rodinu a ministrov. Atakovaný cisárov príbuzný, dobrodruh Pierre 

Napoléon Bonaparte, si od redakcie žiadal satisfakciu vo forme duelu, počas 

ktorého zabil mladého novinára Victora Noira. Opozičná tlač na túto smrť ostro 

zareagovala. Napriek opodstatnenosti svojich tvrdení nezískala si medzi ľudom 

širšiu podporu. Ako uvádzajú Elisabeth Cazenave a Caroline Ulmann-Mauriat, 

politické informácie prestali byť hnacou silou pre expanziu tlače. Odvolávajú 

sa na slová Julesa Vallèsa, ktorý pripomínal dobovým francúzskym politikom 

i literátom, že sa obracajú na novú spoločnosť, ktorá si žiada nové umenie.31 

Do francúzskej žurnalistiky v období Druhého cisárstva začali vstupovať 

podnikatelia, ktorí sa venovali len vydávaniu novín, nikdy do nich nepísali. 

Takým bol Moise Polydore Millaud (1813 – 1871), zakladateľ úspešného 

ľudového denníka Le Petit Journal (1. februára 1863), ktorý  vďaka modernej 

technike (rotačné stroje, mechanická sadzba) a záujmu čitateľov dosiahol okolo 

roku 1890 ako prvý na svete náklad 1 milión výtlačkov. Osobitnému záujmu 

sa tešili najmä správy zo súdnych siení, resp. sveta zločinu. Le Petit Journal 

sa distribuoval po celom Francúzsku za pomoci distribučnej spoločnosti 

Hachette, ale predával sa i poulične či v železničných kioskoch. Napriek 

primitívnemu obsahu tejto „malej (ľudovej) tlače“ sa za prínos považoval 
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en France de 1631 à nos jours. Paris: Hachette Livre, 1994. s. 36. 
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jej značný vplyv v oblasti edukácie obyvateľstva, ktoré reálne naučila čítať 

a jej značný vplyv na vývoj mentalít prostredníctvom popularizácie vedy 

na jej stránkach.32 Denníky s vysokým nákladom si vyžadovali redakčnú deľbu 

práce. V redakciách sa stretávali absolventi univerzít,  spisovatelia, ale aj osoby 

bez osobitného vzdelania.  

 Protipólom lacného ľudového denníka v období Druhého cisárstva 

bol elitný denník Le Figaro Hippolyta de Villemessant (1812 – 1879). Vznikol 

v roku 1854 ako týždenník, od roku 1866 bol denníkom. Jeho vydavateľ sa 

snažil osloviť heterogénne publikum z vyšších kruhov. Prinášal informácie 

z politiky, športu, divadla, hudby, uverejňoval reportáže, karikatúry a listy 

čitateľov. K informácii teda pripojil zábavu. Mal šťastnú ruku na výber 

žurnalistov, no písali preňho aj spisovatelia ako Edmond About a Alexander 

Dumas. 

 

3.2 Francúzski žurnalisti v období Belle Époque (1870 – 1914) 

 V septembri 1870 došlo k vyhláseniu Tretej republiky a k vytvoreniu 

dočasnej vlády. Po podpísaní prímeria s Nemeckom v roku 1871 a porážke 

Parížskej Komúny sa na čelo republiky postavil Adolphe Thiers, ktorého 

vystriedal Edmé Patrice, comte de McMahon a po ňom prišli Léon Gambetta, 

Jules Ferry, Émile Combes, Raymond Poincaré. V období tzv. Belle Époque 

otriasli Francúzskom viaceré krízy a aféry ako boulangizmus,  Panamská kríza, 

Dreyfusova aféra. V roku 1905 za vlády antiklerikálov došlo k odluke cirkvi 

od štátu. V predvečer 1. svetovej vojny sa krajina zmietala v ekonomických 

ťažkostiach, stúpal nacionalizmus.  

 Postavenie žurnalistov krátko po vzniku Tretej republiky nebolo 

jednoduché. Vláda Národnej obrany na jeseň roku 1870 odstránila kolok 

a kauciu, čo umožnilo nárast počtu titulov lacnej tlače. Po zrušení poštového 

poplatku sa parížske periodiká začali expedovať po celom Francúzsku. 

                                                           
32 Bližšie pozri: CAZENAVE, Élisabeth – ULMANN-MAURIAT, Caroline. 1994. Presse, radio 
et télévision en France de 1631 à nos jours. Paris: Hachette Livre, 1994. s. 38. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

27 | S t r a n a  

Thiersov kabinet však podporoval už len umiernenú tlač a ostro vystupoval 

proti tlači extrémistov. Obnovil kauciu, čo znamenalo zánik mnohých malých 

periodík. Jeho nástupca Albert de Broglie postupoval ešte ráznejšie. Zakázal 

vznik nových titulov v Paríži. Počas jeho vlády zaniklo v Paríži 35 titulov 

periodík. Nepriaznivá situácia pre tlač a žurnalistov pretrvala až do pádu 

konzervatívcov v roku 1878, keď začala prácu Komisia pre vypracovanie 

tlačového zákona. Spomenutý zákon nadobudol účinnosť 29. júla 1881. Jeho 

predkladateľom bol poslanec Eugene Lisbonne. Vo svojej dobe bol najliberálnej-

ším tlačovým zákonom na svete. Umožnil rozvoj francúzskej žurnalistiky 

a prispel i k jej profesionalizácii. Tzv. hanebné zákony z rokov 1893 a 1894, 

ktoré ho určitým spôsobom limitovali, boli namierené proti tlači anarchistov 

a propagande ňou šírenej. Po prijatí tlačového zákona zažila francúzska tlač 

skutočný zlatý vek. Industrializácia tlače umožnila vznik nových titulov 

s vysokými nákladmi ako Le Petit Parisien (založenom v roku 1876), Le Matin 

(založenom v roku 1883), Le Journal (založenom v roku 1892), ktoré, ako už bolo 

spomenuté, si vyžadovali deľbu práce v redakcii. Tieto denníky sa dlhší 

či kratší čas po svojom vzniku ocitli v rukách priemyselníkov, ktorí mali 

finančné prostriedky na inštalovanie najnovších komunikačných 

a tlačiarenských techník. Ich zaobchádzanie so žurnalistami ako s obyčajnými 

zamestnancami, skutočnosť, že neexistovala ochrana žurnalistickej profesie, 

sociálne a nemocenské poistenie a platy boli veľmi rozdielne, viedli k tomu, 

že sa francúzski žurnalisti začali organizovať.  

 Najstaršie francúzska žurnalistická asociácia vznikla v roku 1879 a bola 

to Presse républicaine départementale. V roku 1886 vznikol Syndicat 

des journalistes parisiens. Väčšina radových žurnalistov si uvedomovala 

aj potrebu vzdelania. Francúzsko sa stalo jednou z prvých krajín v Európe, 

ktorá poskytovala kvalitné vzdelanie v oblasti žurnalistiky. Prvé vysokoškolské 
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centrum vzniklo v roku 1899. Išlo o L’École supérieure du journalisme v Paríži 

vytvorenú v rámci Collège libre des sciences sociales.33  

 V prostredí žurnalistov sa i v období Belle Époque pohybovali literáti 

a politici. Jedným z literátov bol Emil Zola (1840 – 1902), ktorý skôr, ako sa stal 

známym vo svete literatúry, sa živil prispievaním do rozličných periodík. 

Do histórie francúzskej žurnalistiky sa však zapísal najmä odvážnym 

príspevkom J’accuse! na obranu kapitána Dreyfusa, nespravodlivo obvineného 

zo špionáže uverejnenom v denníku L’Aurore 13. januára 1898. Svoju politickú 

činnosť v stĺpcoch novín pravidelne komentoval Jean Jaurès (1859 – 1914), 

francúzsky politik a žurnalista. Patril k tým osobnostiam, ktoré sa snažili 

o vznik novej intelektuálnej a náročnej žurnalistiky. Ich snahy vyústili v roku 

1904 v založení periodika L’Humanité.  Z L’Humanité, sa stal orgán propagandy, 

manifestujúci vierohodnosť a pravdivosť uverejnených  informácií.  

 

Záver 

 Sľubný rozvoj francúzskej žurnalistiky prerušila 1. svetová vojna. 

Spôsobila zánik veľkého počtu titulov a vyľudnila redakcie. Pred jej koncom, 

10. marca 1918 vo Francúzsku stúpenci syndikalizmu založili Syndicat 

des journalistes, ktorý neskôr zmenil názov na Syndicat national 

des journalistes français. Prvý štatút profesionálneho žurnalistu vymedzil 

až zákon z 29. marca 1935. V roku 1936 bol zavedený žurnalistický preukaz. 

V tom čase už periodická tlač nebola jediným masovým médiom, pribudol 

rozhlas a prvé pokusy s televíziou. Francúzskych žurnalistov na výkon profesie 

od roku 1924  pripravovala L’École supérieure de journalisme v Lille. Kuvičie 

hlasy tvrdiace, že žurnalistike sa nedá naučiť v škole, ak chýba talent, sa však 

ozývali ešte aj po 2. svetovej vojne, keď Raymond Manévy v roku 1946 zakladal 

v Paríži CFJ, ďalšiu žurnalistickú vysokú školu.34 

                                                           
33 MORY, Pierre – STEPHENSON, Hugh et l’AEFJ. 1991. La formation au journalisme en Europe. 
Paris: Éditions du CFPJ, 1991. s. 97.  
34 GUÉRY, Louis. 1997. Visages de la presse. Paris: CFPJ, 1997. s. 16. 
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 Svoju autonómnosť získala teda francúzska žurnalistika až v 20. storočí. 

To neznamenalo, že sa žurnalisti a literáti navzájom i naďalej neovplyvňovali 

alebo že žurnalisti nebývali zatiahnutí do určitých mocenských kruhov, ktoré 

formovali spoločnosť. Mediálny systém bol a je v interakcii so systémom 

politickým, sociálnym, ekonomickým, kultúrnym. Znamenalo to, že žurnalista 

prešiel z pozície aktéra sociálneho života na pozíciu pozorovateľa tej istej 

reality.35 

 Na začiatku 20. storočia vniesla zmeny do francúzskej žurnalistiky, 

podobne ako v iných krajinách sveta, univerzálna komunikačná sieť – známa 

pod názvom Internet. Viedla k vzniku novej žurnalistiky s vlastnou identitou, 

vlastným jazykom a vlastnými požiadavkami na žurnalistov. Prvým 

periodikom vo Francúzsku, ktoré malo už v roku 2000 svoj webový portál, bol 

denník Le Monde. Onedlho po objavení sa prvýh webových portálov printových 

médií sa k nim pridala tzv. participatívna (občianska)žurnalistika. V roku 2005 

vznikla vo Francúzsku „prvá európska inicitíva bezplatnej občianskej žurnalistiky“36 

pod názvom AGORAVOX, ktorá postavila celú žurnalistickú profesiu pred 

nové výzvy. „Tempora mutantur nos et mutamur in illis...“  

 

LITERATÚRA 

[1] AGNES, Yves. 2002. Manuel de journalisme. Paris: La Découverte, 2002. 440 s. 

[2] CAZENAVE, Élisabeth – ULMANN-MAURIAT, Caroline. 1994. Presse, radio et télévision 

en France de 1631 à nos jours. Paris: Hachette Livre, 1994. 253 s.  

[3] DÉDAME, Roger. 2004. Une Histoire du livre de Gutenberg au multimédia. Clamécy: Le Temps 

des Cerises, 2004. 154 s. 

[4] DICTIONNAIRE LAROUSSE. 1980. Paris: Librairie Larousse, 1980. 1665 s.  

[5] DUROSELLE, Jean-Baptiste. 2002. Dejiny Európy a Európanov. Bratislava: Fortuna Print, 

2002. 432 s. 

[6] ESTIENNE, Yannik. 2007. Le journalisme aprѐs Internet. Paris: L´Harmattan, 2007. 313 s. 

[7] GINISTY Paul. 1920. Anthologie du Journalisme. Paris: Librairie Delagrave, 1920. 455 s. 

[8] GUÉRY, Louis. 1997. Visages de la presse. Paris: CFPJ, 1997. 252 s. 

                                                           
35 Bližšie pozri: AGNES, Yves. 2002. Manuel de Journalisme. Paris: La Découverte, 2002, s. 15.  
36 ESTIENNE, Yannik. 2007. Le journalisme aprѐs Internet. Paris: L´Harmattan, 2007. s. 204. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

30 | S t r a n a  

[9] KUŤÁKOVÁ, Eva – MAREK, Václav – ZACHOVÁ, Jana (Eds.). 1988. Moudrost věků: 

Lexikon latinských výroků, přísloví a rčení. Praha: Členská knižnice Nakladatelství Svoboda, 

1988. 661 s.  

[10] MARTIN, Marc. 1992. Trois siècles de publicité en France. Paris: Éditions Odile Jacob, 1992. 

430 s. 

[11] MATHIEN, Michel. 2007. Les journalistes, histoire, pratique et enjeux. Paris: Ellipses, 2007. 

270 s. 

[12] MORY, Pierre – STEPHENSON, Hugh et l’AEFJ. 1991. La formation au journalisme en Europe. 

Paris: Éditions du CFPJ, 1991. 227 s.  

[13] VOYENNE, Bernard. 1985. Les journalistes français. Paris: Retz, 1985. 283 s.  

[14] WOLGEENSINGER, Jacques. 1989. L’Histoire à la Une La grande aventure de la Presse. Paris: 

Gallimard, 1989. 192 s. 

 

SUMMARY 

Modifications of journalists in changing times – French journalists from their predecessors 

to stabilization of journalistic profession  

 In presented contributions its author offers a historical view on the modifications 

of journalistic profession during the Ages. Mentioned changes in appreciation of the work 

of journalist are documenting on the development of French journalism from the 12th century 

to the early 20th century. On the backround of the greatest personalities of French journalism 

and the best-known titles of periodicals is demonstared that France is an example of a country 

that had huge impact on the development of journalism across whole continental Europe. 
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OTVORENÝ PRÍSTUP K VEDECKÝM A 

ODBORNÝM INFORMÁCIÁM1 

 

MM  aa  rr  cc  ee  ll  aa      KK  OO  PP  EE  CC  KK  ÁÁ  

Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave 

 

 Elektronické prostredie a informačné technológie priniesli revolúciu 

do komunikačných kanálov a do možností šírenia a zverejnenia informácií 

v každej oblasti ľudskej činnosti. Internet ako nové a silné médium ovláda 

od konca minulého storočia nielen verejný sektor, ale aj vedeckú sféru 

a výrazne zasiahol do každodenného života bežných používateľov.  

 Pre akademické prostredie, vedecké a odborné komunity predstavuje 

elektronické prostredie nové možnosti efektívnejšieho zverejňovania výsledkov 

vedecko-výskumnej činnosti. V súčasnosti môžu odborníci zverejňovať svoje 

práce na rôznych miestach. Okrem publikovania vo vedeckých a odborných 

časopisoch sa bežným stáva publikovanie na vlastných webových stránkach, 

blogoch, diskusných skupinách, fórach, sociálnych sieťach alebo v repozitároch.  

Publikovanie v elektronickom prostredí sa tak stalo neoddeliteľnou 

a významnou súčasťou výmeny a šírenia nadobudnutých poznatkov 

a takzvanej vedeckej komunikácie, ktorá predstavuje hybnú silu vedy 

a vedeckého poznania.  

 Vynára sa tu však otázka bezplatného a neobmedzeného získavania 

výsledkov vedeckého skúmania, ktoré je v súčasnosti v rozpore s realitou 

publikovania vedecko-výskumných informácií a objavov. Túto problematiku 

sa snaží vyriešiť iniciatíva otvoreného prístupu, ktorej možnosti ako napríklad 

publikovanie v otvorených časopisoch a repozitároch otvárajú brány 

k vedeckým a odborným informáciám.  

                                                           
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV-0208-10 TraDiCe – Kognitívne 
cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb 
a sociálnych sietí. 
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1. Vedecká komunikácia  

Komunikovanie informácií, ako aj získavanie a delenie sa o nové 

nadobudnuté poznatky patrí k základným súčastiam vedeckej práce. 

Napredovanie vedy a ľudského poznania je postavené na zaznamenaných, 

uchovávaných a komunikovaných informáciách. Táto spolupráca a vymieňanie 

si dosiahnutých výsledkov predstavuje proces vedeckej komunikácie. Vedecká 

komunikácia je komplexný proces. Ten zahŕňa bezprostredné i osobné 

interakcie a aktivity vo vedeckých a odborných komunitách2, ktoré sú zame-

rané na tvorbu, hodnotenie a overovanie nových vedeckých a odborných 

informácií, ako aj ich následné šírenie a uchovávanie s cieľom dlhodobého 

sprístupňovania3. Prioritou je efektívne využívanie nových poznatkov 

v spoločnosti, ako aj skvalitnenie života a napredovanie v jednotlivých vedných 

oblastiach.  

Vedecká komunikácia sa realizuje buď priamo, prostredníctvom 

osobných stretnutí napríklad na konferenciách, alebo nepriamo. Nepriama 

forma vedeckej komunikácie predstavuje spoločenskú aktivitu s dlhodobou 

tradíciou, ktorá pozostáva z publikovania výsledkov výskumov a odbornej 

práce vo vedeckých a odborných časopisoch.4  Prvý vedecký časopis Journal des 

Sçavans (z fran. Časopis učencov) začal vychádzať vo Francúzsku v roku 1665. 

V tomto roku sa vo Veľkej Británii rovnako tak objavujú Filozofické zápisky 

kráľovskej spoločnosti (Philosophical Transactions of the Royal Society), ktoré 

prinášali správy a neskôr odborné eseje z oblasti umenia, literatúry, filozofie 

a prírodných vied.5 Postupne sa vedecké a odborné časopisy stali silným 

nástrojom napredovania nielen vedy a vedných disciplín, ale aj celej 

                                                           
2 REPKOVÁ, Kvetoslava a kol. 2008. Vedecká komunikácia a komunikácia vedy. Bratislava: Inštitút 
pre výskum práce a rodiny, 2008. s. 15.  
3 ALA Scholary Communication. 2014. In: Association of College and Research Libraries American 
Library Association [online]. Chicago: Association of College and Research Libraries American 
Library Association [cit. 28-25-2014]. Dostupné na internete: 
 < http://www.ala.org/acrl/issues/scholcomm > 
4 ONDRIŠOVÁ, Miriam. 2009. Inštitucionálny repozitár ako akcelerátor výskumu. In: Knižničná 
a informačná veda XXII. Bratislava: Univerzita Komenského, 2009. s. 107.  
5 BREČKA, Samuel a kol. 2009. Od tamtamov po internet: prehľad dejín mediálnej komunikácie. 
Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009. s. 115.  
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spoločnosti, a tak sa zvyšovala ich informačná a spoločenská hodnota. Tradičný 

model vedeckej komunikácie postavený na publikovaní v printových 

vedeckých a odborných časopisoch sa s nástupom elektronického prostredia 

v 20. storočí obohatil o nové formy a možnosti publikovania.  

Elektronické prostredie so sebou prinieslo rýchlejšie a efektívnejšie 

zverejňovanie a šírenie informácií, ako aj ich aktuálnosť a globálny dopad 

podporený prekonávaním časových a priestorových bariér. Všetky tieto výhody 

sa odrazili v publikovaní vedeckých výskumov. Publikovanie v elektronickom 

prostredí sa prejavilo a stále prejavuje v zmenách vedeckej komunikácie, ako sú 

napríklad zefektívnenie spolupráce vo vedeckých kruhoch, urýchlenie procesov 

informovania o nových vedeckých objavoch, podpora nadväzovania 

spolupráce pri riešení globálnych i regionálnych problémov, zjednodušenie 

potvrdzovania prvenstva pri vedeckých objavoch, ako aj celkový rast 

a napredovanie vedeckého bádania v danej oblasti alebo krajine.  

Aj napriek výhodám a neustále sa rozširujúcim možnostiam 

elektronického prostredia sa v publikovaní vedeckých a odborných informácií 

zachovali základné súčasti tradičného vedeckého publikovania, a to napríklad 

proces recenzovania. V procese recenzovania (takzvané „peer review“) 

sa hodnotí a overuje originalita a novosť publikovaných vedeckých informácií. 

Zabezpečujú ho experti z danej oblasti a zameriavajú sa v ňom na význam 

a pravdivosť informácií, použité metódy a techniky skúmania, ako aj platnosť 

vedeckých výsledkov.6 Aj napriek tomu, že recenzný posudok zabezpečuje 

vyššiu kvalitu publikovaných informácií a spätnú väzbu pre autora, objavujú sa 

kritiky na používanie klasického spôsobu recenzovania printových alebo 

elektronických publikácií.7 Obmedzením je oneskorené zverejňovanie 

recenzných posudkov, ktoré sa prejavuje v zdĺhavom a neefektívnom procese 

publikovania. Riešením tohto obmedzenia by mohlo byť zrušenie recenzovania 

                                                           
6 BJÖRK, Bo-Christer a kol. 2009. Scientific journal publishing: yearly volume and open access 
availability. In: Information Research [online]. 2009, roč. 14, č. 1 [cit. 22-04-2014]. Dostupné 
na internete: <http://InformationR.net/ir/14-1/paper391.html> 
7 Tamže. 
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alebo čiastočné zverejnenie prác spolu s ich pripomienkami. Je dôležité 

pripomenúť, že recenzné konanie predstavuje vo vedeckej sfére garanciu určitej 

kvality, pravdivosti a originality informácií. Samotné elektronické prostredie, 

ktoré v súčasnosti umožňuje zverejňovať akékoľvek informácie, potvrdzuje 

nevyhnutnosť overovania a hodnotenia publikovaných výskumov a prác. 

Vynárajú sa otázky, ktorým dokumentom, webovým stránkam alebo informač-

ným zdrojom môžeme v súčasnosti dôverovať. Vedecká komunita tak stojí 

na jednej strane pred problematikou garancie kvality publikovaných informácií 

a na druhej strane zdĺhavého procesu recenzného konania a brzdenia vedeckej 

produkcie.  

Okrem kritiky zbytočného zdĺhavého procesu recenzného konania 

sa v posledných rokoch stala veľkým problémom finančná bariéra pri získavaní 

vedeckých prác. Veľké svetové vedecké vydavateľstvá s dlhodobou tradíciou 

využili nástup elektronického prostredia a postupne sa z nich stali monopolní 

hráči na trhu vedeckého publikovania. Vydavateľstvá ako Springer, Oxford, 

Sage, Elsevier a mnohí ďalší poskytujú v súčasnosti svoju produkciu 

prostredníctvom medzinárodných databáz, pri ktorých si môžu určovať ceny 

predplatného vedeckých a odborných časopisov a kníh. Tradícia vedeckého 

publikovania týchto vydavateľstiev zabezpečila šírenie online verzií kvalitných 

a recenzovaných prác, no zároveň predstavuje určitú finančnú bariéru 

pre širšiu verejnosť.8 Otázky zabezpečenia prístupu k elektronickým  

publikáciám sa spájajú s pojmom „kríza časopisov“. Táto kríza sa viaže 

na nadmerné zvyšovanie predplatného online verzií vedeckých a odborných 

prác (nárast o 200% až 400% za 15 až 20 rokov)9. 

Finančné bariéry, monopolné postavenie vydavateľstiev, ako aj negatíva 

vyplývajúce zo zdĺhavého procesu recenzovania a publikovania príspevkov 

                                                           
8 BJÖRK, Bo-Christer. 2004. Open access to scientific publications – an analysis of the barriers 
to change? In: Information Research [online]. 2004, roč. 9, č. 2 [cit. 22-04-2014]. Dostupné 
na internete: < http://www.informationr.net/ir/9-2/paper170.html> 
9 MAŤAŠOVSKÁ-TETŘEVOVÁ, Milena. 2005. Digitálne akademické repozitáre a knižnice. 
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. 2005, č. 2 [cit. 09-05-2014]. Dostupné na internete: 
<http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2005/2/digitalne-akademicke-repozitare-a-kniznice.html?page_id=1757> 
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mali dopad aj na procesy výmeny a sprístupňovania vedeckých poznatkov 

v rámci vedeckej komunikácie. Reakciou na tento stav bol vznik a podpora 

realizácie myšlienok otvoreného prístupu k vedeckým a odborným 

informáciám.  

 

2. Iniciatíva otvoreného prístupu 

Iniciatíva otvoreného prístupu (Open Access) zabezpečuje všetkým 

používateľom internetu otvorený, bezplatný a neobmedzený prístup, ako aj po-

užívanie celosvetovej elektronickej produkcie, a to prevažne prístup k recen-

zovaným príspevkom a článkom vedeckých časopisov, ale aj k digitalizovaným 

umeleckým dielam. Myšlienka otvoreného prístupu je novým modelom 

vedeckého publikovania vytvoreným vedeckou komunitou a predstaviteľmi 

knižníc so zámerom odstránenia vysokých cien predplatného vedeckých 

časopisov a výsadného postavenia svetových vydavateľstiev.10   

Prvé formálne vymedzenia a definovania myšlienok otvoreného 

prístupu sa začali formovať v iniciatívach, ktoré sa súhrne označujú ako 

takzvané BBB-iniciatívy. Prvá iniciatíva (Budapeštianska iniciatíva) vznikla 

na stretnutí členov Open Society Institute, ktoré sa konalo v roku 2002 

v Budapešti. Toto stretnutie sa sústredilo najmä na definovanie základných 

princípov, stratégií, metód a postupov otvoreného prístupu. Presnejšie 

sa tu definoval otvorený a bezplatný prístup k vedeckej produkcii, ktorý 

umožňuje každému používateľovi túto produkciu čítať, sťahovať, kopírovať, 

vytlačiť, prehľadávať a vytvárať odkazy na tieto materiály a používať 

ich na akékoľvek legálne účely bez finančných, právnych alebo technických 

obmedzení11. V roku 2003 sa konali vedecké stretnutia a konferencie, z ktorých 

vznikli druhá a tretia iniciatíva otvoreného prístupu, a to Prehlásenie z Bethesdy 

a Berlínska deklarácia. Na stretnutiach sa venovala pozornosť stanoveniu krokov 
                                                           
10 REITZ, M. Joan. 2004. ODLIS: Online Dictionary for Library and Information Science [online]. 
2004 [cit. 22-03-2012]. Dostupné na internete: <http://lu.com/odlis/index.cfm> 
11 CHAN, Leslie a kol. 2002. Read the Budapest Open Access Initiative. In: Budapest Open Access 
Initiative [online]. 2002 [cit. 05-09-2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.budapestopenaccessinitiative.org/read> 
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pre kľúčové inštitúcie (ako sú napríklad aj grantové agentúry alebo knižnice), 

prechodu na publikovanie v Open Access a záväznému zapojeniu jednotlivých 

inštitúcií do podpory publikovania v otvorenom prístupe. Postupne 

sa tak vytvorila nová forma vedeckého publikovania, ktorá napomáha 

zverejňovaniu vedeckých prác širokej verejnosti a odstraňuje problematiku 

nedostupnosti vedeckých informácií. Ďalšími výhodami publikovania 

v otvorenom prístupe sú napríklad efektívnejšia, rýchlejšia cesta k zverejneniu 

vedeckých a odborných prác, nárast čitateľskej obce, zvýšenie citovania prác, 

bezplatný prístup k výsledkom výskumov financovaných z verejných 

prostriedkov, ako aj zabezpečenie ochrany autorských práv.  

Pri riešení problematiky ochrany autorských práv zohráva v súčasnosti 

otvorený prístup dôležitú úlohu. V mnohých krajinách – napríklad aj na Slo-

vensku – komplikujú legislatívne opatrenia autorského práva šírenie 

elektronických dokumentov na internete. V súčasnej slovenskej legislatíve 

je stále platný autorský zákon z roku 2003, ktorý aj napriek mnohým úpravám 

a dodatkom nedostatočne rieši problematiku elektronických dokumentov 

a elektronického publikovania. Iniciatíva otvoreného prístupu ponúka riešenie 

vo forme licenčných opatrení takzvaných Creative Commons (CC licencie), ktoré 

umožňujú autorom slobodne rozhodovať o svojich autorských právach. 

Licencie sú dostupné každému potenciálnemu autorovi, ktorý chce svoje dielo 

zverejniť a šíriť na internete. Dôležité je zdôrazniť, že autor sa pri použití CC 

licencií vzdáva nároku na honorár z využívania diela.  

Samotné licencie si autori vygenerujú na oficiálnej stránke Creative 

Commons12. Prostredníctvom jednoduchých symbolov autor určí všetky práva 

a povinnosti vzťahujúce sa na dielo, či už ide o uvádzanie autora diela, 

                                                           
12 CREATIVE COMMONS INTERNATIONAL. 2014. In: Creative Commons.org [online]. 2014 
[cit. 11-15-2013]. Dostupné na internte: <http://creativecommons.org/international> 
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možnosti šírenia, editovania alebo komerčného využívania. Ich platnosť trvá 

po celú dobu ochrany diela, ktorá končí 70 rokov po smrti autora13.  

CC licencie figurujú ako súčasť ochrany elektronických dokumentov 

sprístupňovaných na vlastných webových stránkach, v digitálnych knižniciach, 

v elektronických časopisoch, ako aj v diskusných skupinách či blogoch. Tieto 

licenčné opatrenia využívajú mnohé spoločnosti, médiá, vydavateľstvá, 

medzinárodné projekty ako napríklad Google, Wikipédia, Flickr, Europeana, 

Al Jazeera alebo časopisy Public Library of Science. Na Slovensku iniciatívu 

zavedenia CC licencií podporilo vytvorenie oficiálnej stránky Creative 

Commons Slovensko (od roku 2011), ktorú má pod záštitou Ústav práva 

duševného vlastníctva. Ich zavedenie do legislatívnych opatrení predstavuje 

v súčasnosti jednu z pripomienok a návrhov aktualizácií autorského zákona. 

Mnohé krajiny sveta (napríklad Nemecko, Fínsko, Francúzsko, Česká republika, 

Poľsko a iné) pochopili výhody CC licencií a zaviedli tieto opatrenia do svojich 

legislatív, čím výrazne podporili snahy publikovať vedecké a odborné práce 

bezplatne v rámci myšlienky otvoreného prístupu, a to napríklad v otvorených 

časopisoch a repozitároch.  

 

3. Otvorené časopisy  

Pre publikovanie vedeckých a odborných informácií v iniciatíve 

otvoreného prístupu sú najdôležitejšie dve stratégie a to takzvaná zlatá (gold) 

a zelená (green) cesta publikovania v Open Access.  

Zlatá cesta Open Access predstavuje otvorený prístup k publikovaným 

vedeckým a odborným prácam v otvorených časopisoch. Otvorené časopisy 

sa definujú ako vedecké, recenzované, elektronické a voľne dostupné 

periodické publikácie, ktorých vydavateľstvá umožňujú autorom ponechať 

si autorské práva a na ochranu diel väčšinou využívajú licencie Creative 

                                                           
13 GUBER, Lukáš. 2009. Licence Creative Commons a jejich využití v OA. In: Zpravodaj ÚVT MU 
[online]. 2009, roč. 20, č. 2 [cit. 30-04-2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/629.html> 
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Commons.14 Otvorené časopisy vychádzajú z tradičného modelu publikovania, 

a preto zabezpečujú tradičnú formu a proces recenzného konania, redakčnej 

a jazykovej úpravy.15 V problematike otvorených časopisov zohráva významnú 

úlohu politika vydavateľstiev. V tomto prípade vydavateľstvá musia samy 

prijať a podporovať myšlienky bezplatného zverejňovania úplných textov 

recenzovaných článkov. Podľa vzniku a prijatia iniciatív otvoreného prístupu 

sa vydavateľstvá rozdeľujú na takzvané Born Open Access vydavateľstvá, 

konvenčné a netradičné vydavateľstvá.  

Born Open Access vydavateľstvá predstavujú neziskové vydavateľstvá, 

ktoré boli založené výhradne za účelom publikovania otvorených časopisov 

ako napríklad Public Library of Science a BioMed Central. Práce v časopisoch 

sú chránené CC licenciami. Finančné náklady existencie vydavateľstva 

sú pokryté ziskami z reklám, autorských poplatkov (hradené na báze 

dobrovoľnosti), grantov, tlačených kópií a podobne.  

Konvenčné Open Access vydavateľstvá vznikli ako reakcia na vlnu 

záujmu publikovania v otvorenom prístupe. Ide o projekty komerčných 

vydavateľstiev – takzvané hybridné časopisy, ktoré za určitý poplatok zverejňujú 

články na báze Open Access. V hybridných časopisoch sa spájajú články 

prístupné iba na základe zaplatenia licencie s bezplatnými príspevkami. 

Príkladom môže byť projekt vydavateľstva Springer – Springer Open Choice, v 

ktorom sa články z licencovaných časopisov stávajú Open Access po zaplatení 

poplatku 2 200€.16 Poplatok hradí autor, ktorý chce zverejniť svoju prácu  

bezplatne pre širokú verejnosť. Popri hybridných časopisoch sem patria 

aj časopisy s oneskoreným bezplatným prístupom. Pôvodne licencované články 

                                                           
14 BAILEY, W. Charles. 2006. What Is Open Access? In: Digital Scholarship Open Access. 
Publishing Since 1989 [online]. 2006 [cit. 30-04-2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.digital-scholarship.org/cwb/WhatIsOA.htm> 
15 BARTOŠEK, Miroslav. 2009. Open access – otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod 
do problematiky. In: Zpravodaj ÚVT MU [online]. 2009, roč. 20, č. 2 [cit. 30-04-2014]. Dostupné 
na internete: <http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/628.html>  
16 SPRINGER OPEN CHOICE. 2014. In: Springer.com [online]. New York: Springer, 2014 [cit. 30-
04-2014]. Dostupné na internete: <http://www.springer.com/authors/journal+authors/helpdesk?SGWID=0-1723213-
12-799305-0>.  
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sa v takomto prípade po uplynutí časového embarga stávajú voľne 

dostupnými.17  

Netradičné vydavateľstvá sa objavili s nástupom elektronického 

publikovania. Vydávajú nekomerčné časopisy na báze dobrovoľnosti. Postupne 

sa tento typ vydavateľstiev presunul do neziskových organizácií ako napríklad 

ústavy a výskumné centrá, vedecké skupiny, knižnice, profesijné združenia, 

ktorých snahou je zverejňovať výstupy a práce svojich členov alebo 

priaznivcov.  

Pre vedeckú sféru je publikovanie v otvorených časopisoch významným 

posunom v šírení a zverejňovaní najnovších výsledkov vedeckých výskumov. 

Myšlienky bezplatného šírenia informácií sú v otvorených časopisoch 

podporené aj z technickej stránky. Možnosti dnešného elektronického 

prostredia umožňujú rýchlo a efektívne spravovať celý časopis. Pre tvorbu 

a správu otvorených časopisov sa využívajú napríklad bezplatné redakčné 

systémy, akými sú Wordpress18, Drupal19 a voľne dostupné softvéry Open Journal 

Systems20 alebo  Ambra21.  

Populárnosť otvorených časopisov dokazuje nárast ich počtu 

v špecializovanom adresári DOAJ (Directory of Open Access Journals). Adresár 

vedeckých otvorených časopisov sa prioritne orientuje na indexáciu časopisov 

s otvoreným prístupom a v 40% časopisoch sa môže vyhľadávať na úrovni 

článku. Časopisy zahrnuté v adresári musia spĺňať základné kritériá, ako sú 

napríklad bezplatný prístup k plným textom článkov, peer review, redakčné 

a jazykové úpravy článkov22. Vo väčšine prípadov sa v článkoch používajú 

Creative Commons licencie. Adresár v súčasnosti mapuje viac ako 9 700 

                                                           
17 BJÖRK, Bo-Christer a kol. 2009. Scientific journal publishing: yearly volume and open access 
availability. In: Information Research [online]. 2009, roč. 14, č. 1 [cit. 22-04-2014]. Dostupné 
na internete: <http://InformationR.net/ir/14-1/paper391.html>  
18 Pre viac informácií pozri: http://wordpress.org/ 
19 Pre viac informácií pozri: https://drupal.org/ 
20 Pre viac informácií pozri: https://pkp.sfu.ca/?q=ojs  
21 Pre viac informácií pozri: http://ambraproject.org/index.html 
22 Adresár DOAJ – Selection Criteria. 2014. In: Directory of Open Access Journals (DOAJ) [online]. 
Lund: Lund University, 2014 [cit. 28-05-2014]. Dostupné na internete: < http://doaj.org/about> 
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časopiseckých titulov zo 133 krajín sveta. Registrujú sa tu časopisy zo všetkých 

vedných oblastí v rôznych jazykoch. Z oblasti žurnalistiky alebo masových 

médií adresár indexuje 377 časopisov. Prevládajú časopisy v anglickom (253 

časopisov), španielskom (184 časopisov) a portugalskom jazyku (72 časopisov). 

So slovenskou provenienciou sa v adresári eviduje zatiaľ 36 otvorených 

časopisov zameraných prevažne na prírodné vedy, matematiku, technológie a 

na disciplíny zo spoločenských vedných disciplín. Ako znázorňuje obrázok 

číslo 1, z oblasti žurnalistiky a masmédií sa v adresári nachádza jeden 

slovenský časopis, a to Global Media Journal : Slovak Edition, ktorý vydáva 

Fakulta Masmédií Paneurópskej vysokej školy.   

 
Obrázok č. 1: Vyhľadávanie slovenských časopisov z oblasti žurnalistiky a masových médií 

v adresári DAOJ 

 

Okrem publikovania v otvorených časopisoch sa v iniciatíve Open 

Access presadzuje aj takzvaná zelená cesta OA. Zelenú cestu (green OA) 

publikovania reprezentujú články a príspevky uložené v otvorených 

repozitároch alebo na vlastných webových stránkach. Forma ukladania 

je založená na takzvanom samoarchivovaní, keď autori sami vkladajú elektro-

nické verzie prác a rozhodujú o mieste dlhodobého uloženia a nakladania 
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s prácou23. Autori sami rozhodujú o sprístupňovaní a používaní prác v duchu 

otvoreného prístupu. Jednou z najpoužívanejších foriem zelenej cesty 

otvoreného prístupu k informáciám je samoarchivácia diel v otvorených 

repozitároch.  

 

4. Inštitucionálne repozitáre  

Otvorené repozitáre sú chápané ako úložiská dát, väčšinou úplných 

textov, vedeckých a odborných prác. Autori môžu ukladať v repozitároch 

nielen kópie už zverejnených diel, ale aj nezverejnené preprinty 

k pripomienkovaniu, dáta a interné materiály z výskumov alebo akýkoľvek iný 

typ prác. Vo vedeckej a akademickej sfére sa preferuje používanie  

inštitucionálnych repozitárov, ktoré predstavujú základný typ otvoreného 

repozitára. S nástupom myšlienok otvoreného prístupu sa stali inštitucionálne 

repozitáre novou a efektívnejšou formou komunikačného kanála vedeckých 

a odborných informácií v medzinárodnom meradle.  

Inštitucionálny repozitár (IR) predstavuje digitálnu zbierku a zároveň súbor 

služieb, ktoré sú prioritne určené na zhromažďovanie, uchovávanie 

a sprístupňovanie elektronických vedeckých a výskumných materiálov 

vytvorených členmi určitej inštitúcie.24 Zakladateľmi a prevádzkovateľmi 

inštitucionálnych repozitárov sú vo väčšine prípadov vedecko-výskumné 

inštitúcie a univerzity. Hlavným cieľom pri budovaní a spravovaní repozitárov 

je šírenie a dlhodobé uchovávanie produktov publikačnej činnosti členov danej 

inštitúcie. Okrem vedeckých a odborných článkov v nich môžeme nájsť 

aj technické správy, interné materiály inštitúcie, výučbové materiály, primárne 

výskumné dáta, záverečné práce a projekty študentov, skúšobné testy, 

prednášky a ďalšie iné dokumenty zamestnancov a členov inštitúcie. 

Používateľmi repozitárov môžu byť nielen vedecké a odborné komunity, 
                                                           
23 ŠUŠOL, Jaroslav. 2003. Elektronická komunikácia. Bratislava: Centrum vedecko-technických 
informácií SR, 2003. s. 71.  
24 RANKIN, John. 2005. Institutional Repositories for the Research Sector: Feasibility Study [online]. 
Wellington: National Library of New Zealand, 2005 [cit. 15-04-2014]. Dostupné na internete: 
<http://docs.niwa.co.nz/library/public/IR_report.pdf >.  
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ale aj široká verejnosť. Je dôležité zdôrazniť, že sa v IR zachovávajú všetky 

autorské práva a podporuje sa vedecká komunikácia s cieľom znížiť 

monopolné postavenie vydavateľstiev a zverejňovať a šíriť výsledky vedecko-

výskumných prác. Keďže sa zameriavajú na publikačnú činnosť autorov 

z konkrétnej inštitúcie, zviditeľňuje a prezentuje sa tak celá inštitúcia, pre ktorú 

sú IR určitou výstavnou skriňou práce a celkovej činnosti. Zároveň poukazujú 

na vedecký, sociálny a ekonomický význam výskumnej činnosti, ako aj na jej 

hodnotu a spoločenský prínos.25  

Mnohé výhody IR pre danú inštitúciu vyplývajú z ich základných 

vlastností a čŕt. Ide najmä o26:  

� bezplatný a otvorený prístup k vedecko-odbornej produkcii jednej 

inštitúcie,  

� dlhodobú archiváciu vložených diel,  

� garanciu zabezpečenia autorských práv,  

� propagáciu práce členov inštitúcie na národnej a medzinárodnej úrovni, 

� nárast čitateľnosti a citačných ohlasov27,  

� zvýšenie viditeľnosti a prestíže inštitúcie na internete,  

� zvýšenie konkurencieschopnosti a rankingu pre univerzitu v celosveto-

vom hodnotení,  

� strategický marketingový nástroj pre získavanie potenciálnych 

sponzorov a darcov.  

 

Mnohé svetové univerzity si už dávno uvedomili výhody a potrebu 

budovania a prevádzkovania inštitucionálnych repozitárov. Významnými 

                                                           
25 CROW, Raym. 2006. The case for institutional repositories: a SPARC position paper [online]. 
Washington: Scholarly Publication and Academic Resources Coalition, 2006 [cit. 15-04-2014]. 
Dostupné na internete: <http://scholarship.utm.edu/20/1/SPARC_102.pdf> 
26 MAŤAŠOVSKÁ-TETŘEVOVÁ, Milena. 2005. Digitálne akademické repozitáre a knižnice. 
In: ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. 2005, č. 2 [cit. 09-05-2014]. Dostupné na internete: 
<http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2005/2/digitalne-akademicke-repozitare-a-kniznice.html?page_id=1757> 
27 SWAN, Alma. 2010. Modelling scholarly communication options: costs and benefits for universities 
[online]. Truro: Key Perspectives Ltd, 2010 [cit. 30-04-2014]. Dostupné na internete: 
<http://eprints.soton.ac.uk/268584/1/Modelling_scholarly_communication_report_final.pdf> 
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príkladmi takýchto inštitucionálnych repozitárov sú najmä dátové úložiská 

univerzít ako napríklad repozitár Kalifornskej univerzity eScholarship Repository, 

repozitár Harvardskej univerzity Digital Access to Scholarship at Harvard, 

repozitár Univerzity v Cambridge DSpace@Cambridge, repozitár Univerzity 

v Oxforde Oxford University Research Archive a mnohé ďalšie.   

Viac informácií a prehľad konkrétnych repozitárov sa nachádza 

v celosvetovom registri repozitárov ROAR – Registry of Open Access Repositories 

alebo adresári OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories. 

ROAR – Registry of Open Access Repositories obsahuje informácie o existencii 

vyše 3600 inštitucionálnych repozitárov. Bol založený v roku 2003 

a v súčasnosti mapuje a popisuje otvorené repozitáre z celého sveta s cieľom 

zefektívniť proces vyhľadávania v Open Access zdrojoch. ROAR umožňuje 

vyhľadávať podľa krajiny, typu softvéru alebo typu repozitára, akými 

sú napríklad repozitáre zamerané iba na zverejňovanie záverečných prác alebo 

výskumných dát (obrázok č. 2).28  Podrobný popis repozitára je doplnený o graf 

aktivity a počet záznamov, ktoré dopĺňajú celkový obraz o využívaní 

a funkčnosti repozitára. Negatívom registra je zaradenie nefunkčných alebo 

zaniknutých repozitárov.  

 
Obrázok č. 2: Vyhľadávanie v Registry of Open Access Repositories 

 

                                                           
28 Welcome to the Registry of Open Access Repositories. 2014. In: ROAR – Registry of Open 
Access Repositories [online]. Southampton: University of Southampton, 2014 [cit. 28-05-2014]. 
Dostupné na internete: < http://roar.eprints.org> 
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OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories indexuje vyše 2600 

repozitárov a je produktom Nottinghamskej univerzity29. Okrem inštitucionál-

nych repozitárov s otvoreným prístupom sa zameriava aj na úložiská 

s obrazovými dokumentmi alebo dátami. Vyhľadávanie v OpenDOAR 

je doplnené aj o vedné disciplíny, jazyk repozitára alebo typ dokumentov. Popis 

repozitára obsahuje podrobné informácie o inštitúcii ako napríklad kontaktné 

údaje na administrátora repozitára, počet záznamov s dátumom aktualizácie, 

lokáciu inštitúcie s odkazom na Google Maps a ďalšie.  

Žiaľ, v spomínaných registroch nie je možné nájsť slovenské repozitáre. 

Situácia budovania inštitucionálnych repozitárov na Slovensku je zložitá. Podľa 

výskumu realizovaného v roku 2011 sa oň snažia najmä akademické knižnice 

univerzít. Niektorým sa podarilo vybudovať viacero repozitárov na báze 

dátového úložiska s prepojením na knižničný alebo informačný systém 

(napríklad repozitáre záverečných prác)30, ale samostatný inštitucionálny 

repozitár stále chýba. Najbližšie je k modelu inštitucionálneho repozitára 

Univerzita Komenského v Bratislave. Prostredníctvom online katalógu knižnice 

sa sprístupňuje viac ako 52 400 elektronických verzií záverečných prác, 

400 univerzitných zborníkov a 50 učebníc a skrípt31. Vyhľadávanie v online 

katalógu knižnice je prehľadné a pomocou vyhľadávania v položke kľúčové 

slová sa presne určia a skombinujú hľadané kľúčové slová.  Od roku 2006 

sú prostredníctvom katalógu dostupné aj plné verzie záverečných prác 

obhájených na Univerzite Komenského v Bratislave. Obrázok číslo 3 zobrazuje 

vyhľadávanie diplomových prác z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK, 

ktoré sú dostupné v elektronickej verzii.  

 

                                                           
29 About OpenDOAR. 2014. In: OpenDOAR – Directory of Open Access Repositories [online]. 
Nottingham: The University of Nottingham, 2006 – 2014  [cit. 28-05-2014]. Dostupné 
na internete: < http://www.opendoar.org/about.html > 
30 STEINEROVÁ, Jela a kol. 2012. Informačná ekológia akademického informačného prostredia. 
Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. s. 25. 
31 AKADEMICKÁ KNIŽNICA UK (iPortal). 2014. [online]. [cit. 27-05-2014]. Dostupné 
na internete: <http://alis.uniba.sk:8000/cgi-bin/gw_2012_2_2/chameleon?skin=katalog /> 
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Obrázok č. 3: Vyhľadávanie diplomových prác z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK 

 

Pre slovenskú akademickú sféru je významnou databázou záverečných 

prác aj český projekt Theses32, ktorý je vyvíjaný a prevádzkovaný Masarykovu 

univerzitou v Brne. Ide o národný register záverečných prác, ktorý zároveň 

slúži ako antiplagiátorský systém na odhaľovanie porušení autorských práv 

a plagiátov. Databáza obsahuje vyše 264 000 plných textov bakalárskych, 

diplomových a dizertačných prác z viac ako 30 vysokých škôl v Českej 

republike33. Plnotextové vyhľadávanie sa realizuje pomocou zadania kľúčových 

slov do jednoduchého vyhľadávacieho okna (obrázok číslo 4). Pri dlhších 

frázach sa odporúča používanie úvodzoviek. Plné texty prác sa zobrazujú 

verejnosti podľa rozhodnutia vysokých škôl. Mnohé záznamy obsahujú odkaz 

na inštitucionálny repozitár alebo úložisko, kde sa nachádza plný text. 

Aj keď prioritou databázy Theses je overovanie originality obhájených 

záverečných prác, z pohľadu myšlienok Open Access ide o významné úložisko, 

ktoré prezentuje a zviditeľňuje výskumnú prácu študentov z univerzít 

a ostatných vysokých škôl.   

                                                           
32 Viac informácií na: https://theses.cz/ 
33  THESES.CZ. 2014. [online]. 2014 [cit. 2014-04-12]. Dostupné na internete: < https://theses.cz/> 
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Obrázok č. 4: Vyhľadávanie v databáze Theses 

 

Záver  

 Sprístupňovanie a šírenie vedeckých a odborných informácií predstavuje 

pre vedeckú sféru a celú spoločnosť neoddeliteľnú súčasť pokroku. S nástupom 

elektronického prostredia sa otvorili nové cesty a formy vedeckej komunikácie 

a prístupu k vedeckému a odbornému poznaniu. Publikovanie výsledkov 

vedeckých výskumov v elektronickom prostredí sa však postupom času dostalo 

pod nadvládu veľkých renomovaných vydavateľstiev, ktoré už určitý čas 

diktujú podmienky zverejnenia a prístupu k vedeckým prácam. Vysoké 

finančné predplatné licencovaných časopisov, dlhodobé recenzné a redakčné 

úpravy, čakacia doba na umiestnenie príspevku v časopise, zamietnutie 

príspevkov bez uvedenia zdôvodnení a podobne núti predstaviteľov vedných 

odborov hľadať nové cesty zverejnenia a publikovania vedeckých objavov.  

 Open Access predstavuje najvýznamnejšiu iniciatívu neobmedzeného 

prístupu k vedeckým informáciám. Iniciatívy otvoreného prístupu podporujú 

publikovanie a zverejňovanie všetkých výsledkov vedecko-výskumnej činnosti, 

či už je to v otvorených časopisoch, na vlastných webových stránkach alebo 

v inštitucionálnych repozitároch. Každá z foriem otvoreného prístupu ponúka 

viacero výhod pre autorov i čitateľov. Odborníci a široká verejnosť majú 

bezplatný a ľahký prístup k vedeckým a odborným informáciám. Na druhej 

strane autori získavajú garanciu ochrany autorských práv, dlhodobé uloženie 
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prác, ako aj šancu osloviť väčšiu čitateľskú obec. Pre akademické prostredie 

sú najdôležitejšie inštitucionálne repozitáre, prostredníctvom ktorých 

sa na jednom mieste zviditeľňujú realizované výskumy, samotní autori 

a aj inštitúcia, ktorá ich zastrešuje. Pre inštitúcie predstavuje budovanie 

repozitára aj nárast prestíže a konkurencieschopnosti v celosvetovom meradle.  

  Na slovenskej akademickej pôde sa myšlienky otvoreného a bezplatného 

prístupu k vedeckým a odborným informáciám dostávajú do povedomia 

len veľmi pomaly. Zatiaľ sa u nás podporuje zverejňovanie plných textov 

záverečných prác. Príklady zo zahraničia potvrdzujú, že je potrebné budovať 

a podporovať samostatné  inštitucionálne repozitáre alebo otvorené časopisy, 

a to tak zo strany autorov ako aj zo strany vydavateľstiev a vedecko-

výskumných inštitúcií.  
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SUMMARY   

Open Access to scientific and scholarly information  

The paper deals with the topic of open access to scientific and scholarly information. 

Unlimited access, as a form of publishing in electronic environment, is an integral part 

of scientific communication. This communication is supported by free spreading and receiving 

of scientific information. In academic environment, two forms of open access play major role: 

publishing in open journals and building of institutional repositories. This paper focuses 

on these two ways of open access, as well as particular cases of directories with open journals 

and repositories that contain full text of reviewed scientific and research papers, research data 

and full text of students' theses. 
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VEDECKÁ KOMUNIKÁCIA V PROSTREDÍ 

TRADIČNÝCH A NOVÝCH MÉDIÍ1 

 

MM  ii  rr  ii  aa  mm      OO  NN  DD  RR  II  ŠŠ  OO  VV  ÁÁ  

Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave 

 

Veda zohráva vo vývoji ľudskej spoločnosti čoraz dôležitejšiu úlohu. 

Stále viac technologických, výrobných, ale aj spoločenských procesov 

je založených na vedeckých výsledkoch. Vedecké výsledky prispievajú 

k ich inovácii a zefektívňovaniu a v konečnom dôsledku tak prispievajú 

k zlepšeniu kvality života spoločnosti i každého jednotlivca. Vedecká práca 

si vyžaduje nielen kvalitné ľudské zdroje, ale aj zodpovedajúce materiálovo-

technické zabezpečenie, ktoré je čoraz náročnejšie na financovanie.  

Podobne ako v iných oblastiach ľudskej činnosti aj vo vede sa prikladá 

dôležitosť predovšetkým výsledkom, ktorými sú vedecké publikácie. 

Vedeckým publikáciám sa venuje pozornosť ako zo strany inštitúcií 

či grantových agentúr podieľajúcich sa na financovaní vedy, tak zo strany 

vedeckých  pracovníkov podieľajúcich sa na vedeckej práci a generovaní 

nových vedeckých výsledkov. Na základe kvality a kvantity publikácií 

sú posudzované inštitúcie i samotní vedeckí pracovníci.  

Elektronické prostredie poskytuje formálnej a neformálnej vedeckej 

komunikácii nové možnosti, ktoré sú však využívané len čiastočne. Vedecké 

publikovanie má svoje špecifiká, ktoré súvisia s tradíciami, požiadavkami 

pri hodnotení a s celým radom ďalších faktorov ovplyvňujúcich publikačné 

správanie autorov. V predkladanom príspevku analyzujeme preferencie 

autorov pri rozhodovaní sa medzi tradičnou a elektronickou formou 

publikovania. Prostredníctvom kvantitatívnej analýzy záznamov publikačnej 

                                                           
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV-0208-10 TraDiCe, projektu   
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v (ITMS 26240220086) a projektu KEGA 
133UK-4/2013 MIKS – Mediálne a informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

51 | S t r a n a  

činnosti zisťujeme využívanie elektronických publikačných kanálov 

na Univerzite Komenského v Bratislave. 

 

1. Proces vedeckého výskumu 

Cieľom vedeckých výskumov je generovanie a overovanie nových 

poznatkov, objavovanie skrytých súvislostí a v konečnom dôsledku poskytnu-

tie týchto zistení odbornej verejnosti. Organizačná stránka výskumu zahŕňa 

jeho zameranie, financovanie, generovanie nových vedeckých výsledkov, ich 

prezentáciu i hodnotenie.  Celý proces výskumu možno zobraziť nasledujúcim 

spôsobom (obr.1). 

 
Obr. 1: Proces vedeckého výskumu 

 

Výsledky vedeckých výskumov sú prostredníctvom vedeckých 

publikácií  komunikované odbornej verejnosti. Kvalita nových poznatkov 

je preverovaná ich využitím v iných výskumoch a publikáciách. Nech už ide 

o metódu, nástroje alebo konkrétne výsledky, každé ich použitie je vnímané 

ako ocenenie kvality publikácie vyjadrené formou citácie alebo ohlasu. Spätná 

väzba na publikáciu je tak realizovaná najčastejšie zase prostredníctvom 

vedeckých publikácií a meradlom kvality a významu výskumu, resp. publiká-

cie je počet získaných citácií.2   

                                                           
2 BORNMANN, Lutz a kol. 2008. Citation counts for research evaluation: standards of good 
practice for analyzing bibliometric data and presenting and interpreting results. In: Ethics 
in Science and Environmental Politics. 2008, roč. 8, č. 1. s. 93 – 102. 
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Poslednou a zároveň prvou časťou cyklu je prideľovanie finančných 

prostriedkov výskumným pracoviskám, ktoré je závislé od úspešnosti 

predchádzajúcich realizovaných výskumných projektov. Kritérií hodnotenia 

vedeckých výsledkov je viac, ale väčšinou sú použité bibliometrické, 

resp. scientometrické kvantitatívne ukazovatele vychádzajúce z počtu a typu 

publikácií a získaných citácií. Ide o všeobecne uznávané,  presne definované 

a opakovateľné hodnotenie, ktoré je realizované na základe záznamov 

citačných databáz Web of Science, Scopus a na Slovensku aj Centrálneho 

registra evidencie publikačnej činnosti.  

Do úvahy sa berie nielen kvantita, ale aj kvalita publikácií. Nie všetky 

typy publikačných výstupov sú hodnotené rovnako. Hodnotenie kvality 

publikácií je však realizované opäť len prostredníctvom kvantity. Za kvalitné 

publikácie sú považované tie, ktoré získali vysoký počet citácií. Pri článkoch 

v časopisoch je ďalším kritériom kvality publikácie kvalita a vplyv časopisu, 

v ktorom je článok publikovaný. Najvyššie sú hodnotené karentované časopisy, 

to znamená časopisy zaradené do databázy Current Contents Connect, ktorá je 

súčasťou platformy Web of Science (predtým Web of Knowledge). 

Najznámejším a najpoužívanejším kvantitatívnym indikátorom vplyvu 

časopisu je impakt faktor. Vypočítava sa pre konkrétny kalendárny rok 

a vyjadruje priemerný počet citácií, ktoré v danom roku získali články časopisu 

publikované v dvoch predchádzajúcich rokoch.3 Odborníci z oblasti bibliomet-

rie vo svojich štúdiách vyjadrili množstvo výhrad voči impakt faktoru 

upozornením na možnosť jeho manipulácie a zneužitia pri nekritickom 

používaní.4 V súčasnosti je vytvorených viacero nových indikátorov 

na hodnotenie vedeckých časopisov (eigen factor score, h-index a pod.).  

Podstatné je, že impakt faktor je ukazovateľ kvality časopisu a nehovorí nič 

o kvalite a vplyve jednotlivých článkov. Aj v časopise s vysokým impakt 

                                                           
3 ONDRIŠOVÁ, Miriam. Bibliometria [online]. Bratislava: Stimul, 2011. 133 s. Dostupné 
na internete: http://stella.uniba.sk/texty/MO_bibliometria.pdf 
4 ARCHAMBAULT, Éric – LARIVIÈRE, Vincent. 2009. History of the journal impact factor: 
Contingencies and consequences. In: Scientometrics. 2009, roč. 79, č. 3, s. 635 – 649. 
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faktorom môžu byť (a aj sú) publikované články, ktoré neboli citované vôbec. 

Najdiskutovanejším problémom hodnotenia kvality článku podľa kvality 

časopisy sú veľké rozdiely medzi jednotlivými vednými odbormi. Karentované 

časopisy nezastupujú všetky vedné oblasti rovnomerne, sú orientované 

prevažne na prírodné vedy. Rovnako impakt faktor časopisov z oblasti 

prírodných vied býva nepomerne vyšší ako impakt faktor časopisov 

spoločenských vied. 

Na Slovensku sa pri zaraďovaní publikácie do jednotlivých kategórií 

rozlišujú publikácie vedecké a odborné, domáce a zahraničné, recenzované 

a nerecenzované. Pri monografiách sa sledujú aj vydavateľstvá. Kategorizácia 

je vytvorená najmä na základe formálnych aspektov. 

 Publikácie sú teda dôležitou súčasťou vedeckých procesov a hoci niet 

pochybností o tom, že prioritnou motiváciou k výskumu a publikovaniu 

je prispenie k obohateniu poznatkovej bázy vedného odboru, je tu mnoho iných 

faktorov, ktoré publikačné správanie autorov ovplyvňujú viac alebo menej.  

 

2. Vedecké publikácie a publikačná stratégia 

Vedecké publikácie sú reprezentáciou výskumu a autori predkladajú 

odbornej verejnosti na posúdenie nielen samotné výsledky, ale aj svoje 

schopnosti a kompetencie. Vedci si tak budujú svoje renomé, pretože 

publikačná činnosť je jedným z najdôležitejších kritérií nielen pri už spomína-

nom hodnotení výskumu, ale rovnaké kritériá sa používajú pri hodnotení 

vedeckých pracovníkov. Nevyhnutnosť publikovania v súvislosti s tlakom 

inštitúcií, grantových agentúr a kariérnym rastom je najlepšie vyjadrená 

známym heslom Publish or Perish – Publikuj alebo zahyň.5  

 Zoznam publikovaných prác sa vyžaduje pri prijímacom pohovore 

do vedeckej alebo akademickej inštitúcie, pri žiadosti o grant, ale aj pri získa-

vaní akademických hodností.  

                                                           
5 MABE, A. Michael. 2010. Scholarly Communication: A Long View. In: New Review of Academic 
Librarianship. 2010, roč. 16, č. S1, s. 132 – 144. 
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 Dôležitý je preto nielen obsah publikácie, ale aj spôsob publikovania. 

Vedci majú celý rad alternatív a vybrať z nich tú najlepšiu nie je jednoduché. 

Správna publikačná stratégia môže výrazne ovplyvniť efektivitu publikovania. 

Publikačná stratégia predstavuje plánovanie procesu publikovania a skladá 

z viacerých zložiek, ktorých kombinácia pomôže autorovi dosiahnuť ciele jeho 

publikovania najúčinnejším spôsobom. Medzi najdôležitejšie zložky publikač-

nej stratégie patrí: 

� výber spoluautorov (publikácie napísané v spoluautorstve viacerých 

autorov bývajú hodnotené lepšie); 

� výber typu publikácie (článok v časopise, monografia, príspevok 

na konferenciu); 

� výber konkrétneho časopisu, vydavateľa, konferencie; 

� výber printového alebo elektronického média.6  

 

 Pri definovaní publikačnej stratégie sú rozhodnutia pri výbere typu 

publikácie, konkrétneho časopisu, vydavateľa, konferencie a typu média 

ovplyvnené viacerými faktormi, formujúcimi publikačné správanie vedcov. 

Pod publikačným správaním rozumieme spôsob využívania publikačných 

kanálov a subjektívne preferencie jednotlivých autorov pri výbere týchto 

kanálov.7 Faktory ovplyvňujúce publikačné správanie môžeme vidieť 

na nasledujúcom obr. 2.  

 

 

 

 

                                                           
6 HARRISON, R. Steve – HERBOHN, L. John. 2002. Report writing and publication strategy. 
In: Socio-Economic Research Methods in Forestry: A Training Manual. Rainforest: CRC, 2002.            
s. 219 – 234. 
7 ŠUŠOL, Jaroslav. 2009. Publikačné správanie autorov v akademickom prostredí. In: Infos 2009: 
Zborník z 35. medzinárodného informatického sympózia [online]. Bratislava: Spolok 
slovenských knihovníkov, 2009 [cit. 15-12-2013]. s. 181 – 198. Dostupné na internete: 
<http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1974=sk> 
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Obr. 2: Faktory ovplyvňujúce publikačné správanie 

 

3. Vnútorná motivácia 

 Vnútorná motivácia autora vedeckej publikácie pri výbere publikačného 

kanála je odrazom preferencií a očakávaní samotného autora. Podľa viacerých 

výskumov sú najsilnejšími motivačnými faktormi vedcov snaha šíriť 

a prehlbovať vedecké poznanie rovnako ako túžba získať renomé a prestíž 

vo vedeckej komunite.8  Úlohou publikácie je zaistenie prvenstva a originality.9 

Z hľadiska publikačnej stratégie to znamená výber kvalitného renomovaného 

časopisu – najčastejšie karentovaného. Je to najprestížnejšia forma publikovania 

a prijatie príspevku do takýchto časopisov môže byť zložité. Všetky 

publikované články sú podrobované prísnemu výberu a recenzovaniu 

viacerými recenzentmi. Celý proces výrazne spomaľuje publikovanie práce, 

pričom môže ísť o mesiace až roky. Ak teda autor preferuje rýchle publikovanie 

výsledkov, má možnosť publikovať svoje práce elektronickými publikačnými 

kanálmi, prípadne využiť zverejnenie preprintu - ešte nepublikovanej verzie 

                                                           
8 DUBINI, Paola – GALIMBERTI, Paola – MICHELI, Maria Rita. 2010. Authors publication 
strategies in scholarly publishing. Publishing in the networked world: Transforming the Nature 
of Communication, 14th International Conference on Electronic Publishing [online]. Helsinki: 
ELPUB, 2010 [cit. 12-11-2013]. Dostupné na internete: 
<http://elpub.scix.net/data/works/att/110_elpub2010.content.pdf> 
9 MABE, A. Michael. 2009. Scholarly publishing. In: European Review. 2009, roč. 17, č. 01,           
s. 3 – 22. 
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práce, prostredníctvom jeho uloženia v repozitári. K rýchlejším spôsobom 

prezentovania výsledkov výskumu patria aj príspevky na konferenciách.  

 

4. Vonkajšie faktory 

K vonkajším faktorom môžeme zaradiť požiadavky inštitúcií 

na publikačné výstupy výskumov. Každá evaluácia inštitúcie, katedry či vý-

skumu spojená s finančným zabezpečením je založená na hodnotení 

publikačnej činnosti. Ako už bolo spomínané, príspevok je hodnotený 

na základe hodnotenia časopisu, v ktorom je publikovaný. Autori sú teda 

pochopiteľne „tlačení“ do publikovania vo vyššie hodnotených časopisoch, 

prípadne zborníkoch. Okrem karentovaných sú vysoko hodnotené 

aj zahraničné a recenzované časopisy. Pri konferenčných  príspevkoch je okrem 

recenzovania zborníka dôležité miesto konania konferencie. Vyššie sú hodno-

tené zahraničné konferencie. Berie sa do úvahy teritoriálne hľadisko. 

Ak sa medzinárodná konferencia koná na Slovensku je hodnotená 

ako domáca.10 Ďalším vonkajším faktorom pri výbere typu publikácie sú 

kritériá pre získanie vedeckej hodnosti.  

