
[Zadajte text] 

 

  

 

 

STIMUL 2016 

KATEDRA 

ŽURNALISTIKY 
FIF UK V 

BRATISLAVE 

ŽŽŽUUURRRNNNAAALLLIIISSSTTTIIIKKKAAA,,,   
MMMÉÉÉDDDIIIÁÁÁ,,,   

SSSPPPOOOLLLOOOČČČNNNOOOSSSŤŤŤ   
###   666 

 



Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
 

KATEDRA ŽURNALISTIKY 
 
 
 
 
 
 

Miloš Horváth (ed.) 
 
 
 
 

ŽURNALISTIKA, 
MÉDIÁ, 

SPOLOČNOSŤ 
# 6 

 
 
Zborník vedeckých príspevkov z teórie, výskumu a praxe 

žurnalistiky (masmediálnej komunikácie) s cielenými 
presahmi aj do iných spoločenskovedných disciplín 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bratislava 
 

STIMUL 2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Editor: Mgr. Miloš Horváth, PhD. 

 

Recenzenti:  doc. PhDr. Svetlana Hlavčáková, PhD. 

Mgr. Ján Hacek, PhD.  

 

Jazykový redaktor: Mgr. Miloš Horváth, PhD. 

 

 

 

 

© Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

 

Bratislava, STIMUL 2016 

 

 

ISBN 978-80-8127-174-8 

EAN 9788081271748



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 6 

 

4 | S t r a n a  

OBSAH 
 

ÚVOD ......................................................................................................................................................... 5 

Ivan Franko – spisovateľ, vedec, prekladateľ, vydavateľ, redaktor a novinár                                                                                                                                                                   

MÁRIA FOLLRICHOVÁ  ...................................................................................................................... 7 

Moc moderátora v mediálnom interview                                                                                            

JAROSLAV BUČEK  .............................................................................................................................24 

Stredoveké univerzity a tradícia latinskej gramatiky                                                                     

IGOR HARAJ  .........................................................................................................................................45 

Mikroparadigmy lexikálnych štylém a ich funkčné využitie v žurnalistike                    

MILOŠ HORVÁTH  ..............................................................................................................................65 

Reflexia žien v reklame umiestnenej v časopisoch Eva a Goldman                          

FRÉDÉRIQUE HAZÉOVÁ ..................................................................................................................88 

Komunikácia politikov deň po parlamentných voľbách 2016                                             

SIMONA HORVÁTHOVÁ ............................................................................................................... 109 

 

 

 

 

  

 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 6 

 

5 | S t r a n a  

ÚVOD 

 

 Milé čitateľky, milí čitatelia, odborníčky a odborníci z radov žurnalistov, 

ako aj iných príbuzných vedných odborov, prinášame Vám v poradí už šieste 

pokračovanie elektronického zborníka vedeckých príspevkov Žurnalistika, 

médiá, spoločnosť # 6©, ktorý autorsky pripravujú interní zamestnanci Katedry 

žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 

a redakčne vedie z pozície zodpovedného redaktora – editora Mgr. Miloš 

Horváth, PhD. Vizuál zborníka, ako aj jeho celková koncepcia zostávajú 

nezmenené. Priestor na publikovanie v ňom každoročne ponúkame mladým 

vedeckým pracovníkom – doktorandom, ako aj renomovaným výskumníkom 

z neustále sa rozširujúcej škály humanitných a spoločenskovedných disciplín, 

čím predkladaná seriálová publikácia nadobúda žiadaný interdisciplinárny 

rozmer.    

O interdisciplinárnom zameraní zborníka svedčí aj tematická rôznoro-

dosť šiestich tu publikovaných vedeckých výstupov  – vedeckých štúdií 

kategórie „A“. Mária Follrichová, ktorá sa dlhodobo špecializuje na problema-

tiku národnostnej a krajanskej žurnalistiky, nám vo svojom biograficky 

ladenom príspevku predstavuje ukrajinského polyhistora, beletristu a novinára 

Ivana Franka, ktorého možno označiť za jednu z najväčších osobností 

moderných ukrajinských dejín. K epicentru vedeckého záujmu Jaroslava Bučeka 

patrí profesia moderátora, a tak nikoho neprekvapuje, že si za predmet svojej 

štúdie vybral práve tento špecifický segment žurnalistickej práce. Tentoraz 

k moderátorovi pristupuje ako k tvorcovi a koordinátorovi mediálneho 

interview, pričom svoje úvahy a postrehy exemplifikuje na špecifickom žánri 

politických diskusií. Igor Haraj, vyštudovaný klasický filológ a filozof, ktorého 

tvár môžeme poznať i zo spravodajskej televízie TA3, vo svojej štúdii zase 

sumarizuje profil vzdelávania na stredovekých univerzitách so zreteľom 

na jazykovú výučbu, teda tradíciu latinských gramatík rôznej proveniencie. 

K otázke jazykového vzdelávania, resp. rozširovania jazykovej kompetencie 
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sa viaže i vedecká štúdia Miloša Horvátha. Didakticky prístupnou formou v nej 

podáva ucelený prehľad jednotlivých druhov lexikálnych štylém a dopĺňa 

k nemu svoje rady a odporúčania, s ktorými z nich sa dá pri praktickej štylizácii 

operovať vzhľadom na tematickú i žánrovú variabilitu spektrum žurnalistic-

kých, ergo publicistických komunikátov. 

Posledné dve uverejnené štúdie sú tvorivým počinom mladých 

výskumníčok pôsobiacich na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave v rámci doktorandského štúdia. V prvej 

z nich sa autorka, Frédérique Hazéová, zaoberá neetickými až sexistickými 

reklamami uverejňovanými na stránkach časopisu Eva a Goldman, pričom 

prezentuje aj výsledky vlastnej kvantitatívno-štatistickej analýzy. Simona 

Horváthová zase vo svojom príspevku charakterizuje a hodnotí reč, presnejšie 

povedané použité komunikačné techniky na strane moderátorov i viacerých 

politických predstaviteľov deň po parlamentných voľbách v roku 2016.    

V mene všetkých autoriek i autorov, ako aj v mene vlastnom pevne 

verím, že pestrosť príspevkov, ako aj ich fundovanosť prispejú k hlbšiemu 

prieniku do podstaty fungovania masových médií, a tak podnietia kritické 

úvahy o ich smerovaní v súčasnej modernej, digitálnej spoločnosti.  

     

M i l o š    H O R V Á T H 

(editor) 
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IVAN FRANKO – SPISOVATEĽ, VEDEC, 

PREKLADATEĽ, VYDAVATEĽ, REDAKTOR 

A NOVINÁR 

 

M á r i a   F O L L R I C H O V Á 

KKaatteeddrraa  žžuurrnnaalliissttiikkyy  FFiiFF  UUKK  vv  BBrraattiissllaavvee  

 

V roku 2016, a to presne 27. augusta uplynulo 160 rokov od narodenia 

a 28. mája 100 rokov od úmrtia Ivana Jakovlevyča Franka. 

V diele Ivan Franko: Život a dielo z roku 2009 Miroslav Daniš a Mikuláš 

Nevrlý charakterizujú Ivana Franka ako vynikajúceho ukrajinského 

spisovateľa, vedca, prekladateľa a spoločenského dejateľa, polyglota 

a humanistu.1  

K týmto charakteristikám môžeme ešte pridať, že Ivan Franko bol aj 

básnik, dramatik, esejista a literárny kritik, politik, historik, etnograf 

a v neposlednom rade vydavateľ, redaktor a novinár, čiže mimoriadne 

všestranná osobnosť, intelektuál v pravom zmysle slova. Často ho pre jeho 

neuveriteľnú pracovitosť nazývali titánom práce. Naším dnešným jazykom 

by sme mohli povedať, že bol workholik. Je známy aj ako ukrajinský Goethe, 

pričom jeho dielo je zverejnené na internete v digitalizovanej podobe.2 

 

1. Detstvo a štúdium Ivana Franka 

Ivan Franko sa narodil 27. augusta 1856 v obci Nahujevyči ako najstaršie 

zo štyroch detí váženého dedinského kováča Jakova Franka a Márie Kuľčyckej, 

ktorá pochádzala zo „záhonovej“ šľachty, akejsi obdoby slovenského 

                                                           
1 DANIŠ, Miroslav – NEVRLÝ, Mikuláš. 2009. Ivan Franko: Život a dielo (1856 – 1916). Prešov: 
Vydavateľstvo Michala Vaška, 2009, s. 10. 
2 ІВАН ФРАНКО [online]. 2016. [cit. 28-11-2016]. Dostupné na internete: 
<http://chtyvo.org.ua/authors/Franko/>.  
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zemianstva. Ako napísal vo svojej autobiografii: „...som Ukrajinec a pochádzam 

pravdepodobne z poukrajinčených nemeckých kolonistov.“3 

V rokoch 1952 – 2009 na počesť tohto velikána jeho rodná dedinka niesla 

názov Ivana Franka. Stalo sa tak na základe rozhodnutia Predsedníctva 

Najvyššej rady Ukrajinskej SSR bez súhlasu obyvateľov. V roku 1989 ukrajinskí 

spisovatelia navrhli, aby sa obec opäť nazývala Nehujevyči. Na základe 

referenda, v ktorom 75,4% obyvateľov odsúhlasilo návrat k pôvodnému názvu, 

ho Najvyššia rada Ukrajiny v roku 2009 obci prinavrátila. 

Otec Ivana Franka ho ako „slabé a k sedliackej práci neschopné dieťa“ poslal 

študovať. Od otca si do života odniesol lásku k práci a k obyčajnému človeku, 

od matky získal zase lásku k ľudovej piesni a k ľudovej slovesnej tvorbe.  

Dva roky (1862 – 1863) sa učil v elementárnej škole vo vedľajšej dedine 

Jasenica-Silná. Býval u svojho strýka – brata svojej matky Pavla Kuľčyckého, 

ktorý ho učil čítať po ukrajinsky a v škole sa učil čítať po poľsky a po nemecky. 

Potom ho otec dal do druhej triedy tzv. nemeckej alebo normálnej školy 

k baziliánom do Drohobyča.  

Ivan Franko musel čeliť výsmechu spolužiakov, ale aj niektorých 

učiteľov pre svoj sedliacky odev i svoju rodenú nesmelosť. O to prekvapujúcej-

šie pre nich i pre neho samého bolo, keď bol na konci prvého roka vyhlásený 

za prvého žiaka. O dva roky neskôr mu zomrel otec a matka sa musela narýchlo 

vydať, aby zachránila hospodárstvo. Vzala si jasenického mládenca Hryňa 

Havryľuka, s ktorým mala ešte dcéru. 

Na takzvanej nemeckej alebo normálnej škole sa Ivan Franko stretol 

s despotickým duchovným, Sofronom Telesnyckým, ktorý ovplyvnil jeho život 

i tvorbu asi tak ako opití diačkovia život a tvorbu Tarasa Hryhorovyča 

Ševčenka. Po skončení tejto školy v roku 1868 prestúpil na gymnázium 

do Drohobyča. Práve vtedy sa tam zmenil vyučovací jazyk z nemeckého 

na poľský. Aj tu sa na Franka pozerali opovržlivo a celý rok sedel v „somárskej 

                                                           
3 ФРАНКО, Іван. 1955. Дещо про себе самого. 1955. In: І. Франко. Твори у ХХ томах. Том І. 
Київ: 1955, стор. 26. 
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lavici“. Po prvom roku však bol druhým najlepším žiakom a v ďalších rokoch 

druhým, tretím i prvým. 

Už na gymnáziu sa zaujímal o literatúru, zbieral ľudové piesne, pokúšal 

sa o vlastnú literárnu tvorbu, začal prekladať cudzojazyčnú literatúru. Zaujímal 

sa o nemeckú, anglickú a poľskú literatúru, ale aj, prirodzene, o ukrajinskú 

literárnu tvorbu. Neskôr, v 80. rokoch zvládol francúzsky jazyk a začal čítať 

a aj prekladať diela francúzskych spisovateľov.  

V roku 1875 sa zapísal na Filozofickú fakultu Ľvovskej univerzity. Tu sa 

stal členom akademického krúžku a začal pracovať aj v redakcii literárneho 

študentského dvojtýždenníka Druh, ktorý bol spočiatku konzervatívno-

moskvofilského zamerania, no po príchode Ivana Franka v roku 1876 začal 

uverejňovať príspevky v západoukrajinskom ľudovom jazyku (dovtedy 

vychádzal v jazyčii) a prinášal nové demokratické myšlienky. Časopis čoskoro 

uverejnil Frankovu báseň Sluha (Najmyt) pod pseudonymom Myron, kde sluha 

predstavuje ukrajinský národ. Posledné verše tejto básne sú aj v jeho prológu 

k poéme Mojžiš – jeho vrcholnom básnickom diele.  

V literárnom almanachu Dnistrjanka uverejnil dve realistické poviedky 

zo života ľudu – Dvaja priatelia (Dva pryjateli) a Lesyšina čeliadka (Lesyšina 

čeľaď) a preklad Zolovej Povodne. 

V lete 1876 vyšla v Ľvove Frankova prvá básnická zbierka Listy Ivana 

Franka: Balady a povesti (Pysma Ivana Franka: Baľady i rozkazy). Do zbierky 

zaradil preklady i svoje pôvodné básne. V časopise Priateľ (Druh) uverejnil 

aj niekoľko článkov o zásadách realistickej tvorby. Stal sa jedným z prvých 

realistov ukrajinskej literatúry. 

V nasledujúcom roku (1877) uverejňoval sériu realistických noviel zo života 

boryslavských robotníkov, ktoré vyvolali všeobecné pobúrenie. Poľská byrokracia 

mu za to kládla prekážky v jeho vydavateľskej a redaktorskej práci.  

Výnimočná je jeho študentská práca o starogréckom spisovateľovi 

Luciánovi. Napísal ju v roku 1877 po latinsky. Citoval v nej v starogréčtine 

výňatky z Luciánových diel.  
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Zbierka Z rokov mojej mladosti (Iz lit mojeji molodosti) obsiahla ranné 

obdobie Frankovej tvorby a je charakteristická jeho spoločenskou 

angažovanosťou a podporou ideálov a myšlienok socializmu. V básni Priateľom 

z väzenia (Tovaryšam iz ťurmy) sa venoval ideálom vtedajšej mladej generácie, 

za ktoré považoval všeľudské bratstvo, nadvládu rozumu nad vierou, slobodnú 

práca a slobodnú láska.  

Za svoju tvorbu a angažovanosť sa dostal do pozornosti rakúskej polície, 

ktorá ho považovala za vodcu akejsi tajnej medzinárodnej socialistickej 

organizácie. Deväť mesiacov bol v neobyčajne krutých podmienkach 

vo vyšetrovacej väzbe. Okrem iného ho obviňovali aj z toho, že sa s Mychajlom 

Drahomanovom počas jeho pobytu v Ľvove rozprával o socializme, že sa tajne 

spolčoval, čo, samozrejme, popieral. K socializmu cítil len sympatie ako 

vidiečan. Napokon ho odsúdili na sedem týždňov, ktoré si ešte navyše odsedel. 

Väzenie ho však nezlomilo. Ba naopak, zocelilo ho, utvrdilo ho v tom, že má 

pokračovať vo svojej práci. Začal spolupracovať s tými, ktorým tiež išlo o blaho 

svojho národa. Napísal niekoľko kritických statí o haličskej inteligencii. Spojil sa 

so svojím rovesníkom Mychajlom Pavlykom a s finančnou podporou Mychajla 

Drahomanova začali vydávať časopis Priateľ spoločnosti (Hromadskyj druh). 

Bol to mimoriadny časopis – literárno-politický mesačník. Príspevky v ňom boli 

písané tzv. „drahomanovským“ pravopisom a prinášali myšlienky o lepšej 

budúcnosti. Preto bol časopis permanentne konfiškovaný. Vydavatelia sa roz-

hodli, že budú vydávať neperiodické zborníky Zvon (Dzvin) a Kladivo (Molot). 

Žiaľ, stihol ich osud časopisu, čiže konfiškácia. 

V zborníku Zvon vyšla Frankova významná báseň Kamenári (Kamenari), 

v ktorej pod vplyvom staroukrajinskej legendy o ľuďoch, odsúdených 

Alexandrom Macedónskym na lámanie skál, čím si razili cestu na slobodu, 

alegoricky priniesol obraz ľudí s kladivami v rukách, ktorí si razia cestu 

k šťastnejšiemu zajtrajšku. Pod vplyvom tohto diela Ivana Franka dodnes 

nazývajú veľkým „Kamenárom“ (Velykyj Kameňar).  
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Ako dvadsaťdvaročný v zborníku Kladivo vydal článok Literatúra, 

jej úlohy a najdôležitejšie znaky (Literatura, jiji zavdanňa i najvažlyviši cichi), 

v ktorom kritizoval literárny idealistický smer. Podľa jeho slov: „Literatúra 

každej doby musí byť odrazom života, práce, jazyka a myslenia tej ktorej doby.“4 

Venoval sa aj literárnej metóde zobrazovania skutočnosti. Dodnes sú aktuálne 

jeho názory o kritickom realizme. 

V poľských novinách Práca mu vyšla štúdia na pokračovanie o mieste 

vedy v spoločenskom živote, v ktorej predstavil originálnu typológiu vied. 

Vychádzal pri nej z perspektívy monizmu. Za základ vied považoval 

matematiku, ktorá je nevyhnutná pre ostatné vedy. Za základnú a vstupnú 

vednú disciplínu v oblasti antropologických vied považoval logiku. 

Za významné antropologické vedné disciplíny považoval aj psychológiu, 

ekonomiku a etiku.  

V tomto období Franko prežíval prvú veľkú lásku k Oľhe Roškevyčovej, 

sestre svojho bývalého spolužiaka z gymnázia. Spoznal ju počas letného 

doučovania jej brata. Po návrate z prvého uväznenia s ňou mohol udržiavať 

už len tajnú korešpondenciu. V ich listoch je cítiť lásku, ako aj intelekt oboch 

zaľúbencov. Sú v nich okrem iného dôkazy o jeho vcelku kladnom vzťahu 

k viere a náboženstvu.  

Ďalej sa venoval pojmu socializmus, no nikdy sa nestal marxistom. 

Spoločnosť budúcnosti si predstavoval ako sociálne spravodlivejší systém. 

V decembri 1878 ho poľskí a ukrajinskí tlačiari robotníckych novín Práca 

požiadali, aby sa stal redaktorom týchto robotníckych novín. Franko v nich 

niekoľko rokov uverejňoval príspevky o robotníckom hnutí. Zároveň 

pokračoval v štúdiu na Ľvovskej univerzite. 

V roku 1879 vydal zbierku svojich básnických prekladov z diel autorov 

svetovej literatúry pod názvom Dumky a piesne najvýznamnejších európskych 

básnikov (Dumky ta pisni najvyznačnišych jevropejskych poetiv). Taktiež začal 

pracovať na svojom románe Boryslav sa smeje (Boryslav smijeťsja). Stal sa pri-

                                                           
4 ФРАНКО. Іван. 1980. Зібрання творів у п′ятдесяти томах. Т. 26. Київ: 1980, стор. 10 – 13. 
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spievateľom do poľského časopisu Poľský týždeň (Tydzieň polski; Tydzieň 

literacki, artystyczny, naukowy i spoleczny). 

Na jar roku 1880 Ivana Franka po druhý raz zatkli na jeho ceste 

na návštevu priateľa. Obvinili ho zo šírenia socializmu. Malo sa to týkať nejakej 

vzbury roľníkov, ktorých obvinili z úkladov proti cisárovi a rakúskej vláde. 

V ponižujúcej väzbe ho držali tri mesiace a potom ho prepustili. Po prepustení 

dlho chorľavel. Svoje zážitky zachytil v novele Na dne (Na dni) a vo viacerých 

básňach. Novela bola preložená do viacerých jazykov (aj do češtiny).  

V tomto období sa naplno rozvinula Frankova literárna, publicistická 

i politická činnosť. Programový Hymnus sa stal doslova hymnou, ktorá 

obsahuje jeho predstavu o úlohe vzdelaného ducha pri zmene sveta, 

prirodzene, opierajúc sa o vôľu ľudu. Zároveň napísal viacero elegických 

veršov so sociálnou tematikou.  

Na jeseň 1880 pokračoval v štúdiu na univerzite a vo vydávaní Malej 

knižnice (Mala biblioteka). V roku 1881 začal spolu s I. Belejom vydávať časopis 

Svet (Svit). Sústredil okolo neho viacerých mladých spisovateľov z Haliče 

a Východnej Ukrajiny. Z finančných dôvodov sa musel vrátiť do Nahujevyči, 

kde žil pod policajným dozorom. Tu prekonal týfus a pracoval na románe 

Boryslav sa smeje. Je to jeden z prvých sociálnych románov vo svetovej literatúre. 

Publikoval ho na pokračovanie a napokon ho nedokončil, no hlavnú myšlienku 

obsiahol. V novele Boa constrictor zobrazil zrod a raný rozvoj kapitalizmu 

v Haliči. V roku 1881 napísal viacero básní, preložil Gogoľove Mŕtve duše a iné 

diela.  

V januári 1884 sa stal korešpondentom varšavského časopisu Pravda. 

Tu publikoval príspevky o kultúrnom a hospodárskom živote Haliče. Ďalej 

spolupracoval s novinami Dielo (Dilo), časopisom Zora5 a humoristicko-

satirickým časopisom Nové zrkadlo (Nove zerkalo). Napísal aj niekoľko 

                                                           
5 Zora. [online]. 2016. [cit. 28-11-2016]. Dostupné na internete: 
<http://chtyvo.org.ua/genre/chasopysy/books/page-1/>. 
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literárno-vedeckých príspevkov a pre Krakovskú akadémiu vied spracoval 

svadobné piesne a obrady dediny Lolyňa.  

V máji 1886 Ivan Franko cestoval do Kyjeva, aby získal pomoc 

pri vydávaní časopisu Krok (Postup). Podporu nezískal, no v Kyjeve sa oženil 

s Oľhou Choružynskou a vrátil sa do Ľvova.  

Od roku 1887 desať rokov pracoval v poľských a nemeckých redakciách. 

V januári 1888 začal spolupracovať s historicko-literárnym časopisom Kyjevské 

starožitnosti (Kijevská starina), ktorý síce vychádzal v ruskom jazyku, no mal 

vplyv aj na ukrajinskú vedu a literatúru. Franko sa rozhodol, že bude 

pokračovať v univerzitnom štúdiu a pripravoval sa na napísanie dizertačnej 

práce. Obhájil ju o štyri roky neskôr vo Viedni u profesora Vatroslava Jagiča. 

V prvej polovici roku 1889 sa venoval boju za volebné práva ľudu 

do Snemu. Na vlastné náklady začal vydávať sériu kníh Literárno-vedeckej 

knižnice (Literaturno-naukova biblioteka).  

Do väzenia sa dostal tretíkrát, a to počas výletu s ruskými študentmi 

v Haliči, pričom pobudol v ňom tri mesiace. Tento čas využil na napísanie 

viacerých básní. V roku 1891 začal vychádzať ilustrovaný dvojtýždenník 

pre deti a mládež Zvonček (Dzvinočok). Tu sa Franko predstavil aj ako autor 

píšuci pre deti. Uverejnil tu napríklad prepracovaný stredoveký epos Lišiak 

Mykyta (Lys Mykyta). 

 

2. Frankove aktivity vo Viedni 

V roku 1892 Ivan Franko pricestoval do Viedne, kde začal študovať. 

Zoznámil sa tu s mnohými významnými európskymi intelektuálmi. V máji 

na stretnutí slavistov vystúpil v mene Ukrajincov. Jeho pobyt vo Viedni 

sa odrazil v jeho ďalšej tvorbe. Zaujala ho, napríklad, myšlienka vytvorenia 

samostatného židovského štátu, v čom analogicky videl aj budúcnosť 

Ukrajincov. Zoznámil sa tu aj s Tomášom G. Masarykom. Spájala ich hlboká 

erudícia, kritický postoj a demokratické názory. 
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Do okruhu Frankových priateľov patril aj Pavol Blaho, neskôr lekár, 

slovenský hospodársky a kultúrny dejateľ, redaktor a politik. 

 

2.1. Časopis Život a slovo (1893 – 1897) 

Na jeseň 1893 Franko pracoval vo Viedni na programe časopisu, ktorého 

titul Život a slovo (Žyťe i slovo) navrhol  Mychajlo Drahomanov. Časopis mal 

vychádzať raz za dva mesiace v rozsahu dvoch hárkov. Polovica obsahu mala 

patriť beletrii, originálnej i prekladovej, kritickým článkom a historicko-

literárnym materiálom. Druhú polovicu časopisu chcel Franko vyhradiť 

folklórnym materiálom: článkom z teórie folklóru, ukážkam ľudovej tvorivosti. 

Plánoval, že časopis bude distribuovaný aj na Veľkej Ukrajine.  

V januári 1894 vyšlo prvé číslo časopisu Život a slovo. Kvôli cenzúre bola 

šéfredaktorkou jeho manželka Oľha Choružynska a Franko bol zodpovedným 

redaktorom. V časopise uverejňoval aj svoje diela. Venoval sa literatúre, histórii 

a folkloristike. Napriek stálej finančnej nepriazni časopis vychádzal pravidelne. 

Jeho náklad bol 500 exemplárov. Časopis bol stratový, a tak bol Franko nútený 

prosiť o finančné príspevky svojich početných prispievateľov, najmä z Východ-

nej Ukrajiny. 

Život a slovo bol literárno-umelecký a spoločensko-politický časopis, 

ktorý vychádzal v Ľvove v rokoch 1894 – 1897, redigoval ho Ivan Franko, 

spočiatku raz za dva mesiace, a od júla 1896 mesačne, pričom sa zmenil 

z vestníka literatúry, histórie a folklóru na vestník spoločenského života Haliče. 

Časopis sa členil na Beletriu, Články vedecké a etnografické, Kritiku a bibliografiu 

a Kroniku. 

Autorský kolektív Života a slova tvorili Ivan Franko (cyklus poézie 

Zvädnuté lístie [Zivjale lysťa], povesti Piliere spoločnosti [Osnovy suspiľstva], Pre 

domáce ohnisko [Dľa domašňoho ohnyšča], drámy Sviatoslavov sen [Son 

Svjаtoslava], Kamenná duša [Kamjana duša] a iné), Lesa Ukrajinka, Pavel 

Hrabovský, Osyp Makovej, ktorí tu uverejňovali svoje poetické zbierky 
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a poémy a Mychajl Kocjubynský Posol od čierneho cára (Posol vid čornoho carja) 

a iné. 

Dosť často tu boli uverejnené preklady Kindrata Rylejeva, Sofokla, 

Firdousi, Viktora Huga a iných. Osobitné miesto patrilo literárno-kritickým 

štúdiám (M. Šaškevyč) a haličsko-rusínskej literatúre Ivana Franka – Literárne 

snahy haličských Rusínov v rokoch 1772 – 1872 (Literaturni stremlinňa halyčskych 

rusyniv vid 1772 do 1872 rr.) Ostapa Tepleckého atď.), epištolárnej pozostalosti 

Mychajla Drahomanova, Stepana Rudanského, Markiana Šaškevyča a iných. 

Okrem toho tu boli publikované folklórne práce Ivana Franka, Leona 

Vasylevského, Volodymyra Hnaťuka, Lesi Ukrajinky, Mychajla Pavlyka; ďalej 

články o národnom a sociálnom hnutí, o spoločensko-politickom živote 

na Ukrajine. Časopis pravidelne spestrovali recenzie Mychajla Drahomanova, 

Ivana Franka, A. Krymského, Vasyľa Ščurata, Pavla Hrabovského. 

V prvom roku Franko neuverejňoval svoje publicistické články, pretože 

sa sústredil na uverejňovanie podľa jeho názoru najcennejších literárnych diel. 

Haličská i zahraničná tlač časopis hodnotili ako politicky neutrálny. 

V roku 1895 Franka už neuspokojovalo všeobecno-kultúrne a literárne 

zameranie časopisu. Navyše na jeseň 1895 zanikli časopisy Roľník (Chliborob) 

a Národ (Narod), čím vznikol prázdny priestor v radikálnej tlači. Mohol 

ju vyplniť časopis s rozsiahlou aktuálnou publicistikou, ostrými príspevkami. 

Franko sa vrátil k politickej konfrontácii a už v 5. čísle časopisu Život a slovo 

(v prvom reformovanom vydaní) kritickým článkom zaútočil na Juliana 

Bačynského za jeho dielo Ukraina iredenta, v ktorom rozvádzal svoju 

ukrajinofilskú teóriu a myšlienky o potrebe uviesť Ukrajinu do európskeho, 

a nie ruského kontextu. Franko vyjadril neočakávane promoskovské nálady. 

Dokonca uvádza: „My všetci sme rusofili...“, a to mu národovci neodpustili.6 

V prvej polovici roku 1896 časopis Život a slovo nevychádzal a v júli 

vyšiel v obnovenej grafickej úprave. Bolo to výlučne politické vydanie, 

obohatené o rubriky Články o veciach politických (Staťti pro spravy polityčni),  

                                                           
6 Житє і слово. 1895, річ. 3, № 5, стор. 1. 
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Správy z Ruska (Visti z Rosiji), Politická kronika (Polityčna chronika), Naša beletria 

(Naša beletrystyka).  

Prvé číslo v roku 1896 otváral článok Ivana Franka Aj my sme v Európe 

(I my v Jevropi). Bol to protest proti útlaku zakarpatských Rusínov zo strany 

uhorských nacionalistov. Článok si všimla rakúsko-uhorská administratíva. 

V ďalších číslach Franko obnovuje publicistické útoky na dejateľov „novej éry“. 

Napokon článok Robotnícke a revolučné hnutie v Rusku (Robitnyckyj i revoľucijnyj 

ruch v Rosiji) a posledný článok v roku 1896 – Koniec roka (Z kincem roku) 

poukazuje na návrat Franka k sociálno-revolučným radikálnych náladám.  

Tento raz Franko vyjadril závisť týkajúcu sa revolučných udalostí 

v Ruskom impériu a žiaľ nad tým, že mnoho ukrajinských revolucionárov 

sa vlieva do ruského oslobodzovacieho hnutia. Toto Franka diskreditovalo 

medzi národovcami a taktiež jeho prívržencami na Veľkej Ukrajine. Vstupuje 

aj do konfrontácie s časopisom Dielo. Vyostrenie nepriateľstva so všetkými 

bývalými politickými oponentmi a získanie nových, ako aj chronický 

nedostatok finančných prostriedkov prinútil Ivana Franka v lete 1897 časopis 

Život a slovo zrušiť. Toto zrušenie sa mu podarilo prezentovať ako „zliatie“ 

časopisov Zora a Život a slovo do spoločného tlačového orgánu – Literárno-

vedeckého vestníka, ktorý založila Učená spoločnosť Tarasa Ševčenka. 

 V časopise Život a slovo Franko uplatnil všetky svoje redaktorské 

schopnosti, prejavil sa ako zrelý novinár, zručný editor a geniálny literát. No už 

v polemike o ruskej revolúcii sa prejavilo zaostávanie haličského radikálneho 

prúdu od ruského a celkovo európskeho socializmu. Toto zaostávanie sa posil-

ňovalo. Ivan Franko bol výnimočne populárnou postavou v haličskej 

spoločnosti. 

  

3. Frankovo vrcholné obdobie 

Za vrcholné obdobie literárnej, vedeckej a publicistickej tvorby Ivana 

Franka považujeme posledné desaťročie 19. storočia a prvé roky 20. storočia. 

V roku 1890 Franko vydal zbierku poviedok V pote tváre (V poti čola). Boli 
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to obrázky zo života obyčajných ľudí. O tri roky na to vydal básnickú zbierku 

Z výšin a nížin (Iz vysot ta nyzyn). Frankovým prínosom je, že svojim sonetom 

dal sociálny a demokratický obsah. 

V roku 1893 knižne vyšlo jedno z jeho najvýznamnejších dramatických 

diel – Ukradnuté šťastie (Ukradene šťasťa). Motív tohto diela čerpal z ľudovej 

ľúbostnej piesne O žandárovi (Pro žandarja). 

V deväťdesiatych rokoch 19. storočia napísal svoje najlepšie dramatické 

diela. V tomto období vytvoril aj veľký počet realistických rozprávok, poviedok 

a noviel. Najväčší úspech mala satirická poviedka Svinská ústava (Svynska 

konstytucija), v ktorej zosmiešnil rakúsko-uhorskú ústavu z roku 1867. 

V júni 1894 vystúpil na zjazde poľských spisovateľov a novinárov 

vo Ľvove, na ktorom vyzval k solidarite medzi ukrajinským a poľským 

národom.  

V lete roku 1894 Frankovi umožnili pripravovať sa na habilitáciu 

na Ľvovskej univerzite. Počas svojej prípravy sa naďalej venoval literárnej 

a prekladateľskej činnosti. Po úspešnom vykonaní ústnej skúšky a po habilitač-

nej prednáške sa zdalo, že jeho akademická kariéra je reálna. Nestalo sa však 

tak, pretože Franko mal veľa odporcov, a tak miesto docenta ako politicky 

nespoľahlivá osoba nedostal. Napriek veľkému sklamaniu pokračoval 

v literárnej a vedeckej činnosti. V tomto období dokončil román Piliere 

spoločnosti (Osnovy suspiľnosti). V roku 1895 sa stal členom Učenej spoločnosti 

Tarasa Ševčenka a o tri roky neskôr redaktorom jej Literárno-vedeckého vestníka, 

v ktorom uverejňoval svoju tvorbu. Tu dostával pravidelný plat, čo zlepšilo 

finančnú situáciu jeho rodiny. Prispieval aj do českého časopisu Slovanský 

přehled. 

 

3.1. Literárno-vedecký vestník (1898 – 1932) 

Literárno-vedecký vestník (Literaturno-naukovyj vistnyk) bol prvý 

celoukrajinský literárno-vedecký a spoločensko-politický časopis. Spočiatku 
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bol Mesačník literatúry, vedy a verejného života (1898 – 1914, 1917 – 1919), 

neskôr Mesačník literatúry, vedy a spoločenského života (1922–1932). 

Bol založený z iniciatívy Mychajla Hruševského, neskoršieho prvého 

prezidenta Ukrajinskej národnej republiky. Vydávala ho Učená spoločnosť 

Tarasa Ševčenka. V časopise uverejňovali state najlepší ukrajinskí spisovatelia 

a vedci. Po prvýkrát tu boli uverejnené Križovatky (Перехресні стежки) Ivana 

Franka,  Liečivá rastlina Jevšan (Jevšan-zilľa) Mykolu Voroného,  Ranné zore 

(Dosvitni ohni) Lesi Ukrajinky. Okrem toho tu boli publikované aj ukrajinské 

preklady Edgara Poa, Friedricha Schillera či Wiliama Shakespeara. 

