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ÚVOD 

 

 Začiatky bývajú väčšinou pre každého ťažké. A netýka sa to len nás – 

ľudí – ako tvorcov kultúry, ale aj samotných produktov kultúry. Myšlienok, 

názorov, tradícií, zvykov, umeleckých artefaktov a v neposlednom rade 

aj vedeckých knižných publikácií vo forme monografií, kompendií, traktátov, 

zborníkov alebo časopisov. V kontexte toho je viac ako zrejmé, že ani nami 

predkladaný, nový a ešte stále sa kreujúci zborník Katedry žurnalistiky 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, nesúci názov 

Žurnalistika, médiá, spoločnosť1, to nebude mať v súboji o laického 

či analytického čitateľa ľahké.  

Spomínané začiatky bývajú však o to ťažšie, keď niet na čo nadväzovať, 

čím sa inšpirovať, čo kontinuálne rozvíjať a zdokonaľovať. Našťastie, nebol 

to náš prípad. Prácu pri kreovaní a koncipovaní predkladaného, nového 

zborníka vedeckých príspevkov a štúdií Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave nám výrazne uľahčil fakt, že sme sa mohli 

oprieť o dlhoročnú tradíciu iného kolektívneho diela vedecko-teoretického 

charakteru, pravidelne vychádzajúceho v minulosti na našej katedre, 

a to na známe periodikum Žurnalistika. Na jeho redakcii sa podieľali 

tie najväčšie osobnosti slovenskej žurnalistiky ako Juraj Vojtek, Ľudovít Jacz, 

Andrej Tušer, Jozef Vatrál, Ján Sand či súčasný garant odboru žurnalistika 

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, profesorka Danuša Serafínová. 

Uvedený menoslov svedčí nielen o fundovanosti celej seriálovej publikácie, 

ale aj o napredovaní samotného vedného odboru – žurnalistiky. 

Dnes – s odstupom niekoľkých rokov – môžeme vyjadriť len poľutovanie, 

ba trpké sklamanie, že tradícia zborníkov zameraných na problematiku teórie 

a praxe žurnalistiky, médií a masmediálnej komunikácie z dielne toho 

žurnalistického pracoviska, ktoré tvorí súčasť najväčšej a najstaršej univerzity 

na Slovensku, bola prerušená. Preto je logické a prirodzené, že sme sa rozhodli 

túto tradíciu obnoviť, a  znovuvytvoriť tak pravidelne vychádzajúcu recenzovanú 
                                                           
1 O názve zborníka rozhodli samotní členovia Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave v internom prieskume (ankete), v ktorom si mohli vybrať z viacerých 
ponúkaných možností názvu zborníka, príp. uviesť vlastný názov, ktorý preferujú. 
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vedeckú kolektívnu publikáciu moderného typu, zaoberajúcu sa výskumom, 

analýzou a explanáciou mediálneho diskurzu2 v širších interdisciplinárnych 

súvislostiach, nakoľko práve takéto interdisciplinárne smerovanie je v zhode 

so súčasným trendom v modernej teórii vedy, žurnalistiku a masmediálnu 

komunikáciu nevynímajúc.  

Zborník Žurnalistika, médiá, spoločnosť, ktorého prvé číslo sa práve 

pred vami otvára, a ktorý máme v pláne vydávať dvakrát do roka (s redakčnými 

uzávierkami vždy 30. apríla a 31. októbra daného roku), kompozične pozostáva 

z dvoch celkov. Jeho väčšiu, nosnú časť tvoria štúdie a príspevky (konferenčné 

i nekonferenčné), ktorých sceľujúcim prvkom je snaha o komplexné 

a objektívne zachytenie fenoménu súčasných médií, resp. dnešnej mediálnej 

kultúry. Druhú časť tvoria hodnotiace správy, posudky a recenzie, ktoré jednak 

dokumentujú aktuálnu činnosť Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave a jej aktivity, a jednak sú obrazom toho, 

čo sa na mediálnom ako aj knižnom trhu v súvislosti s masovokomunikačnými 

prostriedkami deje. 

Do aktuálneho vydania elektronického zborníka Žurnalistika, médiá, 

spoločnosť s poradovým číslom 1 sme zaradili dovedna deväť doposiaľ 

nepublikovaných autorských príspevkov, majúcich charakter vedeckých štúdií 

v rozsahu 11 až 18 normostrán, štyri hodnotiace správy, informujúce 

predovšetkým o návšteve svetoznámeho amerického novinára a držiteľa 

Pulitzerovej ceny, Joshua Friedmana, na Univerzite Komenského a napokon tri 

recenzie, resp. recenzné posudky. 

Štúdie Miloša Horvátha  a Márie Follrichovej  majú teoreticko-metodolo-

gický charakter a zameriavajú sa v prvom prípade na analýzu a explanáciu 

komunikačného modelu aplikovateľného vo sfére žurnalistiky a  na vznik, 

históriu a charakter investigatívnej žurnalistiky v prípade druhom. Jana 

Sokolová  venuje pozornosť rozmanitým spôsobom odkazovania (citovania, 

                                                           
2 Pojem – termín diskurz vo všeobecnosti označuje určitý súbor, presnejšie povedané systém 
kultúrnych reprezentácií skutočnosti, ktorého vznik, štruktúra a fungovanie sú spoločensky 
determinované (teda zásadne v zhode so spoločenským vývojom) a ktorý vystupuje ako nosič 
koherentnej sady významov o istej tematickej oblasti – v našom prípade oblasti 
masovokomunikačných prostriedkov (masmédií). Ide dnes o takmer „imidžový“ termín, ktorý 
sa s obľubou využíva prakticky vo všetkých spoločenských a humanitných vedách. 
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parafrázovania a pod.) na informačné zdroje v profesijnej praxi novinára a ich 

potenciálne variabilnú pragmatickú interpretáciu. Róbert Šedivý  zase ponúka 

originálny pohľad na slovenskú politickú kultúru vo svetle televíznych politických 

kabaretov, v súčasnosti absentujúcich v programovej ponuke našich 

audiovizuálnych médií.  

V ďalších príspevkoch od autorov Jaroslava Bu čeka a Viery Lehoczkej  

sa upozorňuje na fenomén komercializácie a bulvarizácie, ktoré sú v čoraz 

väčšej miere prítomné v súčasných masmédiách. Spomínaní autori nazerajú 

na daný problém cez prizmu televízneho, resp. rozhlasového moderátora.  

Rusku a jeho „pokrivenému“ obrazu, prezentovanému médiami 

na západe, sa zaoberá mladá výskumníčka a rusistka, Veronika Knapcová , 

a v záverečnej komparatívnej štúdii Irina Dulebová  zrozumiteľnou formou 

tematizuje problematiku paremiologických lexikálnych jednotiek na podklade 

ruského a slovenského masmediálneho diskurzu. 

Veríme, že aj týmto obsahom si náš nový zborník príspevkov z teórie, 

výskumu a praxe masmediálnej komunikácie Žurnalistika, médiá, spoločnosť 

nájde postupom času svoje miesto na akademickom, vedeckom i mediálnom 

poli a dokáže osloviť širšiu vrstvu záujemcov o mediálnu problematiku navzdory 

veľkému počtu aktuálne vychádzajúcich teoretických i praktických mediálnych 

príručiek, popularizačných magazínov a iných publikačných výstupov z oblasti 

masmediálnej komunikácie. Prispieť k tomu, prirodzene, môžu nielen členovia 

redakcie a recenzenti, ale aj samotní autori príspevkov, ktorých základňu 

sa budeme snažiť postupne rozširovať za účelom nadviazania systematickej 

spolupráce aj s inými katedrami či fakultami doma i v zahraničí. Touto cestou 

by sme tak radi oslovili potenciálnych záujemcov o publikovanie v našom 

zborníku do budúcnosti a zároveň poďakovali tým, ktorí sa autorsky podieľali 

na obsahovom stvárnení jeho prvého čísla.  

 

Miloš H O R V Á T H 

(editor) 
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KOMUNIKAČNÝ MODEL APLIKOVATEĽNÝ 

V ŽURNALISTIKE A JEHO KOMPONENTOVÁ ANALÝZA1 

Communication Scheme Used for Journalism and its Analysis 

 

MM  ii  ll  oo  šš      HH  OO  RR  VV  ÁÁ  TT  HH  

 

ABSTRACT: Presented paper has didactical and methodological character. We centre 

our attention on the very basis of the communication process – its semiotic fundament. 

According with this fact we consider mass media communication as only one of the operating 

modes of the communication in general. Concretely is our paper aimed to describe and explain 

two models of communication – elementary and also complex. We analyse its components 

and apply them for specific communication sphere of journalism. Especially, we focused 

on context as the critical factor (component) of pragmatic dimension of any communication act. 

 

ABSTRAKT: Predkladaný príspevok má teoreticko-metodologický a didaktický charakter. 

Obraciame v ňom pozornosť na samotnú prapodstatu komunikovania vôbec, t. j. na semiotické 

východiská komunikačného procesu (prenosu), pričom masmediálnu komunikáciu považujeme 

„len“ za jeden z operačných módov globálneho komunikačného rámca. Na podklade dvoch 

transmisívnych modelov komunikácie – elementárneho a komplexného – a následnej analýzy 

ich jednotlivých komponentov poukazujeme na osobitosti ako aj možné systémové obmedzenia 

komunikácie realizovanej prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Špeciálnu 

pozornosť venujeme kontextu ako nevyhnutnému, kritickému pragmatickému faktoru 

uskutočnenia akéhokoľvek komunikačného aktu, komunikačnú sféru žurnalistiky nevynímajúc.  

 

KEY WORDS: Semiotics, pragmatics, communication, mass media communication, elementary 

communication scheme, complex communication scheme, context. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Semiotika, pragmatika, komunikácia, masmediálna komunikácia, 

elementárny komunikačný model, komplexný komunikačný model, kontext. 

  

 Jednou z možností, ako reflektovať súčasné vývojové trendy ako aj 

anomálie a defekty vo sfére žurnalistiky (masmediálnej komunikácie), je obrátiť 

                                                           
1 Príspevok v skrátenej verzii odznel na konferencii s názvom Reflexia médií 21. storočia, ktorú 
zorganizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov v rámci Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku 2011. 
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pozornosť na samotný metodologický základ, resp. prapodstatu komunikovania 

vôbec s cieľom na tejto báze poukázať na špecifiká, ale aj potenciálne 

obmedzenia do veľkej miery osobitej formy komunikácie, realizovanej 

prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov – súčasných médií 

(printových, rozhlasových, audiovizuálnych i elektronických). Onou bázou 

je podľa našej mienky teoretický model komunikácie, prostredníctvom ktorého 

možno schematickým (zjednodušeným) spôsobom popísať a vysvetliť vnútorný 

mechanizmus komunikačného procesu vo všetkých jeho fázach, t. j. od iniciácie 

určitého komunikačného aktu a transformácie jeho obsahu do konvenčnej sady 

znakov, cez jeho objektívnu (materiálnu) realizáciu až po jeho adekvátne 

dekódovanie a konečné teleologické naplnenie, spočívajúce na dosiahnutí 

(reálnom alebo aspoň anticipovanom) vopred stanoveného komunikačného 

zámeru.  

Ako sme už naznačili, masmediálna komunikácia je len jednou z foriem, 

resp. opera čných módov globálneho komunika čného rámca , a teda spadá 

rovnako ako iné operačné módy do oblasti teórie komunikácie, 

resp. komunikológie2. Zároveň je evidentné, že proces komunikácie v zmysle 

prenosu postojových alebo faktických informácií znakového charakteru 

od expedienta (odosielateľa) smerom k percipientovi (prijímateľovi) cez určitý 

komunikačný kanál (reálny alebo virtuálny) nie je vlastný len človeku ako 

najvyššiemu subjektu v evolučnej hierarchii, ale aj nižším formám primátov, 

ba dokonca (v istom ohľade) aj jednobunkovým organizmom. Prílišné 

zdôrazňovanie antropocentrizmu v komunikológii považujeme teda 

za metodologicky chybné, nakoľko je preukázané, že aj nižšie formy živočíchov 

sú schopné komunikovať na podobnom semiotickom základe ako človek 

dnešného typu – homo sapiens sapiens. Z povedaného vyplýva, že proces 

semiózy a jeho následného modelovania sa vzťahuje rovnako na nižšie formy 

komunikácie (napríklad komunikáciu pomocou pachov, chutí, taktilnú 

komunikáciu a pod.) ako aj na jazykovú (rečovú, verbálnu) komunikáciu človeka 

ako sociálnej a kultúrnej bytosti. 

                                                           
2 Pojem komunikológia pochádza od pôvodom českého filozofa dlhodobo žijúceho v Brazílii, 
Viléma Flussera (1920 – 1991), ktorý ním analogicky, ako je tomu pri pojmoch biológia, 
zoológia, geológia a pod., označil náuku o ľudskej komunikácii (bližšie pozri Flusser, 2002). 
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Za podstatou komunikovania vo všeobecnosti stoja, ako sme už nazna-

čili,  univerzálne procesy semiózy – designácia, signifikácia, denotácia. 

Na pozadí známeho semiotického trojuholníka je designácia  vzťahom 

kognitívneho odrazu, t. j. vzťahom medzi ideálnym obsahom znaku 

a predmetom objektívnej reality, ktorej tento ideálny obsah zodpovedá. 

Signifikácia  je zase vzťahom vyjadrenia zmyslu, t. j. vzťahom medzi ideálnym 

obsahom znaku a jeho formálnym vyjadrením a denotácia  arbitrárnym3 

vzťahom medzi predmetom objektívnej reality a jeho konvenčným formálnym 

vyjadrením (Ondruš – Sabol, 1981, 61 – 63). 

Zo samotného lexikografického výkladu slova model ako aj jeho 

konceptuálnej charakteristiky nám vychodí, že pri ňom ide vždy o abstraktnú 

a do väčšej či menšej miery zjednodušenú schému (náčrt) istého procesu alebo 

javu, ktorej predstava nám umožní lepšie pochopiť podstatu skúmaného javu 

alebo procesu, a to tým, že každý model „zjednodušuje realitu, vyberá 

z nej kľúčové prvky a poukazuje na vzťahy“ (McQuail – Windahl, 1989). 

Na druhej strane „jednou z najdôležitejších a pritom najťažších úloh pri tvorbe 

modelu býva určenie hraníc jeho platnosti“ (Horecký – Sokolová, 2003, s. 20), 

teda toho, na akú triedu javov sa daný model vzťahuje, ale aj toho, ktoré 

parciálne roviny, resp. úrovne existencie a fungovania príslušného javu 

sa v jeho štruktúre aktualizujú, resp. preferujú.  

Rešpektujúc uvedené pozitíva i negatíva modelovania v rozličných 

vedných odboroch, je konštrukcia rôznych typov modelov potrebná a opodstat-

nená najmä tam, kde bádateľ priamym pozorovaním nemôže preniknúť 

k samotnej podstate sledovaných javov. Vysoký počet rozmanitých druhov 

a typov modelov, vzťahujúcich sa na komunikáciu (komunikačné akty), svedčí 

o tom, že semiotika a teória komunikácie sú práve tými odvetviami vedecko-

výskumnej činnosti, ktorých rozvoj závisí aj od ich tvorby, deskripcie a následnej 

analýzy a explanácie. Dokazuje to i Denis McQuail, ktorý vo svojom Úvode 

                                                           
3 Pod pojmom arbitrárny rozumieme nemotivovaný, ľubovoľný, resp. konvenčný. 
Prostredníctvom arbitrárnosti sa upozorňuje na fakt, že v štruktúre jazykového znaku niet 
v drvivej väčšine prípadov nijakej vnútornej ani vonkajšej súvislosti medzi predmetom 
objektívnej reality (denotátom, referentom) a jeho formálnym vyjadrením v jazyku 
(designátorom, signifikantom), čoho dôkazom je okrem iného existencia lexikálnej polysémie 
v jazykoch alebo samotná diferenciácia lexikálnej stavby jednotlivých jazykov. 
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do teorie masové komunikace (1999, s. 78) uvádza hneď štyri modely masovej 

komunikácie (prenosový, rituálový – výrazový, propagačný a príjmový), 

z ktorých každý odráža odlišný prístup k chápaniu úlohy podávateľa a príjemcu 

v masmediálnej komunikačnej situácii. 