 

5. Špecifiká odboru 

Rozdiely medzi vednými odbormi súvisia s metódami výskumov, 

riešenými témami, dynamikou odboru a tradíciami publikovania. Pre prírodné 

vedy je typické publikovanie vo vedeckých časopisoch, ktorých majú tieto 

odbory v  databáze Web of Science veľké množstvo a sú to väčšinou časopisy 

s vysokým impakt faktorom.  

Monografie sú preferované hlavne v spoločenskovedných a humanit-

ných odboroch. V súčasnosti sa však aj v týchto oblastiach čoraz viac publikuje 

vo vedeckých časopisoch. Dôvodom je dlhý proces prípravy vydania 

monografie, špecifické témy vyžadujúce si rýchlejšie publikovanie, ale aj tlak 
                                                           
10 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 
Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie 
umeleckej činnosti. 
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na kvantitatívne ukazovatele publikačnej činnosti vedeckých pracovníkov.11 

Tieto odbory sa venujú lokálnym témam a výsledky výskumov sú preto viac 

publikované v domácich časopisoch v slovenčine.  

Technické disciplíny ako napríklad počítačová veda sú zase veľmi 

dynamické a autori dávajú prednosť rýchlemu prezentovaniu  výsledkov 

na konferenciách.12 Konferencie preferujú aj matematici. Tradíciou fyzikov 

je výmena preprintov medzi kolegami ešte pred ich publikovaním. Týmto 

spôsobom preklenujú časový sklz medzi prijatím príspevku a jeho publikova-

ním. Kým v minulosti si autori preprinty vymieňali osobne, v súčasnosti túto 

úlohu prebrali repozitáre, hlavne repozitár arxiv.13  

 

6. Možnosti 

Dostupné možnosti sú pre autorov limitujúci faktor, ktorý sa dá preko-

nať len ťažko. Karentované časopisy majú nerovnomerné zastúpenie 

pre jednotlivé vedné odbory. Humanitné a spoločenskovedné odbory majú 

oveľa nižší počet karentovaných časopisov, navyše ich impakt faktor je tiež 

nižší. Mnohé krajiny (napríklad Česká republika) riešia túto disproporciu 

pri hodnotení expertným výberom množiny uznávaných kvalitných časopisov, 

ktoré nie sú karentované, ale majú pri evaluácii vysoké hodnotenie.  Kritériá 

pri hodnotení inštitúcií sú tiež prispôsobené špecifikám vedných odborov.14 

Ďalším problémom sú finančné nároky pri účasti na konferencii 

alebo v súčasnosti aj pri modeli publikovania, pri ktorom si publikovanie platí 

autor.  

                                                           
11 MABE, A. Michael. 2010. Scholarly Communication: A Long View. In: New Review of Academic 
Librarianship. 2010, roč. 16, č. S1, s. 132 – 144. 
12 FRY, Jenny a kol. 2009. Communicating knowledge: How and why researchers publish and 
disseminate their findings [online]. London: Research information Network, 2009 [cit. 15-02-2014]. 
Dostupné na internete: <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/communicatingknowledgereport.pdf> 
13 HARNAD, Stevan. 2001. The self-archiving initiative. In: Nature. 2001, roč. 410, č. 6832,           
s. 1024 – 1025. 
14 MATĚJKA, Martin. 2014. Methodology for Evaluation of Outputs of R&D Organisations in 
Czech Republic from 2013. In: Informačné systémy o vede. Integrácia pre otvorený prístup k vedeckým 
výstupom.  Zborník z medzinárodnej konferencie. CVTI SR: Bratislava, 2014, s. 17 – 30. 
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7. Vedecká komunikácia v elektronickom prostredí 

Každý výskum je založený na poznatkovej báze tvorenej 

predchádzajúcimi výskumami, resp. publikáciami. Vedci nepracujú izolovane, 

ale v rámci celého cyklu výskumu komunikujú súkromne alebo verejne 

so svojimi kolegami z vedeckej komunity. Vedecká komunikácia je realizovaná 

prostredníctvom formálnych a neformálnych komunikačných kanálov. 

Neformálnu komunikáciu reprezentujú osobné stretnutia, prednášky, diskusie, 

výmena preprintov, ale aj emaily, blogy a sociálne siete. Tento typ komunikácie 

ovplyvňuje proces výskumu, ale celkové výsledky sú prezentované formálnymi 

publikačnými kanálmi, ktoré tvoria predovšetkým vedecké časopisy, 

monografie a konferencie.  

Tradične sa za typické vlastnosti formálnej komunikácie považuje 

dostupnosť širokému publiku na dlhé časové obdobie, kým neformálna 

komunikácia je dočasná a dostupná obmedzenému okruhu prijímateľov. 

Informačné a komunikačné technológie prinášajú celý rad inovatívnych 

nástrojov pre šírenie a zdieľanie vedeckých poznatkov, následkom ktorých 

sú stierané hranice medzi formálnou a neformálnou vedeckou komunikáciou.15 

Na jednej strane je neformálna komunikácia napríklad výmena názorov  

prostredníctvom diskusného fóra dostupná verejne veľkému počtu 

používateľov, na druhej strane elektronické publikovanie konferenčného 

zborníka na webovej stránke nemusí zabezpečovať jeho trvalú dostupnosť. 

Vedci teda majú v súčasnosti možnosť publikovať svoje výsledky jednak 

tradičnými – printovými formami, či už ide o časopisy, monografie alebo 

zborníky, a jednak môžu využívať elektronické prostredie na elektronické 

online publikácie predstavujúce elektronické formy rovnakých typov 

publikácií, pričom sem môžeme zahrnúť aj blogy, príspevky v diskusných 

skupinách, na webových stránkach a preprinty uložené v repozitároch. Hranica 

medzi týmito dvoma formami nie je ostrá, pretože mnohé časopisy, monografie 

                                                           
15 BORGMAN, Christine. 2007. Scholarship in the Digital Age. Information, Infrastructure 
and the internet. London: MIT Press, 2007. 336 s. 
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a zborníky existujú súčasne v printových aj online verziách. Navyše do oboch 

kategórií môžeme zaradiť práce, ktoré boli publikované v tradičných 

časopisoch, ale súčasne je ich online verzia vo forme preprintu alebo postprintu 

uložená vo voľne dostupnom repozitári. 

V kontexte nášho príspevku budeme za elektronické online publikácie 

považovať publikácie, ktoré boli publikované primárne elektronicky. Môže ísť 

o monografie, skriptá, zborníky či príspevky na webových portáloch. 

Osobitnou kategóriou sú voľne dostupné elektronické časopisy, ktoré boli 

vytvorené ako jedna z foriem stratégie Open Access s cieľom sprístupnenia 

vedeckých publikácií zdarma všetkým.  

Výhodnou takýchto publikácií oproti tradičným je lepšia dostupnosť 

a vyhľadateľnosť. Publikácie sa tak môžu dostať k širšiemu okruhu čitateľov, 

čo autorom dáva väčšiu príležitosť byť citovaný. Podstatnou výhodou 

je rýchlosť a nižšia finančná náročnosť publikovania. Vzhľadom na primárnu 

vnútornú motiváciu vedcov, ktorou je šírenie a prehlbovanie vedeckého 

poznania, disponujú elektronické online publikácie vlastnosťami umožňujúcimi 

dosiahnuť tento cieľ v porovnaní s tradičnými publikačnými kanálmi 

efektívnejšie.  

Ak sa v procese vedeckej komunikácie zameriame na stranu prijímate-

ľov, ktorými sú opäť potenciálni autori, ich preferencia dostupných 

elektronických online publikácií je pochopiteľná.16 Finančná náročnosť prístupu 

k tradičným vedeckým publikáciám je jednou z hlavných príčin krízy vedeckej 

komunikácie a vzniku iniciatívy Open Access.17 

Napriek veľkému potenciálu elektronického prostredia publikovanie 

elektronických online publikácií za tradičnými publikáciami stále zaostáva. 

Dôvodov je viac. Prostredie vedeckých výskumov je veľmi konzervatívne 

                                                           
16 WARE,  Mark – MABE, Michael. 2009. The stm report-An overview of scientific and scholarly 
journals publishing International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers [online]. 
2009 [cit. 15-01-2014]. 68 s. Dostupné na internete: <http://www.stm-assoc.org/2009_10_13_MWC_
STM_Report.pd> 
17 YIOTIS, Kristin. 2013. The open access initiative: a new paradigm for scholarly 
communications. In: Information technology and libraries. 2013, roč. 24, č. 4, s.157 – 162. 
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a publikovanie v kvalitných a renomovaných časopisoch je prestížnou 

záležitosťou. Táto forma publikovania je podporovaná aj prostredníctvom 

hodnotenia vedeckých publikácií. Elektronické online publikácie sú stále 

vedcami vnímané ako menej kvalitné v porovnaní s tradičnými časopiseckými 

tlečenými publikáciami. Zárukou kvality príspevkov v tradičných časopisoch 

je peer-review, teda proces hodnotenia expertmi v danej oblasti. Napriek tomu, 

že aj elektronické publikácie môžu byť a aj sú recenzované, nedôvera autorov 

pretrváva. Jedným z argumentov v ich neprospech je napríklad neobmedzený 

počet strán u elektronických časopisov, a teda aj predpokladané menšie nároky 

na výber vhodných príspevkov.18 Preferencia tradičných časopisov bola 

skúmaná aj z hľadiska veku autorov. Vychádzalo sa z predpokladu, že mladší 

autori budú viac otvorení novým možnostiam publikovania. Ukázalo sa však, 

že mladí vedci sú rovnako konzervatívni ako ich starší kolegovia a dávajú 

prednosť renomovaným časopisom najmä z dôvodu vyššieho statusu takýchto 

publikačných výstupov.19 

 

8. Publikačné správanie autorov z Univerzity Komenského 

Publikačná stratégia slovenských vedcov je ovplyvnená hlavne 

dostupnými možnosťami a výrazne sa prejavujú aj rozdiely v jednotlivých 

vedných odboroch. 

Možnosti publikovania príspevkov napísaných po slovensky sú limito-

vané, pretože môžu byť publikované len v domácich, prípadne v českých 

médiách. Tak sa stáva obsah publikácií slovenských vedcov nedostupný 

pre zahraničných čitateľov. Tým klesá aj pravdepodobnosť, že bude článok 

citovaný v zahraničí. Ďalším limitujúcim faktorom je finančná náročnosť 

publikovania v zahraničí, najmä v súvislosti s účasťou slovenských vedcov 

                                                           
18 KING, C. Judson a kol. 2006. Scholarly Communication: Academic Values and Sustainable Models 
[online]. UC Berkeley: Center for Studies in Higher Education, 2006 [cit. 12-11-2013]. Dostupné 
na internete: < https://escholarship.org/uc/item/4j89c3f7 > 
19 FRY, Jenny a kol. 2009. Communicating knowledge: How and why researchers publish and 
disseminate their findings [online]. London: Research information Network, 2009 [cit. 15-02-2014]. 
Dostupné na internete: <http://www.jisc.ac.uk/media/documents/publications/communicatingknowledgereport.pdf> 
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na konferenciách. Finančná náročnosť publikovania domácich publikácií 

je často riešená elektronickou formou publikovania. 

Publikačné správania autorov z Univerzity Komenského v Bratislave 

sme skúmali kvantitatívnou analýzou záznamov z databázy publikačnej 

činnosti Univerzity Komenského dostupnej cez webové rozhranie iPortál 

Akademickej knižnice UK. Cieľom analýzy záznamov bolo zmapovanie 

aktuálneho stavu využívania elektronických online publikácií na všetkých 

fakultách Univerzity Komenského. V rámci Filozofickej fakulty UK nás zaují-

malo porovnanie využívania týchto možností na jednotlivých katedrách. 

Elektronické publikovanie sa v databáze systematicky zaznamenáva od roku 

2011, a preto sme analyzovali publikačnú činnosť od tohto roku. Do analýzy 

sme zaradili záznamy, ktoré boli do databázy zaradené do októbra 2013. 

Napriek tomu, že presné počty elektronických online publikácií sú zisťované 

od roku 2011, v databáze sa takéto typy publikácií objavujú od roku 1999. 

Záujem o vydávanie elektronických publikácií dokazuje kontinuálny rast 

percentuálneho podielu elektronických online publikácií na fakultách UK (graf 

č. 1). 

 
Graf č. 1: Percentuálny podiel elektronických online publikácií na UK 

 

Na Slovensku bolo od roku 2011 (teda od začiatku systematického 

zverejňovania elektronických publikácií) publikovaných 1928 elektronických 

publikácií. Tri štvrtiny všetkých elektronických publikácií tvorili 4 fakulty – 

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI), Filozofická fakulta (FiF) a dve 
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Lekárske fakulty – (LFJ a LF). Posledné spomínané fakulty tvoria takmer 30% 

všetkých elektronických publikácií. Lekárske fakulty podľa analýzy záznamov 

publikujú hlavne prostredníctvom webových portálov z oblasti medicíny. 

Podiel elektronických online publikácií FMFI predstavuje štvrtinu všetkých 

publikácií (26%). Tento fakt možno vysvetliť dlhou tradíciou fyzikov 

zverejňovať ešte nepublikované verzie práce prostredníctvom preprintov. 

V súčasnosti sa na tieto účely používa najmä repozitár Arxiv, kde bolo 

publikovaných najviac elektronických online dokumentov z FMFI. Každá piata 

elektronická publikácia bola z FiF. Elektronické online publikácie tejto fakulty 

boli prevažne tvorené príspevkami v elektronických časopisoch 

a v konferenčných a vedeckých zborníkoch, ktoré sa konali na Slovensku. 

Publikácie z humanitných a spoločenskovedných odborov sa zaoberajú lokál-

nou tematikou a preto takýto typ publikácií prevažuje. Ostatných 8 sledova-

ných fakúlt tvorí zvyšnú štvrtinu všetkých elektronických publikácií (graf č. 2).  

 
Graf č.2: Percentuálny podiel fakúlt UK na elektronickom publikovaní 

 

 Napriek trendu rastu počtu elektronických publikácií je ich podiel voči 

tradičným publikáciám na jednotlivých fakultách minimálny, ako to zobrazuje 

nasledujúci graf č. 3. 
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Graf č. 3: Počty tradičných a elektronických online publikácií v rokoch 2011 – 2013 podľa fakúlt 

 

Pri analýze štyroch fakúlt, ktoré produkujú štvrtinu všetkých elektronic-

kých online publikácií spomedzi fakúlt UK, sme dospeli k nasledujúcim 

záverom. Napriek tomu, že fakulty sa delia o podstatnú časť všetkých 

elektronických online publikácií, možno konštatovať, že elektronické online 

publikácie tvoria len malú časť v porovnaní s tradičnými publikáciami. 

Najvyšší podiel elektronických online publikácií má FMFI, kde tvoria 18,2% 

všetkých publikácií tejto fakulty.  

Len každá desiata publikácia FiF je elektronická, zvyšok tvoria práve 

tradičné formy publikácií. Trend rastu počtu elektronických online publikácií je 

charakteristický aj pre FiF UK (graf č. 4).  

 
Graf č. 4: Percentuálny podiel elektronických online publikácií na FiF UK 
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 Pri bližšej analýze si možno všimnúť výrazné rozdiely medzi 

jednotlivými katedrami FiF UK (graf č.5) 

 
Graf č. 5: Počty tradičných a elektronických online publikácií v rokoch 2011 – 2013 

podľa jednotlivých katedier FiF UK 

 

Z hľadiska pomeru elektronických oproti tradičným publikáciám 

dosahuje najlepšie výsledky Katedra knižničnej a informačnej vedy, 

kde elektronické publikácie tvoria až 45% všetkých publikácií. Nasleduje 

Katedra marketingovej komunikácie so 40% a Katedra sociológie s takmer 38%. 

Približne 30% všetkých publikácia tvoria elektronické publikácie Katedry 

žurnalistiky, Katedry slovenských dejín a Katedry politológie.  Na druhej strane 

Katedra romanistiky, Katedra dejín výtvarného umenia a Katedra jazykov 
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nemá ani jednu elektronickú publikáciu, využívajú teda len tradičné formy 

publikovania.  

 Z hľadiska typov publikácií môžeme za najpočetnejšie kategórie označiť 

vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 

(17,15%), práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 

(13,46%), publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 

(9,76%). 

Z celkového počtu 379 elektronických online publikácií bolo 

až 359 zverejnených prostredníctvom webových sídiel s doménou „.SK“. 

 Na základe uvedených výsledkov možno konštatovať, že potenciál 

elektronických publikácií na Univerzite Komenského a jej fakultách je využitý 

len slabo. Na jednej strane sú tu stále prítomné objektívne faktory, ktoré 

znemožňujú či obmedzujú využívanie potenciálu elektronických publikácií, ako 

je napríklad nedostatok elektronických online časopisov, elektronických online 

zborníkov. Na druhej strane sú to subjektívne príčiny týkajúce sa nedôvery voči  

takýmto publikačným kanálom. 

 

9. Záver 

Elektronické prostredie zmenilo nielen spôsob komunikácie medzi 

vedcami, spôsob prípravy a prezentovania vedeckých výsledkov, 

ale do popredia sa dostal aj nový fenomén – voľne dostupné informačné zdroje. 

Open Access mení nielen rýchlosť dostupnosť informačných zdrojov, ale mení 

celú filozofiu prezentovania a dostupnosti informačných zdrojov, vrátane 

nových vedeckých výsledkov. Napriek celému radu pozitív i podpory takých 

uznávaných svetových organizácií ako UNESCO, jeho plné využitie naráža 

na množstvo formálnych či neformálnych prekážok, ktoré sú spojené zvyčajne 

s financovaním a legislatívnymi aspektmi v súvislosti s autorskými právami. 
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Je to však trend, od ktorého sa očakáva ďalšie zefektívnenie výskumnej 

činnosti.20 

 Nové možnosti sa črtajú aj pri hodnotení publikovaných prác. 

Kým súčasné hodnotenie publikácií je väčšinou realizované na základe 

hodnotenia kvality časopisu, v ktorom je článok publikovaný, elektronické 

online publikácie vytvárajú priestor pre presnejšie hodnotenie na úrovni 

článku. Na základe počtu stiahnutí dokumentu z webovej stránky, sa meria 

jeho význam. Ide o spôsob hodnotenia konkrétnej elektronickej publikácie 

na základe jej použitia. Pri tradičnom hodnotení publikácie je miera 

jej významu a kvality vyjadrená počtom citácií. Toto hodnotenie sa orientuje 

len na autorov, ktorí publikáciu použili pri písaní svojho príspevku. Počet 

stiahnutí však berie do úvahy aj čitateľov, ktorí síce článok nenapíšu, 

ale publikácia je pre nich užitočná.21  

 Ďalšia iniciatíva sa orientuje na meranie vplyvu publikácie či vedca 

na základe formálnych a aj neformálnych komunikačných prostriedkov. Okrem 

formálnych publikačných výstupov sa sledujú údaje zo sociálnych sietí, blogov, 

sociálnych záložiek a pod.22 Otázkou však zostáva, ako a či vôbec prijme 

konzervatívna vedecká obec takýto spôsob hodnotenia. 
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SUMMARY 

Scholarly Communication in Traditional and New Media Environment 

The paper deals with an influence of communication media on publication behaviour 

of authors in communication their scientific results. Scientific research process is analysed. 

Consequences of scientific publication results and their evaluation on financing of the research 

by institutions, grant agencies are shown. Motivation, internal and external, for communication 

channel choose by authors is described. New communication media in publication strategy 

and publication behaviour of authors is analysed and current situation is documented 

by the bibliometric analyses of publications at Comenius University in Bratislava. 
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ZAČIATKY DÁTOVEJ ŽURNALISTIKY 
 

JJ  áá  nn      HH  AA  CC  EE  KK  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

V priebehu posledných rokov vnímame zmeny, ktoré sa týkajú aj obsahu 

spravodajských webov. Čitatelia sú väčšinou nestáli, hoci podľa nášho 

prieskumu1 sa u nich čoraz viac prejavuje lojalita k vybranému spravodajskému 

webu. Existujú minimálne dva spôsoby vyhľadávania informácií na webe. Prvý 

predpokladá vyhľadanie jednej konkrétnej informácie, ktorú recipient zachytil 

len okrajovo a potrebuje poznať celé jej znenie. V tomto prípade sa vo väčšine 

prípadov neobráti na konkrétny spravodajský web, ale pomocou služby Google 

informáciu vyhľadá. 

 Druhý spôsob je založený na dôvere, či spomínanej lojalite k vybranému 

spravodajskému webu a predpokladá, že človek, ktorý nemal z rôznych 

dôvodov prístup k informáciám počas dlhšieho obdobia, siahne podvedome 

po spravodajskom webe, ku ktorému má vybudovaný návyk alebo sa nejakým 

spôsobom stotožňuje s povahou príspevkov na ňom.  

 V snahe získať recipienta sa najmä spravodajské weby usilujú 

o zavedenie moderných štandardov, ktoré prispievajú k sprehľadneniu 

a zvýšeniu atraktivity obsahov, čím ich robia prijateľnejšími pre čoraz viac 

pohodlného recipienta.2 

 

1. Dátová žurnalistika 

 V nasledujúcej časti našej štúdie predstavíme dátovú žurnalistiku 

ako nový trend svetových redakcií, ktorý si k nám postupne hľadá cestu. Ide 
                                                           
1 Poznámka autora: Prieskum bol realizovaný v roku 2013 na vzorke 108 respondentov 
s priemerným vekom 21 rokov. Ide len o potvrdenie určitého predpokladu, preto nie je možné 
výsledky zovšeobecňovať. 
2 LORENZ, Mirko. 2010. Data-driven journalism: What is there to learn? [online]. [cit. 02-03-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.slideshare.net/mirkolorenz/datadriven-journalism-what-
is-there-to-learn#  
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o pomenovanie aktivity – predovšetkým snahy nájsť dáta, podrobiť ich analýze 

(filtrovaniu), vizualizovať ich a pomocou príbehu predstaviť publiku3. Dáta 

môžu byť zdrojom dátovej žurnalistiky, nástrojom pomocou ktorého 

sa rozpráva príbeh, alebo aj súčasne.4, 5 Ide o reakciu na celosvetový fenomén 

narastajúceho množstva dostupných informácií. Dátová žurnalistika 

tak poskytuje dôležitý priestor a zároveň i nástroje na analýzu informácií 

a zároveň na vznik príbehov zo zistených skutočností.6 

 Musíme však poznamenať, že zatiaľ existuje len málo dostupnej 

literatúry, ktorá by odrážala používanie a nástroje dátovej žurnalistiky 

na Slovensku7. Pokiaľ ide o zahraničné publikácie8, nájdeme skôr príručky 

vo forme elektronických formátov alebo odporúčania, priamo na spravodaj-

ských a iných weboch. Povaha či množstvo dostupných dokumentov a zdrojov 

poukazuje na skutočnosť, že nazeranie na dátovú žurnalistiku ako na objekt 

vedeckého akademického výskumu je ešte celkom na začiatku.  

                                                           
3 Existujú argumenty, že je potrebné rozlišovať medzi spomínanou dátovou žurnalistikou 
a reportovaním pomocou počítača (CAR). CAR je technika na získanie a analýzu dát ako spôsob 
vzniku (väčšinou investigatívnej) reportáže. Na druhej strane dátová žurnalistika sa venuje 
spôsobu interpretácie získaných dát v celkovom novinárskom kontexte. Porovnaj: GRAY, 
Jonathan – CHAMBERS, Lucy – BOUNEGRU, Liliana (Eds.). 2012. The Data Journalism 
Handbook: How Journalists Can Use Data to Improve the News. Sebastopol: O’Reily, The Open 
Knowledge Foundation, European Journalism Centre, 2012. 221 s.  
4 BRADSHAW, Paul. 2014a. How to be a data journalist [online]. [cit. 02-03-2014]. Dostupné 
na internete: www.theguardian.com/news/datablog/2010/oct/01/data-journalism-how-to-
guide 
5 BRADSHAW, Paul. 2014b. What Is Data Journalism? [online]. [cit. 02-03-2014]. Dostupné 
na internete: http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/introduction_0.html 
6 GRAY, Jonathan – CHAMBERS, Lucy – BOUNEGRU, Liliana (Eds.). 2012. The Data Journalism 
Handbook: How Journalists Can Use Data to Improve the News. Sebastopol: O’Reily, The Open 
Knowledge Foundation, European Journalism Centre, 2012. 221 s.  
7 Poznámka autora: Slovenské redakcie sa vo väčšine prípadov inšpirujú prácou zahraničných 
redakcií a rovnako tak začínajú využívať aplikácie na tvorbu infografiky a filtrovanie získaných 
dát. 
8 GRAY, Jonathan – CHAMBERS, Lucy – BOUNEGRU, Liliana (Eds.). 2012. The Data Journalism 
Handbook: How Journalists Can Use Data to Improve the News. Sebastopol: O’Reily, The Open 
Knowledge Foundation, European Journalism Centre, 2012. 221 s.; ZNAMENÁČEK, Tomáš 
(Eds.). 2013. Příručka datové žurnalistiky [online]. Fond Otakara Motejla. [cit. 01-03-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.osf.cz/publikace/prirucka-datove-zurnalistiky   
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 Na základe prieskumu9 zahraničných zdrojov odkazujúcich na dátovú 

žurnalistiku sme zostavili graf, ktorý znázorňuje záujem redakcií, organizácií 

či jednotlivcov o spomínanú novú oblasť žurnalistickej profesie (ilustrácia 1).  

 Ak si uvedomíme skutočnosť, že všade okolo nás sú dáta, 

skôr pochopíme potrebu a nevyhnutnosť dátovej žurnalistiky. Čitateľ 

spravodajských webov si však prítomnosť dát väčšinou neuvedomuje, hoci 

ho sprevádzajú denne. Časté sú napríklad ankety, porovnania, štatistiky 

kriminality vo vybranom regióne a v neposlednom rade i predbežné či volebné 

výsledky, nehovoriac o tom, že v binárnej sústave sú zakódované všetky obsahy 

na webe – od textu, fotografie až po video. Čísla si však dnes vyslúžili povesť 

niečoho nedostupného a nudného. No dátová žurnalistika zatiaľ ukazuje, 

že séria grafov a vizualizácií môže mať často aj silu fotografií, ktoré sú 

zaznamenané pri vojenskom konflikte a pri nepomerne väčšom nasadení.10  

 

Ilustrácia 1: Ilustrácia záujmu o dátovú žurnalistiku na základe publikácií  

 

                                                           
9 Poznámka autora: Pomocou kľúčových slov sme sa cez vyhľadávač Google pokúsili 
zhromaždiť všetky dostupné publikácie, návody, dokumenty, ktoré sa sú spojené s dátovou 
žurnalistikou vo svete.  
10 ZNAMENÁČEK, TOMÁŠ (Eds.). 2013. Příručka datové žurnalistiky [online]. Fond Otakara 
Motejla. [cit. 01-03-2014]. Dostupné na internete: http://www.osf.cz/publikace/prirucka-
datove-zurnalistiky   
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Tim Berners-Lee, zakladateľ World Wide Webu, označuje žurnalistiku 

postavenú na dátach za budúcnosť. Žurnalisti musia byť tí, ktorí dáta 

uchovávajú. Časy sa zmenili a už neplatí, že žurnalista získa dobrý príbeh 

z rozhovoru niekde pri bare. Má však k dispozícii nástroje, ktoré jej pomáhajú 

zbierať dáta a poukázať na to, čo je dôležité.11 

  

Ilustrácia 2: Cholerová mapa, autor John Snow12 

                                                           
11 GRAY, Jonathan – CHAMBERS, Lucy – BOUNEGRU, Liliana (Eds.). 2012. The Data Journalism 
Handbook: How Journalists Can Use Data to Improve the News. Sebastopol: O’Reily, The Open 
Knowledge Foundation, European Journalism Centre, 2012. s. 6. 
12 VISUALIZATION: from Cholera to Google APIs [online]. 2014. [cit. 01-03-2014]. Dostupné 
na internete: blog.voxygen.co.uk/?p=706 
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2. Začiatky vizualizácie 

 S dátovou žurnalistikou sa spája meno Johna Snowa, ktorý v roku 1854 

vytvoril mapu londýnskej epidémie cholery (ilustrácia 2). Nad každou adresou 

s hláseným výskytom choroby vytvoril malý obdĺžnik a získal tak postupne 

prehľad o zdroji a koncentrácii nákazy, ktorý predstavovala pumpa na pitnú 

vodu v centre Londýna.13 

Vyššie uvedenú „dobovú infografiku“ sa pokúsil na svojom portáli 

zrekonštruovať britský denník The Guardian (ilustrácia 3). Ide o príklad 

interaktívnej mapy, ktorá sa s obľubou používa pri práci na väčšine 

spravodajských webov vo svete.  

 

Ilustrácia 3: Rekonštrukcia Cholerovaj mapy14 

 

 
                                                           
13 ZNAMENÁČEK, Tomáš (Eds.). 2013. Příručka datové žurnalistiky [online]. Fond Otakara 
Motejla. [cit. 01-03-2014]. Dostupné na internete: http://www.osf.cz/publikace/prirucka-
datove-zurnalistiky  
14 JOHN SNOW'S DATA JOURNALISM: the cholera map that changed the world [online]. 2013. 
[cit. 01-03-2014]. Dostupné na internete: http://goo.gl/KJM0tt) 
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3. Získavanie dát 

 V priebehu niekoľkých rokov používania dátovej žurnalistiky 

sa sformovali určité postupy, ktoré by mali pomôcť najmä začínajúcim 

dátových žurnalistom.  

 Základom pre vizualizáciu a následný príbeh sú dáta z overiteľného 

zdroja. Dátový žurnalista pracuje predovšetkým s dátami, ktoré sú voľne 

prístupné. Vyžaduje si to schopnosť orientácie v prostredí internetového 

vyhľadávania a, samozrejme, nespoľahnúť sa len na niekoľko prvých odkazov, 

ktoré používaný internetový prehliadač zobrazí. Cieľavedomým a presne 

cieleným výrazom dokážeme často na prvý pohľad nemožné.15 Ide o najčastejší 

spôsob získavania dát. Predpokladá sa však, že dáta ktoré nájdeme budú 

vo formáte, v ktorom sa dajú bez problémov použiť – najlepšie skopírovať 

do tabuľkového editora, kde sú podrobené filtrovaniu a čisteniu. No nie je 

vylúčené, že sa stretneme aj s dátami, pri ktorých kopírovanie nie je možné. 

Ide najmä o dáta priamo na webových stránkach. Vtedy prichádzajú do úvahy 

aplikácie, ktoré umožnia dáta spracovať do prijateľnej formy.16 Osobitnou 

kapitolou sa stáva získavanie dát z formátu „pdf“, ktorého jazyk je určený 

predovšetkým pre tlač. Existujú však nástroje, ktoré umožnia prečítať i tieto 

údaje. K získavaniu informácií prispievajú svojím nezanedbateľným spôsobom 

i sociálne siete.  

 Netreba však zabúdať, že aj tu je potrebné dôkladne rozlišovať medzi 

pravdou a zavádzaním. Overovanie – to je činnosť, ktorá by sa mala stať aj pri 

sociálnych sieťach17 vlastnou každému žurnalistovi.18 Existuje však množstvo 

príbehov, ktoré sa dajú podať tradičným spôsobom a infografika nie je pri nich 

nevyhnutná. Pri získavaní dát je dôležité posúdiť, či si následný prípad 

                                                           
15 Poznámka autora: Dobrou radou môže byť vyhľadávanie konkrétnych súborov, 
resp. vyhľadávanie dokumentov, ktoré sú napríklad určené pre tabuľkové editory. 
Pri vyhľadávaní sa potom zadajú konkrétne prípony súborov (.xlsx, .xls...). 
16 Poznámka autora: Jedným so spomínaných programov je import.io.  
17 Poznámka autora: Rozumej v zmysle netradičných zdrojov informácií. 
18 BARTLETT, Rachel. 2014. 10 key skills for digital journalists to hone in 2014 [online]. [cit. 12-02-
2014]. Dostupné na internete: http://www.journalism.co.uk/news/10-key-skills-for-digital-
journalists-to-hone-in-2014/s2/a555503/  
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vyžaduje vizualizáciu, aby sa nestávalo, že sa dátová žurnalistika realizuje kvôli 

dátovej žurnalistike. Na prvom mieste musí byť vždy čitateľ.19 

 

Ilustrácia 4: Predpokladaný postup – dátová žurnalistika 

 

 

4. Filtrovanie a analýza dát 

 Po získaní dát je dôležité podrobiť ich analýze. To predpokladá 

filtrovanie a nájsť tie dáta, ktoré sa na základe spomínanej analýzy odchyľujú 

od povahy ostatných. Často sa stáva, že množstvo dát, ktoré sa podarí získať, 

je viac, ako sme schopní analyzovať a vyhodnotiť. V tom prípade je dôležité 

zamerať sa na tie dáta, ktoré sa svojou povahou určitým spôsobom odlišujú 

od ostatných. Môžeme sa napríklad stretnúť s tým, že istá faktúra obsahuje 

medzi množstvom údajov jeden či dva, ktoré vzbudia pozornosť.  

 Dáta sú po získaní neprehľadné a potrebujeme najmä pomoc softvéru, 

aby sme oddelili podstatné od nepodstatných. V niektorých prípadoch postačí 

tabuľkový editor – závisí od povahy dát. Nástrojom na čistenie dát je napríklad 

Google Refine a Data Wrangler.20 

 

                                                           
19 LAMBRECHTS, Lasse. 2014. Ten things I’ve learned about data journalism [online]. [cit. 06-03-
2014]. Dostupné na internete: http://blogg.bt.no/bord4/2013/11/26/ten-things-ive-learned-
about-data-journalism/  
20 THIBODEAUX, Troy. 2014. 10 tools that can help data journalists do better work, be more efficient 
[online]. [cit. 01-03-2014]. Dostupné na internete: http://goo.gl/cV1CBY 
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5. Vizualizácia dát 

 Po čistení dát prichádza dátový žurnalista k ich vizualizácii. Vizualizácia 

nie je dekorácia. Nie je to len ilustrovanie nájdených dát. Dobrá vizualizácia 

pomáha čitateľom vidieť veci v širších súvislostiach a v neposlednom rade 

ich učí rozumieť zobrazeným dátam.21 Najčastejším nástrojom vizualizácie 

sú grafy22 a najznámejší spôsob ich realizácie tabuľkové editory. Existujú 

však aj iné aplikácie, ktoré umožňujú efektné vizualizácie. Ich používanie 

a jednotlivé typy zistíme pri podrobnejšom sledovaní práce dátových 

žurnalistov na niektorých spravodajských portáloch. Spomínaná vizualizácia, 

resp. výber programu či aplikácie závisí najmä od povahy dát a úsilia dátového 

žurnalistu. 

 Softvér vytvárajúci mapy umožňuje efektné vizualizácie ľubovoľných 

bodov na mape, ako aj zobrazovanie oblasti pomocou tzv. polygónov23. Existuje 

niekoľko spôsobov, ako ich vizualizovať.24 

Ilustrácia 5: Volebná vizualizácia, portál denníka SME 

 

                                                           
21 THIBODEAUX, Troy. 2014. 10 tools that can help data journalists do better work, be more efficient 
[online]. [cit. 01-03-2014]. Dostupné na internete: http://goo.gl/cV1CBY 
22 Medzi základné typy grafov patria čiarové a stĺpcové grafy. Používajú sa v podobných 
prípadoch, ale sú medzi nimi podstatné významové rozdiely. Bližšie pozri:  ZNAMENÁČEK, 
Tomáš (Eds.). 2013. Příručka datové žurnalistiky [online]. Fond Otakara Motejla. [cit. 01-03-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.osf.cz/publikace/prirucka-datove-zurnalistiky 
23 Poznámka autora: Ide o lomenú čiaru, tvorenú lomovými bodmi (polygónmi). Bližšie pozri: 
POLYGÓN (heslo) [online]. [cit. 02-03-2014]. Dostupné na internete: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Polyg%C3%B3n 
24 Poznámka autora: Napríklad pomocou Google Fusion Tables, BatchGeo, Tableau Public... 
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So spomínaným mapovacím softvérom sa môžeme stretnúť najmä v čase 

volieb. Vtedy sa je možné pozorovať úroveň grafickej úpravy príspevkov 

na spravodajských weboch (ilustrácia 5, ilustrácia 6, ilustrácia 7). 

 

Ilustrácia 6: Volebná vizualizácia, portál denníka Hospodárske noviny 

 

Ilustrácia 7: Volebná vizualizácia, portál denníka Pravda 
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6. Opodstatnenosť a význam dátovej žurnalistiky 

 Správa25, ktorú vypracovali autori Zanchelli a Crucianelli, informuje 

o procese, štruktúre, iniciatívach a zdrojoch, ktoré sú za významnými a dobre 

organizovanými tímami dátovej žurnalistiky v šiestich hlavných amerických, 

britských a jednom latinsko-americkom médiu. Spomínajú sa v nej i kľúčové 

faktory, ktoré sú predpokladom k vytvoreniu úspešného tímu venujúceho 

sa dátovej žurnalistike. 

 Po prvé je dôležité umiestniť dátový tím bezprostredne k spravodaj-

skému oddeleniu v redakcii. Na základe prieskumu pracovníci dátových tímov 

v redakciách zdôraznili potrebu bezprostredného kontaktu so spravodajským 

oddelením. Je to dôležité najmä kvôli možnosti diskutovať s editormi 

a redaktormi, ktorí plánujú príbehy na základe dát. Blízkosť k spravodajstvu 

rovnako znamená aj príležitosť budovať vzájomné vzťahy s editormi 

a redaktormi a príležitosť lepšej spolupráce medzi dátovým a spravodajským 

oddelením.26 Ideálny tím pracujúci na oddelení dátovej žurnalistiky 

predpokladá zastúpenie niekoľko profesií. Keďže je potrebné získané dáta 

najprv upraviť a filtrovať, tím sa nezaobíde bez štatistu. Po príprave dát 

je dôležitá efektná vizualizácia, čo predpokladá schopného infografika 

a zároveň programátora za účelom kvôli zobrazenia vizualizácie na webe. 

Programátor môže byť však často nápomocný aj pri filtrovaní dát – osobitne 

vtedy, ak sa preberajú priamo z webovej stránky. A napokon činnosť 

na dátovom oddelení sa nezaobíde bez novinára, ktorý dá dátam a vytvorenej 

                                                           
25 Uvedená správa je známa pod názvom Integrating Data Journalism into Newsrooms. Závery 
z nej sú výsledkom telefonických rozhovorov a mailovej komunikácie medzi vedúcimi 
pracovníkmi a členmi tímov oddelení dátovej žurnalistiky v USA a v jednom prípade 
i v Latinskej Amerike. Na jej zostavenie boli použité online zdroje, vrátane Data Journalism 
Handbook, príspevky, prezentácie, blogy s príkladmi pre tímy dátovej žurnalistiky, rady 
od expertov na zostavenie tímov a iné zdroje. Bližšie pozri: ZANCHELLI, Michael – 
CRUCIANELLI, Sandra. 2014. Integrating Data Journalism into Newsrooms [online]. [cit. 02-03-
2014]. Dostupné na internete: http://www.slashdocs.com/myhvsh/integrating-data-
journalism-into-newsrooms-by-michael-zanchelli-and-sandra-crucianelli.html 
26 ZANCHELLI, Michael – CRUCIANELLI, Sandra. 2014. Integrating Data Journalism 
into Newsrooms [online]. [cit. 02-03-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.slashdocs.com/myhvsh/integrating-data-journalism-into-newsrooms-by-
michael-zanchelli-and-sandra-crucianelli.html 
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infografike príbeh.27 Spolupráca so spomínanými profesiami je, prirodzene, 

ideálny príklad. V našich slovenských podmienkach sa často stáva, že situácia 

novinára predpokladá zobrať na seba všetky spomínané profesie. 

 Po druhé treba povzbudzovať redaktorov a projektových manažérov, 

aby spolupracovali a prinášali nápady pre príbehy tvorené dátami. Manažéri, 

pracovníci zamestnaní dlhodobým plánovaním smerovania redakcie a ľudia 

z oddelenia dátovej žurnalistiky majú často odlišné a špecializované 

kompetencie. Je preto dôležité, aby navzájom komunikovali a zväčšili 

tak pravdepodobnosť, že nájdu spôsob, ako informovať pomocou príbehov 

dát.28 Ide o nový, populárny spôsob informovania a práve dátová žurnalistika 

ponúka prostriedky, ktoré v tradičnej žurnalistike chýbajú – nástroje 

na hľadanie digitálnych zdrojov, na analýzu a vizualizáciu dát. Nechce však 

tradičnú žurnalistiku nahradiť, ale doplniť a rozšíriť. Väčšina zdrojov sa dnes 

digitalizuje a novinári majú možnosť byť k týmto zdrojom bližšie. Dátová 

žurnalistika sa zdá byť v tomto chápaní začiatkom vývoja systému práce 

pre svet online.29 

A po tretie sa odporúča vytvárať príbehy, ktoré ukážu, čo dáta 

znamenajú a prečo by sa recipienti mali o ne zaujímať. Príbehy 

o skutočnostiach, ktoré sa dotýkajú každodenného života recipientov a sú 

tvorené pomocou dátovej žurnalistiky, vyvolávajú záujem a poukazujú 

na potrebu väčšieho nasadenia v nej.30 Informovanie a reportáže na základe dát 

                                                           
27 JAVUREK, Adam. 2014. Datová žurnalistika [online]. [cit. 2-3-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.slideshare.net/javurek/datov-urnalistika  
28 ZANCHELLI, Michael – CRUCIANELLI, Sandra. 2014. Integrating Data Journalism into 
Newsrooms [online]. [cit. 02-03-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.slashdocs.com/myhvsh/integrating-data-journalism-into-newsrooms-by-
michael-zanchelli-and-sandra-crucianelli.html 
29 ZNAMENÁČEK, Tomáš (Eds.). 2013. Příručka datové žurnalistiky [online]. Fond Otakara 
Motejla. [cit. 01-03-2014]. Dostupné na internete: http://www.osf.cz/publikace/prirucka-
datove-zurnalistiky  
30 ZANCHELLI, Michael – CRUCIANELLI, Sandra. 2014. Integrating Data Journalism into 
Newsrooms [online]. [cit. 02-03-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.slashdocs.com/myhvsh/integrating-data-journalism-into-newsrooms-by-
michael-zanchelli-and-sandra-crucianelli.html 
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sa dnes postupne stávajú druhou a novou podstatou žurnalistu.31  

 

7. Infografika na slovenských spravodajských portáloch 

Vizualizácie dát a infografika ako súčasť spravodajských či publicistic-

kých príspevkov nie je na Slovensku ojedinelá. Predovšetkým pri témach, ktoré 

svojou povahou infografiku vyžadujú.  

 Na zistenie miery používania vizualizácie na spravodajských portáloch 

troch denníkov32 na Slovensku sme podrobili náhodnému skúmaniu príspevky 

(n = 82) na spomínaných weboch (Ilustrácia 8).  

 
Ilustrácia 8: Podiel infografiky v skúmaných príspevkoch na spravodajských weboch 
Hospodárskych novín, SME, Pravdy  

 

Z povahy príspevkov portálu hnonline.sk je zrejmé, že si k úplnému 

významu vyžadujú vizualizáciu, nakoľko ide prevažne o ekonomické témy. 

V našom sledovaní sa umiestnil tento portál vo využívaní infografiky na prvom 

mieste (43%). Zaujímavým zistením je pozitívne napredovanie portálu denníka 

SME v oblasti dátovej žurnalistiky. Novinári nachádzajú a objavujú účinnosť 

využívania dát pri tvorbe príbehov a využívaní vizualizácií (39%), ktoré sa 

dotýkajú života ich čitateľov. Portál denníka Pravda priniesol najmenšie 

zastúpenie spomínaných prvkov (18%). 

                                                           
31 LORENZ, Mirko. 2010. Data-driven journalism: What is there to learn? [online]. [cit. 02-03-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.slideshare.net/mirkolorenz/datadriven-journalism-what-
is-there-to-learn#  
32 Na podklade voľne prístupných webových portálov: hnonline.sk, sme.sk, pravda.sk. 
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8. Budúcnosť dátovej žurnalistiky 

 Jan Boček a Petr Koči z redakcie IHNED.cz predpokladajú, že dátová 

žurnalistika ako žáner časom zmizne. Rovnako ako neexistuje magnetofónová 

žurnalistika alebo telefónna žurnalistika, rozpustí sa dátová žurnalistika 

v redakčnej činnosti. Naozajstná dátová žurnalistika by mala slúžiť skôr 

na investigatívu ako na ilustráciu, skôr na objavovanie nových skutočností 

a prepojení, ako len na popisovanie toto čo sa všeobecne vie.33 Dobrá dátová 

žurnalistika je náročná, pretože dobrá žurnalistika je náročná – je potrebné 

zamerať sa to, ako získať dáta, ako ich pochopiť a ako v tom všetkom nájsť 

príbeh.34 Zameranie žurnalistiky na dáta zahŕňa vo veľkej miere aj spoluprácu 

so sociálnymi sieťami a ich monitorovaním. Popularite sa tešia najmä nástroje 

a aplikácie35 umožňujúce detailnejšie sledovať aktivitu na sociálnych sieťach.  

 

Záver  

Predkladaná štúdia text poukazuje na existenciu dátovej žurnalistiky 

a na jej rastúcu popularitu. Okolo nás je toľko informácií, že nie je v našich 

silách venovať im pozornosť. Veď, napríklad, kto by vo voľnom čase 

so záujmom prezeral údaje zverejnené na webe Štatistického úradu SR? Úlohou 

dátovej žurnalistiky preto zostáva urobiť tzv. „tvrdé dáta“ „mäkšími“ 

a čitateľmi webu ľahšie prijateľnými. Súvisí s tým na jednej strane ich získanie 

a analýza a na druhej strane príťažlivá vizualizácia, ktorá im dáva príbeh. 
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SUMMARY 

Data-driven journalism 

 Increasing and particularly the rapidly changing demands of readers of news websites 

on the content and form of mediation bring with them an entirely new practice in processing 
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and visualization of content on the websites. Especially news websites are beginning to pay 

attention to data-driven journalism. New ways of working with infographics and freely 

available data move journalism for places where a few years ago could not be. Just convenience 

of recipient and abundance of information on the Web allows data-driven journalists present 

data that are connected with some story. 
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HODNOTENIE KREDIBILITY SOCIÁLNYCH 

MÉDIÍ1 

 

KK  aa  tt  aa  rr  íí  nn  aa      BB  UU  ZZ  OO  VV  ÁÁ  

Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave 

 
 V tradičnom chápaní je produkcia a šírenie informácií vo fyzickom 

prostredí nákladným procesom. Na internete sa však tieto náklady dramaticky 

znížili, čo umožňuje jednotlivcom vytvárať a zdieľať viac informácií 

než kedykoľvek predtým. Motivačná sila formovania raného rozvoja internetu 

bola filozofickým ideálom, ktorého cieľom bolo pomocou technológie znížiť 

náklady spojené s produkciou informácií.2 Táto hodnota bola zakotvená 

v utopickej viere, že lepší prístup k informáciám by mohol poskytnúť svetu 

nové informácie, rozširovať ľudské schopnosti pri vytváraní sfér, kde by mohli 

byť ľahko prístupné nesúhlasné myšlienky, diskutovalo by sa o nich a zdieľal 

by sa obsah akéhokoľvek charakteru. Táto filozofia je ľahko identifikovateľná 

aj v modernej vede. Dobre známy argument je, že lepší prístup k informáciám, 

ktoré ponúka internet, umožňuje vznik nových foriem kultúrnej produkcie, 

ktoré sú životne dôležité pre modernú demokraciu.3 Podobne nástroje nových 

médií ako sú napríklad blogy, sociálne siete a rôzne webové stránky 

demokratizujú produkciu a šírenie informácií prostredníctvom zmeny 

publikačných procesov z tradičných médií na jednotlivca.4 Vzostup sociálnych 

médií, najmä pre ich kolektívne pôsobenie, rozširuje naratívnosť 

demokratizácie v novom a dôležitom smere. V príspevku predstavíme základné 

                                                           
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia výskumnej úlohy KEGA č. 133UK-4/2013 
pod názvom názvom MIKS – Mediálne a informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť. 
2 TURNER, Fred. 2006. From counterculture to cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, 
and the rise of digital utopianism. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2006. 354 s. 
3 Porovnaj: JENKINS, Henry. 2006. Convergence culture: Where old and new media collide. New 
York, NY: New York University Press, 2006. 368 s.; LESSIG, Lawrence. 2000. Code and other laws 
of cyberspace. New York, NY: Basic Books, 2000. 320 s.  
4 BENKLER, Yochai. 2006. The wealth of networks: How social production transforms markets 
and freedom. New Haven, CT: Yale University Press, 2006. 515 s.  
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a všeobecné atribúty hodnotenia kredibility sociálnych médií, ako aj vzťah 

motivácie a kredibility v prostredí sociálnych médií. Sú to dva najdôležitejšie 

aspekty percepcie a vyhodnocovania obsahu, ktorý je tvorený a šírený na týchto 

platformách. Viaceré výskumy dokazujú, že vyhľadávanie a posudzovanie 

informácií na internete je závislé od individuálnej motivácie.5 Niektorí jedinci 

hľadajú nové informácie, zatiaľ čo iní sa usilujú nájsť potvrdzujúce informácie.  

   

1. Kredibilita sociálnych médií 

Dôvera je riešenie pre situácie, ktoré zahŕňajú riziko. Autori Sai Moturu 

a Liu Huan6 rozdeľujú dôveru na dva základné typy. Prvou je interpersonálna 

dôvera, ktorá zahŕňa priamu interakciu medzi ľuďmi tvárou v tvár. Druhým 

typom je sociálna dôvera. Ide o nepriamu interakciu so sociálnymi objektami, 

ktorými môžu byť indivíduá. Prebieha na pozadí a dané objekty nám nemusia 

byť blízke alebo známe. Taktiež rozoznávajú dva typy cieľov dôvery. V rámci 

interpersonálnej dôvery je cieľom osoba, s ktorou sme v priamom kontakte. 

V rámci sociálnej dôvery môžu byť cieľom rôzne sociálne objekty ako napríklad 

sociálna kategória (rasa), sociálna rola (kňaz), inštitúcia (banka, e-obchod) 

a systémy (technologické, sociálne). Sem zaraďujeme aj sociálne médiá. 

Pod pojmom kredibilita rozumieme mieru dôvery voči zdroju alebo 

správe.7 Je tvorená dvoma primárnymi dimenziami: dôveryhodnosťou 

a expertízou. Sekundárnymi dimenziami môže byť napríklad dynamika zdroja 

(charizma), fyzická atraktivita (vzhľad). Dve primárne dimenzie majú 

objektívne aj subjektívne komponenty. To znamená, že dôveryhodnosť 

                                                           
5 FLANAGIN, J. Andrew – METZGER, J. Miriam. 2007. The role of site features, user attributes 
and information verification behaviors on the perceived credibility of web-based information. 
In: New Media and Society [online]. 2007, vol.9, no. 2 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://nms.sagepub.com/content/9/2/319.full.pdf+html> 
6 MOTURU, Sai – HUAN, Liu. 2010. Quantifying the trustworthiness of social media content: Content 
Analysis for the Social Web [online]. Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2010 [cit. 27-
03-2014]. Dostupné na internete: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1841157> 
7 METZGER, J. Miriam. 2008. Digital Media, Youth, and Credibility [online]. USA: MIT Press, 2008 
[cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://mitpress.mit.edu/sites/default/files/titles/free_download/9780262562324_Digital_M
edia_Youth_and_Credibility.pdf> 
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je úsudok prijímateľa založený na subjektívnych faktoroch. Expertíza môže byť 

taktiež vnímaná subjektívne, no obsahuje aj relatívne objektívne charakteristiky 

zdroja alebo správy (napríklad kvalitu informácií, overiteľnosť zdroja a pod.).  

Základnú definíciu kredibility sociálnych médií zostavil kolektív 

autorov pod vedením  Miriam J. Metzger.8 Konštatuje sa v nej, že ide o aspekt 

informačnej kredibility, ktorý môžeme hodnotiť len v rámci informácií, ktoré 

sú prístupné prostredníctvom platformy sociálnych médií.  

Minjeong Kang9 nazerá na dôveryhodnosť sociálnych médií z pohľadu 

troch perspektív komunikácie: kredibility média, kredibility zdroja a kredibility 

správy alebo obsahu. Kredibilita média je vnímaná úroveň dôveryhodnosti, 

ktorú jednotlivci majú voči konkrétnym médiám ako sú noviny, televízia, 

internet a pod. alebo voči konkrétnym typom sociálnych médií. Kredibilita 

zdroja sa zameriava na odbornosť, expertízu a dôveryhodnosť zdrojov 

a ich autorov ako predpoklad poskytovania vierohodných informácií. Kredibi-

lita správy alebo obsahu je vnímaná dôveryhodnosť samotnej komunikovanej 

správy, akou je informačná kvalita, presnosť a aktuálnosť. 

 

2. Hodnotenie kredibility sociálnych médií – čo sa hodnotí? 

Hodnotenie sociálnych médií je oveľa zložitejšie ako hodnotenie 

reálneho prostredia a ľudí v ňom. Online prostredie má mnoho obmedzení 

vyplývajúcich z charakteru internetu tak, ako je to spomenuté v úvode tohto 

príspevku. Do procesu hodnotenia zahŕňame vzhľad webovej prezentácie alebo 

aplikácie sociálneho média, publikované informácie a tiež samotných 

používateľov, ktorí tvoria daný obsah. 

                                                           
8 METZGER, J. Miriam a kol. 2004. Credibility for the 21st century: integrating perspectives 
on source, message and media credibility in the contemporary media environment. 
In: Communication yearbook [online]. 2004, no. 27, s. 293 – 336 [cit. 27-03-2014]. Dostupné 
na internete:<http://www.researchgate.net/publication/237934478_Chapter_10_Credibility_fo
r_the_21st_Century_Integrating_Perspectives_on_Source_Message_and_Media_Credibility_in_
the_Contemporary_Media_Environment> 
9 KANG, Minjeong. 2010. Measuring Social Media Credibility: a Study on a Measure of Blog 
Credibility [online]. 2010 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.instituteforpr.org/wp-content/uploads/BlogCredibility_101210.pdf> 
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Faktory, ktoré ovplyvňujú kredibilitu elektronického média, môžeme 

rozdeliť na kognitívne kvality (odbornosť, znalosti, kompetencie, spoľahlivosť, 

certifikácie, kvalifikácie, relevancia, uznávanosť, presnosť a pod.) a technické 

kvality (povrchová atraktívnosť, dizajn interfejsu, rýchlosť načítania, 

použiteľnosť, možnosť interakcie, správne optimalizované a funkčné 

hyperlinky a pod.), pričom obe sú spojené s inštitucionálnou kvalitou.10 Okrem 

týchto faktorov hodnotenia kredibility sociálnych médií sa môžeme zamerať 

aj na percepciu dôveryhodnosti samotných autorov, ktorí prispievajú rôznym 

obsahom na sociálne médiá – či už originálnym spôsobom alebo len obsahy 

zdieľajú, posúvajú informácie z iných zdrojov svojmu okruhu priateľov, 

príp. ich linkujú na iné sociálne siete. 

Už citovaní Sai Moturu a Liu Huan11 sa zaoberali zložkami a kategóriami 

znakov dôveryhodnosti používateľov v sociálnych médiach. Hlavnými 

kategóriami sú vzhľad (charakteristiky a vlastnosti používateľa, informácie 

v jeho profile, status, identita a pod. a tiež vlastnosti obsahu, ktoré prezentuje 

v rámci sociálnych sietí ako napríklad vyjadrovanie, štýl písania, myšlienky, 

rozsah príspevkov a pod.), aktivita (činnosti a činy používateľov v rámci 

publikovania informácií na sociálnych sieťach ako napríklad frekvencia 

publikovania, komentáre a pod.) a reputácia (povesť používateľa, sociálny 

status, spätná väzba a interakcia s inými používateľmi a pod.). 

 

3. Motivácia a kredibilita sociálnych médií 

Odborníci z oblasti informačnej a mediálnej gramotnosti prízvukujú 

dôležitosť „kontrolného zoznamu” faktorov, ktorými by sa mal používateľ 

                                                           
10 WATHEN, C. Nadine – BURKELL, Jacquelyn. 2002. Believe it or not: Factors influencing 
credibility on the Web. In: Journal of the American Society for Information Science and Technology 
[online]. 2002, vol. 53, no. 2 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.10016/abstract?deniedAccessCustomisedMe
ssage=&userIsAuthenticated=false> 
11 MOTURU, Sai – HUAN, Liu. 2010. Quantifying the trustworthiness of social media content: 
Content Analysis for the Social Web [online]. Germany: LAP Lambert Academic Publishing, 2010 
[cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1841157> 
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riadiť pri hodnotení online zdrojov.12 Realita u bežného používateľa je však iná. 

Empirické dôkazy naznačujú, že internetoví používatelia si pri posudzovaní 

kredibility vytvorili stratégiu minimalizácie kognitívneho úsilia a znižovania 

časového tlaku pomocou heuristiky.13 Existuje päť heuristík na posúdenie 

kredibility, ktoré sú niekedy využívané aj súčasne. Prvá sa opiera o rozlišovanie 

mena a reputácie. Známe zdroje s dobrou reputáciou sú vnímané ako kredi-

bilnejšie než tie, ktoré nepoznáme. Druhou heuristikou je schválenie alebo 

potvrdenie informácie dôveryhodným zdrojom, čo zvyšuje kredibilitu 

už v rámci povrchového vnímania. Treťou sú úsudky týkajúce sa konzistencie 

informácií v porovnaní s tým, čo sa nachádza na iných webových stránkach 

alebo aplikáciách sociálnych médií. Štvrtou je narušenie očakávaní, ktoré môže 

taktiež ovplyvniť hodnotenie kredibility informácií. Ide napríklad o vizuálnu 

úpravu stránky alebo príspevku, neočakávaný obsah v podobe reklamy, 

nesprávna gramatika, štylistika a pod. Poslednou heuristickou stratégiou 

je vnímanie presvedčovacích prvkov. Persuazívne správy sú všeobecne 

vnímané ako menej kredibilné. 

Vyhľadávanie a hodnotenie online informácií je veľmi individuálny 

proces. Metzger a kol.14 vytvorili model duálneho procesovania pri hodnotení 

kredibility online zdrojov (pozri obrázok č. 1). Kľúčovou časťou tohto modelu 

je práve motivácia k hodnoteniu kredibility a stratégia hodnotenia na základe 

individuálnej motivácie. Model je rozdelený na tri fázy: vystavenie, hodnotenie 

a usúdenie. Pokiaľ má používateľ nízku alebo žiadnu mieru motivácie, nebude 

                                                           
12 HRDINÁKOVÁ, Ludmila. 2013. Mediálna a informačná gramotnosť: úvod do problematiky 
[online]. Bratislava: Univerzita Komenského, 2013 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kkiv/Dokumenty/Veda_a_vysk
um/Granty_a_projekty/MIKS/GRAMOTNOST-skripta.pdf> 
13 METZGER, J. Miriam – FLANAGIN, J. Andrew – MEDDERS, B. Ryan. 2010. Social 
and heuristic approaches to credibility evaluation online. In: Journal of Communication [online]. 
2010, vol. 60, no. 3, s. 413 – 439 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
< http://www.pensierocritico.eu/files/Metzger---Social-and-Heuristic-Approaches-to-
Credibility-Evaluation-Online.pdf> 
14 METZGER, J. Miriam a kol. 2007. Making sense of credibility on the Web: Models 
for evaluating online information and recommendations for future research. In: Journal of the 
American Society for Information Science and Technology [online]. 2007, roč. 58, č. 13, s. 2078 – 2091 
[cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: < http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1315940> 
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produkovať žiadne hodnotenie kredibility alebo vykoná len zbežné posúdenie. 

Naopak v prípade, že miera motivácie je vyššia, jeho kognitívne schopnosti 

budú systematicky determinované k vytvoreniu úsudku o kredibilite. 

 

Obrázok č. 1:  Model duálneho procesovania pri hodnotení kredibility online zdrojov15 

 

4. Teória sociálneho kapitálu v spojení s kredibilitou a motiváciou 

na sociálnych médiách 

Najrozšírenejšou teóriou, ktorá vysvetľuje princípy fungovania 

sociálnych sietí, je teória sociálneho kapitálu.16 Ide o investíciu do sociálnych 

vzťahov, ktorá očakáva isté prínosy. Hlavnou komoditou, ktorou môžeme 

prispieť do sociálnych sietí, sú informácie. Dôvera je najzákladnejší prvok, 

ktorý zahŕňa sociálny kapitál a ide o subjektívne presvedčenie, formované 

                                                           
15 METZGER, J. Miriam a kol. 2007. Making sense of credibility on the Web: Models 
for evaluating online information and recommendations for future research. In: Journal of the 
American Society for Information Science and Technology [online]. 2007, roč. 58, č. 13, s. 2078 – 2091 
[cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: < http://dl.acm.org/citation.cfm?id=1315940> 
16 HRČKOVÁ, Andrea. 2012. Spoločenské a osobnostné vplyvy na zdieľanie informácií 
v diskusných skupinách. In: Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 10 [cit. 27-03-2014]. Dostupné 
na internete: <http://www.ikaros.cz/node/7684> 
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pomocou vzťahu medzi osobou a cieľom dôvery. Anthony Giddens17 v tejto 

súvislostí tvrdí, že dôvera je jednak vlastnosťou tak ako zdroje, ktoré poskytujú 

návod na správanie jednotlivcov, ako aj základným prvkom pre udržanie 

a rozvoj spoločnosti. Medziľudská dôvera znamená súbor postojov, ktoré ľudia 

majú k svojim spoluobčanom a ktoré môžu byť dosadené a akumulované 

v procese opakovania a organizácie. Keď vezmeme do úvahy tieto faktory, 

je zrejmé, že sociálny kapitál má veľký vplyv na spoločnosť ako celok tým, 

že zlepšuje úroveň dôvery medzi členmi komunity. 

Musíme venovať dostatočnú pozornosť úlohe sociálnych médií a sietí, 

a to z dôvodu, že poskytujú príležitosť na rozšírenie sociálneho kapitálu 

pre jednotlivca. Sociálny kapitál, rozšírený cez sociálne médiá a siete, umožňuje 

každému jednotlivcovi ovplyvniť vonkajší svet prostredníctvom kolektívneho 

rozhodovania. Seo-young Lee a Sang Hee Kweon18 uskutočnili prieskum 

formou dotazníka, v ktorom sa respondentov pýtali na prijatie, motiváciu, 

zdieľanie informácií a dôveru v rámci sociálnych sietí. Vyberáme niekoľko 

relevantných odpovedí ohľadom zdieľania informácií a dôvery v iných 

na sociálnych sieťach: 

� sociálne siete a členovia mojej online komunity majú dostatok informácií; 

� myslím si, že sociálne siete a moja online komunita konajú spôsobom, 

ktorý pomáha riešiť problémy;   

� sociálne siete a moja online komunita poskytujú dostatok informácií, aby 

podporili naše účely a záujmy;  

� dôverujem ľuďom na sociálnych sieťach a členom mojej online 

komunity;  

                                                           
17 GIDDENS, Anthony. 1990. The consequence of modernity. Standford, CA: Standford University 
Press, 1990. 186 s. 
18 LEE, Seo-young – KWEON, Sang Hee. 2013. A Study on Empathy, Credibility and Political 
Attitude in Social Media: focused on the Relationship between Empathetic Intention and the 
Motivation of Belonging on Intended Pro-Social and Political Behavior. In: Advances in 
Journalism and Communication [online]. 2013, roč. 1, č.3, s. 26 – 40 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na 
internete: <http://dx.doi.org/10.4236/ajc.2013.13004> 
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� informácie poskytnuté na sociálnych sieťach a v mojej online komunite 

sú vo všeobecnosti spoľahlivé; 

� účastníci a správcovia sociálnych sietí a online komunít sú zvyčajne 

dôveryhodní; 

� mám dôveru otvorene hovoriť na sociálnych sieťach a vrámci mojej 

online komunity. 

 
5. Používatelia Facebooku sú dôverčivejší ako ostatní ľudia 

Ďalší výskum potvrdil koreláciu medzi využívaním internetu 

a sociálnych sietí a sklonom k dôvere k informáciám a ľuďom.19 Používatelia 

internetu majú tendenciu byť viac dôverčiví ako nepoužívatelia internetu: 46% 

používateľov internetu povedalo, že „väčšine ľudí je možné dôverovať“. 

Je to výrazne vyššie percento ako u nepoužívateľov internetu: len 27% z nich 

povedalo, že „väčšine ľudí je možné dôverovať“. Zistil sa tiež významný vzťah 

medzi využívaním sociálnych sietí a dôverou, ale len pre tých, ktorí pravidelne 

využívajú Facebook, a nie iné platformy sociálnych médií. Pravidelní 

používatelia Facebooku, ktorí túto sieť využívajú viackrát denne, majú o 43% 

vyššiu tendenciu dôverovať ľuďom ako iní používatelia internetu a o 33% 

vyššiu tendenciu dôverovať ľuďom ako nepoužívatelia internetu. 

 

6. Zaujímavé zistenia 

Výskumníci študovali mnohé vplyvy na hodnotenie kredibility online 

zdrojov webových stránok a sociálnych médií. Identifikovali faktory ako 

presnosť, autoritu, objektivitu, aktuálnosť, pokrytie témy, vizuálny dizajn alebo 

viditeľné charakteristiky používateľov. Foggova teória dôležitosti 

a interpretácie20 naznačuje, že vplyvy, ktoré majú na vnímanie dôveryhodnosti 

                                                           
19 HAMPTON, Keith a kol. 2011. Part 4: Trust, support, perspective taking, and democratic 
engagement. In: Pew Research Internet Project, Social networking sites and our lives [online]. 2011 
[cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: <http://www.pewinternet.org/2011/06/16/part-4-trust-
support-perspective-taking-and-democratic-engagement/> 
20 FOGG, B. J. 2003. Prominence-Interpretation Theory: Explaining How People Assess 
Credibility Online. In: CHI 2003: New Horizons, Short Talk: Trust, Security and Safety [online]. 
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elementov na webovej stránke alebo aplikácii, závisia rovnako od dôležitosti 

(pravdepodobnosť, že si niekto niečo všimol), ako aj od interpretácie (význam, 

ktorý sa tomu pripíše). Používatelia sú však mnohokrát nútení vytvárať úsudky 

o dôveryhodnosti online obsahu ešte predtým, ako majú možnosť vidieť celú 

webovú stránku (vytvoria si prvotný úsudok z krátkeho príspevku na sociálnej 

sieti predtým, ako si prečítajú celý príspevok na webovej stránke).  