Koncom decembra 1897 na báze dvojtýždenníka Zora (Zorja) vyšlo prvé 

číslo časopisu Materinské Slovo (Ridne Slovo), pričom v ďalšom roku 1898 bolo 

periodikum premenované na Literárno-vedecký vestník (Literaturno-naukovyj 

vistnyk).7 

Jeho prvými redaktormi boli Mychajlo Hruševský, Ivan Franko, 

Oleksandr Borkovský, Osyp Makovej. Dvoch naposledy menovaných čoskoro 

nahradil Volodymyr Hnaťuk. Skutočným redaktorom prvého obdobia 

existencie časopisu bol Ivan Franko.  

Časopis vychádzal v Ľvove v rokoch 1898 – 1906, v rokoch 1907 – 1919 

v Ľvove a v Kyjeve počas redigovania Mychajla Hruševského a v rokoch      

1922 – 1932 v Ľvove počas redigovania Dmytra Doncova. V júli 1932 prerušil 

svoje vychádzanie pre politické i finančné ťažkosti. V rokoch 1933 – 1939, 

keď ho už redigoval Dmytry Doncov, vychádzal časopis Vestník (Vistnyk), 

ktorý bol chronologicky aj ideovo pokračovateľom Literárno-vedeckého 

vestníka, pričom Bohdan Jasinský8 vytvoril index obsahu Literárno-vedeckého 

vestníka za celé obdobie jeho existencie. 

Tematikou časopisu bola literatúra, publicistika, kritika a veda. 

Od svojich predchodcov sa odlišoval svojou kvalitatívnou úrovňou. K jeho 

                                                           
7 Literárno-vedecký vestník [online]. [cit. 28-11-2016]. Dostupné na internete: 
<http://chtyvo.org.ua/authors/Literaturno-naukovyi_vistnyk/>. 
8 ЯСІНСЬКИЙ, Богдан. 2000. Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. Т. 1 – 109 
(1898 – 1932). Київ: Смолоскип, 2000. 544 с. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%96_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%28%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%29
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vydávaniu viedli zlé skúsenosti z predchádzajúcich periodík a potreba 

vytvorenia tlačového orgánu, ktorý by sa obracal na celú ukrajinskú spoločnosť. 

Mal to byť mesačník podľa vzoru západoeurópskych revue.  

Nový časopis sa od svojich predchodcov odlišoval svojím stabilným 

financovaním. Okolo časopisu sa sústreďovala vtedajšia literárna elita. 

Do redakčnej rady patrili ľudia s redakčnými skúsenosťami a so skúsenosťami 

zo spoločenskej práce. Nadstranícky status umožňoval časopisu orientovať 

sa na „celoukrajinského čitateľa“. Nemal konkurenciu, pretože pred vyjdením 

jeho prvého čísla prestali vychádzať časopisy Život a slovo a Zora. 

Počas ľvovského obdobia vydávania časopisu redakčná rada prispela 

aj k formovaniu ukrajinskej spoločnosti pomocou symbolov, a to uverejňova-

ním poetických a literárnych diel ukrajinských autorov, článkov o jubileách 

významných ukrajinských dejateľov, informácií o nových knihách a pod.  

Vráťme sa však k Ivanovi Frankovi. Ten i naďalej pokračoval vo svojej 

literárnej tvorbe. V roku 1898 vydal básnickú zbierku Môj smaragd (Mij 

Izmaragd), v ktorej sa odrazili ťažké roky jeho života. V roku 1900 vyšla 

Frankova najrozsiahlejšia próza, román Na krížnych cestách (Perechresni stežky), 

v ktorej realisticky zachytil život ukrajinskej haličskej spoločnosti a jej obrode-

nie v poslednej štvrtine 19. storočia. Hlavná postava románu nesie aj Frankove 

autobiografické prvky. 

V roku 1905 Ivan Franko privítal sociálne nepokoje v Rusku. 

Uvedomoval si, čo by znamenalo pre ukrajinský národ oslobodenie sa spod 

ruského impéria. V tomto roku napísal svoje vrcholné básnické dielo, epickú 

skladbu Mojžiš (Mojsej). Jej nosnou myšlienkou bol spravodlivý boj 

za svojbytnosť Ukrajiny.  

V roku 1905 Franko bol zvolený za dopisujúceho člena Národopisnej 

spoločnosti československej v Prahe a v roku 1906 mu bol na Charkovskej 

univerzite udelený čestný doktorát z filozofie. Od tohto roku sa začali 

intenzívne prejavovať príznaky jeho ťažkej choroby (progresívnej paralýzy) 
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a stavy duševných depresií. Ani to nezmarilo jeho pracovnú aktivitu, no bolo 

len otázkou času, keď mu to znemožní plniť svoje ciele.   

V poslednom desaťročí svojho života Franko vydal vrcholné filologické 

dielo: Štúdie o ukrajinských ľudových piesňach (Studiji nad ukrajinskymi 

narodnymy pisňamy). Napísal päťzväzkový kódex staroukrajinských 

literárnych textov a apokryfov (Apokryfy i lehendy z ukrajinskych rukopysiv). 

K významným filologickým prácam patria aj jeho Dejiny ukrajinskej literatúry, 

v ktorých sa venoval literárnemu vývoju na Ukrajine od najstarších čias. Ďalej 

napísal viac ako 50 štúdií z oblasti folkloristiky a etnografie. Zaujímal sa aj 

o ďalšie vedné odbory. Publikoval viac ako 100 historických prác. Niektoré 

ostali v rukopisoch.  

Ivan Franko zomrel 28. mája 1916. Patrí k najplodnejším slovanským 

intelektuálom. Od roku 2015 prezident Ukrajiny na jeho počesť udeľuje 

medzinárodnú cenu Ivana Franka ako čestné uznanie významným 

výdobytkom a značným zásluhám vedcov v oblasti ukrajinistiky a spoločensko-

humanitárnych vied.  

 

4. Frankovo dielo v prekladoch do slovenského jazyka 

Začiatkom 90. rokov devätnásteho storočia začali vychádzať prvé české 

preklady Frankových diel. Tie prenikali začiatkom minulého storočia 

aj na Slovensko. Prvým šíriteľom Frankovho diela na Slovensku bol významný 

kritik, literárny vedec a prekladateľ František Votruba. V roku 1903 bol 

vytlačený jeho preklad sociálne ladenej poviedky Hlad (Holod). Prvé knižné 

vydanie Frankových prác vyšlo v roku 1914 pod názvom Žid a iné rozprávky. 

Preložili ho Václav Burian a František Votruba. V roku 1922 vyšiel tento výber 

v druhom vydaní. V období prvej republiky nevyšlo na Slovensku žiadne 

Frankovo dielo. Až v roku 1953 Matica slovenská vydala obsiahly výber 

poviedok V potu tváre.  

V roku stého výročia narodenia Ivana Franka (1956) Slovenská akadémia 

vied zorganizovala v Prešove celoštátnu konferenciu o česko-slovensko-
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ukrajinských vzťahoch. Prvá časť zborníka z tejto konferencie bola venovaná 

práve Ivanovi Frankovi. Toto okrúhle výročie bolo impulzom na vydávanie 

Frankových diel – vyšiel jeho Zachar Berkut a tri z piatich plánovaných výberov 

z jeho diela.  

K najvýznamnejším prekladateľom Frankových próz patria: František 

Votruba, Václav Burian, Karel Rypáček, Marta a Pavol Ličkovci, Ľudmila 

Pikulová a Emil Bohdan Štefan. K najvýznamnejším prekladateľom Frankovej 

poézie patrí Ján Zambor a Marián Hevesi, ktorí spoločne preložili takmer celú 

Frankovu lyrickú drámu Zvädnuté lístie a úryvky zo zbierky Z výšin a nížin 

(Z veršyn i nyzyn). Ďalšími prekladateľmi jeho diel boli Ľubomír Feldek, 

niektoré básne preložili Július Kokavec, Rudolf Skukálek, František Vokál, Ján 

Švantner, Juraj Andričík a iní. 

Diela Ivana Franka zneli aj na slovenských javiskách (napríklad jeho hra 

Ukradnuté šťastie) a na podujatiach pri príležitosti jeho životných jubileí.  

Dielo Ivan Franko je nanajvýš obsiahle. Napísal viac ako sto poviedok, 

noviel, desať povestí, románov. Položil základy moderného prekladateľstva. 

Ovládal 14 jazykov. Jeho preklady sú majstrovské. Niektoré svoje diela napísal 

po rusky, poľsky a nemecky. Do ukrajinčiny preložil viac ako 60 svetových 

autorov. Publikoval literárno-kritické príspevky. Takmer tretinu jeho tvorby 

tvoria práce z folkloristiky. Bol prvým folkloristom, ktorý sa v historickom 

kontexte zaoberal ženským osudom v ľudových piesňach. 

V rokoch 1976 – 1986 v Kyjeve vyšlo 50 zväzkov zobraných diel Ivana 

Franka. No jeho celé dielo by naplnilo aj 100 zväzkov.  

Aj pre Slovensko sú jeho myšlienky nevyčerpateľným zdrojom 

inšpirácie. Na jeho počesť Literárny fond udeľuje od roku 1973 literárnu Cenu 

Ivana Franka za najlepšie knižné dielo v ukrajinskej reči a za najlepší 

publikovaný preklad uceleného diela zo slovenčiny do ukrajinčiny. 

Slovensko-ukrajinská spoločnosť spolu s Veľvyslanectvom Ukrajiny 

v Slovenskej republike a Slovenským rozhlasom zorganizovala 13. septembra 

2006 pri príležitosti 150. výročia narodenia Ivana Franka úspešný večer. 
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Prednášku o vzťahoch Ivana Franka so Slovenskom predniesol vtedy docent, 

dnes už profesor Miroslav Daniš z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave a kultúrny program pripravil Hudobno-dramatický súbor Tarasa 

Ševčenka v Bratislave. Ukrajinský spisovateľ Hryhorij Bulach odovzdal 

Slovensko-ukrajinskej spoločnosti dar Zväzu ukrajinských spisovateľov – 

portrét Ivana Franka od známeho ukrajinského výtvarného umelca Dmytra 

Hrybka. O desať rokov neskôr sa konal Literárno-umelecký večer. Prednášku 

o živote a diele Ivana Franka predniesla docentka Mária Follrichová 

z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Originálnou 

zložkou podujatia bolo profesionálne literárno-hudobné pásmo o Ivanovi 

Frankovi a jeho vzťahu k ženám. 
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SUMMARY 

Ivan Franko – writer, scientist, translator, publisher, editor and journalist 

Author of the study deals with major Ukrainian versatile personality Ivan Franko   

(1856 – 1916), his childhood and student years, his activities in Vienna and treated 
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with the magazine Life and the word (1893 – 1897), the Franko′s peak period, exposure 

to the offices of Literary-scientific journal (1898 – 1932) and Franko's work translated to Slovak 

language. 
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MOC MODERÁTORA V MEDIÁLNOM INTERVIEW 

 

J a r o s l a v   B U Č E K 

KKaatteeddrraa  žžuurrnnaalliissttiikkyy  FFiiFF  UUKK  vv  BBrraattiissllaavvee  

 

Mediálny dialóg je žáner, ktorý nemá dlhú životnosť. Málokto sa vráti 

k televíznym dialógom opätovne. Mediálny dialóg je inštitucionálny, reguluje 

sa striedaním hovoriacich, slovo udelí moderátor a hostia by mali počkať, 

kým im bude udelené.1 Dialóg moderátora v štúdiu so svojimi respondentmi 

je inscenovaný ako dialóg pre tretie osoby, ktorými sú diváci pri obrazovke. 

Respondent sa usiluje objasňovať a vysvetľovať pre divákov menej 

zrozumiteľné skutočnosti, „aby rozumeli aj ľudia, ktorí nás počúvajú...“2  

V súčasnosti sa venuje veľká pozornosť mediálnym dialógom 

konštruovaným v rámci dialogických žánrov, keď sú do štúdia pozývaní 

respondenti, aby informovali, zabavili, vyjadrili svoje stanoviská alebo sa stretli 

v názorovom súboji. Moderátor situuje respondenta do určitej pozície, 

a tým projektuje a konštruuje jeho identitu. 

Kde hľadať dialogický štýl a ako ho uchopiť? V mediálnych 

rozhovoroch sa dialogický štýl utvára nielen podľa osobností, ktoré sa na ňom 

podieľajú, ale aj podľa požiadaviek jednotlivých mediálnych žánrov. Iný druh 

dialógu môžeme očakávať od moderátora zábavy, reality show alebo 

moderátora politickej diskusie. Často kvôli zvýšeniu atraktívnosti vyprovokuje 

respondenta k slzám alebo, naopak, do mediálneho dialógu vyzve oponentov, 

ktorí sú zárukou ostrej výmeny názorov. Mnohí teoretici považujú za televízny 

mediálny dialóg televízne debaty, politické diskusie, televízne diskusné 

programy. Všetky patria do sféry televíznej publicistiky. Základ mediálnych 

dialógov vychádza z rozhovorov, ktoré môžu byť prirodzené, nemediálne, 

                                                           
1 Bližšie k analýze mediálnych dialógov pozri: ČMEJRKOVÁ, Světla a kol. 2013. Styl mediálních 
dialogů. Praha: Academia, 2013, s. 9 – 75.  
2 V politike. [online]. 2013. Televízia TA3. [cit. 22-09-2013]. 
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formálne i neformálne, pripravené aj nepripravené, veselé aj vážne, pokojné 

a vzrušujúce. Moderátor komunikuje s určitým zámerom a vedie ho k tomu 

istá motivácia. Mediálne dialógy môžu byť:  

 partnerské a informatívne, v ktorých moderátor a recipient kooperujú;  

 konfrontačné, napríklad v politickej debate;  

 zábavné, ktoré majú recipienta zabaviť a vyvolať pozitívne emócie;  

 

Mediálny dialóg nie je dialógom v pravom zmysle slova. Obracia sa 

k publiku a orientuje sa na diváka, ku ktorému je upriamený mediálny dialóg. 

Allan Bell3 charakterizoval takéto zameranie na publikum ako „audience 

design.“ Dialóg priamych účastníkov sa stáva dialógom pre tretie osoby, ktoré 

dialóg vnímajú cez televíznu obrazovku. Herci na javisku vedú dialóg 

pre publikum, ktoré je prítomné v hľadisku a pripravené kedykoľvek 

zareagovať na ich výkon. Mediálny dialóg je na rozdiel od toho zameraný 

na publikum väčšinou iba tušené (s výnimkou napríklad veľkých zábavných 

programov, kde sú diváci prítomní priamo v štúdiu a sú súčasťou mediálneho 

produktu). Snahou moderátora je tlmočiť svoje myšlienky respondentovi 

a recipientovi a dosiahnuť určité ciele. Pre väčšinu foriem komunikácie 

sú relevantné tieto ciele4:  

 učiť sa: získavať znalosti o respondentoch, o okolitom svete, ale aj 

o sebe;  

 spájať: vytvárať vzťahy s respondentmi, spolupracovníkmi a vzájomne 

na seba reagovať; 

 pomáhať: počúvať ostatných a ponúkať riešenie (ide o mediálne 

produkty, kde moderátor pomáha riešiť problémy respondentov; 

moderátor ako súčasť emotívnych príbehov, v ktorých organizuje 

                                                           
3 Bližšie pozri: BELL, Allan. 1984. Language style as audience design. In: Language in Society, 13 
(2), s. 145 — 204. 
4 RUBIN, Rebecca B. – FERNANDEZ-COLLADO, Carlos – HERNANDEZ-SAMPIERI, Roberto. 
1992.  A cross-cultural examination of interpersonal communication motives in Mexico and the 
United States. In:  International Journal of Intercultural Relations, 16, s. 146 – 157.  
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ostatých účastníkov – respondentov, aby pomohli vyriešiť situáciu, 

stav, problém5; 

 ovplyvňovať: moderátor v interview s politikom môže posilňovať 

alebo dokonca meniť postoje či správanie recipientov; 

 hrať sa: moderátor sa môže tešiť spolu s respondentom, ak sa niečo 

podarí, vyhrá, porazí iného respondenta v súťaži; 

 

Mediálne dialógy sú vnímané ako inštitucionálna forma komunikácie, 

ktorá v televízii predpisuje jej účastníkom určité „rolové“ správanie. Moderátor 

komunikuje nielen za inštitúciu (ako jej zástupca, hovorí s hosťom), ale má 

aj rolu interakčnú (rozhoduje, komu udelí slovo) a, napokon, pýta sa aj sám 

za seba (moderátor v súkromnom médiu). Mediálny dialóg vychádza z priro-

dzených dialógov. Prirodzený dialóg umožní komunikujúcim partnerom 

pokračovať v rozhovore tam, kde prestali. Mediálny dialóg (pokiaľ ide o dialóg 

televízny alebo rozhlasový) je ohraničený začiatkom a koncom vysielania 

mediálneho produktu. Komunikácia moderátora v mediálnom dialógu 

rovnako ako bežná komunikácia má svoje špecifické obsahové a vzťahové 

rozmery. V bežnej komunikácii sa partneri, ktorí spolu komunikujú, prirodzene 

striedajú v rozhovore. V mediálnych dialógoch je rozhovor regulovaný. 

Moderátor väčšinou určuje, komu dá slovo. Hostia sú obmedzení správaním 

a vôľou moderátora, ktorý komunikuje aj preto, aby naplnil očakávania tvorcov 

mediálneho produktu, organizácie (redakcie), ale aj celej inštitúcie (televízie). 

Moderátor je v určitom vzťahu k tvorcom produktu, k respondentom a k reci-

pientom. Nadradený vzťah moderátora vyplýva z jeho zamerania organizovať 

mediálny produkt.  

Zhrňujúco povedané, mediálny dialóg predstavuje hru na viacerých 

frontoch. Moderátor je súčasťou organizácie a inštitúcie, ktoré sa riadia 

určitými pravidlami a na strane druhej vystupujú komunikujúci respondenti, 

ktorí sú súčasťou iných zoskupení, inštitúcií a firiem.  

                                                           
5 U nás napríklad relácia Modré z neba vysielaná v TV Markíza.  
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Mediálna skúsenosť recipienta môže potvrdzovať skúsenosť životnú, 

môže byť jej náhradou alebo protikladom. Recipient je často vystavený 

pôsobeniu mnohých chcených aj nechcených mediálnych vzťahov v podobe 

najrôznejších typov mediálnej reklamy (upútavky na program, stanicu, 

moderátora, tému atď.). Aj napriek tomu, že si recipient slobodne zvolí 

mediálny produkt, ktorý chce sledovať, môže v ňom nájsť niečo rušivé, 

a tak ho vymení za iný produkt alebo inú stanicu. Miera náklonnosti recipienta 

k určitému programu alebo mediálnemu produktu môže byť kolísavá 

od prechodnej náklonnosti až po silnú osobnú oddanosť voči určitému 

moderátorovi. Najsilnejšia podoba „fanúšikovania“ zahŕňa vysokú mieru 

citových investícií a aktivít zameraných na určitú mediálnu osobnosť, ktorou 

môže byť obľúbený moderátor.  

Karl Erik Rosengren a Swen Windahl6 navrhli typológiu televíznych 

vzťahov. Prvým stupňom je interakcia, v ktorej si diváci predstavujú samých 

seba, že sú účastníkmi deja; druhým stupňom je rôzna miera identifikácie 

s postavou, ktorá je na obrazovke.7 Opačný stav s nízkou mierou identifikácie 

a interakcie sa nazýva odťažitosť.8 Existujú totiž prípady, keď moderátor zmení 

vysielateľa a recipienti, ktorí mu boli naklonení, si ho vyhľadajú na inej 

televíznej stanici. Pripúšťame, že môže ísť nielen o osobnosť moderátora, 

ale aj o mediálny produkt, ktorý pôsobí na divácke emócie.  

Moderátor ako príjemca informácií od respondenta v mediálnom 

dialógu počúva „štyrmi“ ušami, ktorými sa podľa priority sústredí na:  

 vecný obsah;  

 vzťah s respondentom („Čo si o mne myslí, za koho ma pokladá, ako sa 

pritom cítim?“);  

                                                           
6 ROSENGREN, Karl Erik –WINDAHL, Swen. 1989. Media Matter: TV Use in Childhood and 
Adolescence. Norwood, NJ: Ablex Publishing, 1989. 299 s.   
7
 RUBIN, Rebecca B. – FERNANDEZ-COLLADO, Carlos – HERNANDEZ-SAMPIERI, Roberto. 

1992.  A cross-cultural examination of interpersonal communication motives in Mexico 
and the United States. In:  International Journal of Intercultural Relations, 16, s. 146 – 157.  
8 McQUAIL, Dennis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009, s. 456. 
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 výzvu k reakcii („Čo si mám na základe oznámenia myslieť?“, 

„K čomu ma chce vyzvať?“, „Čo najlepšie by som mohol urobiť, 

keď už toto viem?“); 

 sebavnímanie (chcené sebapredstavenie a nechcené sebaodhalenie); 

 

Moderátor v mediálnom dialógu tlmočí vecný obsah, v ktorom sa sám 

prejavuje ako osobnosť. Vyjadruje svoj vzťah k respondentovi. Pokúša 

sa ovplyvniť jeho myslenie a cítenie. Správaním pôsobí na respondenta 

a manipuluje ním svojimi otázkami. Moderátor sa pýta pri počúvaní 

respondenta sám seba: „Čo to je za respondenta?“, „Ako mám chápať to, 

čo hovorí?“, „Za koho ma respondent považuje?“, „Čo si mám o ňom myslieť?“ 

a pod. Podľa priority uvedených otázok sa rozhoduje, ktoré ucho pri počúvaní 

viac uprednostní alebo na ktorú časť vzájomnej komunikácie sa sústredí.  

Ak politik neodpovedá na otázku moderátora: „Prečo ste skôr neriešili 

problém s ročným vyúčtovaním?“, moderátor sa môže na mlčanie politika 

pozerať po vzťahovej stránke (mlčanie si môže vysvetliť tak, že politik 

mu pripisuje úlohu hlupáka, drzého atď.). Mlčanie politika ako odpoveď 

nebolo náhodné, môže byť vnímané aj ako výzva k moderátorovi („Premýšľaj, 

prečo som ti nedopovedal?“, „Už som na to odpovedal v predchádzajúcej 

výpovedi…“). Moderátor môže interpretovať mlčanie politika ako vzťah k sebe 

(„Si drzý, mal si počúvať moje odpovede predtým.“) alebo ako sebavnímanie 

politika (nestojí mi ten moderátor za to, aby som odpovedal…). Mlčanie 

politika môže moderátor vnímať aj ako výzvu na ďalšiu otázku (neodpovedal 

si mi, tak sa opýtam ešte raz). Konštatovanie moderátora: „Odpovedzte 

na otázku...“ signalizuje respondentovi vecný obsah oznámenia (neodpovedal 

si). Oznámenie moderátora je zároveň výzva pre respondenta, aby odpovedal 

na žiadosť moderátora. Vo vzťahovej rovine môže moderátor signalizovať, 

že vo vzájomnom vzťahu moderátor – respondent má právo klásť otázky ako 

prvý, preto by respondent mal odpovedať na jeho žiadosť. Moderátor 

žiadosťou o odpoveď zároveň odkryl svoje potreby, keď ukazuje dôležitosť 
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odpovede. Respondent, ktorý pri počúvaní uprednostňuje „vecné“ ucho, 

nevníma opakovanú žiadosť moderátora o odpoveď z hľadiska vzťahu, 

v ktorom má moderátor právo vrátiť sa k téme. Respondent, ktorý je pri počú-

vaní zameraný na sebavnímanie, si mnohé neutrálne oznámenia, žiadosti, 

vyjadrenia moderátora (a iných respondentov) vzťahuje iba na vlastnú osobu. 

(V politických dialógoch sa respondenti radi ohradia, prečo ich oponent mohol 

dokončiť svoju výpoveď a prečo jemu moderátor skáče do reči.) Pri prijímaní 

informácií v rozhovore môže nastať situácia, keď moderátor alebo respondent 

nereaguje podľa toho, akí sú komunikační partneri, ale podľa predstáv, ktoré 

si o sebe vytvárajú. Respondent neodpovedá, moderátor si to môže vysvetliť 

takto: „Niečo skrýva, nechce mi odpovedať. Je mu to nepríjemné. Niečo za tým 

bude.“ Na zlepšenie vzájomnej komunikácie je vhodné si uvedomiť:  

 predstavy o druhom sú moje;  

 môžu zodpovedať alebo nezodpovedať skutočnosti;  

 môžem si ich nechať pre seba a riadiť sa nimi alebo ich môžem tlmočiť 

komunikačnému partnerovi a overiť si, či zodpovedajú skutočnosti.  

 

Postoj respondenta k moderátorovi v mediálnemu dialógu je subjektív-

nym faktorom. „Postoje sa považujú za aktuálne motivačné štruktúry 

a vymedzujú sa ako naučené tendencie reagovať na ľudí, objekty alebo 

inštitúcie pozitívnym alebo negatívnym spôsobom.“9 Respondent hodnotí 

znalosti moderátora, jeho profesionalitu, spoločenské postavenie, silu, ale aj 

prestíž. Postoj voči moderátorovi ovplyvňujú aj sympatie a antipatie 

respondenta. Moderátor môže vytvárať postoje respondenta vtedy, ak uspokojí 

jeho potreby. V konfrontačných mediálnych dialógoch má respondent iné ciele 

ako moderátor, a preto má k nemu len zriedka pozitívny postoj. Recipient 

si vytvára priaznivé postoje k obsahu mediálnych produktov vtedy, 

ak uspokojujú jeho potreby (vzdelať sa, dozvedieť sa niečo, zabaviť sa atď.). 

                                                           
9 HRADISKÁ, Elena — BREČKA, Samuel — VYBÍRAL, Zbyněk. 2009. Psychológia médií. 
Bratislava: Eurokodex, 2009, s. 111. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 6 

30 | S t r a n a  

Dôležitá je osobnosť moderátora ako sprostredkovateľa informácií, ktorý 

má zrozumiteľne ozrejmiť a vysvetliť recipientovi súvislosti tak, aby bol 

schopný prijať a spracovať podávané fakty a informácie. Moderátor, ktorý 

má vplývať na postoje recipienta, by mal byť dôveryhodný a atraktívny. 

Pre utváranie pozitívnych postojov recipientov je dôležité aj napodobňovanie. 

Ak moderátor v mediálnom dialógu má respondenta, ktorý je autoritou 

v danom odbore, môže recipient vnímať informácie z rozhovoru ako užitočné 

rady. Je predpoklad, že recipient tieto informácie prijme a utvorí si pozitívne 

postoje k respondentovi a moderátorovi. Získavanie informácií formou 

rozhovoru sa dá prirovnať k hre, kde na jednej strane je moderátor a na druhej 

strane respondenti (politici, športovci, verejní činitelia, hovorcovia), ktorí sa 

chcú s moderátorom dohodnúť. Moderátor v mediálnych produktoch, 

pôsobiacich na emócie respondentov i recipientov, núti a vyzýva respondenta 

k sebaodhaleniu. Sebaodhalenie môže prispieť k zlepšeniu komunikácie. 

Moderátor dokáže lepšie pochopiť konanie respondenta a jeho úsilím 

je vytvoriť si k nemu bližší vzťah. Pri sebaodhalení však respondent vstupuje 

do osobného rizika na princípe: čím viac moderátor o ňom vie, tým viac môže 

„obchodovať“ s jeho emóciami a vytvoriť tak pre diváka emóciami nabitý 

mediálny produkt. Respondent by nemal zabúdať, že mediálny produkt 

je výrobok na uspokojenie potrieb recipienta, ktorý zároveň pôsobí aj na vní-

manie recipienta. Vnímanie je spôsob, akým sa pozeráme na okolitý svet.10  

Pri vnímaní sa uplatňuje selektívna pozornosť (sústredenie sa na okolnosti, 

ktoré predpokladajú uspokojenie potrieb) a selektívna expozícia (sklon 

vystavovať sa pôsobeniu informácií, ktoré pomôžu uspokojiť ciele). Mediálne 

produkty pôsobia na triedenie vnemov podľa určitých schém. Realitu 

a súvislosti zobrazujú podľa videnia a záujmov tvorcov. Médiá využívajú 

pravidlá, schémy, skratky, scenáre, ktoré pomáhajú respondentom, ale aj reci-

pientom zjednodušiť vnímanie, zapamätanie si a vyvolávanie informácií 

o ľuďoch a udalostiach. Scenáre sú súčasťou uvažovania a triedenia vnemov.  

                                                           
10 DeVITO, A. Joseph. 2008. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2008, s. 82. 
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Aké veci sú alebo aké by mali byť. Scenár predstavovania sa navzájom, 

scenár na správanie sa počas prijímacích pohovorov, scenár na ovládanie 

prijímača atď. Scenáre môžu byť vytvorené na základe vlastnej reálnej 

skúsenosti, ale ja sprostredkovane prostredníctvom médií. Televízia vytvára 

určité stereotypy, podľa ktorých moderátorka vykreslená ako kráľovná 

bulváru je prezentovaná a vnímaná ako zlatokopka a, naopak, iní kolegovia 

sú vykreslení so svätožiarou, pričom by stačilo, aby tí istí novinári 

sprostredkovali reálny a skutočný obraz o ich živote. Zámerné zastieranie 

skutočnosti o niektorých respondentoch (a tými môžu byť nielen moderátori, 

herci, speváci, športovci atď.) vytvára falošné ilúzie recipientov o populárnych 

osobnostiach z obrazovky. Recipient na základe informácií z médií potom 

vníma sprostredkované informácie ako pravdivé a podľa nich si vytvára 

postoje voči moderátorovi. Recipient si zapamätá nielen vlastné vnemy o osobe 

moderátora, ale aj interpretácie a vyhodnotenie. To, čo si recipient zapamätá 

o moderátorovi, nie je objektívna spomienka. Recipient je ovplyvnený vopred 

vytvorenými úsudkami alebo schémou o tom, čo k moderátorovi patrí alebo 

nepatrí. Rekonštrukcia osoby obsahuje množstvo informácií, ktoré neboli 

súčasťou pôvodných vnemov recipienta a, naopak, mnohé pôvodné vnemy 

môžu v rekonštrukcii osoby moderátora chýbať. Interpretácia a vyhodnotenie 

vnemov je subjektívny proces, ktorý ovplyvňujú skúsenosti, potreby, priania, 

hodnoty, očakávania, fyzický a emocionálny stav, pohlavie, presvedčenie, 

aké veci sú, alebo aké by mali byť, teda princípy, schémy a scenáre.11 

Pri vnímaní druhého človeka je preukázateľný haló efekt. „Ak sme presvedčení 

o tom, že nejaký človek má niekoľko pozitívnych vlastností, pravdepodobnejšie 

budeme usudzovať, že má ešte ďalšie pozitívne vlastnosti. Existuje aj opačný 

haló efekt v prípade negatívnych vlastností.“12 Moderátor by sa mal vyvarovať 

osobnej predpojatosti. Nemal by robiť predčasné závery, vidieť len to dobré 

                                                           
11 DeVITO, A. Joseph. 2008. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2008, s. 82. 
12 RIGGIO, Ronald E. 1987. The Charisma Quotient. New York: Dodd-Mead, 1987. 
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na respondentoch, ktorí sú sympatickí, a to zlé na respondentoch, voči ktorým 

nemá sympatie. 

Mediálne interview je určené publiku a jeho základnou funkciou 

je sprostredkovanie informácie. Interview prispôsobuje moderátor obsahu 

konkrétneho mediálneho produktu. V talkshow moderátor a respondent 

či respondenti spolu kooperujú v prospech publika. Respondent by mal rešpek-

tovať moderátora ako osobnosť, ktorá najprv uvádza recipientov do určitého 

kontextu. Interview je najčastejší spôsob vedenia debát s politikmi. Je to vyhra-

nený, čisto inštitucionalizovaný diskusný žáner. Spôsob vedenia interview 

má vplyv na vzťah medzi moderátorom − politikom − publikom a je založený 

na otázkach moderátora a odpovediach politika.  

Moderátor vyzýva respondenta, aby sa vyjadril k téme alebo zaujal 

stanovisko.13 Interview z hľadiska inštitucionálneho rámca by malo mať isté 

pravidlá. Moderátor ako súčasť interview by mal:  

 organizovať respondentov; 

 riadiť rozhovor smerom k objektivite;  

 zaujať a udržať pozíciu formálnej neutrality voči postojom hosťa;  

 dodržiavať morálne a etické zásady; 

 mal by vystupovať za divákov; 

 

Interview ako formát môžeme vnímať ako diskusiu o tom, ako dlho, 

akými slovami a akým spôsobom budú komunikační partneri hovoriť. 

Moderátor hodnotí presnosť, priamosť a vyhýbavosť odpovedí respondenta. 

Moderátor niekedy „vnucuje“ respondentovi svoje videnie problému, 

čím vzniká u neho predpojatosť voči jeho odpovediam.  

Každý mediálny produkt má svoj štýl rozhovoru. Žánrové špecifiká 

mediálnych produktov vplývajú aj na spôsob, akým sa vedie mediálny dialóg. 

V pohodovom prostredí talkshow sa nekladú otázky s cieľom zaskočiť alebo 

zhodiť respondenta. V zábavných programoch môžu práve naopak otázky, 

                                                           
13 ČMEJRKOVÁ, Světla a kol. 2013. Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013, s. 89. 
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ktoré zaskočia respondenta, recipienta zabaviť. V magazínoch je moderátor 

skôr respondentovým partnerom, ktorému sa pokúša pomôcť sprostredkovať 

informácie pre diváka tak, aby ho zaujal. Anglosaská prax vyžaduje 

moderovanie k veci, od moderátora sa vyžaduje, aby sa neodklonil od témy 

a prísne dbal na to, aby debata nestratila dramatickosť a tempo, aby sa diváci 

pri sledovaní nenudili. Moderátori nielen poskytnú informácie, ale dokážu 

v interview aj „ovládať“ hru s emóciami recipientov. Dokážu im vnútiť, kedy 

sa majú rozplakať a, naopak, kedy sa smiať. Zbyněk Vybíral hovorí dokonca 

o „in-formovaní“ prostredníctvom mediálnej komunikácie.14  

Rozhovor moderátora súvisí s dôverou. Moderátor sa usiluje o dôveru 

a o získanie informácií. O dôveru sa usiluje, aby získal potrebné informácie, 

ktorými môže vystavať dramaturgicky komponovaný celok – mediálny 

produkt. Respondent nemusí vždy dôverovať moderátorovi. Najmä vtedy, 

keď poskytnuté informácie tendenčne skráti, upraví alebo zmanipuluje 

pre atraktívnosť finálnej verzie mediálneho produktu. Rozhovor moderátora 

s respondentom nie je vždy spoľahlivý zdroj informácií, pretože respondent 

môže byť zaujatý a môže poskytovať skreslené informácie. Konečné vyznenie 

rozhovoru sa dá zmanipulovať kladením otázok. Kvalita otázok ovplyvňuje 

znenie odpovedí. Moderátori využívajú aj sugestívne otázky, aby naviedli 

respondenta na podporu vlastných tvrdení a záverov. Stáva sa, že moderátori 

otázkami nehľadajú objektívnu pravdu, ale otázkami si chcú potvrdiť tú svoju 

pravdu. Pri rozhovore je dôležitá aj komunikačná situácia, v ktorej sa rozhovor 

s respondentom odohráva.   