Model, na ktorý sa najčastejšie odkazuje v súvislosti s vysvetľovaním 

a následným interpretovaním podstaty žurnalistickej komunikácie, je lineárny 

transmisívny (prenosový) model komunikácie , ktorého konštrukčnou osou 

je vysielanie a prenos zakódovanej informácie od expedienta (odosielateľa) 

smerom k percipientovi (prijímateľovi). Hoci tento model, ako ďalej uvidíme, 

vykazuje evidentné metodologické nedostatky, zameriame sa v našom výklade 

na komponentovú analýzu práve tohto modelu komunikácie a jeho aplikáciu 

na existenčné podmienky masmediálneho diskurzu. 

S najvyššou mierou zovšeobecnenia a zjednodušenia sa v rámci 

spomínaného lineárneho transmisívneho modelu komunikácie stretávame 

pri elementárnom komunika čnom modeli , ktorý v minimálnej konfigurácii 

pozostáva z troch, resp. štyroch4 komponentov: vysielača (expedienta), 

informácie (vstupnej a čiastočne modifikovanej výstupnej), komunikačného 

kanála a prijímača (percipienta). 

V stručnosti popíšeme štvoricu uvedených komponentov. Vysiela č 

(expedient)  je individuálny alebo inštitucionálny subjekt (fyzická alebo 

právnická osoba), ktorý sa rozhodne komunikovať, a teda vysielať zakódovaný 

signál s istým zámerom (cieľom). Informácia  čiže text (jeho význam a zmysel) 

je produktom rozhodnutia vysielača komunikovať, resp. tým kvôli čomu sa daný 

komunikačný akt uskutočňuje. Na tomto mieste je nutné zdôrazniť, že vysielaná 

informácia sa nikdy celkom nezhoduje s informáciou percipovanou, a to najmä 

v dôsledku komunikačného šumu (komunikačných bariér) a odlišných 

znalostných a skúsenostných štruktúr na strane expedienta a percipienta. 

Pod komunika čný kanál  zahŕňame prostredie, v rámci ktorého sa 

komunikačná výmena (komunikačný prenos) uskutočňuje a ktorý spája aktérov 

jazykovej komunikácie. Môže mať reálny, fyzický charakter (najčastejšie 

                                                           
4 Tri komponenty obsahuje vtedy, keď z komunikačnej schémy vynecháme aj samotnú 
informáciu (jej význam a zmysel), nakoľko práve kvôli nej sa daný komunikačný akt 
uskutočňuje, a je teda implicitne prítomná v každom komunikačnom prenose. 
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vzduch) alebo charakter virtuálny, ako tomu je spravidla pri masmediálnej 

komunikácii. A napokon prijíma č (percipient)  je subjekt, resp. objekt, ktorého 

realizovaný komunikačný akt zasahuje (alebo aspoň má zasahovať) v dôsledku 

správneho dekódovania signálu. 

Celý tu naznačený priebeh a výsledok komunikačného procesu možno 

zhrnúť nasledovne: jeden z komunikantov sa rozhodne komunikovať, zakóduje 

svoju informáciu (postojového alebo faktického charakteru), vyšle 

ju cez komunikačný kanál smerom k potenciálnemu adresátovi, ten ju zachytí – 

aj keď už v čiastočne pozmenenej podobe – a pomocou svojho individuálneho 

interpretačného mechanizmu prijatú informáciu (správu) dekóduje.  

 

ELEMENTÁRNY KOMUNIKA ČNÝ MODEL 

 

Ex ���� Inf ���� KK ���� Inf’ ���� Pe 

 

LEGENDA: 

Ex – expedient; Inf  – informácia; KK  – komunikačný kanál; Inf’  – modifikovaná 

informácia; Pe – percipient 

 

Je viac ako zrejmé, že uvedený elementárny komunikačný model 

nevystihuje v úplnosti iniciačnú, procesuálnu, rezultatívnu, a napokon 

ani pragmatickú stránku komunikácie. Upozorňuje na to aj Michal Bočák (2006, 

s. 426) a dodáva: „Transmisívny model komunikácie je typickým produktom 

pozitivistickej, kvantitatívnej, redukcionistickej sociálnovednej paradigmy.  

Podstatu komunikácie vystihuje, no keďže, tak ako akýkoľvek model, musí byť 

jednoduchý, zákonite prehliada niektoré jej detaily. Závažné je to obzvlášť 

v prípade masmediálnej komunikácie, ktorá je na každom stupni komplexnejšia 

a prenosové modely ju preto zjednodušujú až natoľko, že miesto toho, aby 

pomáhali médiám porozumieť, ich chápanie dlho komplikovali“ (tamže, s. 427).  

Z uvedených dôvodov aj my siahneme po komplexnejšom modeli 

komunikácie a aplikujeme ho na podmienky masmediálneho diskurzu. K tomu 

nám poslúži komunikačný model (schéma) vypracovaná známym talianskym 
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semiotikom a estetikom Umbertom Ecom (2009, s. 48), ktorý doplníme 

o nevyhnutný prvok kontextu, pretože práve kontext považujeme za rozhodu-

júci (kritický) faktor pragmatického nazerania na p odstatu a fungovanie 

jazyka a jazykových štruktúr – textov . Tento, komplexný komunikačný model, 

sa skladá z nasledujúcich desiatich komponentov. 

(1) Zdroj . Pod zdrojom rozumieme základný excita čný prvok  

v komunikácii, čiže moment vzbudenia, ktorý stimuluje k uskutočneniu istého 

komunikačného aktu. Vo sfére žurnalistiky v tomto zmysle najčastejšie za zdroj 

považujeme vypuknutie alebo priebeh či konečný výsledok závažných udalostí 

širšieho spoločenského charakteru.  

V poslednom čase sme však čoraz častejšie svedkom toho, že zdrojmi 

sa stávajú aj rôzne kuriozity, škandály či senzácie menšieho až minimálneho 

rozsahu, ktoré nijako neobohatia členov danej society v zmysle rozširovania 

ich informačnej (poznatkovej) bázy. V súvislosti s tým sa nastoľuje otázka, 

či takéto podnety – zdroje a z nich vyprodukované komunikáty vôbec patria 

do žurnalistickej sféry komunikácie, nakoľko u nich absentuje prvok 

spoločenskej závažnosti. 

(2) Vysiela č. Vysielačom v žurnalistike môže byť jednotlivec alebo 

skupina jednotlivcov, ktorí vysielajú signál (zakódovanú informáciu) buď 

vo vlastnom mene alebo v mene inštitúcie masmediálneho charakteru (rozhlas, 

televízia, printové média, internetové portály). V prípade inštitucionálneho 

vysielača táto inštitúcia preberá na seba zodpovednosť za objektívnosť, 

aktuálnosť, ale aj primeranosť (korektnosť) odvysielanej informácie, s čím súvisí 

aj úloha (schopnosť) vysielača anticipovať spätnú väzbu na odvysielaný 

komunikát, a tak predchádzať možným nedorozumeniam.  

Reálna situácia na poli súčasných médií je, tak ako ju pozorujeme, 

však často celkom iná, a to v tom, že dnešné média v mnohých prípadoch 

absolútne rezignovali na túto svoju úlohu „anticipátora“ odvysielaných 

mediálnych obsahov. Vypustia do éteru istú informáciu (či už overenú alebo 

neoverenú), no následne sa dištancujú od reakcií, ktoré daná informácia vyvolá, 

resp. môže vyvolať, čo je v prudkom rozpore s novinárskou (žurnalistickou) 

etikou, chápanou v zmysle spoločnosťou preferovaného „systému morálnych 
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hodnôt a princípov, ktoré spravujú činnosť mediálnych pracovníkov, novinárov, 

ich vzťahu k verejnosti, k verejnému záujmu, redakcii, k vydavateľovi, 

resp. k vysielateľovi či prevádzkovateľovi média, ku kolegom, k iným médiám 

a tiež voči objektu mediálneho záujmu, voči informačným zdrojom a pod.“ 

(Hlavčáková, 2011, s. 15). 

(3) Signál . V pertraktovanom komplexnom komunikačnom modeli 

pod pojmom signál chápeme istý súbor (komplex) grafických, akustických 

a  vizuálnych obrazov (statických alebo dynamických) vo forme znakov 

a ich vzájomných kombinácií, šírených cez komunikačný kanál od vysielača 

k prijímačovi v závislosti od typu konkrétneho média, ktoré nesú isté penzum 

informácií. V súčasnej žurnalistike je najpreferovanejší kombinovaný čierno-

biely alebo plnofarebný graficko-vizuálny signál (tlač doplnená fotografiou, 

blogy), vizuálno-akustický signál (televízna žurnalistika) a vizuálno-akusticko-

grafický signál (moderná internetová žurnalistika). 

(4) Kanál . Kanál (presnejšie komunikačný kanál) je vo všeobecnosti 

prirodzené alebo umelo vytvorené prostredie, v ktorom sa realizuje, 

resp. prebieha v závislosti od fyzického času istý komunikačný akt. 

Pre žurnalistiku včera aj dnes je typický skôr simulovaný (virtuálny) 

komunikačný kanál, do ktorého vstupujú expedient a percipient spravidla 

v odlišnom čase i priestore, z čoho vyplýva aj absencia priamej (aktuálnej) 

spätnej väzby pri väčšine žurnalistických komunikátov. 

(5) Prijíma č. V nami analyzovanej sfére žurnalistiky a masmediálnej 

komunikácie sa spravidla stretávame s bližšie neidentifikovateľným, 

anonymným a hromadným prijímačom (adresátom), príp. s adresátom 

skupinovým, ktorý je už pri vstupe do komunikačného procesu vymedzený 

(zadefinovaný) profesijne, záujmovo, intelektovo, vekovo alebo na základe 

ďalších iných kritérií. V obidvoch prípadoch je však uvedený adresát zbavený 

možnosti priamej, resp. aktuálnej spätnej väzby z dôvodov, na ktoré sme 

poukázali v predchádzajúcom bode nášho výkladu. 

(6) Správa . Správu v našom ponímaní definujeme už ako ucelený 

a komplexný produkt, resp. výsledok intencionálnej komunikačnej aktivity 

expedienta, čiže komunikát – hotový text alebo jeho fragment, ktorý má 
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znakový charakter a svoju pevnú (nerozložiteľnú) štruktúru. V súlade s tézou 

o mnohovrstevnosti textu (pozri Horváth, 2007, s. 139 – 140) má takto chápaná 

správa – text svoju jazykovo-štylistickú, gramatickú, kompozičnú, sémantickú 

a v neposlednom rade i pragmatickú stránku. 

(7) Cieľ. V otázke stanovania komunikačných cieľov – tzv. ilokúcie, 

ilokučných rečových aktov (Searle, 2007, s. 39 – 44) sa žurnalistovi ponúka 

pomerne široké pole možností. Vysielač sa môže rozhodnúť, či mu v jeho 

komunikáte primárne pôjde len o „holé“ informovanie a zaujatie adresáta, alebo 

ho plánuje pritom aj „zviesť“ na svoju stranu, ovplyvniť natrvalo jeho mienku 

a konanie, príp. šokovať, varovať, odradiť, upozorniť ho na niečo a pod. To, 

ktorú z uvedených možností využije, závisí od jeho vlastnej vôle, 

príp. od externého zadania, teda od výzvy šéfredaktora, vydavateľa, majiteľa 

média, spoločenskej objednávky a pod. 

(8) Kód . Kód, s ktorým sa v prevažnej miere operuje v žurnalistike 

a masmediálnej komunikácii, je, prirodzene, konvenčný jazykový kód, 

t. j. systém jazykových znakov a pravidiel na ich spájanie do väčších 

syntagmatických reťazcov (slovných spojení, viet, odsekov, textov). Z hľadiska 

nevyhnutných jazykových a metajazykových kompetencií profesionálneho 

novinára správne kódovanie spočíva nielen na dodržiavaní spisovnej normy 

a jazykovej kultúry v oblasti ortoepie, morfológie, syntaxe a pod., 

ale aj v dodržiavaní širších štylistických noriem vrátane noriem žánrových, do 

rámca ktorých patrí aj aktuálna normu vkusu. 

(9) Šum . – Pod šum zahŕňame všetky prekážky, ktoré stoja v ceste 

prenosu signálu od vysielača k prijímačovi. Môžu mať charakter objektívnych, 

fyzikálnych bariér vyplývajúcich z prostredia, alebo naopak bariér subjektívnych 

– mentálnych (kognitívnych), ktoré súvisia s individuálnymi danosťami 

a schopnosťami komunikantov. V procese tvorby a následnej realizácie 

masmediálneho komunikačného produktu sa však novinár, moderátor, redaktor 

musí vyrovnávať aj so špecifickými komunikačnými bariérami, vyplývajúcimi 

z charakteru žurnalistickej profesie. Jaroslav Buček (2003, s. 88) v tejto 

súvislosti upozorňuje na „neúplný a nedostatočný súbor informácií, s ktorými 

moderátor vstupuje do komunikačného procesu, dlhodobé vykonávanie 
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stereotypnej činnosti (realizácia niekoľkých, obsahovo podobných komunikátov 

v krátkom časovom úseku), nevhodné zadelenie práce z časového hľadiska 

(krátky čas na vytvorenie komunikačného vzťahu s ostatnými účastníkmi 

komunikácie v prípravnej fáze tvorby komunikátu) a pod.“ Široké spektrum 

rôznych komunikačných bariér – šumov zároveň predpokladá aj úsilie 

o ich potenciálne odstránenie, resp. obmedzenie ich vplyvu. Vo všeobecnosti 

platí, že časť šumov je do väčšej či menšej miery eliminovateľná (napríklad 

zlepšenie prenosového signálu, zvýšenie intenzity akustického signálu a pod.), 

iné sú trvalé a pramenia zo samotnej funkčnej podstaty komunikácie (napríklad 

odlišný psychický stav komunikantov, ich rozdielna intelektová vyspelosť, 

schopnosť sústredenia a pod.). 

(10) Kontext . Pojem kontextu sa vo všeobecnosti vzťahuje na explicitné 

alebo implicitné okolie textu (kontext môže byť súvislou časťou daného textu, 

ale môže stáť aj mimo neho), na základe ktorého „sa jednoznačne a jedinečne 

vymedzuje sémantika a štylistika prvku, pričom je to taká časť textu, ktorá 

je nevyhnutná na to, aby sme mohli určiť hodnotu jedného prvku na pozadí 

ostatných prvkov použitých v texte“ (Mistrík,  2002, s. 96). Z hľadiska 

pragmatického vnímania a interpretovania jazyka a jazykových štruktúr kontext 

považujeme za rozhodujúci, kritický faktor vo vzťahu k odhaleniu 

(dešifrovaniu) významu, a najmä zmyslu komunikátu, pretože neplní len 

spomínanú delimitačnú funkciu (ohraničenie sémantického poľa použitého 

výrazu, konštrukcie), ale tiež funkciu koordinačnú, vyplývajúcu z toho, 

že koordinuje a usmerňuje proces interpretácie, čím zohráva dôležitú úlohu 

pri adekvátnej a korektnej interpretácii textu ako aj jeho jednotlivých zložiek. 

V nami analyzovanom transmisívnom komplexnom komunikačnom 

modeli predstavuje kontext rámcovú kategóriu , resp. nadkategóriu . Vyplýva 

to z faktu, že je implicitne prítomný vo viacerých uvedených komponentoch 

komunikačnej schémy, a to na strane vstupov (zdroj, vysielač) ako aj výstupov 

(prijímač, správa, cieľ), ba dokonca, ako konštatuje Peter Valček (2002, s. 34), 

jeho pôsobenie sa odráža aj v samotnom kóde (pozri vyššie bod 8), ktorý 

je podľa neho „inštrukciou pre tvorbu kontextu“. Za nadkategóriu ho však 

považujeme predovšetkým v tom zmysle, a to chceme zdôrazniť, že práve 
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kontext a jemu pridružené kontextové faktory sa rozhodujúcou mierou podieľajú 

na efektívnosti celého komunikačného procesu, čiže na adekvátnej interpretácii 

textu, pričom pod kontext nezahŕňame len čisto jazykový, štylistický, 

príp. situačný kontext, ale aj kontext sociálny, kultúrny, historický, geopolitický 

a pod. Prihliadanie a akceptovanie uvedených širších kontextových súvislostí 

pri interpretácii zo strany percipienta je vo vzťahu k žurnalistického komunikátu 

o to dôležitejšie, keďže médiá – verejnoprávne i súkromno-komerčné – 

podliehajú rôznym spoločenským, politickým či marketingovým tlakom 

a je nevyhnutné tieto tlaky pri apercepcii zohľadniť. 