Výskumníci Mike Schmierbach a Anne Oeldorf-Hirsch21 ukázali vyso-

koškolákom príspevky na spravodajskom webe periodika New York Times 

a tiež tweety od oficiálneho profilu New York Times na Twitteri popisujúce 

tie isté príbehy. Zistili, že študenti hodnotia správy ako menej dôveryhodné 

pri čítaní tweetov než pri prezeraní rovnakých správ na webových stránkach. 

Ich zistenie naznačuje, že používatelia môžu mať obavy o dôveryhodnosť 

tweetov, no je potrebné zistiť, aké aspekty prispeli k tomuto dojmu. 

Predpokladajú, že dôvodom je stručnosť správy a spôsob, akým  je správa 

podaná. 

Aditya Pal a kol.22 neskúmali dôveryhodnosť samú o sebe, ale požiadali 

používateľov, aby hodnotili „zaujímavosť“ tweetu a „autoritu“ jeho autora. 

Niektorým respondentom ukázali užívateľské meno autora a iným nie. Zistili, 

že autori, ktorí mali viac nasledovníkov (pravdepodobne sú aj populárnejší 

a uznávanejší), získali vyššie hodnotenie „zaujímavosti“ obsahu. Používateľské 

mená organizácií alebo autorov jednotlivcov, ktoré tematicky súviseli 

s tweetom, taktiež dostali vyššie hodnotenie. 

 

                                                                                                                                                                          

2003. Florida USA, Lauderdale, s. 722 – 723. [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://credibility.stanford.edu/pdf/PITheory.pdf> 
21 SCHMIERBACH, Mike – OELDORF-HIRSCH, Anne. 2012. A little bird told me, so I didn’t 
believe it: Twitter, credibility, and issue perceptions. In: Communication Quarterly [online]. 2012, 
roč. 60, č. 3, s. 317 – 337 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01463373.2012.688723#.VIFpKjGG91Y> 
22 PAL, Aditya  a kol. 2011. What’s in a @name? How Name Value Biases Judgment 
of Microblog Authors. In: Proceedings of the Fifth International Conference on Weblogs and Social 
Media [online]. Barcelona: The AAAI Press, 2011 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM11/paper/view/2735/3309> 
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7. Kedy používatelia zvyšujú pozornosť pri hodnotení kredibility na Twitteri 

V ďalšom výskume Morris a kol.23 priblížili percepciu kredibility 

v prostredí mikroblogov. Respondenti sa najmenej zaujímali o dôveryhodnosť 

tweetov o známych osobnostiach zo showbiznisu a klebety a rovnako 

tak o tweety o filmoch a recenziách reštaurácií. Najväčšie obavy o dôveryhod-

nosť vzbudili všeobecné, politické, núdzové správy a tweety orientované 

na spotrebiteľa. Autorov výskumu zaujímalo aj to, aké vlastnosti Twitter 

profilu ovplyvňujú percepciu ich kredibility. Vlastnosti asociované s nízkou 

percepciou kredibility sú zlá gramatika, štylistika, štandardná nezmenená 

fotografia v profile, karikatúra, avatar, logo alebo iný kreslený obrázok 

namiesto fotografie v profile, ak autor sleduje nepomerne väčšie množstvo 

iných používateľov oproti tomu, koľkí sledujú jeho. Vlastnosti asociované 

s vysokou percepciou kredibility sa týkajú autora profilu. Ide o jeho vplyv 

tvorený množstvom sledovateľov, retweetov a počtu tweetov, v ktorých 

je spomenutý. Ďalej jeho tematická expertíza, ktorá sa dá zistiť prostredníctvom 

biografického popisu v profile, histórie obsahu tweetov, webových stránok 

mimo Twitteru. Vysoký vplyv má aj autorova reputácia podporená tým, 

či ho používateľ pozná, počul o ňom od niekoho známeho alebo či má autor 

pečať verifikovaného profilu. Čo sa týka samotného obsahu tweetov, kredibilitu 

zvyšuje URL adresa vedúca k stránkam s vysokokvalitným obsahom 

a existencia ďalších tweetov, ktoré sú tematicky príbuzné a obsahovo kvalitné. 

 

8. Nástroje na podporu hodnotenia kredibility sociálnych médií – Facebook 

Credibility Score 

V roku 2011 sociálna sieť Facebook predstavila beta verziu pluginu 

pre sociálne komentovanie s názvom Facebook Credibility Score.24 Pomáha 

                                                           
23 MORRIS, Meredith Ringel a kol. 2012. Tweeting is Believing? Understanding Microblog 
Credibility Perceptions. In: Proceedings of the ACM 2012 conference on Computer Supported 
Cooperative Work [online]. 2012, s. 441 – 450 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://131.107.65.14/en-us/um/people/merrie/papers/tweet_credibility_cscw2012.pdf> 
24 CONSTINE, Josh. 2011. Facebook Introduces a Credibility Score With New Social 
Commenting Plugin. In: Inside Facebook [online]. 2011 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
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určiť vysokokvalitné komentáre a identifikovať spamerov a tzv. trollov tým, 

že priradí používateľom agregované skóre dôveryhodnosti. Toto skóre 

je vyjadrené percentom a celkovým počtom komentárov. Percentuálne 

vyhodnotenie dôveryhodnosti je postavené na vzorci pozostávajúcom 

z celkového počtu „likeov“ mínus celkový počet komentárov, ktoré boli 

označené ako spam alebo ako nenápomocné deleno celkový počet „likeov“. 

Používatelia sa tak môžu pozrieť na skóre dôveryhodnosti a usúdiť, či daný 

komentár pochádza z uznávaného zdroja. Trollovia a spameri budú disponovať 

nízkym percentom, čo môže smerovať k tomu, že ich komentáre nie sú hodné 

reakcie a odkazy v ich komentárov sú spamového charakteru alebo majú nízku, 

resp. žiadnu kvalitu. Vysokokvalitní používatelia naopak časom získajú vysoké 

skóre a väčšie číslo komentárov.  

 

 

Obrázok č. 2: Facebook Credibility Score – plugin na určenie dôveryhodnosti používateľa 

 

9. Twitterlevel 

Vedci z oblasti komunikačných vied merajú dôveryhodnosť médií 

z tradičného pohľadu vzhľadom na kredibilitu zdroja a správy. Richard 

Edelman hovorí navyše o zainteresovaní, integrite a účeloch pri budovaní 

                                                                                                                                                                          

<http://www.insidefacebook.com/2011/01/31/commenting-plugin-aggregated-
credibility/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+InsideFa
cebook+%28Inside+Facebook%29> 
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dôvery u verejnosti. Online nástroj Tweetlevel, vytvorený Jonnym 

Bentwoodom25, meria dôveryhodnosť na Twitteri tak, že ju spája s vplyvom. 

Hovorí, že najlepším ukazovateľom dôvery je to, do akej miery je jednotlivec 

ochotný dôverovať tomu, čo niekto iný povedal, či sú dostatočne pripravení 

na daný obsah a ako sa s nimi asociuje. Kľúčová metrika v tomto prípade berie 

do úvahy retweety a referencie formou odkazov. Nástroj je stále v beta verzii, 

autori sú v štádiu získavania spätnej väzby a vylepšovania metodológie 

merania. Ide o zložitý vzorec, ktorého algoritmus berie do úvahy mnoho 

aspektov ako napríklad počet sledujúcich,  počet sledovaných, správy, správy 

za posledných tridsať dní, zoznamy, uvedenie mena iného profilu, retweety, 

odpovede, rýchlosť, tematiku, angažovanosť, naštartovanie novej myšlienky 

a pod., pričom výsledkom je skóre vplyvu, popularity, zainteresovania 

a dôvery. V decembri 2012 sme tento nástroj otestovali na šiestich Twitter 

účtoch slovenských spravodajských portálov – Webnoviny, Teraz.sk, 

Týždenník Trend, Denník SME, Pravda.sk a .týždeň. Najvyššie skóre v rámci 

dôvery, ale aj ostatných aspektov mal Denník SME a najnižšie mal portál 

Teraz.sk (pozri obrázok č. 3).    
Vplyv Popularita Zainteresovanosť Dôvera

Webnoviny.sk  -  @webnovinysk

Portál, ktorý stojí za to!

Teraz.sk  -  @terazsk

Teraz.sk - spravodajský portál. Buďte informaný, čo sa 

práve TERAZ deje

Týždenník TREND  -  @etrend_sk

Vydavateľ týždenníka TREND, dvojtýždenníka Profit, 

webov eTREND.sk, Mediálne.sk či TREND Reality

Denník SME  -  @denniksme

Najdôležitejšie správy z http://www.sme.sk 

Pravda.sk  -  @pravdask

Twitterový kanál s výberom najzaujímavejších správ z 

Pravda.sk, priebežne aktualizovaný po celý deň.

.týždeň  -  @tyzdensk

Týždenník o politike, ekonomike, kultúre a 

spoločnosti.

 43.3

 44.5

 64.5 63.3 69.0 70.1
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 52.9

 49.3

 27.536.1

 51.7  55.2  33.6  29.9

51.7  43.3  46.9  36.1

 17.6 34.8

 
Obrázok č. 3: Porovnanie Twitter účtov slovenských spravodajských portálov prostredníctvom 
nástroja Twitterlevel 

                                                           
25 LIPSCHULTZ, Jeremy Harris. 2013. Social Media Trust, Credibility and Reputation 
Management. In: Huffington Post [online]. 2013 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.huffingtonpost.com/jeremy-harris-lipschultz/social-media-trust-
credib_b_3858017.html?view=print&comm_ref=false>; TWEETLEVEL. 2012. Twitterlevel online 
tool: weighted for trust [online]. 2012 [cit. 27-03-2014]. Dostupné na internete: 
<http://tweetlevel.edelman.com/About.aspx#weightedfortrust> 
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10. SRSR – Seriously Rapid Source Review 

Pri udalostiach viažucich sa na lokáciu ako napríklad živelné pohromy 

alebo politické nepokoje mnoho žurnalistov siaha po informáciách 

zo sociálnych médií. Vyhľadávanie je však náročné, a nie vždy vedie 

k informáciám z dobrého, resp. overeného zdroja a mnoho tweetov ostáva 

nenájdených, aj keď sú vysoko relevantné.  

Nicholas Diakopoulos a kolektív26 apelujú na dôležitosť vývoja 

informačných nástrojov pre žurnalistov a iných profesionálov, ktoré dokážu 

nájsť a hodnotiť informácie a zdroje v sociálnych médiách. Vyvinuli a testovali 

systém SRSR (obrázok č. 4), ktorý vyhľadáva a hodnotí zdroje na sociálnych 

médiách týkajúce sa aktuálnych udalostí. Ide o vysoko precízny detektor 

na báze očitého svedectva. Pomáha žurnalistom okamžite nájsť lokálne správy 

a aktuality. Klasifikátor rôznych typov používateľov filtruje a dovoľuje 

žurnalistom zamerať sa na konkrétne podmnožiny používateľov, ktoré 

by mohli poskytnúť najrelevantnejšie a najdôveryhodnejšie informácie. Môže 

ísť o bežných jednotlivcov, organizácie alebo iných novinárov, ktorí poskytli 

určitú odpoveď na udalosť alebo majú lokálne informácie a dôveryhodné 

poznatky o udalosti. Vizuálne stopy o sieti zdroja a lokácii jeho priateľov boli 

použité ako heuristiky pre dôveryhodnosť. Novinári používali lokáciu 

priateľov zdroja ako odhad autority daného zdroja pre informácie týkajúce 

sa lokálnej udalosti. Okrem identifikovania rôznych typov používateľov nástroj 

vyhľadáva tweety s odkazmi na obrázky a videá, filtruje retweety, vyberá 

tweety odosielané z mobilných zariadení a pod.  

                                                           
26 DIAKOPOULOS, Nicholas a kol. 2012. Finding and Assessing Social Media Information 
Sources in the Context of Journalism. In: Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors 
in Computing Systems [online]. 2012 [cit. 27-03-2014]. s. 2451 – 2460. Dostupné na internete: 
<http://www.nickdiakopoulos.com/wp-content/uploads/2011/07/SRSR-diakopoulos.pdf> 
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Obrázok č. 4: SRSR – Seriously Rapid Source Review – nástroj na vyhľadávanie a hodnotenie 
dôveryhodnosti používateľov tweetujúcich o aktuálnych lokálnych udalostiach 

 

Záver 

Digitálne sieťové médiá výrazne zmenili informačné prostredie rovnako 

ako aj spôsob sociálnej interakcie. Najväčšou zmenou je, že digitálne a sociálne 

médiá poskytli prístup k obrovskému množstvu dostupných informácií 

pre širokú verejnosť.  

Na kredibilitu sociálnych médií je možné nazerať z troch perspektív: 

kredibility média, kredibility zdroja a kredibility správy alebo obsahu. 

Základné všeobecné faktory, ktoré ovplyvňujú kredibilitu, sú kognitívne 

faktory ako odbornosť, spoľahlivosť, relevancia, uznávanosť a pod. Medzi 

technické kvality zaraďujeme povrchovú atraktívnosť, použiteľnosť a pod. Obe 

typy kvalít sa môžu spojiť v inštitucionálnej kvalite. To, čo robí dôveryhodným 

samotného používateľa sociálnych médií, je vzhľad, čiže informácie v jeho 

profile, fotografia, vyjadrovanie, rozsah, obsah a štýl príspevkov, jeho aktivita – 

frekvencia publikovania, komentáre a pod. a napokon jeho reputácia – povesť 

používateľa, jeho sociálny status, miera spätnej väzby a interakcie s ostatnými 

používateľmi, viditeľná cez komentáre a iné spôsoby interakcie. Používatelia 

sú otvorení a dôverčiví voči okruhu svojich priateľov na sociálnych sieťach. 

Informáciám z iných zdrojov v rámci sociálnych médií však dôverujú menej 
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a zapájajú svoje kognitívne schopnosti na určenie toho, čo je dôležité a ako 

to budú interpretovať z hľadiska kredibility.  

Vybrané online nástroje na podporu hodnotenia kredibility využívajú 

poznatky rozdielov v motivácii a účelu hodnotenia dôveryhodnosti zdrojov 

alebo správ. Orientujú sa na konkrétne potreby a požiadavky používateľa 

v rámci hodnotenia kredibility, či už ide o diskusiu, hľadanie aktuálnych 

relevantných informácií, alebo výber kvalitného zdroja na sledovanie 

jeho obsahu. 
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SUMMARY 

Assessing social media credibility 

 Credibility of social media can be viewed from three perspectives: media credibility, 

source credibility and credibility of the messages or content. Basic general factors that affect 

credibility, are cognitive factors such as expertise, reliability, relevance and reputation. 

Technical quality includes surface attractiveness, usability and other factors. Both types may be 

combined in institutional quality. What makes credible the users of social media 

is the appearance, especially information in his profile, photo, expression, scope, content 

and style of the posts and statuses. Also his activity - the frequency of publication 

and comments and his reputation, like social status, level of feedback and interaction 

with others, visible through the comments and other forms. Selected online tools for supporting 

the evaluation of credibility use the knowledge of differences in motivation and purpose 

of the evaluation of source and content credibility on social media.   
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TECHNIKY MANIPULÁCIE V SOCIÁLNYCH 
MÉDIÁCH1 

 

  AA  nn  dd  rr  ee  aa      HH  RR  ČČ  KK  OO  VV  ÁÁ  

Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave 

 

Sociálne médiá v súčasnosti plnia nielen úlohu prepájania používateľov, 

ale pre mnohých mladých ľudí sú aj médiom nahrádzajúcim informácie bežne 

dostupné z tradičných médií. Katarína Buzová2 napríklad o Twitteri uvádza, 

že jeho jednoduchý dizajn, intuitívna navigácia, minimum zbytočných funkcií 

a obmedzení z neho spravili najaktuálnejšie komunikačné a spravodajské 

médium. Funkcia Twitteru sa pre používateľov podľa Buzovej okamžite zmení, 

keď akákoľvek udalosť vo svete vzbudí pozornosť väčšej skupiny ľudí 

a postupne sa šíri. V úrovni dôveryhodnosti dokonca sociálne médiá predbehli 

tradičné médiá, akými sú televízia, rozhlas alebo tlač, ktoré bývajú pravidelne 

obviňované z jednoduchej manipulovateľnosti.3  

Jaroslav Buček hovorí o dvoch typoch manipulácie tradičných médií, 

a to ideologickej manipulácii a manipulácii z dôvodu zábavy, kde je „konotácia 

dôležitejšia, zábavnejšia, prijateľnejšia pre diváka než samotná skutočnosť.“4 Médiá 

podľa neho nie vždy odrážajú stav skutočnosti, ale často iba reagujú na iné 

mediálne oznámenia aj napriek tomu, že ich zástupcovia na danom mieste 

nemuseli byť. 

                                                           
1 Príspevok bol spracovaný v rámci výskumnej úlohy APVV-0208-10 TRA-DICE – Kognitívne 
cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb 
a využitím sociálnych sietí. 
2 BUZOVÁ, Katarína. 2011. Najdôležitejšie správy? Skúste Facebook ci Twitter [online]. In: Živé, 
2011. [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: http://www.zive.sk/clanok/49643/najdolezitejsie-spravy-
skuste-facebook-ci-twitter 
3 MARTYN, Thomas. 2012. Social Media and Trust [online]. In: Frank, 2012 [cit. 05-04-2014]. 
Dostupné na internete: http://frankmedia.com.au/2012/05/03/social-media-and-trust/ 
4 BUČEK, Jaroslav. 2014. Pôsobenie médií vo verejnom priestore II [online]. In: Jazyk a kultúra, 
č. 13, 2014 [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: www.ff.unipo.sk/jak/16_2013/bucek.pdf 
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Mnohí recipienti si však neuvedomujú jednoduchosť manipulácie 

informácií aj v sociálnych médiách. Verejnosť sa okrem informácií na sociálnych 

sieťach spolieha aj na takzvanú občiansku žurnalistiku dostupnú na blogoch 

či recenzie produktov na diskusných skupinách. Nemožno tvrdiť, že tieto 

zdroje neplnia dôležitú úlohu v informovaní verejnosti, v našej štúdii sa však 

snažíme spochybniť zbytočnú glorifikáciu sociálnych médií ako dokonalého 

mediátora a záchrancu informačného povedomia ľudstva. 

 

1. Nákup priateľov na Facebooku 

Sociálne siete sa dnes tešia dôvere mladých ľudí najmä vďaka dojmu, 

že autormi alebo sprostredkovateľmi obsahu sú priamo ich priatelia. 

Ani vierohodnosť fanúšikovskej stránky na Facebooku si takmer neoverujú 

a dôverujú jej najmä na základe počtu fanúšikov.  

Bežný používateľ si je ale málokedy vedomý, že na sociálnych sieťach 

si priateľov možno lacno kúpiť. Tento fakt nedávno potvrdili aj zistenia 

Charlesa Arthura z denníka Guardian5, ktorý priamo navštívil firmu 

v Bangladéši, pôsobiacu v tejto neetickej podnikateľskej sfére. Obchodník, 

vystupujúci pod menom Russel, redaktorovi v priamom prenose sľúbil 1000 

reálne vyzerajúcich priateľov iba za 15 dolárov. Získať ich dokázal iba 

v priebehu 3 – 4 hodín. 

Ani politici v Spojených štátoch amerických neodolali tomuto lákavému 

spôsobu rýchleho a lacného získania priaznivcov. Kandidát na amerického 

prezidenta, Mitt Romney, získal za jediný deň 116 922 fanúšikov. Ak sa na ne 

však médiá pozreli bližšie, zistili, že väčšina z nich bola falošná.6 Riaditeľ 

Romneyho kampane kúpu fanúšikov poprel. 

                                                           
5 ARTHUR, Charles. 2013. How low-paid workers at 'click farms' create appearance of online 
popularity [online]. In: Guardian, 2013 [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.theguardian.com/technology/2013/aug/02/click-farms-appearanceonline-
popularity 
6 EHRENBERG, Rachel. 2012. Social Media Sway [online]. In: Science News, 2012 [cit. 05-04- 
2014]. Dostupné na internete: https://www.sciencenews.org/article/social-media-sway 
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Treba povedať, že samotné množstvo „priateľov” na Facebooku nestačí 

napríklad na optimalizáciu webovej stránky prepojenej s jeho účtom. Dôvodom 

je, že Google si pri hodnotení všíma aj interakciu na fanúšikovskej stránke 

napríklad komentáre a zdieľania samotných príspevkov.7 Počet priateľov 

na Facebooku však v ľuďoch podvedome vzbudzuje dôveru, a tak buduje 

dobré meno spoločnosti alebo osoby, ktorá stránku vlastní. Podľa reportáže 

Charlesa Arthura8 (2013) si až 31% ľudí pozrie množstvo priateľov určitej 

spoločnosti na Facebooku predtým, ako sa rozhodne využiť ich služby. Tento 

fakt sa potvrdil napríklad v prípade online kasína Monopoly Plus so 70 000 

priateľmi, z ktorých množstvo bolo kúpené.  

 

2. Platení diskutéri 

Ani diskusné fóra sa pokusom o manipuláciu nevyhli. Tak ako inému 

typu sociálnych médií, aj fóram ich používatelia veria vďaka dojmu, že im radí 

človek, a nie napríklad komerčná firma.  Sú však aj výnimky, ktoré definície fór 

nepotvrdzujú.9 

V roku 2011 sa v Českej republike objavil škandál novej politickej strany 

Věci veřejné. Podľa bývalých zamestnancov strana pred voľbami platila 

diskutérov, ktorí mali za úlohu vytvárať pozitívnu predstavu o strane. Aktivita 

diskutérov tiež mala budiť dojem, že stranu sa kvôli vysokému záujmu 

ostatných voličov oplatí voliť. Podľa výpovedí nesmela študentom – 

brigádnikom ujsť ani jedna zmienka o danej politickej strane. Na „budovaní 

                                                           
7 MAKULOVÁ, Soňa. 2014. Sociálne signály ako jeden z najvýznamnejších faktorov 
ovplyvňujúcich algoritmus radenia záznamov vo vyhľadávacích nástrojoch v roku 2013. Časť 1 
[online]. In: Elet, 2014 [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: http://www.elet.sk/?seo-
optimalizacia-1&sprava=socialne-signaly-ako-jeden-z-najvyznamnejsich-faktorov-
ovplyvnujucich-algoritmus-radenia-zaznamov-vo-vyhladavacich-nastrojoch-v-roku-2013-cast-1 
8 ARTHUR, Charles. 2013. How low-paid workers at 'click farms' create appearance of online 
popularity [online]. In: Guardian, 2013 [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.theguardian.com/technology/2013/aug/02/click-farms-appearanceonline-
popularity 
9 Diskusné fóra definujeme ako virtuálne skupiny pre podobne zmýšľajúcich jednotlivcov, 
ktorí v nich zdieľajú spoločné nápady a pýtajú sa a odpovedajú na relevantné otázky. Bližšie 
pozri:  STUHLMAN, D. Daniel. 2010. Discussion Forum [online]. In: Knowledge Management 
Terms, 2010 [cit. 02-07-2013]. Dostupné na internete: http://home.earthlink.net/~ddstuhlman/defin1.htm 
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reputácie” pracovalo podľa slov bývalého brigádnika 20 študentov na dve 

smeny, pričom za prácu dostali regulérnu mzdu.10 Táto komunikačná stratégia 

bola úspešná, keďže strana sa dostala do českého parlamentu.  

Na Slovensku sa tiež objavujú špekulácie o platených diskutéroch 

z dôvodu jednostranného zamerania niektorých diskusných príspevkov. 

Žiadne z týchto podozrení sa nepodarilo dokázať, aj keď sa majiteľ firmy, 

pracujúcej v tejto oblasti vyjadril, že niektoré politické strany aj komerčné firmy 

využívajú ich služby.11 Spoločnosť sa zaoberá aj oblasťou vzťahov 

s verejnosťou na diskusných fórach a blogoch. 

 

3. Twitter bomby 

Twitter zohral nespochybniteľne veľkú úlohu pri niektorých revolúciách 

a jeho vplyv neostal nepovšimnutý ani pri voľbách politických strán. Platí 

to najmä pre Spojené štáty americké, kde sa teší táto soiálna sieť oproti 

ostatným krajinám najväčšej popularite. Podľa prieskumov Pew internet12 

(2012) vyše 40% dospelých používateľov v produktívnom veku propagovalo na 

tomto sociálnom médiu politické materiály a prispievalo svojimi myšlienkami 

o politických témach. V slovenských podmienkach nie je Twitter natoľko 

rozšírený, no stále je považovaný za zdroj nových informácií od myšlienkových 

lídrov.13 

                                                           
10 VÁLKOVÁ, Hana. 2011. Bárta nás chodil kontrolovat, popisuje brigádník gerilu VV [online]. 
In: iDnes, 2011 [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: http://zpravy.idnes.cz/barta-nas-
chodil-kontrolovat-popisuje-brigadnik-gerilu-vv-pnv-
/domaci.aspx?c=A110526_211352_domaci_hv 
11 BURČÍK, Matúš. 2011. Platení diskutéri na webe? Strany zatĺkajú [online]. In: Sme, 2011 [cit. 
05-04-2014]. Dostupné na internete: http://www.sme.sk/c/5922481/plateni-diskuteri-na-webe-
strany-zatlkaju.html 
12 PEW INTERNET. 2012. Younger social media users are more likely to use the tools for civic activities 
[online]. 2012. [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: 
http://pewinternet.tumblr.com/post/33896358096/new-report-out-today-39-of-american-
adults 
13 KVASNICA, Ivan. 2013. Slovenský Twitter: Výrazne prevažujú muži, polovica ľudí často 
netweetuje [online]. In: Živé, 2013 [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.zive.sk/clanok/63094/slovensky-twitter-vyrazne-prevazuju-muzi-polovica-ludi-
casto-netweetuje 
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Úroveň demokracie, samozrejme, závisí aj od občianskej angažovanosti 

a aj preto sú vyššie uvedené štatistiky dobrou správou. Problém prichádza skôr 

so štatistikami o pomere zdieľania existujúcich a uverejňovania nových 

informácií. Panagiotis Metaxas a Eni Mustafaraj14 uvádzajú, že iba približne 1% 

používateľov Twitteru je zodpovedné za 30% celkového obsahu na tejto 

sociálnej sieti. Veľká väčšina používateľov sa teda angažuje najmä v zdieľaní 

(retweetovaní) už existujúceho obsahu. Autori si vo svojom výskume 

tiež všimli, že ľudia do hĺbky neoverujú obsah, ktorý zdieľajú. Úplne 

im postačuje, že sa stotožnia s obsahom príspevku, dôsledky čoho môžu byť 

rôzne.  

Je treba poznamenať, že bez hlbšieho overovania nepreberá fakty 

zo sociálnych sietí iba laická verejnosť, ale dokonca aj niektorí novinári. Týmto 

spôsobom napríklad prebrali informáciu o údajnej smrti Bashara Al Assada, 

na základe čoho cena ropy na svetových trhoch ihneď stúpla o dolár.15 

Povrchnosť más vytvára priestor aj pre šírenie takzvaných Twitter 

bômb16, ktoré môžu byť využité napríklad ako prostriedok upozornenia 

na problém morálne silnou menšinou a následné ovplyvnenie mlčiacej väčšiny. 

Tiež môžu byť však zneužiteľné na manipuláciu s kampaňami oponenta, 

a to najmä v prípade masovej využívanosti verejnosťou. 

Twitter bombu možno jednoducho definovať ako spôsob zahltenia účtu 

obete správami tak, aby prípadný záujemca mal problém na ňom nájsť 

informácie, ktoré by si obeť želala zviditeľniť. Twitter bombu je možné vytvoriť 

pomocou jednoduchého robota na odosielanie správ alebo využitím sily davu. 

                                                           
14 METAXAS, T. Panagiotis – MUSTAFARAJ, Eni. 2012. Social Media and the Elections. [online]. 
In: Sciencemag, Vol. 338, no. 6106, 2012 [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.sciencemag.org/content/338/6106/472.full 
15 WILLS, Amanda. 2012. Twitter Death Rumor Leads to Spike in Oil Prices [online]. In: Mashable, 
2012 [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: http://mashable.com/2012/08/07/twitter-rumor-oil-price/ 
16 Názov vznikol z pojmu Google bomba, kde odkazy viacerých používateľov s vopred 
dohodnutými textami kotiev smerovali na jednu webovú stránku. Cieľom bolo umiestniť túto 
stránku na isté kľúčové slová vo výsledkoch vyhľadávania v Google. Vďaka tomu mohli 
používatelia napríklad na dotaz „zlodej a klamár” nájsť ako prvú oficiálnu webovú stránku 
Vladimíra Mečiara.  
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Obidve formy útokov si vo svojich výskumoch všimli Eni Mustafaraj a kol.17 

pri analýze príspevkov na Twitteri. 

Na úspešnú bombu šírenú robotom postačovalo vytvoriť deväť účtov. 

Tie v texte príspevku spomenuli aj meno vybraného používateľa, o ktorom 

si zistili, že sa zaujíma o rovnakú problematiku. Spoľahli sa na to, že zacielený 

používateľ bude zaujímavý text zdieľať ďalej a tento predpoklad 

sa v niektorých prípadoch splnil. Aj napriek tomu, že falošný účet bol po tomto 

útoku takmer ihneď správcami Twitteru zrušený, správa žila ďalej zdieľaná 

reálnymi používateľmi. Už citovaní Metaxas a Mustafaraj18 zistili, že tieto 

roboty dokázali rozšíriť 143 tweetov, ktoré zacielili až 61 732 používateľov 

Twitteru. 

 

 
Obrázok 1: Príklad falošného tweetu 

 

Bombu využívajúcu silu davu využila napríklad americká Patriot Action 

Network. Stratégia tohto spoločenstva bola jednoduchá – na ich webovej 

stránke uverejnenili 2758 tweetov predpripravených na zdieľanie na sieti. 

Návštevníkov povzbudovali, aby príspevky kopírovali cez svoje účty na 

sociálnu sieť. Cieľom bolo upozorniť na zmanipulovanosť národných novín, 

ktoré sa podľa ich slov „nesnažili robiť žiadnu investigatívnu žurnalistiku”.  

                                                           
17 MUSTAFARAJ, Eni a kol. 2010. Vocal Minority versus Silent Majority: Discovering the Opinions 
of the Long Tail [online]. [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: 
http://cs.wellesley.edu/~pmetaxas/Silent-minority-Vocal-majority.pdf 
18 METAXAS, T. Panagiotis – MUSTAFARAJ, Eni. 2010. From Obscurity to Prominence 
in Minutes: Political Speech and Real-Time Search [online]. In: Proceedings of the WebSci10: 
Extending the Frontiers of Society On-Line. NC: 2010. [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: 
http://cs.wellesley.edu/~pmetaxas/Metaxas-Obscurity-to-prominence.pdf 
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Obrázok 2: Výzva na zdieľanie Twitter bomby19  

 

4. Dôveryhodnosť informácií na blogoch 

Podľa prieskumu agentúry Pew20 sú blogy využívané najmä ako osobný 

denník a väčšina blogerov ani nepovažuje svoju činnosť za žurnalistiku. 

Existujú však aj väčšie blogy, ktoré sa viac či menej úspešne snažia dopĺňať 

medzeru v oficiálnom spravodajstve. 

Búrlivú reakciu odbornej aj laickej verejnosti v oblasti blogovania 

zapríčinil Ryan Holiday21 svojou monografiou Trust me I´m lying (z angl. Verte 

mi, klamem). V nej priznáva svoje vlastné skúsenosti s komunikáciou 

s profesionálnymi blogermi na portáloch ako Huffington Post, Gawker 

či Business Insider. Podľa Holidaya majú profesionálni blogeri málo času 

na prácu, pričom sú nútení k vysokým výkonom. Dôsledkom toho je, že nemajú 

čas overovať si informácie od čitateľov. Holiday to pri svojej práci využil 

a úspešne im podstrkával „uniknuté” dokumenty, exkluzívne tipy alebo vlast-

                                                           
19 Zdroj: MUSTAFARAJ, Eni a kol. 2010. Vocal Minority versus Silent Majority: Discovering 
the Opinions of the Long Tail [online]. [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: 
http://cs.wellesley.edu/~pmetaxas/Silent-minority-Vocal-majority.pdf 
20 LENHART, Amanda – FOX, Susannah. 2006. Bloggers [online]. In: Pew Research Internet 
Project, 2006 [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.pewinternet.org/2006/07/19/bloggers/ 
21 HOLIDAY, Ryan. 2013. Trust Me, I'm Lying: Confessions of a Media Manipulator. New York: 
Penguin, 2013. 320 s. 
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noručne vytvorené videá. V skutočnosti išlo o nepravdivé a vymyslené 

informácie, no bloggeri o nich z vyššie uvedeného dôvodu radi napísali. 

V našich podmienkach sa blogy využívajú skôr individuálne a problémy, 

ktoré sa objavujú v súvislosti s nimi, sa týkajú skôr pochybností o ich identite 

a tým aj relevantnosti informácií v nich. Radovan Bránik22 popisuje vo svojom 

blogu vlastné vyšetrovanie údajných blogerov Albrechta, Valušeka a Blahovej. 

Zistil napríklad, že osobu Mareka Albrechta nepoznali na škole ani v práci, 

ktoré si uviedol vo svojom profile.23Albrecht sa na svojich blogoch veľmi ostro 

vyjadroval proti istej politickej strane, ale po určitom čase sa zo scény aj napriek 

vysokej karme rýchlo vytratil. Podozrenia o platených pozíciách tendenčných 

blogerov podporila aj pasívna prezencia Albrechta a Blahovej na Facebooku. 

Okrem vzájomného prepojenia a komentovania týchto dvoch ľudí žiadnu inú 

aktivitu na sociálnej sieti nevykonali. Zistilo sa tiež, že väčšina príspevkov 

Albrechta, Blahovej a Valušeka pochádzala z jedinej IP adresy. Spoločnou 

vlastnosťou daných blogov a často aj diskusných príspevkov bola aj ich 

rétorika. Podľa informácií v spomenutých profiloch išlo vždy o mladých ľudí 

s vlastným názorom a cestou. Taktiež v týchto popisoch radi využívajú trpný 

rod, ktorý sa na blogoch takmer vôbec nevyskytuje.  

 

5. Záver 

Cieľom našej štúdie nebolo spochybniť sociálne médiá ako dôležitý zdroj 

informácií pre profesionálov aj laikov. Zámerom bolo skôr upozorniť na možné 

nedostatky týchto masových médií a upozorniť na ohrozenia s nimi súvisiace. 

Viackrát spomínaní výskumníci Metaxas a Mustafaraj24 svojím 

výskumom nezistili, nakoľko sú Twitter bomby úspešné v manipulácii reálnych 

                                                           
22 BRÁNIK, Radovan. 2013. Zachráňte blogera Mareka Albrechta! [online]. In: Blog Sme, 2013 
[cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: http://branik.blog.sme.sk/c/341131/Zachrante-
blogera-Mareka-Albrechta.html 
23 Na portáli blog.sme.sk musia blogeri podľa pravidiel publikovať pod svojím vlastným 
menom (okrem dohodnutých výnimiek). 
24 METAXAS, T. Panagiotis – MUSTAFARAJ, Eni. 2012. Social Media and the Elections. [online]. 
In: Sciencemag, Vol. 338, no. 6106, 2012 [cit. 05-04-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.sciencemag.org/content/338/6106/472.full 
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názorov používateľov. Prekvapujúce je však zistenie, akou rýchlosťou je možné 

šíriť informácie neetickými metódami a aké možnosti zneužitia tieto spôsoby 

ponúkajú. V tomto prípade záleží hlavne na etických hodnotách myšlienkových 

a technologických lídrov v reálnom aj virtuálnom svete. 

Uvedené príklady o Facebooku a Twitteri sú zaujímavé aj z pohľadu 

vzájomnej kontroly tradičných a sociálnych médií v súčasnosti. Ako sme mohli 

vidieť, tradičné médiá upozornili napríklad na kauzu kasína Monopoly Plus 

na Facebooku, čo malo za následok okamžité zrušenie fanúšikovskej stránky. 

Naopak na Twitteri sa upozornilo na nekalé praktiky v tradičných médiách. 

V prípade, že používatelia jedného kanálu nebudú bezmyšlienkovite preberať 

informácie z kanálu druhého, je možné, že oba informačné zdroje si môžu 

zdravo konkurovať a dopĺňať sa.   

Rovnako tak netreba zabúdať, že sociálne médiá sú iba kanálom 

a úroveň informácií v nich závisí najmä od používateľov. Charakteristiky 

offline a online komunít sa od seba v tomto prípade veľmi nelíšia a možno 

v nich nájsť niekoľko paralel. Zaplatiť si priateľstvo niektorých osôb 

je napríklad teoreticky možné vo virtuálnom aj reálnom svete. V našom 

príspevku sme hovorili o extrémnych prípadoch, no ich výpočet zďaleka nie je 

vyčerpávajúci. Pri propagácii fanúšikovských stránok na Facebooku 

sa administrátori často stretávajú s rastom fanúšikovskej základne po tom, 

čo im stránka ponúkla tovar zdarma alebo inú formu odmeny. Či možno aj 

takýto spôsob rozširovania fanúšikovskej základne považovať za kupovanie 

priateľov, je diskutabilné. Spomínali sme aj nekritické preberanie statusov 

na Twitteri používateľmi aj novinármi. Preberanie cudzích myšlienok v pomere 

s vytváraním nových však tiež možno postrehnúť aj v  „offline svete”.  

Je však na mieste uvažovať, že prípady manipulácie by sa mali dostať 

do povedomia verejnosti napríklad ich začlenením do osnov pre informačnú 

(alebo mediálnu) gramotnosť, predmetu vyučovaného na stredných školách. 

Iba tak sa zamedzí nekritickej dôvere zo strany používateľov nielen tradičných 

ale aj sociálnych médií. 
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SUMMARY 

Manipulation techniques in Social Media 

Misleading and manipulative information in social media is currently underestimated 

both in scientific literature and in information literacy curriculum as it is quite a new 

and unexplored phenomenon. This article provides an overview of the identified techniques 

worldwide with the focus on the Slovak environment. 
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MODERÁTOR TELEVÍZNEJ PUBLICISTIKY       

AKO OBJEKT ZÁUJMU RESPONDENTA II 

 

JJ  aa  rr  oo  ss  ll  aa  vv      BB  UU  ČČ  EE  KK  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

Masová komunikácia je súčasťou sociálnej komunikácie a pri tvorbe 

mediálnych produktov a ich distribúcii využíva  interpersonálnu a skupinovú 

komunikáciu. Ak má masová komunikácia stále viac a viac rastúci a zásadný 

význam v moderných spoločnostiach, tak potom moderátor televíznej 

publicistiky – ako osobnosť presadzujúca rôzne názory, postoje, formy 

správania – je takmer jej neoddeliteľnou súčasťou. Moderátor v publicistických 

produktoch väčšinou hľadá odpovede na otázky: „Aký je problém?“, „Ako sa dá 

k problému pristúpiť?“, „Ako sa dá riešiť?“, „Ako sa dá overiť?“ Denis McQuail 

hovorí, že „spolu s médiami je súčasťou arény, kde sa od lokálnej 

po nadnárodnú úroveň odohrávajú udalosti verejného života.“1 Médiá 

a moderátori v nich sú zdrojom i podkladom pre interpretáciu reality, odrazom 

kultúry, hodnôt spoločnosti i jednotlivých skupín. 

 

1. Osobnosť moderátora 

Osobnosť komunikátora (moderátora) je neoddeliteľnou súčasťou 

mediálnej komunikácie. Na komunikáciu moderátora pozeráme cez otázky: 

„S kým moderátor komunikuje (zdroj a príjemca)?“, „Prečo moderátor komunikuje 

(funkcia a účely)?“, „Ako komunikácia moderátora prebieha (kanály, jazyky, kódy)?“, 

„O čom je komunikácia moderátora (obsah, odkazy, druhy informácií)?“, „Aké sú 

dôsledky komunikácie televízneho moderátora (zámerné a nezámerné)?” Moderátor 

ako osobnosť komunikujúca prostredníctvom televíznej obrazovky prechádza 

všetkými typmi komunikácie. Od spracovania nových poznatkov v intraper-

                                                           
1 McQUIAL, Denis. 1999. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. s. 315. 
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sonálnej komunikácii, cez interpersonálne komunikovanie s komunikačným 

partnerom (respondent, člen pracovného kolektívu, kolega, hosť), skupinovú 

komunikáciu v rámci pracovnej skupiny (redakcie), medziskupinovú komuni-

káciu (v rámci organizačnej štruktúry komunikujú rôzne profesionálne 

skupiny, redakcie) až po komunikáciu v určitom médiu.2 

 „Médiá sú príťažlivým prostredím pre zviditeľnenie, zažitie slávy, 

úspechu, ocenenia. Jednoznačne sú dôležitým socializačným činiteľom. (...) 

Ak socializáciu vnímame ako proces prípravy jednotlivca pre participáciu 

v spoločnosti, potom médiá spolu s moderátormi sú zdrojom poznatkov 

o fungovaní spoločnosti a procesoch, ktoré s tým súvisia.“3 „Súčasťou 

socializácie je i predstava o sebe samom − nedocenená je úloha médií ako 

poskytovateľov vzorcov sociálneho správania, ktoré si jedinec osvojuje 

napodobňovaním a prostredníctvom sociálneho učenia.“4 Pre publikum 

sú zdrojom očakávania aj vzory správania medzi moderátorom a jeho 

komunikačnými partnermi v rôznych mediálnych produktoch. Pri napätí medzi 

komunikačnými partnermi nastáva výrazný odklon od interview, ktoré 

predstavuje inštitucionálnu formu prirodzeného dialógu, kde sa uskutočňuje 

prirodzená výmena názorov tvárou v tvár a v mediálnom interview je táto 

forma (face to face) zdrojom dynamiky. „Za každým interview je dynamická 

interakcia dvoch a viac ľudí, pre ktorých je charakteristický konflikt i jeho 

prekonávanie, sebazapretie, útočnosť, irónia aj ľahký humor. Vzájomná 

reciprocita spočíva predovšetkým v tom, že účastníci interview vstupujú 

                                                           
2 Bližšie pozri: JANOWITZ, Morris. 1968. The study of mass communication. In: International 
Encyklopedia of the Social Sciences. New York: Macmillan, 1968, roč. 3, s. 41 – 53.; HRADISKÁ, 
Elena. 1993. Osobnosť novinára: Psychologické aspekty. Bratislava: Univerzita Komenského, 1993. 
132 s.; DEVITO, A. Joseph. 2001. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. s. 381.; 
VYBÍRAL, Zbyněk. 2000. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 264 s.; VYBÍRAL, 
Zbyněk. 2009. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2009. s. 125;  
3 HRADISKÁ, Elena. 2005. Miesto a funkcia masovej komunikácie v študijnom programe 
„sociálna a pracovná psychológia“. In: Vedomostná spoločnosť a nové úlohy vysokých škôl. Reflexia 
sociálnych vied v študijných programoch fakulty. Bratislava: Univerzita Komenského, 2005.              
s. 82 – 90. 
4 Tamže, s. 82 – 90. 
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do interakcie s rozdielnymi zámermi, s rozdielnymi znalosťami, s rôznymi 

prístupmi k témam rozhovoru.“5 

 Interview v publicistických mediálnych produktoch (respondenti 

v prieskume najčastejšie operovali  týmito mediálnymi produktmi − občianska 

publicistika – Lampáreň, magazín Teleráno)6 ako špecifický formát môžeme 

vnímať ako diskusiu o tom, ako dlho, akými slovami a akým spôsobom budú 

komunikační partneri hovoriť. Vypäté situácie komunikačných partnerov 

spôsobujú, že prestanú vnímať moderátora, preberú jeho riadiacu úlohu 

a moderátor sa ťažko dostáva späť k svojej úlohe viesť rozhovor, diskusiu. 

Moderátor v publicistickom mediálnom produkte spravidla usmerňuje 

komunikačných partnerov reformuláciou. Reformuláciou moderátor zhrňuje 

predchádzajúce odpovede komunikačných partnerov, vyberá si z nich 

podstatné informácie, konkretizuje ich a často aj vyvodzuje ďalšie dôsledky. 

Využíva pri tom obvyklé spojenia „čiže“, „takže“, „chcete povedať“, 

„keď to zhrnieme“ a pod. Moderátor sa reformuláciou: 

� odvoláva na recipienta, diváka a operuje s jeho pochopením 

a pozornosťou.  

� pre komunikačného partnera, hosťa môže mať reformulácia charakter 

kooperatívny alebo provokatívny; 

� sumarizuje povedané alebo má vyvolať ďalšiu diskusiu. 

 

 Reformulácia môže byť aj odrazom moderátorskej práce v prípravnej 

fáze tvorby publicistického magazínu s komunikačným partnerom, na ktorého 

si prichystal určité okruhy a otázky a reformuláciou sa chce dopátrať odpovede. 

Moderátor si od svojich jednoduchých otázok sľubuje aj jednoduché a priame 

odpovede od komunikačných partnerov. Napätie u moderátora v publicistic-

kom mediálnom produkte nastáva, ak komunikační partneri na jednoduchú 

                                                           
5 ČMEJRKOVÁ, Světla. 2003. Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. In: Jazyk, média, 
politika (Eds. S. Čmejrková a J. Hoffmanová). Praha: Academia, 2003. s. 101. 
6 BUČEK, Jaroslav. 2013b. Prieskum študentov žurnalistiky. Bratislava: Katedra žurnalistiky 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2013b. Rukopis. 
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otázku odpovedajú rozvláčne, vágne a vyhýbavo. Moderátor vnucuje 

komunikačnému partnerovi svoje videnie problému, čím vzniká u neho 

predpojatosť voči jeho odpovediam. Videnie sveta medzi moderátorom 

a komunikačným partnerom sa v niektorých prípadoch nezhoduje 

s predstavami, ktoré o interview majú obe strany. Spôsob, akým vedie 

moderátor interview, má vplyv na jeho vzťah medzi hosťom – komunikačným 

partnerom  a publikom – respondentmi.  Inštitucionálnosť rozhovoru spočíva 

v dopredu určených statusoch a sociálnych rolách, s ktorými účastníci 

komunikácie – komunikační partneri vopred počítajú. Takto riadený rozhovor 

z hľadiska jeho trvania, obsahu, členenia a štýlu je viac charakteristický 

pre rozhlasové interview. 

 

2. Od partnerského k provokujúcemu rozhovoru v publicistickom 

mediálnom produkte 

 Moderátora ako súčasť masovej komunikácie vnímame ako osobnosť, 

ktorá zastupuje v danom komunikáte vysielací kanál – televíziu, v rámci nej 

a v jej záujme „komunikuje“ s recipientom (divákom). Komunikáciu vnímame 

najmä ako prenos informácií či výmenu významov. „V masové komunikaci jsou 

odesílateli téměř bez výjimky buď profesionální komunikátoři (novináři, 

producenti, baviči) zaměstnávání ustavenými mediálními organizacemi, nebo 

jiné osoby (například inzerenti, výkonní umělci či politici), jimž organizace 

umožnila nebo prodala přístup do média.“7 Masová komunikácia je proces, 

v ktorom „masovo produkovaný obsah je prenášaný veľkej, anonymnej 

a heterogénnej mase príjemcov.“8 V masovej komunikácii má komunikát 

verejný charakter. Náplň publicistických mediálnych produktov tvoria 

rôznorodé obsahy. Okrem novinárstva je to aj umenie, šport, varenie, dizajn, 

hudba, politika a pod. Súčasťou komunikátu masovej komunikácie 

                                                           
7 MCQUAIL, Denis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Portál: Praha, 2009. s. 66. 
8 BLACK, Jay – BRYANT, Jennings – THOMPSON, Susan. 1992. Introduction tu Mass 
Communication. Dubuque: Wm. C. Brown Publisher, 1992. s. 45. 
 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

117 | S t r a n a  

je aj moderátor, ktorý podlieha tlaku a pravidlám masovej komunikácie. 

Pre lepšie pochopenie komunikácie moderátora v masovej komunikácii je dobré 

ujasniť si, že nejde o uzatvorený proces. Od masovej komunikácie sa totiž 

odvíja druhostupňová až viacstupňová komunikácia. Nositeľmi tejto 

komunikácie sú tzv. tvorcovia verejnej mienky. Ide o ľudí, ktorí ovplyvňujú 

názory iných, lebo aktívne sledujú moderátora ako neoddeliteľnú súčasť 

produktov masovej komunikácie a svoje poznatky, často subjektívne zafarbené, 

odovzdávajú v interpersonálnej či skupinovej komunikácii ďalej. Z recipientov 

sa teda stávajú komunikátori, ale nie vo vzťahu k pôvodnému, ale k druhostup-

ňovému komunikátorovi.9  

 Z výsledkov prieskumu Profil vybraných moderátorov TV Markíza 

v publicistike a zábave10 zameraného na profesionálne a charakterové (osobnostné 

a výrazové) vlastnosti moderátorov, ktoré je schopný príjemca rozpoznať 

u moderátora, by moderátor mal: 

� byť osobnosťou schopnou spracovať a odovzdávať tému so zreteľom 

na diváka; 

� mať  príjemné, dôveryhodné vystupovanie; 

� byť duchaplnou osobnosťou s dobrou znalosťou témy; 

� nedávať najavo nadradenosť; 

� byť vhodne a primerane upravený v závislosti od obsahu 

komunikátu; 

� byť hlavná postava, okolo ktorej sa „krúti“ rozhovor; 

� riadiť rozhovor; 

� zaujať a udržať pozíciu formálnej neutrality voči postojom hosťa; 

� mal by vystupovať za divákov.11 

                                                           
9 VOJTEK, Juraj. 2000. Úvod do organizácie redakčnej práce a redigovania. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2000. s. 7. 
10 Bližšie pozri: BUČEK, Jaroslav. 2012a. Rola moderátora v masmediálnom dialógu. Zlín: VeRBuM, 
2012a. s. 152.; BUČEK, Jaroslav. 2012b. Moderátor – hlavná, alebo vedľajšia postava mediálneho 
produktu. Bratislava: Stimul, 2012b. s. 164.  
11 BUČEK, Jaroslav. 2003. Moderátor televíznej publicistiky. In: Otázky žurnalistiky, 2003, roč. 46, 
č. 1 – 2, s. 83 – 95. 
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 Osobnostné vlastnosti sa stávajú predmetom záujmov nielen  

odborníkov v oblasti masovej komunikácie, ale aj študentov žurnalistiky – 

budúcich redaktorov a moderátorov. Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila v čase od novembra 2012 

do novembra 2013 prieskum o najdôležitejších vlastnostiach a schopnostiach 

pre profesiu televízneho moderátora medzi 100 vybranými študentmi  

predmetu MODEROVANIE I,  MODEROVANIE II a PSYCHOLÓGIA MÉDIÍ. 12 

Účastníci uvedeného prieskumu študujú na Katedre žurnalistiky Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave predmety (kurzy), kde môžu 

získať určitý prehľad o potrebách pre profesiu moderátora. Kontext  medzi 

vzorkou študentov žurnalistiky a predpokladmi pre profesiu televízneho 

moderátora získame však aj nahliadnutím do osnov predmetov 

MODEROVANIE I a II, PSYCHOLÓGIA MÉDIÍ a TELEVÍZNE ŽÁNRE. 

Študenti počas štúdia spomínaných predmetov postupne prenikajú do podstaty 

autorskej, redaktorskej, moderátorskej, reportérskej, komentátorskej, hovorcov-

skej, konferencierskej i ďalších žurnalistických činností.   

 V našom prieskume sme sa zamerali na sféry mediálnych  zručností, 

schopností a predpokladov v závislosti od rešpektovania vlastností  

v komunikácii moderátora. Sústredili sme sa aj na schopnosť počúvať a klásť 

otázky. Vzorka oslovených respondentov spomedzi študentov nám ponúka 

priestor aj na zamyslenie. V čom sú študenti – budúci moderátori – iní než sú 

očakávania recipientov, teoretikov či mediálnych inštitúcií (televízií)?  

                                                           
12 Náčrt téz predmetu MODEROVANIE I a II: 1. Produktívnosť stimulačných techník 
a modelovania pri prenikaní do podstaty autorskej, redaktorskej, moderátorskej, reportérskej, 
komentátorskej, hovorcovskej, konferencierskej i ďalších žurnalistických činností; 2. Model 
profesijných a charakterových vlastností  žurnalistu a zameranie na profesiu moderátora.; 
3. Sféry novinárskych zručností, schopností a predpokladov; 4. Rešpektovanie vlast-
ností v komunikácii; 4. Schopnosť počúvať a klásť otázky; 5. Moderátor ako súčasť žánrov 
televíznej publicistiky; 6. Komunikácia v televíznych publicistických žánroch; 7. Predvídateľné 
dejové zápletky a typické situácie, ktoré tvoria znaky žánru a ovplyvňujú formu komunikácie 
a štýl rozhovoru moderátora televíznej publicistiky; 8. Charakteristika televízneho  moderátora; 
9. Moderátor v procese sociálnej komunikácie; 10. Bariéry v komunikačnom procese; 
11. Moderátor ako komunikátor v masovej komunikácii; 12. Moderátor televíznej publicistiky 
a ďalšie tézy. 
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 Zároveň sa skúmaná vzorka sústredila aj na rečnícke zručnosti 

komunikačných partnerov. Preto v závere našej štúdie ponúkame aj prehľad 

zručností, ktoré u študentov prevládali ako tie najnevyhnutnejšie 

pre komunikáciu moderátora publicistiky s respondentmi. Študenti sa na cha-

rakteristiku potrebných vlastností moderátora zamerali skôr z pohľadu diváka. 

„Divák musí nadobudnúť racionálne presvedčenie, že prostredníctvom 

televíznej relácie sa stáva aktívnym spolutvorcom spoločensko-politickej reality 

a preberá za ňu zodpovednosť.“13  

„Vysporiadavanie sa s názorovou pluralitou študentov – budúcich 

moderátorov – nadobúda ostrejšie kontúry v našom prieskume, keď sa iden-

tifikovali s profesiou, ktorú chcú niektorí vykonávať, iní využili možnosť 

vyjadriť kritický postoj k pôsobeniu televízie a jej moderátorov.“14 

 Pripomeňme si a porovnajme výsledky niektorých výskumov, ktoré sa 

zamerali aj na profesiu moderátora. Výskumné združenie MASS – MEDIA – 

SCIENCE pri Katedre žurnalistiky Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave uskutočnilo prieskum zameraný na zmeny novinárskej profesie na 

Slovensku po roku 1989. Účastníci uvedeného prieskumu zamestnaní v 

 rozhlase a televízii skombinovali charakterové a profesionálne vlastnosti 

dôležité pre charakteristiku profesie moderátor. „Moderátor musí byť schopný 

improvizovať (40%), má byť pohotový, vzdelaný (37%), je sprievodcom relácie 

(20%), musí byť príjemný, ovládať problematiku, podávať informácie (17%), 

mala by to byť príťažlivá osobnosť (12%) s dobrým hlasovým prejavom (8%). 

V menšej miere sa vyskytovala dôveryhodnosť, invencia, schopnosť analýzy 

atď.“15 Za maximálne dôležité v prieskume medzi absolventmi žurnalistiky 

                                                           
13 PATRÁŠ, Vladimír. 2003. Politická komunikácia v slovenských mediálnych podmienkach 
na konci 90.rokov. In: Jazyk, média, politika (Eds. S. Čmejrková a J. Hoffmanová). Praha: 
Academia, 2003. s. 181. 
14 BUČEK, Jaroslav. 2013a. Moderátor v televízii ako dôležitý informačný subjekt a objekt záujmu 
respondenta. In: Civilia, 2013a, roč. 4, č. 1, s. 37 – 56. 
15 HOLINA, Vladimír a kol. 1997. Zmeny novinárskej profesie na Slovensku. Bratislava: Slovenský 
syndikát novinárov, 1997. s. 118. 
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v rokoch 1992 – 2002 boli považované pružnosť myslenia, schopnosť 

nadväzovať kontakty, originálnosť nápadov a prispôsobivosť zmenám.  

 Podľa prieskumu na reprezentatívnej vzorke 800 respondentov16, 17 by 

moderátor v publicistike a zábave mal byť: duchaplná osobnosť s dobrou 

znalosťou témy, schopná spracovať a odovzdávať tému so zreteľom na diváka, 

s príjemným, dôveryhodným vystupovaním, bez prejavu nadradenosti, vhodne 

a primerane upravená v závislosti od obsahu komunikátu so záujmom 

o diváka.  

 

3. Spracovanie prieskumu študentov žurnalistiky   

 V našej štúdii operujeme prieskumom na realizovaným Katedre 

žurnalistiky Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý 

vyvrcholil v roku 2013. Objektom nášho záujmu bola skupina respondentov, 

ktorú tvorili vysokoškolskí študenti žurnalistiky. Na zisťovanie sme využili 

formu dotazníka, v ktorom sa striedali otázky so zatvorenými i otvorenými 

odpoveďami. Zaujímalo nás, aké vlastnosti moderátora pokladajú naši 

respondenti za najdôležitejšie, ako sa dokážu stotožniť s komunikáciou 

moderátora. Okrajovo sme sa dotkli aj definície profesie moderátora, ktorý tvorí 

jednu z najfrekventovanejších profesií na televíznej obrazovke. V prieskume 

sme sa zamerali aj schopnosť počúvať vo vybraných publicistic-

kých mediálnych produktoch, pričom k pojmu publicistické produkty v rámci 

STS Markíza až 90% respondentov priradilo reláciu Teleráno a reláciu 

Lampáreň (uvedené produkty v rámci STS Markíza sú klasifikované 

nasledovne: Teleráno ako magazín − „skladačka“ a Lampáreň ako občianska 

publicistika.) Skupinu respondentov z radov študentov prvého až tretieho 

ročníka Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave tvorilo 70% mladých žien vo veku od 19 do 24 rokov (priemer 

22 rokov) a 30% mladých mužov vo veku od 19 do 23 rokov (priemer 21 rokov). 
                                                           
16 BUČEK, Jaroslav. 2003. Moderátor televíznej publicistiky. In: Otázky žurnalistiky, 2003, roč. 46, 
č. 1 – 2, s. 83 – 95. 
17 BUČEK, Jaroslav. 2012a. Rola moderátora v masmediálnom dialógu. Zlín: VeRBuM, 2012a. s. 152 
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V tejto skupine 95% respondentov vedelo teoreticky určiť, kto je moderátor na 

televíznej obrazovke. (Zvyšných 5% respondentov si profesiu moderátora 

zamieňalo za profesiu redaktora.) V snahe zvýšiť prehľadnosť obsahu sme 

údaje v percentách zaokrúhlili na celé čísla.  

 

4. Závery prieskumu 

 Na otázku, čo si predstavia účastníci prieskumu pod pojmom moderátor 

sa sústredili na profesionalitu, dôveryhodnosť, vzťah k recipientovi, sympatie 

a celkový dojem.  

 Podľa výsledkov prieskumu sa vzorke našich respondentov s profesiou 

moderátora spájajú najmä schopnosti a sympatie. 30% respondentov považuje 

za najdôležitejšie schopnosti schopnosť komunikovať v mene respondenta a 

profesionalitu ako schopnosť vyznať sa v téme. 50% respondentov považuje za 

najdôležitejšiu schopnosť vzbudiť dôveru u respondentov a sympatie. 

 Moderátor nespravodajských mediálnych produktov z pohľadu našej 

vzorky študentov žurnalistiky môže byť osobnosť, ktorú si recipient 

personifikuje s médiom. Moderátor je pre respondentov model napodobňova-

nia a správania, pričom respondenti uvádzali rozporuplné vyjadrenia na adresu 

moderátorov Telerána.  

 Zaujímavý je vzťah respondentov k imidžu moderátorov. Až 90% 

účastníkov prieskumu si všíma skôr imidž na moderátoroch spravodajstva. 

Vzorka respondentov (študentov) v našom prieskume charakterizovala 

niektorých moderátorov publicistiky ako  názorové autority. 75% respondentov  

za názorovú autoritu považuje moderátora občianskej publicistiky (Patrik 

Hermann), ktorý odhalí falošnú hru svojho komunikačného partnera voči 

recipientom. Moderátor podľa nich dokáže odhadnúť na komunikačnom 

partnerovi vypustenie podstatných informácií, ich zatajenie alebo prekrúcanie, 
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pri ktorom ich nové radenie, výber buď nedáva zmysel, alebo dáva iný zmysel 

oproti pôvodnej informácii.18 

 Podľa výsledkov nášho  prieskumu respondenti nepovažujú 

za názorovú autoritu moderátorov Telerána (60%). Nami oslovení respondenti 

v magazíne preferujú neformálnu komunikáciu s komunikačnými partnermi 

(75%) a uvedomujú si, že interview moderátora v magazíne ovplyvňujú nielen 

individuálne vlastnosti a schopnosti moderátora, ale aj schopnosti, kompetencie 

a zručnosti komunikačného partnera. 

 

4.1. Hodnotenie profesionálnych a charakterových vlastností moderátora  

 Hodnotenie osobnosti moderátora recipientom sa prenáša aj na ním 

komunikované výpovede a moderátor tak ovplyvňuje ich účinnosť. 

Pri utváraní obrazu o moderátorovi je dôležité, akú úlohu mu recipient 

pripisuje. V prieskume medzi študentmi žurnalistiky sme sa zamerali 

na profesionálne a charakterové (osobnostné a výrazové) vlastnosti moderáto-

rov magazínu a občianskej publicistiky.  

Skúmané profesionálne vlastnosti moderátorov boli: profesionalita, 

presvedčivosť, dôveryhodnosť, znalosť témy a sebaistota.  

Skúmané charakterové (osobnostné a výrazové) vlastnosti moderátorov 

boli: sympatickosť, prirodzenosť, príjemný hlas, upravenosť. 

 Čo sa týka spomenutej profesionality, medzi najfrekventovanejšie 

charakteristiky profesionality 40% respondentov uviedlo serióz-

nosť, dôveryhodnosť, rozhľadenosť, prehľad v téme, výrečnosť a pohotovosť, 

schopnosť logického myslenia a reči, schopnosť poznávať iných, schopnosť 

empatie a schopnosť pohotovo reagovať ako základné predpoklady pre 

profesionalitu televízneho moderátora publicistických relácií. 20% responden-

tov vníma profesionalitu moderátora ako schopnosť spoluorganizovať 

(uvádzať, riadiť, viesť a prezentovať) daný televízny produkt. Schopnosť 

                                                           
18 VYBÍRAL, Zbyněk. 2008. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2008. s. 107. 
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počúvať a presviedčať ako charakteristiku profesionality moderátora občianskej 

publicistiky uviedlo 90% respondentov. Schopnosť počúvať takmer 

nerezonovala pri moderátoroch Telerána. 

V súvislosti s presvedčivosťou podľa výsledkov prieskumu by mal 

moderátor presvedčivo sprostredkovať vlastné a získané informácie 

a prostredníctvom televízneho produktu tak pôsobiť na formovanie alebo 

zmenu postojov komunikačných partnerov a recipientov. Študenti žurnalistiky  

vnímali presvedčivosť moderátora ako úprimnosť (60%), atraktívnosť a silu 

moderátora (40%), ktorá je zložená z emotívnych, kognitívnych, autoritatívnych 

a etických vlastností.   

Dôveryhodnosť prezentovali účastníci prieskumu najmä ako istú mieru 

objektívnosti pôsobenia moderátora ku komunikačným partnerom v občianskej 

publicistike. 80% účastníkov prieskumu považuje za dôveryhodného Patrika 

Hermana, ale za dôveryhodných považuje moderátorov Telerána zo skúmanej 

vzorky iba 20% respondentov. Z hodnotenia skúmanej vzorky recipientov 

vyplýva, že za dôveryhodného považujú moderátora, ktorý si udrží odstup, 

nevyvyšuje sa a dokáže byť rovnocenným partnerom v komunikácii.  Recipienti 

nedôverujú subjektívne nesympatickým moderátorom.   

V rámci znalosti témy pod touto kategóriou rozumieme schopnosť 

moderátora poznávať, hodnotiť a ozrejmiť javy tak, aby pri komunikácii vynikli 

ich charakteristické črty. Účastníci prieskumu k znalosti témy moderátora 

najčastejšie  uviedli schopnosť jasne formulovať myšlienku a otázku. Skúmaná 

vzorka vidí súvislosti medzi kladením otázok, znalosťou témy 

a zrozumiteľnosťou výpovede. 80% študentov sa prikláňa k názoru, že z otázok 

moderátora sa dá postrehnúť jeho znalosť problematiky, odborná príprava, 

ale aj to, či pracuje s overenými informáciami. Zainteresovanosť a vzbudenie 

rešpektu považujú študenti žurnalistiky za jeden z podstatných javov 

vzájomnej komunikácie moderátora a jeho komunikačného partnera 

v magazíne. Respondenti v prieskume nedokázali u moderátorov Telerána 
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(60%) oddeliť znalosť témy a s tým súvisiacu schopnosť kladenia otázok 

od individuálneho štýlu moderátora a jeho osobnej zainteresovanosti. 

Čo sa týka sebaistoty ako vyjadrenia pozície a role moderátora, tá je 

prepojená so schopnosťou asertívneho prístupu. Podľa výsledkov prieskumu 

sebaistý moderátor sa nepoddá komunikačnému partnerovi a väčšina 

študentov vníma sebaistotu ako schopnosť byť rovnocenným partnerom 

v komunikácii. Až 60% respondentov uviedlo, že moderátori magazínu 

Teleráno nie sú dostatočne asertívni voči komunikačným partnerom. Naproti 

tomu až 90% respondentov uviedlo, že sebaistotu ako vyjadrenie istej pozície 

vnímajú u moderátora občianskej publicistiky Patrika Hermana. 