 

Rozdielne záujmy a spoločný cieľ moderátora a politika v mediálnom 

dialógu  

Takmer za každým dialógom moderátora s politikom je dynamická 

interakcia najmenej dvoch ľudí, pre ktorých je charakteristický konflikt, ako aj 

jeho prekonávanie, sebazaprenie, na druhej strane tiež útočnosť, irónia aj ľahký 
                                                           
14 VYBÍRAL, Zbyněk. 2005. Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005, s. 180 – 220. 
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humor. Účastníci dialógov vstupujú do interakcie s rozdielnymi zámermi, 

znalosťami a prístupom k téme rozhovoru. Moderátor by nemal vyjadrovať 

súhlas alebo nesúhlas a nemal by jednému respondentovi klásť otázky 

agresívne a nepriateľsky a inému otázky mierne. Informovanie moderátora 

a jeho komunikačných partnerov môžeme teda vnímať aj ako formovanie 

názorov a postojov, a to najmä na politiku a politikov. Z uvedeného vyplýva, 

že medzi moderátorom a politikom dochádza ku konfliktu „záujmov“. 

Moderátori svojimi otázkami chcú vzbudiť dojem objektívnosti a nestrannosti. 

Pragmaticky môžeme moderátorovu otázku charakterizovať ako žiadosť 

o poskytnutie informácie. Moderátori v interview s politikom sa pokúšajú 

vyprovokovať „súťaživosť“ medzi hosťami, aby mohli mediálny dialóg 

označiť ako stret záujmov. Politik sa pokúša škandalizáciou zdiskreditovať 

svojho oponenta alebo šíriť polopravdy a nové, neznáme skutočnosti o svojich 

oponentoch. Moderátorovi pomáhajú najmä komunikačné zručnosti, 

schopnosti a danosti. V súvislosti s moderátorovým politickým presvedčením 

sa diskutuje o tom, či sa dokáže nad neho povzniesť a byť rovnako kritický 

k všetkým politikom a verejným činiteľom. V mediálnom produkte sa môžeme 

stretnúť s moderátormi, u ktorých recipient nevie zreteľne určiť, čo moderátor 

dáva na prvé miesto – či moderovanie alebo politiku. Či chce o politike 

informovať a referovať alebo pomocou mediálneho produktu ovplyvňovať 

politiku. Moderátor politickej diskusie nemá robiť politiku. Odvolať politika 

môže parlament a o jeho osude rozhodnú voliči, nie moderátor. Moderátor 

v politickom interview by nemal byť slúžkou istého politického zoskupenia. 

Mal by slúžiť v mediálnom dialógu ako jeho „hlavná“ postava a dôležitý 

persuazívny činiteľ. V politických diskusiách je zvýrazňovaná požiadavka 

na neutralitu (obavy z možného vplyvu na preferencie), objektivitu a vyváže-

nosť ako normatívne nároky na obsah mediálnych produktov.15  

Nestrannosť moderátora bola viackrát spochybňovaná aj v praxi 

slovenských televízií. Moderátor záverečného duelu prezidentských 

                                                           
15 JIRÁK, Jan—KÖPPLOVÁ, Barbara. 2007. Média a společnost. Praha: Portál, 2007, s. 126. 
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kandidátov v spravodajskej televízii dal oveľa väčší priestor jednému 

z prezidentských kandidátov.16 Moderátorka hlavnej spravodajskej relácie 

vo verejnoprávnej televízii účinkovala v kampani Aliancie za rodinu pred refe-

rendom o ochrane rodiny, ktoré polarizovalo spoločnosť. Produktom spotu boli 

myšlienky, idey a presvedčenie presadzované Alianciou za rodinu určené 

na to, aby sa presadili proti iným myšlienkam. Moderátorka v reakcii na kritiku 

jej účinkovania v spote uvádza: „Ide o hodnoty, ktoré žijem, a ktoré učím moje 

tri deti. Ide o môj osobný názor a na ten mám právo.“17 Môžeme polemizovať 

so stanoviskom moderátorky spravodajstva najmä z pohľadu nestrannosti. 

Masové médiá majú moc presvedčiť recipientov v oblasti názorov a viery, 

a tak ovplyvniť ich správanie, či už zámerne alebo nezámerne. Z etického 

hľadiska by si tvár televízie mala zachovať nezávislosť, čas, priestor, 

nezaujatosť a nepresadzovať v téme polarizujúcej spoločnosť iba jeden názor. 

Nezaujatosť predpokladá „neutrálny postoj“ dosiahnutý kombináciou 

vyváženosti (rovnaký čas, priestor, dôraz) protikladných výkladov, pohľadov 

alebo verzií udalostí a neutrality pri ich prezentácii. Veľa tém, udalostí, 

problémov obsahuje vo svojej podstate určitý konflikt, čo vyvoláva rôzne 

možnosti jeho prezentácie, hodnotenia, interpretácie. Väčšinou sa nestrannosť 

deklaruje rovnováhou pri výbere a použití zdrojov, aby mohli byť reflektované 

rôzne názory alebo prezentácie názorov, pokiaľ je spochybňované posúdenie 

faktov. Dôraz na nestrannosť sa kladie aj na tvorcov mediálneho produktu. 

Aj napriek tomu, že moderátor pri rozhovore s politikmi by mal byť nestranný, 

jeho názory, postoje, charakterové vlastnosti a schopnosti vplývajú na obsah. 

Deväťdesiate roky vtlačili verejnému prejavu pečať interview, debaty, 

diskusie a polemiky. Vďaka konfrontačnému charakteru sa stal obľúbeným 

druhom mediálnej zábavy a odborná literatúra označuje tento prejav 

                                                           
16 V politike, TA3. 23. 3. 2014. Doatupné na internete: http://www.ta3.com/clanok/ 

1037180/rozhodujuci-duel-kandidatov.html  
17 WESERLE, Roman. 2015. Čo s ňou urobia. In: Nový čas, 21. 1. 2015, s. 18 a 31. Dostupné 
na internete: http://www.cas.sk/clanok/305494/dalsia-z-tvari-z-rtvs-si-koleduje-o-vyhadzov-
moderatorka-v-kontroverznom-spote-o-rodine.html  

http://www.ta3.com/clanok/1037180/rozhodujuci-duel-kandidatov.html)
http://www.ta3.com/clanok/1037180/rozhodujuci-duel-kandidatov.html)
http://www.ta3.com/clanok/1037180/rozhodujuci-duel-kandidatov.html)
http://www.cas.sk/clanok/305494/dalsia-z-tvari-z-rtvs-si-koleduje-o-vyhadzov-moderatorka-v-kontroverznom-spote-o-rodine.html
http://www.cas.sk/clanok/305494/dalsia-z-tvari-z-rtvs-si-koleduje-o-vyhadzov-moderatorka-v-kontroverznom-spote-o-rodine.html
http://www.cas.sk/clanok/305494/dalsia-z-tvari-z-rtvs-si-koleduje-o-vyhadzov-moderatorka-v-kontroverznom-spote-o-rodine.html


ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 6 

36 | S t r a n a  

ako infotainment, spojenie informácií so zábavou (information and enter-

tainment). Vzniká dokonca žáner confrontainment alebo konfrontácia na poba-

venie. Nie náhodou súčasné mediálne dialógy označuje Edda Weigandová 

(1999) ako novodobé gladiátorské hry. Politici chcú predstaviť svoju stranu 

alebo úrad, predviesť svoju osobnosť. Razantne bránia svoje názory, postoje 

a vlastné programy proti oponentom. Klasické spravodajské interview (jeden 

redaktor a jeden hosť) sa strieda s politickou diskusiou. Rozmanitosť 

televíznych diskusií je daná konšteláciou účastníkov.  

Častým zámerom moderujúceho novinára je „donútiť“ osobnosť 

verejného života, najmä politika, k formulácii jednoznačnej odpovede na danú 

otázku a k zaujatiu stanoviska k spornému bodu. Politik by interview najradšej 

využil na prezentáciu témy, ktorá sa mu javí pre jeho stranu alebo pozíciu ako 

výhodná. Ciele moderátora a politika sú tak v konflikte a moderátor má 

tendenciu urobiť rozhovor zaujímavejší, kontroverznejší a ostrejší, pokúša sa 

vyprovokovať protichodné postoje a doslova spôsobiť kontroverznosť. 

Aj napriek kontroverznosti a kompetitívnosti má však rozhovor kooperatívny 

charakter, pretože zo štúdia politik odíde len málokedy. Na Slovensku sa stalo 

raz, že politik, ktorý nesúhlasil s moderátorovou otázkou, odišiel zo štúdia 

spravodajskej televízie TA3. Jeho oponent v relácii situáciu opísal nasledovne: 

„Keď sme si sadli do štúdia, prišli na rad otázky moderátora, ktoré sa dotýkali 

Elektry a Petra Zieglera, ktorý Mečiarovi požičal od 41 do 100 miliónov korún. 

Na to Mečiar povedal, že všetko k tomu už povedal a kto chcel, už pochopil, 

a kto nepochopil, tak mu to už nepomôže. Moderátor opäť povedal, 

že sa potrebuje v tejto súvislosti ešte na niečo opýtať, na to mu pán Mečiar 

povedal, že keď bude takto pokračovať, rozhovor ukončí. Ešte raz sa potom 

moderátor niečo opýtal a pán Mečiar odišiel zo štúdia s tým, že v tomto tóne 

pokračovať ďalej nebude. Tým rozšíril priestor v diskusii pre Alianciu nového 

občana, za čo mu dodatočne ďakujeme, pretože sme mali možnosť a priestor 
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prezentovať niektoré veci z nášho programu, na ktoré by sa inak pre nedosta-

tok času nedostalo.“18  

Na uvedenom príklade sme demonštrovali, aká zložitá je povaha 

televíznych debát a duelov, ktoré sú istým druhom spoločného úsilia cestou 

neustálych konfliktov.19 Moderátorove otázky sú formulované s ohľadom 

na televízneho diváka. Podobne sa správa aj politik, ktorý sa pokúša zapôsobiť 

svojimi odpoveďami nielen na komunikačného partnera, ale aj na recipienta 

(budúceho voliča). Dôkazom je reakcia politika na odchod svojho oponenta 

zo štúdia: „Správanie Mečiara je dôkazom toho, že nezvláda súčasnú situáciu 

a ako premeškal čas, kedy mal odísť. Tak, ako vedel presne vycítiť čas, kedy 

vstúpil do politiky, stratil schopnosť rozpoznať, že je čas sa z nej vytratiť.“20  

Dialogizovanosť celku a jeho zameranie sa na príjemcu plní spoločný 

zámer v tom zmysle, že rozhovor ponúka publiku určité témy v podobe otázok 

a odpovedí, v podobe súhlasu a kontroverznosti, v podobe pre a proti. 

V médiách sa dialogické techniky skúmajú skôr ako analyzovanie vzťahu 

otázok a odpovedí. Komunikáciu moderátora môžeme hodnotiť rozborom jeho 

otázok. Či spĺňajú kritériá objektivity a nestrannosti, či otázky nie sú zaujaté, 

alebo, naopak, ako moderátor dokáže vyviesť z miery politikov. Moderátor 

vyviedol z miery jedného politika natoľko, že ho chcel fyzicky napadnúť. 

„Predseda HZDS nezvládol situáciu a pred budovou Slovenského rozhlasu 

slovne a päsťou zaútočil na redaktora televízie JOJ, ktorý sa ho opýtal 

na financovanie Elektry.“21  

                                                           
18 Mečiar stráca nervy, po útoku na redaktora, ušiel aj z diskusnej relácie. In: Košický korzár 
[online]. [cit. 19. 09. 2015]. Dostupné na internete: http://kosice.korzar.sme.sk/c/4644739/ 
meciar-straca-nervy-po-utoku-na-redaktora-usiel-aj-z-diskusnej-relacie.html#ixzz3m6lXDH23  
19 ČMEJRKOVÁ, Světla a kol. 2013. Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013, s. 45 – 57. 
20 Mečiar stráca nervy, po útoku na redaktora, ušiel aj z diskusnej relácie. In: Košický korzár 

[online]. [cit. 19. 09. 2015]. Dostupné na internete: http://kosice.korzar.sme.sk/c/4644739/ 

meciar-straca-nervy-po-utoku-na-redaktora-usiel-aj-z-diskusnej-relacie.html#ixzz3m6lXDH23 
21 Mečiar stráca nervy, po útoku na redaktora, ušiel aj z diskusnej relácie. In: Košický korzár 

[online]. [cit. 19. 09. 2015]. Dostupné na internete: http://kosice.korzar.sme.sk/c/4644739/ 
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Moderátora v mediálnom dialógu hodnotíme aj podľa toho, ako preru-

šuje, zhŕňa, usmerňuje, komentuje a hodnotí repliky politika ako komunikač-

ného partnera. Moderátori veľmi často používajú na upevnenie svojej pozície 

citáty a parafrázy bez konkrétneho uvedenia zdroja: „hovorí sa…“, „často 

sa uvádza…“, „všetci hovoria…“, „odzneli tu názory…“ a pod.  Analogicky 

tomu zodpovedá rozbor správania hostí v televíznom štúdiu. Analyzuje 

sa reakcia verbálna aj neverbálna, pokus ujať sa slova, nestratiť slovo, brániť 

sa a získať výhodu. Priebeh televíznych debát je ukážkou metód a praktík 

presvedčovania a argumentácie. „Partneri v rozhovore sú podobní ako partneri 

v ringu, neustále sú v strehu, aby odrážali a reagovali na údery protivníka, 

ale aj hľadali najvýhodnejšie obranné i útočné pozície.“22 

Triumf mediálnej logiky nad logikou politickou je vyjadrený väčším 

záujmom o politické osobnosti a o voľby, ktoré nie sú vnímané ako príležitosť 

dozvedieť sa niečo o politických témach a politických ideách, ale ide skôr 

o dostihy. Vzostup „mediálnych manipulátorov“ (spin doctor) podnietil úvahy 

o podstate súhry medzi public relations a politickou žurnalistikou. Média 

v tejto súvislosti skôr podporujú a opakujú prevažujúci názor. Význam 

televíznych diskusií pre politiku vidíme najmä pri voľbách, keď televízia 

poskytne kanál, prostriedky a arénu, kde sa odohrávajú určité udalosti 

za prítomnosti viacerých účastníkov. Primárnym predmetom ovplyvnenia 

nemusí byť iba mediálne publikum, ale aj záujmové skupiny, elity a vplyvné 

menšiny.23 

Dialogická konfrontácia ako forma verejného prejavu je súčasťou 

mediálnych vystúpení politikov. Konštitutívnym rysom dialogickej 

konfrontácie je často spochybňovanie tvrdení, negovanie odpovedí opozičného 

respondenta. Jazyk, štýl, spôsob argumentácie ako schopnosť komunikovať 

sú súčasťou mediálneho obrazu politika, v ktorom nemalú úlohu zohráva jeho 

charizma, obľúbenosť alebo popularita. Emocionálnym vlastnostiam v súboji 

                                                           
22 ČMEJRKOVÁ, Světla a kol. 2013. Styl mediálních dialogů. Praha: Academia, 2013, s. 66. 
23 McQUAIL, Dennis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009, s. 545. 
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vzájomne si konkurujúcich názorov prikladajú nielen politici (respondenti), 

ale aj moderátori („hlavné“, riadiace a organizačné postavy mediálneho 

produktu) a recipienti (publikum, diváci) stále väčší význam a dôležitosť. 

Premyslené úsilie politikov zapôsobiť pri mediálnom dialógu s protikandidá-

tom či opozičným politikom sa stala súčasťou politického diskurzu. Napätie 

v mediálnych rozhovoroch vzniká najčastejšie preto, lebo politik chce presadiť 

svoj cieľ bez ohľadu na otázky moderátora. Moderátor sa naopak pokúša 

vtesnať politika do svojho videnia sveta, vnútiť mu svoje videnie problému, 

často jednoduché (vysoká miera vylučovacích otázok) a jednoznačné. 

Variabilita vzťahu medzi moderátorom a politikom je daná nielen zložením 

respondentov, ale aj témou diskusie. Do procesu politickej komunikácie 

s relatívne väčšou možnosťou nielen informovať, ale aj propagovať a ovplyv-

ňovať vstupujú aj nezávislé komerčné televízne spoločnosti. Efekt paralelného 

pôsobenia viacerých komunikačných kanálov je zrejmý − dochádza 

k rozšíreniu možnosti persuázie. Ten istý politik je často respondentom 

vo všetkých politických debatách vysielaných v jeden deň v slovenských 

televíziách a zároveň sa na jeho vyjadrenia odvolávajú mnohé printové médiá.   

Málokedy a málokde sú politikom upierané ich prirodzené práva, ktoré 

dokáže obmedziť mediálny dialóg. Moderátor môže politikov karhať, niekedy 

ich výpovede ironizovať alebo rôznymi verbálnymi útokmi usmerniť. Politik 

by si nemal väčšinou voči moderátorovi dovoliť podobnú odvetu. Asymetria 

núti účastníkov bojovať nielen o slovo, ale aj o zachovanie si tváre, ktoré sa 

moderátor pokúša ohroziť.  

Jednou z najpoužívanejších techník usmerňovania diskusie sú refor-

mulácie politikových odpovedí, ktorými moderátor interviewovanú osobu 

usmerňuje. Reformuláciami zhrňuje odpoveď, vyberá kľúčové informácie, 

konkretizuje ich a vyvodzuje dôsledky. Niektoré reformulácie sú kooperatívne 

a iné provokatívne. Moderátorove reformulácie sumarizujú, čo bolo povedané, 

alebo majú vyprovokovať ďalšiu diskusiu. Kým moderátor požaduje 

od politika čo najjednoduchšiu a najpriamejšiu odpoveď na svoju jednoduchú 
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otázku, len málokedy ju dostane. Moderátorova otázka je pre politika 

impulzom k výkladu, ktorý býva zdĺhavý, vyhýbavý a vágny. Politik sa pokúša 

vytvoriť istú symetriu a požaduje dokončenie odpovedí, prerušuje oponentov 

monológ, pretože nechce pred publikom (voličmi) stratiť kredit, svoj image 

alebo presvedčivosť.  

Mediálny dialóg ako rozhovor môže byť symetrický a pripomínať 

priateľské rozprávanie, v ktorom si hostia ani nevšímajú televízne kamery, 

alebo môže byť asymetrický, v ktorom jeden z účastníkov (spravidla 

moderátor) trvá na svojom inštitucionalizovanom práve pýtať sa a komuni-

kačný partner odpovedá. Asymetrický model prevažuje v rámci mediálnych 

žánrov. V prípade investigatívne zameraných rozhovorov pripomínajúcich 

výsluch môže ísť dokonca o akési slovné „grilovanie“ (z angl. grilling). 

Do pozície grilovaného sa dostáva často politik v politickej diskusii, ale známe 

je grilovanie aj v zábavných talkshow s cieľom čo najviac pobaviť publikum. 

Štýl mediálnych dialógov je určovaný žánrovými zvyklosťami, individuálnymi 

kompetenciami konkrétneho moderátora a vzťahmi s komunikačnými 

partnermi, ale aj mnohými situačnými a kontextovými stretmi, niekedy vopred 

pripravenými a inokedy spontánne vznikajúcimi. Moderátori svojimi otázkami 

určujú, o čom má komunikačný partner hovoriť a do istej miery ovplyvňujú 

aj spôsob, akým bude odpovedať.  

V predvolebných debatách sa účastníci mediálneho dialógu usilujú 

o úspešný mediálny obraz. Predvedenie stretu osobností, ktoré prichádzajú 

s rôznymi hodnotami, je obsahom žánru politického interview. Interview 

z pohľadu televízneho diváka je väčšinou vnímané ako interview o politických 

témach. Počet účastníkov a organizácia rozhovoru má vplyv na jeho priebeh, 

lebo záleží na tom, či je hosť interviewovaný jedným alebo dvoma 

moderátormi. Priebeh a štýl dialógu určuje antagonistický vzťah účastníkov. 

Rozhovor s politikom je tým viac zaujímavejší, čím viac sa moderátor usiluje 

o protichodnosť, kontroverznosť a rozdielnosť postojov. Politik sa chce 
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v mediálnom interview zapáčiť svojim potenciálnym voličom a často využije 

k tomu vtipkovanie, nadhľad a humor.  

Politický dialóg je predovšetkým zdrojom informácií a informatívnosť 

je jeho primárnou funkciou. Možnosť pobaviť diváka využíva politik na to, 

aby stimuloval jeho emocionálnu zaangažovanosť. Moderátor chce dať 

rovnaký priestor všetkým účastníkom mediálneho dialógu. Aj napriek 

očakávaniu protichodných odpovedí môže ľahšie iniciovať spor. 

Interviewovaní hostia musia svoj prejav v politických debatách neustále 

prispôsobovať novovzniknutej situácii v dialogickej interakcii, ktorej napätá 

atmosféra súvisí často s udržaním si „svojej tváre“ a s úspechom v dialógu 

s oponentom. Moderátor sa pokúša politika vmanévrovať do nevýhodnej 

pozície. Zámerom moderátora je donútiť politika, aby reagoval na danú otázku 

a zároveň vyprovokovať ho k jednoznačnému stanovisku alebo k spornému 

bodu, zatiaľ čo politik sa usiluje takúto odpoveď obísť. Politik by skôr využil 

mediálny dialóg na prezentáciu svojej témy. Otázky moderátora môžu byť 

aj manipulatívne. Moderátor často prerušuje výpovede politika a jeho prejav 

je v dôsledku skákania do reči často prerušovaný.  

Kontroverznosť je pre výsledný komunikát konštitutívnym rysom. 

V mediálnom dialógu s politikom nechce ani moderátor, ani politik stratiť 

svoju tvár a nechať sa zahnať do kúta. Politik chce presvedčiť potenciálnych 

voličov a priaznivcov, že je schopným diskutérom a obraňuje politiku svojej 

strany, a moderátor chce zase imponovať svojím prehľadom, dobrou 

prípravou, presnosťou otázok vytrvalosťou vo vyžadovaní odpovede na svoje 

otázky. Pri nezhode s vyjadreniami politika si moderátor väčšinou dovolí 

aj posledné slovo či stručné vyjadrenie k vzniknutej situácii.  

V informatívnom rozhovore slúži dialóg medzi moderátorom a hosťom 

ako prostriedok oznámenia určitých informácií, ktorého harmonický priebeh 

môže narušiť hosť nespokojný s moderátorskými otázkami.  

Za príznačný rys mediálneho štýlu politického interview sa považuje 

najmä vyhýbavosť. Vyhýbavosť si uvedomujú nielen diváci mediálnych 
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dialógov, ale najmä moderátor, ktorý sa pokúša s politikmi viesť zápas 

o relatívne priamu a informatívnu odpoveď na otázku. Oponenti sa pokúšajú 

vyhnúť odpovedi aj použitím nesúvisiacej a neprimeranej otázky. 

Dokumentuje to nasledujúci príklad:  

Fico: „Denník SME, ôsmeho februára dvetisíc štrnásť. Súhlasili by ste s uzákonením 

registrovaného partnerstva homosexuálov? Vaša odpoveď bola áno.“   

Kiska: „Ale čítali ste tam aj to vysvetlenie, ktoré bolo pod tým? Prečítajte si to 

vysvetlenie, ktoré bolo pod tým.“ Moderátor: „Aké teda bolo to vysvetlenie?“  

Kiska: „To je presne toto, čo som práve povedal.“24  

  

Repliky politikov pri vyhýbavých odpovediach bývajú väčšinou zhodné: 

„Poviem to na rovinu“; „Myslím si, že nemá cenu chodiť okolo horúcej kaše“. 

Politici sa vyhýbajú odpovedi kvôli neznalosti informácií, ich zamlčaniu alebo 

maskovaniu nepresným vyjadrovaním. Politik sa pokúša o výmenu rolí 

s moderátorom a pri rozhovore využíva kamuflážne, ironické, dehonestujúce 

praktiky, únik od otázky k sebapropagácii, ale aj zbytočné citovanie fráz 

a banalít.  

Obranné a únikové techniky sa často spájajú a slúžia spoločnému účelu: 

„To som nepovedal...“, „Takto by som to ja nikdy nehovoril...“, „To vám 

nepoviem...“, „Tak to nebolo...“ Dôležitá je pri takýchto vyjadreniach 

individualita a komunikačná kompetentnosť hovoriaceho. Obranné stratégie 

v politických debatách a diskusiách vychádzajú predovšetkým z asymetrie 

a napätia útočného, konfrontačného a často až agresívneho štýlu dialógu.  

Moderátor aj politik pristupuje k mediálnemu dialógu s určitými 

predstavami, ktoré chcú naplniť počas interview. Ohradzujú sa proti 

praktikám, ak sa im to nepodarí. Najväčšie napätie vzniká pri diskusiách, 

v ktorých rôzni zástupcovia politických strán drukujú pre svoju stranu a politik 

sa pokúša pred televíznymi divákmi zasadiť protivníkovi čo najviac rán 

a získať nad ním prevahu. K profilácii žánru politickej debaty ako mediálneho 

                                                           
24 V politike. Televízia TA3. [cit. 23-03-2014]. 
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dialógu prispel aj konfrontačný charakter, ktorý z politickej debaty spravil 

súčasť televíznej zábavy – infotainment.25 Zábava je zastrešujúcou ideológiou 

mediálnych dialógov. Nezáleží na tom, čo je predmet zobrazenia, ani na tom, 

aký je uhol pohľadu, nad všetkým sa vznáša predpoklad, že to má priniesť 

zábavu a poučenie. 
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SUMMARY 

Strength of the anchor in mass media dialogues 

There is often conflict of interests in mass media dialogues. It is the role of the anchor 

these clashes to be got sorted out and also to control the quality and value of argumentations 

in these dialogues. Politicians pleasurably misuse their argumentations and their intention 

is to blackmail emotionally their opponents but also their recipients. The anchor should prevent 

these tendencies to occur.  The competent anchor may promote (not only) political interview 

to high-quality product. 
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STREDOVEKÉ UNIVERZITY A TRADÍCIA 

LATINSKEJ GRAMATIKY 

 

I g o r   H A R A J 

KKaatteeddrraa  žžuurrnnaalliissttiikkyy  FFiiFF  UUKK  vv  BBrraattiissllaavvee  

 

Žurnalistika sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského vyučuje 

už 64 rokov a takto zameraný študijný program je najstarším nielen 

na Slovensku, ale aj v bývalom Československu.1 Ide o univerzitné štúdium, 

ktoré kultúrne a historicky nadväzuje na stáročnú tradíciu universitas 

ako vedecko-vzdelávacej inštitúcie, ktorá má študentom ponúknuť teoretický 

pohľad na celok skutočnosti. Preto sa novinárstvo programovo na Katedre 

žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyučuje 

v širších spoločenskovedných kontextoch, pričom sa nevyčerpáva iba v nácviku 

praktických novinárskych zručností. Práve táto intelektuálna veľkorysosť, ktorá 

sa nezameriava iba na krátkozraké „tu a teraz“, by mala byť vlastná každému, 

kto je členom univerzitnej komunity. Ako totiž hovorí medievalista a filozof 

Josef Pieper, už od stredoveku sa rozlišovali artes liberales (slobodné umenia), 

ktoré reflektovali slobodný (t. j. nezaťažený snahou po praktickom úžitku) 

pohľad na veci a ich podstatu v zmysle kontemplácie či starogréckej θεωρία 

a na druhej strane artes serviles (služobné či úžitkové umenia), ktoré zodpove-

dajú činnostiam prinášajúcim priamy prospech.2 Vyše polstoročné pestovanie 

novinárskej vedy ako univerzitného predmetu štúdia na Slovensku sa vedome 

hlási k tejto univerzitnej intelektuálnej slobode a ponúka absolventom 

                                                           
1 Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vznikla v roku 
1952 pod názvom Katedra novinárstva a knihovníctva. Prvým vedúcim novovzniknutej katedry 
bol doc. Michal Chorváth, ktorý bol aj vtedajším prodekanom Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave. Podrobnejšie k dejinám tejto katedry pozri: HLAVČÁKOVÁ, 
Svetlana. 2013. 60. výročie štúdia žurnalistiky na Slovensku. In: 60 rokov vysokoškolského štúdia 
žurnalistiky na Slovensku. Bratislava: Stimul, 2013, s. 9 – 61. 
2 PIEPER, Josef. 1997. Co znamená filozofovat. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1997, 
s. 25. 
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schopnosť vidieť a analyzovať spoločenské súvislosti v širších kontextoch 

pomocou kritického myslenia. Pre žurnalistu je okrem tohto univerzitného 

intelektuálneho zázemia hlavným pracovným nástrojom jazyk, ktorým by mal 

dokázať vyjadriť rôznorodú a často zložitú problematiku prístupným 

spôsobom. Preto popri filozofickom, geopolitickom, spoločenskovednom 

a masmediálnom základe dostávajú študenti žurnalistiky aj solídne vedomosti 

zo spisovného jazyka a štylisticky funkčnom spôsobe jeho používania. Možno 

skonštatovať, že pri jazykovej príprave sa aj na stredovekých univerzitách 

používal pomerne prepracovaný systém, ktorý si v tejto práci priblížime. 

 Cieľom predkladanej štúdie je teda zrekonštruovať obraz fungovania 

univerzít v stredoveku s dôrazom na artistickú fakultu, ktorej dedičmi 

sú dnešné filozofické fakulty, a sprístupniť tak metódy, ktorými sa u stredove-

kých študentov rozvíjala jazyková kompetencia v širšom kontexte tradície 

latinských gramatikov. Vychádzame pritom zo zistení svetovo uznávaných 

medievalistov, ako aj z vlastných výskumov tradície rímskych a latinských 

gramatikov.3 Pozrime sa najprv v krátkosti na školstvo v stredovekej Európe 

pred vznikom samotných univerzít.  

 

1. Predchodcovia univerzít 

Historicky prvými preduniverzitnými typmi škôl v stredoveku sú 

tzv. scholae claustrorum (kláštorné školy), ktoré boli určené na výchovu 

rehoľného dorastu. Obsah vzdelávania bol v týchto školách zameraný 

na prípravu kandidátov na duchovnú službu. Preto sa okrem elementárneho 

vzdelania (písanie, čítanie, počítanie) pozornosť sústreďovala aj na biblistiku, 

hudbu a liturgiku. Vyučovanie prebiehalo výlučne po latinsky. Tento fakt nie je 

                                                           
3 Porovnaj: CURTIUS, Ernst Robert. 1998. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triada, 
1998. 740 s.; HARAJ, Igor. 2011. Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku. Martin: Matica 
slovenská, 2011. 286 s.; HEINZMANN, Richard. 2002. Středověká filosofie. Olomouc: 
Nakladatelství Olomouc, 2002. 351 s.; DE LIBERA, Alaine. 2001. Středověká filosofie. Praha: 
Oikuméné 2001. 552 s.; LE GOFF, Jacques – SCHMITT, Jean-Claude. 2002. Encyklopedie 
středověku. Praha: Vyšehrad, 2002. 936 s.; LEONARDI, Claudio (ed.). 2014. Středověká latinská 
literatura (6. – 15. století). Příručka. Praha: Academia, 2014. 502 s.; KOBUSCH, Theo. 2013. Filosofie 
vrcholného a pozdního středověku. Praha: Oikuméné, 2013. 783 s. 
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prekvapivý. Hoci už od 9. storočia pospolitý ľud pomaly prestával rozumieť 

latinským kázňam (tie začali byť prednášané približne od tohto obdobia 

v jazyku ľudu), latinčina predsa zostávala živým jazykom cirkvi a vzdelancov. 

Preto mladý kandidát noviciátu (často už ako sedemročný chlapec) v kláštore 

pri rozhovoroch so staršími frátrami, na bohoslužbách, ale najmä v škole denne 

prichádzal do styku so stredovekou latinčinou a tento kontakt so živým 

jazykom mu umožňoval osvojiť si latinčinu slovom a písmom podstatne 

rýchlejšie ako je to dnes. Kláštorné školy okrem chlapcov – novicov – prijímali 

aj laických žiakov. Ide o tzv. scholae canonicarum vel exteriorum (kanonické alebo 

„vonkajšie“ školy). Žiaci v týchto školách dostávali elementárne vzdelanie. 

Čoskoro popri kláštorných školách vznikajú aj školy biskupské a farské 

(v mestách i na dedinách). Od 13. storočia s mohutným rozvojom tretieho stavu 

(meštianstvo) vznikajú aj mestské školy (scholae civitatenses), ktoré sa však 

obsahom vzdelávania neveľmi líšili od predchádzajúcich spomínaných škôl.4 

Podľa Vladislava Ružičku na Slovensku existovali do 14. storočia výhradne 

školy biskupské, farské a kláštorné. Prvé mestské latinské školy začali u nás 

vznikať na konci 15. storočia a začiatkom 16. storočia.5 

Vyučovanie v biskupských, farských a aj v kláštorných školách má tri 

stupne. Elementárny stupeň predstavuje výučba písania (vrátane krasopisu), 

čítania, počítania, spevu a žalmov. Druhý stupeň sa podobal rímskej gramatickej 

škole z čias neskorej antiky. Hlavným cieľom tohto stupňa bolo zvládnutie 

aktívneho používania latinčiny. Stredoveký žiak latinskej školy musel vedieť 

v reči starých Rimanov nielen čítať, ale aj hovoriť a písať.6 Základným 

študijným predmetom bola gramatika, ktorá sa učila zväčša podľa neskoro 

rímskeho gramatika Donata a stredovekých prepracovaných verzií Donatových 

                                                           
4 REBLE, Albert. 1995. Dejiny pedagogiky. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
1995, s. 45. 
5 RUŽIČKA, Vladislav. 1974. Školstvo na Slovensku v období neskorého feudalizmu. Bratislava, 1974, 
s. 74. 
6 CURTIUS, Ernst Robert. 1998. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triada, 1998, s. 55. 
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gramatík.7 Po gramatike sa ďalej preberali základy zvyšných slobodných umení 

(porovnaj v tejto súvislosti napríklad Alcuinove učebnice). V tomto druhom 

stupni možno vidieť zárodky neskoršej artistickej fakulty. Po vzniku univerzít 

plnil tento stupeň funkciu artistickej propedeutiky. Najvyšším stupňom 

na biskupských a kláštorných školách bolo štúdium systematickej teológie 

a biblistiky. 