 

KOMPLEXNÝ KOMUNIKA ČNÝ MODEL 

 

 

 

ŠUM 

 

ZDROJ → VYSIELAČ → SIGNÁL → KANÁL → SIGNÁL → PRIJÍMAČ → SPRÁVA → CIEĽ 

 

                                                           KÓD 

 

 

S ohľadom na zrozumiteľnosť a didaktický rozmer nášho výkladu 

sme v našej štúdii pomocou dvoch tu prezentovaných komunikačných modelov 

(elementárneho a následne komplexného, ktorý sme obohatili o kritický faktor – 

prvok kontextu) poukázali na opodstatnenosť skúmania masmediálneho 

komunikačného procesu aj z hľadiska jeho prototypového, t. j. semiotického 

fundamentu. Na podklade analýzy jednotlivých komponentov vyššie uvedenej 

komunikačnej schémy (modelu) sme sa snažili v dostatočnej miere objasniť 

a vysvetliť podstatu i špecifiká masmediálneho komunikačného rámca, ktoré 

nevyplýva len z neustálej potreby zverejňovania (šírenia a transformovania) 

informácií rôzneho charakteru, ale aj z jeho adekvátneho a korektného 

interpretovania v súlade so širšími kontextovými súvislosťami. 

 

                 

        KONTEXT 

           

            KONTEXT 
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ODKAZOVANIE NA INFORMAČNÉ ZDROJE V KONTEXTE 

INTERPRETÁCIÍ 

Reference to Information Sources in the Context 

of Interpretations 

 

JJ  aa  nn  aa      SS  OO  KK  OO  LL  OO  VV  ÁÁ  

 

ABSTRACT: This paper will discuss communication and pragmatic, compositional and 

grammatical aspects of reference to information sources in news writing style. It is based on the 

status of information that has the (discourse) interpretational and metainterpretational character 

in the media communication. 

 

ABSTRAKT: Príspevok sa zaoberá problematikou komunikačno-pragmatického, kompozičného 

a gramatického aspektu odkazovania na informačné zdroje v textoch písanej publicistiky. 

Vychádza zo statusu informovania, ktoré má v mediálnej komunikácii charakter (diskurzívnej) 

interpretácie a metainterpretácie. 
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metainterpretácia. 

 

Informačný zdroj v širokom ponímaní je všetko to, čo umožňuje, 

podnecuje informačnú činnosť, resp. to, z čoho informácia vychádza. Objektom 

informačnej činnosti môže byť akýkoľvek fragment skutočnosti, ktorý 

je pre človeka zdrojom informácií. 

Pojem informácie patrí k základným pojmom teórie komunikácie. Existujú 

dva prístupy k problematike vzťahu informácie a komunikácie. V prvom prístupe 

sa prioritnou stáva informácia, v druhom naopak komunikácia (podrobnejšie 

pozri Makarov, 2003, s. 40 – 43). 

Jazyková informácia je obsahová entita a produkt jazykovej komunikácie. 

Zmyslom jazykovej (rečovej) komunikácie je odovzdať príjemcovi primerané 
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množstvo sémantickej informácie. Uskutočňuje sa to v súhre všetkých 

hierarchicky a diskrétne organizovaných jazykových a textových jednotiek. 

Ako transfer informácií je tradične chápaný komunikačný proces. 

V komunikačnom modeli Romana Jakobsona sa rozlišujú tri základné zložky: 

a) zdroj správy, vysielateľ a jeho kódovaný komunikát; b) prostriedky 

komunikácie charakterizované ako kanál prenosu, resp. ako médiá použiteľnej 

informačnej technológie; c) príjemca alebo adresát informačného transferu, 

ktorý je vybavený kompetenciou dekódovania. Okrem toho je tu sémantický 

priestor komunikácie, ktorý je predpokladom funkčnosti komunikácie. Umberto 

Eco tento komunikačný článok nazýva interpretovaný text ako obsah. 

Sémantická interpretácia je výsledkom procesu, v ktorom príjemca stojí 

pred lineárnou manifestáciou textu a vyplňuje ho určitým významom, 

t. j. adresát prevádza oznámenie – výraz ako zdroj informácie na oznámenie – 

obsah ako interpretovaný text (porovnaj Eco, 2009). Komunikáciu možno totiž 

považovať za funkčnú vtedy, keď je príjemca schopný oznámenie akceptovať 

a porozumieť mu v miere, ktorá je v danom kontexte prijateľná alebo 

dostačujúca. Informácia odstraňuje neistotu len vo sfére vymedzenej záujmom 

príjemcu. Vzťahy medzi prenášanou informáciou (transinformáciou) 

a kompetenciou jej používateľov zohľadňuje pojem pragmatickej informácie 

(porovnaj Tondl, 2006). Je to tým, že informácia je vyprodukovaná vždy nielen 

vo vzťahu k niečomu, čoho sa daná informácia týka (k danému myšlienkovému 

obsahu), ale aj vo vzťahu k iným informáciám, a zároveň vo vzťahu k niekomu, 

kto je interpretátorom danej informácie. Jej informačná hodnota nezávisí 

len od relevantnosti komunikovaných obsahov, ale aj od kompetencie 

jej používateľov.  

V kontexte verbálnej komunikácie sa používatelia informácie môžu 

špecifikovať, takže sa implicitne rozlišuje medzi vlastníkom informácie, 

príjemcom informácie (akceptorom) a podávateľom informácie (donorom). 

Napríklad, vo vete „Podľa údajov Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktoré majú 

HN (Hospodárske noviny – pozn. J. S.) k dispozícii, prvý polrok tohto roku 

oficiálne priniesol 45 prípadov, keď inšpekcia zistila pri kontrolách cestovných 

agentúr a kancelárií nedostatky“ (Hospodárske noviny, 145, s. 4) vlastníkom 
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informácie je Slovenská obchodná inšpekcia, produktorom – Hospodárske 

noviny a akceptorom čitateľ Hospodárskych novín. Je evidentné, 

že v súčasnosti sa vynára otázka pripravenosti účastníkov elektronickej 

komunikácie, ich kompetencie a zodpovednosti za publikované informácie, 

a to aj ako autorov, aj ako príjemcov, aj ako vlastníkov informácie, keďže lepšia 

a všeobecnejšia dostupnosť k informačným zdrojom zvyšuje mieru disponibility 

informácií. 

Informácia obsiahnutá v jazykovom prejave sa kóduje špecifickou 

montážou výrazových prvkov a ďalej komunikuje podľa časových 

a priestorových súvislostí živej jazykovej situácie a jej „zrkadlenia“ 

sa manifestujú v štylisticky diferencovaných komunikátoch. 

Z pohľadu textu je informácia na jednej strane „výstupom“ témy 

a na druhej strane „vstupom“ do vety. Informácia je prepájajúci článok medzi 

textom a vetou (porovnaj Miko, 1989). 

Informácie sú jadrom obsahov komunikačných funkcií. Môžu 

sa realizovať explicitne alebo implicitne, adherentne alebo inherentne. 

Implicitné informácie sa vyvodzujú z vopred známych znalostných štruktúr 

(informácia ako znalostná jednotka v koncepte kognícia varíruje na osi dáta – 

informácia – znalosti) a z informácií, ktoré vyplývajú z kontextu. 

Informácia ako hodnota je špecifický ľudský fenomén, má individuálnu, 

skupinovú, inštitucionálnu, spoločenskú alebo globálnu dimenziu. Integruje 

znalostné a hodnotové postoje, ktoré sú dôležitou zložkou kompetencie 

každého komunikanta a predpokladom zaujatia osobného postoja 

k informáciám (a najmä k explózii informácií v súčasnom svete). Hodnotový 

status informácie sa preto určuje jej smerovacím potenciálom, t. j. potenciálnou 

schopnosťou evokovať u človeka adekvátne rozhodovanie a konanie. 

Informačná hodnota využívaných dát totiž nezávisí len od ich informačnej 

bohatosti, ale aj na spôsoboch, akými sú využívané. Rozsiahla sféra 

prostriedkov verbálnej aj neverbálnej komunikácie, rozsiahle komplexy 

artefaktov slúžia aj na lepšie rozhodovanie sa, na rozhodovanie 

sa so znalosťou. 
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Podľa typu komunikácie sa diferencuje úloha informačných zdrojov 

v interpersonálnej komunikácii a úloha informačných zdrojov vo verejnej 

komunikácii. Vo verejnej komunikácii sú súradnice (priestor, čas, aktéri 

komunikácie) a determinanty komunikácie (znalosti komunikantov, 

komunikačné zámery, komunikačné podmienky, komunikačné princípy, princípy 

konania) posudzované podľa špecifických kritérií. 

Z pohľadu našej témy je oprávnené rozlišovať medzi aktérmi 

komunikačného procesu (novinár – text – čitateľ) a aktérmi v jazykovom 

komunikáte. Zároveň je dôležité diferencovať informácie o udalosti z pohľadu 

spôsobu ich získania. Napríklad požiar skladu môže novinár interpretovať 

v kontexte týchto možností: 1. novinár bol osobne na mieste požiaru a priamo 

požiar videl, t. j. disponuje bezprostrednými a priamymi informáciami o požiari; 

2. novinár bol osobne na mieste požiaru, ale nevidel požiar, len jeho dôsledky, 

t. j. disponuje bezprostrednými ale nepriamymi informáciami o požiari; 

3. novinár nebol osobne na mieste požiaru, nevidel ani požiar, ani jeho 

dôsledky, ale o požiari má informácie z iného zdroja, t. j. novinár disponuje 

sprostredkovanými informáciami, ktoré môžu byť 3.1 priame (ak informačný 

zdroj bol pri požiari) alebo 3.2 nepriame (ak ani informačný zdroj nebol 

pri požiari). V prvom aj druhom prípade možno uvažovať o interpretácii 

udalosti z pozície ú častníka , v treťom prípade ide o metainterpretáciu  

(v prípade 3.1) a interpretáciu metainterpretácie  (v prípade 3.2). 

Odkazovanie na zdroj je neoddeliteľnou súčasťou textov písanej 

publicistiky (spravodajských, analytických aj beletristických žánrov). Zároveň sa 

texty písanej publicistiky vo všetkých svojich žánrových podobách stávajú 

informačnými zdrojmi. Vyplýva to napokon z ich funkčnej (teleologickej) 

podstaty. 

V tomto príspevku budeme informačné zdroje – infozdroje interpretovať 

z aspektu ich funkcie a lexikálno-gramatickej prezentácie v textoch písanej 

publicistiky. 

Informačné zdroje môžu byť posudzované z viacerých hľadísk. Podľa 

poskytovateľa informácií sa rozlišujú zdroje: 
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� personálne , informačným zdrojom je konkrétna osoba alebo osoby, 

porovnaj: „Objednávky sú stabilné. Výroba prebieha v nepretržitej 

prevádzke,“ priblížil hovorca automobilky Vladimír Machalík (PLUS jeden 

deň, 243, s. 3).“ – „Pridal sa aj Paul Krugman, nositeľ Nobelovej ceny 

za ekonómiu: ‘Wall Street je hlavnou silou deštrukcie politiky 

a ekonomiky’ (SME, 244, s. 12).“ 

� inštitucionálne , t. j. informáciu poskytuje inštitúcia, organizácia, 

agentúra, úrad, politická strana a pod., napríklad: „SPP tvrdí, že prerába 

na predaji plynu bežným ľuďom (Pravda, 242, s. 1).“ – „V práci podľa 

OBCD ročne strávime 1693 hodín, čo je o 46 hodín menej ako priemer 

OBCD (SME, 174, s. 7).“ – „Prvé miesto spomedzi krajín EÚ pripadlo 

Česku, Slovensko je 14., vyplýva z prieskumu agentúry Centre for Retail 

Research (Pravda, 242, s. 10).“ 

� mediálne,  informačným zdrojom sú televízne a rozhlasové stanice, 

denníky, týždenníky a iné masovokomunikačné médiá, napríklad: 

„Prezident je podľa informácií HN presvedčený, že vládu musí v zmysle 

ústavy odvolať a vymenovať novú < ... > (Hospodárske noviny, 200, 

s. 1).“ – „Informoval o tom nemecký Bild (Nový Čas, 173, s. 39).“ 

 

Poskytovateľ informácií pritom môže byť a) konkrétny  alebo 

b) všeobecný , bližšie nešpecifikovaný ako napríklad v prípade: „Na druhej 

strane všetci politici upozorňujú, že zisk finančného sektora len za prvých šesť 

mesiacov tohto roku dosiahol 431 miliónov eur (Pravda, 244, s. 11).“ 

V prípade konkretizácie sú informačné zdroje priamo pomenované, takže 

sa v texte nachádzajú vlastné mená. Pri ich identifikovaní sa uplatňuje 

tzv. presupozičná identifikácia. Vychádza sa z toho, že onymická sémantika ako 

objektívna hodnota je fenoménom na rovine onymického systému a existuje 

aj keď sa referenčný vzťah nerealizuje, keďže väzba vlastného mena sa opiera 

aj o informačno-encyklopedickú zložku onymického vzťahu (porovnaj Blanár, 

1996). Verifikačná individualizácia – v prípade osôb nielen mena ale 

aj pracovnej pozície a funkcie – je v textoch písanej publicistiky súčasťou 

propozičnej a persuazívnej štylistiky, vytvárajúcej efekt autorizácie. 
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Dôveryhodnosť informačného zdroja totiž implikuje hodnovernosť poskytovanej 

informácie. 

Propriá (vlastné mená) plnia funkciu exoforického, mimotextového 

nadväzovania len pri ich prvom vstupe do textu, pri ďalšom použití sa stávajú 

prostriedkami vnútrotextového nadväzovania. Preto sa odkazovacie konštrukcie 

môžu v texte postupne skracovať, porovnaj: „Prvá dcéra francúzskeho 

prezidenta Nicolasa Sarkozyho sa narodila v najväčšej tichosti. Fotografiu 

dieťaťa médiám nedali, neprezradili ani jeho meno. Nakoniec Sarkozy povedal 

podľa BBC aspoň toľko, že ‘má veľkú radosť, o to väčšiu, že je súkromná’. 

Matka aj dcéra sú v poriadku, dodal (Pravda, 246, s. 10).“ 

Podľa identifikovateľnosti sa informačné zdroje delia na: 

� identifikovate ľné informačné zdroje, napríklad: „Informovala o tom 

agentúra Reuters (SME, 174, s. 7).“ – „‘Ak lekári nestiahnu výpovede, 

budeme od začiatku novembra prijímať nových lekárov,’ povedala 

hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave Dana Kamenická 

(Pravda, 244, s  4).“ 

� čiasto čne identifikovate ľné informačné zdroje, napríklad: „Zo zdroja 

blízkemu polícii sa Novému Času podarilo zistiť, že < ... > (Nový Čas, 

173, s. 12).“ – „‘Námety na každý jeden diel Súdnej siene pozostávajú 

z reálnych procesov, ktoré sa na Slovensku skutočne odohrali,’ dozvedeli 

sme sa zo scenáristických kruhov (PLUS jeden deň, 243, s. 14).“ 

� neidentifikovate ľné informačné zdroje, napríklad: „Podľa predbežných 

informácií zvolenský Mercedes ML narazil do autobusu (Hospodárske 

noviny, 146, s. 2). – „‘Vypestujeme armádu vodcov Jobsovho formátu,’ 

odkazuje svetu Čína (PLUS jeden deň, 243, s. 4).“ 

 

Z aspektu určenia informačného zdroja je pre texty písanej publicistiky 

príznačný fenomén tzv. nemenovaného zdroja (ktorý je napríklad pre texty 

vedeckých monografií ťažko predstaviteľný), porovnaj: „‘S najväčšou 

pravdepodobnosťou sa primárky nestihnú. Definitívne sa o tom rozhodne 

už o niekoľko dní’, povedal SME zdroj, ktorý si neprial byť menovaný (SME, 

244, s. 2).“ – „‘Podľa agentúry Reuters Nemecko nesúhlasí s francúzskym 
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návrhom, aký euroval získal bankovú licenciu’, informoval nemenovaný zdroj 

(Hospodárske noviny, 203, s. 15).“ 

Identifikovateľnosť informačného zdroja neraz súvisí s efektom 

tzv. priznaných zdrojov. Informačné zdroje bývajú pomenúvané nielen priamo, 

ale aj nepriamo, a to prostredníctvom metaforických a metonymických 

prenosov. Využívanie metafory a metonymie v texte eliminuje opakovanie, 

u čitateľa stimuluje konotácie a implicitné hodnotenie. 