Vzorka študentov tiež odhalila niektoré zlozvyky moderátorov Telerána, 

ktoré sme pre naše potreby zhrnuli nasledovane: 

� nepriame vyjadrovanie svojich pocitov z komunikačného partnera, 

keď nepriamo kritizuje alebo pripomína partnerovi niečo, čo sa udialo 

a čaká od komunikačného partnera, aby pochopil čo tým moderátor 

myslí, ako aj neúprimnosť v komunikácii, keď vedome skresľuje svoje 

pocity a komunikačné potreby; 

� nejasnosť a nekonkrétnosť komunikačného zámeru, keď si komuni-

kačný partner musí domyslieť smerovanie komunikácie; 

� tendencia v komunikácii preháňať. 

 

Podľa nášho prieskumu pre moderátora Telerána,  ale aj pre komunikač-

ného partnera sú podstatné kompetencie, ktoré súvisia s komunikáciou 

a prípravou mediálneho produktu, a to: 

� písomná príprava (otázky, bodové scenáre, scenáre, úvod, záver, 

avízo a pod.); 

� interpretačné kompetencie (zrozumiteľný a presvedčivý prejav); 

� kompetencie potrebné na získanie komunikačného partnera 

a vytvorenie optimálnej atmosféry; 

� kompetencie na budovanie vzťahov; 
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� kompetencie riadiť, regulovať, kooperovať, korigovať komunikáciu 

s komunikačným partnerom. 

 

5. Záver 

„Vykonávať istú profesiu znamená mať aj predpoklady na naplnenie 

funkcií, ktoré s ňou súvisia.“19 K funkciám osobností v médiách patria: 

informovať, zabávať, usmerňovať, korigovať, kooperovať a vzdelávať 

publikum. Tieto pojmy sú označované pojmom kompetencia. Kvalitný 

profesionálny výkon je spojený s jeho schopnosťami, predpokladmi 

a motiváciou. „Novinár na úspešný výkon potrebuje mať vedomosti z oblasti 

teórie médií, z problematiky, ktorej sa venuje. Mal by mať vedomosti 

o spôsoboch a formách novinárskej práce, mal by mať poznatky o psychológii 

publika. (...) Súčasne je podstatné, aby mal dostatok poznatkov aj o vlastných 

silných a slabých stránkach, aby sa mohol ďalej zdokonaľovať a regulovať svoje 

správanie.“20 
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SUMMARY 

Anchorman in television as object of interest for audience 

In this paper we present and compare some results of the researches that have dealt 

with profession of a speaker, drafting the demands they should perform. What were 

the reactions of the students at the Department of Journalism at Comenius University, future 

anchors or speakers, to these researches? 
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VÝVOJ ZÁBAVNÉHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA 

NA SLOVENSKU (2004 – 2013) 

 

JJ  aa  nn  aa      PP  AA  ZZ  DD  EE  RR  OO  VV  ÁÁ  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

Cieľom príspevku je vytvoriť prehľadné etapy vo vysielaní zábavných 

programov televízií RTVS/Jednotka, Markíza a JOJ od roku 2004, keď sa odvysie-

lala prvá reality show (angl., reality – skutočnosť, show – ukázať) a zmenila sa tak 

úroveň tvorby zábavných televíznych programov na Slovensku. Podľa 

samotnej autorky je tento bod dôležitým medzníkom v histórii vysielania 

slovenskej televízie. Pokúsili sme sa vytvoriť prehľad hlavných zábavných 

projektov sezóny vo vysielaní slovenských televízií za posledných takmer desať 

rokov. Súčasťou príspevku je prieskum preferencií sledovanosti medzi 

študentmi odboru žurnalistiky v aktuálnom období.  

 

1. Televízne vysielanie na Slovensku pred nástupom reality show  

Televízne vysielanie malo od jeho počiatku tri základné funkcie: 

informovať, zabávať a vychovávať. Podľa Andreja Tušera1 plní televízia ako 

elektronické masmédium funkciu infromatívno-poznávaciu, výchovno-

vzdelávaciu, rekreačno-oddychovú, osvetovú, regulatívnu, direktívnu, 

hedonistickú a iné.  

 V súčasnosti ide skôr o rekreačno-oddychovú funkciu, teda o zábavu 

na prvom mieste. Vysielanie do roku 2004, keď sa na slovenských obrazovkách 

objavila prvá slovenská reality show, bolo o niečo menej komerčné (angl., 

commercial – obchodné, obchodnícke, trhové), predtým bolo zamerané najmä na 

                                                           
1 TUŠER, Andrej a kol. 2010. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava: Bratislavská škola práva, 
2010. 368 s. 
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informácie. Pred nástupom komerčných televízií mala televízia dokonca 

prevažne výchovný charakter.  

Vstupom súkromných médií na trh sa zmenila štruktúra programov. 

Súkromné televízie sa sústredia na komerciu, zisk, smerodajná je pre nich 

sledovanosť programov, nie kvalita. Danubius Cable TV bola prvou súkromnou 

televíziou na Slovensku. Spoločnosť WN Danubius film (spoločnosť, ktorá mala 

neskôr podiel aj vo vysielaní TV Luna) spustila vysielanie tejto televízie 

16. januára 1995. Nevysielala však dlho z dôvodu nedostatku financií. Neskôr 

nastúpili ďalšie súkromné televízie, ktoré si svoje prvenstvo v sledovanosti 

už roky udržiavajú.  

Medzi zlomové etapy v televíznom vysielaní patria tieto dátumy: 

� 3. november 1956 – Začiatok pravidelného vysielania z bratislavského 

televízneho štúdia (v tom čase bolo v slovenských domácnostiach 

len 500 televízorov). 

� 1. január 1993 – Slovenská televízia začala vysielať na dvoch kanáloch 

pre celé územie Slovenskej republiky, čo súviselo s rozpadom federácie 

a osamostatnením sa Slovenska od Českej republiky. „Názov Slovenská 

televízia však už predtým, od apríla 1990 niesla zložka Česko-slovenskej 

televízie (teda nie samostatný podnik) zodpovedná za vysielanie 

na Slovensku, ktorá sa do apríla 1990 volala Československá televízia 

v Slovenskej socialistickej republike (v roku 1956 sa pôvodne volala 

Televízne štúdio Bratislava). 1. januára 1993 však Slovenská televízia 

prebrala vysielanie dovtedajšieho prvého okruhu bývalej Česko-

slovenskej televízie. Samostatná Slovenská televízia zanikla 31. decembra 

2010.“2   

� 1996 – V tomto roku vznikla televízia Markíza, vstupom ktorej 

na mediálny trh zaznamenávame masívny príchod zahraničných filmov 

a seriálov.  

                                                           
2 HISTÓRIA STV. 2013. [online]. In: Rtvs.org. [cit. 09-12-2013]. Dostupné na internete: 
http://www.rtvs.org/o-rtvs/historia/historia-stv 
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� 2000 – Na počiatku nového milénia bola založená televízia JOJ, pôvodne 

s názvom TV Global. 

� 2004 – Generálny riaditeľ Richard Rybníček radikálne zmenil grafiku 

a vysielaciu štruktúru Slovenskej televízie. Začal sa takzvaný „nový začiatok 

STV“.  

 

Príchodom komerčných televízií na slovenský trh už nebola na prvom 

mieste pestrá programová štruktúra, ale čo najvyššia sledovanosť, z čoho 

vyplýva drahý reklamný čas najmä počas najsledovanejšieho času, v prime-time 

(angl. prime time broadcasting – hlavný program), s čím súvisí cielené 

umiestňovanie formátov s divácky atraktívnym obsahom s čo najširšou 

diváckou základňou. Vysielací čas možno rozčleniť nasledujúcim spôsobom3:   

I. Denné vysielanie, tzv. day-time (z angl. day-time broadcasting) – 

označenie pre  televízne, resp. rozhlasové vysielanie, ktoré je emitované v éteri 

počas dňa mimo najsledovanejších časov, t. j. v čase od 9. 00 – do 17.00 hod. 

S postupným rozširovaním vysielacích časov audiovizuálnych médií (najmä 

televízie) sa day-time stal priestorom, v ktorom sa vysielajú programy 

pre špecifické cieľové skupiny príjemcov: pre deti a mládež (hudobné 

programy, kreslené rozprávkové seriály), ženy v domácnosti (reprízy 

telenoviel, programy o varení), starších ľudí (programy o zdraví, 

dokumentárne filmy a pod.).  

II. Hlavný program, tzv. prime-time – označenie pre tú časť vysielacieho 

času elektronického média, v ktorej  miera  sledovanosti programov v rozhlase 

a  televízii kulminuje vo svojich najvyšších hodnotách (v prostredí televízie sa 

týmto termínom označuje zvyčajne čas medzi 19. až 23. hodinou). Prime-time 

ako ukazovateľ najsledovanejšej časti programu príslušného média je dôležitým 

parametrom pri objednávaní reklamy, čomu zodpovedá aj jej cenník. 

                                                           
3 Porovnaj: PROGRAM (heslo). 2013. [online]. In: Medialnavychova.sk. [cit. 09-12-2013]. 
Dostupné na internete: http://wwwhttp:// www.medialnavychova.sk/program 
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III. Nočné vysielanie, tzv. night-time (z angl. night-time broadcasting) 

– označenie pre televízne, niekedy aj pre rozhlasové vysielanie, ktoré je emito-

vané v éteri po 22. hodine, t. j. mimo najsledovanejšieho času (prime-timu). 

V tomto čase televízne stanice zaraďujú také programy, pri ktorých sa predpo-

kladá nižšia sledovanosť – špecializované relácie pre cielené  publikum. 

Nemôžeme tvrdiť, že s nástupom komerčných televízií sa zrodila zábava. 

Zábava tu bola aj už po prvom začatí televízneho vysielania v Slovenskej 

a Českej republike, resp. v období Československej republiky. Zábavné 

programy však mali iný charakter ako dnes. Neboli agresívne a šokujúce, 

nepreferovala sa nahota a sex na verejnosti ako dnes. Išlo o zábavu, ktorá skôr 

príjemne pôsobila na psychiku divákov. 

Najsledovanejšie programy, ktoré sa vysielali od roku 1953 do roku 1993, 

a v tom čase i jediné, boli spravodajské bloky, súťaže, hry a inscenácie 

zábavného charakteru. Ich produkčná kvalita súvisí nepochybne s technickými 

možnosťami. Avšak obsahová kvalita mala inú úroveň ako dnes. V televízii 

vystupovali ľudia, ktorí prešli mnohými školeniami a konkurzmi, kým im bolo 

dovolené ovplyvňovať mienku verejnosti svojím pôsobením cez televíznu 

obrazovku. Dnes je tento proces omnoho jednoduchší, čo platí i o hodnote 

vysielaného obsahu.  

Medzi obľúbené zábavné relácie zo začiatkov vysielania televízie 

v bývalom Československu patrili relácie Spívá celá rodina (1975),  Šest ran 

do klobouku (1981), Päť pekných pesničiek pre potešenie  (1983), Pionierska lastovička  

(1987), náučno–zábavný seriál pre deti Detektív Karol (1980) alebo napríklad 

relácia Maják (1985), ktorá riešila naliehavé otázky vtedajšej spoločnosti. 

Spomenúť však môžeme aj rovnako známy Triangel z roku 1985, 

najsledovanejší hudobný program Repete a neskôr Koleso štastia z roku 1994.  

Medzi rekordy v sledovanosti z daných rokov však patrila pôvodná spevácka 

relácia Zpívá celá rodina, a to i v špeciálnom vydaní po šesťdesiatich rokoch od 

začiatku televízneho vysielania v našej krajine. „Speciální vydání pořadu Zpívá 

celá rodina, které při příležitosti oslav 60. výročí zahájení televizního vysílání 
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připravila ČT1, sledovalo v sobotu večer téměř milion diváků starších 15 let 

(964 tisíc). V této cílové skupině se stal nejsledovanějším večerním pořadem.“4 

Od roku 1993 do roku 2004 sa po osamostatnení Slovenskej republiky 

formoval televízny trh do dnešnej podoby. Začalo sa vysielanie komerčných 

televízií, upravilo sa vysielanie Slovenskej televízie do dvoch kanálov STV1 

a STV2. Do programovej štruktúry začali prenikať franchinsingové (angl., 

franchising je systém predaja, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, 

služby alebo aj mediálne produkty) formáty a tie sú podľa názoru autorky 

modifikátorom klesajúcej úrovne vysielania nakrúcania, ale zároveň 

zvyšujúceho sa zahraničného vplyvu a narastajúceho podielu komercie 

v programovej štruktúre slovenských televízií. Autorka, prirodzene, netvrdí, 

že formáty zo zahraničia majú výlučne nízku úroveň. Tvrdí však, 

že spracovania niektorých franchisingových programov v dôsledku adaptácie 

na našu kultúrnu tradíciu a finančných tlakov zo strany komerčnej televízie 

sú na nižšej úrovni ako pôvodný formát. 

 

2. Vznik a pôvod reality show na Slovensku 

 Relácie zábavného typu či reality show môžu vzniknúť dvojakým 

spôsobom. Televízia nechá vyrobiť nový typ show s vlastnými pravidlami, 

no keďže ide o novinku na trhu, nevie odhadnúť zisk alebo naopak zakúpi 

licenciu na overené formáty s podrobným manuálom na ich výrobu. Ponúkame 

stručný prehľad možností tvorby reality show, ako aj základné i podrobnejšie 

delenie tohto formátu na jednotlivé typy5: 

Možnosti tvorby reality show:   

a) franchinsingové formáty (odkúpené licencie na reláciu zo zahraničia); 

b) vlastná tvorba zábavnej produkcie (nákladnejšia cesta výroby); 

 

                                                           
4 ZPÍVÁ CELÁ RODINA – NÁVRAT DO TELEVÍZNÍHO PRAVĚKU. 2013. [on-line]. In: Reality-
show.panacek.com. [cit. 09-12-2013]. Dostupné na internete: http://reality-
show.panacek.com/26886-zpiva-cela-rodina-navrat-do-televizniho-praveku.html 
5 Bližšie pozri: MIKULÁŠ, Peter. 2011. Reality TV. Bratislava: IRIS, 2011. s. 69.  
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Základné delenie reality show – žánrové podoby reality show: 
a) Reality-magazín; 

b) Docu-soap (Mojsejovci, zahraničie: Geissenovci); 

c) Reality game-show (Vyvolení) – obsahuje kvíz-show; 

d) Reality-séria (Zámena manželiek); 

 

Podrobnejšie žánrové podoby reality show6: 

a) reality show (angl., reality – skutočnosť, show – ukázať) – zobrazuje 

realitu, ide o tzv. sociálny experiment; 

b) game show  (angl., game – hra, show – ukázať) – ide o súťažný formát; 

c) feel good show (angl., feel good – cítiť sa dobre, show – ukázať) – 

vyvoláva pocity, emócie; 

d) talent show (angl., talent – talent, show – ukázať) – show postavená 

na predvádzaní talentu v akomkoľvek odbore; 

e) cooking show (angl., cooking – varenie, show – ukázať) – formát 

o súťažnom varení; 

f) dating show (angl., dating – randenie, show – ukázať) – zoznamovacia 

show; 

g) celeb-real (angl., celeb, celebrity – oslavovať, osobnosť, reality – 

skutočnosť) – život celebrít; 

h) travel show (angl., travel – cestovať, show – ukázať) – cestovateľský 

formát; 

i) fear based show (angl., fear based  – založené na strachu, show – 

ukázať) – show založená na prekonávaní strachu; 

 

Spoločnou črtou všetkých typov reality show je zachytenie skutočných 

emócií. Reality TV má odrážať skutočnosť s čo najmenším zásahom zvonka. 

„Médiá vytvárajú novodobé mýty, predstavy, ideály, rituály ako naposledy ideál 

milionára, ktorý sa stal leitmotívom celého radu zábavných i súťažných programov 
                                                           
6 Uvedené označenia jednotlivých žánrových podôb reality show používajú najmä samotní 
tvorcovia mediálnych výstupov. 
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všetkých televíznych staníc na Slovensku. Slová milión, milionár figurujú v názve 

či obsahu programov Dievča za milión, Milionár, Miliónový tanec, Slovensko hľadá 

Superstar, Mojsejovci.“7  

 

3. Typy hlavných zábavných programov sezóny vo vysielaní slovenských 

televízií od roku 2004 

Sledovali sme vysielanie zábavných programov na slovenských 

televíznych obrazovkách od roku 2004 a vytvorili prehľad, ktorý poukazuje na 

zaujímavý jav, ktorý je na prvý pohľad viditeľný. 

Po roku 2004 sa na televíznom trhu začali vyskytovať formáty 

ako Hodina pravdy (2004), Vilomeniny (2007), Chcete byť milionárom (2008), 

na obrazovkách sa stále viac začali objavovať feeling good show – Pošta pre teba, 

cooking show a reality game-show ako Cestoviny, Miliónový tanec a iné. Vytvorili 

sme výber 40-tich náhodne vybraných zábavných relácií. Podľa zaradenia 

do typov zábavných programov sme dospeli k zaujímavému faktu, že jeden typ 

zábavného programu prevažuje nad ostatnými typmi.  

 

Rok Názov programu Typ zábavného programu 
2004, 2013 Big Brother Reality game-show 
2004 Vyvolení Reality game-show 
2004 Hodina pravdy Reality game-show 
2004 Zámena manželiek Reality-séria 
2004 Pošta pre teba Feel good show 
2004  (zač. 2002) Srdcové záležitosti Dating show 
2004,  2013 Pálí vám to Reality game-show 
2005 Sedem s.r.o. Humoristická relácia 
2005 Mojsejovci Docu-soap 
2005  Miliónový tanec  Reality game-show  
2005  Dievča za milión  Reality game-show  
2005 Rozvedení so záväzkami Dating show 

                                                           
7 ŽILKOVÁ, Marta. 2006. Vývojové trendy mediálnej kultúry. [online]. [cit. 16-12-2013]. Dostupné 
na internete:http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&v
ed=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unipo.sk%2Fpublic%2Fmedia%2F11341%2FM.Zi
lkova%2520Vyvojove%2520trendy%2520medialnej%2520kultury.doc&ei=7cWuUv24Ion_ygPw
04CADg&usg=AFQjCNFdJ8-YH8z0iyjK3c3w2o7PFbU3Rw&sig2=MkQ15E9-
Q4C0A7oj99Sefw&bvm=bv.57967247,d.bGE 
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2000, 2006, 2008 Chcete sa stať milionárom?  Reality game-show  
2006 112  Reality-magazín  
2006  Let's Dance  Reality game-show  
2006  Nákupná horúčka  Reality game-show  
2006  Duel  Reality game-show  
2007 Vilomeniny Reality game-show 
2008  Bez servítky  Reality game-show  
2008  Modré z neba  Feel good show 
2009  Slovensko hľadá Superstar  Reality game-show  
2010  4 svadby  Reality game-show  
2010  Talentmánia  Reality game-show  
2010  Česko slovensko má talent  Reality game-show  
2011  Farmár hľadá ženu  Dating show  
2011  Adela show  Talk show  
2011 5 proti 5 Reality game-show 
2011 Šéfka Reality game-show 
2012 Recept na bohatstvo Reality game-show, cooking show 

2012 MasterChef Reality game-show, cooking show 

2012 Hlas Československa Reality game-show 
2012 Vo štvorici po Slovensku Travel show 
2013  Milujem Slovensko  Feel good show / Reality game-show 

2013  Nákupné maniačky  Reality game-show  
2013 Vyvolení a dom snov  Reality game-show  
2013 Nakupuje vám to  Reality game-show  
2013 Farma  Reality game-show  
2013 Nikto nie je dokonalý  Humoristická relácia 
2013 X Factor Reality game-show 
2013 Hlas Reality game-show 

 

Tabuľka 1:  40 náhodne vybraných televíznych programov zábavného charakteru v období 

rokov 2004 – 2013 

 

Tabuľka naznačuje preferencie televíznych staníc a následne i výber 

divákov, keďže ide o divácky úspešné projekty. Na verejnosti sa stretávame 

s vlnou kritiky na súčasný stav programovej štruktúry televízií. V súvislosti 

s tým, čo sa deje na televíznych obrazovkách, zužujú sa i spoločné témy 

v kolektívoch a človek je samotnou spoločnosťou nútený sledovať rôzne typy 

relácií minimálne preto, aby mal prehľad a nevyčlenil sa z kolektívu. 

Vysokú frekvenciu výskytu v rámci zaradenia do typu zábavných 

programov má práve reality game-show. Spoločnými znakmi pre typ zábavného 
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programu je možnosť výhry (nadobudnutie rýchleho bohatstva) a túžba 

po zviditeľnení, resp. stať sa celebritou (angl., celebrite – známa osoba). 

 Dostatok napätia a splnenie tzv. „amerického sna“, teda zámer relácie 

spočívajúci v tom, že z obyčajného človeka sa stane známy a často symbolicky 

bohatý človek. Účinkujúci sa zámerne vyberajú podľa kľúča rôznorodosti 

typov, aby sa diváci mohli s ich osudmi, talentom, názormi, povahou alebo 

výzorom stotožniť.  

Nasledujúca citácia podčiarkuje zistený fakt, že za posledných desať 

rokov prevládajú v zábavnom priemysle programy súťažného charakteru. 

Dôkazom zámerného výberu súťažiacich podporené následným hlasovaním 

divákov, ktoré podporuje zvláštny osud účinkujúcich,  je najnovší víťaz reality 

game-show, presnejšie talent show Česko Slovensko má talent. „Štvrtú sériu 

obľúbenej súťaže Česko Slovensko má talent vyhral spevák, ktorý odmalička trpí 

vadou reči. Miroslav Sýkora (25) počas hovoreného prejavu silne kokce, 

avšak akonáhle začne spievať, jeho postihnutie zmizne. A práve svojím 

úžasným hlasom si vyspieval 50-tisíc eur! (...) Operný spevák Sýkora, ktorý 

počas hovoreného prejavu kokce, si s prehľadom vyspieval prvé miesto. Sýkora 

bol horúcim favoritom už od prvého kola v divadle. Svojich fanúšikov 

aj porotu si získal nielen svojím dojemným ‘hollywoodskym’ príbehom 

a famóznym hlasom.“8 

 Súťažné typy reality show patria k najčastejšie produkovaným 

na slovenskom trhu za posledných desať rokov. Ich kvantitu zobrazuje 

i nasledujúci graf. 

 

                                                           
8 ČAS. SK. 2013. Talent vyhral Slovák Miroslav Sýkora: Má šancu, že prestane koktať. [on-line]. 
[cit. 09-12-2013]. Dostupné na internete: http://www.cas.sk/clanok/267349/talent-vyhral-
slovak-miroslav-sykora-ma-sancu-ze-prestane-koktat.html 
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Graf 1: Porovnanie výskytu rôznych typov reality show 2004 – 2013 (vychádzajúci z tabuľky 1) 

 

Dôvody komerčnej atraktivity programov typu reality game-show 

možno rámcovo zhrnúť nasledovne: 1. vysoká sledovanosť a trhové podiely 

(rating a share); 2. zacielenosť na atraktívne skupiny divákov (targeting); 3. 

možnosť inzerovať priamo v deji programu (product placement), a to aj formou 

zábavy (entertainment); 4. transformácia tradičného modelu marketingových 

vzťahov. 9  

„V rámci tradičného marketingového modelu preberá vysielateľ na seba 

vysokú mieru rizika. (...) Vopred predpokladá, že vynaložené finančné 

prostriedky sa mu vrátia a že prostredníctvom odpredaného komerčného 

priestoru navyše dosiahne pozitívnu finančnú bilanciu.“10  

 Prilákať a udržať divákov pri televíznych obrazovkách však nie je 

novodobý trend. Najdôležitejšie javy a tendencie v mediálnej kultúre po roku 

1989 možno podľa Marty Žilkovej11 zhrnúť do nasledujúcich bodov: 

I) vizualizácia; 

II) komercializácia; 

III) vytesnenie hodnotného umenia na okraj spoločenského záujmu; 

IV) zacielenosť programu na strednú a mladšiu generáciu; 

                                                           
9 MIKULÁŠ, Peter. 2011. Reality TV. Bratislava: IRIS, 2011. s. 135. 
10 Tamže, s. 135.  
11 ŽILKOVÁ, Marta. 2006. Vývojové trendy mediálnej kultúry. [online]. [cit. 16-12-2013]. Dostupné 
na internete: 
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDAQF
jAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unipo.sk%2Fpublic%2Fmedia%2F11341%2FM.Zilkova%2520
Vyvojove%2520trendy%2520medialnej%2520kultury.doc&ei=7cWuUv24Ion_ygPw04CADg&us
g=AFQjCNFdJ8-YH8z0iyjK3c3w2o7PFbU3Rw&sig2=MkQ15E9-
Q4C0A7oj99Sefw&bvm=bv.57967247,d.bGE 
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V) absencia pôvodnej televíznej dramatickej i publicistickej tvorby 

pre deti a teenagerov; 

VI) frontálny vstup zábavy na nízkej úrovni do všetkých televíznych 

médií; 

VII) hľadanie zábavy namiesto zážitku, zaháňanie nudy; 

VIII) zrušenie oficiálnosti prejavu; 

IX) posilnenie operatívnosti (zainteresovanosť diváka cez SMS a 

telefonáty); 

X) vulgarizácia jazyka12; 

XI) neúcta k divákovi a opačne; 

XII) vplyv reklamy na divácky záujem ; 

XIII) absencia mediálneho vzdelania; 

XIV) nízka odborná reflexia mediálnej kultúry. “ 

 

Postupné klesanie kvality začalo vysielaním prvých reality show 

Vyvolení, Big Brother či neskôr vysielanými reality show Dievča za milión, 

Let's Dance, kontroverzní Mojsejovci, Vyvolení, Slovensko hľadá Superstar, Hlas, 

MasterChef, Recept na bohatstvo, Česko Slovensko hľadá talent alebo reláciami 

z nášho subjektívneho pohľadu najnižšej úrovne ako Farma či Farmár hľadá ženu. 

Najúspešnejšie formáty si držia priemerne nad 30 až 35 share (angl., share 

– zdielať,  podiel na trhu.) Vďaka úspešným formátom seriálovej tvorby a stále 

najsledovanejšieho spravodajstva si svoje prvenstvo na trhu udržuje televízia 

Markíza. 

Názov televízie Podiel na trhu  
  1. TV Markíza 23,0 %   
  2. TV Joj 17,2 %   
  3. ostatné televízie 16,3 %   
  4. Jednotka 11,1 %   
  5. české televízie 10,4 %   
  6. Doma 5,6 %   

                                                           
12 Najnovšie k tejto otázke pozri: HORVÁTH, Miloš. 2014. Televízne reality show a ich vplyv na 
jazykovú situáciu na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca 43. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2014. s. 226 – 227. 
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  7. Dvojka 4,3 %   
  8. Plus 4,1 %   
  9. Dajto 2,8 %   
  10. maďarské televízie 2,7 %   
  11. Ta3 1,7 %   
  12. Foor 0,8 %   

 

Tabuľka 2: Trhové podiely televízií vysielaných na slovenskom trhu v cieľovej skupine 12+ 

(Zdroj: www.medialne.sk) 

Ideálne hodnoty nadobudol za posledný rok seriál Búrlivé víno. Seriál 

je koncipovaný pre najširšiu verejnosť od 12 do 54 rokov. Podľa informácií 

na www.markiza.sk sú pravidelnými divákmi podľa prieskumov však aj deti 

na 1. stupni základných škôl.  

Každú sezónu sa najmä komerčné televízie snažia vysielať úspešné 

zábavné relácie. Ak televízia Markíza vysiela cooking show MasterChef, na 

konkurenčnom komerčnom kanáli odvysielajú Recept na bohatstvo. A príklad 

zo súčasnosti. Ak nasadí televízia JOJ X Factor, televízia Markíza vysiela 

upútavky na reláciu s rovnakým konceptom – Hlas. Ide boj o dve vyrovnané 

konkurenčné prostredia. Cieľom je zisk. Divákov si nedelia, ale bojujú o tú istú 

cieľovú skupinu. Na základe toho vznikajú rovnaké typy reality show, dokonca 

s rovnakou tematikou. Pestrosť programov je tým druhoradá a v dôsledku toho 

je i úroveň vysielania neuspokojivá pre celú paletu divákov, najmä tých 

intelektovo disponovanejších, ktorí sú však podľa údajov sledovanosti 

v minorite. 

Veľký úspech má v súčasnosti zábavný program RTVS/Slovenskej televízie 

Milujem Slovensko, ktorý je koncipovaný aj ako náučný formát. Tento formát 

patrí k tým projektom, ktoré majú podľa nášho názoru vyššiu úroveň čo sa týka 

obsahu. Zrkadlom národa by mala byť humoristická relácia Nikto nie je dokonalý 

a na niektorých vedľajších kanáloch našich komerčných televízií (ako DOMA, 

JOJ Plus, FOOR, WAU) nájdeme aj vedomostné kvízy ako Pálí vám to s jemne 

sexuálnym podtónom moderátora či prevzatú reláciu o vynálezoch a mýtoch 

zo sveta Da Vinci. Pre ženy je na trhu oddychová relácia Nákupné maniačky 
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alebo pre väčšinu publika (vychádzame zo sledovanosti relácií, keďže ide už 

o štvrtú sériu) súťažná show Farma. Ide o formát, ktorý je však často ukážkou 

takmer primitívnej zábavy. Podľa informácií z prieskumov sledovanosti táto 

reality show patrí stále k najsledovanejším na Slovensku. Podľa tvorcov 

zábavného formátu Farma bola séria odvysielaná v sezóne 2013, čo sa týka 

výberu účinkujúcich i samotného obsahu, kvalitnejšia ako po minulé roky. 

„Štart Farmy 3 si vtedy pozrelo 311-tisíc divákov z komerčnej cieľovky, 

čo znamenalo rating 9,3 percenta a mierne nadpriemerný trhový podiel 28,4 

percenta. Štart tretej ani štvrtej série sa ‘nechytal’ na uvedenie druhej, ktorá 

v nedeľu 4. marca 2012 dosiahla v komerčnej cieľovke share 49,9 percenta 

a vysoko nadpriemerný rating 17,3 percenta. Program mal aj celkovo najviac 

divákov zo všetkých štartov Farmy – v univerzálnej cieľovke dovedna 819-tisíc. 

Úplne premiérová časť relácie v rámci prvej série, ktorú Markíza uviedla 

koncom júla 2011 ako letný formát, zaznamenala rating 13,3 percenta, 

čo v cieľovke 12 – 54 znamenalo 456-tisíc divákov (v 12+ celkovo 684-tisíc) 

a share 37,9 percenta.“13 

 Z toho vyplýva, že share prvej časti reality show Farma v prvej sérii bol 

37,9 percent, v druhej sérii 49,9 percent, v tretej sérii 28,4 percent a v poslednej 

30,7 percenta. Z týchto dostupných údajov môžeme usúdiť, že sledovanosť 

mierne klesá, no stále patrí k najsledovanejším na trhu. Vplyvom globalizácie 

prišli na náš trh mnohé formáty, ktoré sú nám i kultúrne cudzie. My však 

preberáme niektoré správanie, módu, zvyky i takýmto spôsobom. Globalizácia 

ako taká nie je negatívna, ani formáty nemusia mať negatívny dopad 

na divákov, ide o spôsob spracovania.  

Médiá a ich formáty však majú rôzne účinky14: 

a) lavínový účinok – média konštruujú sociálnu realitu; 

                                                           
13 MEDIALNE. SK. 2013. Štvrtá Farma štartovala o čosi lepšie ako tretia. [online]. [cit. 09-12-2013]. 
Dostupné na internete: http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/stvrta-farma-startovala-o-
cosi-lepsie-ako-tretia.html 
14 Porovnaj: JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. 2003. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. 
208 s. 
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b) povzbudzujúci účinok – ovplyvňuje hodnotenie ľudí vystupujúcich 

v TV divákmi, začnú veriť politikom či účinkujúcim v show; 

c) spáčsky efekt – negatívny dojem sa vyvráti a zostane len pozitívna 

emócia (na konci show zostanú len dobré dojmy); 

d) katarzia (očistenie) – ide o citové uvoľnenie, dobro víťazí nad zlom; 

e) bumerangový efekt – mediálny produkt vyvoláva opačnú reakciu, 

s akou bol vytváraný; 

f) sekundárna viktimizácia – niekto sa stane nechtiac objektom 

novinárov – napríklad rodina účinkujúcich v reality show, obete 

násilia a pod.; 

g) napodobňovanie – recipienti napodobňujú, čo videli – módu, gestá, 

slová, prístup k životu, vytváranie vzorov;  

  

4. Prieskum súčasných preferencií divákov na poslucháčoch Katedry 

žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

Keďže slovenský mediálny trh neponúka programovú pestrosť, rozhodli 

sme uskutočniť prieskum medzi študentmi žurnalistiky na Katedre žurnalistiky 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, aby sme zistili, aké 

preferencie majú vysokoškolskí študenti s ambíciou stať sa po ukončení svojich 

štúdií súčasťou mediálneho trhu. Výskumné hypotézy sme postavili na základe 

očakávaní od vybranej skúmanej skupiny a na základe stavu súčasného 

vysielania. Vybrali sme náhodný termín a skúmali sme programovú štruktúru 

daného dňa televízie Markíza (pozri nižšie). 

 

Čas vysielania Televízny program 
04:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
04:45 Lampáreň 
04:55 Televízne noviny 
06:00 Teleráno 
08:30 Búrlivé víno 
09:35 Chlapi neplačú 
11:50 Mentalista 
12:45 Dr. House 
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13:45 Krok za krokom 
14:10 Farma 
15:30 Dva a pol chlapa 
16:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
17:00 PRVÉ Televízne noviny 
17:25 Reflex 
17:50 Chlapi neplačú 
19:00 Televízne noviny 
20:00 Športové noviny 
20:15 Počasie 
20:30 Búrlivé víno 
21:40 Farma 
23:00 NCIS - Námorný vyšetrovací úrad 
00:00 Mentalista 
00:45 Dr. House 
01:30 Adrenalín 
03:00 Farma 

Tabuľka 3: Program televízie Markíza zo dňa 5.11.2013 (Zdroj: www.markiza.sk) 

 

4.1 Základné informácie k prieskumu 

Cieľ prieskumu: Cieľom prieskumu bolo zistiť, aké sú preferencie vo výbere 

formátu preferovaného budúcimi slovenskými mladými novinármi – 

poslucháčmi Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave. 

 

Hypotéza 1: Predpokladáme, že študenti budú inklinovať napriek ich 

odborovému zaradeniu k zábave. Vychádzame z aktuálnej programovej 

štruktúry televízií. 

  

Hypotéza 2:  Predpokladáme, že študentom bude chýbať tvorba zameraná na 

rozvoj intelektu, keďže našou výskumnou vzorkou sú poslucháči vysokej školy 

– univerzity. 

 

Metóda: Anketa pozostávajúca z dvoch otvorených otázok a vopred 

vytvorených kategórií. 
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Anketové otázky: 1. Akú slovenskú reláciu – formát najčastejšie sledujete?; 

2. Čo Vám chýba na televíznych obrazovkách na Slovensku?  

 
Charakteristika skúmanej vzorky respondentov:  

� Poslucháči Katedry žurnalistiky FiF UK 

v Bratislave v počte 100 (34 mužov, 66 

žien); 

� Priemerný vek: 2121: 100 = 21,21 rokov;  

      

Graf 2: Podiel žien a mužov v skúmanej vzorke 

 

H1: Predpokladáme, že študenti budú inklinovať napriek ich odborovému 

zaradeniu k zábave. Vychádzame z aktuálnej programovej štruktúry televízií.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3:  Akú slovenskú reláciu – formát najčastejšie sledujete? 

 

Na výber v televíznom programe je najmä zábavná tvorba (pozri ukážku 

programu televízie Markíza z dňa 5. 11. 2013). Preto usudzujeme, že študenti 

budú k týmto formátom, hoci nechtiac, inklinovať, keďže pestrosť štruktúry 

televízneho vysielania je veľmi obmedzená. Vytvorili sme dve kategórie 

programov: do kategórie 1 sme zaradili spravodajstvo, publicistiku, šport, 

diskusie a kultúru; do kategórie 2 formáty zábavného charakteru ako seriály, 

show, dokumenty  a filmy. Prekvapením bol fakt, že 62 respondentov zo 100 

ŽENY

MUŽI
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najviac sleduje spravodajské formáty. Napriek programovej štruktúre plnej 

zábavných formátov, respondenti preferovali na prvom mieste hlavné televízne 

večerné správy. 

 

H2: Predpokladáme, že študentom bude chýbať tvorba zameraná na rozvoj 

intelektu, keďže našou výskumnou vzorkou sú poslucháči vysokej školy –

univerzity.  

 Ďalšou časťou ankety sme chceli zistiť, čo respondentom na obrazovkách 

chýba. Respondenti uviedli najviac formátov z kategórie 2, týkajúcej sa zábavy, 

čo odráža aj graf 4. 74 respondentov sa priklonilo k filmom a seriálom 

či k dokumentárnej tvorbe, najlepšie pôvodnej slovenskej, 21 respondentov 

uviedlo, že im chýba v televíznom vysielaní šport, diskusie alebo kultúrne 

programy a piati sa zdržali hodnotenia. 

 

 

 

 

 

 

 

Graf: 4 Čo Vám chýba na televíznych obrazovkách na Slovensku? 

 

4.2 Zhrnutie hypotéz: 

� H1 – nepotvrdená: Študenti preferujú spravodajské relácie, napriek 

aktuálnej štruktúre presýtenej zábavnými programami. 

� Respondenti najčastejšie uviedli ako preferované formáty kategórie 1, 

konkrétne večerné televízne správy (46-krát). 

� Medzi najčastejšie uvedené preferované formáty kategórie 2 patrili 

Nákupné maniačky ( 3-krát) a ČeskoSlovensko má talent (3-krát). 

Spravodajstvo 
a publicistika, 
šport, diskusie, 
kultúra (21)

Zábava, seriály, 
show, 
dokumenty, 
filmy (74)

Nesledujú nič (5)
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� H2 – nepotvrdená: Študentom na trhu chýbajú najmä zábavné 

programy, konkrétne filmy s pôvodnými titulkami a vlastné dokumenty. 

� Najčastejšie uvedené preferované formáty kategórie 1 boli športové 

relácie (5-krát). 

� Najčastejšie uvedené formáty v kategórii 2 boli filmy s pôvodnými 

titulkami (30-krát) a vlastné dokumenty (21-krát). 

 

Prieskumom sme zistili, že študenti preferujú informácie na úkor zábavy 

a na televíznom trhu im chýbajú na filmy v pôvodnom cudzojazyčnom znení, 

čo, ako predpokladáme, súvisí s rastúcim dopytom po cudzích jazykoch 

a s rastúcim vplyvom zahraničia. Vlastné dokumenty sú naozaj len občasnou 

komoditou slovenského televízneho vysielania, ktoré takisto absentovalo 

študentom v programovej štruktúre televízneho vysielania na Slovensku. 

Prieskum odhalil, že napriek chabej pestrosti programovej štruktúry, študenti, 

ktorí majú iné preferencie, si nájdu program, ktorý budú sledovať, 

i keď v malom množstve ako menšinový divák.  

 „Divák, poslucháč je taký, aký je, má svoj vkus, konvenujú mu určité 

typy programov. A vysielatelia sa usilujú uspokojiť, dostatočne ho nakŕmiť, 

ba až prekŕmiť žiadanými formátmi. Biznismena zaujíma iba sledovanosť, 

od nej sa totiž odvíja veľkosť  čiastky, ktorú si odkrojí z reklamného koláča.“15 

 Udalosti v reality show sa stali najdiskutovanejšími témami nielen 

v samotnej televízii, ktorá daný formát vysiela, no pikantné informácie 

sa predávajú i v tlači a sú nimi preplnené i internetové portály. Tomuto trendu 

sa prispôsobujú všetky médiá. 

 Aj Hana Pravdová uvádza, že prioritnou funkciou dnešných médií 

je ponúkať extrémne silný emocionálny účinok: „Ešte prednedávnom určovala 

prioritu tém denná tlač, v súčasnosti televízia diktuje normu, presadzuje svoj 

                                                           
15 DINKA, Pavol. 2013b. Mozog v nádrži. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie 
Megatrendy a médiá 2013: Sex, lži a video. Trnava: Michal Vaško – Vydavateľstvo Prešov, 2013b. 
s. 54.  
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poriadok a núti ostatné médiá, aby ho dodržiavali. Pozornosť obracajú k  srdcu 

a k emóciám, a nie k rozumu a inteligencii.“16 

 Zábavné televízne formáty tým určujú trend vo všetkých médiách. Sila 

televízie je väčšia ako kedykoľvek predtým, no nevyužíva sa na osvetu 

a informácie, ale na zábavu a na zakrytie očí pred skutočnou realitou. 

 Netvrdíme tým, že zábava je nevhodná pre vysielanie, len poukazujeme 

na to, že tá zábava, ktorá by i poučila či rozosmiala kvôli samotnému humoru 

a dobrej nálade je takmer preč. Väčšinou sa už smejeme len na ľuďoch, ktorých 

správanie je primitívne, lebo sú dotlačení k rôznym hlúpym činom – následkom 

trémy alebo vďaka vlastnému prístupu a mysleniu. Televízia potrebuje zábavu, 

smiech a humor, no nemožno žiť len zo závisti (Mojsejovci), intríg a hádok 

(Farma) a z utrpenia iných (Modré z neba).  
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SUMMARY 

Progress of entertainment telecast in Slovakia (2004 – 2013) 

Entertainment has always been a main function of the TV. But at present it is almost 

the only one. Despite the high viewership of television news, which can be considered as some 

kind of show as well, there are no many other formats, that would not have a fun character 

that does not play with the feelings of an audience. The current viewer can view broadcast 

of TV to relax or to entertain themselves. But boundaries of the entertainment have decreasing 

standards. There is an idea to think about: As channels offer only what the viewer wants, 

it might be probably a reflection of the intellectual standards of our nation. 
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(NE)OBYČAJNÁ FOTOGRAFIA1 
 

KK  aa  tt  aa  rr  íí  nn  aa      HH  AA  LL  UU  ZZ  OO  VV  ÁÁ  

Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave 

 

Náš život je plný obrazov. Obklopujú nás v našej každodennosti. Ľudia 

majú snahu vytvárať a konzumovať ich prostredníctvom médií, akým je 

napríklad i fotografia.  

Fotografia predstavuje vizuálny kód (jazyk), ktorým komunikujeme, 

dokumentujeme a šírime to, čo vidíme, teda realitu. Fotografia (v jej rôznych 

formách – klasická, digitálna, mobilná) je jedným z najrozšírenejších vizuálnych 

médií, ktoré podporuje vizuálnu kultúru v dnešnej spoločnosti.  

 

1. Krátky pohľad do histórie fotografie, resp. od retrospektívy k perspektíve 

Pomocou fotografie podávame informácie o svete. Snaha zachytiť 

„informačný moment“ má hlboké korene. Už v staroveku (Asýria, Egypt, 

Grécko) boli známe účinky šošoviek. Rovnako sa toto obdobie spája s prvými 

popismi camery obscury, teda s optickým zariadením, ktoré je v podstate 

predchodcom fotoaparátu. Následným rozvojom daného zariadenia, tvorbou 

objektívov, mnohými objavmi a výskumami v oblasti chemických látok 

a chemického pôsobenia svetla sa dostávame k prvým podobám fotografie.  

O významné momenty vo vývoji fotografie sa zaslúžili najmä Joseph 

Niépce, Louis Daguerre a Henry Fox Talbot. Autori prvých fotografických 

postupov – heliografie, daguerotypie a talbotypie. Najstaršou zachovanou 

fotografiou je Niépceho – Pohľad na dvor v Gras z roku 1826.  

Nasledovalo obdobie ďalšieho rozvoja fotografie. Mokrý fotografický 

proces bol nahradený suchým, bratia Lumièrovci sa podpísali pod rozvoj 

                                                           
1 Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia grantovej úlohy KEGA 133UK-4/2013, MIKS – 
Mediálne a informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť. 
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farebnej fotografie a pod.2 Napriek permanentnému zdokonaľovaniu v oblasti 

fotografických techník, prístrojov, materiálov a pod. ide stále o obdobie, keď 

fotografovanie bolo zložitým, zdĺhavý i drahým procesom a rovnako tak bolo 

doménou iba svojich objaviteľov – vynálezcov. 

Popularizácia fotografie medzi ľuďmi mala vplyv na to, že obchodníci 

sa chopili príležitosti, ktorá vyústila do éry – fotoaparát pre každého. 

Pod vplyvom modernizačných procesov na poli vedy, techniky a obchodu 

prechádza premenou aj fotografický prístroj. Postupne sa vyvíjajú mechanické 

(analógové) zrkadlovky, fotoaparáty typu Polaroid, nástupom nových médií 

digitálne zrkadlovky a napokon rôzne typy kompaktov. Fotografický prístroj 

sa tak stáva čoraz dostupnejší pre zástupy nadšencov fotografie.3 

V roku 2002 fotografia zažila prevrat, keď sa začala zaznamenávať 

prostredníctvom mobilného telefónu. Na prvý pohľad zariadením, ktorého 

primárna funkcia bola postavená na hlasovej elektronickej komunikácii. 

Začiatky mobilnej fotografie nestáli na kvalite, ale skôr na inovácii. Prvý 

fotoaparát v mobilnom telefóne mal len 0,3 megapixlov. Fotografie boli zrnité 

a neostré. V priebehu rokov sa kvalita mobilnej fotografie rapídne zlepšuje.  

V súčasnosti majú niektoré mobilné telefóny zabudovaný až 41 megapixlový 

fotoaparát.4 V kontexte s bežným, resp. amatérskym fotografovaním si dnes 

už celkom ľahko vystačíme s fotoaparátom v mobilnom telefóne. A práve preto 

sme sa pomaly, ale isto prehupli do éry mobilnej fotografie. 

 

                                                           
2 Bližšie pozri: TAUSK, Peter. 1987. Dejiny fotografie. Praha: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1987. 212 s.; ADAMOV, Norbert a kol. 2005. Encyklopaedia Beliana: 4. sv. 
Bratislava: Encyklopedický ústav SAV, 2005. 698 s. (Heslo: fotografia, s. 523 – 526.) 
3 ADAMOV, Norbert a kol. 2005. Encyklopaedia Beliana: 4. sv.. Bratislava: Encyklopedický ústav 
SAV, 2005. 698 s. (Heslo: fotografický prístroj, s. 530 – 532.) 
4 HILL, Simon. 2013. From J-Phone to Lumia 1020 [online]. Digital Trends, 2013 [cit. 2014-03-17]. 
Dostupné na internete: http://www.digitaltrends.com/mobile/camera-phone-history/#!FZWmq 
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2. Mobilná fotografia 

Mobilná fotografia je podkategória fotografie. Tá sa pod vplyvom 

neustáleho využívania mobilného telefónu prudko rozšírila a stáva sa tak 

najbežnejším typom fotografie v súčasnosti.  

Pri fotografi, fotografovaní je podstatná výstižnosť, osobitosť 

a originálnosť. Pri mobilnej fotografii sa navyše kladie dôraz aj na rýchlosť, 

efektívnosť, kompaktnosť a sociálnosť.  

Mobilná fotografia má značnú spoločenskú, informačnú a komunika-

tívnu funkciu. Práve preto ju vymedzujeme jednak ako „zmrazenú“ udalosť 

či okamžik, a jednak ako komunikačný prostriedok, resp. médium, ktorým 

hovoríme o sebe a o svete, v ktorom žijeme. Z toho vyplýva, že mobilná 

fotografia je teda záznamovo-pamäťovo-informačný, ale aj informačno-

komunikačný nástroj.  

Princíp mobilného fotografovania je jednoduchý. Je postavený na tom, 

že prostredníctvom jedného zariadenia je možné spraviť fotografiu, 

a to kedykoľvek (mobilný telefón máme zvyčajne neustále so sebou), upraviť ju 

a navyše ju ľahko „zdieľať“ so svetom, čím prenášame informácie obsiahnuté 

v mobilnej fotografii z reality do hyperreality, najčastejšie do hyperreality 

sociálnych médií. 

 

3. Mobilná fotografia a vizualita  

Vizualita odkazuje na spôsoby, akými je „naše“ videnie konštruované.5 

Je neodmysliteľnou súčasťou bytia človeka, jeho myslenia i komunikácie. Tým, 

čo druhým ukazujeme – aj cez mobilnú fotografiu, vyjadrujeme svoju 

individualitu, predkladáme svoje myšlienky, pocity, informujeme iných 

o svojich skúsenostiach, zámeroch a pod. 

                                                           
5 ROSE, Gillian. 2012. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. 
London: Sage Publications Ltd., 2012. 408 s. 
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V mobilnej fotografii otázku vizuality (ako vidíme, ako môžeme vidieť, 

ako je nám umožnené vidieť a pod.)6 riešime navyše i v sfére úpravy fotografie. 

Podporujeme, resp. vylepšujeme ju najčastejšie pomocou rôznych mobilných 

aplikácií ako napríklad Instagram, PicsArt, Cross Process, Vintage Deco, 

Retrocamera, PicFrame, Sketchy a mnohých iných. Podstata takýchto aplikácií 

je v tom, aby „vdýchli“ mobilnej fotografii jedinečnosť a osobitosť fotografa, 

ktorý tu vystupuje buď ako umelec alebo ako dokumentarista či publicista. 

 

4. Mobilná fotografia a sociálne médiá 

Sociálne médiá sú „konverzačné“ webové médiá, resp. aplikácie, ktoré 

umožňujú jednoducho zhromažďovať a sprostredkovávať obsah aj v podobe 

obrazov – fotografií.7 Práve preto sa mobilná fotografia stala veľmi obľúbeným 

komunikačným prostriedkom, ktorým napĺňame sociálne médiá.  

Prostredníctvom mobilnej fotografie zachytávame „naše“ zážitky, 

o ktorých konverzujeme práve v prostredí sociálnych médií. 

Skutočnosť, že mobilná fotografia ide ruka v ruke so sociálnymi 

médiami, potvrdzuje aj to, že za 60 sekúnd používatelia – fotografi nahrajú 

a zverejnia napríklad na sociálnej sieti Facebook približne 240 tisíc fotografií.8 

Vyfotografovaný a „zdieľaný“ obraz na sociálnych médiách sa stáva 

súčasťou systému sociálnych informácií. Celkovo sa mení charakter fotografie 

z privátnej na verejnú, resp. sociálnu. 

 

5. Dopytovanie o mobilnej fotografii 

Danú tematiku sme si overili krátkym dopytovaním. Jeho cieľom bolo 

zistiť, akým smerom sa uberá aktuálna mobilná fotografia podporená 

                                                           
6 ROSE, Gillian. 2012. Visual Methodologies: An Introduction to Researching with Visual Materials. 
London: Sage Publications Ltd., 2012. 408 s. 
7 SAFKO, Lon – BRAKE, K. David. 2009. The social media bible. New Jersey: John Wiley & Sons, 
2009. s. 6. 
8 KADLEC, Roman. 2013. Čo všedko sa udeje na internete za 60 sekúnd? [online]. IT news, 2013 [cit. 
2014-03-17].  Dostupné na internete: http://www.itnews.sk/spravy/internet/2013-11-28/c160129-co-
vsetko-sa-udeje-na-internete-za-60-sekund-porovnajte-si-situaciu-pred-rokom-a-dnes 
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sociálnymi médiami a poukázať na postoje a návyky „amatérskych“ fotografov. 

Objektom dopytovania boli vysokoškolskí študenti vo veku 20 – 23 rokov. 

Predmetom dopytovania bol ich vzťah k mobilnej fotografii v kontexte 

sociálnych médií.   

 

6. Výsledky dopytovania 

Najpodstatnejšie zistenia a závery, ktoré prinieslo dopytovanie, vypovedajú 

o tom, že až 90% respondentov uprednostňuje (skoro vždy až vždy) 

pri fotografovaní svoj mobilný telefón. Dôvod bol jednoznačný, a to fakt, že ho 

majú vždy so sebou. Len 10% respondentov dáva prednosť fotoaparátu pred 

mobilným telefónom. Odôvodnili to tým, že pre nich je fotografovanie záľubou, 

majú kvalitný fotoaparát a pod. 

Ďalej sa pri interpretácii výsledkov zameriame len na respondentov, 

ktorí preferujú fotografovanie mobilným telefónom:  

� títo respondenti fotografujú priemerne trikrát denne ;  

� samotné mobilné fotografovanie realizujú v dvoch orientáciách – dávajú 

si záležať na kvalite fotografie (v plnej miere, ako im to zariadenie 

dovoľuje), rovnako však využívajú povahu zariadenia a robia 

tzv. „fotografické obžerstvo“ (urobia „x“ fotografií a vyberú si tú 

najlepšiu); 

� v prípade zverejňovania fotografií na sociálnych médiách prevládajú dva 

protichodné názory: respondenti buď zverejňujú (vždy, resp. skoro 

vždy) alebo naopak nezverejňujú (zriedka až nikdy) svoje fotografie 

na sociálnych médiách – najčastejšie ide o Facebook a k nemu pridružený 

Instagram a Foursquare; 

� pre tých, čo zverejňujú fotografie na sociálnych médiách je mobilná 

fotografia dôležitý komunikačný kanál, resp. nástroj, pretože mnohokrát 

vyjadrí, zdokumentuje myšlienku komplexnejšie aj bez pomocného 

textu; 
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� priemerný počet fotografií, ktorý majú respondenti zverejnený 

na sociálnych médiách je približne 200 fotografií;   

� každý respondent rieši otázku úpravy fotografií a vylepšujú ich 

pomocou rôznych softwarových nástrojov ako Photoshop a pod., ale tiež  

prostredníctvom mobilných „fotoaplikácií“ ako napríklad Instagram, 

PicsArt, PicFrame a pod.; dôvody na to sú jednoduché, chcú zverejniť 

kvalitné fotografie, ale aj fotografie so zaujímavým, umeleckým a iným 

nádychom; 

� najčastejšie respondenti zverejňujú fotografie z kategórií – osobné 

fotografie a autoportréty, jedlo, zaujímavé udalosti, vtipné momenty, 

krajinu; naopak nemajú radi fotografie z kategórií – „duckface“ 

fotografie, zrkadlové autoportréty, zosmiešňujúce fotografie.  

 

Záver 

Príspevok zakončíme myšlienkou Susan Sontagovej9, ktorá 

už v 70. rokoch vyjadrila postoj, že „dnes všetko existuje preto, aby to skončilo 

na fotografii.“ Dané stanovisko ani v dnešnej dobe nestráca úplne na platnosti. 

Avšak z hľadiska správnosti je potrebné ho prispôsobiť súčasnosti. A to tak, 

že daný výrok treba doplniť nasledujúcim spôsobom: „dnes všetko existuje 

preto, aby to skončilo na fotografii“, najmä na tej mobilnej, ktorá bude 

„zdieľaná“ na sociálnom médiu. Týmto nadobúda spomínaný výrok nielen na 

aktuálnosti, ale aj na opodstatnenosti.  

Neustále sa zintenzívňuje trend vo „zviditeľňovaní života“ 

prostredníctvom mobilnej fotografie, a to za účelom zábavy, komunikácie, 

poznávania, uchovávania, dokumentácie atď. Tým sa (ne)obyčajná fotografia, 

teda mobilná fotografia postupne stáva jedným z hlavných a najmä 

najefektívnejších médií pre obrazové zaznamenávanie sveta, ale aj na komu-

nikovanie každodenného diania. Najmä preto, že je ňou možné vyjadriť 

čokoľvek, kedykoľvek a na hocijaký účel. 

                                                           
9 SONTAGOVÁ, Susan. 2002. O fotografii. Praha: Paseka, 2002. s. 29. 
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SUMMARY 

(Un)usual photography 

The main topic of paper is the mobile photography – an important social-communication 

resource, which keeps and distributes different “information moments”. At first, it briefly 

summarizes steps of photography development and next, characterizes the last photo 

perspective – a mobile photography. Finally, the paper brings results of questioning about 

a mobile photography in social media from the user aspect.  
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FEJTÓN – ŽÁNER MINULOSTI? 

 

PP  ee  tt  ee  rr      KK  UU  BB  ÍÍ  NN  YY  II  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

            „Videli ste niekedy zrýchlené filmové zábery z toho, ako prechádzame 

na križovatke na zelenú? Videli ste to úžasné ľudské mravenisko, kde sa každý každému 

usiluje vyhnúť? Vlníme sa ako pri černošských tancoch, len aby sme sa nemuseli 

dotknúť toho druhého. V polmetrovom okruhu okolo svojej osoby, v tzv. intímnej zóne, 

neznesieme nikoho. Do intímnej zóny má právo vstúpiť, čiže dotknúť sa nás iba lekár, 

prípadne osoby nesmierne blízke. Ako napríklad všetci spolucestujúci v mestskej 

hromadnej doprave! Smú sa po nás váľať, stúpať nám na päty, dychčať na krk, zívať 

do tváre, smú všetko...“1 

 

            „Fejtón – ľahké a vtipné rozprávanie o závažných a aktuálnych 

spoločensko-politických otázkach formou humoru, irónie, satiry alebo 

sarkazmu,“ takto pokusy o definíciu fejtónu ako publicistického beletrizujúceho 

žánru zhrnula Mária Follrichová.2 

            Vychádzajúc z tejto charakteristiky, môžeme povedať, že vo fejtóne 

sa dajú pertraktovať takmer všetky témy spoločenského a politického života. 

Je to novinársky žáner ponúkajúci autorovi veľké možnosti, ako sa zhostiť 

témy, avšak základnými kritériami sú nadhľad, zveličovanie (hyperbolizácia) 

a vtipné, úderné spracovanie. Na rozdiel od iných novinárskych žánrov práve 

fejtón dáva novinárovi voľnú ruku – či už sa rozhodne priamo pranierovať 

danú skutočnosť, alebo ju vsadí do celkom iného príbehu, v ktorom čitateľ 

nájde jasnú paralelu. Nemusí teda veci pomenúvať pravým menom, môže písať 

„medzi riadkami“, a predsa byť konkrétnym, niekedy až príliš. Práve preto 

sa domnievame, že tento beletrizujúci žáner by súčasným novinárom mohol 

                                                           
1 KUBÍNYI, Peter. 1996. Nikdy nie si sám. In: Línia, 1996, roč. 26, č. 2, s. 58. 
2 FOLLRICHOVÁ, Mária. 2012. Novinárska publicistika emocionálneho typu. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2012, s. 140.  
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ponúkať priestor na vyjadrenie niektorých myšlienok, ktoré z rôznych príčin 

priamo pomenovať nechcú.  

            Autor tohto príspevku začiatkom deväťdesiatych rokov písal pravidelnú 

rubriku do denníka Práca vychádzajúcu pod názvom „Politike pod sukňu“. 

Novinárske prejavy uverejňované na tomto mieste reagovali na súdobú 

politickú scénu, pričom ich obsah bol neraz satirický, občas ironický, ale takmer 

vždy – adresný. Text sa odvíjal od citátu politickej osobnosti, s ktorým autor 

nesúhlasil, avšak zvyšok textu bol zásadne – neadresný. Autor využíval práve 

priestor, ktorý ponúka fejtón. Už samotný titulok a podtitulok dávali jasne 

najavo, na čo sa fejtón zameriava: „Nadežda Krompáčová kandiduje.“ Motto: 

„Keď im – tak aj jej!“3 

            „Zo zasadania Republikového predstavenstva HZDS v Leviciach 13. novembra 

1993: […] pri príležitosti 1. výročia vzniku Slovenskej republiky navrhlo kandidovať 

Vladimíra Mečiara a Václava Klausa na udelenie Nobelovej ceny mieru za pokojné 

rozdelenie Česko-slovenskej federácie.“ Po tejto úvodnej časti nasleduje ironický 

text, v ktorom autor žiada, aby výbor  udelil Nobelovu cenu aj Nadežde 

Krompáčovej – za to, čo všetko musela v živote prežiť. Nadežda Krompáčová 

je, prirodzene, vymyslená osoba. 

            Denník Práca túto rubriku v roku 1994 zastavil. V druhej polovici 

deväťdesiatych rokov minulého storočia sa zo slovenských píšucich novinárov 

na fejtón zameriavali Martin Hric a Ivan Popovič v denníku Pravda a Milan 

Lasica v týždenníku .týždeň.     

            Vychádzajúc z uvedeného, dalo by sa očakávať, že fejtón bude 

v slovenských printových médiách v súčasnosti rozšíreným novinárskym 

žánrom. Opak je však pravdou. Od prelomu tisícročia je fejtón v slovenských 

printových médiách skôr rarita než realita a aj to, čo by sme mohli pokladať 

za fejtón, sú skôr novinárske prejavy, ktoré majú niektoré črty fejtónu, 

avšak považovať ich za čistú ukážku tohto novinárskeho žánru si netrúfame. 
                                                           
3 KUBÍNYI, Peter. 1993. Nadežda Krompáčová kandiduje. In: Práca, 1993, roč. 47, 27. november 
1993, s. 7. 
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Ako príklad na túto tendenciu k „fejtónovitosti“ uvádzame príspevok s názvom 

Naša fikcia uverejnenom v týždenníku Plus 7 dní:  

           „V poslaneckom klube Smeru to poriadne vrie. Až takmer hysterickú atmosféru 

v ňom vyvolala fotografia, ktorú neznáma osoba doručila prostredníctvom Alojza Hlinu 

do parlamentu. Je na nej zachytený muž, nápadne sa ponášajúci na predsedu 

parlamentu a podpredsedu Smeru Pavla Pašku, odovzdávajúci do automatu v istom 

obchodnom reťazci stovky prázdnych zálohovaných fliaš. ,Som presvedčený, že je to pán 

Paška, aj keď sa snažil maskovať – obliekol si koženú bundu a svoju neodmysliteľnú 

kravatu si zakryl hrubým šálom,´ otvorene hovorí poslanec Kolesík, ktorého pobúrilo, 

že šéf parlamentu sa takto obohatil na účet svojich spolustraníkov. Pretože, ako 

zdôraznil, to sú ich fľaše a pán Paška má dosť svojich vo vlastnej kancelárii.“ Text 

vyšiel pod titulkom Prichytený Paška a podtitulkom Poslanci za Smer 

sa hnevajú, že šéf parlamentu zarába na ich prázdnych fľašiach.4 

            Zaujímavé je, že napriek výraznému zveličeniu zvyknú na novinárske 

prejavy uverejňované pod hlavičkou Naša fikcia reagovať čitatelia Plus 7 dní 

pomerne často, domnievajúc sa, zrejme, že ide o skutočnosť. Vychádzajú totiž 

z fotomontáže, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou každej fikcie a bez nej by text 

nedával zmysel. Práve preto pochybujeme, že ide o čistý novinársky 

beletrizujúci žáner – fejtón.  

            Prečo sa teda fejtón stáva minulosťou? Prečo tento žáner nevyužívajú 

redakcie slovenských printových médií častejšie? Oslovili sme dve vedúce 

pracovníčky dvoch slovenských týždenníkov, šéfredaktorku Života Renátu 

Klačanskú a Drahomíru Vyžinkárovú, zástupkyňu šéfredaktora týždenníka 

Plus 7 dní, ktorá v roku 1989 vyhrala s fejtónom celoštátnu česko-slovenskú 

novinársku súťaž. Tieto týždenníky s celoslovenskou pôsobnosťou sme vybrali 

preto, lebo obidva si držia prvé priečky v čítanosti na Slovensku. Týždenník 

Plus 7 dní dosiahol podľa prieskumu spoločnosti Median v roku 2013 

priemernú 11-percentnú čítanosť a stal sa tak najčítanejším týždenníkom 

                                                           
4 LUKÁČ, Milan. Prichytený Paška. In: Plus 7 dní, 2013, roč. 23, č. 44, 31. októbra 2013, s. 7. 
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na Slovensku.5 Týždenník Život  obsadil druhú priečku v čítanosti, 

keď dosiahol 9 percent.6 Podľa oficiálnej webovej stránky vydavateľstva 

SPOLOČNOSŤ 7 PLUS je náklad týždenníka Plus 7 dní 234 000 výtlačkov, 

predaj 180 000 výtlačkov a počet pravidelných čitateľov 689 000.7 Dalo by sa 

teda predpokladať, že budú využívať aj žánre, s ktorými sa v súčasnosti 

stretávame menej, a to práve pre pestrejšiu žánrovú skladbu periodika. 

            Podľa Renáty Klačanskej týždenník Život nevyužíva beletristický žáner 

fejtón vo svojej printovej podobe, hoci v dobách dávno minulých to bola jedna 

z foriem komunikácie s čitateľom. „Predpokladám, že okrem iného aj preto, lebo 

sa nedali veci a javy pomenovať otvorene, ale kritika formou fejtónu bola tolerovateľná. 