 

2. Univerzity v stredoveku: ich vznik, štruktúra a fungovanie 

Jeden z najvýznamnejších nemeckých filológov a literárnych historikov 

prvej polovice 20. storočia Ernst Robert Curtius tvrdí, že naše univerzity 

sú originálnym výtvorom stredoveku. Kým antické vyššie učilištia sa venovali 

najmä výučbe gramatiky, rétoriky a práva, stredoveké univerzity mali 

podstatne širší rozsah vzdelávacích aktivít. Nikde v celom antickom svete 

by sme nenašli takýto špecifický spoločenský útvar s jeho výsadami, pevným 

učebným poriadkom a odstupňovanými akademickými hodnosťami (bakalár, 

licenciát, magister, doktor).8 Latinský termín universitas v prvom rade znamenal 

spoločenstvo vyučujúcich a učiacich sa (t. j. societas magistrorum et discipulorum) 

a ako vedecký ústav je univerzita nazývaná aj studium generale čiže škola 

všeobecného vzdelania, ktorá poskytuje poznanie súhrnu vied (universitas 

litterarum). 

 Vznik univerzít v 11. – 12. storočí treba spájať s voľným združením 

učiteľov a žiakov pôvodne biskupských či katedrálnych škôl, ktorí sa podľa vzoru 

stredovekých cechov začali organizovať do akejsi samosprávnej jednotky 

či právneho subjektu. Prvou univerzitou na svete bola Bolonská univerzita, 

ktorej vznik historici datujú do roku 1088. Svoj štatút získala od cisára Fridricha 

I. Barbarossu v roku 1158. Druhou najstaršou univerzitou je Parížska, ktorej 

počiatky sa kladú do roku 1150, pričom štatút potvrdil v roku 1215 politicky 

                                                           
7 HARAJ, Igor. 2011. Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku. Martin: Matica slovenská, 2011, 
s. 145 – 150. 
8 CURTIUS, Ernst Robert. 1998. Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triada, 1998, s. 65.  
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najmocnejší pápež všetkých čias, Inocent III.9 Štatúty týchto dvoch univerzít 

podmienili vznik dvoch základných univerzitných tradícií v Európe. 

Kým Bolonská univerzita bola len zoskupením študentov, ktorí si svojich 

učiteľov najímali zmluvami, a teda vyučujúci neboli súčasťou univerzitného 

spoločenstva, Parížska univerzita (dnešná Sorbonne) bola združením učiteľov 

aj študentov (Universitas magistrorum et scholarium Parisiensis). A práve tento 

druhý model univerzity sa vo väčšej miere v Európe aj presadil. Okrem 

univerzít a jej fakúlt sa pomerne čulý intelektuálny život odohrával tiež 

na internátoch, resp. kolégiách. Popri ubytovaní totiž študentom poskytovali 

aj knižnice s pomerne bohatým fondom a  súkromné vyučovanie (porovnaj 

v tejto súvislosti Teologické kolégium Roberta de Sorbonne, po ktorom bola 

neskôr celá Parížska univerzita neformálne pomenovaná).   

 Napriek premenám, ktorými univerzitné vzdelávanie vo svojich dejinách 

prešlo, základná idea univerzity a jej kultúrny odkaz predsa len zo stredoveku 

pretrvali. Možno ich zhrnúť do niekoľkých princípov: 

 1. Autonómia v právach a privilégiách študentov a učiteľov. Pôvod tejto 

autonómie môžeme vidieť ako v duchovnej, tak aj v svetskej moci vtedajšej 

spoločnosti. Kým od duchovnej moci sa tradične odvodzovalo právo učiť, 

skúšať a udeľovať akademické tituly, právo vlastného štatútu, spravovanie 

a súdnu právomoc udeľovala univerzitám zväčša svetská moc. Táto univerzitná 

autonómia a akademické slobody umožňovali relatívne demokratický chod 

tejto vedecko-vzdelávacej inštitúcie a vytváralo sa tak priaznivé prostredie 

na intelektuálnu činnosť.  

 2. Univerzalistické chápanie poznania. Univerzity sa snažili ponúknuť 

študentom relatívne komplexný súhrn vtedajšieho vedenia, ktoré čerpalo 

z dvoch zdrojov, a to z kresťanského zjavenia, ako aj z anticko-arabskej vedy. 

                                                           
9 Medievalista Kobusch vznik Parížskej univerzity opisuje takto: „Majstri a študenti parížskych 
katedrálnych škôl sa združujú do jednej právnickej osoby s vlastnými právami a štatútmi 
potvrdenými kráľom aj pápežom. Zakladateľské listiny tak získala najslávnejšia a najväčšia 
stredoveká vzdelávacia inštitúcia.“ Porovnaj: KOBUSCH, Theo. 2013. Filosofie vrcholného 
a pozdního středověku. Praha: Oikuméné 2013, s. 283. 
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Na všetkých vtedajších kresťanských univerzitách sa používala latinčina10 ako 

jazyk vedy a vzdelancov a okrem tohto spoločného dorozumievacieho 

prostriedku vytvárali spoločný intelektuálny horizont rovnaké vedecké 

a náboženské autority (Biblia, Sentencie Petra Lombardského a latinskí cirkevní 

Otcovia, Abelárdova Dialektika, Corpus iuris civilis, Galenus, Avicenna, 

Aristoteles, Priscianus atď.). Poznatky sa teda v stredoveku na všetkých 

kresťanských univerzitách sprostredkovávali v rovnakej podobe, čo umožňo-

valo aj univerzálnu platnosť akademických titulov v celej vtedajšej Európe. 

 3. Mobilita vysokoškolských pedagógov a študentov, ktorá bola do značnej 

miery spätá s väzbou univerzít na stredoveké pápežstvo, ktoré ich chránilo 

pred miestnou svetskou aj cirkevnou mocou. Miestne sily mali totiž často 

ambíciu zasahovať do autonómneho univerzitného života a obmedzovať ho. 

V tom im však bránila väzba stredovekých univerzít na pápeža. Bol to práve 

pápežský kancelár danej univerzity, ktorý udeľoval licenciu ubique docendi – 

právo učiť na ktorejkoľvek univerzite v Európe. Licencia umožňovala skutočne 

veľkú mobilitu univerzitných majstrov a je akýmsi predobrazom súčasnej 

mobility vysokoškolských pedagógov v dnešnom akademickom svete. 

Latinčina ako jednotný jazyk vzdelancov a rovnaký obsah univerzitného 

kurikula umožňoval mladým ľuďom študovať na ktorejkoľvek univerzite – za pred-

pokladu, že si to mohli dovoliť finančne. 

 4. Zvýšenie sociálneho statusu a vznik „moderného intelektuála“. Univerzita 

umožňovala svojim absolventom dosiahnuť vyššie spoločenské postavenie 

na základe intelektuálnych schopností, a nie šľachtických privilégií 

                                                           
10 Mimoriadne postavenie latinčiny pretrvalo vo veľkej časti Európy aj po rozpade 
Západorímskej ríše. Latinčina sa totiž od 2. stor. po Kr. stala úradným a liturgickým jazykom 
cirkvi západného obradu a so šírením kresťanstva sa znova etabluje používanie latinčiny 
takmer do všetkých kútov starého kontinentu, kde sa medzičasom uskutočnili mohutné etnické 
pohyby. Možno teda povedať, že latinčina bola v stredoveku skutočným svetovým jazykom, 
pomocou ktorého sa prekonávali jazykové bariéry vtedajšej Európy. Keďže hlavným nositeľom 
kultúry a vzdelanosti bola v tých časoch cirkev, je pochopiteľné, že latinčina ako jej úradný 
jazyk sa stala jazykom vzdelancov a vedy. Základným predmetom elementárnej školskej 
výučby sa preto stáva latinčina, ktorá je predpokladom vyššieho vzdelania i spoločenského 
uplatnenia (dokazuje to napríklad i fakt, že latinčina bola úradným jazykom i v Uhorsku 
až do prvej polovice 19. storočia).  
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či zdedeného bohatstva. Vzťah k vedeckej práci, kritické myslenie a obdiv 

k vzdelaniu a vzdelanosti vôbec prispel ku konštituovaniu intelektuála, 

ako ho zväčša chápeme i dnes. 

 Typická stredoveká univerzita bola členená na štyri fakulty.  Nižšiu – 

propedeutickú tvorila fakulta slobodných umení (artistická fakulta). Okrem 

nej existovali aj tri vyššie fakulty: právnická, lekárska a bohoslovecká (juristická, 

medicínska a teologická). Fakulty organizovali štúdium a dohliadali aj na jeho 

správny priebeh.11 Toto členenie fakúlt vychádzalo z tradičného postupu 

univerzitného štúdia. Na artistickej fakulte sa totiž vyučovalo sedem slobodných 

umení, ktoré tvorili akúsi vedeckú prípravku (propedeutiku) pre vyššie fakulty. 

Až touto vedeckou metódou vyzbrojený študent sa mohol venovať ďalším 

oblastiam poznania. Oceňovanie teologickej fakulty ako najvyššej vedeckej 

ustanovizne zasa vychádza z presvedčenia stredovekého intelektuála, 

že kresťanské zjavenie, ktoré stráži a vykladá práve teológia, prevyšuje svetské 

náuky, ktoré sú často obmedzené ľudským rozumom a jeho omylmi. Pravda, 

nie každá stredoveká univerzita sa musela skladať zo všetkých štyroch fakúlt, 

najmä lokálne univerzity mali iba niektoré z tzv. vyšších fakúlt, pričom sa dá, 

trocha schematicky, tvrdiť, že južné univerzity v dnešnom Taliansku sa viac 

sústreďovali na právo a medicínu a severné na teológiu (významné postavenie 

a prestíž v teologických vedách mala Parížska univerzita).  

 Kompletný univerzitný cursus od slobodných umení až po teológiu 

zaberal aj 20 rokov života. Tento univerzitný život bol naplnený prednáškami, 

štúdiom autoritatívnych textov danej predmetnej oblasti a vedeckými 

dišputami. Študent, ktorý sa začal venovať slobodným umeniam ešte ako 

mladík, dosiahol hodnosť magistra teológie až ako zrelý muž. Medzi tým sa 

zúčastňoval všetkých univerzitných podujatí a akademických ceremónií 

a neustále prechádzal z role žiaka do pozície učiteľa.12 Štúdium na univerzite 

tak ovplyvňovalo celý život študenta nielen z hľadiska jeho časovej dĺžky 

                                                           
11 Pozri heslo univerzita: LE GOFF, Jacques – SCHMITT, Jean-Claude. 2002. Encyklopedie 
středověku. Praha: Vyšehrad, 2002, s. 822.  
12 DE LIBERA, Alaine. 2001. Středověká filosofie. Praha: Oikuméné, 2001, s. 370 – 371.  



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 6 

52 | S t r a n a  

a intelektuálneho rozvoja, ale aj z hľadiska jeho sociálneho statusu 

v stredovekej spoločnosti. Pravda, nie všetci študenti absolvovali celé 

univerzitné vzdelanie. Nebolo zriedkavým javom, že po skončení artistickej 

fakulty jej bakalári išli do praxe ako notári či pisári. 

 

3. Scholastika – vedecká metóda univerzitného učenca 

 „Niet univerzity bez scholastiky a scholastiky bez univerzity,“ tvrdí 

významný medievalista Franco Alessio.13 Termín scholastika podľa neho 

označuje učiteľský úrad profesionálnej inštitúcie, ktorá sa opiera o svoj štatút, 

je sankcionovaná pápežom, a ktorá sa skladá z majstrov poverených 

komentovaním autoritatívnych textov. Možno tvrdiť, že scholastika ako metóda 

poznávania a odovzdávania vedomostí stojí na troch základných pilieroch: 

 1. oceňovanie tradície a autority – ak sa chce človek zaoberať vedou, musí 

si osvojiť vedenie od svojich vynikajúcich predchodcov, musí sa učiť; tu vidno 

silnú väzbu na minulosť a odovzdávanie jej hodnôt prostredníctvom tradície;  

 2. kritické myslenie v prítomnosti – k skutočnému osvojeniu vedomostí však 

môže učenec dospieť iba prísnou racionálnou cestou; ratio sa na univerzitách 

stáva kritickou, rozlišujúcou a nezriedka aj rozhodujúcou inštanciou; 

 3. systematické spracovanie predmetnej oblasti – cieľom scholastickej metódy 

je metodické spracovanie látky pomocou pravidiel rozumu do koherentnej 

obsahovej súvislosti; tento vedomostný systém obsiahnutý vo veľkých 

traktátoch predstavuje odovzdanie vedomostí budúcim generáciám.14 

Takto vymedzené motívy sa spredmetňujú aj v literárnych druhoch 

súdobej vedeckej spisby. Sentencie predstavujú receptívny postoj a väzbu 

na minulosť a tradíciu. Napríklad Sentencie Petra Lombardského sú zbierkou 

výrokov (lat. sententiae) latinských cirkevných Otcov systematicky zozbieraných 

a rozčlenených podľa najdôležitejších oblastí vtedajšej teológie (I. Náuka 

                                                           
13 ALESSIO, Franco. 2002. Scholastika (heslo). In: Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad, 2002, 
s. 664.  
14 HEINZMANN, Richard. 2002. Středověká filosofie. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002, 
s. 144 – 145.  
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o trojjedinom Bohu; II. Stvorenie, hriech a milosť; III. Tajomstvo Vtelenia, dielo 

Vykúpenia a náuka o cnostiach; IV. Náuka o sviatostiach a posledných veciach 

človeka). Questio disputata15 zasa predstavujú metodické úsilie a najvyššiu mieru 

konfrontácie. Ide de facto o zbierku najsilnejších argumentov a protiargumen-

tov, ktoré sa týkajú skúmanej predmetnej oblasti. Spomeňme diela od Tomáša 

Akvinského O duši, O zle, O cnostiach, O pravde atď., ktoré majú literárnu 

formu questiones. Sumy sú syntézami danej vedeckej oblasti zostavené 

na základe racionálneho úsilia a špekulatívneho (t. j. teoretického) pohľadu. 

Sú určené pre ďalšie generácie. Okrem najznámejšej Sumy teologickej od Tomáša 

Akvinského treba spomenúť aj monumentálnu Sumu logickú od Viliama 

Occama. V nej je rozobratá nielen tradičná aristotelovská sylogistika, ale aj mo-

dálna a temporálna logika či teória argumentovania.16 Pre dejiny lingvistiky 

má veľký význam aj Suma gramatická od Rogera Bacona. V diele autor rozoberá 

gramatické problémy, ktoré sa týkajú každého jazyka (napríklad to, čo sú 

substantíva, akú štruktúru má veta), a tak sa gramatika v Baconovom podaní 

stáva čisto špekulatívnou (t. j. teoretickou) disciplínou a prekračuje svoj tra-

dičný didaktický charakter.  

Scholastická metóda17 má teda svoje korene v školskej výučbe 

na univerzite. Základ tvorili prednášky (lat. lectio). V nich učiteľ predčítaval 

a komentoval tradíciou overený a odporúčaný text danej vednej oblasti. Práve 

z komentovania slávnych univerzitných majstrov vznikali aj napísané 

komentáre (lat. commentaria). Prednášky boli doplnené o cvičenia 

(lat. disputationes). Z cvičení, ktoré boli na najvyššej intelektuálnej úrovni, potom 

                                                           
15 Tento latinský výraz môžeme voľne preložiť ako vedecké otázky. GLARE, P. G. W. 2006. Oxford 
Latin Dictionary. Oxford: The Clarendon Press, 2006, s. 1534. 
16 Porovnaj: HARAJ, Igor. 2011. Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku. Martin: Matica 
slovenská, 2011, s. 188 – 191.  
17 Termín „scholastika“, ako je na prvý pohľad zrejmé, je odvodený z latinského slova „schola“, 
čo znamená škola či učilište. Etymológia tohto latinského výrazu nás privádza až k starej 
gréčtine, kde „σχολή“ znamenalo voľnú chvíľu určenú na bádanie. V antike sa teda skúmanie, 
bádanie, vedecký rozhovor a odovzdávanie vedomostí, ktoré sa väčšinou dialo v škole, 
nepokladalo za nudnú povinnosť, ale za výsadu človeka, ktorý má voľný čas na svoj 
intelektuálny rozvoj. Porovnaj: KRÁLIK, Ľubor. 2015. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 
Bratislava: Veda, 2015, s. 581 – 582.  
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vznikali  tzv. zbierky vedeckých otázok (lat. questiones disputatae), o ktorých sme 

hovorili vyššie. Tieto univerzitné cvičenia vo forme vedeckých dišpút mali 

pevnú logickú a terminologickú formu, ktorá potom ovplyvnila aj štruktúru 

veľkých syntetických vedeckých diel – súm.   Dišputy sa skladali z piatich fáz: 

1. výber látky (lat. expositio) – z autoritatívneho textu vedeckej oblasti 

a vysvetlenie základných téz danej autority; 

2. námietky (lat. obiectiones) oponenta a zároveň účastníka vedeckej 

dišputy – išlo o zoznam argumentov proti tvrdeniam autority 

skúmaného textu;  

3. magisterská téza (lat. sententia magistralis) – učiteľ formuluje svoje 

argumenty a postoje, ktorými reaguje na predchádzajúce námietky 

oponenta a hlbšie vysvetľuje preberanú látku; 

4. námietky proti magisterskej téze (lat. obiectiones contra sententiam 

magistralis) – oponent sa snaží nájsť protiargumenty voči učiteľovým 

tvrdeniam; 

5. odpoveď na všetky námietky (lat. responsio ad obiectiones) – učiteľ 

reprodukuje predchádzajúce protiargumenty a vyvracia ich v prospech 

svojej tézy.   

 

Školské dišputy sú teda akousi „hrou rolí“. Prvé dva roky univerzitného 

štúdia je artista – začiatočník v najľahšej úlohe oponenta. V nasledujúcich dvoch 

rokoch ako skúsenejší študent postupuje do role respondenta (lat. respondens). 

Napokon je artista – pokročilý po štyroch rokoch štúdia a účasti na dišputách 

pripustený k roli majstra (lat. magister), ktorý má viesť dišputu a napokon ju aj 

rozhodnúť. Ak v tejto úlohe bol uspel, získal titul bakalára slobodných umení 

a mohol pokračovať v štúdiu na vyšších fakultách.18 Napriek tomu, 

že scholastika bola vždy úzko spätá s fakultou, na ktorej sa pestovala, a tak 

rozoznávame tradíciu filozofickej, právnickej, lekárskej či bohosloveckej 

                                                           
18 DE LIBERA, Alaine. 2001. Středověká filosofie. Praha: Oikuméné, 2001, s. 371. O rozmachu 
latinskej literatúry v 12. stor. a vtedajších vedeckých žánroch pozri aj: LEONARDI, Claudio. 
2014. Středověká latinská literatura (6. – 15. století). Příručka. Praha: Academia, 2014, s. 257 – 265.  
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scholastiky, predsa zostáva zjednocujúcim prvkom práve scholastika filozofická. 

„Právnik, lekár a teológ nepristupujú k svojmu špecifickému vedeniu, pokiaľ 

nenadobudli na fakulte slobodných umení vedenie filozofie, ktoré potom 

použijú vo svojej vlastnej predmetnej oblasti.“19 Scholastika teda nie je jednotná 

vo svojom učení, ale v metóde, v pravidlách a technike, ktoré stredoveký učenec 

používa, keď komentuje kánonické texty danej vedeckej oblasti.  

 

4. Sedem slobodných umení 

Ako sme už povedali, artistická fakulta odvodzuje svoje pomenovanie 

od siedmich slobodných umení (lat. septem artes liberales). Tieto umenia boli 

v stredoveku vzdelávacím programom, ktorý učenci v pokresťančenej podobe 

prijali z neskorej antiky. Klasickú koncepciu vzdelávania vytvoril polyhistor 

M. Terentius Varro (116 – 27 pr. Kr.) vo svojej nezachovanej encyklopédii vied 

Disciplinarum libri IX.20 Okrem neskorších siedmich slobodných umení sa spis 

zaoberal aj staviteľstvom a lekárstvom, ktoré sa od cisárskej doby začali 

zo školského kurikula vypúšťať. Na konci antiky tiež prestáva byť riadnym 

vzdelávacím predmetom filozofia, ktorá sa v ranom stredoveku z latinského 

Západu takmer úplne vytratí. V stredoveku sa ustálilo nasledovné poradie 

slobodných umení: gramatika, rétorika, dialektika (čiže logika), aritmetika, geometria, 

muzika a astronómia. Posledné štyri matematické disciplíny nazval Boëthius 

termínom quadrivium, prvé tri lingvisticko-logické disciplíny sa od 9. storočia 

nazývajú trivium. Umenia sa študovali v ranom stredoveku v rámci kláštorných 

a katedrálnych škôl z encyklopedických prác, pričom najpoužívanejšími 

dielami boli: Institutiones humanarum et divinarum litterarum – Základy svetských 

a posvätných vied od Flavia Magna Cassidoria Senatora (490 – 585 po Kr.), 

Etymologiae sive Origines – Etymológie alebo Pôvody od sv. Izidora zo Sevilly (560 – 

                                                           
19 ALESSIO, Franco. 2002. Scholastika. In: Encyklopedie středověku. Praha: Vyšehrad 2002, s. 667.   
20 Prekl.: Deväť kníh o vedách. GLARE, P. G. W. 2006. Oxford Latin Dictionary. Oxford: The 
Clarendon Press 2006, s. 550.  
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636 po Kr.) a De nuptiis Mercurii et Philologiae – O svadbe Merkúra a Filológie 

od Martiana Capellu (5. stor. po Kr.).21  

Pravda, postavenie jednotlivých artes sa časom menilo z hľadiska 

dôležitosti, ktorá sa im pripisovala. Keď sa na Západe rozšírila znalosť 

všetkých Aristotelových logických spisov, postavenie logiky sa upevnilo 

natoľko, že pomaly zo vzdelávacieho systému vytláčala rétoriku a začala 

sa presadzovať ako všeobecná vedecká metóda nielen vo svetských, ale aj 

teologických disciplínach. Logika postupne prenikala aj do gramatických štúdií. 

Bolo to podmienené samotným charakterom aristotelovskej logiky, ktorá bola 

ešte silno viazaná na „povrchové“ gramatické štruktúry prirodzeného jazyka 

(porovnaj v tejto súvislosti napríklad vetnočlenské chápanie jednoduchých 

súdov alebo náuku o termínoch). To umožnilo aplikovať aristotelovskú logiku 

aj v gramatických úvahách, a tak sa mohol uskutočniť naozaj veľký pokrok 

v gramatickej teórii, ktorý celkovo nemá obdobu v antike. Aj sama logika 

sa v stredoveku postupne osamostatňovala od Aristotela ako autority 

až do takej miery, že sa hovorí o tzv. modernej logike (logica modernorum).  

 

5. Tradícia antických gramatikov a ich odozva v stredoveku 

Podobne ako pri ostatných disciplínach, aj pôvod stredovekej gramatiky 

a logiky treba hľadať v antike. Kým vznik logiky ako vedy sa bežne kladie 

do klasického obdobia gréckych dejín, spájajúc ho s pôsobením Aristotela 

a stoikov, prvé náznaky gramatiky sa objavujú až v helenizme v súvislosti 

s filologickou prácou alexandrijských učencov. Tých na rozdiel od rétorov, ktorí 

analyzovali hovorený prejav, primárne zaujímal archaický jazyk starogréckej 

epiky a lyriky v písanej podobe, a tak prenikali k hlbšiemu poznaniu 

slovotvorby, etymológie, ale aj paradigmatiky. Najvýznamnejšou osobnosťou 

z helenistických gramatikov je Dionysios Thrax (170 – 90 pr. Kr.). Jeho gramatika 

završuje antický výskum hláskoslovia a tvaroslovia. Práca má charakter 

                                                           
21 HARAJ, Igor. 2011. Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku. Martin: Matica slovenská, 2011, 
s. 141. 
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normatívnej gramatiky, jazykové javy sa iba opisujú, ale nepodáva sa ich 

vysvetlenie. Thraxova gramatika priamo ovplyvnila antických rímskych 

školských gramatikov, ale nemala už dosah na stredoveký latinský Západ. 

Trvalým prínosom helenisticko-alexandrijskej gramatickej školy sa stáva 

rozdelenie slovných druhov a ich charakterizovanie. O vypracovanie syntaxe 

gréčtiny sa zaslúžil až Apollonios Dyscolos (2. stor. po Kr.).  

Aj rímska gramatika bola úzko spätá s filologickou praxou. Medzi 

najvplyvnejších rímskych gramatikov patrí Aelius Donatus (okolo r. 350 po Kr.). 

Donatus adaptoval Thraxovu koncepciu gramatiky z hľadiska latinského 

jazykového systému. A tak sa na dlhé stáročia v západnej Európe prijalo jeho 

vymedzenie ôsmich slovných druhov (lat. octo partes orationis). Kým Thraxova 

gramatika bola štandardnou učebnicou gréčtiny na Východe, na Západe boli 

základnými gramatickými príručkami latinčiny Donatove Ars minor a Ars 

maior,22 a to počas celého stredoveku, humanizmu, ba u nás až do obroden-

ských dôb.23 Vyvrcholením grécko-rímskej gramatiky sú monumentálne 

Priscianove Institutiones grammaticae, ktoré pozostávali z osemnástich kníh. 

Priscianus (5. – 6. stor. po Kr.) predstavuje najväčšieho bádateľa v dejinách 

grécko-rímskej gramatiky. Tisíce príkladov a odkazov na literárne diela robia 

z Prisciana najväčšieho morfologického analytika v dejinách grécko-rímskej 

gramatiky. Jeho výklady o menách, zámenách i slovesách sa stali z hľadiska 

európskej tradície gramatickej výučby priam klasickými, pričom pozornosť 

venuje aj výnimkám, ktoré nezapadajú do opisovaných gramatických 

paradigiem. Napriek mnohým formálnym i obsahovým nedokonalostiam bolo 

Priscianovo dielo v stredoveku pokladané za také významné, že sa zachovalo 

vo vyše tisícke rukopisov. Priscianov význam pre filozofiu jazyka i teoretickú 

                                                           
22 Latinský výraz „ars minor“ môžeme preložiť ako menšie umenie, slovné spojenie „ars maior“ 
naopak ako väčšie umenie. Keďže pod umením sa rozumie umenie gramatické, spisy sa dajú 
voľnejšie preložiť ako Donatova malá a veľká gramatika. Bližšie pozri: GLARE, P. G. W. 2006. 
Oxford Latin Dictionary. Oxford: The Clarendon Press, 2006, s. 175. 
23 HARAJ, Igor. 2008. Donatovská tradícia na Slovensku. In: Jazyk a jazykoveda v pohybe. Zborník 
štúdií na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 
2008, s. 499 – 509. 
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gramatiku je obrovský. Zásadne ovplyvnil spôsob uvažovania o menách počas 

celého stredoveku, pričom jeho vplyv sa dá rozoznať aj v Millovej koncepcii 

všeobecného mena ako denotujúceho a konotujúceho znaku v novoveku. Tento 

fakt sa bežne vo filozofii doteraz hlbšie nereflektuje.24  

 

6. Stredoveká tradícia gramatiky 

V stredoveku sa konštituovali v rámci gramatiky dve tradície: 1. tradícia 

školských gramatík, ktorá je založená na „pokresťančených“ Donatových 

učebniciach; 2. tradícia teoretickej gramatiky, ktorá vznikla z komentárov 

(lat. comentaria) k Donatovmu a najmä Priscianovmu dielu. Spočiatku gramatika 

plnila didaktickú funkciu – jej úlohou bolo naučiť študentov písať, čítať 

i rozprávať po latinsky. Pozornosť sa sústreďovala na jazykový materiál, 

na jeho gramatické spracovanie, ktoré by zodpovedalo aj didaktickým 

požiadavkám. Úvahy o podstate gramatických pravidiel, o povahe jazykových 

zákonitostí sa takmer vôbec nevyskytovali. Gramatické pravidlá sa prijímali 

ako dané. V tejto fáze nejestvovala akási hlbšia reflexia pôvodu a platnosti 

gramatických pravidiel. Išlo o obdobie deskriptívnej normatívnej gramatiky. 

Na prelome 11. a 12. storočia sa v rámci gramatického skúmania začínajú 

presadzovať metódy logiky (najmä zásluhou sv. Anselma). Záujem sa pomaly 

začína presúvať od analýzy konkrétneho jazykového materiálu a jeho 

gramatického triedenia k teórii jazyka. Stredovekí teoretickí gramatici sa snažia 

postihnúť hĺbkové štruktúry jazykového systému, ktoré by boli rovnaké 

pre každý jazyk. Títo gramatici ich hodnotia ako základnejšie než povrchové 

štruktúry spredmetnené v školských gramatických pravidlách. Možno povedať, 

že teoretickí gramatici vytvárajú originálne teórie jazyka a z čisto gramatickej 

roviny sa presúvajú na rovinu filozofie jazyka. Hľadá sa tu akási súhra medzi 

gramatikou ako opisom jazyka a metafyzikou ako opisom sveta. 

                                                           
24 Dôkladný rozbor Thraxovej, Donatovej a Priscianovej gramatiky v kontexte súdobej filozofie 
jazyka môžeme nájsť aj v monografii autora tejto štúdie. Bližšie pozri: HARAJ, Igor. 2011. 
Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku. Martin: Matica slovenská, 2011. 286 s.  
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1. Školské gramatiky. V období pred karolínskou renesanciou má vý-

sadné postavenie školská gramatika, ktorá bola chápaná ako nevyhnutná 

propedeutická disciplína potrebná na štúdium Biblie (lat. Vulgata). 

Ranostredoveké gramatiky sa viažu najmä na tvorbu vzdelancov z britských 

ostrovov, kde sa produkovalo pomerne veľké množstvo školských gramatík 

i gramatických komentárov (ide o tzv. írsku vetvu mníšstva), ktoré potom tvoria 

predpoklad pre vznik teoretickej gramatiky. Tento fakt predstavuje kontrast 

voči kontinentálnej Európe 7. storočia, kde nepoznáme z tohto obdobia nijaké 

nové gramatické práce. Táto okolnosť súvisí s faktom, že pre obyvateľov 

britských ostrovov bola latinčina cudzím jazykom, ktorý sa museli od základov 

naučiť. Preto vznikal väčší dopyt po učebniciach latinčiny než v Európe, 

kde bol kontakt so živou (tzv. vulgárnou) latinčinou bezprostrednejší, takže 

sa vystačilo s neskoroantickými gramatikami. Pre írskych študentov latinčiny – 

začiatočníkov boli klasické latinské gramatiky mimoriadne ťažké, pričom 

najväčším nedostatkom týchto gramatík bolo zväčša to, že paradigmatiku flexie 

podávali v pomerne stručnej, pre cudzincov priam v nedostatočnej miere. 

Napríklad Donatus vo svojej Ars minor podáva len päť vzorov deklinácie mien 

podľa rodu, a nie podľa zakončenia a len jeden vzor časovania. Základným 

zameraním ostrovných gramatík bolo teda podať celistvý obraz o flektívnych 

slovných druhoch. Vyvrcholenie týchto snáh predstavujú spisy od anonym-

ného autora Declinationes nominum25 a Coniugationes verborum26. V obidvoch 

prípadoch ide o zbierky flektívnych paradigiem a príkladov na ne, ktoré začali 

kolovať v 7. storočí. 

Gramatika sa v neskorej antike spájala predovšetkým so štúdiom  

pohanskej literatúry. Používanie „pohanských“ metód v kresťanskom 

vzdelávaní sa od začiatku stredoveku muselo kresťanskými učencami nanovo 

zdôvodňovať, pričom sa v otázke oprávnenosti gramatických štúdií opierali 

o autoritu latinských cirkevných Otcov, najmä sv. Augustína, ktorý vo svojich 

                                                           
25 Porovnaj: GLARE, P. G. W. 2006. Oxford Latin Dictionary. Oxford: The Clarendon Press, 2006, 
s. 491.  
26 Tamže, s. 408.  
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spisoch podporoval štúdium svetských vied. Augustín tvrdil, že svetské 

vzdelanie tvorí dôležitý predpoklad pre správne pochopenie kresťanskej 

náuky. Gramatika je podľa neho mimoriadne dôležitým nástrojom pri výklade 

Biblie, pretože aj v nej sa uplatňujú štylistické figúry a trópy, ktoré sa exaktne 

vysvetľujú a študujú v gramatike.27 Augustínova mienka sa presadila 

už v ranom stredoveku, a tak sa napríklad zo 6. storočia zachovala kresťanská 

gramatika od anonymného autora pod názvom Ars Asporii. V podstate ide 

o pokresťančenú Donatovu Ars maior. Najvýraznejším príkladom školskej 

kresťanskej gramatiky je spis od benediktínskeho opáta kláštora sv. Michala – 

Smaragda (†826/830), v ktorom sa na osvetľovanie gramatických javov používa 

okolo 750 citátov z Biblie, pričom tri štvrtiny príkladov je zo Starého zákona. 

Spomenuté práce predstavujú diela kresťanskej školskej gramatiky.  

Írski gramatici začali veľmi skoro pracovať aj na komentároch k Donatovej 

Ars maior, pričom sa žánrovo nechali ovplyvniť spismi biblickej exegézy. 

Na zostavenie svojich komentárov používajú írski mnísi okrem patristickej 

literatúry a posvätného textu Biblie širokú paletu neskoroantických gramatikov, 

najmä Consentia, Diomeda, Charisia, Servia a krátky Priscianov spis Institutio 

de nomine, de pronomine et de verbo.28 Prvým zachovaným komentárom je spis 

s názvom Quae sunt quae omnem veritatem scripturae commendant29 od neznámeho 

autora. Komentáre často nespracovávali všetky slovné druhy, ktoré sa v Ars 

maior rozoberajú, ale sústreďovali sa len na základné slovné druhy, v diele 

Aggressus quidam30, ktoré je napísané v listovej forme, sa z Donata rozoberá zase 

časť o menách. Druhý komentár s názvom Ars Malsachani je pomerne 

rozsiahlym spisom, ktorý sa týka slovies a particípií. V súvislosti s misijnými 

                                                           
27 Sv. Augustín (354 – 430) patrí medzi najvýznamnejších latinských cirkevných Otcov. Svojím 
širokým odborným záberom obsiahol všetky podstatné teologické aj filozofické disciplíny svojej 
doby. Viac o jeho živote a diele pozri: KRAFT, Heinrich. 2005. Slovník starokřesťanské literatury. 
Kostelní Vydří: Karmelitánske nakladatelství, 2005, s. 37 – 53. 
28 Preklad: Základné poučenie o mene, zámene a slovese. Porovnaj: GLARE, P. G. W. 2006. 
Oxford Latin Dictionary. Oxford: The Clarendon Press, 2006, s. 930.  
29 Preklad: Veci, ktoré odovzdávajú všetku pravdu Písma. Tamže, s. 1547 – 1550. 
30 Preklad: Akýsi útok. Tamže, s. 84.   
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aktivitami írskych mníchov sa tak do kontinentálnej Európy prenáša 

aj ich poňatie gramatiky a komentárov. 