Upriamime teraz pozornosť na konkrétne formálne prostriedky textového 

odkazovania, t. j. na tie jazykové konštrukcie, ktorými sa informácie 

a informačné zdroje začleňujú do textu. Z lingvistického aspektu ide v zásade 

o dva základné postupy textovej integrácie: 

� citovanie  – doslovné uvedenie výroku, myšlienky, informácie, napríklad: 

„‘K podpísaniu zmluvy zo strany mesta nedošlo pre viacero nezrovnalostí 

v zmluve a neskôr sa už Švajčiari neozvali’, povedal primátor Trnavy 

Vladimír Butko (PLUS jeden deň, 243, s. 3).“ 

� parafrázovanie  – pretlmočenie, interpretácia informácie, napríklad: 

„Z údajov Ústredia práce vyplýva, že o prácu sa počas minulého mesiaca 

uchádzalo takmer 400-tisíc nezamestnaných (Hospodárske noviny, 203, 

s. 3).“ – „Z informácií, ktoré sa Pravde podarilo zistiť, vyplýva, že už 

v sobotu o kľúčovej otázke volebného lídra rokovalo úzke vedenie SDKÚ 

(Pravda, 246, s. 1).“ 

 

Citovanie a parafrázovanie patrí k prostriedkom medzitextového 

nadväzovania, ktoré sa vzťahuje rovnako na rovinu obsahu ako aj na rovinu 

výrazu. 

Konštrukcie s priamou rečou, t. j. citátové konštrukcie vystupujú v textoch 

písanej publicistiky ako a) zásadné obsahovo-formatívne segmenty textu, ktoré 

vyjadrujú nové informácie; b) oživujúce, variabilizujúce segmenty štrukturácie 

textu. Ich uplatňovanie sa v publicistike riadi úzom, nie normou. (V textoch 

vedeckých monografií sa na bibliografické odkazy vzťahuje norma STN ISO 

690:1998. Bibliografické odkazy, citácie majú podobu skrátených bibliografic-

kých odkazov podľa niektorej z metód odporučených normou. Umožňujú presnú 
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identifikáciu prameňa, a preto musia obsahovať dostatok informácií 

prepájajúcich bibliografickú citáciu s bibliografickým odkazom. V jazykovednej 

spisbe majú najčastejšie tvar zátvorky s uvedením priezviska autora, roku 

vydania príslušnej publikácie a v prípade citovania aj strany, resp. strán.) 

Zmysluplné zapojenie odkazovacích konštrukcií do textu musí 

rešpektovať: 1) komunikačno-pragmatické, 2) kompozičné a 3) gramatické 

pravidlá výstavby textu. 

1) Keďže texty sú koncipované so zreteľom na adresáta, komunikačno-

pragmatický aspekt priamo súvisí so základným postulátom komunikácie – 

s princípom kooperácie. Uplatňuje sa prostredníctvom všeobecných pravidiel, 

ktoré vymedzil Herbert Paul Grice a označil ich ako maximy. K postulátom 

kooperácie patrí: a) princíp kvantity, ktorý predpokladá adekvátnu mieru 

poskytovanej informácie; b) princíp kvality, ktorý sa spája s obsahom 

a pravdivostnou hodnotou podávanej informácie; c) princíp vzťahu, ktorý 

znamená pridŕžania sa témy, obsahu komunikácie; d) princíp spôsobu, ktorý 

sa viaže na spôsob sprostredkovania informácie. Okrem základných princípov 

sa v komunikácii uplatňujú aj ďalšie, sprievodné, ako napr. etické, sociálne, 

estetické a iné. 

Komunikačno-pragmatický aspekt vychádza z funkcie textu ako 

komunikátu, ktorý na základe obsahovej  a ilokučnej štruktúry plní propozičnú 

a pragmatickú funkciu (porovnaj tiež Dolník – Bajzíková, 1998). S funkciou textu 

súvisí aj miera využívania odkazovacích konštrukcií. Ich frekventovanosť 

je žánrovo diferencovaná – od minimalizovania ako napríklad v interview, 

až po početné multifunkčné uplatnenie ako napríklad v správach. Je to späté 

s pozíciou autora – v správach autor stojí akoby mimo textu (ich komunikačný 

zámer je poskytnúť prijímateľovi základné informácie bez hodnotenia 

a zovšeobecňovania), v komentári sa text stáva akoby autorským sebavýrazom 

(osobný postoj autora je síce prítomný, ale v zásade má korešpondovať 

s koncepciou redakcie či vydavateľa). Preto používanie tzv. komentorov – 

jazykových prostriedkov subjektívnej egoangažovanosti autora – je v textoch 

písanej publicistiky rozdielne: redukované v spravodajských žánroch, mierne 

redundantné v beletristických žánroch. Obsahová aj ilokučná perspektíva textu 
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má totiž pri prezentovaní informácií rešpektovať „spravodajské“ princípy 

objektívnosti, vyváženosti a nestrannosti. 

2) Kompozícia reflektuje výber a zoradenie tematických a jazykových 

zložiek do jedného celku. Tematická štrukturácia textu korešponduje s jeho 

komunikačnou výstavbou, ktorou sa sleduje dosiahnutie istého komunikačného 

cieľa. Kompozícia ktoréhokoľvek textu zahŕňa: a) lingvistiku textu (t. j. účasť 

jazykových prostriedkov na formálnej výstavbe textu); b) tektoniku, 

mikrokompozíciu textu (t. j. jeho linearizáciu a vnútorné členenie – horizontálne 

aj vertikálne); c) architektoniku, makrokompozíciu textu (t. j. uplatňovanie 

slohových postupov). 

V spravodajských žánroch sa uplatňuje kompozičný postup „obrátenej 

pyramídy“, pre ktorý je príznačné usporiadanie od jadra (základných údajov) 

k menej významným faktom (porovnaj Trampota, 2006). 

Z aspektu kompozície si možno všimnúť, že odkazovacie konštrukcie 

v textoch písanej publicistiky môžu mať štatút prostriedkov endoforického alebo 

exoforického textového nadväzovania.  Konštrukcia pri endoforickom zapojení 

je pevnou súčasťou textu. Jej elidovaním by sa narušila ich formálna 

aj obsahová kohéznosť a zmysel textu. Adherentné zapojenie do textu súvisí 

s tými odkazovacími konštrukciami, ktoré slúžia na exoforickú identifikáciu 

informačného zdroja. Ich vypustením sa text formálne neznehodnocuje, 

porovnaj: „Závodu u nás sa pod ľa portálu etrend.sk  vzdá asi aj preto, 

že závod v Prahe je blízko a je väčší (SME, 242, s 9).“ ↔ Závodu u nás sa vzdá 

asi aj preto, že závod v Prahe je blízko a je väčší. Je to dané aj tým, 

že pre informačný slohový postup je charakteristická inkohéznosť, 

enumeratívnosť, komutabilnosť, aktualizovanosť a objektívnosť (porovnaj 

Mistrík, 1998, s. 186). 

3. Z aspektu gramatického stvárňovania pre publicistické texty platí, 

že odkazovanie má podobu viac-menej typizovaných substantívnych 

a slovesných konštrukcií.  

Substantívne konštrukcie sa realizujú ako predložkové spojenia typu 

podľa slov XY, podľa XY, napríklad: „Podľa ekonomického analytika Pavla 

Kárásza je meškanie sľubovaných rekvalifikácií dôsledkom toho, že minister-
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stvo doteraz nemá ujasnenú koncepciu a postup v tejto veci (Pravda, 171, 

s. 8).“ – Zdravotnú starostlivosť podľa hovorkyne neobmedzia (SME, 242, s. 7).“ 

– „Podľa košickej radnice by sa tým mali obmedziť kolóny, ktoré sa v centre 

vytvárajú (Pravda, 246, s. 8).“ – „Podľa expertov sa za posledné obdobie 

previedlo cez hranice do Švajčiarska viac ako 200 miliárd eur (Nový Čas, 243, 

s. 4).“ 

Využívanie slovesných konštrukcií ponúka dve možnosti, a to: slovesné 

konštrukcie s priamou rečou podľa modelu „...“, povedal XY, napríklad: 

„‘Najväčšou inšpiráciou je pre mňa malý startup – gigwalk,’ povedal pre ČT 24 

Vojtěch Bednář, šéfredaktor tyinternety.cz (SME, 242, s. 8).“ – „‘Niektoré firmy 

mohli takto špekulovať,’ pripustil analytik UniCredit Bank David Dereník (SME, 

244, s. 7).“ – „‘Prestaneme financovať všetko, čo nie je explicitne napísané 

v zákone,’ tvrdí šéfka verejnoprávneho média, Miloslava Zemková 

(Hospodárske noviny, 203, s. 5).“ a slovesné konštrukcie s vedľajšou vetou 

podľa modelu XY povedal, že..., napríklad: „Patsy Brannonová z Cornellovej 

univerzity navyše upozornila, že po vitamínoch často siahajú osoby, ktoré jedia 

kvalitnú a rôznorodú stravu, takže sa môžu doplnkovými vitamínmi rýchlo 

predávkovať (Pravda, 244, s. 25).“ – „Maťašeje tvrdí, že sa výrazne zlepší 

logistika operácií aj pohodlie pacientov (SME, 242, s. 7).“ 

V slovesných konštrukciách sa uplatňujú najmä štylisticky bezpríznakové 

verba dicendi s významom informovania, napríklad povedať/hovoriť, 

uviesť/uvádzať, zdôrazniť/zdôrazňovať, doplniť/dopĺňať, opísať/opisovať, 

vysvetliť/vysvetľovať, dodať/dodávať, pripomenúť/pripomínať a iné. Použitie 

verb dicendi signalizuje dvojúrovňovú organizáciu komunikátu: dve výpovedné 

funkcie, dvaja produktori, dvaja akceptori. Odkazovacie konštrukcie majú 

prevažne aktívnu indikatívnu štrukturáciu, realizujú sa z pozície 3. osoby 

a sú buď v tvare transponovaného prítomného času, ktorý sa viaže 

na nedokonavý vid verb dicendi, alebo v tvare minulého času zväčša 

dokonavých slovies hovorenia. 

Ako sme sa v našej štúdii snažili dokázať, prezentácia informačných 

zdrojov je v mediálnej komunikácii viacúrovňová. Zakladá sa na opakovaní, 

má atribúty stereotypu a riadi sa úzom, nie normou. Odkazovanie na infor-
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mačný zdroj je špecifickou súčasťou realizácie princípov kooperácie. V textoch 

písanej publicistiky má teleologickú podstatu a plní popri informačnej 

(propozičnej) funkcii aj ilokučnú funkciu persuázie (vrátane autorizácie 

a verifikačnej individualizácie). Odkazovaním na informačné zdroje 

sa prezentujú sprostredkované informácie, ktoré v prípade viacerých zdrojov 

predstavujú interpretácie metatextov, t. j. interpretácie metainterpretácií. 
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INVESTIGATÍVNA ŽURNALISTIKA – ŽURNALISTICKÝ 

ŽÁNER I METÓDA ŽURNALISTICKEJ TVORBY?1 

Investigative Journalism – Journalistic Genre and the Method  

of Journalism? 

 

MM  áá  rr  ii  aa      FF  OO  LL  LL  RR  II  CC  HH  OO  VV  ÁÁ  

 

ABSTRACT: Investigative journalism is very important instrument of protection of society from 

harmful influences. It is a watch-dog of democracy. The beginning of its dates back to the early 

19th century, but most commonly refers to the Watergate scandal of 1972. Investigative 

journalism is mostly defined as a separate journalistic genre, but also specific type of reportage 

or a method of journalistic work. Although the various definitions of investigative journalism all 

of them agree contains important fact – to serve to society and democracy development. 

Therefore course of Investigative journalism is also a part of the master's degree studies 

at the Department of Journalism at the Faculty of Philosophy Comenius University in Bratislava. 

 

ABSTRAKT: Investigatívna žurnalistika je veľmi aktuálna a významná zložka súčasných 

printových i elektronických masmédií. Jej počiatky datujeme do prvej tretiny 19. storočia, 

no najčastejšie sa v súvislosti s investigatívnou žurnalistikou spomína aféra Watergate z roku 

1972. Investigatívna žurnalistika je definovaná ako metóda žurnalistickej práce, samostatný 

žurnalistický žáner alebo ako typ reportáže. Aj keď sú definície investigatívnej žurnalistiky 

rôzne, všetky sa zhodujú v tom, že investigatívna žurnalistika slúži spoločnosti 

a jej demokratickému vývoju. Investigatívny novinársky žáner je žurnalistický prejav budovaný 

obvykle na základe žurnalistovej iniciatívy, je o dôležitej téme, ktorú chce niekto ukryť 

pred očami verejnosti. Kurz investigatívnej žurnalistiky je preto aj súčasťou magisterského 

štúdia na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.   

 

KEY WORDS: Investigative journalism, history of investigative journalism, genres of journalism, 

methods of journalism, creation of investigative article. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Investigatívna žurnalistika, história, žurnalistické žánre, metódy 

žurnalistickej tvorby, tvorba investigatívneho novinárskeho prejavu.  
                                                           
1 Príspevok v skrátenej verzii odznel na konferencii s názvom Reflexia médií 21. storočia, ktorú 
zorganizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov v rámci Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku 2011. 
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Investigatívna žurnalistika je jedným z najzložitejších a najriskantnejších 

súčasných žurnalistických žánrov i metód žurnalistickej tvorby. Investigatívne 

žurnalistické prejavy sú dnes aktuálne nielen pre žurnalistov, ale aj pre celú 

spoločnosť. Veď práve investigatívna žurnalistika je príkladom realizácie misie 

žurnalistiky – odhaľovať zneužívanie moci, a tým chrániť spoločnosť 

pred skorumpovanými úradníkmi a negatívnymi tendenciami. Žurnalistika 

je strážny pes demokracie  a investigatívna žurnalistika je jednou 

z jej najefektívnejších zbraní.  

 

Investigatívna žurnalistika vo svete 

Počiatky investigatívnej žurnalistiky môžeme datovať už do 19. storočia. 

V literatúre sa uvádza, že austrálsky novinár John Pilger  už v roku 1826 

uverejnil v Sydney Monitor novinársky prejav o korupcii. No keď sa hovorí 

o začiatkoch investigatívnej žurnalistiky, najčastejšie sa spomína aféra 

Watergate . Väčšina opýtaných pozná jej začiatok a koniec: vlámanie 

sa do kancelárií politickej strany a po vyše dvoch rokoch odstúpenie prezidenta 

Richarda Nixona na základe impaechmentu – obžalovania prezidenta 

kongresom, vôbec prvého v americkej histórii.2 

Pripomeňme si v skratke, o čo v spomínanej afére vlastne išlo 

a čo sa odohralo medzi týmito dvomi rámcujúcimi udalosťami. V noci 

zo 16. na 17. júna 1972 nočný strážnik komplexu kancelárskych a obytných 

budov na brehoch Potomacu, Frank Wills, zistil pri svojej nočnej pochôdzke, 

že dvere zadného vchodu pri garážach sú odomknuté a západka je zaistená 

lepiacou páskou. Wills neotáľal, zavolal políciu, a tým sa dostal do dejín. 

Spomínaný komplex budov niesol názov WATERGATE (odtiaľ pochádza 

i označenie celej aféry) a polícia práve tu, na šiestom poschodí, v kanceláriách, 

ktoré si prenajalo ústredie Demokratickej strany pre prezidentskú volebnú 

kampaň, pristihla päť nezvaných hostí s rukavicami na rukách, ako sa tam 

snažia nainštalovať odpočúvacie zariadenie.  