Do istej miery, ako inak. Novinári, na ktorých sa pýtate8, určite existujú, a nielen 

novinári, asi sa však realizujú na blogoch. Občas si niektorý prečítam a ak je dobre 

napísaný, zasmejem sa. Podľa počtu ,klikov’ pri niektorých autoroch usudzujem, 

že ak sa vtipný ,blogový´ fejtón vydarí, ľudia oň majú záujem. Je to milá oddychovka 

v mori rýchlych internetových informácií.“9  

            Drahomíra Vyžinkárová zasa tvrdí, že „fejtón je žáner, ktorý si vyžaduje 

istú novinársku zručnosť. Okrem dobrej pozorovacej schopnosti a umenia vystihnúť, 

čo aktuálne ľudstvo trápi, treba sa na problém pozrieť z nečakanej strany a navyše 

vtipne. Vyžaduje to isté rozumové úsilie a štylistickú brilantnosť, ťažkopádne 

a otrepané konštatovania nemajú vo fejtóne miesto. Pred rokmi dávali asi každé dobré 

noviny priestor fejtónu a čím lepšie sa im daril, tým mali väčšiu prestíž. Dokonca 

aj mládežnícke noviny ako Kamarát mali svoj pravidelný fejtón a vychovávali 

tak budúceho čitateľa.  Denník Práca si mnohí čitatelia kupovali kvôli fejtónom 

                                                           
5 MEDIAN. SK. 2014. Oficiálna internetová stránka spoločnosti [online]. [cit. 04-02-2014]. Dostupné 
na internete: <http://www.median.sk/na_stiahnutie.php?y=2013> 
6 Tamže. 
7 SPOLOČNOSŤ 7 PLUS. 2014. Oficiálna internetová stránka vydavateľstva [online]. [cit. 04-02-
2014]. Dostupné na internete: <http://www.7plus.sk/7plus/o-spolocnosti/> 
8 Poznámka autora: Otázka v rozhovore sa vzťahovala na to, či jestvujú novinári, ktorí 
by dokázali tento žáner spracovať? 
9 KUBÍNYI, Peter. 2013a. Z rozhovoru so šéfredaktorkou týždenníka Život Renátou Klačanskou. 
Osobný archív autora. 
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Dobroslava Hrubého a navzájom sa upozorňovali na tie najlepšie. Možno ako dnes 

na Shootyho karikatúry.“10 

            V redakcii Plus 7 dní sa fejtóny v pravom slova zmysle nevyskytujú, 

možno však za ne považovať novinárske prejavy pod hlavičkou Fikcia. Autor 

Milan Lukáč spravidla nazve pravým menom problém, ktorý v spoločnosti 

rezonuje a navyše ho doplní vtipnou fotomontážou. V minulosti sa fejtón 

zvykol šikovne ilustrovať, neraz to radi robili známi výtvarníci. 

            Podľa slov Drahomíry Vyžinkárovej dnes žijeme v skratke, 

takže namiesto fejtónu je, zrejme, naozaj v novinách karikatúra. „Žánre 

vymierajú, začínajúci novinári sa im nevenujú a pomaly sa nebudú mať ani 

od koho učiť. Čitatelia chcú rýchlu informáciu, na zložitejšiu myšlienku nie je 

čas. Ale občas nám niečo vtipné príde e-mailom, aj to sa dá niekedy považovať 

za novodobý fejtón. Lebo brilantný postreh nikdy nebude nudiť, ba ani 

nevymrie, len naberá čoraz stručnejšiu a striedmejšiu podobu.“11 

            Záverom môžeme konštatovať, rovnako ako konštatovala Renáta 

Klačanská či Drahomíra Vyžinkárová v súvislosti s periodikami, v ktorých 

pracujú, že fejtón sa v slovenských printových médiách postupne naozaj stáva 

minulosťou. Hľadať príčiny si vyžaduje hlbšiu analytickú sondu 

do slovenských denníkov a týždenníkov, čo krátky príspevok určený 

na vedeckú konferenciu nedokáže obsiahnuť. Napriek tomu sa domnievame, 

že k základným príčinám tohto stavu patrí tak nezáujem redakcií o tento 

špecifický novinársky žáner, ako aj nedostatok žurnalistických osobností, ktoré 

by sa mu venovali. Je to však škoda, ako konštatovala Drahomíra Vyžinkárová: 

„Žánre vymierajú, začínajúci novinári sa im nevenujú a pomaly sa nebudú mať ani 

od koho učiť“12. Žánrová pestrosť robí noviny novinami, dáva im nádych 

všestrannosti (univerzálnosti) a čitateľovi ponúka rôznorodosť. Nahrádzať 

                                                           
10 KUBÍNYI, Peter. 2013b. Rozhovor so zástupkyňou šéfredaktora týždenníka Plus 7 dní Drahomírou 
Vyžinkárovou. Osobný archív autora. 
11 Tamže. 
12 Tamže. 
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ju jednotným pomenovaním novinárskych prejavov „článoček“ je devalvácia 

žurnalistického umenia a cesta k uniformite printových médií. 
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SUMMARY 

Feuilleton – genre of the past? 

 The author in this paper reflects on current status and also future of the genre feuilleton 

in the Slovak print media. He considers the feuilleton as genre of belletristic journalism, which 

is characterized by detached view, hyberbolism and funny or shock treatment of some current 

social or political events. As well as feuilleton is a good option for journalists how to indirectly 

(implicitly) expressed criticism of some negative phenomena in the society. So why is this genre 

on the downgrade when it offers the opportunity to enrich the genre composition of any 

periodicals?  
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(NE)SLOBODA DNEŠNÝCH MÉDIÍ 

 

EE  vv  aa      BB  AA  CC  HH  LL  EE  TT  OO  VV  ÁÁ  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

Tablet, smartfón, mobil, notebook – moderné, prenosné mediálne hračky. 

A kdesi v úzadí pevná zostava komputera, ktorá konzervatívnejšiemu 

užívateľovi poskytne z pohodlia domova či kancelárie porovnateľnú mediálnu 

zábavu. Áno, média nás bavia a nám sa to páči. Veď kto by odolal rôznym 

pikantným či špekulatívnym informáciám. Kto by sa rád nezasmial 

na dizajnovo kvalitne spracovaných fotografiách s vtipnými odkazmi. 

Kto by ich rád nezdieľal na sociálnych sieťach. Isteže, aj našu mediálnu zábavu 

občas preruší zopár katastrofických správ o vojenských konfliktoch či nehodách 

na diaľnici. Klikneme si na ne, povzdychneme si a vzápätí našu pozornosť 

pútajú  nové „lajky“ na facebooku. Skvelé, niekto dal „lajk“ na náš komentár 

či správu. Úžasné, niekto si nás všimol, niekto sa zaujíma o náš názor. 

Je prirodzené, že túžime byť videní a rešpektovaní. Ale predovšetkým sme 

„in“, sme sociálne interaktívni, sme fanúšikmi médií, sme fanúšikmi 

čohokoľvek, čo nás v danej minúte na blikajúcej obrazovke – zaujme. 

Sme dobrovoľnou súčasťou veľkého zábavného kolotoča. Médiá musia mať 

z nás radosť, veď sme vďačné publikum, ktoré prijíma mediálne obsahy 

bez akejkoľvek selekcie. Alebo sa mýlim?  

Blíži sa 25. výročie Nežnej revolúcie a pádu totalitného režimu. 

Štvrťstoročie novej slobody. Demokratickej. Na všetkých úrovniach spoločnosti 

a politického systému. Z môjho pohľadu je to obdobie, kam zaraďujem 

svoj profesionálny život. Život v dospelosti. Vo všetkých jeho tvaroch, 

víťazstvách a prehrách. Je to štvrťstoročie mojej generácie, ktorá v novom 

demokratickom systéme dospela, dozrela a zostarla. Krok po kroku sme boli 

svedkami, ako sa rozpadá a mení mediálny systém v Česko-Slovensku a neskôr 

v samostatnej Slovenskej republike. A boli sme svedkami a spolutvorcami 
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vzniku nových médií i mediálnej legislatívy. S nadšením sme preberali 

mediálne vzorce vyspelých mediálnych štruktúr slobodných krajín, ktorý svoj 

vývoj nemali prerušený totalitným režimom, cenzúrou a popretím slobody 

slova. Sledovali sme, ako sa formuje nový mediálny trh, učili sa inzertným 

a reklamným trikom, obdivovali nové mediálne podnikateľské subjekty. 

S radosťou sme vítali vstup zahraničných mediálnych investorov na našu scénu 

a oceňovali vnútornú a vonkajšiu modernizáciu a reorganizáciu médií. Lúčili 

sme sa s dlhoročnými titulmi z obdobia socializmu, žasli sme nad novými 

elektronickými a internetovými médiami, konfrontovali sa s bulvarizáciou. 

Ticho sme pozorovali, ako sa médiá pomaly prepájajú s politikou a finančnými 

skupinami. A taktiež sa dopúšťali školáckych chýb v mediálnom priestore, 

strácali ilúzie a ideály. A, možno, i kúsky slobody... Mediálne sme dospievali.  

     Domnievam sa, že vysokoškolské učebnice z oblasti žurnalistiky, odborné 

štúdie a publikácie o médiách, diplomové a dnes aj bakalárske práce, sú, vari, 

najlepším svedectvom o tom, ako sa mediálna scéna v čase novej slobody 

menila  a zmenila.  O čom vlastne vypovedá? Aká je dnešná mediálna slobodná 

scéna? Aké pozitíva a negatíva by sme jej prisúdili? Skúsme teda načrtnúť 

niekoľko faktov a faktorov, ktoré sú príznačné pre súčasnú slobodnú 

„ponovembrovú“ mediálnu scénu a spoločnosť. 

 Jiří Přibáň, filozof, právnik, profesor sociológie práva, právnej teórie 

a konštitucionalizmu na britskej Cardiff Law School, svoje názory 

na demokraciu, slobodu, právo a médiá prezentoval v nedávnom vydanom 

knižne spracovanom rozhovore s českým mediálnym analytikom Karlom 

Hvížďalom. Už názov titulu knižného titulu – Tyranizovaná spravedlnost –

signalizoval, že odpovede budú priame a nekompromisné. Podľa Přibáňa 

je pre modernú spoločnosť typická komplexita, a teda zložitosť a neprehľad-

nosť vzájomných sociálnych väzieb a sietí. Komunikovať je možné len vtedy, 

ak si z toho komplexného sveta niečo vyberieme. Média robia to isté, 
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ak redukujú zložitosť výberom určitých tém.1 Přibáň naznačuje, že od médií 

nemožno očakávať vytváranie pocitu zodpovednosti, akúsi mediálnu 

socializáciu.2 A ďalej uvádza, že „pocit zodpovednosti v súčasnej demokratickej 

politike neexistuje a médiá ho nemôžu suplovať. Média len reflektujú spoločnosť, 

ktorá pocit zodpovednosti už dávno stratila. Ide o to, či od médií nepožadujeme priveľa, 

keď od nich chceme takúto záchrannú brzdu v podobe vytvárania politickej či občianskej 

zodpovednosti.“3 

 Štvrťstoročie mediálnej slobody však prinieslo aj rôzne fenomény, ktoré 

sa stali predmetom nielen odborných žurnalistických diskusií, ale rezonujú 

aj vo verejnosti. Bulvarizácia mediálnych obsahov je úzko spojená s emocionál-

nym pôsobením na recipientov. Vnímame ju nielen v titulkoch médií, 

ale aj v konkrétnych obsahoch, ktoré nám média sprostredkúvajú. Přibáň chápe 

emócie ako „jednu z možností, ako redukovať informácie.“4 Dodáva k tomu, 

že „s touto možnosťou sa spája vysoké riziko sociálnej manipulácie.“5 

Vyprázdňovanie kontextov vedie podľa neho k tendencii, že „ľudia strácajú 

schopnosť komunikovať a stávajú sa súčasťou mediálneho davu, ktorý nedokáže popísať 

a porozumieť svojej vlastnej situácii.“6 

 Emócie sa teda v podmienkach slobody médií stali aj pre naše médiá 

pracovným nástrojom. Neprezentujú sa len v osobitom formáte – reality show, 

ktorý na súčasnej slovenskej mediálnej scéne rezonuje najmä v triviálnej 

pudovej, takmer sexuálnej rovine. Mám na mysli takmer všetky súčasné 

súkromné médiá, ktoré sa snažia pritiahnuť pozornosť recipienta často 

emocionálne zavádzajúcou až lživou formou, ktorá býva v rozpore 

so samotným mediálnym obsahom.  

 V tomto kontexte je potrebné zmieniť sa aj o spravodajstve, ktoré je 

najmä vo vybraných komerčných televíziách istou formou zábavnej show 
                                                           
1 PŘIBÁŇ, Jiří. 2013. Tyranizovaná spravedlnost. Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Portál, 2013. 
s. 18. 
2 Tamže, s. 19.  
3 Tamže, s. 19. 
4 Tamže, s. 19. 
5 Tamže, s. 19.  
6 Tamže, s. 19. 
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spojenej s teatrálnym vystupovaním moderátorov. Českí odborníci v publikácii 

Masová komunikace a veřejné mínění pri charakteristike funkcií médií reagovali 

i na vyššie naznačený problém. Upozorňujú na to, že aj tzv. seriózne médiá 

„zozábavňujú“ typicky vážne programy a žánre, pri ktorých to nepozorný 

divák neočakáva7 a poukazujú na charakter spravodajstva niektorých 

televíznych staníc, ktoré získava „skôr podobu reality show“.8 Ako upresňujú, 

v tomto prípade by bolo výstižnejšie označenie „hra na spravodajstvo“.9  

 Po zábavnosti v mediálnych obsahoch však nesiahajú len tvorcovia 

médií. Túto „mediálnu zručnosť“ si čoraz vo väčšej miere osvojujú aj najvyšší 

predstavitelia štátov, strán, inštitúcií a organizácií. Na nový fenomén reagoval 

aj Jiří Přibáň, ktorý vníma rast charizmatickej politiky a dodáva: „Aby sa politik 

mohol stať demokraticky zvoleným vodcom, musí ovládať zručnosť masmediálne 

príťažlivého zabávača.“10 

 Dvadsaťpäť rokov slobody médií vychovalo aj nové publikum. 

Presnejšie usilovalo sa prevychovať „staré“ publikum, ktoré malo už zaužívané 

čitateľské, poslucháčske a divácke návyky. Do slobodného času sa však 

narodila nová generácia, ktorá nemala žiadne skúsenosti s médiami z obdobia 

totalitného režimu a zároveň mnohí reprezentanti mladej generácie sa už stali 

tvorcami súčasných moderných mediálnych produktov.  

 Generačne rozptýlené publikum masových médií je však spoločne 

vystavené neprehľadnému informačnému tlaku, ktorý často vedie 

k neporozumeniu mediálnych obsahov či priam k dezorientácii či deformácii 

prijatých informácií. Diskusie o mediálnej výchove v slovenskom vzdelávacom 

systéme už vyústili do inštitucionálne realizovanej formy takejto edukácie. 

Ako však mediálne vychovať či skôr prevychovať generácie, ktoré už nepatria 

do školských lavíc? Je možná mediálna výchova dospelej populácie? Alebo 

                                                           
7 URBAN, Lukáš – DUBSKÝ, Josef – MURDZA, Karol. 2011. Masová komunikace a veřejné mínění. 
Praha: Grada Publishing, 2011. s. 50.  
8 Tamže, s. 50. 
9 Tamže, s. 50. 
10 PŘIBÁŇ, Jiří. 2013. Tyranizovaná spravedlnost. Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Portál, 2013. 
s. 41.  
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rezignujeme a staneme sa mediálne negramotnou masou, ktorá sa bude akosi 

inštinktívne orientovať v mediálnej ponuke o obraze spoločnosti a sveta? 

Odpoveď na tieto otázky by okrem štátnych inštitúcií mohli poskytnúť 

odborníci z vedného odboru žurnalistika a pouvažovať nad vzdelávacím 

programom mediálnej gramotnosti pre širokú verejnosť. Napríklad formou 

školení, seminárov, vzdelávacích programov či on-line kurzov.  

 Jan Jirák a Radim Wolák ako editori publikácie Mediální gramotnost: nový 

rozměr vzdelávaní zhrnuli viaceré cenné odborné príspevky k danej téme. 

Zaujímavé myšlienky vyslovil v kontexte médií a českého jazyka Otakar Šoltys. 

Sú inšpiratívne aj pre slovenské prostredie, najmä ak autor poukazuje 

na mediálne produkty ako na vhodný študijný materiál, využiteľný 

pri vzdelávaní.11  

 Pre súčasné médiá je charakteristický aj ďalší fenomén. Fenomén 

mladosti. Generačná výmena je nezadržateľným procesom, avšak 

v slovenských podmienkach okrem pozitív prináša aj negatíva. Mám na mysli 

rozbitie kontinuity pri tvorbe jednotlivých, často potrebných a osvedčených 

mediálnych obsahov. Taktiež zmeny v organizačnej štruktúre médií prinášajú 

nie vždy opodstatnené výsledky v kontexte kvality mediálneho produktu. 

Rovnako tak absencia starších novinárskych osobností prináša riziko, že nová 

mladá generácia nedokáže udržať istý štandard mediálneho obsahu. 

Nie je žiadnou novinkou, že súčasné médiá vyhľadávajú mladé pracovné sily 

bez adekvátneho vzdelania, o žurnalistickom nehovoriac. Prípadne 

zamestnávajú študentov vysokých škôl, ktorých však „vychovávajú“ pre svoje 

mediálne potreby. Napokon aj o zmenách v novinárskej profesii sa môžeme 

dočítať v odborných zdrojoch. Vzhľadom na fakt, že aj naša Katedra 

žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

ako najstaršia univerzitná žurnalistická škola na Slovensku, vychováva 

                                                           
11 ŠOLTYS, Otakar. 2007. Média a český jazyk. In: Mediální gramotnost: nový rozměr vzdělávaní 
(Eds. J. Jirák, R. Wolák). Praha: Radioservis, 2007. s. 49. 
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budúcich novinárov, je zaujímavé sledovať, ako sa aj naši súčasní študenti 

stávajú tvorcami mediálnych obsahov už počas ich vysokoškolského štúdia. 

 Pred istým časom som bola hosťom v televíznej diskusnej relácii Medzi 

nebom a zemou, ktorú odvysielala Televízia LUX. Diskusiu viedol katolícky 

kňaz a publicista Marián Gavenda, ktorý sa ma opýtal, či sa aj medzi našimi 

študentmi formujú osobnosti, ktoré by mohli vstúpiť razantnejšie 

do mediálneho priestoru a chceli by ho ovplyvniť. Ostala som zaskočená, 

ale pokúsila som sa odpovedať pravdivo, hoci s diplomaticky. Myslím si, 

že niektorí naši študenti si uvedomujú, že by mali svoj mediálny profesionálny 

život „vziať do vlastných rúk“, ak nechcú byť len zamestnancami s istými 

limitmi, a preto odchádzajú do zahraničia za štúdiom alebo prácou. Mnohým 

však chýba ešte ľudská i profesijná zrelosť, mnohí v médiách pracovať nechcú, 

iní iba hľadajú svoju cestu v médiách.  

 V kontexte pozorovania vývoja médií som sa obrátila na budúcu 

novinársku generáciu, aby som ju v diskusii konfrontovala s názormi 

na slobodu a stav dnešných médií. Študentom Katedry žurnalistiky Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave som formou ankety položila dve 

otázky: 1) „Myslíte si, že sú súčasné médiá slobodné? 2.) Čo vám chýba 

v súčasných médiách“? Anketa bola anonymná a písomne sa do nej zapojili 

študenti 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia žurnalistiky, ako aj 

1. ročníka magisterského štúdia v zimnom semestri akademického roka 

2013/14.  

 Poslucháči veľmi otvorene opísali stav súčasných médií a taktiež 

naznačili, ako vnímajú svoju novinársku budúcnosť. Dvadsaťdeväť odpovedí 

nemožno síce chápať ako výraznú reprezentatívnu vzorku, no pozoruhodné je, 

ako sa vo väčšine odpovedí študenti zhodli.  

 Na otázku, či sú súčasné médiá slobodné, väčšina odpovedala záporne. 

Študenti poukázali na prepojenie médií na politické strany, finančné skupiny, 

lobistické záujmy, štát, ale aj na rodinkárstvo, korupciu, skupovanie médií 

veľkými finančnými skupinami. Podľa študentov sú úplne slobodné médiá 
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utópiou súčasnosti.  V kontexte toho má podľa nich radový redaktor zviazané 

ruky, môže sa dostať do rozporu s vedením redakcie či majiteľom, ak by chcel 

publikovať vlastný názor. Rovnako limitujúcim faktorom je, že redaktori „musia 

písať na určené témy a nemajú voľnosť.“12 Vlastníci médií teda podľa odpovedí 

ovplyvňujú charakter a smerovanie média, čo sa podľa odpovedí študentov 

prejavuje aj publikovaním množstva PR novinárskych prejavov. Zaujala ma tiež 

odpoveď, že „slobodné“ médiá „sú len malé, nie veľmi známe internetové médiá.“13 

Viacerí oslovení poslucháči tiež poukázali na fakt, že hoci sme demokratická 

krajina, ľudia majú strach prejaviť svoj názor.  

 Jeden respondent uviedol, že „obyčajný zamestnanec média – novinár – 

nie je vo svojej činnosti úplne neobmedzený. S touto skutočnosťou sa treba zmieriť 

a hľadať si prácu v médiu, ktoré je nám ideologicky najbližšie. Ak sa voľné miesto 

nenájde, treba konať na vlastnú päsť a zachovať si slobodu vo svojom svedomí 

a povolaní. Jedine týmto spôsobom sa môžeme stať slobodnými novinármi, ktorí budujú 

slobodné médiá.“14 Zaujímavým je i názor, že „médiá sú slobodnejšie, ale nie 

slobodné“ a tiež postreh, že mnohí „nevidia rozdiel medzi spravodajstvom 

a publicistikou.“15 

 Z odpovedí vyplýva, že budúca, mladá novinárska generácia citlivejšie 

a reálnejšie vníma súčasný mediálny slovenský i svetový priestor. A ako 

vnímajú komerčné médiá? Tie majú podľa odpovedí až „priveľa slobody“.16 

      Druhá anketová otázka – „Čo vám chýba v súčasných médiách?“ – priniesla 

viacero pozoruhodných výpovedí. Študentom chýba v médiách väčšia 

profesionalita, objektívnosť, kvalita, hĺbka, serióznosť, investigatívna 

žurnalistika, vkus, slušné správanie, ale aj tabuizované témy (prostitúcia, 

gamblerstvo, eutanázia, interrupcia). Rovnako im chýba umenie a kultúra, 

v televíziách objektívne spravodajstvo, v printových médiách kvalitné 
                                                           
12 BACHLETOVÁ, Eva. 2013. Anketa realizovaná medzi študentmi 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho 
štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia Katedry žurnalistiky FiF UK. Bratislava: Katedra 
žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2013. Rukopis.  
13 Tamže. 
14 Tamže. 
15 Tamže. 
16 Tamže. 
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reportáže z ciest a všeobecne názorová polemika a profily pravých (zvýraznila 

E. B.) osobností z radov umelcov, lekárov, športovcov, podnikateľov. Rovnako 

tak podľa odpovedí absentujú témy „bežných“ ľudí na úkor zážitkov celebrít 

ako napríklad téma chudoby. Študenti poukázali tiež na to, že niektorým 

médiám chýbajú financie, ale aj moderné technické zázemie najmä 

vo verejnoprávnom priestore. Kriticky vnímajú aj napĺňanie poslania médií: 

„Médiá majú byť tvorcami verejnej mienky. Zatiaľ sú len v pozícií tvorcov 

neidentifikovateľného obsahu, s ktorým sa verejnosť podvedome stotožňuje...“17 

 Prekvapilo ma, že viacerí študenti poukázali na fakt, že v médiách 

absentuje politická satira a „inteligentný humor“. V tomto kontexte je pozoru-

hodná odpoveď respondenta, ktorý uviedol, že „skôr mám pocit, ak by niektoré 

mediálne produkty z médií zmizli, nikomu by nechýbali ako napríklad rôzne Farmy, 

Vyvolení a ženbychtiví milionári.“18 

 Domnievam sa, že študenti žurnalistiky reálne načrtli aktuálne problémy  

médií, do ktorých profesionálne smerujú. Otázka znie, pre aké médiá 

pripravujeme budúcu novinársku generáciu. Ako ich môžeme „ochrániť“ 

pred mediálnou ne/slobodou, do ktorej vstupujú. Ako im môžeme uľahčiť štart 

do sveta, ktorý má síce dané legislatívne ohraničenia, avšak oveľa väčšiu úlohu 

zohrávajú iné faktory. A práve tie súvisia so stavom demokracie našej 

spoločnosti, stavom demokracie sveta. Ak zlyhávajú v demokratickom priestore 

politické a ekonomické štruktúry, môžu médiá niečo zmeniť? Karel Hvížďala 

v rozhovore s Jiřím Přibáňom prízvukuje zodpovednosť médií v tomto 

kontexte. Přibáň tvrdí, že od médií nemožno očakávať, aby vytvárali 

a upevňovali demokratické či liberálne hodnoty. To je úloha politických 

inštitúcií, akými sú vláda, parlament, súdy či samosprávne orgány.19 

                                                           
17 BACHLETOVÁ, Eva. 2013. Anketa realizovaná medzi študentmi 1., 2. a 3. ročníka bakalárskeho 
štúdia a 1. ročníka magisterského štúdia Katedry žurnalistiky FiF UK. Bratislava: Katedra 
žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2013. Rukopis. 
18 Tamže. 
19 PŘIBÁŇ, Jiří. 2013. Tyranizovaná spravedlnost. Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Portál, 2013. 
s. 20. 
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Zdôrazňuje, že „mediálna zodpovednosť“ nemôže nahradiť politickú 

a morálnu zodpovednosť.20 

 Sú teda médiá v 21. storočí v našich podmienkach slobodné? A sú ich re-

cipienti slobodní? Alebo sú prijímatelia limitovaní súčasnou mediálnou 

ponukou a sformovanou mediálnou realitou a sú len súčasťou riadenej 

mediálnej zábavy? Vojtěch Bednár v publikácii Krizová komunikace s médii 

priniesol zaujímavý pohľad na spätnú väzbu publika v kontexte dnešných 

médií. Tvrdí, že aj „sociálne médiá sú v súčasnej podobe skôr hrou novinárov 

s ich publikom“ a nemajú snahu o „skutočné zapojenie publika do práce médií.“21 

Dodáva, že tento spôsob komunikácie platí aj pre ostatné formáty, kde môže 

publikum položiť otázky alebo komentovať situáciu.22 Bednář uzatvára, 

že všetko, čo sa deje, je len ilúzia slobody a plurality, „hlavné slovo a réžia – viac 

alebo menej, ale vždy – zostáva v rukách profesionálnych médií.“23  

 V novembri 2014 uplynie 25 rokov od obnovenia demokracie a slobody 

v našej krajine. Súkromné médiá a médiá verejnej služby sú jednoducho 

obrazom spoločenského a politického vývoja so všetkými víťazstvami 

i prehrami. Ak sme však presvedčení, že médiá by mali zohrávať úlohu 

„strážcu demokracie“, mali by byť slobodné. Otázka znie, či v súčasnosti 

už nejde len o hypotetickú úvahu. 

 Aký bude alebo by mal byť novinár či mediálny pracovník budúcnosti? 

Univerzálny, zručný v technologických novinkách spracovania mediálnych 

produktov, flexibilný, no, dodajme, že aj vzdelaný, rozhľadený, psychicky 

a fyzicky schopný pracovať pod dlhodobým stresom.   

 Ak sa však vrátime k ideálom a formovaniu slobody a demokracie 

v našej spoločnosti, musíme uvažovať aj nad morálnym profilom mediálneho 

tvorcu.    

                                                           
20 PŘIBÁŇ, Jiří. 2013. Tyranizovaná spravedlnost. Rozhovor s Karlem Hvížďalou. Praha: Portál, 2013. 
s. 21. 
21 BEDNÁŘ, Vojtěch. 2012. Krizová komunikace s médii. Praha: Grada Publishing, 2012. s. 35. 
22 Tamže, s. 35.  
23 Tamže, s. 35. 
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 Domnievam sa, že každý, kto vstupuje svojím slovom, hlasom, obrazom 

do mediálneho priestoru, musí byť aj odvážny. Odvážny a verný zásadám 

etiky, pravdy a slušnosti. Ak má novinár napriek všetkému ostať hlasom 

spoločnosti, hlasom tých, ktorí sú „bez hlasu“, musí byť dôsledne spojený 

s vlastným svedomím a svedomím krajiny, v ktorej žije. Zodpovednosť 

za vypovedané slovo však neunesie každý. 

 Želám preto mladej nastupujúcej novinárskej generácii, aby sa nenechala 

znechutiť, zlomiť, zastrašiť a našla si vlastný, eventuálne aj menej tradičný 

spôsob mediálnej komunikácie s verejnosťou. Slobodne a bez zábran. A nám 

všetkým želám, aby sme vyslovenú pravdu dokázali prijať a aplikovať 

do života. 
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SUMMARY 

Freedom or unfreedom of today's media 

Presented study reflects current issues of Slovak media in the context of post-november 

proceedings after the year 1989. It responds to changes in the media space in relation to the 

media recipients and their media literacy. In the other hand the study gives us a look of young 

generation of journalist to freedom of media and its global character. 
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JAZYK AKO MÉDIUM – VZŤAH JAZYKA,       

TEXTU A ŠTÝLU1 

 

MM  ii  ll  oo  šš      HH  OO  RR  VV  ÁÁ  TT  HH  

KKaatteeddrraa  žžuurrnnaalliissttiikkyy  FFiiFF  UUKK  vv  BBrraattiissllaavvee  

  

Pre súčasný vedecký diskurz, realizovaný v prostredí humanitných 

a spoločenskovedných disciplín, je symptomatické, že viaceré z nich operujú 

s rovnakým terminologickým aparátom. K mnohým zo svojich kľúčových 

pojmov – termínov však pridávajú rôzne, neraz i sporné či vzájomne protirečivé 

interpretácie, čím sa jednoznačnosť i presnosť, ako aj ďalšie potenciálne 

charakteristiky týchto pojmových štruktúr ako jedinečných terminologických 

pomenovaní2 relativizujú, a to v konečnom dôsledku, žiaľ, neprispieva 

k systematizácii poznatkov v týchto vedných odboroch na teoreticko-

metodologickej i empirickej úrovni. Zvlášť vypuklý je tento problém 

v tzv. moderných komunikačných vedách (ako napríklad v žurnalistike, 

marketingovej komunikácii, kulturológii a pod.), ktorých predmet výskumu 

sa destabilizuje nielen vágnou terminológiou, ale aj tým, že ich predmet 

výskumu sa neustále rozširuje pod vplyvom rôznych výskumných stimulov, 

ktoré prináša predovšetkým mohutný rozvoj moderných komunikačných 

technológií – nových médií3.  

V predkladanej štúdii, ktorá predstavuje aktuálnu terminologickú sondu 

do už spomínaných moderných komunikačných vied, sa preto pristavíme 

                                                           
1 Príspevok odznel na predmetnej konferencii pôvodne pod názvom Vzťah jazyka, textu a štýlu 
v nefilologických odboroch. Autor sa však rozhodol čiastočne modifikovať jeho názov, 
ako aj rozšíriť poznatkovú bázu vo vzťahu k pertraktovanej problematike.   
2 Porovnaj: HORECKÝ, Ján. 1956. Základy slovenskej terminológie. Bratislava: Vydavateľstvo 
slovenskej akadémie vied, 1956. s. 44.  
3 Pod novými médiami spravidla rozumieme všetky technológie, ktorých vnútorný 
mechanizmus tvorby a prenosu dát je založený na digitálnom, numerickom kódovaní 
ako napríklad hardvérové i softvérové vybavenie osobných počítačov, internetové a mobilné 
aplikácie, sociálne siete, blogy a pod. Bližšie pozri: RUSNÁK, Juraj a kol. 2010. Texty 
elektronických médií: Stručný výkladový slovník. Prešov: Prešovská univerzita, 2010. s. 125 – 131. 
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pri explanácii vzájomného vzťahu trojice pojmových kategórií, ktoré podľa 

nás tvoria jadro terminologického názvoslovia širšieho spektra novodobých 

komunikačných vied, a to konkrétne pojmov – termínov jazyk, text a štýl. 

Na ich pojmové uchopenie, resp. exaktné definovanie využijeme jednak staršiu 

štrukturalistickú, ale i novšiu postštrukturalistickú, pragmaticko-lingvistickú 

výskumnú paradigmu. Vychádzame totiž z presvedčenia, že práve semiotika 

a v jej rámci potom lingvistika zohráva kľúčovú úlohu pri správnom pochopení 

trojice pertraktovaných pojmových kategórií, ako aj ich následných 

reinterpretáciách vo vzťahu k maximálne rôznorodým komunikačným 

situáciám a komunikačným zámerom. 

 

1. Od jazyka k textu 

Ak uvažujeme o médiách, ich vývine či aktuálnych trendoch (zatiaľ 

bez špecifikačného terminologického prívlastku vo vzťahu k médiám), musíme 

nevyhnutne do našich úvah zahrnúť i samotný jazyk, ktorý vystupuje v procese 

komunikácie ako elementárne médium schopné kódovať a prenášať 

komunikačné obsahy, t. j. informácie vecného alebo postojového charakteru. 

Fenomén jazyka4, najmä jeho potenciálnych kognitívnych (poznávacích, 

znalostných) a kontextovo-situačných zložiek, fascinuje v posledných dekádach 

okrem lingvistov a analytických či pragmatických filozofov aj odborníkov 

z mnohých iných spoločenskovedných a humanitných disciplín a subdisciplín. 

Konvenčný jazyk ako semiotický konštrukt sa tak stáva nielen základným 

komunikačným nástrojom, ale aj nástrojom myslenia, reprodukovania 

kultúrnych vzorcov, ba dokonca pomerne mocným prostriedkom manipulácie 

a propagandy5, čo nás spätne odkazuje práve na sféru masmediálnej 

                                                           
4 Juraj Dolník v tejto súvislosti uvažuje o jazyku ako o fenoméne tretieho druhu. Bližšie pozri: 
DOLNÍK, Juraj. 2009. Všeobecná jazykoveda: Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: VEDA, 
vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. s. 116 – 118.  
5 Pozri v tejto súvislosti napríklad: CHOMSKY, Noam. 2002. Media Control: The Spectacular 
Achievements of Propaganda. New York: Seven Stories Press, 2002. 103 s.; McCHESNEY, 
W. Robert. 2009. Problém medií: Jak uvažovat o dnešních mediích. Všeň: Grimmus, 2009. 144 s.  
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komunikácie, ergo žurnalistiky, marketingovej komunikácie, ergo propagácie 

a pod. 

Ako sme už naznačili, jazyk vo všeobecnosti považujeme za univerzálne 

komunikačné médium, a to bez ohľadu na to, či pri ňom používame 

artikulované zvuky, ortografické či piktografické symboly alebo iné znakové 

sústavy (kódy)6. Keďže jazyk sám osebe je už médiom sui generis v zmysle 

nosiča istých komunikovateľných obsahov, pri iných typoch nosičov – 

tzv. médiách druhého či tretieho rádu – považujeme za vhodnejšie 

i terminologicky presnejšie odlíšiť ich spresňovacím špecifikačným prívlastkom 

ako napríklad masové médiá/masmédiá (rozhlas, televízia, tlač), nové masové 

médiá (internet), sociálne médiá (sociálne siete) a potom analogicky 

i v spojeniach masová/masmediálna komunikácia, masmediálny diskurz, a nie 

mediálna komunikácia, mediálny diskurz a pod. Vágnosť pojmu 

médium/médiá bez doplňujúceho, resp. spresňujúceho prívlastku sa ešte 

znásobuje tým, že v parapsychológii sa pod týmto označením v personifikova-

nom zmysle chápe i subjekt, ktorý disponuje istými mentálnymi schopnosťami 

(napríklad telepatickými, jasnovideckými a pod.) a pôsobí tak ako prostredník 

v komunikácii medzi hmotným a nehmotným svetom (astrálnou sférou).     

  V zhode s tým treba chápať konvenčný jazyk ako abstraktný 

systém znakovej povahy, v ktorom sa odráža nielen potreba človeka 

dorozumievať sa, ale i myslieť a reprodukovať štandardizované predstavy 

o svete a jeho fungovaní a na rozdiel od toho text už ako výsledný produkt, 

vedomú a do veľkej miery individualizovanú aplikáciu tohto znakového 

systému v komunikačnej praxi. Tejto zásadnej diferencii zodpovedá i klasické 

dichotomické, resp. trichotomické chápanie fenoménu jazyka, ktoré 

sa v lingvistike udomácnilo zásluhou Ferdinanda de Saussura7 a ostatných 

štrukturalistov. Rozdiel medzi užším a širším chápaním jazyka, resp. medzi 

                                                           
6 Bližšie k otázke hierarchii kódov pozri: ECO, Umberto. 2009. Teorie sémiotiky. Praha: Argo, 
2009. s. 18 – 24.  
7 DE SAUSSURE, Ferdinand. 1996. Kurs obecné lingvistiky. Praha: Academia, 1996. s. 31 – 32.  
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jazykom a rečou, jazykom a textom sa na terminologickej rovine odráža v trojici 

pôvodne francúzskych pojmov – termínov: langage, langue, a parole.  

Langage, v slovenčine reč v širšom, univerzálnom zmysle, predstavuje 

fyzicko-psychickú schopnosť človeka vytvárať artikulované zvuky a spájať ich 

s ideálnymi mentálnymi obsahmi (pocitmi, predstavami, pojmami, zložitejšími 

myšlienkami a pod.), a tak pomocou nich realizovať vzájomnú komunikáciu. 

Ide teda skôr o jav antropologický a psychologický než lingvistický. Naproti 

tomu langue, t. j v slovenčine jazyk (v angličtine „language“, v nemčine 

„Sprache, resp. Sprachsystem“, v ruštine „язык“, v češtine „jazyk“) je potom 

súhrn všetkých jednotiek a konvenčných pravidiel na ich spájanie, ktoré 

používa istá konkrétna spoločnosť (rod, kmeň, etnikum, národ, menšina a pod.) 

ako prostriedok myslenia a dorozumievania. Takto chápaný jazyk má povahu 

sociálnej normy a je teda majetkom celého jazykového a kultúrneho 

spoločenstva. A napokon, termín parole reprezentuje reč v užšom zmysle slova 

(v angličtine „speech“, v nemčine „Rede“, v ruštine „речь“, v češtine „mluva, 

promluva“), pričom pod týmto označením rozumieme konkrétnu realizáciu 

spomínaných jednotiek a pravidiel abstraktného jazykového systému (čiže 

langue) v praktickom dorozumievacom akte, teda v konkrétnom prejave – 

prehovore, texte.8 V tomto prípade však už ide o jav individuálny, presnejšie 

povedané individualizovaný, ktorý síce nepopiera sociálnu, kolektívnu povahu 

jazyka, a teda predpokladá poznanie a bezproblémové ovládanie jazykového 

systému – langue, ale  vplyvom kontextu (kontextových faktorov) sa mení 

(môže meniť) hodnota jednotlivých jeho prvkov, v dôsledku čoho sa z jazyka 

stáva jednotka situačno-komunikačná, resp. textová.  

Z povedaného vyplýva, že ak hovoríme o jazyku žurnalistiky alebo 

o jazyku reklamy, príp. o jazyku iných komunikačných sfér a následne tento 

jazyk charakterizujeme prívlastkami ako napríklad strohý, vecný, stereotypný, 

persuazívny, manipulatívny a pod., nemáme v skutočnosti na mysli jazyk 
                                                           
8 Porovnaj: ČERNÝ, Jiří. 1998. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 1998. s. 69.; ONDRUŠ, 
Šimon – SABOL, Ján. 1981. Úvod do štúdia jazykov. Bratislava: Slovenské pedagogické naklada-
teľstvo, 1981. s. 17 – 18.  
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v zmysle langue, pretože ten je vo vzťahu k akejkoľvek komunikačnej sfére 

v konkrétnej fáze vývoja nemenný, resp. konštantný, aj keď nepopierame, 

že podlieha prirodzeným synchrónnym dynamickým tendenciám. Na rozdiel 

od toho uvedenými charakterizačnými prívlastkami zovšeobecňujúco 

poukazujeme na typické vlastnosti či anomálie jednotlivých „parolových“, čiže 

textových reprezentácií jazyka a tie môžu byť vzhľadom na rôznorodosť 

jednotlivých rečových (nie jazykových) situácií nanajvýš variabilné. Ak teda 

na podklade istého jazykovo-štylistického či sémanticko-pragmatického 

interpretačného výskumu dospejeme k hodnotiacemu úsudku, že jazyk 

žurnalistiky alebo jazyk reklamy je vyvážený, dobrý, nápaditý, alebo naopak 

klišéovitý, vulgárny, zbytočne expresívny, posudzujeme tým hotové textové 

produkty, nie jazyk a jeho vnútornú, imanentnú stavbu.  

 

2. Problémy s textom              

Okrem už naznačeného neadekvátneho zamieňania jazyka (langue) 

s rečou (parole), resp. s texom môžeme v súvislosti s kategóriou textovosti 

naraziť i na ďalšie dve pomerne nápadné terminologické anomálie. Ide jednak 

o problém bohatej synonymie vo vzťahu k pojmu text (ako synonymné výrazy 

k textu fungujú v odbornej spisbe, ako aj v jazyku laikov také označenia ako 

komunikát, prehovor, prejav, jazykový prejav, verbálny prejav či v poslednom 

čase čoraz častejšie aktraktívny, moderný pojem diskurz), a jednak o problémy 

s extenziou a intenziou samotného pojmu text. V ďalšom výklade sa zameriame 

na druhú eventualitu, v súvislosti s naznačenou bohatou lexikálnou 

synonymiou však pripomíname, že nie všetky uvedené lexikálne formy 

vystupujú vo vzťahu k textu ako absolútne synonymá, a teda nie je žiaduce 

úplne voľne ich zamieňať9 – nanajvýš v prípadoch tzv. textovej synonymie, 

aby sme zamedzili stereotypnému opakovaniu toho istého slova, resp. väzby.  

                                                           
9 Napríklad dnes je už evidentné, že pojmy text a diskurz nie sú vo vzťahu synonymie, 
ako sa to pôvodne v niektorých textových príručkách slovenskej proveniencie proklamovalo, 
ale vo vzťahu metonymie typu pars pro toto (časť za celok), nakoľko určitý diskurz (napríklad 
politický, mládežnícký, reklamný, masmediálny a pod.) spravidla zahŕňa celé triedy (skupiny) 
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V snahe o exaktné zachytenie sémantiky pojmu – termínu text, budeme 

vychádzať z tézy, že význam každej lexikálnej jednotky, termíny nevynímajúc, 

je určený jeho extenziou (rozsahom) a intenziou (obsahom). „Rozsah významu 

je daný triedou (kategóriou) entít, ktoré sú označené istým výrazom (formou – 

slovom, slovným spojením, frazémou). Obsah je zväzkom spoločných vlastností 

prvkov triedy, pričom sa zohľadňujú len tie vlastnosti, ktorých nositeľmi sú 

všetci príslušníci triedy entít a tie sa označujú za nevyhnutné a dostačujúce 

(model NDP), čiže sémanticky relevantné príznaky triedy rovnorodých 

členov.“10 Pod extenziou určitej lexikálnej jednotky teda rozumieme rozsah 

významu daného pomenovania, čiže to, na akú veľkú triedu javov sa daný 

pojem vzťahuje. V prípade pojmu – termínu text však už na základe bežného 

pozorovanie zistíme, že jeho extenzia je pomerne široká, nakoľko za text 

považujeme rovnako tak jednovetné či dokonca jednoslovné apredikačné 

štruktúry (napríklad žurnalistické titulky či reklamné slogany), ako aj 

rozsahovo mohutné jazykové konštrukty s niekoľkostupňovou horizontálnou 

štruktúrou členenou na zväzky, kapitoly, podkapitoly (napríklad kompendiá, 

traktáty, antológie a pod.). Ak k tomu pridáme fakt, že kompozičné, štýlové, 

tematické a iné možnosti uchopenia jazykových reprezentácií sú tiež nanajvýš 

variabilné (texty môžu byť písané, ústne, monologické, dialogické, umelecké, 

vecné a pod.), význam samotného pojmu text sa nám buď celkom rozplynie, 

alebo – v lepšom prípade – začne javiť ako neopísateľný, resp. nedefinovateľný. 

Čo sa týka intenzie významu pojmu – termínu text je situácia, vari, ešte 

zložitejšia. Ako nevyhnutné a dostačujúce vlastnosti sa pri texte tradične 

vyčleňujú nasledujúce parametre11: koherentnosť, kohéznosť, intencionálnosť, 

akceptabilita, informatívnosť, intertextovosť a situačná (presnejšie povedané 

                                                                                                                                                                          

textov, ktoré spája rovnaký refenčný rámec alebo téma. Bližšie k pojmovému rozptylu 
a dynamike diskurzov pozri bližšie: ORGOŇOVÁ, Oľga – DOLNÍK, Juraj. 2010. Používanie 
jazyka. Bratislava: Univerzita Komenského, 2010. s. 63 – 91.   
10 ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena. 2012. Lexikológia slovenčiny. Praha: COLUMBUS, 
2012. s. 27.  
11 BEAUGRANDE, Robert de – DRESSLER, U. Wolfgang. 1981. An Introduction to Text 
Linguistics. London: Longman, 1981. 270 s. 
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kontextová determinovanosť – doplnil M. H.). Uvedené vlastnosti považujeme 

zároveň za konštitutívne vlastnosti textu, resp. elementárne podmienky, ktoré 

musí určitý verbálny komunikát (prehovor) spĺňať, aby sme ho mohli 

považovať za text v pravom zmysle slova.12 Za existenčnú podmienku 

textovosti v tejto súvislosti považujeme koherentnosť a kohéznosť textu, 

prostredníctvom ktorých sa manifestuje obsahová (koherentnosť) i formálna 

(kohéznosť) spojitosť, resp. nadväznosť medzi jednotlivými textovými 

sekvenciami (vetami, súvetiami). Vzhľadom na to, že text je v prvom rade 

súvislý, spojitý (kontiguitný) rečový (parolový) prejav, vo vnútornej stavbe 

ktorého sa podľa vyššie povedaného musia realizovať minimálne v počte jeden 

vzťahy koherentnosti a kohéznosti medzi jeho izolovanými jednotkami, musí 

byť každý text zložený aspoň z dvoch elementárnych textových jednotiek, čiže 

z dvoch jednoduchých viet alebo jednoduchej vety a podraďovacieho súvetia 

alebo jedného priraďovacieho súvetia13. Opäť teda stojíme pred otázkou, 

či konvenčné jazykové komunikáty minimálneho rozsahu, tvorené len jednou 

elementárnou textovou jednotkou ako napríklad krátke žurnalistické alebo 

agentúrne správy, titulky, reklamné slogany a pod. môžeme považovať za texty 

v pravom zmysle slova. Podľa vyčlenených podmienok textovosti nie, a preto 

odporúčame do teórie textu zaviesť termín mikrotext, do definičného rámca 

ktorého by patrili práve spomenuté špecifické prehovory popierajúce vzťahy 

koherentnosti a kohéznosti realizované medzi jednotlivými zložkami textu.    

  

3. Text a štýl 

Diferentné, resp. komplementárne chápanie jazyka ako systému a textu 

ako variabilnej aplikácie tohto systému sa manifestuje, prirodzene, aj na úrovni 

štýlu. Ten vzniká na jednej strane prienikom individuálnych jazykových 

                                                           
12 K jednotlivým uvedeným konštitutívnym vlastnostiam textu bližšie pozri napríklad: 
BAJZÍKOVÁ, Eugénia. 1995. Slovenský jazyk: Textová syntax. Bratislava: STIMUL – Centrum 
informatiky a vzdelávania FF UK, 1995. s. 14 – 15. 
13 K vymedzeniu elementárnej textovej jednotky stojacej na hranici medzi vetou a textom bližšie 
pozri: BAJZÍKOVÁ, Eugénia. 1977. Vymedzenie textovej jednotky. In: Jazykovedný časopis, 1977, 
roč. 28, č. 2, s. 157 – 165.  
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(systémových) a nadindivuduálnych textových (parolových)charakteristík 

a na strane druhej spolupôsobením viacerých subjektívnych a objektívnych 

faktorov (tzv. štýlotvorných činiteľov) majúcich dopad na celostný proces 

i výsledok štylizácie, pričom snaha o primerané štýlové (štylistické) stvárnenie 

prejavu je motivované predovšetkým úsilím o naplnenie komunikačného cieľa. 

Jazykový štýl teda vzniká z autorskej pozície dynamickou konfiguráciou 

(výberom a usporiadaním) jazykových i nejazykových prvkov vo funkcii 

štylém v rámci textu s ohľadom na  jazykové (vnútrosystémové), rečové i širšie 

komunikačné normy, ako aj celostný charakter danej konkrétnej komunikačnej 

situácie.  

Na problematiku štýlu, ako konštatuje vo svojej štúdii Daniela 

Slančová14, však možno nazerať aj inak, integrujúc v pohľade na štýl viaceré 

moderné pragmaticko-lingvistické a kognitívno-lingvistické výskumné stimuly. 

Štýl sa potom nechápe ako prostý výber, resp. preferencia istých prvkov 

na úkor iných, ale ako „spôsob verbálneho správania, presnejšie spôsob 

verbálnej interakcie a zároveň ako kvalitatívny príznak istého komunikačného 

aktu v jeho procesuálnej i rezultatívnej rovine.“15 Z povedaného vyplýva, 

že text aj štýl – lingvisticky vzaté – sú vlastne variabilnými realizáciami, 

resp. reprezentáciami jazyka ako systému verbálneho správania, pričom štýl 

ako kvalitatívny príznak tohto správania je úzko spätý s axiologickou 

kompetenciou subjektu. Je teda prejavom našej schopnosti zvoliť si optimálnu 

alternatívu v konaní, v dôsledku čoho sa štýl stáva vo vzťahu k jazyku i textu 

nadkategóriou, ktorá ich zastrešuje v ontologickom, etickom i estetickom 

zmysle.    

 

Záver 

 V našom stručnom terminologickom diskurze sme sa snažili poukázať 

na fakt, že aj také frekventované výrazy ako jazyk, text a štýl, ktorých 
                                                           
14 SLANČOVÁ, Daniela. Východiská interaktívnej štylistiky (Od eklekticizmu k integrácii). In: 
Slovenská reč, 2003, roč. 68, č. 4, s. 207 – 222. 
15 Tamže, s. 211.  
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sémantika je na prvý pohľad každému známa, môžu spôsobovať isté 

nedorozumenia vo vedeckom diskurze vzhľadom na to, že sa dostatočne 

nerešpektuje ich terminologická báza, a to najmä v prostredí tzv. moderných 

komunikačných vied. Dochádza tak k ich relatívne voľnému zamieňaniu, 

rozširovaniu ich významu na ďalšie i nehomogénne triedy javov, príp. k iným 

determinologizačným tendenciám, ktoré, žiaľ, znižujú validitu i exaktnosť 

mnohých vedecko-výskumných aktivít. Dovolíme si tvrdiť, že je to čiastočne 

spôsobené prílišnou špecializáciou či až atomizáciou súčasných vedných 

odborov, čo nás opätovne privádza k myšlienke väčšej kooperácie medzi 

jednotlivými vedecko-výskumnými pracoviskami a s tým súvisiacej 

permanentnej výmeny informácií medzi nimi.       
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RÉSUMÉ 

Language as a medium – The nexus between the terms language, text and style 

The presented paper represents the current terminological and methodological research 

probe into the modern communication sciences – journalism and marketing communication. Its 

author thinks about the definition and interrelationship of the terms language, text and style 

from the perspective of linguistics as a central pragmatic-communication branch of science. He 

points to some terminological nuances associated with these terms – its extension and intension 

– and explains how they can be prevented. 
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VPLYV MÉDIÍ NA JAZYKOVÚ KULTÚRU 

VEREJNOSTI 

 

VV  ll  aa  ss  tt  aa      KK  OO  NN  EE  ČČ  NN  ÁÁ  

Katedra marketingovej komunikácie FiF UK v Bratislave 

 

 Médiá majú v našom živote nezastupiteľné miesto. Súčasný svet si bez 

nich už ani nevieme predstaviť. Stačí, keď z technických príčin nastane 

výpadok dodávok elektrickej energie a my sme bez možnosti sledovať 

televízny program, počúvať rozhlas  alebo čítať úplne stratení. Médiá nám 

nielenže sprostredkúvajú informácie, ale nás aj vzdelávajú, zabávajú 

a v neposlednom rade vplývajú aj na našu jazykovú kultúru.  

 

1. Kultúra prejavu 

 Každý z nás má istú úroveň jazykovej kultúry dosiahnutú stupňom 

vzdelania, ktorá sa však ďalej rozvíja používaním jazyka v každodennom 

živote. Najmä vo verejnom styku – pracovnom, ale i spoločenskom – sa snažíme 

používať jazyk v kodifikovanej, teda spisovnej podobe. Zatiaľ čo pri komuniká-

cii v písomnej forme je dôležitý pravopis a štylizácia, v hovorenej forme okrem 

obsahovo adekvátne tvoreného prejavu pristupuje ešte požiadavka vhodnej 

zvukovej interpretácie. 

 Spisovná  slovenčina vychádza z kultúrnej stredoslovenčiny, a preto 

aj spisovná výslovnosť čerpá zo stredoslovenskej výslovnosti. Pred vznikom 

Československa bol vzorom slovenskej spisovnej výslovnosti tzv. martinský 

úzus, čo bola vlastne výslovnosť pracovníkov Matice slovenskej, v tom čase 

reprezentantky slovenského národného života. Po vzniku prvej republiky 

sa stala kultúrnym centrom Slovenska Bratislava a za vzor spisovnej 
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výslovnosti sa popri matičnej výslovnosti považovala aj scénická reč 

Slovenského národného divadla.1 

 Neskôr sa situácia v tejto oblasti stala akousi živelnou a vyvíjala sa 

nepriaznivo, pretože žiadna inštitúcia nezískala autoritu všeobecne uznávaného 

vzoru spisovnej výslovnosti. V podstate aj Slovenské národné divadlo svoj 

predchádzajúci náskok akosi stratilo. A pritom hovorené slovo nadobúdalo 

čoraz väčšiu váhu. Nielen vďaka technickému rozvoju, rozvoju spojovej 

techniky a neustále sa rozširujúcemu pôsobeniu masovokomunikačných 

prostriedkov – dnes by sme povedali elektronických médií –, ktoré hovorené 

slovo využívali. Len ťažko si predstaviť, že v začiatkoch vysielania koncom 

50. rokov vysielala televízia jeden program, a to najprv dva a neskôr trikrát do 

týždňa.2 Svoj podiel vplyvu na tom mali, nesporne, aj politické a spoločenské 

zmeny, ktoré  priniesol život v našej krajine. V dávnejších dobách bola spisovná 

slovenčina výsadou vzdelancov. Ale spoločenským vývojom, rastom 

vzdelanostnej úrovne sa stala prirodzenou súčasťou reči vo verejnom styku.  

Prejavovalo sa to v akomsi tlaku verejnosti na občana, aby vo verejných 

prejavoch používal spisovnú výslovnosť a dodržiaval kultúru hovorenej reči. 

  

2. Jazyková norma 

 V spoločnosti objektívne existuje určitý ustálený, štandardný vzor 

spisovnej výslovnosti – norma spisovnej výslovnosti. Podľa nej hodnotíme 

rečové správanie jednotlivcov. Jazyková norma funguje v spoločnosti ako 

záväzná podoba znenia jazykových prostriedkov. Je to objektívna skutočnosť 

kultúrnej a kultivovanej jazykovej praxe a prejavuje sa ako tlak, ktorý vychádza 

zo spoločenskej praxe a pôsobí na každého člena spoločnosti, na každého 

používateľa spisovnej slovenčiny. Tento tlak prirodzene nezasahuje len 

jednotlivcov, ale aj inštitúcie, organizácie a obzvlášť masovokomunikačné 

                                                           
1 BALÁŽ,  Peter. 1979. Zvuková stránka jazyka. In: Slovenský jazyk  I. A (Eds. A. Bujalka a kol.). 
Bratislava: Univerzita Komenského , 1979. s. 28. 
2 KONEČNÁ, Vlasta. 1988. Všeobecná teória televíznej žurnalistiky II: Inštitucionálny vývoj 
televízie. Bratislava: Univerzita Komenského, 1988. s. 26.   
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prostriedky. Prejavy šírené prostredníctvom masových médií patria medzi 

reprezentatívne prejavy spisovnej slovenčiny a ako také majú byť z každej 

stránky kultivované. V elektronických médiách vystupuje do popredia práve 

kultivovanosť zvukovej podoby prejavu. „Zvukovo kultivované prejavy sú tie, 

ktoré v súlade so základnými pravidlami jestvujúcej kodifikácie cieľavedome, 

funkčne a citlivo využívajú zvukové prostriedky slovenčiny.“3   

 Zvuková jazyková norma je nadindividuálny jav a z jej spoločenského 

jestvovania vychádza aj jej dynamika. Vyvíja sa a mení, aj keď to nie sú zmeny 

rýchle a prevratné. Úspešné verejné vystúpenie je možne len v súlade 

so spoločenskou jazykovou normou. Väčšie nedostatky v prejave, zlá 

výslovnosť, nesprávne ohýbanie slov, zlý slovosled, nesprávne používanie slov 

a nespisovné výrazy, to všetko znehodnocuje obsah vypovedaného a dokonca 

môže vyvolať negatívny postoj k hovoriacemu. Pritom rečový prejav 

je zo strany adresátov hodnotený tým prísnejšie, čím je obsah závažnejší, 

čím širšiemu okruhu adresátov je určený a čím vážnejšia je situácia, v ktorej 

sa prejav realizuje. Prirodzene, každé previnenie voči spisovnej slovenčine, 

resp. neistota v niektorej otázke neznamená jednoznačné odsúdenie 

hovoriaceho, pretože dôležitá je celková kultúra jeho jazykového prejavu, do 

akej miery sa zhoduje s normou a pod. 

 

3. Reč v rozhlase a televízii 

 Rozhlas a televízia sú elektronické média, ktoré využívajú hovorenú reč 

ako svoj hlavný výrazový prostriedok. Prirodzene, ich reč má svoje špecifiká. 

V rozhlase je hovorená reč súčasťou auditívnej reči, do ktorej patrí popri slove 

aj hudba a ruchy či šumy. Rozhlas pôsobí na svojich poslucháčov výlučne 

prostredníctvom zvuku. „Je to pôsobenie jednorozmerné, uskutočňuje sa v čase. 

Adresát ho prijíma len sluchovým orgánom. Tento akustický princíp 

                                                           
3 KRÁĽ, Ábel. 1979. Príručný slovník slovenskej výslovnosti. Bratislava: SPN, 1979. s. 5.  
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determinuje rozhlasové vysielanie tak, že čo presahuje zvuk a sluch 

je prostredníctvom rozhlasu nekomunikovateľné.“4 

 Hudba má z hľadiska objemu vo vysielaní väčšiny rozhlasových staníc 

dominantné postavenie. V súčasnosti je jej podiel pravdepodobne najnižší vo 

verejnoprávnom rozhlase, kde sa zachovala asi najširšia škála spravodajských 

a publicistických relácií. Hudba má „...značné možnosti pri sprostredkovaní 

estetických, emocionálnych a fantazijných hodnôt, avšak má obmedzené 

možnosti pri sprostredkúvaní konkrétnych informácií. V podstate sa dá 

povedať, že bez symbiózy so slovom sa nehodí na šírenie konkrétnej 

informácie. Preto sa v rozhlasovej žurnalistike využíva na sekundárne účely, 

napríklad na predel, spojenie, oddelenie a na čiastkové funkčné zámery – 

umocnenie povedaného, pointovanie, podmaľovanie.“5 

 Ako sme už spomenuli, základný a najdôležitejší výrazový prostriedok 

v rozhlase je hovorená reč, pretože práve jej prostredníctvom rozhlas plní 

väčšinu svojich úloh. Z komunikatívnej funkcie rozhlasovej reči vyplýva nielen 

dôležitosť obsahu, teda toho, čo komunikujeme, ale aj formy, teda spôsobu, 

akým komunikujeme. Z úzkeho súvisu medzi rečou a myslením vychádza 

skutočnosť, že čím je prepracovanejšia myšlienková forma prejavu, tým väčšia 

musí byť prepracovanosť v jazykovej podobe. Cesta k dosahovaniu efektívnosti 

rozhlasového  vysielania  zvyšovaním jeho komunikatívnosti sa uskutočňuje 

v jazykovej zložke prejavu pomocou dosahovania  čo najväčšej zrozumiteľnosti 

a v zložke zvukovej pomocou maximálnej účinnosti a inšpiratívnosti realizácie.6 

 Dôležité je si uvedomiť, že pri percepcii rozhlasového vysielania 

má adresát k dispozícii jediný spôsob príjmu, a to sluchové vnemy. Preto musí 

reč v rozhlasovom vysielaní spĺňať najprísnejšie kritériá. Musí byť jasná 

a zrozumiteľná, to znamená, že je nevyhnutná zreteľná artikulácia a správna 

                                                           
4 SLOVÁK, Leopold. 1975. Rozhlasová žurnalistika. Praha: Novinář, 1973. s. 33. 
5 Tamže, s. 34.                                            
6 BOZDĚCH, Jiří. 1972. O jazyce rozhlasového vysílaní. Praha: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1972. s. 35. 
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dikcia, adekvátne využívanie zvukových prostriedkov reči. Autor rozhlasového 

prejavu musí text koncipovať tak, aby bol zrozumiteľný a pochopiteľný na prvé 

počutie, pretože adresát sa k nemu nemôže vrátiť. Aj preto vystupuje 

do popredia rozhlasovosť, spisovnosť a celospoločenskosť hovorenej reči 

v rozhlase. 

 Rozhlasovosť vyjadruje potrebu využívať všetky zvukové prostriedky 

tak, aby sme dosiahli zrozumiteľný a zároveň zvukovo kultivovaný rečový 

prejav. Fonické, lexikálne, morfologické a syntaktické prostriedky musia byť 

organizované takým spôsobom, aby čo najviac vyhovovali rozhlasovému 

špecifiku, t. j. tomu, že rozhlasový prejav komunikátor realizuje zvukom 

a adresát ho prijíma sluchom. 

 Rozhlasovosť je štýlotvorným činiteľom a vyjadruje základné črty 

rozhlasového prejavu: 

� je imitovaný ako spontánny ústny prejav; 

� uskutočňuje sa za neprítomnosti adresáta; 

� má anonymného adresáta; 

� je neopakovateľný.7 

  

 Na prvý pohľad sa môže zdať podmienka spisovnosti v rozhlasovom 

prejave obmedzujúcim faktorom tvorby.  Vyplýva však z masového  pôsobenia 

rozhlasového vysielania. Ak majú byť prejavy šírené pre masové publikum 

funkčné, musia byť koncipované tak, aby im toto publikum rozumelo. A práve 

spisovná slovná zásoba je tou bázou, na podklade ktorej sa vie dorozumieť celý 

národ, všetci používatelia slovenčiny. Nárečové, slangové či nespisovné výrazy 

môžu byť zrozumiteľné len pre istý okruh adresátov. Preto rešpektovaním 

spisovnosti zabezpečujeme vlastne celospoločenský dosah kosť rozhlasovej reči. 

Menej prísne kritériá na spisovnosť prejavu sú prijateľné pre ľudí, 

vystupujúcich v rozhlasovom vysielaní, ktorí pôsobia v praxi v iných 

                                                           
7 MISTRÍK, Jozef. 1965. K štýlu rozhlasovej publicistiky. In: O štylistike a štýloch rozhlasového 
prejavu. Bratislava: Československý rozhlas, 1965. s. 16. 
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odvetviach profesijnej činnosti. Na profesionálov z radov zamestnancov 

masových médií (redaktorov, moderátorov a pod.) však platia, resp. mali byť 

platiť prísnejšie kritériá.   

 Reč v rozhlase môže byť z hľadiska prípravy improvizovaná, čiastočne 

pripravená alebo pripravená. Interpret by mal vedieť správne využívať 

zvukové prostriedky slovenčiny a mal by využívať poznatky fonetiky, 

fonológie a ortoepie. 

 Ak prejdeme k televízii, jej vyjadrovacím prostriedkom je audiovizuálna 

reč. Skladá sa z dvoch zložiek – auditívnej a vizuálnej, ktoré sa navzájom 

dopĺňajú. O auditívnej zložke platí to, čo sme uviedli o reči v rozhlase. Vizuálna 

zložka predstavuje obraz, ktorý zachytáva vonkajšiu stránku predmetov 

a javov pozorovateľnú (vnímateľnú) našim zrakom a zobrazenú 

v dvojrozmernej projekcii. Hoci údajne až 90% informácií získavame zrakom, 

obrazová zložka v audiovizuálnej reči televízie nie je zďaleka dostačujúcim 

vyjadrovacím prostriedkom, pretože často nedosahuje jednoznačnosť, niekedy 

nevie vystihnúť podstatu, vzťahy, súvislosti a pod. Práve na to slúži hovorené 

slovo ako najdôležitejší prvok auditívnej zložky. Iba reč dokáže zachytiť 

predmety a javy objektívnej reality v abstraktných pojmoch. V podstate 

je sebestačná, pretože využitím jej fonetických, gramatických, lexikálnych 

a syntaktických vyjadrovacích prostriedkov dokážeme popísať ako vonkajšiu, 

tak i vnútornú  stránku vecí a javov (ich podstatu, kontext, situáciu). Obraz má 

však, dozaista, v audiovizuálnej reči tiež svoje nezastupiteľné miesto. Dôležité 

je dosiahnuť syntézu obrazu a reči tak, aby sa navzájom nerušili, 

resp. neoslabovali, ale naopak, aby tvorili organický a harmonický celok. 