2. Teoretická gramatika. Vývin stredovekej teoretickej gramatiky je úzko 

spätý nielen s írskymi komentármi na Donatovu gramatiku, ale predovšetkým 

s Priscianovým dielom Institutiones grammaticae. Stredovekí teoretici pokladali 

Prisciana za hlavnú autoritu v oblasti gramatiky podobne ako Aristotela na poli 

logiky a metafyziky či Petra Lombardského v teológii. Učenci často Priscianove 

myšlienky prispôsobovali svojim novým jazykovedným koncepciám. Typický 

stredoveký postup vyššieho gramatického bádania pozostával z troch krokov: 

1. úvaha o problémoch, ktoré daná autorita zjavne nevyriešila; 

2. hľadanie takého riešenia problému, ktoré síce vychádza zo základných 

koncepcií danej autority, ale riešenie nemusí byť explicitne touto 

autoritou tvrdené; 

3. interpretovanie autentického autoritatívneho textu v duchu novood-

vodených riešení. 

 

Táto, zo scholastiky odvodnená jazykovedná metóda sa spočiatku síce 

využívala najmä v systematickej teológii, ale rovnako tak je typická 

pre akúkoľvek stredovekú špekulatívnu (t. j. teoretickú) vedu, za akú sa pova-

žovala aj gramatika.  

V priebehu stredoveku sa Priscianovo postavenie v rámci gramatických 

úvah menilo. Počnúc karolínskou renesanciou (9. storočie), sa Priscianus 

považoval za nevyčerpateľné žriedlo poznatkov o literárnej latinčine, ktoré 

sa spájali aj s poznávaním latinských spisovateľov, pretože celé Institutiones 

sú popretkávané citátmi z klasických autorov (takéto chápanie Priciana 

je napríklad u Alcuina). Možno hovoriť o pedagogickom využívaní tohto textu. 

V 12. storočí sa situácia mení. Institutiones slúžia ako podklad pre úvahy 

o štruktúrach jazyka, pričom v gramatike dochádza k zlučovaniu gramatických 

a logických termínov. Myslitelia v tejto špekulatívnej fáze využívania Prisciana 

však ešte zotrvávajú v rámci základných koncepcií jeho gramatickej teórie 
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jazyka (napríklad Peter Helias, Mikuláš z Paríža). V 13. a 14. storočí nastáva 

polemická fáza úvah o priscianovskej gramatike, keď bádatelia otvorene 

prezentujú často odlišné názory na jazyk, než má Priscianus, ktorý prestáva 

zohrávať pri lingvistických diskusiách aktívnu rolu, ale slúži len ako podnet 

na diskusie, pričom ponúka vhodný gramatický metajazykový aparát 

(napríklad modisti: Boethius z Dácie, Tomáš z Erfurtu, Michael z Marbaix).31 

Gramatika ako špekulatívna (t. j. teoretická) veda odvtedy hľadá odpovede 

na všeobecné otázky jazyka ako znakového systému.32 Skúmaním všeobecných 

problémov sa podľa špekulatívnych gramatikov vieme dopracovať k univerzál-

nej gramatike, ktorá by bola platná pre všetky ľudské jazyky (porovnaj túto 

ideu s Chomského myšlienkou hĺbkových a povrchových štruktúr jazyka).33 

Modisti svoju teóriu rozviedli vo svojich projektoch univerzálnych gramatík, 

pričom štúdium slovných druhov a syntaxe sa týka idealizovaného, 

dokonalého jazyka. Latinčina je pre nich iba modelom, špecifikáciou 

univerzálnej gramatiky. Podľa medievalistu Thea Kobuscha je „špekulatívna 

gramatika vedou o jazyku, ktorá odhliada od všetkých konkrétnych jazykov 

a ich špecifických zvratov a tematizuje iba všeobecnú stránku jazyka. 

Je jednotnou disciplínou s kompetenciou pre všetky jazyky a skúma jedinú, 

univerzálnu a všetkým konkrétnym jazykom inherentnú gramatickú štruktúru, 

a to štruktúru významových modalít (lat. modi significandi).“34   

 

Záver – výučba latinčiny na univerzitách v stredoveku 

Na záver sa nakrátko zmienime o didaktike latinčiny na stredovekých 

školách. V stredoveku výučba latinskej gramatiky mala zväčša túto postupnosť. 

                                                           
31 HARAJ, Igor. 2011. Vlastné meno v myslení antiky a stredoveku. Martin: Matica slovenská, 2011, 
s. 145 – 148 a s. 158 – 165; KOBUSCH, Theo. 2013. Filosofie vrcholného a pozdního středověku. 
Praha: Oikuméné, 2013, s. 629 – 636.     
32 Porovnaj v tejto súvislosti diela Rogera Bacona O znakoch a Suma gramatická a základný spis 
modistov od Tomáša z Erfurtu Špekulatívna gramatika. V oboch spisoch sa na jazyk hľadí ako 
na znakový systém, a to vyše pol tisícročia pred Saussurovou štrukturalistickou koncepciou. 
Bližšie pozri: ČERNÝ, Jiří. 2005. Malé dějiny lingvistiky. Praha: Portál, 2005, s. 116 – 125.   
33 Tamže, s. 183.  
34 KOBUSCH, Theo. 2013. Filosofie vrcholného a pozdního středověku. Praha: Oikuméné 2013, s. 633.  
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Študenti sa najprv museli naspamäť naučiť Donatovu Ars minor, potom 

si osvojovali podrobnejšiu gramatickú látku z Ars maior a pre najvyspelejších 

študentov gramatiky bol určený rozsiahly spis Institutiones grammaticae 

od Prisciana. Právom sa teda Curtius domnieva, že vyučovanie latinčiny 

muselo byť v stredoveku dôkladnejšie ako na nemeckom klasickom gymnáziu 

v 19. storočí.35 Zo siedmich slobodných umení sa najviac pozornosti venovalo 

práve gramatike ako nevyhnutnému predpokladu všetkých ostatných vied. 

Ten, kto si v stredoveku osvojil latinčinu, mal k dispozícii univerzálny jazyk 

vtedajšej vedy, ktorý sa potom špecializoval podľa terminológie príslušných 

predmetných oblastí na tzv. vyšších fakultách stredovekých univerzít. 
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SUMMARY 

Universities in the Middle Ages and Tradition of Latin Grammar 

Universities originated in the Middle Ages. They are the main civilisation innovation of 

this period. Usually they consisted of four facuties: faculty of arts, law, medicine and theology. 

The basic scientific method based on scholastic philosophy. This method was applied also in 

grammar. Within Latin grammar has elvoved two main branches: school grammar and 

theoretical grammar. The peak of theoretical grammar is modistic conception of the universal 

language.   
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MIKROPARADIGMY LEXIKÁLNYCH ŠTYLÉM 

A ICH FUNKČNÉ VYUŽITIE V ŽURNALISTIKE 

 

M i l o š   H O R V Á T H 

KKaatteeddrraa  žžuurrnnaalliissttiikkyy  FFiiFF  UUKK  vv  BBrraattiissllaavvee  

  

Vzhľadom na to, že sústava lexikálnych výrazových prostriedkov – 

v našom prípade lexikálnych štylém – najvýraznejšie ovplyvňuje výsledné 

štylistické zafarbenie textu, je pri praktickej štylizácii potrebné venovať ich 

výberu zvýšenú pozornosť. To platí i vo sfére masmediálnej komunikácie, pri 

ktorej sa aktualizuje predovšetkým potreba informačnej nasýtenosti (vecnosti) 

a optimálnej zrozumiteľnosti komunikátov pre väčšinového adresáta. 

Z povedaného vyplýva, že vo väčšine útvarov a žánrov publicistického 

(žurnalistického) štýlu nie je vhodná na jednej strane vyslovene odborná lexika, 

ale na strane druhej ani hovorové či emocionálno-expresívne slová. 

V nasledujúcom výklade si preto ozrejmíme, ktoré konkrétne lexikálne jednotky 

z bohato štylisticky diferencovanej slovnej zásoby súčasného slovenského 

jazyka sú funkčne opodstatnené, resp. využiteľné v procese tvorby 

žurnalistických textov, a, naopak, využitie ktorých sa považuje za viac či menej 

nápadný odklon od štylistickej alebo komunikačnej normy, a teda štylistický 

defekt.      

 

1. Pojmové vymedzenie štylémy 

Štylému považujeme za jeden z centrálnych pojmov – termínov 

slovenskej a čiastočne i českej štylistickej tradície. Do slovenskej jazykovedy, 

ergo štylistiky ho priniesol už na konci šesťdesiatych rokov Jozef Mistrík1, 

systematicky rozpracoval a jednotlivé druhy štylém kategorizoval však až neskôr 

                                                           
1 Bližšie pozri: MISTRÍK, Jozef. 1967. Jazykovo-intonačné prostriedky recitátora. Bratislava: 
Osvetové centrum, 1967. 48 s. 
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vo viacerých svojich vedeckých prácach Ján Findra2. Zo slovotvorného hľadiska 

pojem – termín štyléma vznikol analogickým spôsobom ako názvy základných 

jednotiek iných podsystémov jazyka – fonéma, morféma, lexéma a pod., avšak 

na rozdiel od týchto takzvaných -ém nepovažujeme štylému za samostatnú 

systémovú jednotku, keďže vo funkcii štylém vystupujú prvky z iných 

podsystémov jazyka – hlásky, tvary, slová, vety, príp. aj väčšie kompozičné 

celky.  

V najvšeobecnejšom poňatí pod štylémou rozumieme každý formálny 

výrazový (jazykový i nejazykový) prvok, ktorí „robí“ štýl, a teda pomocou 

ktorého sa štylizuje. Zároveň platí, že každá štyléma sa vyznačuje istou 

ustálenou (invariantnou) alebo v závislosti od kontextu premenlivou 

(variantnou) štylistickou hodnotou, a tak signalizuje štylistické zameranie 

daného komunikátu.3  

Pri detailnejšom charakterizovaní štylémy sa nám ponúkajú dve, resp. tri 

možnosti. Buď za štylému považujeme každé slovo, syntagmu, vetu alebo inú 

časť textu, ktorá sa nachádza v určitom prejave, a teda aj štýlovo neaktívne 

prvky tvoriace neutrálne pozadie textu, pretože práve na ich pozadí sa 

na podklade princípu kontrastu aktualizujú funkčno-štylistické vlastnosti 

príznakových (štýlovo aktívnych) prvkov4, alebo, naopak, len tie „jazykové 

a štylistické javy, ktoré najvýraznejšie vytvárajú štýl textu a pomocou ktorých 

sa tento štýl vyhraňuje a zdôrazňuje“5, z čoho vyplýva, že štylémou nie je 

každý formálny výrazový prostriedok explicitne použitý v texte, ale len ten, 

prostredníctvom ktorého sa manifestuje, resp. potvrdzuje funkčná zameranosť 

(hodnota) istého komunikátu (napríklad publicizmy v publicistických textoch, 

                                                           
2 Bližšie pozri: FINDRA, Ján. 2004a. Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta, 2004a. 232 s.; FINDRA, 
Ján. 2004b. K vymedzeniu štylémy. In: Jazyk v komunikácii: Medzinárodný zborník venovaný Jánovi 
Bosákovi. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004b, s. 37 – 44. 
3 Porovnaj: MISTRÍK, Jozef. 1997. Štylistika. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
1997. s. 31. 
4 FINDRA, Ján. 2004b. K vymedzeniu štylémy. In: Jazyk v komunikácii: Medzinárodný zborník 
venovaný Jánovi Bosákovi. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2004b, 
s. 39. 
5 MINÁŘOVÁ, Eva. 2011. Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada Publishing, 2011, s. 12. 
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kancelarizmy v administratívno-právnych textoch, antikvarizmy v esejistických 

textoch a pod.), príp., a to je tretia zo spomenutých eventualít, ten prvok, 

ktorým sa táto predpokladaná štýlová hodnota narúša (napríklad výskyt 

hovorových či nárečových slov v oficiálnych prejavoch administratívneho štýlu 

alebo neterminologických pomenovaní vo vedecko-náučných textoch a pod.). 

 

2. Lexikálne štylémy a ich špecifiká 

Odhliadnuc od tejto nejednoznačnosti v názoroch na pojmové 

vymedzenie štylémy, zo systémového hľadiska štylémy diferencujeme 

na jazykové (verbálne), neverbálne a kompozičné, pričom jazykové (verbálne) 

štylémy sa na základe ich príslušnosti k jednotlivým jazykovým rovinám ďalej 

členia na foneticko-fonologické štylémy (fonoštylémy), morfologické štylémy 

(morfoštylémy), lexikálne a syntaktické štylémy. K lexikálnym štylémam, 

ako o tom svedčí aj ich samotné označenie, patria všetky prvky lexikálneho 

podsystému jazyka, čiže všetky slová a slovné spojenia z bohato štruktúrovanej 

a neustále sa vyvíjajúcej slovnej zásoby. V porovnaní s ostatnými druhmi 

štylém (morfologickými, syntaktickými a pod.) sa lexikálne štylémy vyznačujú 

niekoľkými špecifikami: predstavujú jednak najbohatší inventár prvkov, 

z ktorého môže autor pri koncipovaní svojho prejavu vyberať a následne tieto 

jednotky kombinovať, a jednak sú vo väčšine prípadov rozhodujúcim 

ukazovateľom štýlovej charakteristiky daného textu, resp. jeho príslušnosti 

k istému primárnemu jazykovému (funkčnému) štýlu, keďže najvýraznejšie 

ovplyvňujú celostné štylistické zafarbenie textu. Okrem toho platí, že sú aj 

kontextovo najsenzitívnejšie, z čoho vyplýva, že ich štylistická hodnota, ako aj 

konečný význam a zmysel sa ustaľuje až v závislosti od užšieho či širšieho 

kontextu (jazykového, situačného, sociálneho a pod.). 

V ďalšom výklade sa v zhode s tematickým vymedzením nášho 

príspevku zameriame výhradne na lexikálne štylémy, ktorých funkčnosť 

v štylizačnom procese, ako aj konkrétna štylistická hodnota sa utvára na pozadí 

troch elementárnych opozícií (opozičných vzťahov): príznakové verzus 
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bezpríznakové lexikálne štylémy, neutrálne verzus štylisticky zafarbené 

štylémy a nocionálne verzus emocionálno-expresívne lexikálne štylémy. 

Na základe toho v teoretickej štylistike uvažujeme o šiestich makroparadig-

mách lexikálnych štylém (bezpríznakové, príznakové, neutrálne, štylisticky 

zafarbené, nocionálne a emocionálno-expresívne), ktoré sa v ďalšej fáze štiepia 

na jednotlivé mikroparadigmy ako napríklad hovorové slová, nárečové slová, 

publicizmy, kancelarizmy a pod.6 Ich potenciálne využitie v štylizačnom 

procese vo vzťahu k modelovej štruktúre žurnalistických (publicistických) 

textov si ozrejmíme v nasledujúcej časti štúdie.   

 

3. Mikroparadigmy lexikálnych štylém 

Náš prehľad mikroparadigiem lexikálnych štylém otvoríme 

nocionálnymi lexikálnymi štylémami typickými pre jednotlivé jazykové 

funkčné štýly (termíny, publicizmy, kancelarizmy, hovorové slová), následne sa 

budeme venovať emocionálno-expresívnym lexikálnym štylémam obsahujúcim 

intelektuálno-hodnotiaci príznak (antikvarizmy, knižné slová) a napokon 

emociálno-hodnotiaci príznak (pejoratíva, augmentatíva, deminutíva).   

(1) Mikroparadigma terminologických pomenovaní – termínov je typic-

kou jazykovo-štylistickou zložkou textov náučného jazykového (funkčného) 

štýlu, v ktorých sú tieto lexikálne jednotky zárukou presnosti (exaktnosti) 

vo vyjadrovaní, ako aj nevyhnutnej pojmovej nasýtenosti. Táto mikropara-

digma zahŕňa odborné slová, väčšinou cudzieho pôvodu (latinského, gréckeho, 

v súčasnosti najmä anglického), a hoci pri nich dominuje nocionálna zložka 

významu, pokladáme ich za štylisticky príznakové (zafarbené), keďže ich 

výskyt je naviazaný na sféru vedeckej komunikácie v určitej vednej disciplíne. 

Na rozdiel od ostatných lexikálnych štylém sú vymedzené jednoznačnou 

                                                           
6 Na rozdiel od už citovaného Jána Findru (2004a, 2004b) Miloš Horváth preferuje v rámci 
klasifikácie lexikálnych štylém len štyri makroparadigmy vyabstrahované na podklade dvoch 
(nie troch) opozičných vzťahov, a to štylisticky bezpríznakové verzus štylisticky príznakové 
lexikálne štylémy a nocionálne verzus emocionálno-expresívne lexikálne štylémy. Bližšie pozri: 
HORVÁTH, Miloš. 2016. Štylistika súčasného slovenského jazyka. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2016, s. 102 – 103. 
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a jedinečnou definíciou, ktorá sa musí pri operovaní s nimi rešpektovať, ako aj 

špecifickým súborom príznakov (významová priezračnosť, ustálenosť, 

ústrojnosť, slovotvorná potencia, medzinárodná akceptovateľnosť a iné). 

Príkladmi termínov z rôznych vedných odborov sú napríklad slová: logaritmus, 

diferenciál, determinant, vakuola, leukocyt, benzén, arén, syntagma, etika, geológia, 

jurisdikcia, router a pod.  

Využitie termínov v žurnalistike je obmedzené jednak frekvenčne 

a jednak tematicky. Ich výskytom sa obsah žurnalistických príspevkov síce 

intelektualizuje, ale na druhej strane dochádza k rapídnemu zníženiu 

zrozumiteľnosti takýchto textov pre väčšinového adresáta, keďže 

v terminológii daného odboru sa detailne vyzná len človek, ktorý v príslušnej 

sfére poznávania skutočnosti pôsobí. Výnimkou môžu byť populárno-náučné 

texty uverejňované najmä na stránkach popularizačných časopisov (u nás 

napríklad časopisy Quark/eQuark, Svet prírody, Historická revue alebo 

elektronické noviny Vedecký kaleidoskop), ktorých odborná téma si vyžaduje 

zvýšený výskyt termínov, tie však musia byť dostatočne vysvetlené 

a podporené ilustračnými príkladmi. Preto odporúčame pracovať s termínmi 

v žurnalistike obozretne (čo sa týka ich počtu, ale aj dodržania ich pojmového 

vymedzenia) a využívať ich len vtedy, keď je to nevyhnutné. 

(2) S vrstvou terminologických pomenovaní sa čiastočne prekrýva 

lexikálna mikroparadigma cudzích (prevzatých) slov, keďže väčšina 

medzinárodne akceptovaných termínov je spravidla etymologicky cudzieho 

pôvodu, avšak, prirodzene, patria k nim aj mnohé nápadne emocionálno-

expresívne lexikálne štylémy (firhang, fušer, špiceľ, bačkory, čeknúť a pod.). Ide 

o výrazové prostriedky vo funkcii štylém, ktoré prenikli do jazyka z cudzieho 

(inojazyčného) prostredia ako výsledok obohacovania slovnej zásoby 

z externých zdrojov, pričom z hľadiska jazykovej kultúry k nim možno 

preferovať rozdielne postoje7 – buď odmietavé, čo pramení z tendencie 

                                                           
7 Bližšie k tejto otázke pozri napríklad: BOSÁK, Ján. 1999. Domáce, cudzie, internacionálne 
v postojoch slovenských lingvistov. In: Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: 
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po ochrane čistoty (svojskosti) jazyka, alebo ich prítomnosť môžeme považovať 

za výsledok prirodzeného vzájomného ovplyvňovania jazykov. Ako vidíme 

na nasledujúcich príkladoch, niektoré z cudzích (prevzatých) slov sa prispôso-

bili fonetickej, morfologickej i grafematickej stavbe slovenčiny (softvér, hardvér, 

net, spíker, klišé), pri iných proces akomodácie nie je ukončený a stále pri nich 

pretrváva pôvodný pravopis v cudzom jazyku (stage, handout, workshop, 

deadline, teambuilding, call a iné). Podľa Oľgy Orgoňovej a Aleny Bohunickej8 

špecifickou subkategóriou v lexikálnej mikroparadigme cudzích slov sú 

internacionalizmy, pod ktorými rozumieme výrazy cudzieho pôvodu rozšírené 

v mnohých geneticky príbuzných i nepríbuzných jazykoch (matematika, 

gramatika, datív, bicykel, televízor a iné) a idioetnicizmy (exotizmy, barbarizmy), 

pomenúvajúce jedinečné, svojrázne kultúrne entity, na ktoré neexistuje vhodný 

domáci ekvivalent (šerif, harakiri, tomahavk, pizza, tiramisu, boršč, džudo, sumo 

a iné). 

Prítomnosť cudzích (prevzatých) slov, najmä internacionalizmov, 

v súčasnej žurnalistike je prirodzeným javom a bolo by kontraproduktívne 

nasilu ich nahrádzať domácimi ekvivalentmi v každom jednom špecifickom 

prípade. Platí teda, že ich výskyt treba posudzovať vždy jednotlivo v kontexte 

celého príspevku. Na druhej strane čoraz viac recipientov masmediálnych 

obsahov strednej a staršej generácie kritizuje nadmerný výskyt módnych 

(imidžových) slov9 pochádzajúcich z angličtiny, a to najmä v tých prípadoch, 

keď sa nám namiesto nich ponúka celý rad adekvátnych synoným. Za všetky 

takéto do veľkej miery parazitické slová možno spomenúť výrazy ako 

event/ívent (lepšie: akcia, spoločenská akcia, podujatie, večierok, banket a pod.), 

cool/kúl (perfektný, senzačný, jedinečný, nenapodobniteľný, super, fajn a pod.), 

                                                                                                                                                                          
za a proti. Ed. J. Bosák.  Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999, s.  157 –
163.; DOLNÍK, Juraj. 2010. Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu). Bratislava: 
VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2010. 301 s. 
8 ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena. 2012. Lexikológia slovenčiny. Praha: COLUMBUS, 
2012, s. 212 – 216.  
9 K problematike módnych výrazov pozri bližšie: DOLNÍK, Juraj. 2000. Spisovná slovenčina a jej 
používatelia. Bratislava: STIMUL – Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, 2000, s. 66 – 68. 
215 s. 
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backround (pozadie, základ, podklad, zákulisie), band (kapela, hudobná skupina, 

hudobné zoskupenie a pod.).   

(3) Publicizmy (žurnalizmy) sú pojmové intelektuálne slová typické 

pre oblasť verejného života so zreteľom na jeho spoločensko-politické 

a kultúrne parametre s vysokou frekvenciou výskytu v publicistických 

(žurnalistických) textoch, kde tieto slová predstavujú vítaný, ba dokonca 

nevyhnutný prvok štylizácie. Zo sféry masmediálnej komunikácie však často 

prenikajú do rečníckeho štýlu, ako aj do bežných neformálnych ústnych 

i písomných jazykových prejavov, čím sa postupne oslabuje ich príznak 

intelektuálnosti. Vo väčšine prípadov vznikajú procesom determinologizácie 

pôvodne odbornej lexiky – termínov, v dôsledku čoho sa však generalizuje 

(relativizuje) ich význam.10 Pozorovateľná je táto tendencia v slovách ako 

embargo, brífing, míting, summit, moratórium, kauza, bilaterálny, interpelácia, 

stratégia, koexistencia, eskalácia, monitorovať, mapovať a pod.  

Využívanie publicizmov (žurnalizmov) v masmediálnej praxi je, 

prirodzene, akceptovateľné až žiaduce, pozor však pri nich treba dávať 

predovšetkým na to, že niektoré z nich – najmä tie multiverbizované – častým 

používaním, ako sme už naznačili, strácajú príznak intelektuálnosti, knižnosti 

a poklesnú na úroveň verbalistickej frázy, resp. klišé.11 Môžeme to vidieť 

na nasledujúcich spojeniach typu čitateľská obec (čitatelia), spotrebiteľská verejnosť 

(spotrebitelia), muž zákona (policajt). V takýchto a analogických prípadoch 

odporúčame pri štylizácii uprednostniť jednoslovné univerbizované varianty 

uvedené v zátvorkách, a tak sa vyhnúť zbytočnej klišéovitosti.  

 (4) Kancelarizmy (administrativizmy) sú tematické slová a slovné 

spojenia späté s oblasťou administratívnoprávnych a legislatívnych úkonov, 

a teda tvoria štylisticky príznakovú vrstvu textov administratívneho 

jazykového funkčného štýlu. Na jednej strane sú podobne ako publicizmy 

                                                           
10 Medzi publicizmami (žurnalizmami) a termínmi existuje vzťah medzisystémovej polysémie. 
Bližšie pozri: ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena. 2012. Lexikológia slovenčiny. Praha: 
COLUMBUS, 2012, s. 176. 
11 Porovnaj: FINDRA, Ján. 2004a. Štylistika slovenčiny. Martin: Osveta, 2004a, s. 27. 
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(žurnalizmy) tvorené terminologickými jednotkami (termínmi) z oblasti 

administratívy (exekutíva, protokol, inventarizácia, exekúcia, matrika, splnomocnenie 

a iné), na strane druhej výrazmi frekventovanými vo sfére oficiálnej úradnej 

(inštitucionálnej) komunikácie, resp. korešpondencie (faktúra, reklamácia, fyzická 

osoba, právnická osoba, sťažnosť, žiadosť, dostaviť sa, odsúhlasiť, spreneveriť a iné). 

Okrem toho však k potenciálnym kancelarizmom patria aj neplovýznamové 

predložkové výrazy a väzby ako vzhľadom na; s poverením na; na účely (NIE 

za účelom); v porovnaní s; v prípade, že; v záujme toho; z dôvodu, že a pod.12, ktoré sa 

často zámerne používajú pri konštruovaní syntakticky pomerne zložitých 

a rozvetvených administratívnych a legislatívnych dokumentov. 

Potenciálne využívanie kancelarizmov pri štylizovaní žurnalistických 

(publicistických) textov sa riadi prakticky rovnakými zásadami, ktoré sme 

spomenuli vyššie v rámci odporúčaní viažucich sa na publicizmy (žurnalizmy). 

Ich zapojenie do štylizácie je prínosné, v niektorých prípadoch dokonca 

nevyhnutné, keďže v sebe obsahujú príznak terminologickosti a oficiálnosti. 

Odporúčame tiež uprednostniť uvedené zložitejšie predložkové väzby pred ich 

jednoduchšími, spravidla hovorovými náprotivkami (NIE: kvôli, ALE z dôvodu, 

že...).       

(5) Mikroparadigma hovorových slov (kolokvializmov) zahŕňa 

štylisticky príznakovú, ale spisovnú vrstvu slovnej (lexikálnej) zásoby 

prislúchajúcej k hovorovému jazykovému funkčnému štýlu, z čoho vyplýva, že 

prototypovo sa kolokvializmy vyskytujú v spontánnych ústnych (hovorených) 

prejavoch súkromného styku. Hoci ide stále o spisovné výrazy, vyznačujú sa 

výraznou komunikačnou uvoľnenosťou, konverzačnosťou a ústnosťou, a teda 

ich výskyt v písaných textoch objektívnych jazykových funkčných štýlov 

(administratívny, náučný štýl) považujeme za pomerne nápadný štylistický 

defekt.  To isté platí aj pre žurnalistickú (publicistickú) komunikačnú sféru, 

kde ich prítomnosť považujeme za vo väčšine prípadov za nežiaducu, aj keď 

                                                           
12 ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena. 2012. Lexikológia slovenčiny. Praha: COLUMBUS, 
2012, s. 180. 
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prax súčasných printových, rozhlasových, televíznych i nových masových 

médií svedčí o opaku, čo súvisí s aktuálnou tendenciou banalizácie obsahu 

i formy žurnalistických komunikátov.  

V súvislosti s onou banalizáciou by sme mohli pomyselnú deliacu čiaru 

medzi potenciálnym využívaním hovorových slov v žurnalistike a, naopak, ich 

reštrikciou v použití vo vzťahu k tejto komunikačnej sfére umiestniť približne 

na hranicu oddeľujúcu mienkotvorné a bulvárne masové médiá, aj keď, ako 

dobre vieme, rozdiely medzi týmito médiami sa v súčasnosti čoraz viac stierajú. 

Zatiaľ čo v serióznej, mienkotvornej žurnalistike je ich prítomnosť považovaná 

za anomáliu, ktorá znižuje stupeň oficiálnosti i verejnosti, v bulvárnej 

žurnalistike je výskyt kolokvializmov do istej, rozumnej miery prijateľný. 

Z povedaného vyplýva, že o zapojení konkrétnej hovorovej lexémy 

do štylizácie alebo jej nahradením bezpríznakovým, neutrálnym variantom 

rozhoduje predovšetkým typ masového média a celostný charakter kreovanej 

žurnalistickej správy so zreteľom na parameter oficiálnosti, resp. neoficiálnosti 

(čiastočne i verejnosti, resp. súkromnosti). Dokumentujú to nasledujúce 

príklady jednoslovných kolokvializmov a ich neutrálnych viacslovných 

(multiverbizovaných) ekvivalentov, z ktorých môže autor vyberať podľa 

uvedeného pravidla: cestovka (cestovná kancelária), reklamka (reklamná 

agentúra), ítečkár (pracovník v oblasti informačných technológií), ochrankár 

(príslušník ochranky), SBS-kár (pracovník súkromnej bezpečnostnej služby), 

neziskovka (nezisková organizácia), hápéčko (počítač od výrobcu Hewlett-

Packard, foto (fotografia) a iné.  

Pre úplnosť len dodávame, že ku kolokvializmom sa spravidla zaraďujú 

aj familiárne slová (familiarizmy), ktoré pomenúvajú navzájom veľmi blízke 

osoby v maximálne dôvernom, súkromnom styku13 – napríklad môj/moja 

(vo význame môj manžel/manželka, partner/partnerka), starký/starká 

                                                           
13 Porovnaj: ONDRUS, Pavel. 1972. Slovenská lexikológia 2: Náuka o slovnej zásobe. Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972, s. 26; ONDRUS, Pavel – HORECKÝ, Ján – 
FURDÍK, Juraj. 1980. Súčasný slovenský spisovný jazyk. Lexikológia. Bratislava: Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 1980, s. 157.  
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(vo význame starý otec/stará mama), zlatko, zlatíčko, cukríček, pokladík, lásočka 

a iné. Vzhľadom na uvedenú lexikálno-štylistickú charakteristiku je ich využitie 

pri štylizovaní žurnalistických (publicistických) textov prakticky úplne 

vylúčené.  

(6) V porovnaní s už opísanými termínmi, publicizmami (žurnalizmami), 

kancelarizmami a kolokvializmami lexikálna mikroparadigma knižných slov 

(bibliofilizmov)14 nie je naviazaná dominantne na jednu komunikačnú sféru, 

a teda nie je príznakovou zložkou niektorého z primárnych jazykových 

(funkčných) štýlov. Ich prototypovou vlastnosťou je však to, že stoja 

v protiklade k všednému, stereotypnému (zaužívanému) vyjadrovaniu, 

typickému pre hovorový jazykový (funkčný) štýl, v dôsledku čoho je ich výskyt 

spätý predovšetkým s písanými prejavmi verejného charakteru. Odvolávajúc sa 

na Máriu Pisárčikovú15, súhrnne možno knižné slová charakterizovať ako také 

lexikálne prostriedky vo funkcii štylém, ktoré sa „vyskytujú prevažne 

v písaných prejavoch, a to v štýloch verejného styku – náučnom, 

publicistickom, administratívnom, kde tvoria súčasť všeobecného odborného 

vyjadrovania, ale nemajú pritom povahu termínov z jednotlivých odborov.“ 

Okrem toho sa hojne vyskytujú aj v umeleckých prejavoch, kde plnia na jednej 

strane funkciu nadnesenosti, ceremoniálnosti až patetickosti a na strane druhej 

sú signálom intelektuálnosti či rozhľadenosti autora. O ich synergickom vzťahu 

s umeleckým jazykovým funkčným štýlom svedčí aj fakt, že ich možno 

vnútorne členiť podľa jednotlivých literárnych druhov na poetizmy (luna, 

krásnota, milota, pocel, žertva a iné), prozaizmy (letargia, punkcia, mikrosvet a iné) 

a napokon biblizmy (milosrdenstvo, pokora, hriešnik, farizej, archanjel, žehnať, kajať 

sa, požehnaný, milosrdný, dobrotivý, blahoslavený a iné) ako lexikálne prostriedky 

                                                           
14 Vzhľadom na to, že k pojmu knižné slová chýba v súčasnej lingvistike ekvivalentný 
jednoslovný termín, autor príspevku navrhuje používať vo vzťahu k tejto špecifickej vrstve slov 
termín bibliofilizmus/bibliofilizmy (z gr.  biblos – kniha; filia – láska, náklonnosť).  
15 PISÁRČIKOVÁ, Mária. 1982. Knižné slová v slovenčine. In: Slovenská reč, roč. 47, 1982, č. 2, 
s. 87.   
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typické pre náboženskú sféru komunikácie a náboženský štýl pôvodne 

pochádzajúce z Biblie. 

V konkrétnej rovine je lexikálna mikroparadigma knižných slov tvorená 

dvoma druhmi lexém, a to zastaranými alebo zastarávajúcimi výrazmi typu 

činiť, kárať, lkať, skonať, usnúť, kochať sa, ukrutenstvo, protivenstvo, vesna, teskný, 

odťažitý, umeniachtivý, slobodymilovný a iné; a v druhom rade slovami cudzieho 

pôvodu, ktoré v mysliach používateľov jazyka čiastočne stratili príznak 

odbornosti – terminologickosti ako napríklad slová korešpondovať, situovať, 

kultivovať, prognóza, segment, symptóm, fragment, univerzum, frenetický, exaltovaný, 

kategorický a iné. Z uvedenej dichotómie vyplýva aj ich obmedzené používanie 

v praxi masových médií. Kým výskyt prvej skupiny knižných slov je prínosný 

predovšetkým v emocionálne ladenej publicistike, potenciálne využitie druhej 

skupiny z nich vidíme naopak v žánroch publicistiky racionálneho typu 

(okrajovo i v spravodajstve). V obidvoch prípadoch však platí, že text nie je 

dobré nimi presýtiť, a tak žurnalistický prejav nasilu intelektualizovať.  