                                                           
2 ŠMÍD, Milan. 2001. Mýty a historická fakta aféry Watergate. In Me-zine o médiích, žurnalistice 
a dalších věcech života : Příloha Louče, č. 45, 2001. [cit. 03.11.2011]. Dostupné na internete: 
http://www.louc.cz/pril01/p45water.html. 
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 Aféra Watergate je všeobecne známa ako príbeh dvoch novinárov – 

Boba Woodwarda a Carla Bernsteina  z Washington Post, ktorí sa dali na boj 

s vládou a dostali amerického prezidenta na kolená. Pravdou však je, že touto 

aférou sa nezaoberal len Washington Post, ale aj ďalšie noviny a ich reportéri. 

Niektorí z nich tiež boli ocenení novinárskymi cenami. Boli to Frank G. Wright 

z Minneapolis Tribune, Jean Heller a D. Brooks Jackson z agentúry Associated 

Press, Jerry Landauer z Wall Street Journal a James R. Pold z Washington 

Star-News.  

Knižný bestseller Všetci prezidentovi muži i rovnomenný film s Robertom 

Redfordom a Dustinom Hoffmanom v hlavných úlohách podporili mýtus 

o všemocnosti americkej tlače. No ani tento mýtus sa nenaplnil, keďže 

republikánsky kandidát Richard Nixon v prezidentských voľbách napriek týmto 

odhaleniam zvíťazil s podporou prevažnej väčšiny Američanov, aj keď po vyše 

dvoch rokoch ho kongres odvolal a viac ako tridsať spolupracovníkov jeho 

aparátu bolo odsúdených.    

Bob Woodward a Carl Bernstein spolu s ďalšími šiestimi kolegami 

sa podpísali pod prvú správu o vlámaní. Východiskové fakty mali k dispozícii 

všetci novinári, no systematická a dôsledná práca Woodwarda a Bernsteina 

prispela k úspechu ich investigatívnej práce. „S Bobom Woodwardom sme o nej 

(o afére Watergate) začali písať v lete 1972. Spolu s nami sa jej vtedy 

vo Washingtone venovalo asi 2000 reportérov. Po šiestich mesiacoch 

ich zostalo len štrnásť. A len šesť z týchto štrnástich malo od redakcií pokyn ísť 

hlbšie do problému...“3 

Na afére Watergate môžeme ilustrovať tri základné podmienky úspešnej 

investigatívnej žurnalistiky:  

1) Investigatívny žurnalista musí ma ť podporu vydavate ľa (finančnú 

i morálnu). V prípade Watergate majiteľka a vydavateľka novín 

Washington Post, Katherine Grahamová, v kľúčových bodoch 

rozhodovania oboch reportérov podporila. Pri informáciách chúlosti-

vých pre vládu vydavateľka rozhodla, že ich treba uverejniť aj za cenu 

nepríjemných dôsledkov.  

                                                           
3 BERNSTEIN, Carl. 1992. Kultura idiotů. In Respekt, 1992. roč. 4, č. 35, s. 6. 
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2) Prípad vyšetrovaný investigatívnym žurnalistom musí  získať 

podporu v spolo čnosti a v jej politickom systéme. V prípade 

Watergate bola splnená aj táto podmienka. Tu sa prejavila tradícia 

amerického politického systému – jeho zastupiteľská moc, čiže 

Kongres, má nástroje pre kontrolu vlády, výkonnej moci. Zvláštny 

senátny výbor pre objasnenie prípadu na čele so senátorom Samom 

J. Erwinom sa nenechal ovplyvňovať a odolal snahám utopiť 

vyšetrovanie v riešení nepodstatných záležitostí alebo ho ututlať.  

3) Prípad vyšetrovaný investigatívnym žurnalistom musí  mať 

aj podporu výkonnej a súdnej moci. Federálny sudca John Joseph 

Sirica, ktorý prejednával občiansku žalobu Demokratickej strany proti 

mužom, ktorí spáchali vlámanie, sa nezľakol ani tlaku zo strany 

ministerstva spravodlivosti a FBI. Urobil všetko pre to, aby objasnil 

tento prípad.4 „Dá sa povedať, že aféra Watergate navždy zmenila 

spôsob nazerania na žurnalistiku, na žurnalistov a na ich prácu.“5 

 

Investigatívna žurnalistika na Slovensku 

Keď v roku 2004 vyšla publikácia Investigatívna žurnalistika : Rady 

právnikov, postrehy, úvahy, komentáre ako súčasť projektu Analysis of Training 

of Professional Journalism in Slovakia v rámci programu Phare Boj proti 

korupcii v jej predhovore uvádzalo: „Termín ‘investigatívna žurnalistika’ 

sa v našom jazyku ešte nie celkom udomácnil a nie vždy si jeho obsah 

vysvetľujeme všetci rovnako.“6 

Medzitým sa tento termín udomácnil, aj keď to ešte celkom neplatí 

pre obsah samotnej investigatívnej žurnalistiky, pričom naďalej pretrváva aj jeho 

nepresný výklad. 

 Koncom minulého storočia mnohí žurnalisti na Slovensku považovali 

za vrchol svojej kariéry stať sa komentátorom, reportérom. V tomto tisícročí 

                                                           
4 ŠMÍD, Milan. 2001. Mýty a historická fakta aféry Watergate. In Me-zine o médiích, žurnalistice 
a dalších věcech života : Příloha Louče, č. 45, 2001. [cit. 03.11.2011] Dostupné na internete: 
http://www.louc.cz/pril01/p45water.html. 
5 HLAVČÁKOVÁ, Svetlana. 2011. Etika sa novinára týka. In Kríza komunikácie v médiách. [CD-
ROM]. Bratislava : Stimul, 2011. s. 18. 
6 HRUBALA, Ján. 2004. Investigatívna žurnalistika : Rady právnikov, postrehy, úvahy, 
komentáre. Bratislava : Odbor boja proti korupcii Úradu vlády SR, 2004. s. 7. 
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je najprestížnejšou žurnalistickou prácou práve investigatívna žurnalistika, 

nakoľko obdiv a uznanie získava žurnalista, ktorý prekročí hranice obyčajného 

informovania. Snaží sa zverejniť fakty, ktoré sú ukrývané pred spoločnosťou 

a upozorňuje na porušovanie a zneužívanie zákonov. Títo žurnalisti pri svojej 

práci narážajú na nebezpečenstvo zo strany tých, ktorí sa snažia inkriminované 

informácie utajiť. Dostávajú sa do vymedzených vzťahov vydavateľ – inzerent, 

vydavateľ – žurnalista, ba dokonca žurnalista – inzerent, kde je snaha o zásahy 

inzerenta. A len ten, kto sa nespreneverí pravde, môže zažiť skutočnú 

žurnalistickú slávu a uznanie. Čiže môže sa stať skutočným investigatívnym 

žurnalistom.  

Investigatívnej žurnalistike v periodickej tlači na Slovensku sa venujú 

predovšetkým mienkotvorné denníky Pravda  a SME, čiastočne bulvárny 

týždenník Plus 7 dní . Vo vysielaní slovenských televízií by investigatívne 

reportáže mali mať významné miesto. No v roku 2010 zanikla investigatívna 

televízna relácia Paľba (1996) v televízii Markíza a investigatívna televízna 

relácia Reportéri  (2004) v Slovenskej televízii zmenila svoje zameranie 

na občiansku publicistiku. Predtým zanikli dve televízne investigatívne relácie: 

Čierny Peter  v televízii TA3 a Črepiny  v televízii JOJ.  

 

Definícia investigatívnej žurnalistiky 

Jednotná a všeobecne prijatá definícia pojmu investigatívna žurnalistika 

neexistuje. Názory na ňu sa rôznia. Definuje sa ako samostatný žurnalistický 

žáner, druh reportáže i ako metóda žurnalistickej práce. 

 Anglický vedec a teoretik David Spark 7 delí žurnalistiku na tri úrovne: 

1) všeobecnú úrove ň – reportér jednoducho informuje o určitom fakte 

alebo udalosti a odovzdáva slová, ktoré tam zazneli; 

2) špecializovanú úrove ň – žurnalista sa snaží vysvetliť 

či interpretovať udalosť alebo niečie vyjadrenia; 

3) investigatívnu úrove ň – žurnalista sa snaží získať svedectvo toho, 

o čom hovorí. 

 
                                                           
7 SPARK, David. Spark Media Solutions. [cit. 03.11.2011]. Dostupné na internete: 
http://www.sparkmediasolutions.com/seeingspark.html. 
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Prirodzene, vychádzajúc z takéhoto delenia, investigatívna žurnalistika 

je prejavom vysokého alebo dokonca najvyššieho žurnalistického majstrovstva. 

A investigatívnych žurnalistov často považujú za „profesijnú elitu“. 

Niektorí žurnalisti považujú investigatívnu žurnalistiku za metódu zberu 

informácií, ktorá sa zakladá na práci s početnými zdrojmi, na dôslednej analýze, 

porovnávaní, hľadaní protirečení a skrytej informácie, čo je v spoločenskom 

záujme. 

 Iní sa domnievajú, že investigatívna žurnalistika je zásadným 

a odhaľujúcim vysvetľovaním v záujme spoločnosti. Sú aj takí, ktorí považujú 

koncepciu investigatívnej žurnalistiky za mýtus – vraj je to vlastne profesionálna 

žurnalistika, akou by žurnalistika vždy mala byť. Existuje aj názor, že pod pojem 

investigatívna žurnalistika patria materiály o kriminálnych skutkoch, korupcii, 

zneužívaní vládnou mocou atď. 

 Gene Roberts , redaktor Philadelphia Enquarer, jedných z najznámejších 

amerických novín, ktoré sa špecializujú na investigatívnu žurnalistiku, povedal, 

že investigatívna žurnalistika tkvie „...nie v tom, aby sa odhaľovalo jednotlivé 

porušovanie zákona, ale v tom, aby sa prekopalo k faktom, ktoré ležia hlboko 

pod povrchom, aby sa pomohlo čitateľovi pochopiť to, čo sa deje v našom stále 

viac nepochopiteľnom svete.“8 

Známy americký žurnalista a výskumník v oblasti periodickej tlače John 

Ullmann  aforisticky charakterizoval tento zložitý a príťažlivý žáner ako 

„hviezdnu žurnalistiku“. Podľa neho ten, kto zvládol tento žáner, zložil 

najdôležitejšiu skúšku z vedomostí publicistu – analytika. Investigatívnu 

žurnalistiku tiež nazývajú žánrom publicistickej detektívky. Existuje aj termín 

„žurnalistická neľúbosť“, v ktorom je akoby zakódované stanovisko autora, jeho 

postoj k vyšetrovaniu faktov a javov.9  

Svoje názory na investigatívnu žurnalistiku vyjadril aj kanadský publicista 

Viktor Malarek , autor dokumentárnych diel Brána do raja, Obchodníci 

                                                           
8 LAABS, M. Damon. Biography. [cit. 03.11.2011]. Dostupné na internete: 
http://pabook.libraries.psu.edu/palitmap/bios/Roberts__Eugene.html. 
9 ULLMANN, John. 1995. Investigative Reporting : Advanced Methods and Techniques. New 
York : St. Martins Press, 1995. 210 s. [cit. 03.11.2011]. Dostupné na internete: 
http://www.amazon.com/Investigative-Reporting-Advanced-Methods-Techniques/dp/0312062702. 
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so smrťou, ktorý v tejto súvislosti uvádza: „Investigatívny žurnalista kladie 

tie isté otázky ako obyčajný reportér, ale oveľa hlbšie preniká do jadra veci, 

hľadiac profesionálnym pohľadom zboku pri hľadaní dodatočných faktov. 

Už ho neuspokojujú štandardné otázky a odpovede. Viac ho zaujíma: 

„A čo ešte?“. Chce poznať viac podrobností o tom „Ako?“ a „Prečo?“. A stále 

hlbšie kope v otázke „Kto?“.10  

„Investigatívna žurnalistika je poľovanie na fakty, ktoré umožňujú 

čitateľovi porozumieť tomu, čomu má porozumieť“, domnieva sa francúzsky 

praktik a teoretik žurnalistiky Jean Murikan .11  

David Everet , riaditeľ programu žurnalistiky na Univerzite Johna 

Hopkinsa v Baltimore (USA) uvádza, že „Investigatívna žurnalistika je šanca 

obnoviť spravodlivosť a zohrať úlohu Dávida v boji s Goliášom. Zakladá 

sa to na viere v to, že žurnalisti, redaktori i fotografi môžu zohrať veľkú úlohu 

pri zlepšení spoločenského života.“12  

 Pri definovaní investigatívnej žurnalistiky sa najčastejšie cituje definícia 

amerického reportéra a editora newyorského denníka Newsday Roberta 

Greena : „Je to žurnalistický materiál, budovaný, spravidla, na vlastnej práci 

a iniciatíve, na dôležitú tému, ktorú by jednotlivé osoby a organizácie radi 

utajili.“13 

 Väčšina teoretikov považuje investigatívnu žurnalistiku za druh 

žurnalistiky, ktorej výsledkom je žurnalistický prejav, ktorý zodpovedá trom 

charakteristikám:  

� zakladá sa na vlastnej, originálnej práci žurnalist u, a nie iných ľudí; 

� zverejňuje fakty, ktoré sa iní snažia skrýva ť pred verejnos ťou  a ktoré 

svedčia o porušovaní jej práv; 

� poukazuje na problémy, ktoré sú pre spolo čnos ť podstatné , pričom 

zovšeobecňuje získané informácie a neobmedzuje sa len na vysvetľova-

nie jednotlivých incidentov. 

                                                           
10 MALAREK, Viktor. 1998. Розкривання фактів : Суть та практика журналістського 
розслідування. Кyjev : IMI, 1998.   
11 MURIKAN, Jean. 2003. Журналістське розслідування. Kyjev :  ІМІ, 2003. 178 s.  
12 EVERETT, David. 1999. Навчальний посібник репортера. Kyjev : IREX ProMedia, 1999. 98 s. 
13 HEVESI, Denis. 2008. Robert Greene, 78, Dies : Investigative Journalist. In New York Times 
(12.04.2008). [cit. 03.11.2011]. Dostupné na internete: 
http://www.nytimes.com/2008/04/12/nyregion/12greene.html. 
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Každá z týchto troch charakteristík je povinným znakom investigatívnej 

žurnalistiky. Vyplýva to z toho, že ak žurnalista v novinárskom prejave odhaľuje 

napríklad korupčné konanie, ale zakladá ho na slovách iných vyšetrovateľov 

(napríklad predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní), potom tento 

žurnalista nie je investigatívny žurnalista. Taktiež sem nepatrí novinársky 

prejav, v ktorom autor robí vlastné, pre verejnosť nové závery na základe štúdia 

spoločenských problémov, ak neexistuje nik, kto by chcel prekaziť uverejnenie 

tohto novinárskeho prejavu. V tomto prípade ide skôr o žurnalistický prieskum, 

a nie o investigatívnu žurnalistiku (napríklad novinársky prejav Obyvatelia 

Slovenska priberajú, keď žurnalista na základe práce s dokumentmi 

a odborníkmi prichádza k záveru, že priemerná hmotnosť Slovákov je vyššia 

ako pred 10 – 20 rokmi alebo prejav Prečo je slovenské ovocie drahšie ako 

ovocie z dovozu o raste cien domácich produktov). Investigatívnou žurnalistikou 

nie je ani materiál o téme, ktorá nie je zaujímavá pre verejnosť, dokonca 

aj vtedy keď zodpovedá ostatným dvom znakom investigatívnej žurnalistiky.  

 Aj keď sa uvedené definície v niečom odlišujú a v niečom zhodujú, 

zo všetkých vyplýva, že investigatívna žurnalistika slúži spoločnosti a rozvoju 

demokracie.  

 

Investigatívna žurnalistika – žáner publicistiky ra cionálneho alebo 

emocionálneho typu 

 Viacerí odborníci začleňujú investigatívnu žurnalistiku medzi žánre 

publicistiky racionálneho typu . Za jej hlavnú úlohu považujú maximálne 

objektívne vysvetľovať udalosti či javy. Žurnalistickým investigatívnym textom 

podľa nich môže byť séria prejavov a môže v sebe spájať prvky interview, 

portrétu, reportáže (v mnohých zahraničných teóriách žánrov sa považuje 

za informačný žáner), analýzy, syntézy. Na druhej strane sú odborníci, ktorí 

v súvislosti s investigatívnou žurnalistikou používajú pojem investigatívna 

reportáž, čiže hovoria o žánri publicistiky emocionálneho typu . U nás sa 

pojem investigatívna reportáž používa predovšetkým v televíznej žurnalistike, 

ale v zahraničí sa ním pomenúvajú všetky žurnalistické prejavy investigatívnej 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 1 

41 | S t r a n a  

žurnalistiky rovnako v printových ako aj ostatných elektronických médiách. 