Predpokladom toho je akceptácia nasledujúcich pravidiel:  

� text má zobrazovaný jav časovo i priestorovo lokalizovať; 

� reč je prostriedkom určenia spoločenských závislostí, zovšeobecňuje, 

hodnotí jav či udalosť, vyjadruje postoj autora; 

� reč dokáže vyjadriť aj podrobnosti, ktoré nemožno zachytiť opticky 

ani akusticky; 
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� rečou vedieme diváka k ústrednej myšlienke, dávame obrazu žiaduci 

výklad alebo zdôrazňujeme určité dôležité momenty; 

� rečou môžeme aktivizovať divákov, podnecovať ich myslenie, 

provokovať ich k myšlienkam a činom; 

� reč všeobecne dopĺňa obraz, aby ho divák pochopil a nachádzal 

význam zobrazeného predmetu, javu či udalosti v širších 

súvislostiach; 

� text treba písať s vedomím, že nie je určený na tiché čítanie, ale na po-

čúvanie;  

� text sa musí opierať o fakty, lebo má prehlbovať poznatky a znalosti 

divákov, pretože divák sa nemôže k textu vracať, musí jeho podstatu 

porozumieť a pochopiť na prvé počutie; 

� zanedbateľné nie je ani emotívne pôsobenie textu; 

� reč „viaže“ jednotlivé obrazy, upevňuje väzbu záberov, čím ovplyv-

ňuje kvalitu audiovizuálneho jazyka.8   

 

4. Jazyková prax 

 Každodenné vysielanie rozhlasu a televízie nás presviedča o tom, 

že problémy so správnym požívaným jazykových prostriedkov sú pomerne 

frekventované. Z dlhodobejšieho (vcelku mimovoľného) sledovania jazykovej 

kultúry vo vysielaní našich médií vzišlo množstvo príkladov na nekorektné 

narábanie s jazykom ako v rozhlase, tak aj v televízii a rovnako tak 

v súkromných i verejnoprávnych médiách. Nedá sa povedať, že niektoré 

médium by mohlo fungovať ako vzor správnej slovenčiny. V súkromných 

médiách badať v rečovom  prejave moderátorov istú uvoľnenosť, výraznejšiu 

v obsahovej zložke. Niekedy to, čo počujeme napríklad z rozhlasového štúdia 

najmä súkromných rozhlasových staníc, nedosahuje ani úroveň neformálneho 

prejavu v súkromnom styku. Pozoruhodný je tiež prístup k chybám – často sú 

zdrojom zábavy a bezstarostnej veselosti. 

                                                           
8 KOŠČO, Jozef. 1976. Reč publicistiky v televízii. Bratislava: Slovenská televízia, 1976. s. 54 – 56. 
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4.1 Nesprávne slová 

 Vo vysielaní  počuť aj nesprávne vytvorené slová. Bežne sa vyskytuje 

v dopravnom servise výraz „odbáčací pruh“ (napríklad v relácii Jemné melódie). 

Prídavné meno „odbáčací“ v slovenčine neexistuje, máme len výraz „odbočovací“. 

Nesprávne slovo možno vzniká tendenciou k skracovaniu textu a môže sa 

vyskytnúť ako súčasť slangu, nie však vo vysielaní.  

 Vo vysielaní RTVS  odborník na kráľovský protokol  povedal  o britskom 

kráľovskom páre, že „... chceli tým vyjadriť spjatosť s ľudom.“ Pravdepodobne  

mal na mysli slovo „spätosť“. 

 

4.2 Nesprávne použité slová  

 V tejto časti uvedieme  príklady na nesprávne použitie slov. To znamená, 

že slovo je správne vytvorené a je súčasťou slovnej zásoby slovenčiny, ale je 

nevhodne použité.    

 Vo vysielaní ČT1 zaznelo z úst moderátorky Adely Banášovej „...dvíhajú 

telefonáty“. Správne však boli dve možnosti vyjadrenia: „dvíhajú telefóny“ alebo 

„prijímajú telefonáty“. 

 V televíznom vysielaní sme počuli, že  ľudia budú „protestovať za hodnoty 

čestnosť, poctivosť....“ Úplne zlé vyjadrenie. Ľudia totiž môžu „demonštrovať 

za dodržiavanie (zachovanie, presadzovanie) hodnôt“ ako sú čestnosť a poctivosť, 

ale protestovať môžu len proti ich nedodržiavaniu. 

 V hlavnej spravodajskej relácii TV Markíza sme počuli z úst Zlatice 

Puškárovej chaotické vyjadrenie „študenti mladej generácie...“ Je všeobecne 

známe, že študenti sú mladá generácia. Aj keď sa u nás mimoriadne rozvinulo 

štúdium na univerzitách tretieho veku pre starších občanov, ktorému neustále 

rastie popularita, nie je jeho miera taká, aby spochybnila príslušnosť slova 

študent k mladej generácii. 

 Vo vysielaní RTVS/Slovenského rozhlasu zaznelo: „Demonštranti strieľali 

do ľudí živými nábojmi...“ Autor mal, zrejme, na mysli „ostrými nábojmi“. 
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 „Aj dnes neprídete o nič, čo by vám zajtra mohlo chýbať...“, povedala Mariana 

Ďurianová v avíze na nočné Televízne noviny. Nesprávne použité prvé slovo. 

Správne malo byť: „Ani dnes neprídete...“ 

 V opačnom význame použila slovo moderátorka Jemných melódií. Jedna 

z poslucháčok dala zahrať pieseň svojmu priateľovi k meninám. Moderátorka  

situáciu uviedla nasledovne: „Naša poslucháčka sa neunúvala a napísala nám do 

rádia...“ Keď sa niekto s niečím neunúva, znamená to, že to vôbec neurobí. 

Moderátorka sa mala vyjadriť tak, že poslucháčka „neváhala, neotáľala, nelenila 

a napísala nám...“ alebo sa práveže „unúvala“ – teda prejavila nejakú aktivitu.  

 V predpovedi  počasia RTVS/Slovenskej televízie sme sa dozvedeli, 

že „...Kaprun hlási výšku snehovej pokrievky...“ Pokrievka sa používa v kuchyni 

na zakrytie hrnca. Na označenie napadnutého snehu používame výraz 

„snehová pokrývka.“ 

 

4.3 Dôraz 

 Dôraz je zložka intonácie, ktorá nám slúži na zvýraznenie niektorého 

slova vo vete tak, aby poslucháč správne pochopil našu výpoveď, 

aby porozumel jej zmyslu.9 Každá výpoveď sa rozdeľuje na východisko a jadro. 

Východisko nadväzuje na situáciu, kontext, jadro vypovedá niečo nové. 

A práve centrálne slovo jadra, ktoré je najdôležitejšie vo vete, sa musí 

zdôrazniť, aby sa naň upozornilo. Tak vzniká vetný prízvuk – dôraz. Obyčajne 

je na konci vety, ak je na začiatku vety, pociťujeme ho ako zvlášť silný. Zmenou 

dôrazu môže výpoveď nadobudnúť rôzne významové vyznenie, preto 

je dôležité umiestniť dôraz tak,  aby poslucháč porozumel výpovedi v súlade 

s autorským zámerom.  

                                                           
9 Miroslav Doležal hovorí v tejto súvislosti o „důraze vytýkavým, nebo prostě vytýkaní“ alebo 
o „přízvuku logickém“. Porovnaj: DOLEŽAL, Miroslav. 1980. Řeč – nástroj žurnalisty před 
mikrofonem a kamerou. Praha: Univerzita Karlova, 1980. s. 57. 
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 V súvislosti s prízvukom a dôrazom je potrebné spomenúť aj emfázu – 

citový dôraz, ktorá je „expresívnou aktualizáciou a modifikáciou dôrazu.“10 

Naznačuje istú bezprostrednosť kontaktu, bližší vzťah podávateľa i prijímateľa 

prejavu. Ak sa uplatňuje emfáza v rámci slova, nemusí sa realizovať na prvej 

slabike slova. Emfázu hodnotíme ako štylisticky príznakovú, preto by sa v neu-

trálnych prejavoch nemala vyskytovať. 

 V Televíznych novinách TV Markíza umiestnila Zlatica Puškárová 

nesprávne dôraz vo výpovedi: „... Slováci si o sebe myslia, že sme pohostinný národ. 

Ale svet ma na nás iný názor.“ Správne mal byť  dôraz umiestnený na slove 

„iný“, pretože to vyjadruje podstatu obsahu oznámenia. 

 

4.4 Frázovanie 

 Frázovanie  znamená  delenie dlhších viet na významové časti, úseky, 

t. j. frázy.11 Fráza je spojenie niekoľkých slov, ktoré tvorí určitý významový 

celok, oddelený pauzou. Má svoje logické centrum, jadro výpovede, ktoré 

je vyslovené s dôrazom. Pri členení viet na frázy je v popredí vždy významové 

usporiadanie vety. Pauzy kladieme tak, aby sme neodtrhávali od seba, čo k sebe 

patrí a naopak. Správne frázovanie vety je veľmi dôležité pre správne 

porozumenie prejavu zo strany adresáta. Preto si treba uvedomiť, najmä pri 

čítaní cudzích textov, že v prvom rade je potrebné nájsť správne umiestnenie 

páuz a dôrazov, aby sme presne vystihli autorov zámer.12 

 Ako sme spomínali, pri frázovaní hrajú veľkú úlohu pauzy. Sú vlastne 

najdôležitejším prostriedkom frázovania. Pauza môže byť fyziologická, 

                                                           
10  SABOL, Ján. 1977. Prozodická sústava slovenčiny. Bratislava: Československý rozhlas, 1977. 
s. 51. 
11  Pozri: MIKO, František: Frázovanie v slovenčine. In: Jazykovedný časopis, 1968, roč. l9, č. 1 – 2, 
s. ll7 – l33.; UHLÁR, Vlado. 1962. Vetný prízvuk a melódia reči. In: Slovenský jazyk a literatúra 
v škole, 1962, roč. 9, č. 8, s. 143 – 149. 
12 O dôležitosti tejto požiadavky svedčí aj poučka slávneho ruského herca a režiséra 
Konstantina Sergejeviča Stanislavského, jedného z najväčších teoretikov a zároveň praktikov 
hovoreného prejavu, ktorý žiadal, aby sa študenti už v počiatkoch hereckej výchovy učili 
správne určiť logické centrum každého jednotlivého úseku. Porovnaj: DOLEŽAL, Miroslav. 
1980. Řeč – nástroj žurnalisty před mikrofonem a kamerou. Praha: Univerzita Karlova, 1980. s. 59. 
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významová a umelecká.13 Fyziologická pauza je vdychová, je to mechanické 

prerušenie reči tam, kde sa potrebujeme nadýchnuť. Práve tu treba dobre 

zvládnuť dychovú ekonómiu a fyziologické pauzy odsunúť na miesta, kde sa 

realizuje pauza významová. Zhoda oboch druhov páuz patrí k profesionálnej 

rečovej technike.14 Každému interpretovi by mal byť pojem fyziologickej pauzy 

cudzí, pretože adresát prejavu hodnotí automaticky každú počutú pauzu ako 

významovú, a tak náhodne a nefunkčne použitá fyziologická pauza porušuje 

zmysel vety, jej rozčlenenie. 

 Významová pauza rozčleňuje prejav podľa potrieb. Efekt a konečný 

výsledok je dvojaký: a) delí vetu logicky pre porozumenie a pochopenie – je to 

pauza logická, zmyslová, syntaktická; b) má vyvolať u poslucháča určitý citový 

účinok – prekvapenie, zbystrenie pozornosti, teda je to pauza citová, 

emfatická.15 

 Z hľadiska umiestnenia v texte môžeme rozoznávať nekončiace pauzy, 

ktoré vznikajú vnútri vety a melódia vetného úseku, ktorý im predchádza, 

naznačuje pokračovanie výpovede a končiace pauzy, ktoré naznačujú koniec 

výpovede a realizujú sa medzi vetami.16 Dĺžka pauzy môže byť rôzna, 

od nulovej až po výraznú. 

 Aj nesprávne frázovanie sme zachytili vo vysielaní televízie. V Správach  

RTVS/Slovenskej televízie zaznelo: „Keďže nemajú peniaze, ( )  na zaplatenie čakajú 

dlhé hodiny...“ Správne malo byť: „Keďže nemajú peniaze na zaplatenie, ( ) čakajú 

celé hodiny...“ Posunutie významu – nečakajú na zaplatenie, ale čakajú preto, 

lebo nemajú na zaplatenie. 

                                                           
13 Pozri: MISTRÍK, Jozef. 1977. Štylistika slovenského jazyka. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1977. s. 255 – 256. 
14 KAREŠOVÁ, Alena. 1976. Mluvené slovo v televizní publicistice. Praha: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, l976. s. 8.  
15 DOLEŽAL, Miroslav. 1980. Řeč nástroj žurnalisty před mikrofonem a kamerou. Praha: Univerzita 
Karlova, 1980. s. 72. 
16 BALÁŽ, Peter. 1979. Zvuková stránka jazyka. In: Slovenský jazyk  I. A (Eds. A. Bujalka a kol.). 
Bratislava: Univerzita Komenského , 1979. s. 64.  
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 Vo vysielaní TV Markíza sme zasa od moderátorky Jany Hospodárovej 

počuli: „Na kolese šťastia ( ) a pomoci na Markíze...“ Správne však malo byť: 

„Na kolese šťastia a pomoci ( ) na Markíze...“ 

 Ďalšia ukážka z televízneho vysielania: „Kto zastrešuje ( ) miestnych 

poslancov?“, avšak správne malo byť „Kto zastrešuje miestnych poslancov? ( )“ 

 

4.5 Slovosled 

 Slovenčina patrí medzi jazyky, v ktorých má slovosled veľký vplyv 

na celkové významové vyznenie výpovede. Niekedy len prehodenie jediného 

slova vytvorí z normálnej vety nezmysel.  V Televíznych novinách TV Markíza 

sme počuli: „...vyzývajú, aby sa ľudia vydali na cestu len s dobre pripraveným autom 

na zimné podmienky.“ Správne mala veta znieť: „... na cestu len s autom dobre 

pripraveným na zimné podmienky.“   

 Inokedy v tejto spravodajskej relácii zaznelo: „Uvidíme, či budú dôkazy 

dostatočné, aby aj zlodejov obvinili.“ Vyzerá to, akoby obvinili všetkých okrem 

zlodejov. Veta mala správne znieť: „... aby zlodejov aj obvinili.“  

 Z RTVS/Slovenského rozhlasu sme sa zasa dozvedeli, že „...zavedenie 

elektronického mýta vyvolá protesty miest a obcí, ktoré cez tieto cesty vedú.“ Podľa 

toho sme asi jediná krajina na svete, v ktorej vedú mestá a obce cez cesty. 

Správne malo byť: „...miest a obcí, cez ktoré tieto cesty vedú.“ 

 Opäť príklad z nočných televíznych novín TV Markízy z úst Mariany 

Ďurianovej: „...ostáva za mrežami pre inú naďalej trestnú činnosť...“ Správne 

mala veta znieť: „Ostáva za mrežami naďalej pre inú trestnú činnosť.“ 

 

4.6 Nesprávne syntaktické konštrukcie 

 V televíznom spravodajstve od vyslaného redaktora Radovana 

Kondrlíka zaznelo: „...ďalším takým rozdielom oproti našim voľbám a americkým 

voľbám je...“ Správne by boli dve podoby: „...ďalším takým rozdielom oproti našim 

voľbám je...“ alebo „...ďalším takým rozdielom medzi našimi a americkými voľbami 

je...“ 
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 Opäť veta z televízneho vysielania: „Príde vám byť na zrušení zákazu 

popíjania na verejnosti niečo čudné?“ Použitie spojenia „príde mi to“ vo význame 

„zdá sa mi to“ hodnotíme ako hovorové až slangové, a aj keď je v bežnej 

komunikácii pomerne časté, vo vysielaní rozhlasu a televízie ho vnímame ako 

nenáležité. 

 Doslova živnou pôdou pre jazykové nedostatky býva oblasť športu, 

keď moderátor, resp. komentátor musí reagovať na rýchlo sa meniacu situáciu. 

Jeho reč môže byť len čiastočne pripravená, často je úplne improvizovaná. 

V dôsledku toho vznikajú chyby najmä v morfológii, ale i v syntaxi či v lexike. 

Napríklad pri prenose z Fed Cupu sme počuli: „Nesnažia sa až tak veľmi 

riskovať...“, pričom správne malo byť „Snažia sa až tak veľmi neriskovať.“ Alebo 

spojenie: „deviaty fiftín v rade, ktorý dokázala zvíťaziť“ by malo mať správnu 

podobu „deviaty fiftín, v ktorom dokázala zvíťaziť“ alebo „deviaty fiftín, ktorý 

dokázala vyhrať.“  

 Vo vysielaní TA3 sme mohli počuť z úst spravodajcu: „Na čerstvý 

tatranský sneh sa už nevie dočkať...“ Opäť ide o vybočenie zo syntaktickej väzby. 

Správne malo byť: „Na čerstvý tatranský sneh sa už teší...“ alebo „Čerstvého 

tatranského snehu sa už nevie dočkať...“ 

 Moderátorke Patrícii Jariabkovej sa podarilo v televíznom vysielaní 

povedať: „Vždy by sme na to nemali zabúdať...“ Opäť sa nám ponúkajú dve 

správne možnosti: „Vždy by sme na to mali myslieť.“ alebo „Nikdy by sme na to 

nemali zabúdať.“ 

 V televíznych novinách na TV Markíza sme počuli: „Lekári chcú splniť 

všetky štyri požiadavky...“ Bolo to v súvislosti so štrajkom lekárov a význam 

mal byť taký, že lekári chcú, aby vláda splnila ich všetky štyri požiadavky. 

Z tejto nesprávnej formulácie však vyplynulo, že samotní lekári chcú osobne 

splniť štyri požiadavky, čo nie je pravda. Správne mala veta znieť: „Chcú, aby 

boli splnené všetky štyri ich požiadavky.“ Ako vidíme, v snahe po skrátení 

syntaktickej konštrukcie nastal značný posun vo význame výpovede.  
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 Pán Vladimír Repčík sa v spomienkach na minulé obdobie vyjadril: 

„Ľudia si boli k sebe akosi bližší...“ Nesprávna formulácia vznikla prekrížením 

dvoch väzieb, a to „ľudia boli k sebe bližšie“ a „ľudia si boli bližší“. 

 

4.7 Jazykové nezmysly 

 Nedodržiavaním jazykových zákonitostí vznikajú v reči občas 

aj nezmysly. Z gramatického aj syntaktického hľadiska je veta v poriadku, ale 

obsahovo nie. Spisovateľka Táňa Keleová-Vasilková v rozhovore pre reláciu 

Jemné melódie povedala: „Nemôžeme sa pozerať na svet ružovými farbami.“  

Skrížila dve idiomatické spojenia, a to „nemôžeme sa na svet dívať ružovými 

okuliarmi“ a „nemôžeme vidieť svet v ružových farbách“. 

 Absolútne neadekvátne hodnotenie škandalózneho politického javu 

zaznelo vo vysielaní  RTVS/Slovenskej televízie, v jej hlavnej spravodajskej 

relácii: „...v krajine zverejnili výsledky volieb deň pred ich konaním. Volebné 

nedostatky si všimli aj zahraniční pozorovatelia.“ Označiť takú hrubú, neslýchanú 

manipuláciu eufemizmom „volebný nedostatok“ nie je vhodné rovnako ako 

formulácia, že si to „všimli“ zahraniční pozorovatelia. Môžu si ľudia, ktorí 

sú určení mať dohľad  nad takou významnou politickou udalosťou, akou 

sú voľby, nevšimnúť, že voľby boli tak nehorázne zmanipulované a výsledky 

boli v podstate vymyslené? 

 Z rozhlasového vysielania zaznelo: „Dnes nám vonku svieti krásny slnečný 

deň...“ Opäť prekríženie dvoch syntaktických konštrukcií. Správne malo byť: 

„dnes nám vonku krásne svieti slnko“ alebo „vonku je krásny slnečný deň“.  

 Z rozhlasového vysielania je aj ďalší príklad: „Vypočujete si, čo sa udialo 

na Veľkú noc v minulých ročníkoch.“ Skutočne mi nie je známe, že Veľká noc 

sa ráta na ročníky. Autorka zrejme chcela povedať v „minulých rokoch“.  

 Prinajmenšom zvláštne vyznelo vyhlásenie: „Obidvaja sú dôležitými 

pestovateľmi drog.“ Označením niekoho, kto sa zaoberá takou spoločensky 

negatívnou aktivitou, ako je pestovanie drog za dôležitého, je neobvyklé, 

ba až nesprávne, pretože výraz dôležitý znamená majúci veľký význam, váhu, 
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dosah. Aj keď z obsahového hľadiska by takéto spojenie, možno, obstálo, 

vzniká tam podľa môjho názoru antagonistické napätie vychádzajúce 

z implicitného hodnotenia. 

 V Televíznych novinách TV Markíza zaznelo z úst Zlatice Puškárovej: 

„Dnes sa začala výstava Flóra 2011. Organizátori očakávajú rekordnú účasť – 50 tisíc 

návštevníkov a 180 vystavovateľov...“ Očakávať v deň otvorenia kvetinovej 

výstavy vystavovateľov je nezmysel, keďže výstavné kóje sa aranžujú 

vzhľadom na náročnosť expozícií niekoľko dní vopred, a tak je pri otvorení  

výstavy počet vystavovateľov určite známy.  

 Slovenská modelka Andrea Heringová v interview pre nemenovaný 

časopis povedala: „Určite nechcem presedieť život za sporákom...“ Zrejme 

vychádzala zo staršieho idiomatického spojenia „sedieť za pecou“. V súčasnosti 

môže „sedieť“, resp. „stáť pri sporáku“. Chybu by som pripísala samotnej 

redakcii. 

 Veľmi frekventovanou chybou býva vyjadrenie, ktoré sme počuli 

aj v Televíznych novinách TV Markíza: „Vstupné je zadarmo...“ Vstupné je suma, 

ktorá sa platí za vstup niekam, je to poplatok, takže nemôže byť zadarmo, 

a teda „vstup“ môže byť voľný, bezplatný, zadarmo... 

 Vo vysielaní TA3 v relácii Showbiz sa vyskytlo komplikované, 

ale obsahovo nezmyselné vyjadrenie: „Žiadny návrhár sa ešte nevyhol tomu, 

aby neopakoval niečo, čo tu ešte nebolo.“ Opakovať niečo, čo tu ešte nebolo 

sa predsa nedá.  

 V Televíznych novinách TV Markíza sme zase z úst Karola Farkašov-

ského počuli vetu: „Chceli by do škôl dostať deti, ktoré by študovať mohli, ale nechcú 

alebo nemôžu...“ 

 Z úst hovorcu zaznelo vyjadrenie „zníženie spoločenskej ujmy“. 

Spoločenská ujma znamená zníženie spoločenskej vážnosti. Čo mal na mysli 

autor vety, neviem. Niekto môže utrpieť spoločenskú ujmu alebo zníženie 

spoločenskej vážnosti. Tento negatívny jav môže odstrániť ospravedlnenie, ale 

to možno len ťažko označiť ako „zníženie“ ujmy. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

195 | S t r a n a  

 V Správach RTVS/Slovenskej televízie sme od analytika počuli: 

„Bratislava je na poprednom mieste v pervitíne, čo sa týka spotreby kokaínu, tam ešte 

zaostávame...“ Neadekvátna formulácia, ktorá vyvoláva dojem, že musíme 

v spotrebe kokaínu pridať, aby sme nezaostávali. Keďže ide o takú citlivú 

problematiku, ako je konzumácia drog,  je takéto vyjadrenie neprijateľné.  

 Od redaktora RTVS/Slovenského rozhlasu sme sa v súvislosti s rekon-

štrukciou vlády dozvedeli: „Máme nejaké mená, aspoň čiastočné...“  Pýtame sa 

však, čo je to „čiastočné meno“?  

 Od športového redaktora TV Markíza sme počuli: „Dopoval sa liekom, 

ktorý je na zakázanej listine...“ Zakázaná listina to však nie je, sú len „zakázané 

lieky“ alebo „listina zakázaných liekov“.    

 V Správach  RTVS/Slovenskej televízie sme sa zase dozvedeli, 

že „policajtka sa k činu priznala aj pomocou detektora lži...“, ale akéže to je 

priznanie, keď ju usvedčil detektor lži? 

 

4.8 Morfologické chyby 

 Pod morfologickými chybami rozumieme chybné tvarovanie a ohýbanie 

slov, teda skloňovanie, časovanie a pod. Takéto chyby sú pomerne časté najmä 

v situáciách, keď  je prejav improvizovaný alebo len čiastočne pripravený. 

Tak sme mali možnosť počuť vo vysielaní RTVS/Slovenského rozhlasu: 

„...vo výške 1500 metrov okolo jednych stupňov...“ V Televíznych novinách na TV 

Markíza zasa spomínali košickú vodičku „so štyroma“ promile alkoholu. 

Nesprávny pád použila aj Zlatica Puškárová v spojení „pre mnohých sa 

potraviny nakoniec neušli“. Správne malo byť „mnohým sa neušli“. Z tých istých 

úst zaznelo: „traktor s plnými nádržmi“. V Správach RTVS/Slovenskej televízie 

sme sa zasa dozvedeli, že „...v  nemocnici tvrdia, že si dokážu na seba vyrobiť 

(správne je: ,zarobiť’).“ 
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4.9 Seriály 

Žiaľ, jazykovým nedostatkom sa nevyhli ani populárne televízne seriály. 

Vzhľadom na ich masové sledovanie môže byť ich vplyv na jazykovú kultúru 

verejnosti dosť negatívny. Pritom nemáme na mysli nespisovné, nárečové 

či slangové vyjadrovanie ako charakteristický prejav reči konkrétnej postavy.  

 V seriáli Búrlivé víno sa chcela ktorási postava „spýtať na pár otázok“.  

Správne by však mala „položiť pár otázok“, alebo „spýtať sa“ na pár vecí, 

záležitostí a pod.  

 Tiež sme tu zaregistrovali „z úcty k Stanovi, za ktorým je mi ľúto“, pričom 

reč bola o postave, ktorá už zomrela. Správne malo byť „za ktorým je mi 

smutno“ alebo „ktorého je mi ľúto“. Ďalšie chyby: „výplata od brigádnikov“ 

namiesto „výplata pre brigádnikov“, „vzhľadom, že je to rodinná záležitosť“ 

namiesto správnej väzby „vzhľadom na to, že je to rodinná záležitosť“. V inej 

replike nezmysel spôsobilo nesprávne použitie predložky: „idem nosiť k stol“, 

lebo tam by to jedlo asi popadalo, nie? Správne malo byť, prirodzene, „idem 

nosiť na stôl“. Ďalšie chybné vyjadrenie sa dokonca opakovane vyskytlo 

v dvoch po sebe nasledujúcich dieloch seriálu: prvýkrát – „Môj mandant nikdy 

nepoprel, že tam nebol...“ a druhýkrát – „Môj mandant nikdy nepoprel, že by 

u poškodenej nebol...“ Správne pritom malo byť“ „...nepoprel, že tam bol...“ 

Keďže jednotlivé časti seriálu sú nakrúcané na záznam, je zarážajúci značný 

výskyt jazykových priestupkov, ako aj opakovanie tých istých chýb. Je zjavné, 

že pri realizácii seriálu tvorcovia jazykovej zložke nevenujú dostatočnú 

pozornosť. 

 

4.10 Profesionáli 

 Prísnejším kritériám, prirodzene, podlieha prejav ľudí, ktorí požívajú reč 

ako svoj pracovný nástroj, teda politikom, hovorcom, moderátorom. Niekoľko 

príkladov z tejto skupiny ľudí.  

 Vo vysielaní  TA3 sme sa od poslanca NRSR Radoslava Procházku dozvedeli, 

že „podoba tej mimiky je veľmi podobná“. 
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 Minister financií Ján Počiatek použil v Televíznych novinách TV Markízy 

zlý slovosled: „Plná zodpovednosť je na strane dodávateľa za toto nešťastie.“ Správne 

malo byť: „Plná zodpovednosť za toto nešťastie je na strane dodávateľa.“ Rovnako 

tak minister financií v roku 2012 zdôvodnil: „Robíme to z potreby konsolidačných 

opatrení...“ Minister obrany Ľubomír Galko zasa povedal: „Po vzájomnej dohode 

sme sa dohodli, že...“  

 Hovorkyňa Beatrice Sabolová často používa vyjadrenie: „Ministerstvo 

nemá o tom vedomosť.“ Je to len „nabubrelo“ povedané, že ministerstvo to nevie. 

Možno snaha  zvláštnou formou zakryť nevyhovujúci obsah? Hovorkyňa 

Ďanového úradu, pani Dianová, nám oznámila, že: „Daňoví kontrolóri chcú 

miestnym zisťovaním zisťovať...“ 

 Skúsenej moderátorke Alene Heribanovej sa tiež podarilo vyjadriť veľmi 

kostrbato: „Nemali ste nikoho pri sebe v okolí herca...“  

 Nemilo prekvapilo, keď v televíznej relácii o čistote jazyka použil  

odborník na danú problematiku dokonca až dvakrát nesprávne vytvorené 

slovo „častokrát“ a tiež nesprávny gramatický tvar v spojení „tak veľký problém“ 

namiesto „taký veľký problém“. Ešte viac prekvapilo, keď psycholingvistka Oľga 

Škvareninová nesprávne použila opytovaciu príslovku „kedy“ namiesto časovej 

spojky „keď“ v spojení: „...v situáciách,  kedy...“. 

 

Záver 

 Reč je živý organizmus. Jej podobu ovplyvňuje množstvo faktorov. Nie je 

jednoduché všetky správne skĺbiť tak, aby náš prejav bol adekvátny vzhľadom 

na konkrétnu komunikačnú situáciu. V komunikácii vo verejnom styku 

sa však musíme o to neustále usilovať. Ak je prejav šírený masovými médiami, 

stáva sa jeho spisovnosť a kultivovanosť nevyhnutnosťou. Aj z uvedených 

príkladov je zjavné, že nie vždy sa to darí. Samozrejme, jednotlivé pochybenia 

neznamenajú okamžité odsúdenie hovoriaceho. Každý sa môže pomýliť, chyby 

však nesmú byť časté, opakované a výrazné. Zlý rečový prejav totiž môže 

odpútať pozornosť adresáta od obsahu, viesť k zosmiešneniu hovoriaceho 
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a k nenaplneniu autorského zámeru. Adresát je veľmi často citlivý na úroveň  

jazykovej kultúry verejných prejavov. Pritom prejav hodnotí tým prísnejšie, 

čím závažnejší obsah sa ním oznamuje, čím vážnejšia je situácia, v ktorej 

sa prejav realizuje a čím dôležitejšia je osobnosť interpreta. Práca na kultivovaní 

vlastného rečového prejavu je v podstate celoživotná. Ak chceme komunikovať 

na úrovni, nesmieme ju podceňovať a zanedbávať.  
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SUMMARY 

The mass media effect on public language culture 

 The mass media plays important part of our lives. Give us information, background, 

make pleasure and of course has a big effect to our language culture. In this way is really 

important, that effect of the media has to be positive. So we have to make accent to reputable 

and language level in the mass media. Otherwise is there possibility of missing the content 

by the recipient, stultification of talker and also underflow of the author´s contemplation. 

The recipient is perceptive and notice the communication as strictly as the content or situation 

is important, or as the personality of talker is important. But in this area, language practice 

implies a lot of limitations. 

 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

200 | S t r a n a  

 
 

 

 

 

� 
NEKONFERENČNÉ VEDECKÉ PRÍSPEVKY



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

201 | S t r a n a  

SLOVENSKÁ NÁRODNOSTNÁ MENŠINA 
V ŠTÁTOCH VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY 

A JEJ MÉDIÁ 

 

MM  áá  rr  ii  aa      FF  OO  LL  LL  RR  II  CC  HH  OO  VV  ÁÁ  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

Podľa reálnych odhadov vo svete dnes žije asi 2,6 – 2,8 milióna osôb 

slovenského pôvodu. Z toho v štátoch Vyšehradskej štvorky žije podľa 

odhadov asi 480 tisíc príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny (podľa 

štatistiky 185 601): okolo 350 tisíc v Českej republike (prihlásilo sa 147 152), 110 

tisíc v Maďarsku (prihlásilo sa 35 208) a 15 – 20 tisíc v Poľskej republike 

(prihlásilo sa 3 241, z čoho 2 739 osôb tvorí autochtónne obyvateľstvo).  

Slováci sa do sveta dostali počas šiestich vĺn migrácie a pre jednu úpravu 

štátnych hraníc:  

1. vnútornou migráciou v rámci Uhorska (približne od roku 1685 až po rok 

1867); 

2. masovým vysťahovalectvom (od roku 1867 – 1921);  

3. vnútornou migráciou v rámci Československa (1921 – 1939);  

4. sezónnym, najmä sociálnym vysťahovalectvom (1921 – 1939);  

5. politickou emigráciou (emigračné vlny 1938/1939, 1945, 1948, 

1968/1969);  

6. novodobým vysťahovalectvom (najmä po roku 1989 v dôsledku 

manželských zväzkov, krátkodobých i dlhodobých pracovných 

príležitostí, štúdia atď.);  

7. v dôsledku úpravy štátnych hraníc medzi bývalým Československom 

a Poľskom. 
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1. Slovenská národnostná menšina v Českej republike 

Slováci na územie českých krajín prichádzali za prácou už od začiatku 

19. storočia. Po niekoľkých rokoch sa časť z nich vracala domov. Masívnejšie 

osídľovanie prebiehalo v industrializovaných oblastiach. Po roku 1945 

osídľovali pohraničie predovšetkým reemigranti z Rumunska, Maďarska 

a Zakarpatskej Ukrajiny. Takzvaná mestská emigrácia (Praha, Karviná, Ostrava 

a ďalšie mestá) smerovala do Čiech v 60. rokoch 20. storočia. V tomto 

a nasledujúcom decéniu prichádzala taktiež „úradnícka emigrácia“. 

Po rozdelení Česko-slovenskej federatívnej republiky a po vzniku dvoch 

samostatných republík 1. januára 1993 Slováci v Českej republike prestali byť 

príslušníkmi štátotvorného národa a stali de facto a de jure národnostnou 

menšinou. Slovenská národnostná menšina v Česku je najpočetnejším 

spoločenstvom Slovákov žijúcich na európskom území. 

Ostatné tri sčítania obyvateľstva poukazujú na rapídny pokles počtu 

obyvateľstva ČR hlásiaceho sa k slovenskej národnosti:  v roku 1991 – 314 877 

(3,1%), v roku 2001 – 193 190 (1,9%)1 a v roku 2011 len 147 152 (1,4%) a 19 804 

v kombinácii s inou národnosťou2. Podľa viacerých odhadov v ČR v roku 1992 

žilo 314 877, v roku 2008 až 375 0003 a v súčasnosti 350 – 400 tisíc Slovákov4.  

            Slováci žijú prakticky vo všetkých okresoch ČR. Najviac z nich žije 

v Moravskosliezskom kraji (26 068), v Prahe (23 089), Stredočeskom kraji 

(17 474) Juhomoravskom kraji (14 106), Ústeckom kraji (12 033) a Karlovarskom 

kraji (7 217). Najväčšia koncentrácia je v hlavnom meste ČR, kde sú aj sídla 

prevažnej väčšiny krajanských spolkov a organizácií. Okrem Prahy sú väčšie 
                                                           
1 ŠAMANOVÁ, Gabriela. 2014. Národnost ve sčítání lidu v českých zemích. [online]. [cit. 04-05-
2014]. Dostupné na internete:  
http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c3/a3921/f11/100023s_Saman
ova-narodnost.pdf 
2 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ. 2011. [online]. [cit. 04-05-
2014]. Dostupné na internete: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-
tematu&tu=30629&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void= 
3 ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ. POČTY A ODHADY. [online]. [cit. 04-05-
2014]. Dostupné na internete: http://www.uszz.sk/sk//pocty-a-odhady/ 
4 SITA. Štát dáva najviac peňazí zahraničným Slovákom v Srbsku. 2014. [online]. [cit. 04-05-
2014]. Dostupné na internete: http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/290538-stat-dava-
najviac-penazi-zahranicnym-slovakom-v-srbsku/ 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

203 | S t r a n a  

slovenské komunity v Ostrave (7 104), Brne (5 956), v Karvinej (3 330), Liberci 

(2 757), Sokolove (2 539), Frýdku-Místku (2 378), Chebe (2 341), Kladne (2 168), 

Karlových Varoch (1 624), Ústí nad Labem (1 596), Tepliciach (1 519), 

Chomutove (1 518), Moste (1 276), Děčíne (798) a ďalších mestách.5  

Ústava Českej republiky neobsahuje pojem národnostná menšina 

a o menšinách sa zmieňuje len v Hlave I. v Základných ustanoveniach v článku 

6: „Politické rozhodnutia vychádzajú z vôle väčšiny vyjadrenej slobodným hlasovaním. 

Rozhodovanie väčšiny dbá o ochranu menšín.“6 Základnú ochranu práv 

národnostných menšín stanovuje Listina základných práv a slobôd. 

Zákon č. 273/2001 Sb. o právach príslušníkov národnostných menšín, 

tzv. menšinový zákon, platí v ČR od 2. 8. 2001. Začal odlišovať príslušníkov 

národnostných menšín a cudzincov. Preto položil dôraz na definovanie pojmov 

národnostná menšina a príslušník národnostnej menšiny. „Príslušníkom 

národnostnej menšiny je občan Českej republiky, ktorý sa hlási k inej ako českej 

národnosti, a prejavuje želanie byť pokladaný za príslušníka národnostnej menšiny 

spolu s ďalšími, ktorí sa hlásia k tej istej národnosti.“7 

Občanom ČR, ktorí sa hlásia k inej ako českej národnosti, menšinový 

zákon zaručuje špecifické „národnostné práva“. Štatút národnostnej menšiny 

bol zatiaľ priznaný trinástim menšinám. Niektoré národnostné menšiny v ČR 

požívajú ochranu aj na základe medzištátnych bilaterálnych zmlúv a dohôd. 

Slovenskej národnostnej menšiny sa týka zákon č. 235/1993 Sb. Informácia 

ministerstva zahraničných vecí o uzatvorení Zmluvy medzi Českou republikou 

a Slovenskou republikou o dobrom susedstve, priateľských vzťahoch 

a spolupráci platnej od 3. septembra 1993.  

                                                           
5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ. 2011. [online]. [cit. 04-05-
2014]. Dostupné na internete: http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-
tematu&tu=30629&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void= 
6 ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY. Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění ústavního zákona 
č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 515/2002 Sb., 319/2009 Sb., 71/2012 
Sb. a 98/2013 Sb. [online]. [cit. 04-06-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html 
7 Zákon č. 273/2001 Sb. o právach príslušníkov národnostných menšín. 
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Vláda ČR menšinovým zákonom ustanovila ako svoj poradný a iniciačný 

orgán pre otázky týkajúce sa národnostných menšín Radu vlády pre národnostné 

menšiny (2001). Zastúpenie národnostnej menšiny závisí od jej početnosti. 

Slovenská národnostná menšina má troch zástupcov – predstaviteľa Obce 

Slovákov v ČR, Slovensko-českého klubu a Klubu slovenskej kultúry. Fórum 

slovenských aktivít koordinuje činnosť slovenských občianskych združení 

a dáva odporúčania pri výbere zástupcov slovenskej národnostnej menšiny 

do Rady vlády ČR pre národnostné menšiny a vymenúva zástupcov pri riešení 

otázok legislatívy a exekutívy ČR a SR. V Poslaneckej snemovni sa otázkam 

národnostných menšín venuje stály Podvýbor pre národnostné menšiny 

v rámci Petičného výboru. V Senáte sa týmito otázkami zaoberá Výbor petičný, 

pre ľudské práva, vedu, vzdelávanie a kultúru.  

Na úrovni miestnej samosprávy sú zriaďované Výbory pre národnostné 

menšiny, ak občania obce hlásiaci sa k inej ako českej národnosti dosiahnu 

stanovené percento. V ktorejkoľvek obci, bez ohľadu na zastúpenie 

menšinového obyvateľstva, môžu byť v prípade potreby zriaďované komisie 

pre národnostní menšiny. Takéto komisie pracujú napríklad v Prahe, Liberci, 

Moste. Špeciálne zákony upravujú účasť príslušníkov národnostných menšín 

na riešenie vecí, ktoré sa ich týkajú, používanie materského jazyka vo verejnom 

živote, rozširovanie a prijímanie informácií v jazyku národnostných menšín, 

vzdelávania sa v jazyku národnostných menšín, uchovávania a rozvoja kultúry 

národnostných menšín a zákazu diskriminácie.  

 V roku 2002 bolo prijaté Nariadenie vlády  č. 98/2002 Sb. zo dňa 

20. februára 2002,  ktorým  sa  stanovujú podmienky  a  spôsob poskytovania 

dotácií zo štátneho rozpočtu  na  aktivity  príslušníkov národnostných  menšín 

a na podporu integrácie príslušníkov rómskej komunity.8 Dom národnostných 

menšín bol otvorený v Prahe 19. januára 2009. 

 

                                                           
8 Nariadenie vlády http://www.culturenet.cz/res/data/004/000496.txt 
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2. Občianske združenia Slovákov v Česku 

 V Českej republike pôsobí viacero občianskych združení Slovákov. 

K najväčším a najvýznamnejším patrí Klub slovenskej kultúry (1990), Obec 

Slovákov v ČR (1992) a Slovensko-český klub (1996). 

Priamym predchodcom Klubu slovenskej kultúry bol Miestny odbor 

Matice slovenskej v Prahe založený 11. februára 1969. Jeho členmi sú aj Česi. 

V jeho stanovách sa konštatuje: „Klub slovenskej kultúry je záujmové občianske 

združenie Slovákov žijúcich a pôsobiacich v Českej republike, Čechov i ostatných 

priaznivcov slovenskej kultúry. Hlási sa k odkazu dobrých tradícií v česko-slovenských 

vzťahoch a k odkazu krajanských spolkov a združení pôsobiacich najmä v Prahe, ako boli 

Detvan, Tatran, DAV, MOMS a ďalšie. Klub slovenskej kultúry chce nadväzovať 

na ich činnosť, predovšetkým v oblasti kultúry, hodlá pokračovať v rozvíjaní vzťahov 

slovensko-českej vzájomnosti a udržovať úzke kontakty so Slovenskom, predovšetkým 

v oblasti kultúry a umenia.“9 Klub organizuje stretnutia s významnými 

osobnosťami, tematické zájazdy na Slovensko a iné podujatia. Predsedníčkou 

klubu je Helena Nosková. Klub má v súčasnosti 2 600 aktívnych členov. 

Od roku 1993 vydáva mesačník Listy Slovákov a Čechov (ktorí chcú o sebe vedieť 

viac). 

 Obec Slovákov v Českej republike vznikla 12. februára 1993. Jej členmi 

sú aj Česi a občania iných národností. Jej cieľom je „udržovanie a pestovanie 

národného povedomia svojich členov a vytváranie podmienok pre napĺňanie 

ich kultúrnych a spoločenských potrieb. Hlavným obsahom činnosti Obce je pestovanie 

slovenskosti, vzájomnosti Slovákov a Čechov, účasť na verejnom živote v ČR, vzájomná 

spolupráca a podpora.“10 Má najrozsiahlejšiu sieť pobočiek – regionálnych obcí 

v ČR. V súčasnosti ju tvorí 14 regionálnych obcí po celej Českej republike 

(Karviná, Třinec, Brno, Praha, Kladno, Tábor, Plzeň, Karlove Vary, Sokolov, 

Kroměříž, Stříbro, Teplice, Hradec Králové, Kopřivnica). Má viac ako 1 700 

                                                           
9 STANOVY KLUBU SLOVENSKÉ KULTURY. 2014. [online]. [cit. 04-05-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.klubsk.net/Stanovy/Stanovy_KSK.pdf 
10 OBEC SLOVÁKOV V ČESKEJ REPUBLIKE. 2014. [online]. [cit. 04-05-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.slovaci.cz/ 
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registrovaných členov.  Organizuje Medzinárodný festival slovenského folklóru 

Jánošíkov dukát, besedy s významnými osobnosťami – Kluby koreňov, Dni 

Česko-Slovenskej kultúrnej vzájomnosti, udeľuje Cenu Mateja Hrebendu atď. 

Od roku 1993 obec vydáva mesačník Korene, prvý slovenský časopis v Českej 

republike.  

Slovensko-český klub vznikol v lete roku 1996. „Jeho cieľom je udržiavať 

a zvyšovať úroveň česko-slovenských vzťahov. Členmi Slovensko-českého klubu 

sú predovšetkým osobnosti spoločenského a kultúrneho života v ČR i SR, ako aj z radov 

slovenskej komunity v Česku.“11 Vydáva mesačník Slovenské dotyky, Magazín 

Slovákov v ČR. Od októbra 2001 klub prevádzkuje internetový denník Český 

a slovenský svet. Spoluvydáva literárny štvrťročník, česko-slovenskú revue 

Zrkadlenie-Zrcadlení a divadelný Ilustrovaný žurnál Černá labuť. Realizuje 

televízne projekty pre Českú televíziu i Slovenskú televíziu a spolupracuje 

aj s oboma verejnoprávnymi rozhlasmi.  

Slovensko-český klub organizuje aj kultúrne podujatia, podporuje 

vzdelávacie aktivity, je organizátorom najväčšieho cyklu festivalov Dni 

slovenskej kultúry po ČR i najväčšej detskej vedomostnej súťaže v ČR a SR 

Eurorebus. Koordinuje aktivity regionálnych Klubov Slovenských dotykov.  

Zväz Slovákov v ČR (1993) a Demokratická aliancia Slovákov (1993) 

sa venujú najmä kultúrno-výchovnej a publicisticko-edičnej činnosti. 

V divadelnej oblasti pôsobí združenie ČeskoSlovenská scéna (1999), ktoré tvorí 

skupina mladých slovenských divadelníkov prezentujúcich svoje umenie  spolu 

s českými umelcami v pražskom Café Teatr Černá labuť. Spolok Detvan (1994) 

nadväzuje na niekdajší významný  rovnomenný spolok akademikov 

a aktivizuje mladých ľudí, predovšetkým vysokoškolákov študujúcich 

na českých školách. Najmladším združením je Slovenský literárny klub v ČR 

(2002), ktorý sa orientuje výhradne na vydavateľskú činnosť.  Slovenský folklór 

a ľudové umenie propaguje Slovenské folklórne združenie Limbora z Prahy 

                                                           
11 SLOVENSKO-ČESKÝ KLUB. 2014. [online]. [cit. 04-05-014]. Dostupné na internete: 
http://www.czsk.net/ 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

207 | S t r a n a  

(1993; 3 súbory) a Folklórne združenie Púčik z Brna (1991; dva súbory). 

K nim patria aj súbory Šmykňa z Ostravy, Šarvanci z Prahy a viaceré ďalšie. 

V ČR sa celkove eviduje 12 folklórnych súborov pre dospelých a deti, ktoré sa 

venujú aj slovenskému folklóru a ľudovému umeniu. Ďalej aktívne pôsobí aj 

Historická skupina účastníkov SNP, Spolok priateľov slovenského divadla, 

Spoločnosť M. R. Štefánika a Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor 

v Prahe.  

Väčšina slovenských spolkov a združení sa vo svojej činnosti venuje 

kultúre. K najvýznamnejším kultúrno-spoločenským podujatiam patria 

Medzinárodný festival slovenského folklóru Jánošíkov dukát (Obec Slovákov v ČR 

a FZ Púčik), cyklus festivalov Dni slovenskej kultúry po ČR (Slovensko-český 

klub), detská vedomostná súťaž v ČR a SR Eurorebus (Slovensko-český klub), 

multietnický folklórny festival Praha – srdce národov (SFZ Limbora, Klub 

slovenskej kultúry, Detvan), Cena Mateja Hrebendu (Obec Slovákov v ČR), 

divadelné prehliadky To najlepšie zo slovenského humoru a Slovenské divadlo 

v Prahe (Klub slovenskej kultúry, Divadlo Bez zábradlí a i.) a viaceré ďalšie. Päť 

slovenských združení každoročne organizuje Slovenský ples. 

Podujatím väčšieho spoločenského významu sú aj Ekumenické bohoslužby 

za národ, ktoré usporadúva Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe 

spoločne s rímskokatolíckou cirkvou. 

V súčasnosti neexistuje v ČR slovenská škola. Jedinou strednou školou, 

ktorá podľa svojho učebného programu čiastočne rozširuje jazykové vedomosti 

a poznatky o Slovensku, je Súkromné gymnázium pod Vyšehradem v Prahe, ktoré 

realizuje projekt zameraný na prípravu českých, slovenských, poľských 

i maďarských študentov na život v spojenej Európe. Učebný plán v súlade 

so zámermi krajín Vyšehradskej štvorky umožňuje študentom v prípade 

záujmu výber slovenčiny ako nepovinného jazyka. Na Filozofickej fakulte 

Karlovej univerzity v Prahe funguje od školského roku 1993/1994 kabinet 

slovakistiky.  
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3. Masmédiá Slovákov a pre Slovákov v Česku  

 K masmédiám Slovákov v Česku patrí sedem titulov printových médií: 

divadelný Ilustrovaný žurnál Černá Labuť, politicko-kultúrny mesačník Listy pre 

Slovákov a Čechov (ktorí chcú o sebe vedieť viac), mesačník Slovenské dotyky, 

spoločenský, kultúrny a rodinný mesačník Slovenské Korene, štvrťročník 

Slovenské rozhľady, literárny štvrťročník Zrkadlenie – Zrcadlení, nepravidelný 

časopis Evanjelik. V rokoch 1996 – 2004 vychádzal Mesačný prehľad.  

Pre slovenskú národnostnú menšinu vysiela verejnoprávny Český 

rozhlas. Česká televízia doposiaľ nevytvorila pravidelnú reláciu v slovenskom 

jazyku. Slovenské spolky a združenia spravujú svoje webové stránky 

a domény. 

 

3.1 Printové médiá Slovákov v Česku 

Korene, prvý slovenský časopis v ČR vznikol v roku 1993 a prvý rok jeho 

existencie vyšlo sedem čísel pod názvom Džavot. Od 1. januára 1994 časopis 

vychádzal ako Korene. Vydávala ho Obec Slovákov v Českej republike 

(OS v ČR) a od roku 2010 ako Slovenské korene (ojedinele Korene) Obec Slovákov 

v Prahe (v roku 2010 začala odznovu číslovať ročník časopisu, v čísle 5 z roku 

2013 sa vrátila k uvádzaniu 21. ročníka).  V tiráži sa v podtitule uvádza ako 

Spoločenský, kultúrny a rodinný časopis (niekedy ako dvojmesačník) Obce Slovákov 

v Prahe s celoštátnou pôsobnosťou pre všetkých Slovákov. Šéfredaktorom je Juraj 

Rácz. Súčasťou časopisu je detská detský kútik (predtým príloha Korálky), 

ktorú rediguje Mária Urbanová. Jeho elektronická verzia od roku 2010 je 

dostupná na ´webovej lokalite www.slovkor.cz. 

Je to klasické periodikum národnostnej menšiny, odrážajúce jej problémy 

a informujúce o témach, ktoré Slovákov v ČR zaujímajú. Časopis sa pridržiava 

zásady nadstraníckosti a pozitívneho vzťahu k Slovensku. Informuje 

predovšetkým o aktivitách Slovákov v Českej republike a spolkov, v ktorých sa 

združujú. Časopis reflektuje aj aktivity OS v ČR, pravidelne informuje o živote 

Slovákov v iných krajinách. Je tematicky i žánrovo pestrý. Uverejňuje rubriky 
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Stalo sa, Udalosti, Regióny, História, Krajania, Reportáž, PÊLE-MÊLE, 

Rozhovor  a iné. 

Náklad časopisu je 5000 exemplárov, z čoho viac ako 1 500 je predplate-

ných, viac ako 3000 sa predáva a zvyšok sa distribuuje bezplatne na akciách 

Obce Slovákov v ČR. 

Politicko-kultúrny mesačník Listy pre Slovákov a Čechov (ktorí chcú 

o sebe vedieť viac) vydávajú tri občianske združenia. Hlavný podiel na tvorbe 

časopisu má Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR 

(DOMUS SM ČR) v spolupráci s Klubom slovenskej kultúry a Slovensko-českou 

spoločnosťou. Zaoberá sa „slovenskou a českou kultúrnou a spoločenskou scénou. 

Jeho úlohou je podporovať a informovať o akciách, udalostiach a rôznych podujatiach 

v nadväznosti na rozvoj a podporu slovenských tradícií v Českej republike.“12  

Časopis vznikol 27. októbra 1993 ako Slovenské listy, od roku 2000 

s vročením ako napríklad Listy 2000, od septembra 2004 pod súčasným názvom 

a od roku 2008 je na konci podtitulu slovo „viac“. Časopis je dvojjazyčný. 

Od svojho vzniku vychádzal s týmito prílohami: literárna príloha ELÁN, 

humoristická príloha GAG, Oriešok, Klubové listy, Študentské listy. 

Šéfredaktorom je Vlado Štancel a výkonnou zástupkyňou šéfredaktora 

je Helena Nosková. Časopis vychádza na 28 stranách formátu A4. Štyri strany 

obálky sú farebné, vnútorné strany sú bielo-modro-čierne. Časopis má náklad 

2500 exemplárov a má 2000 predplatiteľov.  

Klub slovenskej kultúry v rokoch 1996 – 2004 vydával v spolupráci 

s Demokratickou Alianciou Slovákov Mesačný prehľad. 

Slovenské dotyky, magazín Slovákov v ČR, česko-slovenské vzťahy, 

kultúra a spoločnosť vychádzajú od roku 1996 ako kultúrno-spoločenský 

magazín o slovensko-českých vzťahoch a o dianí v Slovenskej republike 

i Českej republike, pričom sú v prvom rade určené Slovákom žijúcim v Českej 

                                                           
12 KLUB SLOVENSKEJ KULTÚRY. Listy Slovákov a Čechov. 2014. [online]. [cit. 04-05-2014]. 
Dostupné na internete:  
http://www.klubsk.net/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=10&
Itemid=14 
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republike. Vydáva ich Slovensko-český klub a vychádzajú vo Vydavateľstve 

Sirael SW a vydavateľstve Združenie MAC. Šéfredaktorkou je od počiatku 

Naďa Vokušová. Jej zástupcom je Vladimír Skalský. Predsedom redakčnej rady 

časopisu bol dlhé roky spisovateľ Ladislav Ballek. Je to mesačník  (vychádza 11-

krát ročne; v decembri vychádza zdvojené číslo 12-1) s farebnou obálkou na 24 

bielo-sivo-modro-čiernych stranách formátu A4. Spočiatku tam bolo päť 

fotografií a titulkami príspevkov, ktoré boli uverejnené vo vnútri časopisu. 

Od roku 2013 je na nej celostranová fotografia osobnosti, o ktorej je hlavný 

novinársky prejav.  

Novinárske prejavy majú predovšetkým spoločenské a kultúrne 

zameranie. Najväčšie zastúpenie majú vzťahy medzi Slovákmi a inými 

národmi, predovšetkým Čechmi. Z novinárskych žánrov sú najčastejšie 

rozšírené správy, profily, publicistické rozhovory, reportáže, fejtóny. 

Z nenovinárskych príspevkov je to len Krížovka.   

Magazín má prílohu Dotyky so slovenčinou (spočiatku mala názov 

Literárne dotyky). Jeho náklad je 8000 exemplárov, pričom má zmluvnú 

distribúciu na 60 – 80% výtlačkov. Je to periodikum, ktoré má najvyšší náklad 

spomedzi krajanských printových médií vo svete.  

Zväz Slovákov v ČR vydáva od roku 1994 Slovenské rozhľady, revue pre 

vedu a umenie, spočiatku ako štvrťročník pre vedu a kultúru. Vydáva ho Zväz 

Slovákov v Českej republike. Vychádza v Prahe v rozsahu od 168 do 324 strán. 

Šéfredaktorom je Ján Mlynárik. Náklad časopisu postupne klesal z 1 200 na asi 

600 exemplárov. Keďže obsah časopisu nebol v súlade s požiadavkami, ktoré sa 

kladú na národnostnú tlač, vláda ČR už v roku 1995 zastavila finančnú 

podporu periodika. Odvtedy sa redakcia niekoľkokrát pokúsila o obnovenie 

časopisu (napríklad v roku 2000, 2003, 2005, 2006 – 2008).  

V roku 2002 sa pri združení ČeskoSlovenská scéna sformoval 

dvojjazyčný Ilustrovaný žurnál Černá Labuť.  

Slovenský literárny klub v ČR v spolupráci so Slovensko-českým 

klubom, Českým PEN klubom a Slovenským centrom PEN klubu vydáva 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

211 | S t r a n a  

literárny štvrťročník Zrkadlenie – Zrcadlení, česko-slovenskú revue. Revue 

vznikla v októbri 2001. Predsedníčkou redakčného kruhu je Oľga Feldeková 

a výkonným podpredsedom Vladimír Skalský. Revue je prehľadne členená 

na rubriky Publicistika, Tvorba, Kritika, Autori-Autoři. Vychádza na 224 

stranách. Jej náklad je tisíc exemplárov, pričom Slovensko-český klub odkupuje 

225 exemplárov z každého čísla.  

Evanjelický cirkevný zbor v Prahe vydáva nepravidelne časopis 

s dvojmesačnou periodicitou Evanjelik.  

 

3.2 Elektronické médiá pre Slovákov v Česku  

 Slovenská redakcia Českého rozhlasu vznikla 1. januára 1993. Prvá 

relácia Stretnutia bola odvysielaná v stredu 28. apríla 1993. Bola to hodinová 

beseda s predstaviteľmi zaregistrovaných slovenských spolkov na stanici 

Regina Praha. Tam sa vysielali aj dve 15-minútové relácie v utorok a vo štvrtok.   

Od septembra 1993 sa hodinová relácia presunula na utorok 

na Radiožurnál a 15-minútové relácie na stredu a štvrtok na regionálne okruhy 

ČRo v Brne, Českých Budejoviciach, Hradci Králové, Olomouci, Ostrave, 

Pardubiciach, Plzni, ČRo Region, Stredočeský kraj, ČRo Region, Vysočina ČRo 

Sever servis.13 Od januára 2002 sa upravili časy a slovenská redakcia vysielala 

v pondelok a stredu 15 minút na regionálnych okruhoch. V utorok vysielala 

55 minút na Radiožurnále (od 20.05 do 21.00 hod.).  Od 1. januára 2011 

sa vysielanie presunulo z utorka na nedeľu. Čas zostal nezmenený.   

Pri vzniku relácie Stretnutie stáli Irena Novotná a Ľubica Svárovská. 

Stretnutie moderujú Miro Mokoš, Ľubica Svárovská, Igor Šebo a Richard 

                                                           
13 Pořady pro národnostní menšiny ve vysílání Českého rozhlasu. [online]. [cit. 04-05-2014]. 
Dostupné na internete:  
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCsQFjAA&url
=http%3A%2F%2Fmedia.rozhlas.cz%2F_binary%2F02856118.xls&ei=QaNmU57WHMqp7QbZk
oHABw&usg=AFQjCNE3qkPzB3XvYN0ONU0gU2YV9oLpqA&bvm=bv.65788261,d.ZGU 
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Trsťan. Kmeňovými spolupracovníkmi sú napríklad Oto Görner, Martin Šeďo, 

Darina Sládečková, Tatiana Čabáková či Elena Kotová.14 

Niekoľko združení prevádzkuje na internete svoje webové stránky. 

Napríklad Obec Slovákov v ČR (www.slovak.cz, www.slovaci.cz), SFZ Limbora 

(www.limbora.cz), Slovensko-český klub od októbra 2001 má denne 

aktualizovanú spravodajsko-publicistickú doménu Český a slovenský svet 

(www.czsk.net/svet) určenú Čechom a Slovákom po celom svete. Združenia 

prostredníctvom internetu prezentujú svoju činnosť, Obec Slovákov v ČR 

okrem toho aj svoj časopis Slovenské korene a Slovensko-český klub zase 

 periodikum Slovenské dotyky.15 

  

4. Slovenská národnostná menšina v Maďarsku 

Slováci a Maďari spoločne s ďalšími stredoeurópskymi národmi vyše 

deväť storočí tvorili obyvateľstvo Uhorska. Podľa Dušana Kováča 

„najpravdepodobnejšie je, že začleňovanie slovenského územia a jeho obyvateľstva 

do Uhorska bolo postupným procesom, v ktorom sa kombinovalo násilie s určitými 

dohodami, čo bolo charakteristické pre obdobie včasného stredoveku.“16 

Podľa niektorých historikov tento proces trval až do 12. – 13. storočia. 

Do 17. storočia medzi jeho národmi zriedka dochádzalo ku konfliktom 

motivovaným etnickou neznášanlivosťou. Pod vplyvom nových ideí, najmä 

národného obrodenia, sa však v 18. – 19. storočí táto situácia zmenila, 

čo sa okrem iného odrazilo aj na zvyšujúcej sa miere asimilácie slovenskej 

národnostnej menšiny v Maďarsku.  

Predkovia Slovákov na území dnešného Maďarska žili už pred prícho-

dom starých Maďarov do Karpatskej kotliny. Mnohí z nich sa na zmiešaných 

územiach prirodzeným spôsobom asimilovali do prevažujúceho maďarského 

obyvateľstva.   
                                                           
14 SVÁROVSKÁ, Ľubica. 2014. Rádiožurnál. Stretnutie. [online]. [cit. 04-05-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/porady/_zprava/7096 
15 Slovenské zahraničie. Česká republika. 2014. [online]. [cit. 04-05-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/stranka/44/ceska-republika 
16 KOVAČ, Dušan. 1998. Dejiny Slovenska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998, s. 32. 
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Po odchode tureckých vojsk v 17. storočí sa Slováci zo severného 

Uhorska začali hromadne presídľovať na vyplienené a vyľudnené stredné 

a južné oblasti krajiny v troch veľkých vlnách migrácie. Prvá, spočiatku živelná 

vlna (1690 – 1711) a neskôr organizovaná (1711 – 1754) zasiahla severné 

Zadunajsko (dediny v pilíšskych horách), severovýchodné oblasti dnešného 

Maďarska (okolie Miškovca), okolie Budapešti, Dolnú zem (okolie Békešskej 

Čaby), ale i severozápadné územia dnešného Rumunska (Nadlak a okolie) 

či severné územia súčasného Srbska (Vojvodina). Slováci sa v mnohých 

prípadoch usídlili v dedinách, v ktorých Slováci žili aj pred tureckým vpádom 

(Santov – Pilisszanto, Kestuc – Kesztolc, Čiv – Piliscsev a pod.).17  

Presídľovanie Slovákov bolo vítané a štátom podporované, keďže 

vyľudnené oblasti bolo treba znovu zaľudniť, aby mal kto obrábať pôdu. Táto 

migrácia sa v polovici 18. storočia spomalila, prestala mať masový charakter 

a pokračovala ako zemepánska kolonizácia. Trvala do začiatku 19. storočia. 

Slováci sa sťahovali do opustených a spustošených lokalít a budovali nové 

osady. Tieto obce boli zväčša národnostne a nábožensky homogénne.  Aj táto 

migrácia sa „spomalila a uzavrela ju kontroverzná výmena obyvateľstva medzi 

Československom a Maďarskom v rokoch 1946-48.“18 

Oficiálne údaje a odhady počtu Slovákov v Maďarsku sa výrazne 

odlišujú. V roku 1920 sa k slovenskému materinskému jazyku prihlásilo 141 877 

obyvateľov a odhady udávali 244 000 osôb. Po Viedenskej arbitráži štatistiky 

uvádzali 270 467 osôb a odhady viac ako pol milióna, no v roku 1941 štatistiky 

uvádzali len  75 877. Po repatriácii v rokoch 1946 – 1948, keď sa na Slovensko 

vrátilo 73 273 osôb, uvádzajú oficiálne zdroje už len 25 988 osôb so slovenským 

materinským jazykom a 7 808 so slovenskou národnosťou. Prudký pokles počtu 

Slovákov sa zabrzdil až v poslednom desaťročí 20. storočia. V roku 1990 

                                                           
17 GYIVICSANOVA, Anna. 1997. Levandorlas, megtelepedes (Migracia, usadenie sa). 
In: A magyarországi szlovákok (Slováci v Maďarsku). Budapesť: Utmutato Kiado, 1997, s. 5.  
18 Tamže.  
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sa k slovenskej národnosti prihlásilo 10 459 osôb a v roku 2001 už 17 693 

obyvateľov.19 

Pri sčítaní ľudu v roku 2011 sa k slovenskej národnosti prihlásilo 35 208 

obyvateľov, zatiaľ čo odhady slovenských organizácií udávajú 110 000 

obyvateľov slovenského pôvodu. Člen Valného zhromaždenia Celoštátnej 

slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Imrich Fuhl v tejto súvislosti 

pre TASR povedal, že v sčítaní ľudu bola otázka týkajúca sa národnosti 

nepovinnou, mnohí na ňu neodpovedali. Preto tieto údaje môžu byť skreslené. 

„Považujem za politicky nekorektné, že na základe týchto údajov budú posudzované 

štátne dotácie pre menšiny."20  

Slováci žijú rozptýlene vo viac ako 100 lokalitách. Najpočetnejšie 

sú zastúpení v piatich župách: Komárňansko-ostrihomskej, Novohradskej, 

Peštianskej, Boršódsko-abovsko-zemplínskej a Békešskej. Menšie zastúpenie 

majú aj v regiónoch Zemplín, Bukové pohorie, Východný Novohrad a Bakoň. 

K významným sídlam patria Budapešť, Békešská Čaba, Poľný Berinčok, Sarvaš 

a Slovenský Komlóš. 

Slováci v Maďarsku sú jednou z trinástich štátom uznaných 

národnostných menšín. Postavenie národnostných menšín a etnických skupín 

zakotvuje základný zákon Maďarska21. Stanovuje, že sa podieľajú na moci ľudu 

a sú zložkami štátu. Zaručuje menšine kolektívnu účasť na verejnom živote, 

ustanovenie miestnych samospráv a celoštátnej samosprávy, zachovanie 

a udržanie svojej kultúry, používanie materinského jazyka, vzdelávanie v ňom 

a právo používať krstné mená v materinskom jazyku. Ústava zakotvuje právo 

na zastúpenie menšín v parlamente, ktoré však doposiaľ nebolo realizované.  

                                                           
19 DIASPÓRA. SLOVÁCI V ZAHRANIČÍ. 2014. [online]. [cit. 16-05-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.diaspora.sk/?page_id=1440#madarsko 
20 TASR. 2014. Počet obyvateľov Maďarska klesol o 260-tisíc, Slovákov je 35-tisíc. Údaje 
vychádzajú z výsledkov sčítania ľudu v roku 2011. Počet Slovákov v Maďarsku klesol o 10%. 
[online]. [cit.05-05-2014]. Dostupné na internete: http://www.teraz.sk/zahranicie/scitanie-
ludu-madarsko-pokles-obyvatelst/41630-clanok.html)  
21 MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE – platný od 1. januára 2012. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

215 | S t r a n a  

Zákon o právach národnostných a etnických menšín bol schválený 

v roku 1993.22 Negarantuje podmienky ani prostriedky na realizáciu jeho 

ustanovení. V súčasnosti sa pripravuje jeho novela. Národnostné aspekty 

sú v určitej miere zakotvené aj v ďalších zákonoch (národnostný, volebný atď.) 