(7) Pojem – termín antikvarizmy považujeme za súhrnné označenie 

pre všetky časovo deaktualizované lexikálne jednotky, teda také historicky 

príznakové lexikálne prvky vo funkcii štylém, ktoré sú odsúvané alebo 

už finálne odsunuté na perifériu slovnej (lexikálnej) zásoby, pretože sa pociťujú 

ako staré, nemoderné, anachronické.16 V dôsledku toho, ako sme už spomínali, 

mnohé z nich v procese štylizácie získavajú i príznak knižnosti, keďže v texte 

pôsobia nanajvýš exkluzívne, ale aj potenciálnej hovorovosti, čo zásadne 

obmedzuje ich funkčné využitie v jednotlivých modelových štruktúrach textov, 

žurnalistický (publicistický) štýl nevynímajúc.  

K lexikálnej mikroparadigme antikvarizmov zaraďujeme jednak zasta-

rané a zastarávajúce slová a jednak archaické slová (archaizmy) a historizmy. 

Zatiaľ čo hranica medzi zastarávajúcimi a zastaranými slovami je pomerne 

vágna (rozhodujúcim činiteľom je tu často subjektívne pociťovaný stupeň 

                                                           
16 Bližšie pozri: DOLNÍK, Juraj. 2007. Lexikológia. Bratislava: Univerzita Komenského, 2007, 
s. 190.  
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ich časovej deaktualizovanosti vzhľadom na súčasnosť, resp. súčasnú lexiku), 

delimitačné kritérium medzi historizmami a archaizmami možno sformulovať 

pomerne jednoznačne. Historizmy totiž pomenúvajú entity, ktorých denotáty 

(objekty, na ktoré odkazovali) už zanikli, resp. v súčasnosti už neexistujú, a teda 

pokladáme ich len za dokladovú lexiku, pre ktorú v štylistike nemáme 

neutrálne ekvivalenty (kontribúcia – konkrétny správny poplatok, daň; stolica – 

územnosprávna jednotka v bývalom Uhorsku; paša – titul hodnostára 

v osmanskej ríši; principál – predstavený nejakej inštitúcie, úradu; hajdúch – 

ozbrojený úradník v bývalom Uhorsku; flagelant – stúpenec stredovekého 

asketického náboženského hnutia; vicišpán – zástupca župana, podžupan 

a pod.). Na rozdiel od toho archaizmy, hoci sú rovnako tak odsunuté 

na perifériu používania, pretože súčasná generácia tieto výrazy už nepozná 

alebo aktívne s nimi v komunikácii nepracuje, pomenúvajú stále jestvujúce 

reálie, pričom majú aj v súčasnom jazyku svoje neutrálne ekvivalenty (amicenko 

– oslovenie „priateľu“; vakácie – prázdniny; mornár – námorník; mravy – 

správanie; cúg – vlak; cirkeľ – kružidlo, alias – inak, inakšie a pod.).  

Ako sme už naznačili vyššie, využitie akéhokoľvek druhu antikvarizmov 

je vzhľadom na ich zreteľnú neaktuálnosť až anachronickosť v praxi súčasných 

masových médií značne obmedzené. Vychádzajúc z faktu, že význam väčšiny 

z nich je zrozumiteľný (správne dekódovateľný) len pre príslušníkov staršej 

generácie, odporúčame ich zapájať do štylizácie len vo výnimočných, resp. 

nevyhnutných prípadoch – napríklad v reportáži pri priamom citovaní 

výpovedí respondentov, kde môžu posilniť autentickosť žurnalistického 

komunikátu. V iných komunikačných situáciách ich prítomnosť však môže 

spôsobovať na strane adresáta ťažkosti pri interpretácii, ktorá má v žurnalistike 

prebiehať takpovediac automaticky.    

(8) V kontexte historicky príznakovej lexiky stoja neologizmy presne 

na opačnom póle než predtým definované antikvarizmy. Táto lexikálna 

mikroparadigma je produktom jazykových inovácií v slovnej (lexikálnej) 

zásobe, a teda zahŕňa nové, resp. novoutvorené slová, ktorých vznik súvisí 
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s prirodzeným rozvojom kultúrno-spoločenského, vedecko-technického, 

politického, ekonomického či pracovného života človeka v modernej 

spoločnosti. Väčšina neologizmov vzniká z aktuálnych pomenúvacích potrieb 

a následne preniká predovšetkým do náučného, administratívneho, ale aj 

publicistického a hovorového jazykového (funkčného) štýlu. Etymologicky ide 

prevažne o cudzie slová pochádzajúce v súčasnosti najmä z angličtiny ako 

napríklad hacker, feedback, backround, fastfood, pub, wellness, outfit, skipas, catering, 

bodyguard, ombudsman, outsider, offroad a iné, pričom, ako sme už naznačili, 

pri niektorých z nich je evidentný príklon k hovorovosti (psíčkar, stretko, 

zlatokopka a iné).  

Špecifickou subkategóriou neologizmov sú okazionalizmy chápané ako 

individuálne autorské alebo príležitostné slová, ktoré však nevznikli 

z objektívnych príčin pomenovať nové pojmy a skutočnosti, ale, naopak, ako 

dôsledok tzv. jazykového exhibicionizmu, čiže momentálnej (akútnej) snahy 

o originálne, neopakovateľné vyjadrovanie sa. Mnohé z okazionalizmov 

tak nadobúdajú povahu akejsi slovnej hračky a ich životaschopnosť v lexikálnej 

zásobe má často pomerne krátke trvanie, čo však nevylučuje možnosť 

ich zotrvania v slovnej (lexikálnej) zásobe daného jazyka. Zohľadniac toto 

vymedzenie, za okazionalizmy môžeme považovať výrazy ako malkáč (mladý 

človek, dieťa), velkáč (dospelý človek), koniatko (vo význame žriebätko), 

zalepidlovať (vo význame zalepiť), bábovec (vo význame bábovka), poleva 

(vo význame polievka), kufrioška (vo význame kufor) a iné.  

Keďže jednou z elementárnych vlastností masmediálnej komunikačnej 

sféry je aktuálnosť, je len prirodzené, že neologizmy sú organickou súčasťou 

lexiky mnohých žurnalistických textov. Na druhej strane treba mať na pamäti, 

že niektorým neologizmom, najmä z prostredia moderných digitálnych 

technológií, nemusia porozumieť príslušníci staršej generácie používateľov 

jazyka. Ich využitie v procese štylizácie žurnalistických (publicistických) textov 
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teda závisí od jazykového citu, resp. jazykovej intuície autora17 

a v neposlednom rade aj od predpokladaného cieľového publika. Na rozdiel 

od toho okazionalizmy odporúčame využívať len v minimálnej miere, 

a to výlučne v subjektívne ladených útvaroch a žánroch (komentároch, 

glosách), kde prvky takejto jazykovej tvorivosti autora môžu posilniť 

pragmatický efekt komunikácie alebo vzbudiť emócie.    

(9) Pod profesionalizmami v lexikológii rozumieme „neoficiálne, 

neverejné náprotivky termínov, uplatňované v ústnej komunikácii odborníkov, 

sekundárne aj v bežnej komunikácii či v publicistike.“18 Prvky tejto lexikálnej 

mikroparadigmy spravidla spisovnou formou (ojedinele i nespisovnou) 

pomenúvajú také predmety a javy objektívnej reality, ktoré sú charakteristické 

pre istú pracovnú, profesijnú sféru a využívajú sa ako prostriedky jazykovej 

ekonómie, teda v situáciách, keď hovoriaci potrebuje odovzdať adresátovi 

informáciu čo najrýchlejšie a v čo najstručnejšej podobe, a pritom zrozumiteľne 

pre všetkých zúčastnených komunikantov. V dôsledku toho vznikajú prevažne 

v procese univerbizácie ako jednoslovné varianty viacslovných pomenovaní 

napríklad v oblasti zdravotníctva, ale aj administratívy, práva, ekonómie 

či v iných pracovných oblastiach ako napríklad: operačka – operačná sála, cétečko 

– CT vyšetrenie, slepák – slepé črevo, odvolačka – odvolacie konanie, čakačka – 

čakacia listina, účtenka – účtovný doklad, péenka – doklad o práceneschopnosti, 

stavbár – stavebný robotník, príp. aj stavebný inžinier, dráhar – človek pracujúci 

na železnici, osobák – osobný vlak, prijímačky – prijímacie konanie, prijímacie 

pohovory a pod.      

Aj napriek tomu, že drvivá väčšina profesionalizmov je súčasťou 

spisovnej lexiky, v praxi masových médií ich treba využívať len v obmedzenej 

miere. Keďže obsahujú v sebe príznak hovorovosti v širšom zmysle slova, a tak 

                                                           
17 To nás v jazykovednej štylistike odkazuje na pôsobenie pragmatického princípu senzitívnej 
intuitívnosti. K jeho uplatneniu pri tvorbe žurnalistických (publicistických) komunikátov bližšie 
pozri: HORVÁTH, Miloš. 2011. Kreovanie štylistického ideálu publicistického textu. In: Kríza 
komunikácie v médiách [CD-ROM]. Bratislava: STIMUL, 2011, s. 105 – 106. 
18 ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena. 2012. Lexikológia slovenčiny. Praha: COLUMBUS, 
2012, s. 145.  
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znižujú stupeň oficiálnosti prezentovanej informácie, v oficiálnych tlačových 

vyhláseniach, ako aj v spravodajstve odporúčame s nimi nepracovať a podľa 

možností nahrádzať ich neutrálnymi viacslovnými pendatmi.      

(10) K vyššie charakterizovaným profesionalizmom má blízko aj lexi-

kálna mikroparadigma slangových slov (slangizmov). Aj pri nich totiž ide 

o socio-kultúrne a profesijno-záujmové variety (existenčné formy) národného 

jazyka, tvorené však prevažne štandardnou a subštandardnou lexikou. 

Na rozdiel od profesionalizmov pri slangizmoch výraznejšie vystupuje 

do popredia ich emocionálno-expresívny príznak, pričom ich používanie 

v komunikácii je motivované snahou zaradiť sa do istej sociálnej skupiny, a tým 

sa odlíšiť od iných sociálnych skupín. Za slangizmy teda považujeme 

alternatívne slová a slovné spojenia stojace v konkurenčnom vzťahu k ich 

neutrálnym, spisovným ekvivalentom, ktoré v istých špecifických komunikač-

ných situáciách používajú príslušníci vyhranených sociálnych a profesijných 

skupín (stavov) alebo rôznych subkultúr či záujmovo spriaznených kolektívov. 

V tejto súvislosti môžeme uvažovať napríklad o vojenskom, rybárskom, 

kartárskom či študentskom (mládežníckom) slangu, ktorého súčasťou sú aj 

nasledujúce lexikálne jednotky: slovina, deják, elina, bajk, komp, noťas, hejter, 

gejmer, admin, vygúgliť a iné.  

Vzhľadom na nápadnú emocionálnu expresívnosť, ako aj významovú 

nejednoznačnosť by sa mal zo štylistického hľadiska výskyt slangových slov 

obmedzovať výhradne na uvoľnený, familiárny styk v relatívne uzavretom 

neformálnom až súkromnom prostredí. V iných komunikačných situáciách, 

žurnalistickú sféru komunikácie nevynímajúc, sa ich použitie v texte pokladá za 

štylistickú chybu, a teda rozhodne neodporúčame zapájať ich do štylizácie 

žurnalistických (publicistických) prejavov.   

(11) S problematikou slangizmov úzko súvisí, resp. hraničí aj lexikálna 

mikroparadigma argotu (argotizmov). V tradičných koncepciách sa argot 

interpretuje ako utajená reč asociálov a spoločensky diskvalifikovaných ľudí – 

väzňov, vrahov, zlodejov, narkomanov, profesionálnych podvodníkov, tulákov, 
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žobrákov, bezdomovcov a pod. Ako však upozorňujú autorky Oľga Orgoňová 

a Alena Bohunická19, nejde v prípade argotu len o komunikáciu uvedených 

marginálnych societ, ale aj iných profesijných či umeleckých skupín, pričom 

nevyhnutnou podmienkou existencie argotizmov je ich významová 

nepriezračnosť, čiže nedešifrovateľnosť pre nezasvätených adresátov. 

V prípade rôznorodých umeleckých skupín je napríklad zámerné kamuflovania 

významu motivované snahou o zachovanie tajomstva týkajúceho sa ich 

originálnej tvorivej práce. Ilustračnými príkladmi na argotizmy sú výrazy ako 

blcha (stopa po injekčnej striekačke), tráva (marihuana), bongo (špeciálne 

upravená plastová fľaša na inhalovanie výparov z marihuany), piko (pervitín), 

love (peniaze), čornúť (ukradnúť), haluz (halucinácia) a iné.  

Aj z uvedených príkladov je očividné, že dešifrovaním významu 

argotizmy postupne strácajú svoju kryptologickú povahu a jedinečnosť, 

čím plynulo prechádzajú k slangizmom, s ktorými ich spája výrazná 

emocionálna expresívnosť a z nej vyplývajúce funkčno-štylistické obmedzenia, 

ktoré sme už načrtli a ktoré sa  týkajú, prirodzene, aj masmediálnej 

komunikačnej sféry.  

 (12) Lexikálna mikroparadigma nárečových slov (dialektizmov) 

je tvorená rovnako tak, ako sme to konštatovali pri slangizmoch a argotizmoch, 

nespisovnými lexikálnymi prostriedkami, navyše však teritoriálne 

obmedzenými, z čoho vyplýva ich nepoužiteľnosť v oficiálnej (celospoločen-

skej) komunikácii. K dialektizmom zaraďujeme jednak nárečové slová, ktoré 

majú v národnom jazyku svoj spisovný ekvivalent (bandurky – zemiaky; pitvor – 

predsieň; primáš – prvý huslista; širák – klobúk; šmalec – masť, živočíšny tuk; 

šlôga – čistinka v hore; valal – dedina a iné), a jednak jedinečné reálie 

bez akéhokoľvek spisovného náprotivku (geleta – drevená nádoba na mlieko; 

krpec – obuv s remienkami; lajblík – krátka vesta a iné).  

                                                           
19 ORGOŇOVÁ, Oľga – BOHUNICKÁ, Alena. 2012. Lexikológia slovenčiny. Praha: COLUMBUS, 
2012, s. 154 – 155.  
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 Ako sme už naznačili, využitie dialektizmov v žurnalistickej praxi 

je značne obmedzené (teritoriálne i funkčne). V ojedinelých prípadoch však 

možno po nich siahnuť – napríklad v regionálnych či lokálnych masových 

médiách, príp. aj v tých s celonárodnou pôsobnosťou z dôvodu zachovania 

autenticity konkrétnej výpovede respondenta v publicistickom rozhovore alebo 

ankete. V obidvoch prípadoch by sme však odporúčali formou parentézy uviesť 

k použitému nárečovému prvku stručný komentár vysvetľujúci jeho sémantiku.  

 (13) Frazeologizmy, tvoriace ďalšiu špecifickú mikroparadigmu 

lexikálnych štylém, tradične definujeme ako ustálené, petrifikované, spravidla 

viacslovné pomenovania s nerozložiteľným (nezameniteľným) významom, 

z čoho vyplýva, že mnohé z nich sú v danom jazyku nepreložiteľné – 

idiomatické. Sprievodným príznakom frazeologizmov je potom ich obraznosť, 

resp. metaforickosť, ako aj nápadná emocionálna expresívnosť, ktorá 

ich odlišuje od ostatných združených pomenovaní terminologickej alebo inej 

lexikálnej povahy.20 Podľa Jozefa Mlacka, najväčšieho slovenského odborníka 

na porovnávaciu frazeológiu a paremiológiu, frazeologizmy diferencujeme 

na hovorové a knižné21, čo vymedzuje aj ich potenciálne funkčné uplatnenie 

v štylistike jednotlivých modelových štruktúr textov. V kontexte toho sa s nimi 

najčastejšie môžeme stretnúť v prejavoch hovorového a umeleckého jazykového 

(funkčného) štýlu, ale s obľubou ich využívajú aj novinári. Práve 

v žurnalistických (publicistických) príspevkoch však môže dochádzať 

k ich nechcenej deaktualizácii, v dôsledku čoho sa z frazémy stáva prvok 

klišéovitosti. Za klasické žurnalistické klišé považujeme v tejto súvislosti 

napríklad frazeologické spojenia: labutia pieseň, kameň úrazu, veľké zviera, hra 

s ohňom, zub času, preťať Gordický uzol, Jóbova zvesť, zakázané ovocie, človek človeku 

vlkom, vypadnúť z hniezda, postaviť sa na vlastné nohy, ísť hlavou proti múru, v núdzi 

                                                           
20 Bližšie pozri: ONDRUS, Pavel. 1972. Slovenská lexikológia 2: Náuka o slovnej zásobe. Bratislava: 
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972, s. 75; MLACEK, Jozef. 1984. Slovenská frazeológia. 
Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984, s. 36 – 45. 
21 Porovnaj: MLACEK, Jozef. 1984. Slovenská frazeológia. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1984, s. 101 – 102. 
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poznáš priateľa a pod. Preto odporúčame v masmediálnej praxi používať skôr 

tie frazémy, ktoré nie sú až natoľko ošúchané ich častým používaním. 

 Prehľadnú charakteristiku jednotlivých mikroparadigiem lexikálnych 

štylém a ich potenciálneho uplatnenia v žurnalistickej praxi zakončíme tými 

druhmi lexikálnych prostriedkov, pri ktorých sa aktualizuje kladné alebo 

záporné subjektívne hodnotenie, a teda patria k makroparadigme emocionálno-

expresívnych štylém. Na kladnom póle citového zafarbenia k nim konkrétne 

zaraďujeme eufemizmy (melioratíva), deminutíva (zdrobneniny) a hypokoris-

tiká (laudatíva), naopak na zápornom póle hodnotiacej škály sú situované 

dysfemizmy, augmentatíva (zveličujúce slová), pejoratíva a vulgarizmy 

(tabuové slová).     

 (14) Eufemizmy (melioratíva) predstavujú lexikálne štylémy opisného 

charakteru, ktoré sa používajú namiesto necitlivých, hrubých, príp. vulgárnych 

pomenovaní s cieľom zmierniť niektoré nepríjemné, negatívne alebo neestetické 

javy a skutočnosti. Patria k nim napríklad syntagmatické spojenia odísť 

na večnosť (umrieť, skonať), sociálne slabý (chudobný), zdravotne znevýhodnený 

(zdravotne postihnutý, hendikepovaný), racionalizácia daní (zvyšovanie daní), 

cenová regulácia (zvyšovanie cien), marginalizované skupiny obyvateľstva 

(národnostné a etnické menšiny), kozmeticky odlišný (nepôvabný, škaredý), 

plnoštíhly (tučný, obézny) a iné. Pomerne často sa eufemizmy vyskytujú v reči 

novinárov, ako aj v politickej rétorike, kde sa pomocou nich zahmlieva 

(kamufluje) skutočný efekt určitých nepopulárnych politických opatrení 

a krokov, čo však hraničí s mediálnou manipuláciou. Odporúčame teda výskyt 

eufemizmov obmedziť na primeranú mieru, aby percipient (divák, poslucháč, 

čitateľ) nemal pocit, že dochádza k násilnému prispôsobovaniu si až devalvova-

niu pertraktovaných faktov a  skutočností.  

 (15) Lexikálnu mikroparadigmu deminutív reprezentujú tzv. zdrobňu-

júce slová (zdrobneniny), ktoré slúžia na pomenovávanie malých vecí alebo 

entít, ku ktorým má hovoriaci blízky, resp. kladný citový vzťah. Na rozdiel 

od eufemizmov, ich nápadná emocionálna expresívnosť a z nej vyplývajúca 
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štylistická príznakovosť je obsiahnutá v špecifických slovotvorných príponách - 

sufixoch22: „-ok“ (kamienok, hrebienok), „-ik/-ík“ (chlebík, medvedík), „-ec“ (domec, 

zvonec), „-ček/-tek“ (článoček, jazýček, pyštek), „-ka“ (ulička, rúčka), „-ička/-ôčka“ 

(babička, sliepočka), „-inka/-ienka/-enka“ (maminka, mamulienka, tatenko),            

„-ko/-ce“ (koliesko, pierce), „-ičko/-iečko“ (srdiečko, miestočko). Uplatňovanie 

deminutív v žiadnom z objektívnych ani subjektívno-objektívnych jazykových 

funkčných štýlov neodporúčame, keďže  ich prítomnosť výrazne infantilizuje 

a tým znehodnocuje celostný jazykový prejav. Výnimku tvoria len prípady, 

keď sa použitím určitého deminutíva zároveň aktualizuje v štylistike aj princíp 

irónie23, v dôsledku čoho dochádza k inverzii sémantiky danej lexikálnej 

jednotky – v žurnalistike napríklad vo vyhláseniach typu: „...a za to si postavil 

skromný domček (rozumej honosnú vilu) na Kolibe“. 

 (16) Hypokoristiká (laudatíva) sú zase lichotivé slová s kladným 

citovým hodnotiacim príznakom, prostredníctvom ktorých autor manifestuje 

svoj nanajvýš pozitívny (láskavý) vzťah k zobrazovanej entite. Konkrétne 

do tejto mikroparadigmy lexikálnych štylém patria jednak familiárne obmeny 

(varianty) krstných a rodných mien, ako aj označení rodinných príslušníkov, 

ktoré sa používajú v dôvernom rodinnom alebo partnerskom styku (Jožko, 

Anička, ocinko, mamulienka, tetuška, starká, synáčik, holúbok, pokladík a iné) a jednak 

špecifické lexikálne prvky detskej reči24 (papať, kakať, búvať, hajať, bumbať, čačaný, 

cucu, očko, noštek, prštek a iné). Z uvedenej charakteristiky hypokoristík 

je zrejmé, že z typologického hľadiska sa prekrývajú s už spomínanými 

mikroparadigmami deminutív i familiarizmov. Ich funkčné využitie v štylistike 

sa obmedzuje na nanajvýš súkromnú až intímnu sféru komunikácie. 

V žurnalistike (publicistike) s nimi zásadne nepracujeme.   

                                                           
22 Porovnaj: HORECKÝ, Ján. 1971. Slovenská lexikológia 1: Tvorenie slov. Bratislava: Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 1971, s. 163 – 168.  
23 K podstate a uplatneniu princípu irónie v štylistike bližšie pozri napríklad: SLANČOVÁ, 
Daniela. 1996. Praktická štylistika. Prešov: SLOVACONTACT, 1996, s. 79 – 80. 
24 Podrobnejšie napríklad: MISTRÍK, Jozef. 1997. Štylistika. Bratislava: Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 1997, s. 86. 
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 (17) Na opačnom póle hodnotiacej škály ako deminutíva stojí lexikálna 

mikroparadigma augmentatív. Hovoriaci/píšuci pomocou nich deklaruje svoj 

negatívny postoj k zobrazovanému výseku objektívnej reality. Spravidla 

pri nich ide o afektívne (emocionálno-expresívne) pomenovania, ktoré hyperboli-

zujú (zveličujú) podobu určitého subjektu alebo objektu, čo je na formálnej rovine 

signalizované prítomnosťou špecifickej slovotvornej prípony „-isko/-sko/-ánsky“, 

ako to vidíme na nasledujúcich príkladoch: ženisko, autisko, kravisko, domisko, 

dobráčisko, širokánsky, velikánsky a pod. Analogicky ako pri deminutívach, 

aj využitie augmentatív v žurnalistickej praxi je maximálne obmedzené 

na prípady, v ktorých chce autor upozorniť na ironický podtext svojej 

výpovede (chlapisko – ironicky malý chlap, psisko – ironicky malý pes).    

 (18) Dysfemizmy ako opak eufemizmov (melioratív) sú urážlivé, hanlivé 

slová, prostredníctvom ktorých sa poukazuje na určitú chybu alebo nedostatok 

vo vzťahu k pomenúvanej entite, a tým sa zdôrazňuje záporný citový vzťah 

k nej. Medzi dysfemizmy vo funkcii štylém sa zaraďujú predovšetkým názvy 

zvierat použité na vyjadrenie negatívnych vlastností človeka – tzv. zoomorfné 

dysfemizmy (somár, krava, sviňa, pes, slon, líška, zmija, hyena), ale aj čisto 

antropomorfné lexémy typu cundra, štetka, chrapúň, zasran, sopliak a iné.  

(19) Pejoratíva sú – podobne ako dysfemizmy – hanlivé, znevažujúce 

slová so záporným citovým zafarbením, pričom hranica medzi týmito dvoma 

mikroparadigmami lexikálnych štylém nie je ostrá (mnohé z dysfemizmov majú 

pejoratívny význam). V texte prostredníctvom nich vyjadrujeme pohŕdavý 

alebo odsudzujúci vzťah ku komunikovanému obsahu, a to tak, že priamo 

odkazujeme na negatívne vlastnosti pomenúvaných entít. Najčastejšie sa s nimi 

stretávame v hovorových textoch, v žurnalistike ich používanie pokladáme 

za bezpredmetné, resp. zbytočné, snáď s výnimkou štylizovania titulkov 

v niektorých bulvárnych masových médiách. Ide napríklad o výrazy: držgroš, 

kripel, ožran, čaptoš, brucháň, tlsťoch, tintítko, chvastoš, plešivec a iné.     

(20) Vulgarizmy (tabuové slová) vo funkcii lexikálnych štylém 

sú maximálne hrubé, urážlivé a neslušné lexikálne jednotky s výrazne 
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negatívnym citovým zafarbením, pričom značná časť z nich sa v slovenčine 

sémanticky viaže na rozličné telesné úkony (fyziologické procesy) alebo 

na intímne časti mužského či ženského tela. Podľa starších teórií ich používajú 

len ľudia s nižším spoločenským statusom, ktorí neberú ohľad na pravidlá 

etikety či elementárne normy slušného správania, v súčasnosti však zazna-

menávame ich zvýšený výskyt v postmodernej umeleckej tvorbe, ako aj 

v každodenných ústnych prejavoch mladých ľudí. V kontexte súčasných 

masových médií je ich uplatňovanie v procese tvorby žurnalistických 

komunikátov oficiálne zakázané a sankcionované, v dôsledku čoho sa ich 

prítomnosť nahrádza v písaných textoch rôznymi inými grafickými symbolmi 

(napríklad hviezdičkami) a v hovorených textoch povestným pípnutím. 

Každopádne však platí, že ich použitie vo verejnej komunikácii je neprípustné.  

 

Záver 

 V predkladanej štúdii sme sa pokúsili podať názorný prehľad 

jednotlivých mikroparadigiem lexikálnych štylém v súčasnej slovenčine 

so zreteľom na ich potenciálne uplatnenie vo vzťahu k žurnalistickým 

(publicistickým) textom, resp. širšej báze masmediálnych komunikátov. Naše 

rady a odporúčania, prirodzene, nemožno brať absolútne ani univerzálne, 

keďže žurnalistická sféra komunikácie zahŕňa pomerne široký diapazón textov 

rôznych žánrov a žánrových hybridov – písané texty (printová a internetová 

žurnalistika), hovorené texty (rozhlasová a televízna žurnalistika), vecné texty 

(spravodajstvo), umelecké texty (publicistika emocionálneho typu) a pod. 

Pri posudzovaní uplatnenie určitého výrazového prostriedku sa preto vari viac 

ako v ktoromkoľvek inom jazykovom (funkčnom) štýle aktualizuje 

v individuálnej štylistike autora kategória miery a jeho zrelá jazyková intuícia.  
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SUMMARY 

Microparadigms of lexical stylemes and its functionality in journalism 

Published study includes schematic summary of the different microparadigms of lexical 

stylemes (for example terms, foreign words, publicisms, colloquialisms, historicisms, archaisms, 
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neologisms, vulgarisms, etc.). The enumeration is supplemented by brief characteristics of its, 

a large number of examples and recommendations directly to practice of journalism. Due to the 

fact that mass media communication sector includes widely range of texts, the author appeals 

to that the use of any expression figure in journalism should be approached sensitively with the 

involvement of language feeling and mature linguistic intuition.  
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REFLEXIA ŽIEN V REKLAME UMIESTNENEJ 

V ČASOPISOCH EVA A GOLDMAN 

 

F r é d é r i q u e   H A Z É O V Á 

KKaatteeddrraa  žžuurrnnaalliissttiikkyy  FFiiFF  UUKK  vv  BBrraattiissllaavvee  

 

Ženy boli po stáročia vnímané ako „slabšie pohlavie“1, ktoré 

sa v mnohých aspektoch nevyrovná svojmu mužskému náprotivku. Dejiny 

našej spoločnosti sú popretkávané menami stoviek významných mužov – 

vládcov, politikov, umelcov či vedcov – zatiaľ čo ženy zostávali v úzadí. 

V povedomí verejnosti absentujú mená mnohých významných žien, 

bez ktorých by sa vývoj našej spoločnosti prinajmenšom oneskoril. Ako príklad 

nám môžu slúžiť vedkyne, ktoré sa nedočkali primeraného uznania za svoju 

celoživotnú prácu, ako napríklad Margaret Hamiltonová. Jej meno síce nerezo-

nuje rovnako ako mená slávnych kozmonautov, no len vďaka nej sa tí, ktorí 

sa zúčastnili vesmírnej misie Apollo 8, bezpečne vrátili späť na Zem. Táto 

významná vedkyňa sa pritom spolu so svojím tímom tiež zaslúžila o to, že prvý 

muž na Mesiaci na jeho povrch vôbec doletel.2 

Pokiaľ by sme sa sústredili len na nedocenené ženy, zoznam by bol 

značne dlhý. Podstatou úvodu s nahliadnutím do vedeckého sveta však je, 

že aj napriek tomu, že ženy toľkokrát dokázali svoje schopnosti a danosti, ktoré 

by vzhľadom na rastúci dôraz na rodovú rovnosť nemali mať v skutočnosti 

dôvod dokazovať, snahy o zrovnoprávnenie oboch rodov dodnes nedosiahli 

pomyselnú cieľovú rovinu. To podporuje aj príklad prvej ženy – fyzičky 

a matematičky Yvonne Choquet-Bruhatovej, ktorá sa stala členkou prestížnej 

                                                           
1 CVIKOVÁ, Jana. 2005. Predané nevesty. In: CVIKOVÁ, Jana a kol.: Žena nie je tovar. 
Komodifikácia žien v našej kultúre. Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2005, s. 16. 
2 McMILLAN, Robert. 2015. Her Code Got Humans on the Moon – And Invented Software Itself 
[online]. 2015. [cit. 25-03-2016]. Dostupné na internete: <http://www.wired.com/2015/10/margaret-
hamilton-nasa-apollo/> 
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francúzskej vedeckej spoločnosti Académie des Sciences v Paríži v roku 1979, 

pričom je potrebné zdôrazniť, že táto inštitúcia existuje už od roku 1666.3  

 „Miera rodovej rovnosti v spoločnosti je lakmusovým papierikom demokracie,“ 

uvádza vo svojej dizertačnej práci docentka Monika Bosá z Pedagogickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.4 Ženy sú pritom dodnes často 

vnímané a prezentované ako „slabšie pohlavie“. Z tejto skutočnosti tiež vychá-

dzajú mnohé stereotypné predstavy, ktoré sa so ženami spájajú, 

i keď nie všetky stereotypy sú nespravodlivé či škodlivé a niektoré môžu byť 

založené na vedecky podložených informáciách. Takým je napríklad aj jeden 

zo základných stereotypov, že ženy rozprávajú viac ako muži. Podľa americkej 

neuropsychiatričky Louann Brizendine sú niektoré verbálne oblasti v ženskom 

mozgu väčšie ako tie v mužskom, čo je jeden z dôvodov, prečo veľká časť žien 

skutočne rozpráva a načúva druhým viac ako muži.5 „Napokon i rodový stereotyp 

– ako každý stereotyp – uľahčuje orientáciu vo svete a len jeho kritické zvažovanie 

umožňuje nahliadnuť do mechanizmu, akým funguje.“6 

 

1. Diskriminácia a legislatívne opatrenia 

Stereotypy, ktoré vychádzajú z povrchných pozorovaní a často aj neprav-

divých základov, ako napríklad predstava, že blondíny sú hlúpe alebo že ženy 

nemôžu vykonávať určité druhy povolaní tak dobre ako ich mužskí kolegovia, 

ba dokonca vôbec, môžu mať aj v súčasnej spoločnosti závažné následky. 