Podľa slovenskej klasifikácie novinárskych žánrov by sme investigatívnu 

reportáž mohli považovať za jeden z druhov reportáže , nie však samostatný 

žáner. 

 Holandský žurnalista Dick van Eijk  v publikácii Investigatívna 

žurnalistika v Európe definuje investigatívnu žurnalistiku takto: „Investigatívna 

žurnalistika je žurnalistika kritická a všeobsažná . ’Kritická’ znamená, 

že žurnalista nielen podáva novinky, ktoré už existujú, ale aj tie, ktoré 

by nevznikli bez jeho práce alebo zásahu. Podobné sa stáva, keď reportér 

nachádza nové fakty, a taktiež keď známa informácia sa prináša a vykladá po 

novom. ‘Všeobsažná’ znamená, že žurnalista vynaložil mimoriadne úsilie – tak 

v kvantitatívnom rozmere (čas venovaný vyšetrovaniu, využívanie početných 

zdrojov atď.), ako aj v kvalitatívnom (jasné formulovanie otázok, nové prístupy 

atď.)“14 

 Ak vychádzame z tohto vymedzenia investigatívnej žurnalistiky, môžeme 

vyčleniť tri druhy investigatívnej žurnalistiky , ktoré sa môžu čiastočne 

prelínať: 

� vyšetrovanie škandálov, sledovanie porušení zákonov, útokov 

na práva organizácií alebo súkromných osôb; 

� skúmanie funkcií a línií správania sa vlády, spoločností a iných 

organizácií; 

� opis základných sociálnych, ekonomických, politických a kultúrnych 

tendencií, čo umožňuje sledovať zmeny v spoločnosti. 

 

Tvorba investigatívneho žurnalistického prejavu 

Pre investigatívneho žurnalistu je potrebná profesionalita, znalosť 

zákonov, predovšetkým mediálnych, zmysel pre informáciu (tzv. „spravodajský 

nos“), počítačová gramotnosť a budovanie vlastnej siete informačných zdrojov. 

 Investigatívna žurnalistika má svoje zákonitosti. Patrí medzi 

ne postupnos ť procesu tvorby investigatívnej žurnalistiky : výber témy, 

formulovanie hypotézy, predbežné hodnotenie perspektívnosti témy, 
                                                           
14 EIJK, van Dick. Investigative Journalism in Europe. [cit. 03.11.2011]. Dostupné na internete: 
http://nl.linkedin.com/in/dickvaneijk. 
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rozpracovanie plánu vyšetrovania, realizácia plánu vyšetrovania, systematizácia 

získaných informácií, generálne interview, napísanie textu, jeho montáž, 

právnická expertíza pred uverejnením, uverejnenie, archivovanie. 

 

Výber témy 

 Každé vyšetrovanie začína ideou z oficiálnej informácie štátnych orgánov 

či ich funkcionárov, z oficiálnych alebo neoficiálnych dokumentov, ktoré 

žurnalista získal, zo sťažností čitateľov, z informácií z vlastných zdrojov, 

z klebiet, z vlastného pozorovania, z informácií ostatných masmédií alebo 

od kolegov. Idea môže vzniknúť aj na základe analýzy oficiálnej štatistiky.   

 

Formulovanie hypotézy 

 V ďalšej etape reportér formuluje predpoklad, ktorý je potrebné 

vo vyšetrovacom procese potvrdiť alebo vyvrátiť. Tento predpoklad 

má byť formulovaný presne a jasne, jednoznačne, bez alegórií či preneseného 

významu. Je potrebné určiť subjekt deja, samotný dej a jeho objekt. Ďalej 

je potrebné brať do úvahy okolnosti, príčiny a motívy. Často je to najdôležitejší 

krok investigatívnej práce, pretože je návodom na jej smerovanie. Hypotéza 

však nemusí byť definitívna. V procese tvorby sa môže rozširovať, štiepiť. 

Potom je vhodné dokazovať tie jednoduchšie hypotézy až po tie zložitejšie. 

Je dobré formulovať hypotézu tak, aby sme ju mohli potvrdiť.  

 

Predbežné hodnotenie perspektívnosti témy 

 V tejto etape tvorivej práce je dôležité prehodnotiť tému svojho 

investigatívneho vyšetrovania, odpovedať na niekoľko otázok, resp. urobiť 

niekoľko krokov: 

� či je zvolaná téma zaujímavá pre čitateľa, či má spoločenskú hodnotu 

a či je hodná vynaloženého času a úsilia; 

� spísať otázky, na ktoré sú potrebné odpovede; 

� spísať zdroje informácií a určiť, či sú dostupné, či ich získavanie bude 

zákonné, zvážiť právne dôsledky a svoju bezpečnosť; 

� zvážiť časovú, finančnú a technickú náročnosť zvolenej témy;  
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� zhodnotiť možné riziká pre svoju osobu a svoje médium, možnosť 

vyhnúť sa obžalobe, no nie preto, aby sa na zvolenej téme 

nepracovalo, ale aby  sa žurnalista pripravil na nástrahy a vyhol 

sa im; 

� určiť si minimálny a maximálny cieľ, resp. zvážiť, aký bude výstup, 

ak sa hypotézy nepotvrdia alebo sa potvrdia len čiastočne.15 

 

Rozpracovanie a realizácia plánu vyšetrovania 

 Prácu je potrebné racionálne naplánovať. Zvážiť časovú náročnosť 

a nadväznosť jednotlivých krokov. Je potrebné rátať aj s časovým zdržaním 

pri získavaní informácií.  

 Žurnalista pracuje s tromi druhmi zdrojov: dokumentmi, ľuďmi a vlastným 

pozorovaním. Prirodzene, najspoľahlivejšie sú dokumenty. Pri svedectvách ľudí 

je nevyhnutná dôvera na oboch stranách. Žurnalista musí dodržať prísľub 

anonymity. Vlastné pozorovanie je silný argument. 

 Vyšetrovanie sa môže realizovať dvomi spôsobmi: monocyklicky , 

to znamená, že žurnalista vyčerpávajúcim spôsobom zhromaždí informácie 

a uverejní svoj novinársky prejav jednorázovo alebo na pokračovanie alebo 

reťazové či seriálové vyšetrovanie , keď žurnalista postupne zhromažďuje 

informácie a postupne uverejňuje svoje žurnalistické prejavy. 

 Jednou z metód budovania investigatívneho žurnalistického prejavu 

je vytvorenie detektívneho sujetu . To znamená, že žurnalista podrobne 

opisuje všetko, čo urobil. Tým umožňuje čitateľovi, aby mal pocit, že on sám 

absolvoval cestu hľadania. Žurnalista si môže zvoliť metódu mozaiky alebo 

panorámy , čiže môže zostavovať rôzne verzie udalosti, informácie môže klásť 

vedľa seba tak, aby sa čitateľ stal spoluúčastníkom aj na myslení autora. Veľkú 

úlohu zohrávajú aj ilustrácie  – fotografie a iné dokumenty, ale je potrebné brať 

do úvahy, či nezasahujú do súkromného života, či je fotografovanie bezpečné, 

akú dodatočnú informáciu fotografie podávajú, či nie sú šokujúce. Pri získavaní 

fotografií treba dávať pozor na porušenie zákonov. Infografika  v podobe máp, 

                                                           
15 CHOMENKO, Oleh. Журналістське розслідування : навчальний посібник для 
початківців. Melitopoľ : RPDI, 2008. 182 s. [cit. 06.11.2011]. Dostupné na internete: 
http://irrp.org.ua/tutorials/books/119-zhurnalistske-rozsliduvannya-navchalnij-posibnik.html. 
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schém, plánov, diagramov, chronologických alebo porovnávacích tabuliek 

zjednodušuje prijímanie a pochopenie žurnalistického prejavu.  

 Televízna investigatívna žurnalistika navyše vyžaduje využitie obrazu. 

Často ho nie je možné získať priamo na mieste. V týchto prípadoch možno 

využiť stand-up na mieste udalosti, archívne zábery, interview s účastníkmi, 

svedkami, obeťami, snímanie miesta udalosti, rekonštrukciu udalosti za účasti 

svedkov či účastníkov, infografikou, nasnímaním dokumentov. 

 Pred samotným vyšetrovaním je potrebné zvážiť, ktoré zdroje informácií 

sa autor rozhodne použiť. Investigatívny žurnalista si môže vybrať z celého 

radu zdrojov informácií: z informácií primárnych a sekundárnych, oficiálnych 

a neoficiálnych, z informácií štátnej správy a miestnej samosprávy, zo štátnych 

archívov (aj archívu Ústavu pamäti národa), z internetu, rôznych publikácií, 

masmédií, elektronických registrov, rôznych databáz, tlačových oddelení, 

kolegov – žurnalistov či iných ľudí. S „hlavným hrdinom“ investigatívnej 

reportáže je potrebné kontaktovať sa až vo fáze, keď má žurnalista dostatok 

informácií, aby obstál v konfrontácii a aby protistrana neurobila protiopatrenia, 

ktoré by znemožnili uverejnenie investigatívneho žurnalistického prejavu, 

a takto sa ochránila pred odhaleniami.   

 

Prekážky v práci investigatívneho žurnalistu 

Počas investigatívnej práce sa žurnalista stretáva s mnohými 

prekážkami:  

�právne dôsledky v podobe žaloby zo strany „hrdinov“; 

�nedostatok času, financií, iných zdrojov; 

�ohrozenie osobnej bezpečnosti; 

�prístup k zdrojom utajovaných skutočností; 

�nezáujem o uverejnenie investigatívneho materiálu zo strany vydava-

teľa alebo vlastníka média; 

�strach z pomsty; 

�osobné problémy – osamelosť, profesijné vyhorenie alebo únava; 

�hrozba straty zamestnania; 
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� absencia tradície a skúsenosti z investigatívnej žurnalistiky 

v žurnalistickom prostredí.16 

 

Žurnalista musí predchádza ť chybám . Musí overovať spoľahlivosť 

informácií, vyhnúť sa jazykovým a štylistickým nepresnostiam a urážlivým 

vyjadreniam, tvrdeniam bez dôkazov a svedectiev, musí si vypočuť druhú 

stranu, nerobiť závery na základe nekompletných podkladov a korektne 

skompletizovať svoj novinársky prejav. 

Ohrozeniu osobnej bezpečnosti môže žurnalista predísť tým, 

že exkluzívnu informáciu nebude utajovať, ale podelí sa ňou so svojimi 

spolupracovníkmi, nebude provokovať ľudí, o ktorých píše, nebude porušovať 

etické a ľudské normy, splní, čo sľúbil svojmu zdroju, nebude udržiavať intímne 

vzťahy so svojimi zdrojmi, ani s ľuďmi, o ktorých píše, neodhalí svoje zdroje, ich 

informácie si dostatočne overí, nebude sa stretávať s neznámymi ľuďmi 

v nevhodnom čase a na neznámych miestach, bude opatrný, neutrálny a včas 

a adekvátne bude reagovať na psychický tlak a vyhrážky.  

 

Vysokoškolská príprava pre investigatívnu žurnalist iku  

Príprava reportérov pre investigatívnu žurnalistiku má špecifické 

charakteristiky. Na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave na jednosemestrálnom kurze investigatívna 

žurnalistika v záverečnom semestri magisterského štúdia študenti získajú 

teoretické vedomosti i sprostredkované základné metódy práce 

investigatívneho žurnalistu. Budú môcť zvážiť, či majú predpoklady pre prácu 

s takýmto náročným a nebezpečným žánrom.   

Pri zaraďovaní povinne voliteľného kurzu investigatívna žurnalistika 

do študijného programu magisterského štúdia žurnalistiky sa riešila dilema, 

či pripravovať investigatívnych reportérov empiricky až po tom, keď získajú 

profesijné a teoretické skúsenosti, alebo začať s touto prípravou už v nižších 

študijných ročníkoch.  

                                                           
16 CHOMENKO, Oleh. 2008. Журналістське розслідування : навчальний посібник для 
початківців. Melitopoľ : RPDI, 2008. s. 41. [cit. 06.11.2011]. Dostupné na internete: 
http://irrp.org.ua/tutorials/books/119-zhurnalistske-rozsliduvannya-navchalnij-posibnik.html. 
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Pre prípravu na investigatívnu žurnalistiku je potrebný celý komplex 

kurzov , ktoré sú súčasťou študijného plánu odboru žurnalistika. Študenti 

by mali bez problémov a aj v časovej tiesni realizovať žurnalistický prejav 

a stvárňovať ho pomocou pestrej palety žurnalistických žánrov. Súčasťou kurzu 

má byť aj tvorba reportáží a rozhovorov v časových limitoch. Toto časové 

ohraničenie sa stáva samozrejmým a neskôr v praxi je neoceniteľné.    

Na investigatívneho žurnalistu sú kladené veľké nároky. Musí byť nielen 

dynamický, ale musí čím skôr uverejniť svoj žurnalistický prejav a čakať 

aj na možnú neadekvátnu reakciu na svoju tvorbu.17  

Študenti by mali mať aj odborné vedomosti . Veď napríklad 

pri vnútropolitickej investigatívnej žurnalistike sú nevyhnutné aspoň základy 

politológie, práva, sociológie a iných vedných odborov, prípadne vnútornej 

politiky ako odvetvia žurnalistickej práce. Pri písaní investigatívnej reportáže 

s témou kriminality sú zase potrebné špecifické vedomosti v oblasti práva atď. 

Preto sa kurz Investigatívna žurnalistika napokon dostal až do posledného 

ročníka magisterského štúdia žurnalistiky.  

Významnou súčasťou predmetu má byť diskusia o praktických prácach 

študentov za účasti profesionálnych žurnalistov a odborníkov z tohto druhu 

problematiky. Ak sa študentom podarí uverejniť svoj žurnalistický prejav, môžu 

sa podeliť so svojimi skúsenosťami z ohlasov čitateľov či dotknutých subjektov 

na svoju tvorbu.  

Hlavným činiteľom, ktorý má viesť mladých žurnalistov k tvorbe 

investigatívnej reportáže, sú ľudské vlastnosti: čestnos ť, snaha dosiahnu ť 

úspech v žurnalistickej kariére a v neposlednom rad e získať adekvátnu 

odmenu za svoju prácu . Je potrebné podporovať v študentoch duch 

súťaživosti, boja a konkurencie, čo znamená pripravovať ich na praktickú 

žurnalistickú činnosť v podmienkach reálnej, nekompromisnej a niekedy veľmi 

tvrdej konkurencie. 

 

                                                           

17 VASYLENKO, Mykyta. Особливості підготовки репортерів для жанру “репортаж-
розслідування". Kyjev : Inštitút žurnalistiky Kyjevskej národnej univerzity Tarasa Ševčenka. 
[cit. 03.11.2011]. Dostupné na internete: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=354  
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POLITAINMENT AKO FAKTOR URČUJÚCI POLITICKÚ 

KULTÚRU1 

Politainment – Determinating Factor of Political Culture 

 

RR  óó  bb  ee  rr  tt      ŠŠ  EE  DD  II  VV  ÝÝ  

 

ABSTRACT: By the decline of communist regime, in Slovakia we became part of growing effect 

both on policy entertainment and entertainment in policy. As a main idea of these trends we can 

pick the term – politainment. It´s significant for mass media mediation of information, in which 

are political themes, personalities, procedures, explanations and identities shown in a diverting 

way in a brand new political reality. Afterwards, this fact establishes another, more familiar field 

for catch on the world of policy. More or less, it has validity for contemporary domestic area 

of media. Policy is becoming the game for everyone. 

  

ABSTRAKT: Od pádu totalitného režimu sme aj v našom mediálnom priestore svedkami 

rastúceho vplyvu prvkov zábavy v politike, resp. prvkov politiky v zábave. Ako nosný pre tieto 

tendencie môžeme pokojne stanoviť pojem – politainment. Vyznačuje sa formou 

masmediálneho sprostredkovania informácií, v ktorej sa politické témy, aktéri, procesy, 

vysvetlenia a identita zábavným spôsobom premieňajú v novú politickú realitu. Táto potom 

zakladá iný, prístupnejší priestor pre uchopenie sveta politiky. Vo väčšej či menšej miere to platí 

aj pre tuzemský mediálny svet v súčasnosti. Politika sa stáva hrou pre každého. 