 

4.1 Slovenské menšinové samosprávy 

V roku 1994 po prvýkrát popri miestnych a župných zastupiteľstvách 

boli volené aj samosprávy národnostných menšín, ktoré fungujú na územnom 

princípe. Na základe demokratických volieb vznikajú zbory, ktoré majú právnu 

subjektivitu. Sú dotované zo štátneho rozpočtu a rozpočtu miestnych 

a regionálnych samospráv. Ich financovanie z týchto zdrojov je však nedosta-

točné. Preto sa snažia získavať finančné prostriedky zo špeciálnych štátnych 

fondov a nadácií. Pre financovanie svojich aktivít môžu podnikať. Niektoré 

vlastnia kultúrne zariadenia. Menšinová samospráva plní úlohy v oblasti 

verejných služieb, čiže v oblasti menšinového školstva a výchovy, miestnych 

printových a elektronických médií, pestovania tradícií, kultúry a osvety.  

 Napríklad na základe komunálnych volieb v roku 1994 bolo vytvorených 

52 slovenských menšinových samospráv, v roku 1998 sa Slováci uchádzali o 75 

samospráv v 105 volebných okrskoch, a preto výsledných 57 slovenských 

menšinových samospráv zo 195 volebných okrskov považovali za neúspech. 

Po komunálnych voľbách v roku 2001 vzniklo 116 samospráv. 

Ostatné komunálne a národnostné voľby sa v Maďarsku konali 

11. októbra 2014. Spoločnú kandidátku predložila Únia slovenských organizácií 

v Maďarsku (ÚSOM) a Zväz Slovákov v Maďarsku (získali 16 poslaneckých 

miest) a taktiež Slovenský spolok Identita (získala 7 poslaneckých miest). 

Po voľbách sa vytvorí 112 samospráv. „Slováci si môžu znovu založiť šesť župných 

teritoriálnych samospráv, a to v Budapešti, Komárňansko-ostrihomskej, Novohradskej, 

v Békešskej, Boršodsko-abovsko-zemplínskej a Peštianskej župe. (...) Na základe 

výsledku národnostných volieb vznikne nové 23-členné Valné zhromaždenie Celoštátnej 

                                                           
22 Zákon č. LXXVII z roku 1993 o právach národnostných a etnických menšín. 
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slovenskej samosprávy v Maďarsku, ktorého ustanovujúce zasadanie by sa malo 

uskutočniť do mesiaca.“23 Noví poslanci si prevzali poverovacie listiny 28. októbra 

2014. 

 

4.2 Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku 

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM, Budapešť, 1994) 

patrí k najvýznamnejším organizácia Slovákov v Maďarsku. Je partnerom 

vládnych orgánov, parlamentných výborov, politických strán i historických 

cirkví. Jej predsedom je Ján Fuzik.  

V rámci štruktúr CSSM pôsobí jedenásť inštitúcií: Úrad CSSM, slovenské 

školy (v Békešskej Čabe, Budapešti, Novom Meste pod Šiatrom, Sarvaši 

a Slovenskom Komlóši, dve s gymnáziami)24, Výskumný ústav CSSM (Békešská 

Čaba, 1990; pred rokom 2001 pôsobil pod názvom Výskumný ústav Slovákov 

v Maďarsku), Dokumentačné centrum CSSM (2003; Budapešť) zbiera, spracúva 

a sprostredkúva záujemcom dokumenty duchovnej kultúry Slovákov 

v Maďarsku), Pedagogické metodické centrum CSSM v Békešskej Čabe, 

Osvetové centrum CSSM (riadi desať regionálnych kultúrnych 

stredísk), amatérske divadlo Vertigo (1997) s amatérskou i profesionálnou 

zložkou, hospodárska spoločnosť – Nezisková verejnoprospešná s. r. o. 

Legatum.25  

K najvýznamnejším podujatiam CSSM patrí tradičný Deň Slovákov 

v Maďarsku, celoštátne stretnutie slovenských folklórnych súborov, prehliadka 

detských divadelných súborov. CSSM je majiteľom Ľudových novín, 

                                                           
23 (ef). Skončili sa komunálne a národnostné voľby. In: Ľudové noviny. [online]. [cit. 16-10-2014]. 
Dostupné na internete: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/21892-skon-ili-sa-
komunalne-a-narodnostne-vo-by  
24 Tieto školy si zachovali názov slovenské, no boli to bilingválne školy. Na 75 školách sa 
slovenský jazyk vyučuje ako cudzí jazyk. Vo viac ako 60 materských školách sa slovenský jazyk 
vyučuje niekoľko hodín týždenne. V Budapešti sa vyučuje v slovenskom jazyku od materskej 
školy po nadstavbové štúdium. 
25 PAPUČEK, Zlatko. 2014. Zasadalo Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy 
v Maďarsku. In: Ľudové noviny, 2014, roč. 58, č. 21, 22. mája 2014, s. 4 – 5.  
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týždenníka  Slovákov v Maďarsku. Vydáva ho verejnoprospešná spoločnosť 

Legatum. 

Vďaka pozitívnej diskriminácii na zvolenie národnostného poslanca stačí 

iba štvrtina hlasov potrebných na získanie bežného parlamentného mandátu, 

no ani toto zvýhodnenie neviedlo k úspechu. Žiaden predstaviteľ národnostnej 

menšiny sa nestal poslancom maďarského parlamentu. Zákon  však umožňuje, 

aby sa na práci parlamentu podieľali národnostní hovorcovia, zástupcovia 

13 národnostných menšín.  

Maďarský parlament 26. mája 2014 na základe iniciatívy národnostných 

hovorcov rozhodol, že parlamentný výbor zastupujúci národnosti žijúce 

v Maďarsku sa bude nazývať Výbor národností žijúcich v Maďarsku. Jeho 

členmi sa stali národnostní hovorcovia a predsedom sa stal Ján Fuzik.  

 

4.3 Občianske združenia Slovákov v Maďarsku 

V povojnovom období osvetovú a kultúrno-politickú činnosť vyvíjala 

slovenská vetva Antifašistického frontu Slovanov (AFS). Vo svojom programe 

zakotvil všestranný rozvoj spoločenského, kultúrneho a školského života 

slovanských národností v Maďarsku. Od 3. júna 1945 vydával týždenník 

Sloboda, ktorý vychádzal v slovenskom a srbskom jazyku.26 Časť členov AFS 

založila v roku 1947 Zväz Slovanov v Maďarsku, ktorý zastupoval aj záujmy 

malej českej národnostnej menšiny, ktorá žila v okolí Päťkostolia.  

AFS v roku 1948 zanikol a od 19. decembra 1948 záujmy Slovákov 

v politickej, kultúrnej a hospodárskej oblasti zabezpečoval Demokratický zväz 

Slovákov v Maďarsku (DZSM). Do roku 1956, do vypuknutia maďarského 

povstania vydával týždenník Naša sloboda. Po 11 mesiacoch od skončenia 

maďarského povstania od 4. októbra 1957 vychádza pod názvom Ľudové 

noviny. Zväz sa postupne vzdával svojich politických ambícií, jeho miestne 

organizácie boli zrušené a v roku 1989 sa v dôsledku spoločensko-politických 
                                                           
26 BÁRKÁNYI, Zoltán. 2014. Šesťdesiatročné jubileum ZSM. [online]. [cit. 22-09-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.oslovma.hu/zsm.hu/adresar?id=35:zoltan-barkanyi-esdesiatrone-
jubileum-zsm 
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zmien pretransformoval na Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM), najväčšiu 

slovenskú spoločenskú organizáciu. ZSM má v súčasnosti vyše 3 000 členov 

v 85 miestnych pobočkách zväzu po celom území Maďarska. Bohaté kultúrne 

aktivity vyvíjajú pobočky ZSM v Sarvaši, Slovenskom Komlóši a Békešskej 

Čabe a inde. Reprezentujú ich folklórne a iné súbory detí, mládeže i dospelých. 

ZSM sa orientuje predovšetkým na slovenské národnostné školstvo, 

vyučovanie slovenského jazyka, veľkú pozornosť venuje slovenským deťom 

a mládeži. Predsedníčkou ZSM je v súčasnosti Ruženka Egyedová Baráneková.  

Ďalej pracuje Únia slovenských organizácií v Maďarsku, ktorej 

predsedom je František Zelman, Verejnoprospešná nadácia za Slovákov 

v Maďarsku. Predsedom jej kuratória je István Mali.  

V roku 1990 niekoľko desiatok slovenských literátov a výtvarných 

umelcov založilo Združenie slovenských spisovateľov a umelcov 

v Maďarsku. Najmladšej generácii je určená celoštátna Organizácia slovenskej 

mládeže v Maďarsku. Spolkový život bol organizovaný aj na náboženskej báze. 

Kresťanský spolok Slovákov v Maďarsku (1994 – 1998) sa orientoval 

na znovuoživenie duchovného života a vydával ekumenický časopis Cesta, 

pravda, život. Pre nedostatok finančných prostriedkov oba zanikli. 

Ďalej sú to tieto spolky a organizácie: Kultúrny spolok sarvašských 

Slovákov Vernosť, Nadácia Za komlóšskych Slovákov, Organizácia 

dolnozemských Slovákov, Organizácia komlóšskych Slovákov, Organizácia 

Slovákov v Malom Kereši, Organizácia Slovákov v Poľnom Berinčoku, Spolok 

pre zachovanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši, Spolok 

segedínskych Slovákov, Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych 

Slovákov atď. 

V mnohých slovenských obciach aktívne pracujú súbory. Napríklad 

Budapeštiansky slovenský spevácky zbor Ozvena, Folklórny spolok Lipa 

(vznikol v roku 1990 ako Ústredný Slovenský tanečný súbor Prameň, od roku 

2003 pod názvom Lipa), folklórny súbor Podpoľanec, slovenský spevokol 
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a detská spevácka skupina z Mlynkov a mnohé ďalšie. Vo svojom repertoári 

majú spevy a tance zo Slovenska, ale aj z Maďarska.  

  

4.4 Médiá Slovákov a pre Slovákov v Maďarsku 

K médiám Slovákov v Maďarsku patria Ľudové noviny, týždenník 

Slovákov Maďarsku (Budapešť, 1957). Aj napriek nedostatku finančných 

prostriedkov vychádzajú slovenské regionálne periodiká, resp. slovenské 

prílohy regionálnych periodík v maďarskom jazyku: dvojmesačník 

Budapeštiansky Slovák, dvojjazyčný časopis slovenskej samosprávy v Budapešti 

(1996), mesačník Čabianskej organizácie Slovákov Čabän (1997); mesačník 

Pilíšan (1998, Szent Kereszi Hírmondó), časopis slovenskej samosprávy 

v Mlynkoch; Komlóšska mozaika, pôvodne Komlóšsky hlásnik (1993), jeden – 

dvojstranová príloha mesačníka Komlósi Hírmondó; Novinkár nad Kerešom, 

slovenská príloha týždenníka Szarvas és vidéke (1999; Sarvaš a jeho okolie), 

dvojjazyčný dvojtýždenník Zrnko – Magocska a Dolnozemský Slovák, časopis 

Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku.  

Vychádza aj neperiodická tlač – Náš kalendár a Čabiansky kalendár. 

K elektronickým médiám patrí rozhlasové a televízne vysielanie a dva portály: 

portál www.luno.hu, ktorý prevádzkujú Ľudové noviny, a nezávislý portál 

www.oslovma.hu, Slovák v Maďarsku – Magyarországi Szlovák, ktorého 

zakladateľom, prevádzkovateľom a redaktorom je Imrich Fuhl a ktorý prináša 

správy a informácie o slovenskej komunite a aj monitoring slovenskej 

a maďarskej tlače.  

Pre Slovákov v Maďarsku vysiela verejnoprávny Maďarský rozhlas 

i verejnoprávna Maďarská televízia. 
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4.4.1 Printové médiá Slovákov v Maďarsku 

Ľudové noviny, týždenník Slovákov v Maďarsku (Budapešť, 4. 10. 

1957; do roku 1989 ako týždenník slovenských pracujúcich v Maďarsku) 

je transformovaným pokračovateľom týždenníka Naša sloboda (1949 – 1956), 

orgánu DZSM. Jeho príloha pre deti a mládež Náš pionier sa v roku 1953 stala 

samostatným dvojtýždenníkom pre mládež, ktorý vychádzal počas školského 

roka. Vypuknutie revolúcie v roku 1956 bolo príčinou zániku týchto periodík.  

Juraj Bielik si vytýčil cieľ pre Ľudové noviny: „Predovšetkým to, aby pomá-

hali kultúrne pozdvihnutie tunajšieho slovenského ľudu, aby ho poučili, vychovávali, 

informovali a pobavili vo vlastnej rodnej reči.“27 

Na vývoji Ľudových novín sa podieľali jeho šéfredaktori ako napríklad 

Ján Hanko, František Križan, Pavol Kondač, Zoltán Bárkányi, Imrich Fuhl. 

 Majiteľom Ľudových novín je Celoštátna slovenská samospráva, 

vydavateľom Verejnoprospešná nezisková spoločnosť Legatum. V januári 2012 

poverenou a neskôr riadnou šéfredaktorkou Ľudových novín sa stala Ivett 

Körtvélyesi Horváthová. Zástupkyňou šéfredaktorky je Eva Patayová 

Fábiánová, technickým redaktorom a zodpovedným za grafickú úpravu Zlatko 

Papuček, reportérkou-redaktorkou Andrea Kiss a jazykovým redaktorom 

Gregor M. Papucsek, významný publicista a glosátor. 

Týždenník Ľudové noviny je plnofarebný. Má charakter magazínu. 

Vychádza na 20 stranách formátu A4. Na titulnej strane uverejňuje dve až tri 

fotografie s titulkami príslušných novinárskych prejavov z najvýznamnejších 

podujatí predchádzajúceho týždňa. Na druhej strane sa nachádza tiráž a Obsah. 

Väčšina strán je označená hlavičkami rubrík: 1 otázka – 1 odpoveď, Politika, 

Kultúra, Referát, Školstvo, Deti a mládež, Náboženský život, Žena a spoločnosť, 

Literatúra, Na voľné chvíle, Mozaika, ktoré vystihujú obsah týždenníka. 

Je aj žánrovo pestrý. Prináša správy, referáty, rozhovory, reportáže, ale aj analy-

tické príspevky – rozbory, ale aj krátke literárne útvary. Redakcia sa snaží 

                                                           
27 BIELIK, Juraj. 1957. S novou voľou a chuťou do prace. In: Ľudové noviny, roč. 1, č. 1, 4. 10. 
1957, s. 1. 
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uverejňovať príspevky pre všetky vekové kategórie svojich čitateľov, kladie 

dôraz na apolitickosť, pluralitu názorov a na to, aby týždenník bol otvoreným 

fórom.  

Pred desiatimi rokmi „vzniklo naše prvé médium s dennou periodicitou: portál 

www.luno.hu“.28 Iniciátorom internetových novín bol bývalý novinár – redaktor 

(1983 – 2011), technický redaktor i šéfredaktor týždenníka (1991 – 1992, 2002 – 

2007) Imrich Fuhl. Portál je členený podobne ako samotné noviny. Jeho 

výhodou je, že prináša aktuálne informácie a elektronicky archivuje Ľudové 

noviny od roku 2004. Stránka prešla niekoľkými modernizáciami. „Doposiaľ 

najradikálnejšia nastala v dvoch kolách v roku 2013, a to aj vďaka dva a pol miliónovej 

podpore od Ministerstva ľudských zdrojov (EMMI).“29 

V polovici roku 2011 vznikla facebooková stránka Ľudových novín, 

na ktorej sa „zdieľajú“ všetky príspevky z portálu, ale aj zo slovenskej 

i maďarskej tlače. Od roku 2013 je možné čítať noviny aj prostredníctvom 

smartfónov. Od konca roku 2013 redakcia vykladá kompletné číslo týždenníka 

na portál vo formáte PDF s týždenným odkladom s ohľadom na predplatiteľov. 

A napokon je tam kalendár, v ktorom sú uložené informácie o pripravovaných 

podujatiach slovenskej národnostnej menšiny.30 

Najvýznamnejšou úlohou Ľudových novín, týždenníka Slovákov 

v Maďarsku a denne aktualizovaného portálu www.luno.hu, je prispieť 

k zachovávaniu a rozvíjaniu identity, materinského jazyka, kultúry a tradícií 

Slovákov v Maďarsku. 

Budapeštiansky Slovák, dvojmesačný dvojjazyčný časopis Slovenskej 

samosprávy v Budapešti začal vychádzať v septembri 1996. Časopis spája 

slovenské samosprávy hlavného mesta a informuje o politickom, spoločenskom 

i kultúrnom živote Slovákov v Budapešti. Spočiatku vychádzal na 12 čierno-

bielych stranách, od piateho čísla roku 1997 väčšinou na 16 stranách formátu 
                                                           
28 PAPUČEK, Zlatko. 2014. Dekáda portálu www.luno.hu. [online]. [cit. 25-10-2014]. Dostupné 
na internete: http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kaleidoskop/21922-dekada-portalu-
www-luno-hu 
29 Tamže. 
30 Tamže. 
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A4. Strany sú zalomené na tri stĺpce a oddelené modrou linkou. Štyri posledné 

strany sú v maďarskom jazyku pod hlavičkou Budapesti Szlovák. Spočiatku 

to bol voľne vložený list. Obálka je na kriedovom papieri, ostatné strany boli na 

novinovom papieri a od roku 2000 tiež na kriedovom papieri.  

Od roku 1998 vychádza farebne titulná i posledná strana časopisu 

a viacero vnútorných strán. Na prvej strane je umiestnená hlavička, zväčša 

veľkoformátová fotografia slovenskej osobnosti Budapešti, báseň a obsah. 

Na poslednej strane sú uverejňované fotografie z podujatí budapeštianskej 

samosprávy. Časopis spočiatku vychádzal v náklade 3 000 exemplárov, 

v súčasnosti je to 1 500 výtlačkov. Pri redakčnej a korektorskej práci pomáhajú 

aj redaktori Ľudových novín. 

V úvodníku prvého čísla časopisu v septembri roku 1996 predsedníčka 

budapeštianskej slovenskej samosprávy Zuzana Hollósyová a hlavná 

redaktorka časopisu Ildika Fúziková zdôraznili: „Cieľom nášho časopisu 

je oboznamovať vás s bohatou minulosťou našich tunajších rodákov a priblížiť vám 

súčasný život Slovákov.”31 

Od začiatku vydávania Budapeštianskeho Slováka ho redigovali štyria 

hlavní redaktori. Obsah a formu mesačníka udali jeho prví dvaja hlavní 

redaktori: Ildika Fúziková a Michal Hrivnák. V januári 2003 redigovanie 

časopisu prevzala Alžbeta Hollerová-Račková. V októbri 2007 sa stala hlavnou 

redaktorkou Ľudových novín. Po nej bola redaktorkou Budapeštianskeho 

Slováka Eva Fábiánová, ktorá od roku 2002 je redaktorkou Ľudových novín. 

V súčasnosti redakciu vedie redakčná rada slovenskej samosprávy Budapešti, 

ktorej členmi sú jej poslanci. 

 Najvýznamnejšou rubrikou časopisu je kultúrna rubrika. K jej vývoju 

prispeli aj Oldrich Kníchal a Gregor Papuček. Sú v nej uverejňované básne 

a novely slovenských autorov v Maďarsku, informácie o výstavách, literárnych 

večeroch, vystúpeniach spevokolu alebo o predstaveniach slovenského divadla 

Vertigo. V súčasnosti je už tradíciou fašiangový bál, slovenské Vianoce alebo 

                                                           
31 BUDAPEŠTIANSKY SLOVÁK. 1996, roč. 1, č. 1, s. 1. 
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podujatie Deň budapeštianskych Slovákov. V rubrike Literatúra našich 

autorov, v súčasnosti pod hlavičkou Z literárnej tvorby, šéfredaktorka 

sa usiluje častejšie uverejňovať aj beletriu, poviedky a básne slovenských 

autorov v Maďarsku. 

Počas redigovania Alžbety Hollerovej-Račkovej sa vykryštalizovala 

forma i obsah Budapeštianskeho Slováka. Štruktúra novín je prehľadná. 

Časopis je tematicky bohatý a pestrý. Prispievateľmi sú predovšetkým 

príslušníci slovenskej inteligencie v Maďarsku, zriedka publikujú aj autori 

zo Slovenska. Najviac zastúpené sú spravodajské žánre, najmä rozšírená 

správa, v menšej miere novinárske publicistické žánre – reportáže, rozhovory, 

komentáre, glosy.  

Najväčší priestor dostáva rubrika Zo života našich samospráv. 

Dôležitými rubrikami sa stali rubriky Známe osobnosti a Z histórie Budapešti.  

V rubrike Literatúra našich autorov (neskôr pod názvom Z literárnej tvorby) 

je uverejňovaná aj beletria, poviedky a básne slovenských autorov v Maďarsku.  

Špecifikom Budapeštianskeho Slováka je, že je jediným slovenským 

časopisom jedného hlavného mesta, ktorý je určený národnostnej menšine 

vo veľkomestskom prostredí. 

Mesačník Čabän vychádza od roku 1997. Vydáva ho Čabianska 

organizácia Slovákov (ČOS; 300 členov). Za periodikum je zodpovedný 

predseda organizácie Michal Lásik. Jeho dlhoročnou redaktorkou bola Anna 

Ištvánová. Od januára 2014 redaktorkou Čabäna je konateľka ČOS Hajnalka 

Krajcsovicsová. Časopis vychádza zväčša na šiestich – ôsmich čierno-bielych 

stranách formátu A4. Okolo hlavičky je modrý rámik a modré začiatočné 

písmeno názvu novín, čiže „Č“ v hlavičke i v tiráži na poslednej strane. 

Vychádza bezplatne, v náklade 500 výtlačkov. Mesačník pravidelne informuje 

o živote v Békešskej Čabe a jej okolí, ale prináša aj reportáže o činnosti 

dolnozemských Slovákov.32 Často publikuje príspevky v nárečí. Uverejňuje 

                                                           
32 PAPUCSEK, Zlatko. 2007. Ľudové noviny (1996 – 2006). [Diplomová práca]. Bratislava: FF UK, 
2007, s. 42. 
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množstvo fotografií. Obsah len minimálne člení na rubriky. Až v druhej 

polovici časopisu sú rubriky Zaujímavosti, Krátke správy, Ponuka na... 

(uvedený mesiac). 

Mesačník Pilíšan, časopis slovenskej samosprávy v Mlynkoch 

(Szentkereszti Hírmondó, Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat lapja), začal 

vychádzať v roku 1998. Jeho editorkou je Hilda Papucsek. Vychádza v dvoch 

verziách, v slovenskom i maďarskom jazyku, pričom na 16 stranách slovenskej 

verzie je uverejňovaných niekoľko príspevkov v maďarskom jazyku, niekedy 

aj celá strana. Jeho náklad je 800 výtlačkov. Časopis odráža aktuálny aktívny 

spoločenský, politický, kultúrny, školský i športový život Pilíšanov.  

Samospráva obce, v ktorej ako jedinej v Maďarsku je nadpolovičná 

väčšina obyvateľov slovenskej národnosti (55 %), postupne odstúpila 

od vydávania slovenskej verzie mesačníka Pilíšan, spochybnila potrebu 

a úroveň slovenského jazyka v materskej a základnej škole, zasiahla do profilu 

miestnej káblovej televízie a obmedzila jej vysielanie v slovenskom jazyku atď. 

Okrem toho koncom marca 2008 rozhodla o vysťahovaní slovenských 

organizácií zo Slovenského domu a o ich presťahovaní mimo centra obce.  

Maďarský ombudsman pre menšinové práva konštatoval, že starosta 

a poslanci obce Mlynky nepostupovali v súlade so zákonom. Vláda SR prijala 

vyhlásenie, v ktorom vyjadrila znepokojenie. Napokon bolo rozhodnuté, 

že do konca roku 2008 bude postavený nový Slovenský dom z finančných 

prostriedkov maďarskej a slovenskej vlády. Slovenský dom bol slávnostne 

otvorený 2. októbra 2012. 

Komlóšska mozaika je mesačná dvojstranová príloha dvojtýždenníka 

Komlósi Hírmondó (Komlóšsky hlásnik; príloha spočiatku vychádzala pod 

týmto názvom). Periodikum vzniklo v roku 1993. Vychádza na 20 stranách 

formátu A4. Dvojtýždenník vychádza s podporou samosprávy mesta 

a vo svojej slovenskej prílohe „sa prihovára každej vekovej skupine, pravidelne 

prináša napr. básne Juraja Dolnozemského, aktuality zo života mesta, fotografiami 

ilustrovane spravodajstva z podujatí dolnozemskej Slovače, krížovky, hádanky pre deti, 
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vtipy, recepty tradičných slovenských jedál, ako aj zaujímavé príspevky, príbehy 

Ondreja Lopušného v komlóšskom nárečí.“33 Redaktorkou je Dagmar Kötelesová 

a lektorkou Alžbeta Tušková. 

Novinkár nad Kerekešom (1997) je 4-stranová mesačná príloha 

týždenníka Szarvas es videke (Sarvaš a jeho okolie), ktorý vychádza 

na 20 stranách formátu A4. Vydáva ju národnostná samospráva v Sarvaši. 

Jej zakladateľom a zodpovedným za vydanie je Tibor Mótyán, ktorý 

pri desiatom výročí prílohy poukázal na to, že „prvoradým zámerom a cieľom 

slovenskej prílohy je pestovanie, zveľaďovanie a propagovanie kultúrnych a duchovných 

hodnôt Slovákov žijúcich v Sarvaši a jeho okolí, ktorí tu žijú už takmer 300 rokov.“34 

Redaktorkou je Katarína Lestyanová, jazykovou lektorkou Anna Franková. 

Príloha informuje o živote slovenskej národnostnej menšiny v Sarvaši a jeho 

okolí, o kultúrnych a spoločenských podujatiach, o činnosti miestnej 

samosprávy, o miestnej slovenskej základnej škole atď. „Príloha zabezpečuje 

možnosť aj pre slovenských básnikov a spisovateľov žijúcich v tomto okolí, aby sa 

prostredníctvom svojej tvorby prezentovali. (…) Píšeme a uverejňujeme príspevky 

od svojich čitateľov v slovenskom jazyku, ba aj v nárečí.“35 

Prvé číslo dvojjazyčného časopisu Naša obec Čabasabady (A mi falunk, 

Csabaszabadi) vydala obecná samospráva v obci Čabasabady na Vianoce 1993. 

V rokoch 1998 – 2006 v obci vychádzali dva tituly periodickej tlače: skromnejšie 

noviny pod názvom Náš domov Čabasabady (Otthonunk, Csabaszabadi) 

a Spolok za Čabasabadi od roku 1998 vydáva dvojjazyčný dvojtýždenník Zrnko 

– Magocska, ktorý ako jediný vychádza dodnes. Je to dvojmesačník v náklade 

200 – 300 výtlačkov. Zodpovednou redaktorkou je Alžbeta Erősová. Časopis 

uverejňuje informácie o udalostiach v obci: správy o zasadnutí volených zborov 

obce, o jej hospodárení, o grantoch, ale aj cestovný poriadok medzimestskej 

dopravy. Svoje miesto tu majú všetky občianske organizácie a záujmové krúžky 

                                                           
33 PALOVA MAKAIOVA, I. 2007. Komlóšsky hlásnik. In: Náš kalendár 2007. Komlós, 2007, s. 27. 
34 MÓTYÁN, Tibor. 2007. Novinkár nad Kerešom. In: Náš kalendár 2007. Komlós, 2007, s. 29. 
35 Tamže. 
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v obci. Obľubu si získala poézia, diela slovenských autorov v Maďarsku 

i rozprávky z pera miestnych detí. 

Obnovený štvrťročník Dolnozemský Slovák, časopis Slovákov 

v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku, kultúrno-vedecké periodikum, má osobitné 

postavenie medzi slovenskými periodikami na Dolnej zemi. Jeho prvé číslo 

vyšlo v roku 1996. Časopis vychádzal už aj v rokoch 1902 – 1914 a 1918 – 1920 

v Novom Sade. Preto na titulnej strane a v tiráži v roku 2014 sa popri ročníku 19 

uvádza aj ročník 34. Jeho vydavateľom bolo Národné literárne centrum 

Bratislava, ktoré poveril Spolok vojvodinských Slovákov (Nový Sad, Srbsko), 

Spolok slovenských spisovateľov (Maďarsko), Vedecká literárna spoločnosť 

Ivana Kraska (Nadlak, Rumunsko). V súčasnosti má osem vydavateľov: troch 

zo Srbska, troch z Maďarska a dvoch z Rumunska. Redakcia pracuje v Nadlaku 

v Rumunsku. V súčasnosti v redakcii pracuje Ivan Miroslav Ambruš 

(Rumunsko), hlavný a zodpovedný redaktor, Alžbeta Uhrinová Hornoková 

(Maďarsko) a Ladislav Čáni (Srbsko). Redakčná rada je osemčlenná. Časopis 

spočiatku vychádzal na 48 stranách, neskôr na 80 stranách, formátu A4 

v náklade 1 000 výtlačkov. V Dolnozemskom Slovákovi sú uverejňované 

príspevky predovšetkým dolnozemských Slovákov – historické, národopisné 

a folkloristické, ale aj príspevky o jazyku, školstve, kultúre i o cirkevných 

otázkach.  

 

4.4.2 Neperiodická tlač Slovákov v Maďarsku 

Náš kalendár po prvýkrát vyšiel v roku 1952. Spočiatku vychádzal 

ako ročenka DZSM, resp. ZSM. Od roku 1996 ho vydáva CSSM. Zodpovednou 

redaktorkou je Ildika Klauszová Fúziková. Vydavateľom je Legatum, 

nezisková verejnoprospešná spol. s r.o. Kalendár prináša kalendár na aktuálny 

rok s označenými sviatkami, oslavami i meninami, okrem toho však obsahuje 

aj „portréty, rozhovory, náboženské a národopisné príspevky, básne, prózu našich 
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slovenských autorov, zaujímavosti, recepty, vtipy a krížovky.“36 Je to mimoriadne 

polygraficky i obsahovo kvalitná ročenka. Vychádza farebne na kvalitnom 

papieri na 200 stranách. Je zaujímavým celoročným čítaním.  

Čabiansky kalendár vychádzal už v rokoch 1920 – 1948 ako ľudové 

čítanie a neskôr ako populárno-vedecká ročenka. Obnovený bol v roku 1962. 

V súčasnosti ho vydáva Čabianska organizácia Slovákov. Jeho šéfredaktorkou 

je Alžbeta Hollerová Račková. Kalendár vychádza v náklade 500 výtlačkov. 

Graficky sa podobá Nášmu kalendáru, no uverejňuje len čierno-biele fotografie. 

Kalendár má kalendárnu časť, textovú časť so šiestimi rubrikami a v závere 

je Kronika udalostí z predchádzajúceho roka. Prináša príspevky o domácich 

udalostiach, školstve, náboženstve, tvorbu domácich i dolnozemských autorov. 

Dostáva sa do rúk aj Slovákom vo Vojvodine a v Rumunsku. 

 

4.4.3 Elektronické médiá pre Slovákov v Maďarsku 

Najdlhšiu tradíciu spomedzi elektronických médií pre Slovákov 

v Maďarsku má rozhlasové vysielanie Maďarského rozhlasu. Jeho redakcia 

vznikla v roku 1974 a prvá relácia bola odvysielaná 1. apríla 1974. Štúdio bolo 

spočiatku v Szolnoku, v roku 1979 sa slovenská redakcia presťahovala 

do Miškovca. Redakcia týždenne pripravovala dvakrát 30 minút na celoštátnej 

stanici Bartók, okrem toho mala týždenne ešte jedno polhodinové regionálne 

vysielanie pre Boršódsku, Hevéšsku a Novohradskú župu. V roku 1987 

sa slovenská redakcia presťahovala do Segedína, čím sa dostala bližšie k Dolnej 

zemi, k najpočetnejšej komunite slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, 

pre ktorú vysielala regionálne relácie. V Miškovci naďalej ostalo týždenne 

jednorazové regionálne vysielanie v slovenčine.37  

Od roku 1990 začala slovenská redakcia Maďarského rozhlasu vysielať 

najprv každý deň 20-minútové, neskôr už aj 30-minútové relácie v materinskom 

jazyku. Od 1. júla 1993 redakcia vysielala denne dve hodiny. Zachovali 
                                                           
36 FÚZIKOVÁ, Ildika. 2007. Náš kalendár. In: Náš kalendár 2007, s. 23. 
37 MARGOVÁ, Mária. 2007. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. In: Náš kalendár 2007. 
s. 13. 
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sa celoštátne večerné polhodinové relácie a pribudli denne 90-minútové 

regionálne programy pre dolnozemských Slovákov. 

Ďalšia veľká zmena vo vysielaní nielen slovenskej relácie, ale aj všetkých 

ostatných národnostných relácií, nastala 1. februára 2007, keď vznikol 

samostatný okruh Maďarského rozhlasu pre národnostné menšiny – MR4. 

Odvtedy sa slovenské národnostné vysielanie dá prijímať na celom území 

Maďarska každý deň v týždni od 18.00 – 20.00 hod. Okrem toho slovenská 

redakcia naďalej vysiela aj pre dolnozemský región počas pracovných dni 

od 9.00 – 10.30 hod. a počas víkendov od 13.00 – 14.30 hod.38 

Magazín V materskom jazyku sa vysiela denne a celoštátne v rozsahu 

30 minút o 18.30 hod. na stanici Rádio Kossuth na UKV. Segedínska redakcia 

pripravuje okrem toho denne 90-minutovú regionálnu reláciu, ktorá sa hlási 

vo všedný deň o 9. hodine a koncom týždňa o 13. hodine. V nedeľu vysiela 

regionálne 20-minutové slovenské vysielania aj z Miškovca.  

V Maďarskom rozhlase pripravujú aj spoločný národnostný program 

v maďarčine pod názvom V jednej vlasti, ktorý regionálne štúdiá striedavo 

redigujú. Tento 30-minutový magazín sa hlási v sobotu o 13. hodine a podieľajú 

sa na ňom aj spolupracovníci slovenskej redakcie. Denné polhodinové 

celoštátne vysielanie tvorí spravodajský blok a z dve – tri aktuálne reportáže, 

prípadne spravodajstvo. Ďalej sú to tematické bloky: náboženské, literárne, 

folklórne a ženské magazíny.39   

Prvá televízna relácia Maďarskej televízie (MTV) v slovenskom jazyku – 

magazín Naša obrazovka bola odvysielaná z Regionálneho štúdia v Segedíne 

20. septembra 1983. Vysielali ju raz mesačne 15 minút. Jej iniciátorom bol Jan 

Fuzik. „Program ma od počiatku viacero cieľov: oslovuje tu žijúcich Slovákov, 

ale zároveň aj väčšinovému národu sprostredkúva hodnoty nielen domácej, 

ale aj všeobecnej slovenskej kultúry. V neposlednom rade sa snaží ukázať obyvateľom 

                                                           
38 RAKOCZA, R. 2014. Marga Maria, a szlovak nemzetisegi mősor szerkesztıje – Interview s Máriou 
Margovou. [online]. [cit. 26-07-2014]. Dostupne na internete: http://www.radio.hu/read/213763 
39 FUZIK, Ján. 2014. Médiá Slovákov v Maďarsku. [online]. [cit. 30-06-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.czsk.net/svet/clanky/svet/madarska_tlac.html 
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materskej krajiny a Slovákom žijúcim vo svete hodnoty, tradície Slovákov 

v Maďarsku.“40 V roku 1993 boli zavedené maďarské titulky, čo prispelo 

k zvýšeniu sledovanosti relácie. V septembri 1997 Naša obrazovka zmenila 

názov na Domovina. Je to pondelňajšia 26-minútová relácia. Slovenská redakcia 

je súčasťou Hlavnej redakcie náboženských, národnostných a zahraničných 

programov verejnoprávnej Maďarskej televízie. Domovinu na kvalitnej 

profesionálnej úrovni pripravuje vedúca redakcie, režisérka a moderátorka 

Zuzana Antalová, redaktor a moderátor Ján Bencsik a technickí televízni 

spolupracovníci. Relácie sa skladajú z krátkeho spravodajského bloku,     

dvoch-troch reportáží, resp. z besedy, publicistického rozhovoru alebo 

dokumentu.41 

V MTV sa pripravuje aj spoločný mesačný 90-minútový národnostný 

magazín Spolu.    

V roku 1989  v Novom Meste pod Šiatrom začala Televízia Zemplín raz 

mesačne vysielať polhodinový slovenský magazín, ktorý sa vysiela dodnes ako 

dvojtýždenník.  

Káblová televízia Čaba TV v Békešskej Čabe pripravuje a vysiela 

mesačné slovenské spravodajské bloky a magazín od roku 1996. Reláciu 

rediguje Elena Albertiová-Kožuchová.  

V Slovenskom Komlóši vysiela miestna Komlóš TV týždenný hodinový 

magazín v maďarskom jazyku, ktorý pravidelne prináša aj príspevky 

v slovenskom jazyku. Záznamy slovenských kultúrnych podujatí vysiela 

miestna káblová televízia v Sarvaši, Oroszlányi, Kestúci, Santove, Číve a inde.  

 

5. Slovenská národnostná menšina v Poľskej republike 

Slovenská národnostná menšina v Poľsku nevznikla migráciou, ale 

v dôsledku úpravy štátnych hraníc medzi bývalou Československou 

                                                           
40 ANTALOVA, Z. 2007. O Slovenskom magazíne Maďarskej televízie. In: Náš kalendár 2007. 
s. 11. 
41 DOMOVINA. 2014. [online]. [cit. 30-09-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.mediaklikk.hu/musor/domovina/ 
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republikou a Poľskom. Po zániku Rakúsko-Uhorska vznikol medzi 

novovzniknutými štátmi – Československom a Poľskom – spor o územie Oravy 

a Spiša. Veľvyslanecká konferencia v belgickom kúpeľnom meste Spa 28. júla 

1920 rozhodla o rozdelení sporného územia Oravy a Spiša medzi oba štáty. 

Toto rozhodnutie bolo spresnené československo-poľskou zmluvou 

zo 6.11.1921. Československu zo sporného územia na Orave a Spiši pripadlo 44 

obcí, Poľsku 27 obcí s 25 tisícmi obyvateľov. 

Spory naďalej pokračovali. Preto diplomatický konflikt vyriešila 

až Konferencia Ligy národov 12. marca 1924. Rozhodla, že ČSR si ponechá 

územie Ždiaru a Tatranskej Javoriny a vymení si územia okolo Vyšnej Lipnice 

(a zvyšok obce) na Orave za dediny Suchá Hora a Hladovka (tiež na Orave), 

ktoré boli pôvodne prisúdené Poľsku. Nové hranice boli potvrdené Česko-

slovensko–Poľskou zmluvou z 24. apríla 1925 a sú totožné s dnešnou hranicou.  

Na základe zmluvy o hraniciach Poľsku pripadlo 13 spišských obcí 

s rozlohou 195 km² s 8 747 obyvateľmi (Čierna Hora, Durštín, Fridman s osadou 

Falštýn, Jurgov, Kacvín, Krempachy, Lapšanka, Nedeca, Nižné Lapše, Nová 

Belá, Repiská, Tribš, Vyšné Lapše) a 12 oravských obcí s rozlohou 389 km² 

so 16 133 obyvateľmi (Bukovina–Podsklie, Harkabúz, Chyžné, Jablonka, Nižná 

Lipnica, Nižná Zubrica, Orávka, Pekelník, Podvlk, Srnie, Vyšná Lipnica 

a Vyšná Zubrica), ktorých obyvatelia boli takmer výlučne Slováci, resp. sa za 

nich považovali. 

Na území, ktoré pripadlo Poľsku, žilo vtedy 95% obyvateľov slovenskej 

národnosti. Sčítanie ľudu v roku 1921 a 1930 však zaznamenalo len poľskú 

národnosť. Iná národnosť sa pri ňom nezisťovala. Slovenská menšina v Poľsku 

bola prehliadaná a aj napriek ratifikácii zmluvy z roku 1925, ktorá upravovala 

postavenie československej menšiny v Poľsku, sa jej postavenie nezlepšilo. 

Určitým zlepšením v oblasti používania slovenského jazyka bola reforma 

z roku 1933, ktorá odporúčala zavedenie výučby jazyka najbližších susedov.42  

                                                           
42 Slováci v Poľsku [online]. [cit. 04-05-2014]. Dostupné na internete: 
http://www.hks.re/wiki/slovaci_v_polsku 
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V roku 1938 Poľsko vojensky obsadilo a anektovalo sporné územia 

pririeknuté Československu. V roku 1939 sa novovzniknutý Slovenský štát 

zúčastnil invázie do Poľska a obsadil územie obsadené Poľskom v roku 1938 

i územie pririeknuté Poľsku v roku 1920. Potom šesť rokov toto územie patrilo 

Slovensku. Po druhej svetovej vojne sa hranice vrátili do stavu pred poľským 

obsadením v roku 1938. Spor bol ukončený až uzavretím Zmluvy medzi 

Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom 

vytýčení štátnych hraníc, podpísanou vo Varšave 13. júna 1958.43    

V roku 2002 sa uskutočnilo sčítanie ľudu, pri ktorom sa obyvatelia 

Poľska mohli po prvýkrát prihlásiť k svojej národnosti, no v doteraz 

uverejnených oficiálnych výsledkoch sčítania sa však slovenská národnosť 

neuvádza.44  

Podľa údajov zo sčítania ľudu v roku 2011, ktoré pripravil Poľský 

štatistický úrad pre zmiešanú slovensko-poľskú komisiu v roku 2013, v Poľsku 

žije 3 241 Slovákov. Z tohto počtu 2 739 osôb tvorí autochtónne obyvateľstvo, 

ktoré má poľské občianstvo a spĺňa kritériá zákona zo 6. januára 2005 

o národnostných a etnických menšinách a regionálnych jazykoch, 480 nemá 

poľské občianstvo a 22 deklarovalo dvojakú totožnosť. Od sčítania ľudu v roku 

2002 sa počet Slovákov v Poľsku zvýšil o 60,2%.Viac ako polovica z tohto počtu 

(52,12%) žije v Malopoľskom vojvodstve, do ktorého patria aj územia severného 

Spiša a hornej Oravy.45 

Podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí i samotných 

príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku v súčasnosti na hornej 

                                                           
43 ÚSTAVNÝ ZÁKON č. 62/1958 Zb. zo 17. októbra 1958 o konečnom vytýčení hraníc s Poľskou 
ľudovou republikou s účinnosťou od 6.11.1958. 
44 GUS, Baza demografia. 2014. [online]. [cit. 04-05-2014]. Dostupné na internete: 
http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/StartIntro.aspx 
45 MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica. 2013. Kto sú Slováci podľa sčítania ľudu podľa sčítania 
z roku 2011? In: Život, kultúrno-spoločenský časopis, 2013, roč. 55, č. 4, s. 26. Dostupné 
na internete: 
http://www.uszz.sk/data/files/Kto%20su%20Slovaci%20v%20Polsku%20podla%20scitania%
20z%20roku%202011.pdf 
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Orave a severnom Spiši žije približne 47-tisíc obyvateľov, z ktorých sa asi 15 až 

20-tisíc hlási k slovenskej národnosti, pričom hovoria goralským nárečím.  

           Slováci žijú v Mazowieckom vojvodstve (Varšava), Sliezskom vojvodstve 

(Katovice) a Malopoľskom vojvodstve (Krakov). V uvedených veľkomestách je 

ich malý počet, absolútna väčšina z nich žije vo svojich pôvodných obciach 

predovšetkým Malopoľského a Sliezskeho vojvodstva.    

 Poľská republika je pri dodržiavaní práv národnostných menšín viazaná 

platnými medzinárodnými dokumentmi Organizácie Spojených národov 

a Rady Európy. Slováci v Poľsku sa v súvislosti s 11. zjazdom svojho združenia 

v roku 2003 obrátili na Sejm Poľskej republiky so žiadosťou, aby v novom 

právnom predpise boli zakotvené aj podmienky zriaďovania a financovania 

kultúrnych zariadení národnostných menšín z verejných zdrojov. Zákon 

o národnostných a etnických menšinách a regionálnych jazykoch bol prijatý 

6. januára 2005. Poľská republika považuje slovenskú národnostnú menšinu 

za autochtónnu národnostnú menšinu, z čoho vyplýva ochrana ich národnost-

nej, jazykovej a kultúrnej identity aj na základe právnych noriem v Európskej 

únii. 

 

5.1 Spolkový život Slovákov v Poľsku 

Prvé spolky Slovákov na Spiši a Orave vznikli v roku l947 po podpísaní 

Zmluvy o priateľstve medzi Poľskou republikou a Československou 

republikou uzavretej 10. marca 1947. Na začiatku pôsobili bez požadovanej 

registrácie. Registráciu získali 5. januára l949. Registračný orgán zaregistrovala 

ako prvé dve slovenské združenia pod tým istým názvom v slovenskom 

jazyku: Spolok Čechov a Slovákov (SČS). Jeden spolok bol na Orave so sídlom 

v Jablonke, druhý na Spiši so sídlom v Nižných Lapšoch. Tieto spolky získavali 

finančné prostriedky na svoju činnosť z členských príspevkov a zo vstupného 

na divadelné predstavenia a iné kultúrne podujatia. 

V roku l957 sa oba spolky zapojili do novovzniknutej celoštátnej 

Kultúrno-sociálnej spoločnosti Čechov a Slovákov v Poľsku, ktorej ústredný 
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výbor sídlil vo Varšave. Spoločnosť reprezentovala i českú menšinu žijúcu 

v poľskej časti Sliezska Na zjednocujúcom zjazde českých a slovenských 

spolkov v Krakove 9. – 10. marca 1957 bol za predsedu ústredného výboru 

zvolený Adam Chalupec. Spoločnosť vyvíjala aj bohatú hospodársku činnosť. 

V roku 1958 vznikla redakcia mesačníka Život, ktorý uverejňoval novinárske 

prejavy v českom i slovenskom jazyku. Prvé číslo vyšlo pod hlavičkou 

Krajanský život. Mesačník Život vychádza dodnes. Od roku 1995 vychádza 

v slovenskom jazyku. V roku 1959 časopis vychádzal v náklade 20-tisíc 

exemplárov, pričom mal 13 700 predplatiteľov. Poľský štát postupne 

obmedzoval samostatnosť spolku a najmä hospodársku činnosť, ktorú musel 

zanechať v roku 1960. V tom istom roku bol  spolok rozpustený.46  

Nové združenie slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku vzniklo 

v roku l961. Nadviazalo na predchádzajúce spolky. Vzniklo na ustanovujúcom 

zjazde 21. decembra 1961 v Krakove a zaregistrované bolo 22. decembra 1961. 

Prijalo názov Československá kultúrna spoločnosť v Poľsku. Predsedom 

sa stal Ján Molitoris, podpredsedami Wilhelm Tomáš, Augustín Bryja a Ignac 

Nižník, tajomníkom Paweł Deresz, pokladníkom Ján Magera. Ústredný výbor 

sídlil v Krakove. V roku 1967 boli schválené zmeny v stanovách a nový názov 

Kultúrna spoločnosť Čechov a Slovákov v Poľsku. V roku 1984 boli schválené 

zmeny v stanovách a nový názov Kultúrno-sociálna spoločnosť Čechov 

a Slovákov v Poľsku. Napokon v roku 1995 boli schválené zmeny v stanovách 

a nový názov Spolok Slovákov v Poľsku.47  

Spolok Slovákov v Poľsku je priamym pokračovateľom uvedených 

spoločností. V súčasnosti je jediným združením slovenskej národnostnej 

menšiny v Poľsku. Jeho sídlo je v Krakove. Predsedom spolku je Józef Ciągwa, 

dvomi podpredsedami sú Dominik Surma a Fransciszek Harkabuz. 

Generálnym tajomníkom je Ludomir Molitoris a čestným predsedom je Ján 

                                                           
46 TOWARZYSTWO SLOWAKOV W POLSCE – SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU. 2014. 
O nás. [online]. [cit. 07-06-2014]. Dostupné na internete: http://www.tsp.org.pl/o-nas,1,,,1.html 
47 Tamže. 
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Molitoris.48 Spolok združuje asi 3-tisíc členov, ktorí sú registrovaní v 28 

miestnych skupinách v oboch častiach spomínaných regiónov, v mestách 

Krakov, Varšava a Tychy. Regionálne je členený na oblastný výbor pre Oravu 

a pre Spiš.   

V budove, kde sídli spolok, sa nachádza aj vydavateľstvo, redakcia 

časopisu Život a Galéria slovenského umenia. 

Spolok získava finančné prostriedky pre svoju činnosť z účelových 

prostriedkov, ktoré poskytuje Poľská republika z rozpočtov ministerstva 

kultúry, ministerstva národného vzdelávania a športu i ministerstva vnútra 

a administratívy a účelovými dotáciami na ňu prispieva aj Slovenská republika. 

Podstatnou financovania spolku je jeho vlastná hospodársko-obchodná 

činnosť.49 

Spolok vyvíja rôznorodú činnosť – od spoločensko-kultúrnych podujatí 

zameraných na zachovanie slovenského národného povedomia 

cez vzdelávaciu  a vydavateľskú činnosť s cieľom udržať slovenský jazyk 

až po akcie záujmového charakteru. Taktiež organizuje školenie kapiel 

a dychoviek, vedie 10 terénnych klubovní a niekoľko folklórnych súborov, 

dychoviek a kapiel. 

Tradičné sú Oplátkové stretnutia v čase Vianoc, Dni slovenskej  kultúry 

organizované od roku 1994 na Spiši a Orave každý rok v inej obci, Ostatky - 

Fašiangy v spišských Krempachoch, recitačná súťaž Deň slovenskej poézie 

a prózy, každoročná Prehliadka krajanských dychových orchestrov, 

vedomostná súťaž Slovensko – vlasť tvojich predkov, Prezentácie slovenskej 

menšiny v Krakove a ďalšie kultúrne podujatia s účasťou umeleckých súborov. 

V slovenských obciach pôsobia umelecké súbory Spiš z Novej Belej, 

Veselica z Nedece, Zelený javor z Krempách, Spišiaci z Nižných Lapšov, 

Skalniok z Hornej Zubrice, Rombań z Chyžného, Podhale z Jurgova, detská 

folklórna skupina Kumoratki z Malej Lipnice a Podvlka a ďalšie. Vo viacerých 
                                                           
48 TOWARZYSTWO SLOWAKOV W POLSCE – SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU. 2014. 
O nás. [online]. [cit. 07-06-2014]. Dostupné na internete: http://www.tsp.org.pl/o-nas,1,,,1.html 
49 Tamže. 
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obciach – Jurgove, Fridmane, Podvlku, Vyšných Lapšoch, Nižných Lapšoch, 

Novej Belej a Krempachoch – pôsobia dychové orchestre. Z divadelných 

súborov je aktívny ochotnícky krúžok Ondrejko v Podvlku. Dlhoročná 

je tradícia práce s drevom v hornooravských a severospišských obciach, ktoré 

reprezentujú rezbárske dielne. Najznámejšie sú dielne v Jurgove, kde je aj škola 

rezbárstva.50 

Článok 35 Ústavy Poľskej republiky o zachovaní a rozvoji jazykov 

národnostných menšín51 by mal zaručiť rozvoj slovenčiny. Darí sa to skôr 

na lokálnej úrovni, menej na regionálnej úrovni. Od roku 1967 sa slovenčina 

vyučuje už len fakultatívne. Slováci v Poľsku hovoria prevažne goralských 

nárečím, ktoré je akýmsi prechodným variantom medzi nárečiami severného 

Slovenska a poľského Podhalia. 

Spolok organizuje vyučovanie slovenského jazyka, kurzy slovenského 

jazyka, letné jazykové tábory pre slovenskú mládež na Slovensku. Je to dôležitá 

činnosť, pretože Slováci v Poľsku hovoria prevažne goralským nárečím. 

Slovenské školy neexistujú. Je to predovšetkým dôsledok polonizácie 

pred rokom 1990 a z nej vyplývajúceho klesajúceho záujmu o fakultatívnu 

výučbu slovenského jazyka, asimilácie i zmiešanými manželstvami. 

V súčasnosti o výučbu slovenského jazyka má 330 – 380 žiakov. Slovakistika 

sa prednáša na univerzitách v Krakove, Katoviciach a Varšave. Od začiatku 

70. rokov 20. storočia začali desiatky Slovákov z Poľska vďaka vládnym 

štipendiám študovať na slovenských stredných a vysokých školách. Práve títo 

absolventi výrazne posilnili slovenskú inteligenciu v Poľsku, no  v ostatnom 

čase odchádzajú za prácou zo svojich rodísk do poľských miest alebo do 

Západnej Európy a zámoria.  

                                                           
50 TOWARZYSTWO SLOWAKOV W POLSCE – SPOLOK SLOVÁKOV V POĽSKU. 2014. 
O nás. [online]. [cit. 07-06-2014]. Dostupné na internete: http://www.tsp.org.pl/o-nas,1,,,1.html 
51 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH: Characteristics of ethnic and national 
minorities in Poland. Ministry of the Interior 2013. [online]. [cit. 2013-02-26]. Dostupné na 
internete: 
http://www.msw.gov.pl/palm/en/10/56/Characteristics_of_ethnic_and_national_minorities
_in_Poland.html 
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Spolok orientuje svoju činnosť aj na udržanie a obnovu historických 

pamiatok – sakrálnych objektov, zbierkových exponátov, spomienkových tabúľ 

a pod. Členovia spolku sa stretávajú v pamätných izbách a klubovniach, ktoré 

prechádzajú postupnou rekonštrukciou. Najväčšou terajšou investičnou akciou 

spolku je stavba Domu slovenskej kultúry v spišskom Kacvíne. Podobný zámer 

má vedenie spolku aj s oravskou Jablonkou.  

V krakovskom sídle spolku sa konajú besedy, konferencie, semináre, 

výstavy. V roku 1999 bola otvorená Galéria slovenských umelcov. 

Rozšírila sa spoločensko-kultúrna infraštruktúra – bol postavený Dom 

slovenskej kultúry v Kacvíne a Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej 

na Spiši, ktoré bolo otvorené 28. septembra 2014. V súčasnosti SSP pripravuje 

program aktivizácie činnosti na vidieku, na Spiši a Orave. 

Po roku 1990 vznikol aj Spolok sv. Vojtecha (má okolo 500 členov). 

Okrem toho boli postupne zakladané miestne odbory Matice slovenskej 

na Orave a Spiši s pomocou miestnych odborov MS na Slovensku zo susedných 

regiónov a jej ústredia v Martine. V mnohých obciach boli založené miestne 

klubovne Spolku Slovákov v Poľsku.    

 

5.2 Printové médiá Slovákov v Poľsku 

Jediným printovým médiom Slovákov Poľsku a tlačovým orgánom 

Spolku Slovákov v Poľsku je kultúrno-spoločenský časopis Život. Časopis 

zjednocuje spoločenský a kultúrny život slovenskej národnostnej menšiny 

v Poľsku. Jeho prvé číslo vyšlo 9. marca 1957 ako príležitostné číslo – pri príleži-

tosti I. zjazdu Spolku Slovákov Poľsku pod názvom Krajanský život. Tento 

názov navrhli predstavitelia spolku. 

Časopis bol vydaný na rozmnožovacom stroji a bol venovaný prevažne 

problematike vznikajúceho celoštátneho spolku. Vo výzve Náš program 

sa uvádza: „Milí krajania, máte v rukách zvláštne vydanie časopisu ‘Život’ . Prvý raz 

dostane sa vám do rúk list priamo v Poľsku tlačený a vydaný v materskej reči. Treba 

tú príležitosť využiť k tomu, aby si úprimne pohovoriť. Zaujímavé témy nám 
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nechýbajú. (...) Domnievame sa však, že každý krajan pociťuje potrebu výmeny 

myšlienok. Takú potrebu výmeny názorov pociťuje aj Ústredný Výbor našej 

Spoločnosti, ktorá už od niekoľko mesiacov rozvíja v našej zemi aktívnu činnosť. O tejto 

činnosti chceli by sme si práve s Vami porozprávať.“52 

Ďalšie dve čísla časopisu, ktoré vyšli v januári a februári – marci 1958, 

vyšli pod novým názvom Život, pretože štátne orgány neakceptovali pôvodný 

názov. Pod týmto názvom vychádza dodnes. V súvislosti s blížiacimi 

sa voľbami do snemu a národných výborov a na základe dvoch jednorazových 

povolení vyšli dve príležitostné vydania vo formáte B3.  

Prvým šéfredaktorom mesačníka Čechov a Slovákov v Poľsku bol Adam 

Chalupec. V tiráži časopisu bol uvádzaný až od septembra 1958. Na rozvoji 

časopisu Život sa podieľal aj Miroslav Iringh. Zloženie redakcie bolo 

uverejňované taktiež od septembra 1958. Jej členmi boli: Adam Chalupec 

(šéfredaktor), Emil Benčík (tajomník redakcie), Augustín Bryja, Ignác Nižnik, 

Lýdia Mšalová, Alena Matelová, Hana Svočiková, Julia Berli-Wdowicka 

(grafička) a Bogusław Włodarski. Redakcia sídlila vo Varšave a časopis 

na základe rámcových podmienok povolenia musel vychádzať 

vo Vydavateľstve Prasa Krajowa – RSW Prasa Varšava. V rokoch 1991 – 2006 

šéfredaktorom bol Ján Špernoga a od augusta 2006 dodnes šéfredaktorkou 

Života je Agáta Jendžejčíková. Redaktorkami sú: Milica Majeriková-Molitoris 

a Dorota Mošová, tajomníkom redakcie je Marián Smondek. Redakčná rada 

má 17 členov. Redakcia získavala dopisovateľov netradičným spôsobom, 

a to voľbou na výročných členských schôdzach Spolku Slovákov v Poľsku. 

 Život vychádza v priemernom náklade 2 100 exemplárov, z čoho 1 600 

exemplárov si čitatelia predplácajú. Redakcia získava finančné prostriedky 

na vydávanie časopisu predovšetkým z predplatného.  

Časopis v súčasnosti tlačí tlačiareň Spolku Slovákov v Poľsku ofsetovou 

technikou vo formáte A4 a na 44 plnofarebných stranách. Vláda Slovenskej 

republiky prispela na výstavbu tlačiarne a v roku 1991 jej poskytla finančné 

                                                           
52 Náš program. 1958. In: Krajanský život, 1958, roč. 1, č. 1, s. 1. 
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prostriedky na polygrafické stroje. Tlačiareň tlačí rozsiahlu, polygraficky 

kvalitnú umeleckú a odbornú literatúru, ale aj tlačoviny pre komerčné účely. 

Príjmy z tejto činnosti spolok využíva na financovanie spolkovej činnosti. 

Vo vlastnej edícii Tvorba vytlačila už viac ako 30 knižných titulov.  

Od roku l993 vydáva Almanach Slováci v Poľsku, v roku l994 uverejnila 

monografiu Zbigniewa Tobjańského Česi v Poľsku, pri príležitosti 50. výročia 

vypuknutia Varšavského povstania knihu Slováci vo Varšavskom povstaní 

redigovanú redaktorom Jánom Špernogom a Jozefom Čongvom, v roku 1996 

monografiu Jozefa Čongvu Dejiny a súčasnosť Jurgova 1546-1996, v roku 1999 

Štúdiá z dejín stredovekého Spiša M. Homzu a S. Sroku, v roku 2002 vedeckú 

prácu J. Kwieka Z dejín slovenskej národnostnej menšiny na Spiši a Orave 

v rokoch 1945-1955, Krajanský spevník. 

Na stránkach časopisu Život sú uverejňované novinárske prejavy, ktoré 

sa zaoberajú rovnoprávnosťou všetkých občanov Poľska bez ohľadu 

na národnosť či náboženskú príslušnosť, zväzky s materským štátom – 

Slovenskou republikou. Redakcia časopisu chce prispievať k pestovaniu 

slovenského jazyka a rozvoju slovenskej identity a materinského jazyka. 

Vychádza bez prestávky od svojho vzniku v roku 1958 dodnes. Patrí 

k najstarším národnostným časopisom v Poľsku. Do roku 2005 vydávanie 

časopisu podporovalo Ministerstvo kultúry a umenia Poľskej republiky, 

v súčasnosti Ministerstvo vnútra a administratívy PR účelovými dotáciami.         

Poľský rozhlas i Poľská televízia nevysiela pre národnostné menšiny. 

Poľský rozhlas zriedka odvysiela správu o podujatiach organizovaných 

Spolkom Slovákov v Poľsku. Od roku 1994 Krakovská televízia raz týždenne 

vysiela v poľskom jazyku cyklus reportáží zo života národnostných menšín 

v južnom Poľsku pod názvom U siebie (U nás). Spolok vyvíja úsilie o vznik 

mesačnej polhodinovej relácie v regionálnej Televízii Poľska. Niekoľko relácií 

už bolo odvysielaných. Spolok prevádzkuje aj vlastnú internetovú doménu 

www.tso.org.pl. Informuje na nej o svojich podujatiach a prezentuje svoj 

časopis Život. 
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Záver 

Slovenská národnostná menšina v štátoch Vyšehradskej štvorky žije 

bohatým národnostným životom. Slováci majú svoje spolky, vydávajú 

periodickú i neperiodickú tlač, spravujú svoje webové stránky a portály.  

V Česku vychádza sedem titulov slovenskej periodickej tlače, 

v Maďarsku osem (samostatných i príloh) a v Poľsku jeden. Slováci vydávajú aj 

neperiodickú tlač. Rozhlasové vysielanie majú v Česku a Maďarsku a televízne 

vysielanie len v Maďarsku. Slováci spravujú svoje webové stránky a portály. 

V Česku majú denne aktualizovanú spravodajsko-publicistickú doménu Český 

a slovenský svet (www.czsk.net/svet) a v Maďarsku dva denne aktualizované 

portály (www.luno.hu a osloma.hu).  

Slovenská národnostná menšina v štátoch Vyšehradskej štvorky 

financuje svoje aktivity z grantov, členských príspevkov a prípadných výnosov 

z podnikateľskej činnosti. To však nie je dostatočné. Preto im finančne pomáha 

aj Slovenská republika prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich 

v zahraničí. 
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SUMMARY 

Slovak minority in the states of Vysegrad Group and its mass media 

This academic article is devoted to the Slovak national minority in the Visegrad 

countries - the Czech Republic, Hungary and the Republic of Poland – and to their print 

and electronic media. The Slovak national minority in these countries lives rich national life. 

Slovaks have their associations, publish periodical and non-periodical press, and manage their 

websites and portals. The Slovak national minority in the countries of the Visegrad Group 

finances its activities from grants, membership fees and any income from business activities. 

However, this is not sufficient. Therefore they are financially assisted by the Slovak Republic 

by the Office for Slovaks Living Abroad.  
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INTERNETOVÁ TELEVÍZIA – VLAJKOVÁ LOĎ 

NOVÝCH MOŽNOSTÍ V OBLASTI DIGITÁLNYCH 

MÉDIÍ 

 

JJ  aa  nn  aa      KK  OO  ZZ  MM  OO  NN  OO  VV  ÁÁ  

Katedra žurnalistiky FiF UK v Bratislave 

 

 Od digitálneho boomu v deväťdesiatych rokoch pohltil internet skoro 

všetky dovtedajšie služby a činnosti, či už ide o poštu, nakupovanie, 

bankovníctvo alebo šírenie hudby a slova. Z masových médií ako prvé na to 

museli zareagovať a aj zareagovali tlačené médiá, a to rozšírením svojich 

informačných služieb o plnohodnotné, ak nie dokonca informačne bohatšie 

internetové verzie. Dnes takto musia reagovať aj televízie, pokiaľ nechcú 

zaostať v nasledujúcich rokoch vo vývoji.  

Sledujúc trendy v oblasti digitálnych médií, sa internetová televízia 

ako plnohodnotné televízne vysielanie postupne stáva realitou, a to z dvoch 

dôvodov: neuveriteľne rýchly pokrok v inováciách digitálnych médií a s tým 

súvisiace rozširovanie reklamných trhov.1 Kým pred desiatimi rokmi mediálni 

experti nedávali internetovej televízii nijaké šanca na ekonomické prežitie, dnes 

sa ukazuje, že to tak nie je. Stačí sa zamyslieť. Tisíce kanálov na oslovenie 

cieľovej skupiny, možnosť starostlivého výberu cieľového trhu a interaktívny 

spôsob oslovenia cieľovej skupiny. Obsah a možnosti reklamy sú tak neko-

nečné. V roku 2004 Gali Einav z kolumbijskej univerzity prognózoval, že pokiaľ 

si diváci neuvedomia, že za sledovanie obsahu na internete musia zaplatiť, 

internetová televízia nikdy nemôže byť zisková.2 Dnes je jasné, že televízia 

môže svoj obsah uzamknúť len pre platiacich divákov, ale mnoho internetových 

                                                           
1 BRAZIL, Antonio. 2005. Investigating the impact of Internet TV on multimedia journalism 
and journalism education. Rio de Janeiro State University (UERJ): E-Papers, 2005. 22 s. 
2 NOAM, Eli a kol. 2004. Internet television. London: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. s. 230. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

244 | S t r a n a  

televízií sa dokáže uživiť z predaja reklamy a uzamknutú má len časť svojho 

obsahu. 

Aktuálne sme svedkami revolúcie vo videopriemysle. Príchod 

nízkorozpočtových technológií (hardvér aj softvérové nástroje) úplne zmenili 

videopriemysel.3 Schopnosť vytvárať videá dosiahol v masovom meradle 

dominantnú úroveň.  