Takýto druh šablónového nazerania na ženy môže viesť k diskriminácii, čiže 

znevýhodňovaniu daných osôb kvôli ich pohlaviu, respektíve rodu, 

a to na základe rodových stereotypov, predsudkov či predpojatosti, ktoré 

diskriminujúcich v ich konaní a postojoch ovplyvňujú. Diskriminácia 

na základe rodu pritom môže, samozrejme, zasahovať mužov aj ženy, 
                                                           
3 SCHIEBINGER, Londa. 1993. Women in Science: Historical Perspectives [online]. 1993. 
[cit. 25-03-2016]. Dostupné na internete: <http://www.stsci.edu/stsci/meetings/WiA/schieb.pdf> 
4 BOSÁ, Monika. 2009. Mediálne obrazy žien. Rodovo citlivá mediálna výchova: súčasť výchovy 
k demokratickému občianstvu. [dizertačná práca]. Bratislava: Univerzita Komenského [s. n.], 2009, s. 6.  
5 BRIZENDINE, Louann. 2009. The Female Brain. New York: Random House, 2009, s. 63. 
6 CVIKOVÁ, Jana. 2005. Predané nevesty. In: CVIKOVÁ, Jana a kol.: Žena nie je tovar. 
Komodifikácia žien v našej kultúre.  Bratislava: Záujmové združenie žien Aspekt, 2005, s. 13. 
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no v spoločenskej praxi k nej podľa kolektívu autoriek z Aliancie žien 

Slovenska dochádza predovšetkým vo vzťahu k ženám.7 

Právo na rodovú rovnosť, rovnosť príležitostí a s tým súvisiace opatrenia 

proti diskriminácii sú zakotvené vo viacerých slovenských aj medzinárodných 

právnych a legislatívnych dokumentoch. Na území Slovenskej republiky 

môžeme v súvislosti s diskrimináciou žien uvažovať o dvoch základných 

dokumentoch: 

 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých 

oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), ktorý uvádza, 

že „diskriminácia je priama diskriminácia, nepriama diskriminácia, obťažovanie, 

sexuálne obťažovanie a neoprávnený postih; diskriminácia je aj pokyn 

na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu,“8 pričom za diskrimináciu 

na základe pohlavia sa považuje aj diskriminovanie žien na základe 

ich tehotenstva či materstva, ako aj z dôvodu pohlavnej alebo rodovej 

identifikácie a pod.9 

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ktorý okrem iného zakotvuje 

zákaz diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského stavu a rodinného 

stavu, sexuálnej orientácie, rasy, farby pleti, jazyka, veku a i.10 

Pred prijatím vyššie uvedeného antidiskriminačného zákona pritom ešte 

v zozname diskriminačných dôvodov nebola zahrnutá sexuálna 

orientácia. Doplnená doň bola až na základe tzv. malej novely Zákonníka 

práce11. Dôvody diskriminácie sa v čl. 1 základných zásad a §13 ods. 2 

rozšírili aj o sexuálnu orientáciu a genetické vlastnosti, čím sa sexuálna 

                                                           
7 FARKAŠOVÁ, Katarína a kol. 2015. Sexistická reklama nie je sexi [online]. 2015 [cit. 25-03-
2016]. Dostupné na internete: <https://alianciazien.files.wordpress.com/2015/07/studijny_ma
terial_final.pdf/> 
8 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane 
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). 
9 Tamže. 
10 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. 
11 Zákon č. 48/2011 Z. z. 
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orientácia ako diskriminačný dôvod dostala aj do samotného Zákonníka 

práce. 12 

 

V európskom a medzinárodnom kontexte sú vo vzťahu k diskriminácii 

žien dôležité nasledujúce dokumenty:  

 Zmluvy Európskej únie: Rímska zmluva, Amsterdamská zmluva, 

Lisabonská zmluva, Charta základných práv EÚ;13 

 smernice EÚ ako napríklad Smernica Rady 75/117/EHS o rovnakej 

odmene, Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení 

opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich 

pracovníčok (tzv. tehotenská smernica) či Smernica 2002/73/ES 

o rovnakom zaobchádzaní s mužmi a ženami, pokiaľ ide o prístup 

k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné 

podmienky;14 

 Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 – 2020)15; 

 európske stratégie a programy na podporu rodovej rovnosti16; 

 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien17 z roku 

1979, ktorý bol v New Yorku prijatý Valným zhromaždením OSN, 

pričom zástupcovia Československej republiky dohovor podpísali o rok 

neskôr; 

                                                           
12 PIETRUCHOVÁ, Oľga – MAGUROVÁ, Zuzana. 2011. Metodická štúdia sledovania legislatívnych 
úprav rodovej rovnosti vo vybraných krajinách EÚ a aplikácia v právnom poriadku SR [online]. 
Bratislava: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, 2011, [cit. 25-03-
2016]. Dostupné na internete: <http://www.gender.gov.sk/wp-content/uploads/2012/06/studia_final_august2011.pdf> 
13 Zmluvy EÚ [online]. 2012. [cit. 25-03-2016]. Dostupné na internete: <http://www.gender.gov.
sk/?page_id=192> 
14 Smernice EÚ [online]. 2012. [cit. 25-03-2016]. Dostupné na internete: <http://www.gender.gov.sk/?page
_id=787> 
15 Európsky pakt pre rodovú rovnosť (2011 - 2020) 2011/C 155/02 [online]. 2011. [cit. 25-03-2016]. Dostupné 
na internete: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:155:0010:0013:SK:PDF> 
16 Stratégie a správy [online]. 2012. [cit. 25-03-2016]. Dostupné na internete: <http://www.gender.gov.sk/?p
age_id=683>. 
17 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women [online]. 1979. 
[cit. 25-03-2016]. Dostupné na internete: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text
/econvention.htm> 
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 Charta OSN; 

 Dohovor o politických právach žien; 

 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach; 

 Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

právach. 

 

2. Reklama vo vzťahu k rodovej rovnosti 

V kontexte rodovej rovnosti majú jednu z najvýznamnejších úloh práve 

médiá. Z dôvodu svojej masovej povahy sa nimi prezentované obsahy dokážu 

dostať k veľkému množstvu recipientov, čo môže podporiť aj šírenie 

škodlivých stereotypov. Masové médiá zároveň konštruujú takzvanú mediálnu 

realitu, čiže realitu tvorenú obsahmi, ktoré nám ponúkajú, a ktoré sprostredko-

vane referujú o dianí vo svete. Na základe toho tiež rozhodujúcou mierou 

distribuujú štandardy, modely a normy, ktoré si publikum môže osvojiť.18 

Dôležitou súčasťou masmediálnych obsahov je v tomto kontexte aj reklama, 

ktorá je v médiách umiestňovaná. V tej sa stereotypizácia, ale aj dehonestácia 

žien vyskytuje pomerne často. „Zobrazovanie žien v reklamách je zvyčajne 

obmedzené len na zobrazovanie určitého typu žien – a to nielen z hľadiska ich veku 

a vzhľadu, ale aj z hľadiska ich prostredia, spoločenského postavenia a skúseností, akými 

disponujú. Aj keď existujú výnimky, reklama najčastejšie zobrazuje mladé, krásne, 

štíhle, zdravé, heterosexuálne a dobre situované ženy.“19 

S faktorom stereotypizácie súvisí aj fakt, že reklamy pre ženy svojim 

príjemkyniam vnucujú takzvaný mýtus krásy, čo je pojem, ktorý zaviedla 

do teórie americká autorka Naomi Wolfová. Tento termín zahŕňa prezentáciu 

ideálu ženského zovňajšku, ktorý – aj podľa mnohých reklám – urobí ženy 

                                                           
18 McQUAIL, Denis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009, s. 16. 
19 DEBRECÉNIOVÁ, Janka. 2005. Každá desiata zadarmo: Právne aspekty sexizmu v reklame. 
In: CVIKOVÁ, Jana a kol.: Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre. Bratislava: 
Záujmové združenie žien Aspekt, 2005, s. 79. 
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šťastnými.20 Z toho ťažia napríklad kozmetické spoločnosti, kliniky estetickej 

chirurgie či iné organizácie, ktorých produkty majú ženské telá vylepšovať. 

Očividným príkladom tohto fenoménu sú nespočetné reklamy na produkty 

proti vráskam, ktoré môžeme vidieť napríklad na stránkach časopisov pre ženy. 

Dané reklamy pôsobia, akoby prejavy staroby znehodnocovali ich nositeľky. 

Reklamy sa pritom často snažia dosiahnuť zdanie, že krása, ktorú prezentujú, 

je v skutočnosti prirodzená a dostupná každej zákazníčke. Na jej dosiahnutie 

sú však potrebné neprirodzené techniky ako používanie kozmetických príprav-

kov či dokonca chirurgické zásahy do vlastného tela.21 

So stereotypizujúcimi reklamami sa spája aj pojem sexistická reklama. 

Ten už dávnejšie prenikol aj do povedomia slovenskej verejnosti a konkrétne 

skupiny sa proti tomuto fenoménu snažia bojovať rôznymi spôsobmi. 

„Sexistická reklama je reklama obsahujúca zobrazenia, čo ponižujú, zosmiešňujú alebo 

znevažujú ľudí na základe pohlavia, resp. rodu, a to najmä prostredníctvom 

stereotypných obrazov a sexuálnej objektivizácie. Objektivizáciou, spredmetňovaním 

sa rozumie zneužívanie tiel, zväčša ženských tiel, ako objektu na pripútanie pozornosti 

prostredníctvom sexualizovaného zobrazenia. Sexistická reklama sa vyskytuje 

aj v kombinácii s násilím alebo vyobrazením v ponižujúcich situáciách,“22 uvádza 

definícia na stránkach Sexistického kixu, čo je anticena pre najsexistickejšiu 

reklamu roka.  

 Sexistický kix organizuje Aliancia žien – Cesta späť, dcérska organizácia 

mimovládnej organizácie Aliancia žien Slovenska, zameraná na obhajobu 

ženských práv. Tento rok má anticena svoju premiéru. Udeľovaná bude 

zadávateľom tej najsexistickejšej reklamy vo verejnom a internetovom priestore 

na Slovensku. Reklamy mohli byť na anticenu nominované do 7. marca 2016 

                                                           
20 Lebo vy za to stojíte? Mýtus krásy a čo sa za ním skrýva [online]. [cit. 26-03-2016]. Dostupné 
na internete: <http://www.ruzovyamodrysvet.sk/sk/hlavne-menu/ucebna/seminare-a-prednasky/lebo-
vy-za-to-stojite> 
21 BOSÁ, Monika. 2003. Prečo je tá láska taká ťažká. Riziká stereotypného vnímania sexuality. 
In: CVIKOVÁ, Jana a kol.: Ružový a modrý svet. Rodové stereotypy a ich dôsledky. Bratislava: 
Záujmové združenie žien Aspekt, 2003, s. 122. 
22 Čo je sexistická reklama [online]. 2016. [cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: 
<http://sexistickykix.sk/co-je-sexisticka-reklama/> 
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a do 1. apríla toho istého roka následne prebiehalo verejné hlasovanie. 

Pred spustením hlasovania pritom Aliancia žien – Cesta späť zorganizovala 

aj výstavu sexistickej reklamy, ktorá sa konala v januári 2016 v Bratislave.23 

 Tradícia takéhoto upozornenia na dehonestáciu žien v reklame sa teda 

na Slovensku ešte len začína, no napríklad v susednej Českej republike funguje 

už dlhší čas. Ocenenie s názvom Sexistické prasátečko24 tento rok odovzdali 

už po siedmykrát. Projekt iniciovala sociálno-ekologická mimovládna organizá-

cia Nesehnutí. V tejto súťaži môžu záujemcovia hlasovať v dvoch kategóriách, 

čo zdôrazňuje skutočnosť, že sexizmus sa v reklame neprejavuje len v podobe 

explicitných vizuálov. „Jedna sa volá Objektifikácia alebo Ukáž všetko, ktorá zahŕňa 

reklamy zobrazujúce ľudí ako sexualizované objekty. Druhou kategóriou sú potom 

Stereotypy a jazykový sexizmus, ktorá upozorňuje na dvojzmyselné reklamné slogany 

a stereotypné zobrazenie žien a mužov v reklame,“25 uvádza na oficiálnej webovej 

stránke súťaže spoluorganizátorka podujatia Petra Havlíková. Podľa informá-

cií, ktoré uvádzajú na svojej oficiálnej webovej stránke, má ocenenie okrem 

iného za cieľ upozorniť zadávateľov danej reklamy na to, aké môže mať 

sexistická reklama závažné následky. Medzi tie patrí napríklad aj skreslené 

vnímanie vlastného tela u mladých ľudí ovplyvnené prototypmi dokonalých 

žien a mužov, ktoré sa v reklamách s takou obľubou vyskytujú.26 Toto narušené 

vnímanie môže viesť k poruchám príjmu potravy či iným patologickým 

snahám o zdokonalenie svojho výzoru.  

 Skreslený obraz o vlastnom tele však nie je jediným dôsledkom 

stereotypizácie či sexizmu v reklamách. „Ženy bývajú v reklamách zobrazované 

ako bytosti neschopné samostatne myslieť, konať a rozhodovať, ako bytosti, ktoré 

potrebujú neustálu pomoc a ochranu. Ak sú ženy prezentované spolu s mužmi, muži 

                                                           
23 BRINDZOVÁ, Erika. 2016. Toto sú najsexistickejšie reklamy na Slovensku [online]. 
[cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: <http://strategie.hnonline.sk/spravy/reklama/toto-
su-najsexistickejsie-reklamy-na-slovensku>. 
24 Sexistické prasátečko [online]. [cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: <http://prasatecko.cz/> 
25 Hlasování o anticenu Sexistické prasátečko začíná [online]. [cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: 
<http://prasatecko.cz/hlasovani-o-anticenu-sexisticke-prasatecko-zacina-nominovanych-
reklam-je-nejvice-v-historii-souteze/ 
26 O soutěži [online]. [cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: <http://prasatecko.cz/> 
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v reklame zväčša dominujú a rozhodujú a ženy sú niekde v úzadí, robia ,servis‘ 

či zabezpečujú rodinnú pohodu.“27 Tento stereotyp môže viesť k podporovaniu 

presvedčenia, že ženy sú slabšie a muži majú právo nad nimi dominovať. 

Ženské telo je pritom v reklamách často prezentované ako hračka, nástroj 

či sexuálny objekt, čo nepriamo podporuje toleranciu násilia páchaného 

na ženách. „Sexistické vizuály síce priamo nevyvolávajú násilie, sú však o to zákernej-

šie, že vytvárajú prostredie, v ktorom sú sexizmus a niekedy aj diskriminácia 

zobrazované ako niečo normálne, každodenné a beztrestné. Vytvárajú klímu, v ktorej 

sú ženy vnímané ako objekt.“28 

 Na riziká sexistickej reklamy na Slovensku poukazuje aj nedávno 

zverejnená publikácia Slovenského národného strediska pre ľudské práva 

SNSĽS s názvom Sexistické reklamy na Slovensku alebo čo má spoločné sťahovanie, 

prášková lakovňa a bankové služby.29 

 

3. Etika reklamných obsahov 

 Základným dokumentom sumarizujúcim etické zásady, ktorými by sa 

masové médiá  na území Slovenskej republiky mali riadiť, predstavuje Etický 

kódex novinára, ktorý bol 5. novembra 2010 prijatý deviatym snemom 

Slovenského syndikátu novinárov (SSN).30 K spomínanému kódexu sa prihlásili 

viaceré slovenské médiá – napríklad denníky SME, Pravda a Denník N 

či Slovenský rozhlas, Centrum spravodajstva a publicistiky TV Markíza a iné.31 

Ďalšie médiá však môžu mať svoje vlastné kódexy, v ktorých sú zakotvené 

ich etické zásady.  

                                                           
27 DEBRECÉNIOVÁ, Janka. 2005. Každá desiata zadarmo: Právne aspekty sexizmu v reklame. 
In: CVIKOVÁ, Jana a kol.: Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej kultúre. Bratislava: 
Záujmové združenie žien Aspekt, 2005, s. 82. 
28 Dôsledky sexistickej reklamy [online]. [cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: <http://sexistick
ykix.sk/co-je-sexisticka-reklama/> 
29 KRŠKOVÁ, Monika – PÁNIKOVÁ, Nina. 2016. Sexistické reklamy na Slovensku alebo čo má 
spoločné sťahovanie, prášková lakovňa a bankové služby. Bratislava: Slovenské národné stredisko 
pre ľudské práva, 2016. 40 s. 
30 Etický kódex novinára [online]. [cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: 
<http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/> 
31 Zoznam pristupujúcich organizácii k EK [online]. [cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: 
<http://www.ssn.sk/eticky-kodex-novinara/> 
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Reklama sa riadi vlastným etickým kódexom. „Etické zásady reklamnej 

praxe platné na území Slovenskej republiky prijala Rada pre reklamu SR na svojom 

Valnom zhromaždení dňa 24. februára 1988.“32 V súčasnosti je základným 

dokumentom vo vzťahu k etike reklamy na Slovensku Etický kódex reklamnej 

praxe33, ktorého aktuálne znenie bolo prijaté na Valnom zhromaždení orgánu 

etickej samoregulácie reklamy – Rady pre reklamu – 16. apríla 2014. 

Dodržiavanie kódexu nie je právne vymožiteľné, pričom sa vzťahuje 

predovšetkým na členov Rady pre reklamu, ktorí sa zaväzujú na pravidlá 

kódexu prihliadať. „Ak Komisia vydá arbitrážny nález, že konkrétna reklama 

je v rozpore s Kódexom, člen Rady, ktorý sa na zadávaní, realizácii alebo šírení tejto 

reklamy podieľal, sa zaväzuje, že uskutoční všetky potrebné úkony na to, aby sa 

zamedzilo ďalšiemu šíreniu takejto reklamy.“34 V kódexe je zároveň uvedené, 

že sa členovia Rady zaväzujú, že sa budú zasadzovať o to, aby sa Etický kódex 

reklamnej praxe rešpektoval aj medzi osobami pôsobiacimi na našom území 

v oblasti reklamy a propagácie, aj keď nie sú členmi Rady pre reklamu. Kódex 

obsahuje v čl. 11 aj opatrenia zamerané na reklamu, ktorá je sexistická, 

diskriminačná alebo ponižujúca s ohľadom na svoj sexuálny alebo iný 

podtext.35 Okrem toho je v čl. 13 zameranom na spoločenskú zodpovednosť 

reklamy uvedené, že: „Reklama nesmie propagovať nadmierne podliehanie sexualite 

tým, že zobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť, nahotu alebo čiastočnú nahotu 

ľudského tela nevhodným spôsobom a nesmie bez oprávneného dôvodu prezentovať 

produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie sexuálnych zábran.“36 

 Rada pre reklamu okrem Etického kódexu reklamnej praxe na svojich 

webových stránkach37 uvádzaj aj zoznam zákonov, ktoré sa na reklamu šírenú 

                                                           
32 HORŇÁK, Pavel – ŠEFČÁK, Luboš. 2000. Etika reklamy. Etika žurnalistiky. Bratislava: SOSPRA, 
2000, s. 34.  
33 Etický kódex reklamnej praxe [online]. [cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: <http://www.rpr.sk/sk/eticky-kodex> 
34 Tamže.  
35 Tamže. 
36 Tamže.  
37 Legislatíva [online]. [cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: <http://www.rpr.sk/sk/eticky-
kodex> 
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na území Slovenska vzťahujú. Konkrétne ide o nasledujúce legislatívne 

dokumenty: 

 Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame; 

 Zákon č. 216/2010 Z. z. o vysielaní a retransmisii; 

 Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa; 

 Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich 

s autorským právom (autorský zákon); 

 Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky; 

 Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov; 

 Zákon č. 545/2006 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach; 

 Zákon č. 1/1996 Z. z. o audiovízii.  

 

Rada pre reklamu združuje asociácie zadávateľov reklamy, reklamné 

agentúry, média, ale aj podnikateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou 

reklamy, ktoré sa členstvom v Rade zaväzujú aj k dodržiavaniu vyššie 

uvedeného Etického kódexu. Súlad reklám s daným kódexom posudzuje 

Arbitrážna komisia, čo je trinásťčlenný nezávislý externý orgán Rady 

pre reklamu. Komisia je tvorená odborníkmi z oblasti marketingovej 

komunikácie a posudzuje sťažnosti na porušenie Etického kódexu reklamnej 

praxe, ktoré môžu podať fyzické aj právnické osoby, asociácie či štátne orgány. 

 Samotné posúdenie problémových reklám sa pritom začína podaním 

sťažnosti, následne Rada pre reklamu posúdi, či je v jej kompetencii danú 

sťažnosť riešiť. Ak je výsledok tohto posúdenia pozitívny, Rada požiada 

zadávateľa predmetnej reklamy alebo reklamnú agentúru o písomné 

stanovisko, ktoré potom spolu s sťažnosťou a ďalšími posudkami expertov 

posunie Arbitrážnej komisii. Tá počas neverejného zasadnutia rozhodne, 

či je alebo nie je v rozpore s pravidlami Etického kódexu a vydá takzvaný 

arbitrážny nález, ktorý oznámi danému zadávateľovi aj členom Rady 

pre reklamu, aby mohla byť neetická reklamná výpoveď včas upravená, 

prípadne stiahnutá. „Zárukou rešpektovania verdiktu AK je nielen členstvo 
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zadávateľov, médií i reklamných agentúr a ich asociácií v RPR, ale i medializácia 

problémovej skutočnosti.“38 

 Rada pre reklamu v súvislosti s problémom sexistickej reklamy na svojej 

oficiálnej internetovej stránke zverejnila manuál k posudzovaniu sexistickej 

reklamy Jak na sexistickou reklamu, ktorú vydala česká organizácia Otevřená 

společnost v spolupráci s mimovládnou organizáciou Nesehnutí. Cieľom 

publikácie je zvýšiť povedomie o formách sexistickej a rodovo stereotypnej 

reklamy a prezentovať možnosti jej identifikácie, pričom tiež poskytuje 

praktické odporúčania pri samotnej tvorbe reklamy.39  

 Počas minulého roka Arbitrážna komisia Rady pre reklamu potvrdila 

rozpor s Etickým kódexom reklamnej praxe súvisiaci so sexizmom v dvoch 

prípadoch nahlásených reklamných výpovedí. Prvou bol leták Záložňa Breva, 

o ktorom viaceré fyzické osoby – sťažovatelia – uviedli, že „prezentuje nahotu 

pohoršujúcim spôsobom, znižuje dôstojnosť žien, propaguje nadmierne podliehanie 

sexualite tým, že zobrazuje nahotu nevhodným spôsobom a prezentuje produkt ako 

prostriedok na odstránenie sexuálnych zábran.“40 Komisia túto sťažnosť zhodnotila 

ako oprávnenú, keďže zobrazenie od pása nahor nahej ženy na letáku, ktorý 

propagoval záložňu, nebol okrem iného absolútne relevantný s obsahom 

reklamnej výpovede a daná žena v ňom slúžila len ako sexuálna atrakcia. 

 Druhým prípadom bol bilbord, ktorý prostredníctvom fotografie ležiacej 

modelky s dôrazom na jej dekolt propagoval reklamný priestor mottom: „Veľký 

priestor pre veľké nápady.“ Komisia po posúdení dospela k záveru, že „reklama 

nesmie obsahovať zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani 

nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť.“41 

                                                           
38 HORŇÁK, Pavel – ŠEFČÁK, Luboš. 2000. Etika reklamy. Etika žurnalistiky. Bratislava: SOSPRA, 
2000, s. 43.  
39 HAVELKOVÁ, Barbara a kol. 2013. Jak na sexistickou reklamu. Manuál pro posuzování sexistické 
reklamy. Praha: Otevřená společnost, o. p. s., 2013. 63 s. 
40 RADA PRE REKLAMU. 2016. 82 (10-04) Záložňa Breva [online]. [cit. 26-03-2016]. 
Dostupné na internete: <http://www.rpr.sk/sk/nalezy/zalozna-breva-108> 
41 RADA PRE REKLAMU. 2016. 32 (05-11) Veľký priestor pre veľké nápady [online]. 
[cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: <http://www.rpr.sk/sk/nalezy/velky-priestor-pre-
velke-napady> 
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 Na ilustráciu toho, že sa rodové stereotypy nemusia zásadne týkať iba 

žien, uvádzame aj príklad plagátu, o ktorom Arbitrážna komisia tiež rozhodla, 

že je v rozpore s Etickým kódexom reklamnej praxe. Plagát so školskými 

potrebami zadávateľa FaxCopy, a. s. podľa sťažovateľa vyvolával pocit, 

že „spoločnosť pozná len jeden typ rodiča – mamičku, keďže v reklame sa uvádza 

,A navyše darček - Kávička pre mamičky‘, a preto je sťažovateľ toho názoru, že reklama 

diskriminuje rodičov mužského pohlavia.“42 Komisia túto sťažnosť uznala 

ako oprávnenú, keďže reklama vyvolávala dojem, že darček vo forme kávy 

dostanú len matky, a nie akýkoľvek zákazník, ktorý je rodičom. 

 

4. Porovnanie zobrazenia žien v časopisoch Eva a Goldman 

 V zhode s názvom tejto štúdie sme sa rozhodli vykonať prieskum 

vybraných časopisov pre mužov a ženy, sústrediac sa na spôsob zobrazovania 

žien v reklamách, ktorá sa nachádzala na ich stránkach. Na účely prieskumu 

sme si vybrali mesačník pre mužov Goldman, ktorý patrí do portfólia 

vydavateľstva Mediage a mesačník pre ženy Eva, ktorý vydáva spoločnosť 

Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. 

 Mesačník Goldman sa na svojich internetových stránkach prezentuje ako 

„magazín pre čitateľov, ktorí vyznávajú mužské cnosti, stoja pevne na zemi a sú si istí 

sebou i svojou pozíciou. Pre mužov, mladých nielen telom, ale i duchom, tak trochu 

odlišných od ostatných, vyznávajúcich nekonformný, dynamický život.“43 Časopis Eva 

sa zase profiluje ako „najčítanejší lifestylový časopis pre ženy. Je originálnym 

sprievodcom všetkými otázkami o štýle, kráse, móde, láske, sexe, kariére a zdraví. 

Určený pre dynamické a moderné ženy so snahou o sebarealizáciu.“44 

 Z metodologických nástrojov v rámci prieskumu sme sa rozhodli použiť 

kvantitatívnu obsahovú analýzu, ktorá je typická svojou vysokou mierou 
                                                           
42 RADA PRE REKLAMU. 2016. 63 (07-18) S nami do školy – akcie pre vaše deti a navyše darček 
[online]. [cit. 26-03-2016]. Dostupné na internete: <http://www.rpr.sk/sk/nalezy/s-nami-do-
skoly-> 
43 GOLDMAN – Nič pre priemerných [online]. 2016. [cit. 28-03-2016]. Dostupné na internete: 
<http://mediage.sk/> 
44 Eva – Základné informácie [online]. 2016. [cit. 28-03-2016]. Dostupné na internete: 
<http://www.ringieraxelspringer.sk/#> 
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štruktúrovanosti, vďaka čomu sú jej výsledky dobre verifikovateľné a vďaka 

svojej kvantitatívnej povahe i pomerne objektívne a dobre znázorniteľné.45 

Prieskumnou vzorkou boli vydania časopisov Eva a Goldman, ktoré vyšli 

v období od decembra 2014 do mája 2015.46  

Na začiatku prieskumu sme si určili dve základné výskumné otázky:  

(VO1) – Vyskytne sa väčšie množstvo reklám zobrazujúcich ženy ako 

sexuálne objekty47 v mužskom časopise Goldman alebo v časopise Eva, ktorý je 

primárne určený ženám? 

(VO2) – Bude sa mýtus krásy formou reklám zameraných na omladzujúce 

kozmetické prostriedky či estetické chirurgické zákroky pre ženy aj pre mužov viac 

vyskytovať v časopise Goldman alebo v časopise Eva?  

 

4.1 Realizácia a výsledky prieskumu 

 V realizačnej fáze prieskumu sme analyzovali reklamy v daných číslach 

časopisov na základe vyššie stanovených výskumných otázok. Nezameriavali 

sme sa pritom na skryté reklamy, ale len na riadne označené alebo opticky 

viditeľne odlíšené reklamné obsahy. Pre lepšiu prehľadnosť výsledkov sme sa 

pri skúmaní reklám zamerali na štyri základné kategórie, ktoré sú relevantné 

pre vyššie stanovené výskumné otázky. Prvé dve kategórie boli zamerané 

na mýtus krásy. Prvú kategóriu (K1) tvorili reklamy propagujúce kliniky 

estetickej medicíny. Druhú kategóriu (K2) reklamy vzťahujúce sa na produkty, 

najčastejšie kozmetické, ale aj výživové, ktoré svojim potenciálnym 

zákazníčkam a zákazníkom sľubovali omladenie pleti, vyhladenie vrások 

či dokonalú postavu. Nezaraďovali sme tu reklamy propagujúce bežné 

                                                           
45 TRAMPOTA, Tomáš – VOJTĚCHOVSKÁ, Martina. 2010. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 
2010, s. 103. 
46 V prieskume sme začali od decembra 2014, a nie od januára 2015, keďže časopis Goldman 
vyšiel na konci roku 2015 ako dvojčíslo pre mesiace december 2015 a január 2016.  
47 V tomto zmysle sme sa zameriavali na reklamy, ktoré využívali ženy vo vyzývavých pózach, 
v sporom oblečení alebo nahé bez toho, aby to bolo relevantné k obsahu danej reklamy. 
To znamená, že sme do prieskumu napríklad nezahŕňali reklamy, ktoré síce obsahovali ženy 
v spodnej bielizni, ale práve táto časť oblečenia bola propagovaným produktom, prirodzene, 
za predpokladu, že neboli vyslovene vulgárne. 
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kozmetické produkty ako parfumy, dekoratívnu kozmetiku či sprchovacie gély, 

telové mlieka a pod. Zamerali sme sa len na reklamy, ktoré upozorňovali na to, 

že ľudské telo je výrazne nedokonalé – najmä vplyvom starnutia – a je potrebné 

ho rázne vylepšiť vyhladzujúcimi kúrami či krémami proti vráskam a pod. 

Tretia kategória (K3) je tvorená reklamami, v ktorých dominovali polonahé, 

alebo nahé ženy, pričom tento výzor nekorešpondoval s predmetom danej 

propagačnej výpovede. Reklamy na spodnú bielizeň sme preto do tejto 

kategórie nezaradili. Posledná, štvrtá kategória (K4) sa zameriavala na reklamy, 

ktoré využívali ženské telo ako sexuálny objekt. Išlo o vizuály, na ktorých 

sa nachádzali ženy vo vyzývavých či vulgárnych pózach, respektíve reklamy 

so sexuálnym podtónom nesúvisiacim s propagovaným produktom.48 Táto 

kategória sa miestami prekrývala s predchádzajúcou, treťou kategóriou. 

V takých prípadoch sme reklamu zaradili podľa toho, čo bolo v danej reklame  

dominantné – odhaľovanie alebo sexuálny podtón prejavujúci sa predovšetkým 

vo výzore a póze danej ženy, ako aj okolitých predmetoch či osobách. Reklamu 

na parfum Roberto Cavalli49, na ktorej sa nachádzala nahá žena ležiaca 

v bazéne, ktorá bola odetá iba do bohatej vrstvy náhrdelníkov, ktoré zakrývali 

celý jej dekolt až k bruchu, sme napríklad zaradili do štvrtej kategórie, keďže 

na sebe síce v podstate nemala žiadne oblečenie, no jej vyzývavá póza ležmo 

s hlavou zaklonenou dozadu a obnaženým krkom, ktorá už na prvý pohľad 

pôsobila výrazne sexuálne, bola omnoho dominantnejšia ako fakt, že jej odev 

bol tvorený len bižutériou. Rozdeľovať reklamy do posledných dvoch kategórii 

na základe tohto princípu sme mohli aj preto, že pri hľadaní odpovede 

na otázku VO1 sme využívali výsledky z oboch kategórií.  

Výsledky, ktoré sa prejavili v priradení konkrétnych hodnôt daným 

kategóriám, boli veľmi zaujímavé. Vo všetkých sledovaných aspektoch 

sme objavili výrazne rozdiely medzi časopismi Eva a Goldman (graf 1, graf 2, 

                                                           
48 Ak by bol predmetom reklamy napríklad erotický salón, sexuálny podtón by v reklame 
zodpovedal propagovanému produktu. Práve na základe tejto skutočnosti Arbitrážna komisia 
Rady pre reklamu zamietla niekoľko sťažností na reklamy daného druhu.  
49 Eva. 2015, roč. 46, č. 5.  
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graf 3, graf 4). V prípade výsledkov je ešte potrebné zvážiť a vziať do úvahy 

skutočnosť, že časopis Eva mal počas všetkých sledovaných mesiacoch 

v priemere o 2,2-krát viac strán ako magazín Goldman. Ak by sme však 

výsledky vynásobili týmto koeficientom, výsledné množstvo reklám v každej 

kategórii by bolo stále výrazne vyššie v ženskom magazíne Eva.  

 

VO1: Vyskytne sa väčšie množstvo reklám zobrazujúcich ženy ako sexuálne 

objekty  v mužskom časopise Goldman alebo v časopise Eva, ktorý 

je primárne určený ženám? 

Na účely zodpovedania VO1 sme brali do úvahy hodnoty kategórií K3 

a K4 (graf 3 a graf 4), do ktorých sme zaradili reklamy s odhalenými ženami 

a reklamy, ktoré mali sexuálny podtón či boli priamo sexistické, prípadne 

ženské telo využívali bez relevantného vzťahu k obsahu danej výpovede.  

 

Graf 3: Grafické znázornenie K3                             Graf 4: Grafické znázornenie K4 

  

Podľa výsledkov zobrazených v grafe 3 a grafe 4 môžeme skonštatovať, 

že reklamy v časopise Eva boli v sledovanom období viac sexistické ako tie 

v časopise Goldman a rovnako viac využívali ženskú nahotu ako propagačnú 

techniku. Zatiaľ čo v Eve bolo v analyzovanom období umiestnených 9 reklám 

zobrazujúcich odhalené ženy (K3) alebo nahotu a 9 reklám prezentujúcich ženy 

ako sexuálne objekty (K4), v časopise Goldman sme do K3 nezaradili žiadnu 

reklamu a do K4 spolu 2.  
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VO2: Presadzuje sa mýtus krásy formou reklám zameraných na omladzujúce 

kozmetické prostriedky či estetické chirurgické zákroky – či už pre ženy, alebo 

pre mužov – viac v časopise Goldman alebo v časopise Eva? 

Pri hľadaní odpovede na danú výskumnú otázku sme sa sústredili 

predovšetkým na prvé dve kategórie reklám (K1 a K2), v ktorých sme 

zhromaždili frekvenciu reklám propagujúcich estetickú medicínu 

a zdokonaľujúce kozmetické či výživové produkty, ktoré v mnohých z identifi-

kovaných reklamných výpovedí svojim potenciálnym kupujúcim sľubovali 

zdokonalenie tela a výzoru a niektoré implikovali aj s tým priamo úmerné 

zvýšenie osobného šťastia. Nerozlišovali sme, či išlo o reklamy  

určené ženám alebo mužom, keďže v mužskom magazíne nás tiež zaujímalo, 

do akej miery daný časopis propaguje mýtus krásy vo vzťahu k svojmu  

cieľovému publiku.  

 

Graf 1: Grafické znázornenie K1                              Graf 2: Grafické znázornenie K2 

 

V obidvoch kategóriách sa v časopise Eva vyskytovalo výrazne viac 

sledovaného druhu reklám ako v časopise Goldman (graf 1 a graf 2). Zatiaľ 

čo do K1 sme v skúmaných šiestich mesiacoch v magazíne Eva zaradili spolu 12 

reklám, v magazíne Goldman sa nachádzala len 1 reklama tohto typu. 

V prípade K2 sa v Eve nachádzalo 15 reklám daného charakteru a v časopise 

Goldman len 2.50  

 

                                                           
50 V tomto prípade išlo o dvojčíslo pre mesiace december 2014 a január 2015, pričom sa obidve 
identifikované reklamy nachádzali práve v ňom. Pre lepšiu grafickú znázorniteľnosť sme ich 
rozdelili –  jednu sme umiestnili do mesiaca december a jednu do mesiaca január.  
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Záver 

 Pokiaľ sú ženy v reklamách zobrazované povrchne, sexisticky 

a objektivizovane, pričom ženy samotné nie sú ani sexuálne hračky, ani 

doplnky či predmety, prvotným predpokladom by mohlo byť, že v časopise, 

ktorý je určený ženám, by sa takýto druh reklám mohol nachádzať v nižšom 

množstve ako v časopise pre mužov. Sexizmus v reklame predsa podľa 

viacerých inštitúcií, vrátane Slovenského národného strediska pre ľudské 

práva51, podporuje rodovú nerovnosť. Je preto skutočne zaujímavým, 

ba až zarážajúcim zistením, že sme práve v časopise pre ženy našli podstatne 

vyššie množstvo reklamných výpovedí sexualizujúcich ženy s cieľom predaja 

rôznych tovarov.  