 

KEY WORDS: Politainment, entertaining policy, political entertainment, satire. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Politainment, zábavná politika, politická zábava, satira. 

 

Počiatky, vývoj a delenie politainmentu 

 Politainment vytvára v Európe do polovice 80. rokov neexistujúci, hravý 

spôsob komunikácie o politike. Jeho zárodky však sociológovia nachádzajú 

už v roku 1962, keď Jürgen Habermans vo svojej eseji Štrukturálna zmena 

                                                           
1 Príspevok v skrátenej verzii odznel na konferencii s názvom Reflexia médií 21. storočia, ktorú 
zorganizovala Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
v spolupráci so Slovenským syndikátom novinárov v rámci Týždňa vedy a techniky 
na Slovensku 2011. 
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verejnej mienky nadviazal na rešpektované filozofické state Theodora Adorna 

či Maxa Horkheimera.  

Samotný Habermas sa už pred takmer polstoročím vyjadril pomerne 

smelo o tom, že skončili časy, keď názory utvárali salóny, kaviarne, literárne 

združenia a štátne ideológie potlačili kritickú a nezávislú verejnú mienku. 

V predvečer úplného etablovania tohto pojmu v médiách najďalej zašiel 

americký sociológ Neil Postman, ktorý v roku 1984 vydal slávnu esej Ubavíme 

sa na smrť. Tento deprimujúci text – prostredníctvom odchovanca bielej 

anglosaskej tradície – podal náhľad ako nové médiá sterilizovali americkú 

politickú kultúru. Zároveň podotkol, že americký sen druhej polovici 20. storočia 

najlepšie vyjadruje Las Vegas – totálna zábava.  

Tento trend prenikol, pochopiteľne, čoraz viac aj do médií, vďaka čomu 

sa z politiky stál politainment. Mierou vrchovatou k tomu prispel 

aj všadeprítomný exprezident Spojených štátov amerických – Ronald Reagan. 

Poháňaný štátnickými úspechmi absolútne nenapodobiteľne využil svoj kladný 

vzťah ku kamerám a fotoaparátom, ktorý nadobudol vo svojej predchádzajúcej 

hereckej kariére. Práve on, viac ako ktokoľvek pred ním, vydláždil chodník 

obdobným persónam Billom Clintonom počínajúc a Silviom Berlusconim 

končiac. 

Dnes, na začiatku druhej dekády 21. storočia predstavuje politainment 

určujúci faktor ovplyvňujúci politickú kultúru krajín v euroatlantickej civilizácii. 

Hra je totiž fenoménom, ktorý čím ďalej tým viac zaujíma i dospelých ľudí. 

Dôraz sa kladie na úspech u publika, na jeho zážitok a nie na provokáciu 

k novému premýšľaniu, ako tomu bolo predtým.2  

Podľa mediálnych odborníkov sa delí politainment na dve vetvy, ktoré 

sa v praxi často veľmi prelínajú, a to na zábavnú politiku  a politickú zábavu .  

 

Zábavná politika 

O zábavnej politike sa dá hovoriť vtedy, keď politici používajú štýlové 

prostriedky zábavných programov, aby pomocou nich dosahovali politické ciele. 

Najtransparentnejšie sú tieto snahy vidieť pred voľbami. Ak sa upriamime 

                                                           
2 HVÍŽĎALA, Karel. 2005. Jak myslet médiá. Praha : Dokořán, 2005. s. 200.   
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na parlamentné voľby v roku 2010, najmarkantnejšie sa to prejavilo pri kampani 

strany OKS (Občiansko-konzervatívna strana), ktorá obliehala slovenské mestá 

v spoločnosti troch prasiat nazvaných podľa predsedov vtedajších koaličných 

strán. Predseda strany SaS (Sloboda a solidarita), Richard Sulík, sa zase 

na predvolebných bilbordoch nechal zobraziť ako komiksový Superman. V roku 

2004 dokonca i knieža Karel Schwarzenberg, aby na seba upozornil, jazdil 

do pražského Senátu v ružovom transportéri.  

Účel je ľahko identifikovateľný. Nápadne (zapamätateľne) na seba 

upozorniť, a tým prilákať pozornosť potenciálnych voličov. Politika ako 

„komplikovaná správa zeme“ sa vďaka tomuto novému fenoménu mení 

na prácu s politickými symbolmi, ktoré musia byť masovo čo najlepšie predajné. 

Zábavná politika slúži k získaniu a stabilizácii politickej moci. Tento postulát 

sa zúročuje za predpokladu, ak sa k širokým masám dostáva výlučne 

prostredníctvom médií. 

Aj preto je na mieste zamyslenie, ktorého výsledkom je odpoveď 

na otázku: Čo je a čo nie je správa? Spomínané výčiny síce priťahujú 

pozornosť, no ich význam a zmysel na konkrétny politický výkon je len veľmi 

malý, resp. mizivý. Skôr či neskôr sa tak dostávame k vyriešeniu kľúčovej 

otázky: Čo určuje, že niektoré udalosti sú označované za hodné zaznamenania 

a sú v procese „gatekeepingu“ následne vpustené do pomyselnej brány médií, 

a iné nie?  

Na všetkých úrovniach výberu musia novinári zohľadňovať napĺňanie 

celého radu dobovo a sociálne podmienených požiadaviek – napríklad 

normatívnych (ako je v liberálnodemokratických spoločnostiach etický imperatív 

objektivity a vyváženosti), ďalej estetických požiadaviek kladených na „dobrý 

novinársky príbeh“ (ako je jasná dejová línia bez mätúcich naratívnych 

odbočiek) a tiež predstáv o predpokladanom publiku, ktoré zdieľajú s kolegami 

či s vydavateľom alebo vysielateľom.3  

Je zrejmé, že za výberom materiálu do spravodajstva existuje v rôznych 

časových etapách norma, no akokoľvek sa nad vecou objektívne zamyslíme, 

či podrobíme ju skúmaniu, dostaneme sa k problému podielu na mediálnom 

                                                           
3 TRAMPOTA, Tomáš. 2006. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 25. 
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trhu. Pri týchto obligátnych skutočnostiach sa zabúda na povedomie bežného 

čitateľa, diváka či poslucháča, ktorý sa z nedostatočného vedomia či skôr 

rezignácie nemusí pri spotrebe mediálnych obsahov nad týmito otázkami vôbec 

pozastavovať. Hoci, a to je dôležité, zodpovedanie má zásadný vplyv na to, 

čo si vôbec želá či neželá vidieť. V mierkach tradičných, vyššie uvedených 

kvalít, by sa však zábavná politika zmenila, či prípadne musela zmeniť. 

Pri zamyslení sa nad budúcnosťou tohto úseku redakčnej práce sa obzvlášť 

pri súkromných médiách dostaneme do uzavretého kruhu.  

Poňatie toho, čo možno vnímať ako správu, a čo nie, je premenlivé 

historicky, kultúrne a tiež v závislosti na politike konkrétneho médiá. Takzvané 

bulvárne médiá majú silnejší sklon akcentovať negatívne udalosti, udalosti 

spojené s elitnými osobami a personifikované udalosti (javy, ktoré sa týkajú 

spoločnosti ako celku, potom často prezentujú ako príbeh jednej konkrétnej 

osoby, napríklad informáciu o zvýšení nezamestnanosti v Českej republike 

prezentujú ako príbeh jedného konkrétneho nezamestnaného). Tieto hodnoty 

pri spracovávaní udalostí navyše posilňujú.4   

 

Pseudoudalos ť 

Pojem politainment sa hlavne v spravodajských reláciách neraz dostáva 

do úzkeho vzťahu so správou tak bizarných rozmerov, že akákoľvek snaha po 

typologickom zaradení tu stroskotáva. Ako uvádza odborná literatúra, špecific-

kým typom udalostí sú takzvané pseudoudalosti . Tieto sú väčšinou priamo 

zinscenované za účelom ich následnej medializácie, pričom jedným z dôvodom 

ich silného využívania je tlak času na prácu novinárov, ako aj snaha znižovať 

finančné náklady spojené s produkciou spravodajstva a výhoda dopredu 

pripraveného informačného servisu zo strany subjektov, ktoré o medializáciu 

svojich pseudoudalostí usilujú.  

Ako ukazuje samotná prax, spoliehanie sa na tento typ správ môže mať 

však citeľné negatívne dôsledky a skrýva v sebe značný manipulačný potenciál. 

Subjekty, ktoré pseudoudalosti inscenujú, spravidla majú iné motívy 

než poskytovať objektívne a nestranné informácie o svojich aktivitách. 

                                                           
4 TRAMPOTA, Tomáš. 2006. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 28. 
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Ich cieľom je nielen to, aby o nich bola informovaná verejnosť, ale spravidla 

aj to, aby bolo o nich informované spôsobom, ktorý je v súlade s ich cieľmi 

a predstavami.  

Podľa Daniela Boorstina, ktorý sa problematike pseudoudalostí 

intenzívne venoval v práci The Image, získavala v priebehu 20. storočia táto 

forma informovania stále väčší podiel v spravodajských obsahoch, a to na úkor 

spontánnych a neočakávaných udalostí.5 Základnými vlastnosťami tak, ako ich 

definuje Boorstin, sú: 

� pseudoudalosť nie je spontánna udalosť, dochádza k nej, pretože 

ju niekto naplánoval či zámerne inicioval; 

� pseudoudalosti sú primárne plánované pre okamžitú medializáciu 

či reprodukciu; ich výskyt je časopriestorovo pripravený tak, aby 

ich vlastnosti vyhovovali médiám a úspech každej pseudoudalosti 

je meraný podľa toho, ako veľa je o nej informované; 

� vzťah pseudoudalosti k realite je dvojznačný; záujem o pseudoudalosť 

vychádza predovšetkým z tejto dvojznačnosti, pretože dôležité nie je to, 

čo sa stalo, ale to, či je to reálne a čo je motívom; bez určitej úrovne 

dvojznačnosti nemôže byť pseudoudalosť zaujímavá; 

� pseudoudalosti sa často stávajú samoúčelným proroctvom (napríklad 

tlačová konferencia, na ktorej sú prezentované pozitívne hospodárske 

výsledky spoločnosti, môže viesť k zvýšenej dôveryhodnosti spoločnosti, 

väčšiemu záujmu o jej akcie a k skutočnému zlepšeniu jej hospodár-

skych výsledkov). 

 

Typickým príkladom pseudoudalosti je usporiadanie tlačovej besedy. 

Konkrétne spomenieme tú z novembra 2007, ktorú mal na svedomí vtedy 

čerstvo odvolaný minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Miroslav 

Jureňa. Nominant HZDS (Hnutie za demokratické Slovensko) bol obvinený 

po škandále so sporným prevodom pozemkov na Slovenskom pozemkovom 

fonde (SPF) a presvedčený o svojej nevine usporiadal rozlúčkovú tlačovú 

besedu v kravíne vo Vajnoroch, kde obvinil premiéra Róberta Fica zo zaujatosti, 
                                                           
5 BOORSTIN, J. Daniel. 1992. The Image. New York : Vintage Books, 1992. 
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pričom uviedol, že zodpovednosť za dianie v SPF nesie hlavne SMER-SD. 

Zásadná udalosť, ktorou pôvodne bolo jeho odvolanie, sa „karnevalovým“ 

prístupom k besede stala pseudoudalosťou. Nosný fakt jeho odvolania 

sa tým nijako nezmenil. Po niekoľkotýždňovom novinárskom záujme o túto 

tému sa navyše ani neobjasnil sporný prevod pozemkov. S odstupom času 

tak možno túto aféru nazvať politainmentom v tom najlepšom balení, hoci 

pôvodne zo strany odvolaného ministra nevedomým. 

Podľa už spomínaného Daniela J. Boorstina nárast množstva pseudouda-

lostí vedie k tomu, že sa zamieňa rola publika s rolou aktérov a príjemca správ 

je vťahovaný do aktívnej hry. Táto zámena sa prejavuje napríklad pri 

premyslenom inscenovaní únikov informácií ako nástroja politickej komunikácie. 

Ďalšími dôvodmi, prečo médiá po pseudoudalostiach s takou chuťou siahajú, 

sú, že bývajú dramatickejšie, je ľahšie ich šíriť a často sú presvedčivejšie.6 

 

Politická zábava 

Ako v jednej zo svojich esejí upozornil český mediálny analytik Karel 

Hvížďala, politická zábava musí byť prezentovaná výlučne nepolitikmi, 

najčastejšie komikmi. Spôsob prezentácie takýchto relácií nie je orientovaný 

primárne na politické ciele, ale na trh, teda na očakávanie publika a inzerentov. 

Najjasnejšie sa tento typ programov vyníma na televíznej obrazovke, ktorá 

okrem zvuku ponúka i kulisy autentického prostredia (najčastejšie ide o štúdio, 

divadlo či kaviareň) vo vizuálnej podobe. Nemenej zanedbateľnou súčasťou 

produktu je i postava samotného moderátora. Jeho autentická gestikulácia 

a mimika do značnej miery ovplyvnia aj divákovu prvotnú emóciu. 

Moderátorovou povinnosťou je rozbíjať klišé politikov, ktoré majú verejnosť 

uchlácholiť. 

Do kategórie politickej zábavy na najprofesionálnejšej úrovni môžeme 

zaradiť program Večer Milana Markoviča, ktorý vstúpil do nového storočia azda 

s najväčším espritom. Tento projekt vznikol z rozhodnutia Milana Markoviča 

a Petra Breinera už v roku 1993 za predpokladu, že ich politický kabaret bude 

zo Štúdia S vysielaný naživo prostredníctvom Slovenskej televízie (STV). 

                                                           
6 TRAMPOTA, Tomáš. 2006. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 35. 
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Relácii sa mimoriadne darilo, okamžite sa stala jednou z najsledovanejších. 

Samotný Milan Markovič, vyzbrojený totalitným zápasom s cenzorom, 

mal odrazu unikátnu možnosť bez väčších obmedzení artikulovať to, čo politici 

nemohli či nechceli hovoriť nahlas, pričom naplnil očakávania ľudí, aby 

jednoduché vety formuloval tak, ako by tak činili aj oni sami a to až dovtedy, 

kým na sklonku roka 1994 riaditeľ STV Jozef Darmo program z televíznej 

obrazovky nestiahol. 

Odskúšaný projekt bol opätovne obnovený v rokoch 1999 až 2004. 

Po nástupe novej vládnej garnitúry zaplnil biele miesto na televíznej obrazovke 

a udrel na strunu predovšetkým mestskému divákovi s vysokoškolským 

vzdelaním. Dramaturgický zámer bol jasný. Prostredníctvom kabaretnej piesne, 

rozhovoru s dvoma politikmi (šlo väčšinou o politických súperov) a vlastným 

vnútropolitickým komentárom zosmiešniť aktuálne politické „taľafatky“ 

a predovšetkým ich aktérov. Šlo o politickú satiru v tom najlepšom zmysle 

slova, pričom zámerne by som sa v tejto súvislosti vyhol prívlastku 

„konštruktívna“, pretože si myslím, že už v spojení týchto slov je čosi 

neriešiteľné. Milan Markovič s ponúknutou takmer hodinovou časovou dotáciou 

a mesačnou periodicitou naložil viac ako naliehavo, v mnohých prípadoch 

sa dokázal dostať politikom pod kožu. Pamätnou je predovšetkým jeho pieseň 

pranierujúca niekoľkotýždňový výlet prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa 

Schustera do Južnej Ameriky, pri ktorom sa vtedy čerstvo vystrábený prezident 

nevenoval štátnickým záležitostiam, ale natáčaniu a fotografovaniu tamojších 

živočíchov. Navyše, Markovič mieril nielen do radov Vladimíra Mečiara, ale bol 

dostatočne kritický ku každému.  