Na začiatku televízneho vysielania na území Slovenska v päťdesiatych 

rokoch minulého storočia bol jeden kanál, neskôr dva. V deväťdesiatych rokoch 

to už boli desiatky rôznych kanálov, celoštátnych, regionálnych, programovo 

špecializovaných. Dnes je možné na území Slovenska sledovať stovky 

televíznych staníc, šírených digitálne, ale aj cez internet. Aký bude ďalší vývoj 

televízneho vysielania? Bude dostupných neobmedzené množstvo televízií?  

Možnosti distribúcie audiovizuálneho záznamu sa šírením cez internet 

výrazne menia, internet ako globálne médium nesie v sebe potenciál 

obrovského mediálneho obsahu, a to dopĺňaného každou sekundou.4 Každá 

webová stránka znamená potenciálny internetový televízny kanál.5 Možnosti 

internetovej televízie sa zvyšujú, nakoľko za posledné desaťročie nastal „boom“ 

v špecifických oblastiach digitálnych technológií: expandovali bezdrôtové 

domáce siete, širokopásmové vysielanie, multimediálne formáty, ale najmä 

schopnosť mobilných zariadení uniesť internet a prehrávať cez internet rôzne 

videosekvencie. Keď k tomu pridáme výrazné zníženie nákladov na výrobu 

videozáznamu, dostávame slušný základ na vytvorenie nového digitálneho 

masmédia – internetovej televízie. Ako pri každej novej informačnej platforme, 

aj pri internetovej televízii sa v tejto fáze len ukazujú možnosti a príležitosti  – 

                                                           
3 NOLL, Michael a kol. 2004. Over the Internet: Technological Challenges. London: Lawrence 
Erlbaum Associates, 2004. s. 29. 
4 PAVLIK, John. 2002. Television News Technology: The State of the Art. In: Television Quarterly, 
Fall 2002, Volume 33, Number 3, s. 24. 
5 NOLL, Michael a kol. 2004. Over the Internet: Technological Challenges. London: Lawrence 
Erlbaum Associates, 2004. s. 27.  
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od výroby cez distribúciu reklamy, vyhľadávacích a predplatiteľských služieb 

a pod.6 

Rozvoju internetovej televízie prispel, pochopiteľne, najviac rozvoj 

internetového pripojenia domácností. Kým pred desiatimi rokmi bolo 

na Slovensku podľa štatistík Eurostatu pripojených na internet len 23% 

domácností, v minulom roku to už bolo 78% (TABUĽKA 1), pričom 

v domácnostiach s tromi a viac dospelými ľuďmi a s deťmi je to podľa údajov 

Slovenského štatistického úradu viac ako 94% domácností (TABUĽKA 2).  

 

TABUĽKA 1: Pripojenie slovenských domácností na internet (Zdroj: Eurostat, 2014, 

epp.eurostat.ec.europa.eu) 

 

 

 

 

 

                                                           
6 WATERMAN, David. 2004. Five economic characteristics of the internet affecting Internet TV 
business models and content. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2004. s. 54.  
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TABUĽKA 2: Vybavenie domácností informačnými technológiami v 1. štvrťroku 2013 (Zdroj: ŠÚSR, 

2014, slovak.statistics.sk) 

 

 

Práve mladí ľudia zohrávajú pri rozvoji internetovej televízie kľúčovú 

úlohu. Televízia je predovšetkým prostriedkom masovej komunikácie 

a ako uvádzajú kontinuálne výskumy organizácie Pew Research Centre 

for People & Press, televízna žurnalistika je najdôležitejším zdrojom informácií 

pre väčšinu obyvateľov európskych štátov a USA. Už v roku 2010 však výskum 

tejto organizácie ukázal, že televízni diváci „strácajú záujem o novinky“7. 

Za desať rokov výskumu došlo k posunu najväčšej sledovanosti od tradičných 

spravodajských relácií k zábavným, ako aj k „mäkkej“ publicistike 

a k infotainmentu. Zo správy ďalej vyplýva, že diváci hľadajú nové štýly 

žurnalistiky. Najdôležitejšou je však informácia, že televízne správy sa stali 

menej efektívnym nástrojom, ktorý má dosah na mladých ľudí. Podľa 

prieskumu z roku 2010 iba 23% mladých ľudí vo veku 18 – 29 rokov uviedlo, 

že získava z televízie politické informácie, kým pred štyrmi rokmi to bolo 39%.8 

Tento trend ukazuje, že budúcnosť televízneho spravodajstva je nejasná 

a podľa spomenutého Pew Research Centre for People & Press vyžaduje ďalšie 

štúdium. 

                                                           
7 PEW RESEARCH CENTRE FOR PEOPLE & PRESS. 2011. Internet Gains on Television as Public’s 
Main News Source [online]. 4. 1. 2011. [cit. 30-04-2014]. Dostupné na internete: 
<http://www.people-press.org/2011/01/04/internet-gains-on-television-as-publics-main-
news-source> 
8 Tamže. 
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V americkej televíznej žurnalistike sa za posledné dva roky ukázal ďalší 

zaujímavý trend – znižovanie sledovanosti štandardných televízií. Podľa 

Financial Times (FT) americké vysielacie spoločnosti počas celého roka 2012 

trpeli výrazným prepadom svojej sledovanosti, čo sa zákonite odrazilo 

v ich účtovných súvahách, pretože stratili trhový podiel o 70 miliárd dolárov 

ročného predaja reklamy. FT to uvádza na základe výsledkov výskumnej 

agentúry UBS.9 Podľa mediálnych expertov samotné sledovanie televízie síce 

dosahuje najvyššie úrovne všetkých čias, ale spôsob, akým ľudia televízie 

sledujú, sa mení10. Ako sa vo FT konštatuje ďalej, milióny ľudí televízne 

programy pozerajú cez digitálne rekordéry (a preskakujú reklamy) alebo 

si sťahujú programy bez reklamných blokov z on-line streamov. Počas troch 

kvartálov 2012 priemerná sledovanosť v hlavnom čase medzi lukratívnou 

demografickou skupinou 18 – 49-ročných spadla u ABC, CBS a Foxu 

o 10 percent. Je ale celkový pokles sledovanosti sietí len vinou nových 

inovatívnych spôsobov sledovania programov? Podľa Boba Igera, výkonného 

riaditeľa Disney, nie.11 Ako ďalej Iger pre FT hovorí,  je možné, že za poklesom 

sledovanosti je v skutočnosti faktu, že televízie neprodukujú také programy, 

ktoré chce verejnosť vidieť. Druhou vecou je to, že je tu zjavná absencia čohosi, 

čo by som nazval novými, veľkými, skutočnými, strhujúcimi hitmi,“ hovorí 

Iger.12  

 Rovnaký trend poznamenal aj slovenský televízny priestor. Pokles 

sledovanosti postihol takmer všetky slovenské televízie. Ako uvádza denník 

Pravda v článku Evy Okoličániovej v marci 2012, hlavné správy mali čoraz 

menej divákov. Sledovanosť hlavného spravodajstva slovenských televízií 
                                                           
9 STEEL, Emil. 2012. US TV networks suffer sharf dip in ratings. In: Financial Times [online]. 
11. 11. 2012 [cit. 30-04-2014]. Dostupné na internete:  
<http://www.ft.com/intl/cms/s/549b10da-2c1f-11e2-8582-
00144feabdc0,Authorised=false.html?_i_location=http%3A%2F%2Fwww.ft.com%2Fcms%2Fs%
2F0%2F549b10da-2c1f-11e2-8582-
00144feabdc0.html%3Fsiteedition%3Dintl&siteedition=intl&_i_referer=http%3A%2F%2Fsearch.
ft.com%2Fsearch%3FqueryText%3DUBS%2Bresearch%2BFOX%2BTV#axzz30Ltb4Da4 
10 Tamže.  
11 Tamže. 
12 Tamže. 
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dlhodobo klesala a na vine podľa slovenských odborníkov nie je len internet. 

Ako slovenskí mediálni experti pre Pravdu uviedli, dôvodom je aj kvalita toho, 

čo televízie vo svojich hlavných spravodajských reláciách ponúkajú. 

V tom sa s americkými expertmi zhodujú. Televízie neprinášali to, čo diváci 

chceli sledovať.13 Dokumentujú to nasledujúce údaje: „Počet divákov 

sledujúcich spravodajstvo takmer všetkých televízií klesol za posledných päť 

rokov o niekoľko stotisíc. Správy STV mali koncom roka 2011 okolo 150-tisíc 

divákov, kým v roku 2007 ich bolo 350-tisíc. Televíznym novinám Markízy 

klesol za rovnaký čas počet divákov z 1,1 milióna na 800-tisíc, Noviny JOJ mali 

v roku 2012 v priemere okolo 700-tisíc divákov.“14  

 Pre Pravdu predstavitelia jednotlivých televízií napriek tomu tvrdili, 

že sú vcelku spokojné. Programový riaditeľ RTVS argumentuje tým, že Správy 

STV už mali sledovanosť aj okolo 5 percent, ale teraz sa stabilizovali na úrovni 

tesne nad 9 percent. Televízne noviny TV Markíza si podľa šéfredaktora 

spravodajstva Lukáša Dika z dlhodobého hľadiska udržiavajú najvyššiu 

sledovanosť aj napriek tomu, že čelia najväčšiemu konkurenčnému tlaku 

od svojho vzniku. Vedúci komunikačného oddelenia TV JOJ, Jozef Gogola, zase 

hovorí, že Noviny JOJ si dlhodobo držali počet divákov okolo 550-tisíc, koncom 

minulého roka posilňovali.15 

 Slovenskí mediálni experti to však vidia inak. Ľuďom sa dnes už nechce 

strácať čas s niečím, čo ich nezaujíma. To, čo chcú, si sami vyhľadajú. 

„Zorientovanému a analytickému divákovi televízne spravodajstvo tak, ako sa 

realizuje, už nepostačuje,“ hodnotí prezident Mediálneho inštitútu, Andrej 

Zmeček. Problémom je však aj kvalita mapovania denného diania. „Tvorcovia 

správ v komerčných televíziách stavajú čiernu kroniku a správy zo sveta 

zvieratiek nad to, čo sa naozaj stalo. A vo verejnoprávnej televízii zväčša 

                                                           
13 OKOLIČÁNIOVÁ, Eva. 2012. Hlavné správy majú čoraz menej divákov. In: Pravda [online]. 
25. 3. 2012 [cit. 30-04-2014]. Dostupné na internete: 
<http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/173784-hlavne-spravy-maju-coraz-menej-
divakov/> 
14 Tamže. 
15 Tamže. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 3 – 4 

249 | S t r a n a  

ukazujú, čo sa stalo včera. Rezignovali na divácke nároky a zamenili 

si ich s nárokmi píplmetrov,“ tvrdí riaditeľ Akadémie médií a bývalý 

šéfredaktor spravodajstva STV Ján Füle.16 

 Sledovanosť televízneho spravodajstva je pre každú televíziu kľúčová, 

médiá totiž zvyknú spravodajské relácie označovať za „výkladnú skriňu 

televízie“. Osud samotného spravodajstva tak môže určiť osud celej televízie.  

Füle predpovedá, že hlavné spravodajské relácie výkladnými skriňami televízií 

do budúcnosti nezostanú. „Rovnaký osud čaká aj súčasné komerčné 

plnoformátové televízie, lebo trend smeruje k špecializovaným televíziám 

a internetu,“ tvrdí Füle. Zmeček tvrdí opak. Podľa Zmečka by sa televízie mali 

snažiť o to, aby spravodajské relácie zostali výkladnými skriňami, lebo je to 

jedna z ich hlavných úloh. „Inak samy podporia trend smerujúci 

k marginalizácii vysielania celistvého programu a nárastu konzumácie 

spôsobom – program podľa voľby diváka,“ povedal Zmeček.17 Z uvedeného 

vyplýva, že obaja experti vidia reálnu konkurenciu internetu ako spôsobu 

šírenia audiovizuálneho vysielania voči štandardným televíziám. Práve internet 

dáva divákovi na výber, čo bude sledovať a kedy to chce sledovať, 

čím sa každý divák stáva tvorcom vlastného televízneho programu. 

 Pokles sledovanosti nepostihol len spravodajstvo. Podľa údajov 

prieskumnej agentúry Median SK zverejnených na spravodajskom portáli 

Stratégie počas celého roka 2012 a počas prvej polovice 2013 najsledovanejšie 

televízia na Slovensku strácala divákov (GRAF 118). Televízia Markíza síce svoje 

prvenstvo v sledovanosti jednoznačne v sledovanom období ustála, no pokles 

v sledovanosti bol neustály a kontinuálny.  

 

                                                           
16 OKOLIČÁNIOVÁ, Eva. 2012. Hlavné správy majú čoraz menej divákov. In: Pravda [online]. 
25. 3. 2012 [cit. 30-04-2014]. Dostupné na internete: 
<http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/173784-hlavne-spravy-maju-coraz-menej-
divakov/> 
17 Tamže. 
18 ČÍTANOSŤ TLAČE (MML + OMV). 2014. In: Stratégie [online]. [cit. 30-04-2014]. Dostupné 
na internete: <http://strategie.hnonline.sk/data/media/1> 
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GRAF 1: Sledovanosť TV Markíza 2Q2010-2Q2013 (Zdroj: Median SK, 2014, 
http://strategie.hnonline.sk/data/media) 

 

 

 Druhá najsledovanejšie televízia, TV JOJ, zaznamenala len minimálny 

nárast sledovanosti (GRAF 219) a tretia najsledovanejšia televízia, verejnoprávna 

Jednotka (STV, neskôr RTVS) zaznamenala výrazný prepad sledovanosti, ktorý 

sa v polovici roka 2013 podarilo mierne zvrátiť (GRAF 320).  

 

GRAF 2: Sledovanosť TV JOJ 2Q2010-2Q2013 (Zdroj: Median SK, 2014, 
http://strategie.hnonline.sk/data/media) 

 

 

 

 

                                                           
19 ČÍTANOSŤ TLAČE (MML + OMV). 2014. In: Stratégie [online]. [cit. 30-04-2014]. Dostupné 
na internete: <http://strategie.hnonline.sk/data/media/1> 
20 Tamže. 
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GRAF 3: Sledovanosť Jednotky (RTVS), 2Q2010-2Q2013 (Zdroj: Median SK, 2014, 
http://strategie.hnonline.sk/data/media) 

 

 

 Napriek tomu nemôžeme hovoriť o výraznom trende v poklese 

sledovanosti, nakoľko z pohľadu absolútnych čísel nejde o výrazné zníženie 

sledovanosti (pohyb je medziročne do 10%). Nevyhnutné je však poznamenať, 

že neexistujú relevantné údaje o tom, prečo sledovanosť televízií mierne 

klesala. Až vývoj v tomto roku naznačí, či išlo o nový trend alebo len 

o krátkodobý vývoj. 

 

GRAF 4: Porovnanie sledovanosti televízií 2Q2010 – 2Q2013 (Zdroj: Median SK, 2014, 

http://strategie.hnonline.sk/data/media)  

 

 

 Ak sledovanosť, čiže dosah na divákov – spotrebiteľov považujeme 

za kľúčový ukazovateľ, musíme uviesť aj dosah internetových portálov. 

Slovenské internetové stránky zaznamenávajú kontinuálny nárast návštevnosti. 

Podľa údajov slovenskej výskumnej agentúry Median SK bola návštevnosť 

v prvom kvartáli roku 2014 najnavštevovanejšieho spravodajského portálu 
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sme.sk viac ako 2,2 milióna návštev originálnych užívateľov, v prvom kvartáli 

roku 2013 to boli necelé 2 milióny návštev, kým v prvom kvartáli roku 2010 

to bolo len necelých 1,4 milióna návštev. Pre porovnanie – v prvom kvartáli 

roku 2006 to bolo len niečo cez pol milióna návštev. 

 Vývoj návštevnosti najnavštevovanejšieho slovenského spravodajského 

portálu sme.sk počas prvých kvartálov za posledné 3 roky ukazuje nasledovný 

GRAF 5 (v tisícoch návštev originálnych užívateľov).  

 

GRAF 5: Návštevnosť spravodajského portálu sme.sk (Zdroj: Median SK, 

http://medialne.etrend.sk/internet-grafy-a-tabulky.html) 

 

 

 Podľa údajov agentúry Median SK rovnaký trend majú aj ďalšie 

slovenské spravodajské portály – aktuality.sk, hnonline.sk, cas.sk, topky.sk, 

tvnoviny.sk, pravda.sk a iné.  

 

Tabuľka 3: Návštevnosť slovenských internetových stránok v 1Q2014 (Zdroj: Median SK, 
http://medialne.etrend.sk/internet-grafy-a-tabulky.html) 
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 Prechod od „broadcast“ k „broadband“, čiže od televízneho vysielania 

k širokopásmovému televíznemu vysielaniu bolo rýchlejšie než prechod 

od čiernobieleho vysielania k farebnému či šíreniu signálu od terestriálneho 

ku káblovému.21 Internet výrazne znížil astronomické náklady na výrobu 

a distribúciu videoprodukcie. Dnešné open-source nástroje umožňujú 

komukoľvek ľahko vytvárať videozáznamy a šíriť ich cez internet. Každá 

webová stránka má potenciál stať sa videokanálom – potenciálnou internetovou 

televíziou. Zároveň vlastnosti internetu, ako sú multitasking a interakcia, menia 

spôsob, akým sa spotrebitelia pozerajú na svet. Napríklad športoví fanúšikovia 

určite veľmi radi využijú, ak si budú môcť vybrať sledovanie viacerých zápasov 

na jednej obrazovke, prípadne si pri sledovaní zápasu budú môcť vybrať 

kameru s preferovaným uhlom snímania. Vďaka internetovej televízii sa divák 

sám stáva producentom.22 

 S tým súvisí aj ďalšia výhoda internetovej televízie. Pomocou internetu 

nečaká divák na zostavenie vysielacieho plánu zo strany prevádzkovateľa, 

ale sám si aktívne vyhľadáva a získava to, čo chce. Zároveň s lacnými 

digitálnymi nástrojmi na videoprodukciu sa každý jednotlivec, sediaci 

pri počítači (tablete, smartfóne), stáva potenciálnym produkčným štúdiom. 

Každý človek na tejto planéte s prístupom na internet tak môže byť reportér. 

 Obsah internetovej televízie nikdy nemôže byť rovnaký než v štandard-

nej, klasickej televízii. Ako uvádza Antonio Brasil, internetová televízia – ako 

alternatívne médium – nemôže jednoducho skopírovať rovnaké vizuálne 

formáty starých televíznych relácií, špeciálne spravodajstva.23 Je to dané najmä 

vývojom spravodajskej videoprodukcie. Kým výpovede nakrútené novinárom 

na kameru tvorili napríklad na najčítanejšom slovenskom spravodajskom 

portále www.sme.sk ešte pred dvomi rokmi len doplnok k štandardnej písanej 

                                                           
21 PAVLIK, John. 2002. Television News Technology: The State of the Art. In: Television 
Quarterly, Fall 2002, Volume 33, Number 3, s. 21. 
22 Tamže, s. 31. 
23 BRAZIL, Antonio. 2005. Investigating the impact of Internet TV on multimedia journalism 
and journalism education. Rio de Janeiro State University (UERJ): E-Papers, 2005. 22 s. 
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správe, dnes zaraďuje portál takéto výpovede ako samostatné správy, pričom 

sú označené piktogramom televíznej obrazovky. Samostatná televízna sekcia 

v rámci tohto portálu sa transformovala do dnes samostatnej internetovej 

televízie – TV SME. Táto televízia už v súčasnosti ponúka vlastné relácie, 

a to spravodajské, publicistické aj zábavné. Je to v súčasnosti jedna z mála 

internetových televízií so širokým spektrom zamerania videoprodukcie, 

nakoľko internetové televízie na Slovensku sú zvyčajne špecializované, 

a to najčastejšie na oblasť športu. 

 Nové komunikačné audiovizuálne paradigmy majú byť testované 

a hodnotené ako nové médium – televízia na internete. Budúcnosť televízie 

jednoznačne súvisí s nedávnym zavedením internetovej televízie ako súčasťou 

digitálnej konvergencie.24 Existuje preto naliehavá potreba ďalšieho výskumu 

týchto nových komunikačných technológií. Internetová televízia navyše môže 

znamenať inovatívny nástroj pre výučbu žurnalistiky a školenie novej generácie 

novinárov, čím vzniká potreba integrovať prístup k internetu so sledovaním 

televízie, televíznej produkcie a vzdelávania.  
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SUMMARY 

Internet TV – Flagship of the new options in digital media 

 Internet TV as a full-fledged television broadcasting is becoming a reality for two 

reasons: the incredibly rapid progress of digital media innovation and thus expanding 

advertising markets. The arrival of low-cost technology has changed the video industry – 

the ability to create videos reached a massive scale mainstream level. Distribution options 

in audiovisual recording is spread over the internet vary significantly: each web site 

is a potential internet TV channel. Development of Internet TV has contributed the most, 

of course, the development of internet connection of households. American television 

journalism shows an interesting trend – the reducing television viewing standard, this trend 

is also visible in Slovakia. Slovak news websites have a continuous increase in traffic. 
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NAJČASTEJŠIE JAZYKOVÉ CHYBY PRI 

ŠTYLIZOVANÍ ŽURNALISTICKÝCH TEXTOV1 

 

MM  ii  ll  oo  šš      HH  OO  RR  VV  ÁÁ  TT  HH  

KKaatteeddrraa  žžuurrnnaalliissttiikkyy  FFiiFF  UUKK  vv  BBrraattiissllaavvee  

  

Jedným z najnápadnejších paradoxov, na ktorý narazíme pri hlbšom 

poznávaní jazyka, je fakt, že hoci je konvenčný jazyk nanajvýš zložitý a bohato 

štruktúrovaný systém, k jeho osvojeniu zo strany používateľov dochádza 

pomerne ľahko a v skorom veku2, pričom stotožnenia sa s niektorými 

gramatickými pravidlami nastáva akoby automaticky bez zjavného 

pedagogického pôsobenia. Môže za to jednak antropologická i kultúrna 

predurčenosť človeka používať hovorený a neskôr i písaný jazyk vo forme 

znakov (symbolov) a im pridružených významov v každodennom 

dorozumievacom styku, a jednak vnútorný mechanizmus jazyka riadený 

v dominantnej miere princípom analógie3 a princípom prirodzenosti4 vo vzťahu 

k preferencii určitých jazykových výrazov (tvarov) alebo konštrukcií. Pôsobenie 

                                                           
1 Príspevok pod rovnomenným názvom odznel počas Letnej školy žurnalistiky 2014, ktorý 
pripravila Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v spolupráci 
s Úradom pre Slovákov žijúcich pre krajanských novinárov píšucich po slovensky v zahraničí.  
2 S prihliadnutím na možné individuálne rozdiely v závislosti od mnohým endogénnych 
i exogénnych faktorov prvé slová začína človek – dieťa používať už v 12 mesiacoch života, 
pričom vo veku dvoch rokov disponuje už slovnou zásobou 200 až 300 slov. Následne začína 
slová spontánne spájať do jednoduchých syntaktických vzorcov a slovné tvary skloňovať a 
časovať. Porovnaj: LANGMEIER, Josef – KREJČÍŘOVÁ, Dana. 1998. Vývojová psychologie. Praha: 
Grada Publishing, 1998. s. 73 – 74.   
3 Princíp analógie, resp. analogické usudzovanie spočíva na napodobňovaní podľa modelu. 
Napríklad v slovotvorbe si určíme slovotvorný model – vzor a podľa neho následne utvárame 
nové lexikálne jednotky. Bližšie pozri:  DOLNÍK, Juraj – BAJZÍKOVÁ, Eugénia – MLACEK, 
Jozef – TOMAJKOVÁ, Elena – ŽIGO, Pavol. 1999. Princípy stavby, vývinu a fungovania slovenčiny. 
Bratislava: STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FiF UK, 1999. 165 s.; DOLNÍK, Juraj – 
MLACEK, Jozef – ŽIGO, Pavol. 2003. Princípy jazyka. Bratislava: STIMUL, 2003. 137 s.  
4 Podľa teórie jazykovej prirodzenosti, z ktorej priamo vyplýva i uvedený princíp prirodzenosti, 
sa predpokladá, že prirodzené prvky sú v jazyku najviac rozšírené, že sa vyznačujú vyššou 
frekvenciou než tie neprirodzené (príznakové), že sa pri analogickom vyrovnávaní spravidla 
presadzuje prirodzený prvok na úkor neprirodzeného (príznakového), ako aj to, že sa v jazyku 
tieto prvky normálne ľahšie percipujú, resp. dekódujú. Bližšie pozri: DOLNÍK, Juraj. 1995. 
Teória jazykovej prirodzenosti. In: Slovenská reč, 1995, roč. 60, č. 1, s. 18. 
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obidvoch spomenutých princípov je totiž zárukou pravidelnosti jazykového 

systému, a tým aj zárukou jeho bezporuchového ovládania a používania. 

  

 1. Používanie jazyka a jazykové normy 

Tak ako každý systém, aj systém jazyka sa skladá z istého inventáru 

prvkov (foném, morfém, lexém, syntagiem, viet a pod.) a vzťahov, ktoré sa 

medzi nimi realizujú (paradigmatických, syntagmatických, opozičných 

a iných), pričom repetitívnosť (opakovaný výskyt) týchto vzťahov zabezpečuje 

relatívnu stabilitu, ale i otvorenosť celého systému. Z povedaného vyplýva, že 

na primerané, ergo správne používanie jazyka jeho nositeľ potrebuje poznať 

jednak dostatočný počet prvkov – najmä tých z lexikálnej zásoby daného jazyka 

–, a jednak pravidlá, pomocou ktorých sa tieto prvky spájajú (zreťazujú) 

a vzájomne ovplyvňujú na formálnej i sémantickej rovine.    

Preto je v procese postupného, kontinuálneho zvyšovania si svojej 

jazykovej i metajazykovej kompetencie5 kľúčové neustále obohacovanie 

aktívnej i pasívnej slovnej zásoby, ako aj stotožnenie sa s platnými jazykovými 

normami a pravidlami, ktoré regulujú naše jazykové správanie a sú teda 

meradlom správnosti, resp. nesprávnosti použitia daného prostriedku v texte. 

Jazykové normy patri do širšieho rámca sociálnych noriem a pri detailnejšom 

pohľade na ne ich možno diferencovať na systémové (vnútrosystémové) 

normy, rečové normy a komunikačné normy. 

Systémové (vnútrosystémové) jazykové normy „zahŕňajú pravidlá 

realizácie prvkov jazykového systému, ktoré zaručujú ich formálnu aj 

sémantickú identifikáciu v súlade s očakávaniami používateľov daného 

jazykového útvaru.“6 Patria k nim ortoepické normy upravujúce výslovnosť 

(artikuláciu) jednotlivých hlások (fón), ortografické (pravopisné) normy 

upravujúce podobu jazyka v jeho písanom, resp. tlačenom móde, ale aj 

                                                           
5 K pojmu jazykovej a metajazykovej kompetencie bližšie pozri: HORVÁTH, Miloš. 2013. 
Jazyková a metajazyková kompetencia súčasného žurnalistu a možnosti jej rozvoja. In: Otázky 
žurnalistiky, 2013, roč. 56, č. 3 – 4, s. 48 – 52.  
6 DOLNÍK, Juraj. 1999. Základy lingvistiky. Bratislava: STIMUL, 1999. s. 214. 
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čiastkové morfologické, slovotvorné, syntaktické a sémantické normy týkajúce 

sa jednotlivých podsystémov jazyka. Druhé z uvedených noriem, rečové 

normy, sa už viažu na celý komunikát (text) a vymedzujú používanie 

jazykových prostriedkov v závislosti od širšieho jazykového i mimojazykového 

kontextu, ako aj charakteru celostnej jazykovej situácie, nevynímajúc sociálny 

status samotného expedienta i percipienta, príp. iné štýlotvorné činitele. 

Dôležitou súčasťou rečových noriem sú preto normy štýlové (štylistické) 

vzťahujúce sa na jednotlivé komunikačné sfére, resp. jazykové funkčné štýly. 

Na rozdiel od vnútrosystémových noriem sú viac otvorené a keďže nie sú 

spravidla zahrnuté priamo v kodifikácii, ich akceptovanie alebo neakceptovanie 

predpokladá i cit pre mieru a odhad v štylizácii. Zároveň sa tým však ponúka 

autorovi – štylistovi širšie penzum možností na výber jazykového konkrétneho 

prostriedku, čo je v niektorých komunikačných sférach obzvlášť dôležité. Tretí 

druh jazykových noriem reprezentujú širšie koncipované komunikačné normy, 

do ktorých sa premietajú pravidlá komunikačnej etiky, ďalej etiketa 

a protokolárne normy7, ako aj normy vkusu, ktoré vychádzajú z už 

spomenutých štylistických noriem. Prostredníctvom nich sa napríklad vylučuje, 

resp. obmedzuje používaniu vulgarizmov či hrubých obscénnych slov vo 

verejných prejavoch, verbálne ponižovanie či dehonestovanie komunikantov, 

ale aj nevhodné gestá alebo mimické prejavy a pod.  

 V prípade, že používateľ jazyka (laický alebo ten profesionálny – ako 

napríklad žurnalista) nedisponuje znalosťou toho-ktorého jazykového 

(lexikálneho) prvku alebo zámerne, z nevedomosti či zo snahy za každú cenu 

zaujať publikum ignoruje vyššie uvedené pravidlá, normy a odporúčania, 

dochádza často k nápadným či menej nápadným jazykovým chybám 

a defektom v štylizácii. Pokúsime sa preto identifikovať najfrekventovanejšie 

jazykové chyby na jednotlivých rovinách jazyka. Pri každej z nich zároveň 

uvedieme i správny variant alebo odporúčanie, ako sa danej chybe vyhnúť. Do 

                                                           
7 Bližšie pozri: HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. 2004. Etiketa a protokol. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2004. 188 s.  
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úvahy pritom budeme brať špecifický charakter žurnalistickej profesie, ako aj 

aktuálne vývinové trendy v žurnalistike (publicistike).   

 

2. Chyby na foneticko-fonologickej (artikulačno-akustickej) rovine jazyka 

 Fonetika a fonológia sú čiastkové lingvistické disciplíny, v ktorých sa 

skúma zvuková rovina jazyka, teda jazyk (reč) v jeho hovorenej podobe. Zatiaľ 

čo fonológia pracuje s abstraktnými, ideálnymi zvukovými jednotkami 

(fonémami a príznakmi foném), fonetika sa sústredí na materiálne zložky reči 

rozpoznateľné sluchom, príp. inými technickými zariadeniami. Pri 

exemplifikácii chýb v tejto rovine jazyka si budete teda všímať hovorené (ústne) 

prejavy moderátorov – redaktorov.  

 V hovorených žurnalistických prejavoch môžeme zaregistrovať niekoľko 

javov, ktoré odporujú ortoepickým normám a znižujú tak celkovú jazykovo-

kultúrnu úroveň profesionálnych používateľov slovenčiny vo vzťahu 

k aktuálne platnej kodifikácii. Dlhodobo pretrvávajúcim nedostatkom, a to 

nielen v masmediálnych komunikátoch, ale aj v bežnom jazykovom úze, je 

zanedbávanie výslovnosti mäkkého palatálneho „ľ“. Výslovnosť tohto 

konsonantu sa pritom nedodržiava jednak v tzv. slabých pozíciách, pred 

vokálmi „e“, „i“ a diftongami „ia“, „ie“, „iu“, kde sa v písme táto fonéma 

osobitne nezaznamenáva (napríklad: „len“ [ľen], „les“ [ľes], „lebo“ [ľebo], 

„lichotiť“ [ľichotiť], „lieska“ [ľieska], „lietať“ [ľietať] a pod.), ale aj  v tzv. silných 

pozíciách, kde sa jeho palatálna výslovnosť signalizuje osobitne pomocou 

mäkčeňa ako napríklad v slovách „ľan“ (nesprávne: [lan]), „ľad“ (nesprávne: 

[lat]), „ľudia“ (nesprávne: [luďia]), „hľadisko“ (nesprávne: [hladisko]), „zatiaľ“ 

(nesprávne: [zaťial]) a pod. Na základe nášho pozorovania sme dokonca 

zaregistrovali paradoxnú situáciu, keď je moderátor v jednej a tej istej vete 

schopný vysloviť dôsledne palatálne „ľ“ v istom slove, ale v jeho derivátoch 

ako výslovnosť zanedbá a namiesto mäkkého konsonantu „ľ“ artikuluje tvrdé 

„l“. Dokumentuje to nasledujúci príklad: „K voľbám [voľbám] prišlo len 13 
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percent oprávnených voličov [voličov].“8 Ako sa zdá, jazyková výchova alebo 

akékoľvek snahy či kritika jazykových autorít sú v tomto prípade zbytočné 

a mäkké „ľ“ sa akoby zo slovenčiny postupne, ale isto vytráca. Ján Findra 

v tejto súvislosti uvádza, že „normovaná výslovnosť mäkkého „ľ“ sa dôsledne 

dodržiava predovšetkým v reči staršej generácie a v reči ľudí, pre ktorých bolo 

v detstve nárečie prvým materinským jazykom. Naopak mladá generácia ho až 

príliš často vyslovuje vo všetkých pozíciách tvrdo, pričom o vhodnosti takejto 

výslovnosti ich presviedčajú aj rečové prejavy viacerých rozhlasových a 

televíznych zamestnancov.“9 

 Sporadickejšie sa objavujú v rečových prejavoch moderátorov 

a redaktorov aj nedôslednosti vo výslovnosti mäkkého „ň“, čo možno pripísať 

vplyvu bratislavskej tvrdej výslovnosti (tzv. bratislavčiny). Namiesto správnej 

artikulácie [ňie], [ňemám], [ňeviem] a v podobných prípadoch sa tak objavuje 

nesprávne [né], [nemám], [neviem] alebo dokonca namiesto správnej väzby 

[ňie je] nesprávne [neňi]. 

 V rámci suprasegmentálnych javov, čiže artikulačno-akustických javov 

presahujúcich úroveň jednotlivých hlások, resp. slabík, sa stretávame v ústnych 

(hovorených) prejavoch slovenských moderátorov a moderátoriek najčastejšie 

s trojicou vzájomne súvisiacich jazykových chýb. Ide o neprimerané, rýchle 

tempo reči, ktoré sa následne odráža v nedostatočnom frázovaní výpovede (jej 

členení na menšie artikulačné, ale aj významové celky) a ignorovaní logických 

prestávok v artikulácii10. V dôsledku týchto okolností sa stáva hovorený prejav 

ťažšie vnímateľným, ba až nezrozumiteľným, čo môže byť najmä pri 

rozhlasových komunikátoch, vyznačujúcich sa efemérnosťou (rýchlou 

                                                           
8 HORVÁTH, Miloš. 2014. Aktuálny obraz úrovne jazykovej kultúry v hlavnej spravodajskej 
relácii RTVS/Slovenskej televízie. In: Mediálni studia, 2014, roč. 8, č. 1, s. 31 – 32.  
9 FINDRA, Ján. 2013. Jazyková komunikácia a kultúra vyjadrovania. Martin: Osveta, 2013, s. 143. 
10 Len pripomíname, že fyziologická a logická (významová) prestávka by sa mali vždy 
prekrývať a že prestávka sa obyčajne kladie nielen na hranicu samostatných viet, teda po 
končiacom interpunkčnom znamienku, ale aj na hranicu jednotlivých viet v súvetí napríklad 
pri viacnásobnom vetnom člene, oslovení, parentéze (vsuvke), priamej reči a pod. Bližšie pozri: 
KRÁĽ, Ábel. 1996. Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1996, s. 185 – 189.  
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uplynuteľnosťou v časovom kontinuu), viac ako zmätočné. Odporúčame preto, 

a to v prvom rade začínajúcim novinárom, aby si do písanej textovej predlohy 

svojho prehovoru vyznačovali aj spomínané pauzy v artikulácii (dvojitou 

zvislou čiarou), príp. aj iné artikulačno-akustické javy, ktoré by im mohli pri 

hlasnom prednese spôsobovať problémy.     

 

3. Chyby na morfologickej rovine jazyka 

 Morfologický (tvaroslovný) opis jazyka zahŕňa jednak určenie 

slovnodruhovej príslušnosti slov, resp. tvarov v závislosti od formálnych, ale aj 

sémantických okolností a v nadväznosti na to následne určenie jednotlivých 

gramatických kategórií (menných alebo slovesných). Dôležitou súčasťou 

morfológie slovenského jazyka je však i správne (korektné) skloňovanie 

a časovanie tvarov, čoho predpokladom je zaradenie daného tvaru do príslušnej 

deklinačnej alebo konjugačnej sústavy, čo spôsobuje problémy nielen 

Slovákom, ale aj cudzincom učiacim sa po slovensky.  

 Práve používanie nesprávnych, nesystémových tvarov v jednotlivých 

pádoch v rámci paradigiem je i najčastejším defektom súčasných 

žurnalistických textov. Už aj na základe bežného pozorovania sa totiž môžeme 

stretnúť s defektnými tvarmi ako napríklad „hrajeme futbal“ (v 1. osobe plurálu 

SPRÁVNE: „hráme futbal“), „v kanále“ (v lokáli singuláru SPRÁVNE: „v kanáli“), 

„dva klavíre“ (v nominatíve plurálu SPRÁVNE: „dva klavíry“),  „záujemci“ 

(v nominatíve plurálu SPRÁVNE: „záujemcovia“), „od Soni, od Dáši, od Táni, ...“ 

(v genitíve singuláru podľa vzoru ulica SPRÁVNE: „od Sone, od Táne, od Dáše, 

...“) a pod. Uvedené a podobné chyby možno poľahky eliminovať tak, že si 

overíme správnosť tvaru v relevantných kodifikačných príručkách, ktoré sú 

dnes voľne dostupné aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného 

ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied11, pričom aktuálne sú na tejto 

                                                           
11 SLOVENSKÉ SLOVNÍKY [on-line]. 2014. [cit. 02-09-2014]. Dostupné na internete: 
http://slovnik.juls.savba.sk/ 
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webovej lokalite dostupné i celé deklinačné paradigmy substantív12, a tak 

potenciálne chyby v tejto parciálnej oblasti jazyka sú úplne zbytočné.    

 Iným nápadným a často sa vyskytujúcim defektom v morfologickej 

rovine jazyka je požívanie predložiek v nesprávnych významoch a následne 

pádoch. Predložky (prepozície) sú neplnovýznamový (synsémantický) 

a neohybný (neflektívny) slovný druh, ktorého funkciou je v závislosti 

od gramatickej kategórie pádu vyjadrovať vzťahy k substanciám zúčastňujúcim 

sa na deji. „Najdôležitejšiu úlohu pri konštituovaní gramatickej a sémantickej 

stavby vety v slovenčine zohráva pád a predložky, resp. súčinnosť pádovej 

prípony s predložkou, ktorá popri vyjadrovaní rozličných sémantických 

vzťahov môže byť aj výrazným formálnym ukazovateľom sémantických 

rozdielov medzi predikátmi (prísudkami – doplnil M. H.), porovnaj ,hýbať 

stolom’ s významom niečo do pohybu oproti ,hýbať so stolom’ s významom 

meniť polohu predmetu.“13 Ako vidíme potenciálne jazykové chyby v tejto 

súvislosti vyplývajú z faktu, že jedna a tá istá predložka sa môže viazať 

s viacerými pádmi, a tak môže vyjadrovať viacero významov (sémantických 

modalít), ba dokonca, ako je to v uvedenom príklade, posuny vo význame 

spôsobuje i prítomnosť, resp. neprítomnosť predložky v pádovej väzbe 

so substantívom. Napríklad predložka „na“ s príslušným pádom môže 

vyjadrovať významy smerové („ísť na fakultu“), priestorové – lokačné („sedieť na 

stole“), účelové („ísť na kávu“), zreteľové („vyzerať dobre na svoj vek“) i príčinné 

významy („prebudiť sa na hluk“), predložka „pre“ zase významy príčinné 

(„hnevať sa pre každú maličkosť“), prospechové („byť pre niekoho všetkým“) 

i zreteľové („správanie typické pre Slovákov“). Podobným spôsobom možno 

zovšeobecniť potenciálne významy aj pri ostatných predložkách. 

 V prípade, že autor textu mylne interpretuje význam danej pádovej 

väzby s konkrétnou predložkou alebo dokonca použije predložku vo význame, 

                                                           
12 SLOVNÍK TVAROV PODSTATNÝCH MIEN [on-line]. 2014. [cit. 02-09-2014]. Dostupné na 
internete: http://korpus.juls.savba.sk/substantiva.html 
13 VAŇKO, Juraj. 2010. Fixátory dependencie. In: Morfologické aspekty súčasnej slovenčiny 
(Ed. J. Dolník). Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo slovenskej akadémie vied, 2010. s. 266. 
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na ktorý nie je štandardne určená, dopúšťa sa jazykovej chyby, nakoľko poruší 

príslušnú morfologickú a napokon i sémantickú normu daného jazyka. 

Dokumentujú to nasledujúce príklady, ktoré sa pomerne často objavujú v úze:  

„vzhľadom k tomu“ (SPRÁVNE: „vzhľadom na to“ – ide totiž o účelový, nie 

smerový význam), „neprišiel kvôli chorobe“ (SPRÁVNE: „neprišiel pre chorobu“, 

pretože predložka „pre“ s akuzatívom dokáže lepšie vyjadriť príčinný 

význam), „ísť pre mlieko“ (SPRÁVNE: „ísť po mlieko“ – na rozdiel od 

predchádzajúceho príkladu ide o vyjadrenie cieľa, nie príčiny), „vrátim sa za päť 

minút“ (SPRÁVNE: „vrátim sa o päť minút“ – ide o časový, nie priestorový 

význam). Z hľadiska lingvodidaktiky slovenského jazyka sme presvedčení, že 

na správne používanie predložiek v správnych pádových väzbách je 

nevyhnutné uvedomiť si práve relevantné sémantické (významové) vzťahy, 

ktoré chceme vyjadriť v konkrétnom prehovore, a nie priraďovať predložky 

mechanicky podľa formálnych kritérií.      

 

4. Chyby na syntaktickej rovine jazyka 

 Vnútrosystémové morfologické jazykové normy sa prirodzeným 

spôsobom premietajú i do syntaktickej roviny jazyka, nakoľko morfológia 

a syntax spolu úzko súvisia a spoluvytvárajú v užšom zmysle slova gramatiku 

každého jazyka. Inak povedané „existencie morfológie  je motivovaná 

štrukturačnými potrebami pri konštituovaní viet, a teda jestvovanie morfológie 

(v našom prípade morfologických noriem – doplnil M. H.) sa zdôvodňuje ich 

funkciou vo formálno-sémantickej výstavbe viet..“14  

 Vzhľadom na to, že žurnalistické (publicistické) texty sú určené 

vo väčšine prípadov anonymnému, rozptýlenému publiku, teda maximálne 

diferencovanému adresátovi z hľadiska veku, vzdelania, záujmov, hodnôt 

a pod., ich syntax by mala byť skôr jednoduchá, nenápadná a a skôr 

stereotypná. Odporúčame preto vyhýbať sa pri štylizovaní zložitým 

                                                           
14 DOLNÍK, Juraj. 2005. Koncepcia novej morfológie spisovnej slovenčiny. In: Slovenská reč, 2005, 
roč. 70, č. 4, s. 206. 
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syntaktickým konštrukciám s nejasne vyjadrenými logicko-sémantickými 

vzťahmi a príliš dlhé zložené súvetia s viacnásobne vyjadrenými priraďovacími 

a podraďovacími vzťahmi separovať do samostatných viet, príp. jednoduchých 

súvetí.   

Rovnako tak treba byť opatrný pri využívaní expresívnych syntaktických 

konštrukcií (elíps, vytýčených, osamostatnených či voľne pripojených vetných 

členov)15, ktoré síce text ozvláštňujú (estetizujú), no na druhej strane sa pri ich 

uplatnení v štylizácii zvyšuje pravdepodobnosť porušenie slovosledových či 

iných syntaktických noriem. Využitie takýchto konštrukcií v textotvornom 

procese si už vyžaduje kvalitného štylistu, ktorý dokáže s transformovať vetnú 

stavbu s citom pre detail i jemné nuansy slovenského jazyka a jeho možným 

slovosledovým a vetosledovým variáciám. V opačnom prípade dochádza často 

k vzniku rôznych defektných syntaktických konštrukcií – najmä kontaminácii, 

čiže prekríženiu väzieb dvoch významovo blízkych slov v syntagme16, ako je 

tomu v nasledujúcom príklade „35 miliárd dolárov, to je výška zahraničnej pomoci, 

ktorú bude krajina potrebovať v tomto a na budúci rok.“ (SPRÁVNE: „...v tomto 

a budúcom roku.“) alebo relatívne banálnym chybám v slovoslede či vetoslede17, 

čo dokumentuje nasledujúci príklad „Antikoncepcia, aby chránila aj liečila...“ 

(SPRÁVNE: „Aby antikoncepcia chránila aj liečila...“). 

V rámci syntaktickej, ale čiastočne i morfologickej roviny súčasného 

slovenského jazyka by sme radi upozornili ešte na jeden nápadnejší defekt, 

ktorý sa pravidelne objavuje nielen v dennej tlači, ale aj v rôznych študentských 

prácach. Ide o neadekvátne zamieňanie podraďovacej spojky „keď“, ktorá 

najčastejšie uvádza vedľajšiu vetu príslovkovú časovú v podraďovacom súvetí 

na jednej strane („Vystúpil, keď auto zostalo stáť.“) a zámennej opytovacej 

                                                           
15 Bližšie pozri: FINDRA, Ján. 2004. Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica: 
Univerzita Mateja Bela, 2004. 68 s.  
16 Porovnaj: FINDRA, Ján. 2004. Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica: Univerzita 
Mateja Bela, 2004. s. 54.  
17 K problematickým javom slovenského slovosledu a vetosledu, ktorý považujeme za relatívne 
voľný, a teda poskytujúci dostatok možností, ako modifikovať ustálenú (bezpríznakovú) vetnú 
stavbu v texte bližšie pozri staršiu monografiu: MISTRÍK, Jozef. 1966. Slovosled a vetosled 
v slovenčine. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1966. 280 s. 
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príslovky „kedy“ najčastejšie vyskytujúcej sa v opytovacích vetách („Kedy 

prídeš?“) na strane druhej.  

Problematická situácia pri týchto naoko synonymných výrazoch môže 

nastať vtedy, keď aj príslovka, resp. opytovacie zámeno „kedy“ nadobúda 

spojkovú funkciu, pričom vo vedľajšej vete, v ktorej je použité, je tiež prítomný 

časový významový odtienok. Pre správne odlíšenie obidvoch konkurečných 

výrazov si treba uvedomiť, že podraďovacie súvetie s výrazom „kedy“ 

v spojkovej funkcii vymedzuje spravidla „časový bod alebo časový úsek, 

ktorým sa naznačuje možná časová platnosť alebo časová realizácia deja 

vedľajšej vety. Napríklad vo vete ,Nebol ochotný povedať, kedy sa vrátil.’ sa 

naznačuje, že niekto nebol ochotný prezradiť čas svojho návratu, nechce 

vymedziť časový bod svojho návratu.“18 Naopak, ak je časový význam 

vedľajšej vety kombinovaný aj s podmienkovým významom alebo ide 

o podraďovacie súvetie s vedľajšou vetou prívlastkovou, príp. predmetovou, 

musí vo vedľajšej vete figurovať spojka „keď“. V týchto a analogických 

prípadoch nemožno teda nahradiť spájací výraz „kedy“ podraďovacou spojkou 

„keď“, resp. použitie jedného alebo druhého slova v danej vete implikuje 

celkom iný význam. Porovnaj v tejto súvislosti nasledujúce príklady: „Zavolám 

ti, keď sa vrátim.“ (časový význam vedľajšej vety zahŕňa zároveň podmienku 

realizácie deja hlavnej vety) ↔ „Zavolám ti, kedy sa vrátim.“ (význam vedľajšej 

vety nie je obmedzený podmienkou vyplývajúcou z časových relácií, ale nesie 

informáciu o predmete vety hlavnej, ide teda o vedľajšiu vetu predmetovú).  

Na lepšiu ilustráciu prípadov, ktoré dokumentujú neekvivalentnosť 

(nesynonymnosť) spomínanej dvojice výrazov, uvedieme ešte niekoľko 

príkladov zo študentských prác: „Zachytil osoby v situáciách, kedy (SPRÁVNE: 

„keď“, príp. „v ktorých“) to nebolo vôbec vhodné.“; „Tak ako vtedy, kedy (SPRÁVNE: 

„keď“) spravila jednu z najväčších chýb vo svojom živote.“; „Obdobie, kedy 

(SPRÁVNE: „keď“) sa každý hľadá a sleduje svoje telo, svoje myšlienky a svoj svet, je 

                                                           
18 FINDRA, Ján. 2004. Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 
2004. s. 153. 
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pre každého iné.“; „Vtáčnik a hrdina príbehu sú si však podobní vo svojej tvrdohlavosti, 

kedy (SPRÁVNE: „keď“) bezdôvodne ostávajú doma a bez ochoty niečo zmeniť čakajú 

na smrť.“; „Jeden americký novinár napísal o dni, kedy (SPRÁVNE: „keď“) zomrel 

C. S. Lewis, že je to skutočne žalostný deň súčasnej ľudskej histórie.“  

Na záver len dodávame, ako radí Ján Findra19, že na  spoľahlivé odlíšenie 

spomínaných konkurenčných tvarov „kedy“ a „keď“ možno využiť ako 

pomôcku aj to, že do súvetí so spojkou „keď“ možno implicitne doplniť aj 

výrazy „vtedy“ alebo „potom“, zatiaľ čo v súvetiach so spájacím výrazom „kedy“ 

táto operácia nie je možná.    

 

5. Chyby na lexikálno-štylistickej rovine jazyka 

 Bohato štrukturovaný lexikálny podsystém jazyka, v ktorom sa odrážajú 

potreby maximálne diferencovaného jazykového spoločenstva, ponúka najviac 

možností výberu jazykového prostriedku pri praktickej štylizácii. Na druhej 

strane však vzhľadom na to, že lexikálne štylémy sú kontextovo 

najsenzitívnejšie, pri ich výbere a následnom použití v konkrétnom texte treba 

postupovať maximálne citlivo a predvídať možné i negatívne reakcie publika. 

Vo vzťahu k žurnalistickej komunikačnej sfére to platí dvojnásobne, nakoľko je 

preukázateľné, že väčšina percipientov žurnalistických komunikátov reaguje na 

príliš nápadné, emocionálno-expresívne vyjadrovanie odmietavo a očakáva 

skôr bezpríznakovú, neutrálnu a nocionálnu lexiku.  

 V dôsledku uvedenej špecifickej funkčnej zaťaženosti lexikálnych štylém 

v kontexte žurnalistických (publicistických) textov odporúčame na základe 

našej intuície a jazykového citu vyhnúť sa pri ich štylizovaní: 1) príliš 

nápadným emocionálno-expresívnym slovám, najmä hovorovým a slangovým 

výrazom ako napríklad „tlačovka“ (LEPŠIE: „tlačová konferencia“), „cestovka“ 

(LEPŠIE: „cestovná kancelária“); „neziskovka“ (LEPŠIE: „mimovládna, nezisková 

organizácia“), „vládne bavoráky“ (LEPŠIE: „vládne vozidlá značky BMW“), 

                                                           
19 FINDRA, Ján. 2004. Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 
2004. s. 153 – 154.  
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„skypeovať/skajpovať, facebookovať/fejsbúkovať, googliť/gúgliť“ (LEPŠIE: 

„používať/využívať programy facebook, skype, google“), „shareovať/šérovať na nete“ 

(LEPŠIE: „zdieľať niečo na internete“); 2) hypetrofii anglicizmov a módnych 

(imidžových) slov, ktoré možno hodnotiť aj ako prejav globalizačných tendencií 

v jazyku, ba dokonca v kontexte vyjadrovania mládeže aj ako prejav 

„jazykového exhibicionizmu“20 – ide napríklad o slová „šou“ (LEPŠIE: „zábavné 

vystúpenie, predstavenie, akcia“) , „cool/kúl“ (LEPŠIE: „skvele, perfektne), „hot 

drinky“ (LEPŠIE: „horúce nápoje“), „šopingovať“ (LEPŠIE: „nakupovať“), „pub“ 

(LEPŠIE: „pohostinstvo, reštaurácia“, príp. „krčma“, alebo všeobecne „podnik“), 

„kouč/koučka“ (v konkrétnom význame hlasový pedagóg, učiteľ spevu)21 „selfie“ 

(vo význame autoportrétna fotografia, autoportrét, resp. fotografia samého seba) 

a mnoho iných; 3) prílišnému intelektualizovaniu prejavu pomocou odborných 

slov a termínov, ktorého signálom je „prenikanie prostriedkov knižnosti, 

terminologických prostriedkov a internacionalizmov ako prostriedkov 

spoločensky závažnej, ba prestížnej komunikácie do neutrálneho pásma bežnej 

komunikácie, čím sa zvyšuje pojmová nasýtenosť verbálnych prejavov“22 – túto 

tendenciu v súčasnej žurnalistike dokumentujú to výrazy ako „lobing“, 

„multikultuturalita“, „kontraproduktivita“, „telemost“, „monitoring“ a pod. 

a napokon 4) hyperbolizovanie alebo naopak ironizovanie skutočnosti 

pomocou superlatívov a iných hodnotiacich slov ako napríklad „najtragickejšia 

dopravná nehoda“, „čierny deň v dejinách Slovenska“ (v súvislosti s dopravnou 

nehodou autobusu pri Trnave) „dokonalý pár“ (v súvislosti s manželstvom 

Angeliny Jolie a Brada Pitta), „nekorunovaný kráľ Zemplína“, „samozvaný vládca 

Zemplína“ (v súvislosti s veľkopodnikateľom Mikulášom Varehom) a pod.   

 

                                                           
20 HOFFMANOVÁ, Jana. 2000. Styl současných teenagerů (na pozadí úvahy o „stylech 
věkových“). In: Stylistika IX (Ed. S. Gajda). Opole: Unywersytet Opolski, 2000. s. 247 – 262.   
21 Tento módny výraz anglického pôvodu sme zaregistrovali na televíznych obrazovkách 
v súvislosti s talentovou reality show Hlas ČeskoSlovenska, v ktorej si protagonisti vyberajú 
svojho „kouča/koučku“, ktorý má zlepšiť v súťaži ich spevácke výkony, a tak im dopomôcť 
k vysnívanému víťazstvu.  
22 ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena. 2012. Lexikológia slovenčiny. Praha: COLUMBUS, 
2012. s. 238.  
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6. Chyby na kompozičnej rovine jazyka 

 Kompozičné vyjadrovacie prostriedky vo funkcii kompozičných štylém 

sa v rovnakej miere podieľajú na celostnom jazykovo-štylistickom stvárnení 

komunikátu ako jednotky menšie, t. j. hlásky, slová, slovné spojenia, vety a pod. 

Sú tvorené nadvetnými kontextovými celkami a považujeme ich za obsahovo 

i formálne relatívne samostatné jednotky, ktoré prispievajú k celkovej grafickej 

i sémanticko-logickej organizácii prejavu (textu). Okrem toho pomocou nich 

zdôrazňujeme niektoré kľúčové zložky prejavy, ale aj prejav segmentujeme na 

menšie časti v zhode s myšlienkovým členením témy. Ku kompozičným 

štylémam zaraďujeme v prvom rade odseky, kapitoly (makrokapitoly) 

a podkapitoly (mikrokapitoly) ako záväzné a nevyhnutné (obligatórne) zložky 

horizontálnej segmentácie textu každého súvislého jazykového prejavu 

štandardného rozsahu, ďalej iné rámcové zložky prejavu ako napríklad titulok, 

podtitulok, motto, prológ (predhovor), epilóg (doslov), anotáciu, zoznam 

kľúčových slov, abstrakt v domácom i cudzom jazyku, prílohy, zoznam 

bibliografických údajov, orientačný aparát knihy (obsah, register) a pod, ale aj 

rôzne odbočenia od hlavnej tematicko-motivickej línie textu (exkurz, digresia) či 

jednotlivé pásma diferencujúce a hierarchizujúce autorské výpovede (pásmo 

rozprávača realizované formou subjektivizovanej alebo objektivizovanej 

autorskej reči a pásmo postáv realizované formou priamej reči, polopriamej 

reči, príp. nevlastnej priamej reči23). Špecifickou kategóriou kompozičných 

štylém sú konektory, ktoré zabezpečujú obsahovú i formálnu nadväznosť 

medzi elementárnymi textovými jednotkami, pričom najčastejšie v tejto úlohe 

vystupujú zámená v odkazovacej funkcii a pripájacie častice24 (napríklad: 

„Požiadavky škôl, ktoré žiadali o asistentov učiteľa pre deti so zdravotným postihnutím, 

splní ministerstvo školstva od začiatku tohto školského roka na 100 percent. Oznámil to 

predseda vlády Robert Fico spolu s ministrom školstva Petrom Pellegrinim.“). 

                                                           
23 Bližšie k týmto pojmom pozri: MISTRÍK, Jozef. 1997. Štylistika. Bratislava: Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 1997. s. 325 – 339. 
24 Podrobnejšie pozri: BAJZÍKOVÁ, Eugénia. 1995. Slovenský jazyk: Textová syntax. Bratislava: 
STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, 1995. s. 24 – 47.  
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 K častým chybám na kompozičnej rovine súčasných žurnalistických 

textov môžeme zaradiť najmä dva nápadné nedostatky, a to: 1) nedodržiavanie 

zásad horizontálneho členenia textu na odseky, ktoré sa prejavuje jednak 

v nesprávnom grafickom vyčleňovaní odsekov (medzi jednotlivými odsekmi 

nevynechávame riadok, ani polriadkovú medzeru, ale začiatok odseku graficky 

signalizujeme jeho odsadením od začiatku riadku a koniec tvrdým ukončením 

riadku pomocou klávesy „ENTER“), a jednak v nesúlade medzi myšlienkovo-

logickým členením témy a jej formálnym ukotvením do jednotlivých odsekov 

(jeden motív by mal byť spravidla zahrnutý do jedného odseku, pričom  

jednotlivé odseky by mali na seba plynulo nadväzovať, a tak kontinuálne 

rozvíjať tému textu); 2) násilnú, resp.  neoptimálnu prácu s titulkami v tom 

zmysle, že titulok obsahuje príliš nápadné, emocionálno-expresívne slová – 

štylémy alebo v horšom prípade dokonca nekorešponduje s propozičným 

obsahom celého príspevku (textu).  

Mohutným fenoménom, ktorý ovplyvňuje celkovú kompozičnú stavbu 

žurnalistických (publicistických) textov, je i hybridizácia a synkretizácia 

jednotlivých žánrov v súčasnej žurnalistike (publicistike), ktorá sa prejavuje 

tvorením žánrovo neurčitých, resp. žánrovo sporných textov. Nie ojedinelým 

javom je dokonca to, že žurnalista dostane zadanie vytvoriť „článok“ na istú 

tému bez akéhokoľvek žánrového určenia. V dôsledku toho by bolo, zrejme, 

vhodné buď prehodnotiť doterajšiu zaužívanú sústavu žánrových modelov, 

ktorá dostatočne neodráža vývinové tendencie v postmodernom diskurze, 

alebo pojem – termín žánru nahradiť iným kvalifikátorom, v ktorom by sa 

uprednostňovala tematická zložka textov pred jej štruktúrno-funkčným 

aspektom prevažujúcim v doterajšom chápaní útvarov, resp. žánrov v štylistike, 

literárnej vede či žurnalistike.   

 

7. Chyby na pravopisnej rovine jazyka 

 Pod pravopisom (ortografiou) rozumieme záväzný zápis (prepis) 

hovorenej podoby jazyka do jeho písanej, resp. tlačenej podoby. V súčasnej 
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slovenčine na tento účel využívame ustálený súbor grafických symbolov – 

monografém (a, b, c, ...) a digrafém (ch) – a doplňovacích interpunkčných 

(bodka, čiarka, dvojbodka, úvodzovky, zátvorky a pod.) a diakritických 

znamienok (bodka, dĺžeň, mäkčeň a vokáň).  

 Každý profesionálny používateľ jazyka, pracovníka masových médií 

nevynímajúc, by mal, zaiste, ovládať elementárne pravidlá slovenského 

pravopisu a pri konštruovaní svojich prejavov sa nimi aj bezvýhradne riadiť. 

Jazyková prax však ukazuje niečo iné a z času na čas sa vyskytnú i vo verejných 

oficiálnych prejavoch hrubé porušenia pravopisnej (ortografickej) normy. 

Nebudeme sa zaoberať týmito triviálnymi lapsusmi, ktoré vyplývajú buď 

z momentálnej nepozornosti píšuceho alebo z jeho hlbokej neznalosti 

pravopisných noriem, ale upriamime našu pozornosť na dva javy, ktoré 

spôsobujú autorom textov, vari, najväčšie problémy. 

V prvom rade by sme chceli upozorniť na chybný pravopis čiarok, a to 

najmä pri uvádzaní oslovení (oficiálnych i neoficiálnych) a uvádzaní 

postojových častíc v texte ako napríklad zrejme, možno, asi, vari, samozrejme, 

prirodzene, dozaista a pod. Platí totiž, že v obidvoch prípadoch musia byť tieto 

obsahovo (sémanticky) duplicitné výrazy oddelené od zvyšku vety jednou 

čiarkou v prípade, že ide o antepovaný (vysunutý na začiatok vety) alebo 

postponovaný vetný člen (pripojený na koniec vety), a v prípade, že ide  

interponovaný vetný člen, musí byť odčlenený od zvyšku vety z obidvoch 

strán. Dokumentujú to nasledujúce príklady: „Vážený pán dekan, týmto Vás 

žiadam Vás o...“, „Obed je už pripravený, Vaša Excelencia.“, „Nový prezident 

Slovenskej republiky, Andrej Kiska, sa zúčastnil na svojom prvom oficiálnom 

rokovaní.“, „Bude to, zrejme, najdôležitejší krok Iračanov v ich ceste za slobodou.“, 

„Úradné listiny Európskeho parlamentu sú, prirodzene, preložené do všetkých 

národných jazykov.“, „Bude to, naopak, pre nás veľké potešenie.“ a pod.  

Druhý jav v oblasti interpunkcie, ktorý spôsobuje používateľom 

evidentné problémy, je nerozlišovanie, resp. zamieňanie si pomlčky 

so spojovníkom.  Preto zdôrazňujeme, že pomlčka (typograficky dash; „–”) má 
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v texte vyčleňovaciu, resp. odčleňovaciu, ale aj pripájaciu funkciu25 a na rozdiel 

od spojovníka (typograficky hyphen; „-”) je graficky dvakrát taká široká ako 

spojovník, pričom musí byť pred ňou i za ňou vždy medzera. Najčastejšie sa 

v textoch používa pri vyčleňovaní parentéz (vložiek, vsuviek), teda oddeľovaní 

slov, slovných spojení, príp. celých viet od zvyšku vety a pri označovaní 

rozsahu, resp. rozpätia. Napríklad: „Žilinskí stavbári – ako je známe – budujú 

školské stavby aj v ďalších okresoch.“, „Musíme však povedať – aj napriek všemožnej 

snahe usporiadateľov – , že akcia bola skôr fiaskom.26“, „strana 15 – 16“ a pod. 

Naopak spojovník má v texte primárne spájaciu funkciu, uvádza sa bez 

medzier a najčastejšie sa používa v zložených (konjugovaných) tvaroch typu 

„viac-menej“, „sem-tam“, „beda-prebeda“, „čierno-biely“, „vedecko-technický“ a pod.  

 

Záver 

 V úvode našej prehľadovej štúdie sme konštatovali, že jazyk 

v konvenčnom zmysle patrí k prirodzenej antropologickej a kultúrnej výbave 

človeka a odráža sa v ňom naša potreba, ochota i vôľa komunikovať. Rovnako 

tak je však pre človeka prirodzené, že sa mýli, a tak sa potenciálne chyby 

a anomálie dostávajú i do jeho jazykového (rečového) prejavu. V intenciách 

toho zmyslom našej enumerácie najčastejších jazykových chýb a defektov na 

jednotlivých rovinách jazyka, vyskytujúcich sa vo verejných i súkromných 

prejavoch, nie je kritizovať jazykové správanie profesionálnych či laických 

používateľov slovenčiny – chýb sa dopúšťame, napokon, z času na čas všetci –, 

ale upozorniť ich na konkrétne porušenia širšie chápaných jazykových noriem 

s cieľom identifikovať možné príčiny i dopady daných nedostatkov na celkovú 

zrozumiteľnosť komunikátov a v neposlednom rade ponúknuť im adekvátne 

odporúčania, ako sa potenciálnym chybám v budúcnosti vyhnúť. Sme totiž 

                                                           
25 Bližšie pozri výkladovú časť v najnovších pravidlách slovenského pravopisu: PRAVIDLÁ 
SLOVENSKÉHO PRAVOPISU (Ed. M. Považaj) [on-line]. 2013. Bratislava: Veda, 2013. 592 s.  
[cit. 05-09-2014]. Dostupné na internete: http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf 
26 Vtedy, ak je parentetická konštrukcia oddelená pomlčkami vložená na konci nadradenej vety 
a nasleduje po nej podradená (vedľajšia) veta, pred podradenou vetou za pravou pomlčkou sa 
ešte dáva čiarka bez medzery. 
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presvedčení, že to najväčšou chybou nie je samotné porušenie konkrétnej 

jazykovej normy či pravidla, ale najmä to, že si tieto porušenia ani 

neuvedomujeme, a tak ich i naďalej reprodukujeme, čo znižuje celkovú úroveň 

jazykového úzu.     
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RÉSUMÉ 

The most frequent language mistakes and defects in the process of stylized journalistic texts 

 Published study was originally presented at the Summer School of Journalism for 

expatriates in 2014, and therefore it has the necessary didactic character. Its author draws 

attention to the most frequent mistakes or defects committed by journalists in their journalistic 

texts in different planes of language - phonetic, morphological, syntactic, lexical, compositional 

and orthographical, as well as he offers valuable advice and recommendations to eliminate 

mentioned defects. We believe that this practically oriented scientific contribution helps novice 

and also professional journalists to upgrade their language and metalanguage competence, the 

level of which is often criticized. 
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