 Pozoruhodné bolo tiež množstvo reklám zameraných na estetickú 

medicínu. V januári 2015 bolo v časopise Eva až šesť takýchto reklám, pričom 

všetky zaberali plochu celej strany. Navyše sa v danom čísle, ako aj v ďalších 

dvoch (február 2015 a apríl 2015) tiež nachádzali rozsiahle rozhovory 

so zástupcami konkrétnych kliník estetickej medicíny, ktoré boli v rozhovoroch 

aj priamo menované. Na jednej strane by sme to mohli považovať za skrytú 

reklamu, na strane druhej je dôležité, s akou intenzitou tento ženský časopis 

propaguje mýtus krásy, a to nielen neinvazívnymi prostriedkami, 

ako sú kozmetika či výživové doplnky, ale aj propagáciou chirurgických 

zákrokov na účel vylepšenia svojho vzhľadu.   

 V prípade reklamy, ktorá je umiestnená v konkrétnych médiách, sú za jej 

obsah zodpovední nielen zadávatelia, ale aj samotné médiá, ktoré túto reklamu 

ponúkajú svojmu publiku. Napriek tomu časopis, o ktorom jeho vydavateľ 

tvrdí, že je „určený pre dynamické a moderné ženy so snahou o sebarealizáciu“52, 

obsahoval v skúmanej vzorke veľké množstvo reklamných výpovedí 

dehonestujúcich ženský rod a jeho zástupkyne ich objektivizáciou, sexuali-

                                                           
51 Sexizmus v reklamách, alebo čo má spoločné sťahovanie, prášková lakovňa a bankové služby. [online]. 
2016. [cit. 28-03-2016]. Dostupné na internete: < http://www.snslp.sk/#page=2712> 
52 Eva. Základné informácie [online]. 2016. [cit. 28-03-2016]. Dostupné na internete: 
<http://www.ringieraxelspringer.sk/#> 
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záciou či stereotypizáciou. Navyše sa v skúmaných číslach nachádzalo 

množstvo prezentácií mýtu krásy – napríklad fotografií štíhlych žien 

s bezchybnou pleťou šikovne umiestnených vedľa obrázkov najrôznejších 

produktov konkrétnych značiek, či už kozmetických, výživových alebo iných, 

sprevádzaných sloganmi, titulkami či charakteristikami, ktoré evokujú dojem, 

že to je to, po čom by čitateľky mali najviac túžiť a čo ich urobí šťastnými. 

 Prieskum, ktorý sme na účely tejto štúdie vykonali, obsahoval len dva 

časopisy a šesť mesiacov vydaní. Bolo by zaiste zaujímavé vykonať rozsiahlejší 

výskum a zistiť, či sa naše výsledky potvrdia a či je sexualizácia 

a stereotypizácia ženského rodu v reklamách v špecializovanej tlači najviac 

prezentovaná práve v časopisoch určeným ženám.  
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SUMMARY 

Reflection of women in adverts placed in magazines Eva and Goldman 

Do magazines for women respect them more? Is sexism still used as a technique 

to attract the buyer to a specific product? To what extent do adverts promote the beauty myth 

and use women as sexual objects? This study analyzes today´s view of gender equality 

and the issues with stereotypes and sexism towards women in adverts, with a particular focus 

on advertisement placed in selected Slovak magazines – Eva, which is a magazine focused 

on women and Goldman, which focuses on men.  
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KOMUNIKÁCIA POLITIKOV DEŇ 

PO PARLAMENTNÝCH VOĽBÁCH 2016  

 

S i m o n a   H O R V Á T H O V Á 

KKaatteeddrraa  žžuurrnnaalliissttiikkyy  FFiiFF  UUKK  vv  BBrraattiissllaavvee  

 

Jedným z hlavných dôvodov existencie masových médií je služba 

verejnosti v súvislosti s poskytovaním informácií a názorov v súlade 

s jej záujmami a potrebami. Vzhľadom na to, že sú efektívnym prostriedkom 

šírenia informácií, je možné prostredníctvom nich osloviť veľkú skupinu 

obyvateľstva a istým spôsobom ju tak aj riadiť a ovplyvňovať. Nezávislosť 

médií od štátu a mocenských záujmov je nevyhnutná, pokiaľ majú byť 

prezentované informácie dôveryhodné a objektívne. Médiá však zároveň 

poskytujú priestor aj na vyjadrenie názorov politických strán a podporujú 

kolobeh správ a názorov v rámci politicky zainteresovanej verejnosti.1 Divák 

dokáže v tejto súvislosti iba veľmi ťažko posúdiť, či je dané médium 

ovplyvnené nejakou konkrétnou politickou stranou alebo politickým 

svetonázorom, s čím súvisí tiež použitie rozličných druhov techník televíznej 

tvorby. Ak aj áno, stále by z jeho strany išlo iba o dohady či špekulácie. 

Moderátori politických relácií, ako aj tvorcovia spravodajských príspevkov 

týkajúcich sa politického diania by mali byť vo svojich vyjadreniach nestranní 

a neprejavovať vlastný subjektívny názor. V opačnom prípade sa k divákovi 

dostávajú neobjektívne informácie, ktoré nepostačujú na vytvorenie 

zodpovedného politického názoru. Ak televízia poskytuje namiesto kvalitných 

informácií iba informatívne dojmy, tak znižuje svoju dôveryhodnosť 

a jej schopnosť poskytovať informácie o politických témach v ich komplexnosti 

sa stáva otáznou.    

                                                           
1 McQUAIL, Denis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009, s. 540. 
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V dnešnej dobe už politika nemôže existovať bez komunikácie, ktorá 

umožňuje tlmočiť a vysvetľovať ciele a kroky politických aktérov. 

Dominantným kanálom sprostredkovania týchto informácií smerom 

k verejnosti sa v roku 1960 stala celoplošná televízia s obmedzeným počtom 

kanálov, ktorá napomáha štrukturovať komunikáciu tak, že nedostatky vecnej 

politickej argumentácie môžu byť zakrývané formou, ktorou sú podávané. 

Publicistický rozhovor a televízna beseda sú televízne žánre, ktoré sa v tejto 

súvislosti vyskytujú najčastejšie a politikom poskytujú dostatočný priestor 

na prezentovanie informácií. Jeden deň po parlamentných voľbách v roku 2016 

boli na obrazovkách Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), Televízie Markíza 

a Televízie TA3 odvysielané politické rozhovory a besedy s rôznym počtom 

účastníkov. Politickí aktéri menia svoje komunikačné techniky v závislosti 

od toho, či musia čeliť iba argumentom moderátorov, novinárov alebo aj argu-

mentom iných politikov. Do úvahy treba brať aj skutočnosť, že atmosféra 

po zverejnení výsledkov bola uvoľnenejšia ako pred voľbami. Presviedčanie 

potenciálnych voličov o silných stránkach zastupovanej politickej strany 

už nebolo natoľko potrebné ako si udržať dobré meno v očiach verejnosti 

a ubezpečiť ju v tom, že to, čo bolo sľúbené, bude aj dodržané. Hlavnou témou 

povolebných diskusií boli, pochopiteľne, rôzne alternatívy zloženia vlády, 

nečakané víťazstvo Ľudovej strany Naše Slovensko či politickej strany SME 

RODINA, ale predovšetkým ochota vstúpiť do koalície s politickou stranou 

Smer-SD.  

V komunikácii predsedov víťazných politických strán sa pri otázkach 

o možnom zložení vlády objavovalo vyhýbanie sa priamej odpovedi 

a otváranie iných, s ňou viac či menej úzko súvisiacich tém. Podľa Pavla 

Odaloša ide o interiérovú rečovo-komunikačnú techniku, pri ktorej politickí 

aktéri odpovedajú na jednoduchú otázku rozvláčne a vyhýbavo, v dôsledku 

čoho vzniká napätie, ktoré vyplýva z ich predstavy, aby presadili svoje názory 
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a tvrdenia bez rešpektovania otázok moderátora.2 Ako príklad môžeme uviesť 

odpoveď predsedu Slovenskej národnej strany, Andreja Danka, na otázku, 

či by si vedel predstaviť spoluprácu s politickou stranou Obyčajní ľudia: „Ja vás 

znova poprosím, kolega, lebo stále sa niekto pýta na jedného, na druhého, na tretieho 

a za všetkým sa hľadajú veci. Je veľmi skoro na takéto debaty, pretože čakáme konečné 

oficiálne výsledky volieb.“3 Na začiatku dňa bola komunikácia daného politika 

mierna a opatrná, avšak počas tlačovej konferencie vysielanej naživo vo večer-

ných hodinách sa v jeho prejave objavila väčšia istota, pričom niektoré 

vyjadrenia, ktoré prezentoval, môžeme označiť za odvážne a značne vyhra-

nené: „...mám súťažiť a nazvem to v súťaži politických strán so subjektmi, ktoré 

si kúpia bilbordy, prepáčte, a mám naozaj problém tú emóciu ovládať (...) ktoré 

tu vzniknú pred troma mesiacmi, dostanú teraz 6 miliónov dotácie (...) ktorých lídri 

majú kandidátnu listinu len z blízkych príbuzných (...) alebo presadzujú xenofóbnu 

rasistickú politiku. Toto sme dovolili.“4 Vyjadrenia tohto druhu možno zaradiť 

medzi exteriérové komunikačné techniky, ktoré nazývame škandalizácia, teda 

verejné hanobenie politických protivníkov rozširovaním polopravdivých alebo 

nepravdivých informácií, a tiež odhaľovanie nových neznámych faktov 

o činnosti politika, ktoré sú v rozpore s verejne známymi faktami.5 Otázne je, 

či by daný politik použil uvedené komunikačné postupy aj počas televízneho 

rozhovoru či diskusie, kde by mohol byť konfrontovaný s argumentmi 

moderátora alebo iných politických aktérov. Podľa Svetlany Hlavčákovej 

by mal priebeh tlačovej konferencie vzbudiť pozornosť zúčastnených, vyvolať 

v nich záujem o tému a získať ich pre vopred stanovený zámer.6 Pred začiat-

kom podobných podujatí je dôležité, aby sa politik oboznámil s názormi 

ostatných politických subjektov a tiež s názormi verejnosti. Na základe toho 

                                                           
2 ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANNOVÁ, Jana. 2003. Jazyk, média a politika. Praha: Academia, 
2003, s. 221. 
3 V politike. 2016. Televízia TA3. [cit. 06-03-2016]. 
4 V politike. 2016. Televízia TA3. [cit. 06-03-2016].  
5 BUČEK, Jaroslav. 2012. Moderátor – hlavná alebo vedľajšia postava mediálneho produktu. Bratislava: 
Univerzita Komenského, 2012, s. 143. 
6 HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. 2008. Tlačové konferencie a hovorcovia. In: Otázky žurnalistiky, 
2008, roč. 51, č. 3 – 4, s. 59. 
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by si mal následne zvoliť vhodné komunikačné techniky a obsah svojho 

vyhlásenia. Vzhľadom na to, že Slovenská národná strana sa pod vedením 

Andreja Danka opäť dostala do parlamentu a dosiahla pomerne dobrý 

výsledok, jej predseda upozornil na túto skutočnosť, čoho cieľom bolo, okrem 

iného, upevnenie priazne svojich voličov, prípadne záujem o postupné 

získavanie nových stúpencov: „Mne začína nová etapa. Z pozície človeka, advokáta, 

ktorý chcel zmeniť štandardnú politickú stranu, ktorý sníval o tom, že treba ísť cestou 

reformy starej politickej strany (...) že si netreba brať sponzorov, zakladať nové politické 

strany (...) ktorý dodržiava pravidlá, sa mi dnes končí jedna etapa.“7  

Príjemcovia, ktorí sledujú televízne komunikáty s politickým zameraním 

majú už často v danej súvislosti svoj vlastný názor a tvrdenia politických 

predstaviteľov ich ovplyvnia iba okrajovo. Viac ovplyvniteľné je nedobrovoľné 

publikum, ktoré nemá presne vymedzené preferencie.8 Predseda politickej 

strany, ktorá sa dostala do parlamentu by mal spôsob svojej komunikácie 

však prispôsobiť po voľbách najmä tak, aby si získal priazeň tých politických 

strán, s ktorými si vie predstaviť spoluprácu. Z prejavu politika Andreja Danka 

bolo evidentné, že sa rozhodol práve pre tento postup, čo usudzujeme 

na základe vyhranenosti jeho vyjadrení.   

 Opačným spôsobom postupoval predseda politickej strany Sloboda 

a solidarita, Richard Sulík, ktorý sa počas diskusie vo vysielaní Televízie 

Markíza snažil vyhýbať kritike ostatných politických strán. Aj napriek tomu, 

že vo svojich predchádzajúcich vyjadreniach nešetril na negatívnych stanovis-

kách na adresu Smeru-SD, tento raz sa rozhodol pre diplomatickú a do istej 

miery aj alibistickú odpoveď na otázku moderátora: 

Moderátor Michal Kovačič: „Pán Sulík, včera večer sa začalo hovoriť 

o naozaj nepredstaviteľnej koalícii, superkoalícii pod vedením premiéra Richarda Sulíka. 

Zdá sa, že sa to trošku rozpadá, vedeli by ste zostaviť vládu?“ 

                                                           
7 Tlačová beseda Andreja Danka o výsledkoch parlamentných volieb. 2016. Televízia TA3. [cit. 06-03-2016]. 
8 McQUAIL, Denis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 2009, s. 58. 
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Richard Sulík: „Máme zaužívané postupy, a síce, že prezident poverí víťaza 

volieb, tým je strana Smer. Predseda Fico bude poverený, aby zostavil vládu. 

Však dajme tomu procesu čas, ako sa to vyvinie. Robert Fico je skúsený politik, 

a tak uvidíme, či dokáže zostaviť vládu a keď sa mu to nepodarí, tak potom zrejme 

poverenie dostanem ja alebo niekto iný. Tak, uvidíme.“9  

 

K verejnosti sa prostredníctvom novín či televíznych správ dostáva 

množstvo informácií. Pokiaľ ich prijíma pravidelne, tak dokáže posúdiť 

a objektívne porovnať vyjadrenia politikov pred a po voľbách. Vzhľadom 

na uvedenú skutočnosť by si predstavitelia jednotlivých politických strán mali 

dávať pozor, aby sa ich mediálne vyjadrenia príliš nelíšili. Spravodajské 

vysielanie je vhodným priestorom na publikovanie komunikátov, ktoré 

by mohli príjemcov ovplyvniť pri vytváraní vlastných názorov a stanovísk. 

Výsledný žurnalistický produkt v televízii vzniká v procese kolektívnej tvorby 

a podieľa sa na ňom väčší či menší počet tvorcov, ktorí určia jeho výslednú 

podobu. „Masové médiá sústreďujú pozornosť na niekoľko málo tém, ktoré 

sa ocitli v strede záujmu verejnosti. Témy však neurčujú len novinári, 

ale aj oddelenia public relations politických strán, veľkých spoločností a pod. 

So zámerom nastoľovať témy, v ktorých by mohli prezentovať tých, ktorí 

ich platia, v čo najlepšom svetle.“10 Stanoviská politických aktérov, ktoré 

sa objavujú v televíznom vysielaní bývajú väčšinou rovnaké a nemenné. 

V prípade Sulíkovho označenia Roberta Fica za skúseného politika nie je ľahké 

posúdiť, či ide o úprimnú pochvalu alebo vypočítavý ťah. Mnohí diváci mohli 

dané vyjadrenie z jeho strany pochopiť aj ako ironickú poznámku.  

Predseda politickej strany SME RODINA, Boris Kollár, založil svoju 

politickú komunikačnú stratégiu na otvorenosti a spontánnosti, pričom sa dô-

sledne pridŕžal toho, čo verejne vyhlasoval ešte pred zverejnením volebných 

výsledkov. Za takých okolností sa politik dostáva do ľahšej pozície, pretože 

                                                           
9 Voľby 2016. 2016. Televízia Markíza. [cit. 06-03-2016]. 
10 TUŠER, Andrej a kol. 2010. Praktikum mediálnej tvorby. Bratislava: Eurokódex, 2010, s. 202.   
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neponúka verejnosti ani politickým kolegom dôvody na to, aby ho obvinili 

z klamstva. Uvedenú skutočnosť môže politik využiť aj na verejné hanobenie 

ostatných politických aktérov a poukazovanie na ich chyby, pretože v prípade, 

že si získal aspoň čiastočnú dôveru spoločnosti, tak je predpoklad, že mu budú 

recipienti z politického hľadiska viac dôverovať a ním prezentované informácie 

sa stanú dôveryhodnejšími:  

Boris Kollár: „Ja myslím, že zle počujem. Teraz sme boli pred pol hodinou 

v STV a pán Procházka pred chvíľočkou povedal, že nepovedal to, že príjme a stretne sa, 

ale že musí sa stretnúť, zídu sa, celé to zamotal. Vy klamete, vy klamete. Je nechápem, 

ja som došiel do politiky a počúvam tu samé klamstvá.“  

Radoslav Procházka: „Povedzte mi to klamstvo.“  

Boris Kollár: „No, teraz pred chvíľočkou sme boli v STV a ste povedali, že si to 

musíte prebrať a teraz nám tu rozprávate ako transparentne sa idete s každým 

stretnúť.“11 

 

Pokiaľ si politickí predstavitelia nedávajú pozor na obsah informácií, 

ktoré prezentujú, tak nie je prekvapivé, že sa dostávajú do podobných situácií. 

„Respondent nechce pred recipientom (divákom) stratiť kredit, ale, naopak, 

chce vystupovať v súlade s nárokmi kladenými na vlastnú identitu a pôsobiť 

tak presvedčivo a dôveryhodne.“12 Správna komunikačná stratégia je v politike 

nesmierne dôležitá najmä v súvislosti so zachovaním vážnosti i serióznosti. 

 Súkromné komerčné televízne stanice majú tendenciu politiku persona-

lizovať, dramatizovať a zdôrazňovať bojovný štýl zobrazovania politiky 

ako série stretov, zvratov a nečakaných odhalení. Personalizácia sa prejavuje 

dôrazom na neoficiálnu stránku života politika, ale tiež zdôrazňovaním gest, 

grimás či pripomínaním defektných výrokov. V televízii sa tiež často objavujú 

osobné konflikty medzi politikmi a ich najrôznejšie slovné súboje.13 Jednou 

                                                           
11 Voľby 2016. 2016. Televízia Markíza. [cit. 06-03-2016]. 
12 BUČEK, Jaroslav – ZOUHAR, Marián. 2015. Argumentácia a médiá. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2015, s. 137. 
13 JIRÁK, Ján – KÖPPLOVÁ, Barbara. 2009. Masové média. Praha: Portál, 2009, s. 348. 
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z úloh moderátora je zvládnuť a upokojiť účastníkov diskusie, pokiaľ 

by k niečomu podobnému došlo. Nevinne pôsobiaci konflikt medzi politikmi 

by sa totiž ľahko mohol vyhrotiť do závažnejšej roztržky, ktorá by znehodnotila 

priebeh celej diskusie. Moderátori sa však nestretávajú iba s konfliktnými, 

ale aj s komickými situáciami. Stále však platí, že novinárstvo plní v spoločnosti 

významné funkcie a prostredníctvom médií informuje verejnosť o aktuálnom 

dianí. Podľa Andreja Tušera je objektívnosť základným atribútom novinárskej 

práce, čo znamená, že novinár by si mal nevyhnutne osvojiť vyvážený prístup 

k stvárňovaným javom a faktom.14 Priebeh politickej diskusie by si mal zacho-

vať dostatočnú vážnosť, za čo zodpovedá najmä moderátor. V televíznom 

vysielaní sa stretávame s prepájaním politiky a zábavy, s čím súvisí pojem 

infotainment. Uvedená skutočnosť spôsobuje, že médiá sa prispôsobujú 

povrchnému vnímaniu zo strany publika, obsah zjednodušujú a ponúkajú 

výpovede, ktoré si nevyžadujú veľkú psychickú námahu na to, aby boli 

pochopené. Diváci si postupne zvykli na podobné postupy zo strany médií 

a vytvorili si k nim vzťah a dôveru. Vzhľadom na to považujú ponúkané 

obsahy za dôveryhodné a spôsob ich podávania za prijateľný. Táto skutočnosť 

je v mnohých prípadoch zneužívaná nielen zo strany masových médií, 

ale aj jednotlivých politických aktérov. „Informácie, ktoré sú spoločensky dôle-

žité, či už z ekonomického, politického alebo iného hľadiska, sa jednoducho 

ignorujú preto, lebo nemajú dostatočný komerčný potenciál.“15 V rámci 

politických diskusií si treba dávať pozor na to, aby politickí aktéri svojimi 

zábavnými poznámkami alebo zľahčovaním prezentovaných tém neodvádzali 

pozornosť publika od dôležitých faktov a skutočností. Mal by to byť práve 

moderátor televíznej relácie, ktorý podobné pokusy zo strany respondentov 

zastaví a zabezpečí návrat diskusie k pôvodnej téme. V povolebných diskusiách 

sa medzi politikmi vyskytli okrem vtipných podpichovačných dialógov aj vý-

meny nevhodných poznámok so sexuálnym podtónom:  

                                                           
14 TUŠER, Andrej. 2010. Ako sa robia noviny. Bratislava: Eurokódex, 2010, s.180.  
15 BUČEK, Jaroslav – ZOUHAR, Marián. 2015. Argumentácia a médiá. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2015, s. 37. 
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Moderátorka Zlatica Puškárová: „No, veď povedzte (…) sa to tu tak pekne 

rozbehlo, pán Matovič žmurká.“ 

Béla Bugár:  „Na koho?“ 

Moderátorka Zlatica Puškárová: „No, aj na vás, na mňa asi nie.“ 

Igor Matovič: „Nie, ja som na ženy...“ 

Béla Bugár: „Veď práve.“ 

Moderátorka Zlatica Puškárová: „Tak, ale politický záujem máte iný, 

momentálne, predpokladám.“ 

Boris Kollár: „Myslím, že to je moja doména, chlapci.“ 

Moderátorka Zlatica Puškárová: „Neviem, či by ste boli taký žoviálny aj pred 

voľbami, pán Kollár.“ 

Boris Kollár:  „Už sa smejem len.“ 

Richard Sulík: „Boris, u teba to je aj s koncovkou, vieš.“  

Moderátorka Zlatica Puškárová: „Zachovajme si úroveň, prosím, pán 

Sulík.“16 

 

Pred samotnou tvorbou akéhokoľvek komunikátu je potrebné, 

aby si jeho tvorca stanovil, resp. určil cieľové publikum a základné posolstvo, 

ktoré chce divákovi odovzdať. „Televízia, umožňujúca simultánny prenos 

obrazu aj zvuku, je z tohto hľadiska médiom poskytujúcim pomerne široký 

manévrovací priestor ,zahrávania‘ sa so skutočnosťou.“17 Moderátori by mali 

byť, podobne ako politickí aktéri, opatrní v súvislosti s verbálnymi i neverbál-

nymi prejavmi. Vo vyššie uvedenej ukážke sa využíva spôsob komunikácie, 

ktorý hraničí so štýlom využívaným v zábavných reláciách – tzv. talk show, 

pričom tento žáner spočiatku začínal ako televízny rozhovor s celebritami 

a ako formát „raňajkového“ vysielania. Na tomto príklade sa prejavuje neustále 

prelínanie žánrov, ktoré súvisí s aktuálnymi mediálnymi trendmi. 

Aj keď v reláciách s politickým zameraním sa takmer vôbec nevyskytuje, 

                                                           
16 Voľby 2016. 2016. Televízia Markíza. [cit. 06-03-2016]. 
17 MIKULÁŠ, Peter. 2008. Model žánrovej klasifikácie TV programov. In: Otázky žurnalistiky, 
2008, roč. 51, č. 3 – 4, s. 49. 
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s nástupom nových médií a tiež so zmenou očakávaní či vkusu publika začali 

čisté pôvodné žánre ustupovať hybridným formám. „…v priebehu vývoja 

televíznych žánrov dochádza k hybridizáciám a mutáciám, ktoré v posledných 

rokoch - predovšetkým v súvislosti s konvergenciou televízie a nových médií - 

permanentne gradujú.“18 Politické televízne diskusie sú dopĺňané príspevkami 

v dokrútkach, prípadne vyjadreniami politikov či odborníkov, ktorých sa daná 

téma týka, no nie sú prítomní v štúdiu. Spomenuté žánrové prelínanie 

je vhodným spôsobom, ako konkrétnu reláciu ozvláštniť a zvýšiť záujem 

publika, čo platí aj o politicky zameraných mediálnych komunikátoch. 

Charakter televíznej relácie do istej miery závisí aj od toho, či je vysielaná 

na obrazovkách súkromnej komerčnej alebo verejnoprávnej televízie. V oboch 

prípadoch by však mal byť moderátor politickej diskusie jej hlavnou 

a dominantnou postavou. Politickí aktéri s dominantnejším spôsobom správa-

nia majú tendenciu preberať túto moderátorskú úlohu a snažia sa rozhodovať 

o priebehu televíznej relácie. Za takých okolností však dochádza k tomu, 

že moderátor stráca moc nad selektovaním informácií, ktoré sa dostanú 

k divákovi. K podobnej situácii došlo aj počas politickej diskusie Rozhlasu 

a televízie Slovenska (RTVS):  

Boris Kollár: „Mňa to strašne baví v tej politike, lebo vidím...“ 

Moderátor Branislav Dobšinský: „...vedeli by ste si predstaviť, že...?“ 

Boris Kollár: „...mňa to strašne baví ako tí kolegovia hmlia a zase 

sa nevyjadrujú k veci. Ja to poviem rovno, my sa stretneme s každým. Keď nás pozve 

premiér Fico, stretnem sa s ním. Keď nás vyzve kolega zo strany pána Kotlebu, 

tak sa s ním stretneme...“ 

Moderátor Branislav Dobšinský: „...nie, moja otázka, ale znela...“ 

Boris Kollár: „Prosím vás pekne, nechajte ma dohovoriť...“ 

Moderátor Branislav Dobšinský: „...toto je moderovaná debata...“ 

                                                           
18 MIKULÁŠ, Peter. 2008. Model žánrovej klasifikácie TV programov. In: Otázky žurnalistiky, 
2008, roč. 51, č. 3 – 4, s. 41.  
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Boris Kollár: „...doteraz ste mi nedali možnosť, všetci rozprávali aj štyrikrát, 

tak teraz nechajte mňa, nech sa vykecám, dobre?“19 

 

Na reakciách podobného typu zo strany respondentov má často zásluhu  

samotný moderátor, čo sa stalo aj v tomto prípade. „V kultivovanom prostredí 

moderátor nekladie otázky, ktoré majú zaskočiť, zhodiť a zahnať respondenta, 

ale skôr umožňujú jeho sebareprezentáciu. Povzbudzuje hosťa, aby rozvinul 

svoj pohľad a podporil svoje názory.“20 Moderátor povolebného štúdia Roz-

hlasu a televízie Slovenska (RTVS) nereagoval v niektorých situáciách prime-

rane, čím vytvoril medzi sebou a respondentmi napätú atmosféru, ktorej 

dôsledkom boli podráždené reakcie politických aktérov. Podobné správanie 

moderátora môže u diváka vyvolať dojem zaujatosti voči niektorým hosťom, 

čím sa znižuje nielen dobré meno daného komunikátora, ale tiež relácie 

a televízie, ktorá ju vysiela. „Publikum je kritériom účinnosti média aj jeho 

efektívnosti. Od záujmu či nezáujmu publika závisí existencia konkrétnych 

titulov novín a časopisov, rozhlasových a televíznych staníc, ale aj konkrétnych 

relácií.“21 Povolebná diskusia Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) bola 

vedená dvoma moderátormi, pričom okrem neprimeraného správania k res-

pondentom považujeme za potrebné uviesť aj občasnú nevhodnosť a neprime-

ranosť položených otázok:  

Moderátor Martin Strižinec: „Pán Bugár, keď sa pozerám na túto zostavu, 

tak už patríte naozaj medzi najstarších politikov, funkčne najstarších.“  

Béla Bugár: „Čo to má znamenať?“ 

Moderátor Martin Strižinec: „Že či náhodou už necítite...“  

Moderátor Branislav Dobšinský: „...úctu k šedinám...“ 

                                                           
19 Parlamentné voľby 2016. 2016. Rozhlas a televízia Slovenska. [cit. 06-03-2016]. 
20 BUČEK, Jaroslav. 2012. Moderátor – hlavná alebo vedľajšia postava mediálneho produktu. 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, s. 136. 
21 HRADISKÁ, Elena – BREČKA, Samuel – VYBÍRAL, Zbyněk. 2009. Psychológia médií. 
Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 247. 
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Moderátor Martin Strižinec: „Áno, úctu k šedinám. Vydržíte v politike celé 

štyri roky? Vydržíte v politike ešte to ďalšie volebné obdobie?“ 

Béla Bugár: „Ja som vydržal veľa vecí, takže vydržím aj to, otázne je ako.“22  

 

Pokiaľ by sa podobný typ otázky vyskytol v relácii komerčnej Televízie 

Markíza, bolo by menej nutné sa pozastavovať nad jej nevhodnosťou, avšak 

na obrazovkách verejnoprávnej televízie by sa podobné komunikačné postupy 

nemali v žiadnom prípade objavovať. Moderátor by mal byť profesionál 

vo vedení diskusie so schopnosťou odhadnúť primeranosť svojho správania. 

„Moderátor okrem pomerne hlbokej znalosti problematiky reguluje tok disku-

sie, proporčne udeľuje a odníma slovo komunikačným partnerom a nezabúda 

ani na širší kontext.“23 V komunikácii by sa mal sústrediť prioritne na riešenie 

problému a neprejavovať akýkoľvek druh sympatie či antipatie ku komunikač-

nému partnerovi. 

 Politickí aktéri musia byť po voľbách pripravení nielen na otázky 

moderátorov, ale aj novinárov počas tlačových konferencií. Pokiaľ dokážu 

narábať s informáciami a verejne neprezentujú rôzne druhy informácií, nemali 

by mať žiadny problém s efektívnym uvádzaním argumentov. „Argumentácia 

je činnosť, ktorú aktér uskutočňuje vtedy, keď uvádza dôvody, prečo by niekto 

mal akceptovať určité cieľové tvrdenie alebo vtedy, keď uvádza dôvody, prečo 

by niekto mal konať určitým spôsobom.“24 Novinári v niektorých prípadoch 

konkrétny fakt či skutočnosť prekrútia, pričom očakávajú, že respondenta 

uvedú do rozpakov. Ak sa politik dokáže za takýchto okolností obhájiť, 

mal by použiť protiargument, resp. uviesť veci na správnu mieru. Skúsení 

politickí predstavitelia sa iba málokedy nechajú zmiasť a svoje stanovisko 

sú schopní bez väčších problémov obhájiť. Do podobnej situácie sa dostal 

                                                           
22 Parlamentné voľby 2016. 2016. Rozhlas a televízia Slovenska. [cit. 06-03-2016]. 
23 ČMEJRKOVÁ, Světla – HOFFMANNOVÁ, Jana. 2003. Jazyk, média a politika. Praha: Academia, 
2003, s. 181. 
24 BUČEK, Jaroslav – ZOUHAR, Marián. 2015. Argumentácia a médiá. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 2015, s. 142.  
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aj predseda politickej strany Most-HÍD, Béla Bugár, počas povolebnej tlačovej 

konferencie:   

Novinárka: „Vy ste sa asi pre hodinou vyjadrili, že vyvodíte dôsledky 

vo vzťahu k regionálnym štruktúram. Chcem sa spýtať, či aj v personálnej oblasti, iným 

slovami, či budú padať hlavy?“ 

Béla Bugár: „Toto som zrovna takto nepovedal. Hovoril som o tom, že ak niekto 

hovorí o dôsledkoch, treba vidieť, že máme ten istý výsledok (...) percentuálne, namiesto 

6,9% máme 6,5%, ale ten počet hlasov je skoro identický, takže nemôžeme povedať, 

že sme prepadli, len naše očakávania boli oveľa väčšie, a práve preto som povedal, 

že treba robiť analýzu aj v regiónoch, kde sme predtým mali lepšie možnosti a výsledok 

je nakoniec trošku iný. Ale som nepovedal, že vyvodíme osobnú zodpovednosť, 

napríklad voči regionálnym štruktúram. Keď sme neprepadli, prečo by som naznačoval 

niečo, čo nemusí byť? To, že niektorí to takto chápu, prepáčte, ale znovu musím 

povedať, ja hovorím o analýze (...) aby sme sa vedeli v budúcnosti vyvarovať aj určitých 

vecí, ktoré boli voči nám zneužívané.“25  

 

„Deväťdesiate roky priniesli do televízie na Slovensku a v Čechách 

zmenu vo verejných prejavoch politikov, ich charakter sa zmenil z monologic-

kého na dialogický.“26 Televízna publicistika ponúka priestor na politickú 

komunikáciu v televíznych diskusiách, kde zohráva dôležitú úlohu moderátor, 

ktorý určuje štýl rozhovoru a v úlohe spojovacieho a organizačného článku 

spoluvytvára dramaturgicky komponovaný celok.27 Cieľom politickej komu-

nikácie v televíznom vysielaní je informovať verejnosť o činnosti politikov tak, 

aby si na základe týchto informácií mohla vytvoriť dostatočne zodpovedný 

názor. Daná skutočnosť sa týka nielen predvolebného, ale aj povolebného 

obdobia, počas ktorého dochádza k zmene komunikačných postupov politic-

kých aktérov, a to v súvislosti so zmenou zacielenia ich politického pôsobenia.  

                                                           
25 Tlačová beseda Bélu Bugára o výsledkoch parlamentných volieb. 2016. Televízia TA3. [cit. 06-03-2016]. 
26 BUČEK, Jaroslav. 2012. Moderátor – hlavná alebo vedľajšia postava mediálneho produktu. 
Bratislava: Univerzita Komenského, 2012, s. 136. 
27 Tamže, s. 48. 
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SUMMARY 

Political Communication in Journalism Genres 

Media have very important role of processing and spreading objective and trustworthy 

information for the society according to its interests and needs. They have the power 

to influence political view of many people. Television broadcasting space offers the possibility 

for politics to share their ideas and opinions that they want the audience to be informed about. 

If television discussion is led by professional moderator it can be a responsible source 

of political information.    
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