Na druhej strane veľký pretlak moderátorových myšlienok, záplava 

nastolených tém a nekonkrétne zacielené otázky na hostí vytvárali z relácie 

občas až priveľmi chaoticky namiešanú zmes. V rámci zachovania objektivity 

však platí vyššie uvedené – programový celok Večer Milana Markoviča 

bol potrebným zrkadlom našej politickej kultúry. Aspoň na chvíľu presvedčil, 

že politická etika a občianska etika nemusia byť vždy totožné. Jeho 

znovuzrodením zavanul do slovenských domácnosti európskejší pocit.  
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 V rovnakom čase sa na vrchole popularity televíznych programov držala 

pôvodne rozhlasová relácia Dereš z dielne humoristickej dvojice Oliver 

Andrássy – Elena Vacvalová. Postava Olivera Andrássyho je na slovenskom 

humoristickom poli mimoriadne známa, pričom mnohí diváci si v záplave jeho 

aktivít ani neuvedomujú scenáristovu osudovú príťažlivosť k politickej satire. 

„A tým, že ja som sa od detstva zaujímal o politiku, chcel som takisto robiť taký 

politický humor, aký som našiel vlastne len v maďarskom kabarete. Všetky moje 

texty, ktoré som kedysi písal, vždy mali takýto charakter, neviem, či by sa vôbec 

našla nejaká výnimka. Každý môj dialóg, aj keď sa rozprávali dve kvetinky, 

bol vždy politický.“7 

Spomínaným tvorcom nemožno uprieť neopozerané nápady, ktorými 

takmer pätnásť rokov dosahovali na naše podmienky až neuveriteľné čísla 

sledovanosti, aj keď pri programe Dereš možno hovoriť o pojme politainment 

len čiastočne, resp. skôr o jednoduchej ľudovej zábave. Samotná tvorba dua 

založená až na priveľmi jednoduchých dialógoch panovačného zemepána 

a hlúpej sedliačky akoby pripomenula tzv. komunálnu satiru známu z minulého 

režimu. Autorský vklad bol takto zakamuflovaný do prvoplánových narážok 

a podobenstiev.   

Takmer hodinová náplň sa až do príchodu hosťa na horúce kreslo 

uberala mixom nezodpovedajúcemu charakteru politickej relácie. Na scéne 

sa totiž predbiehali traja komici, imitátori a pesničkári. Spomínaný rozhovor 

s hosťom mal byť akýmsi vrcholom relácie, no nech už prišiel politik s väčším 

či menším maslom na hlave, scenáristi relácie k nemu pristupovali zhovievavo 

až priateľsky. Práve z tohto dôvodu tak prišlo len k nepatrnému satirickému 

ostriu. Prirodzene, program Dereš nemožno paušalizovať len negatívnymi 

náhľadmi, no faktom je, že politickú realitu reflektoval vskutku povrchne. Navyše 

nadbiehal vkusu väčšinového diváka. Bol presným opakom známeho 

Janovicovho epigramu: „Rád čítam tých, čo sa smejú a plačú tou istou slzou.“ 

Dlhodobo úspešným projektom bola aj relácia Apropo TV, no tento 

legendárny program do nového milénia už nezasiahol. Stojí za pozornosť, 

že dnes projekt spadajúci pod pojem politainment na slovenských televíznych 

                                                           
7 WEIDLER, Ernest. 1999. Oliver a Eňa na dereši. Praha : Cesty, 1999. s. 130.   
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kanáloch neexistuje, hoci už dlhé roky sa z mnohých strán ozývajú hlasy, 

že skutočná politická satira na mediálnom trhu chýba.  

Akousi prvou lastovičkou po dlhoročnom pôste by mohla byť Show Jana 

Krausa, ktorú začala vysielať spravodajská televízia TA3 so súhlasom televízie 

Prima 28. októbra 2011. Program, nesúci sa v znamení obľúbeného americ-

kého formátu „late night show“, sa u českých susedov teší už niekoľko rokov 

veľkej obľube, a preto bude zaujímavé sledovať, ako si Jan Kraus s týmto 

projektom poradí v situácii, keď bude musieť dramaturgiu prispôsobiť 

špecifickým slovenským pomerom. V tomto prípade by som však upozornil, 

že ani tento program nie je politickou satirou v tom pravom slova zmysle, 

pretože moderátor v ňom ponúka priestor i hosťom zo sféry umenia 

či šoubiznisu. Mimochodom, v Českej republike k obdobným projektom patrili 

aj Krausove talkshow Uvolněte se, prosím! (ČT), nadväzujúca na reláciu Další, 

prosím! (TV Prima), ale taktiež výstupy Miloslava Šimka a Zuzany Bubílkovej 

v programe S politiky netančím. 

 

Funkcie politainmentu v 21. storo čí 

Politológ Andreas Dőrner z univerzity vo Wuppertale hovorí o šiestich 

funkciách politainmentu v spoločnosti 21. storočia:8 

1. Politainment je spôsobom sebaprezentácie politikov v dobe, keď 

väčšina občanov nemá priamy kontakt s komplexným systémom 

politiky. Táto forma redukuje abstraktný obsah politiky do jednodu-

chých formúl. 

2. Politainment priťahuje na seba pozornosť a predstavuje témy 

vo verejnom priestore. Súčasne osvetľuje niektoré udalosti a problémy 

tak jednoducho, aby sa o nich dalo kdekoľvek diskutovať. 

3. Politainment konštruuje politické predstavy a príklady výkladov, 

z ktorých sa skladá naša prirodzená a normálne prijímaná politická 

realita. 

4. Politainment zosilňuje a popularizuje politické hodnoty a naše zmys-

lové predstavy, ktoré nakoniec definujú politickú kultúru. Spôsob 

                                                           
8 HVÍŽĎALA, Karel. 2005. Jak myslet médiá. Praha : Dokořán, 2005. s. 202.    
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politickej zábavy sa vďaka tomu stal rozhodujúcim tvorcom politickej 

kultúry. 

5. Politainment konštruuje konkrétne modely pre politické jednania 

a rozširuje ich v zábavnej forme, teda prekladá ich do reči každoden-

ného života. 

6. Politainment otvára estetickým obrazom a profesionálnym spracova-

ním politické dianie emocionálnemu prístupu. Bez citového prijatia 

by konjunktúra tohto žánru nevznikla. 

 

Iní teoretici hovoria i o siedmej funkcii politainmentu, t. j. vytváranie 

tzv. syndrómu politického alzheimeru, ktorý spôsobuje vytesnenie všetkých 

dôležitých tém, pretože ich nemožno zjednodušiť a zábavne predať. 

 

Infotainment 

Nepriamym dôsledkom ekonomických tlakov a snahy spravodajských 

médií presadiť sa na trhu informácií je bulvarizácia a snaha prezentovať 

informácie zábavnou formou. Jedným z jej prejavov sa môže stať 

aj infotainment (označenie vzniklo spojením anglických termínov information – 

informácia a entertainment – zábava). Ide o snahu podávať informácie 

zábavnou formou, ktorá sa v správach môže prejavovať bohatou škálou 

postupov. Pri tlačovom médiu ide napríklad o výber fotografií, ktoré zachytávajú 

aktéra v úsmevnej situácii či zdôrazňovanie prekvapivých informácií a kuriozít. 

Nastolením tohto pojmu sa tak opäť dostávame k zrodu pojmu politainment. 

Bulvarizáciu spravodajstva môžeme podľa Shelleyho McLachlana 

a Petra Goldinga sledovať na troch rôznych ukazovateľoch spravodajských 

obsahov: rozsahu, forme a spôsobe oslovenia. Rozsah je tradične vnímaný 

z hľadiska rôznorodosti obsahu. Bulvarizácia sa prejavuje menším dôrazom na 

tzv. hard news (závažným aktuálnym správam) a zahraničnému spravodajstvu. 

Z hľadiska formy spracovania obsahu možno bulvarizáciu pri tlačovom 

spravodajstve nachádzať v exponovaní vizuálnych prvkov (titulky, fotografie, 

schémy, grafy a pod.) a znižovaní podielu textu. Na úrovní štýlu sa bulvarizácia 
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prejavuje nárastom personifikácie spravodajských príbehov a zdôrazňovaním  

príbehu konkrétneho jedinca.9  

Bulvarizácia sa neprejavuje len v konečnom obsahu správ, ale tiež 

v spôsobe práce novinárov. Predovšetkým z hľadiska vyhľadávania informácií, 

ich overovania a prístupu k novinárskej etike. Ide o odklon od snahy 

prezentovať hlbšie a analytické spravodajské príbehy k cielenému vyhľadávaniu 

škandálnych a šokujúcich udalostí. To môže byť sprevádzané i menšou úctou 

k faktom a vernému popisu reality a k prispôsobovania si informácií za účelom 

vytvorenia skutočne atraktívneho a prekvapivého príbehu. Objavujú sa i krajné 

názory, ktoré interpretujú bulvarizáciu správ ako kultúrny výraz demokracie tým, 

že reflektuje záujmy a priority masového publika.10  

Negatívnym dôsledkom infotainmentu je, že sa stáva dôležitým to, čo je 

zaujímavé a zábavné. Mení sa tak výberový filter médií. Opakujúci sa výber 

zábavných informácií spätne ovplyvňuje normu toho, čo možno považovať 

za správu. Snaha podávať informácie zábavnou formou postupne vedie 

k posúvaniu hranice medzi zábavou a informáciou a hranice toho, čo je 

v spravodajstve ešte prijateľné. Informatívna zložka popisovanej udalosti či javu 

sa tak môže dostávať až do druhého plánu príbehu.11  

 

Záver 

Nebezpečné otázky, ktoré si naša civilizácia, zacielená na zážitky 

a prežitky, kladie v tejto súvislosti, sú: Môžeme ešte za tejto situácie definovať 

politiku starými prostriedkami, teda ako otázku moci, práv, zastúpenia 

a uzmierovania? Je takáto politika ešte schopná hľadať záväzné riešenia 

najdôležitejších problémov na základe konsenzu? Nie je politainment 

len spôsob ako upokojiť občanov, prípadne odľahčenou náhradou obrovského 

informačného toku, ktorý pracovne vyťažený človek nestíha absorbovať?  

V sociologickej reflexii panuje presvedčenie o tom, že celá naša 

spoločnosť sa v súčasnosti ocitla v prostredí „riskantných slobôd“, pretože 

                                                           
9 SPARKS, Colin. 2000. Introduction: Panic over Tabloid News. In C. Sparks – J. Tulloch (ed.): 
Tabloid Tales : Global debates over Media Standards. Lanham : Rowman and Littlefield, 2000. 
10 Tamže.  
11 TRAMPOTA, Tomáš. 2006. Zpravodajství. Praha : Portál, 2006. s. 161. 
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všetci sme nútení byť originálni. Príkaz dňa znie „uži si“, a tak sa kvalita zážitku 

stáva novým sociálnym putom. Kto sa imperatívu vyhne, vypadáva 

zo spoločnosti, dostáva sa na jej okraj, je tým, kto kazí hru. Hra je najväčším 

symbolom doby. Kto si ju vie užiť, je „in“. Sociálne uznanie už nevyplýva 

z pracovného výkonu, ale zo schopnosti si užiť a patriť k tým, ktorí si vedia 

užívať. Konzum a aktivity vo voľnom čase sa stávajú určujúcimi faktormi 

v spoločnosti.12  

A takto oblúkom sa organicky opäť dostávame k politikom. Aj oni si totiž 

v takto poznačenej spoločnosti chcú výkon svojho remesla užiť a ľudia sa chcú 

ich pôžitkami baviť. Je skutočnosť naozaj až natoľko naliehavá? V súčasnosti 

sme svedkami dramatických spoločensko-politických posunov. Nech je 

už dobre sformulovaných téz viac ako dosť. Tak ako vždy, aj teraz všetko 

začína a končí konkrétnym človekom. 
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OSOBNOSTI AKO LOGÁ A MEDIÁTORI TELEVÍZNEHO 

PRODUKTU 

Personages as Logos and Mediators of TV-Products 

 

JJ  aa  rr  oo  ss  ll  aa  vv      BB  UU  ČČ  EE  KK  

 

ABSTRACT: Mediation is one of the main functions of broadcasting. This process is influenced 

by personality of the anchormen. Media create their own virtual world with their specific rules 

and laws. By this world a recipient create his or her own view of reality. We live times when 

more and more elements of national cultures due to the mass media must process the same 

impulses and adapt them to their cultural context. 

 

ABSTRAKT: Mediácia je považovaná za jednu z hlavných funkcií televízie, kde každé 

sprostredkovanie môže byť aktívna interpretatívna činnosť, nakoľko osobnosť moderátora, jeho 

status, charakterové a profesionálne vlastnosti aktívne ovplyvňujú proces mediácie. Mediálny 

produkt môže byť zdrojom inšpirácie pre respondenta, môže ovplyvniť jeho vkus, kultúrny 

prehľad, ale nedá sa s určitosťou tvrdiť, že mediálny obsah má súvislosť s jednaním jedinca. 

Trendom v 21. storočí sa však každopádne stáva komunikácia, ktorá simuluje zobrazenia 

reálneho života.  

 

KEYWORDS: Communication, mediation, mass media, anchorman, reality, media reality, 

simulacrum, publicity in the media. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Komunikácia, mediácia, masové médiá, moderátor, realita, mediálna 

realita, simulakrum, reklama v médiách. 

 

Logo môžeme jednoducho definovať ako vizuálny symbol, určitý grafický 

znak, ktorý používajú firmy, spoločnosti, organizácie, rôzne skupiny alebo 

aj jednotlivci za účelom odlíšiť seba, resp. odlíšiť svoje produkty či služby 

od konkurencie. Primárna funkcia loga preto súvisí s odlíšením firiem, spoločností, 

ich produktov, resp. služieb od iných, konkurenčných firiem. „Logo slúži 

na jednoduchšiu identifikáciu firiem a jej výrobkov alebo služieb.“1 

                                                           
1 BANYÁR, Milan. 2009. Umenie a reklama – znaky umeleckej a komerčnej komunikácie. In 
Horňák, Pavel a kol.: Reklama 09. Zborník vedeckých štúdií pre otázky teórie a histórie reklamy 
a public relations. Bratislava : Book & Book, 2009. s. 119 – 145.  
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Rovnako ako logo aj mediálny produkt sa dá opísať. Každý mediálny 

produkt má opísateľný obsah, ktorému sa dá prisúdiť určitý význam. Mediálny 

produkt môže byť zdrojom inšpirácie pre respondenta, môže ovplyvniť jeho 

vkus, kultúrny prehľad, ale nedá sa s určitosťou tvrdiť, že mediálny obsah má 

súvislosť s jednaním jedinca. Mediálnym produktom môžu byť aj väčšie celky 

ako napríklad vysielania televízií (TA-3, Markíza, JOJ, ČT, STV a pod.), ale 

zároveň ním sú aj osobnosti v nich vystupujúce. Moderátori sú niekedy „logom“ 

mediálneho produktu.  

Aj keď sa mnohým z nás môže zdať, že logá a značky sú výdobytkom 

najmä dnešnej generácie a ich častý výskyt v súčasnosti si vyžiadal trh, plný 

rôznych firiem, produktov či služieb, nie je to celkom presné. Logá a značky 

sprevádzajú ľudstvo od jeho počiatku. Už pravekí lovci sa snažili zanechať 

svoju stopu napr. v podobe odtlačku rúk na stenách jaskýň alebo 

prerozprávaním svojho životného príbehu ukrytého vo výjavoch jaskynných 

malieb zobrazujúcich úspešný lov. Podobne ešte pred moderátorom 

sa vyskytoval v mediálnych produktoch hlásateľ. Programoví hlásatelia boli 

logom mediálneho produktu ako veľkého televízneho vysielacieho celku, 

televíznej stanice (STV, ČT, ORF, a i.). Na Slovensku sa logá v podobe 

hlásateľov vrátili ešte v komerčnej podobe na stanici Joj Plus v októbri 2008. 

„Joj Plus marketingovo pomohli najmä pri štarte, návrat niekdajších 

hlásateľských tvárí STV ako Nora Beňačková či Ada Straková bol témou 

pre médiá.“2 Vo Švédsku3, ale aj v Poľsku4 registrujeme programových 

hlásateľov ešte aj teraz. Programový hlásateľ, ktorý sprevádzal respondenta 

celým vysielaním od začiatku vysielania až do jeho skončenia, bol akýmsi 

brandom  televíznej stanice. Význam slova brand (značka) pochádza zo starej 

angličtiny, zo slova biernan, čo sa prekladá ako „vypáliť znamenie“. Prejav 

programového hlásateľa ako loga televízneho produktu – podobne ako 

komunikáciu reklamného produktu – musí dekódovať recipient. „Podľa spôsobu 

                                                           
2 Dostupné na internete: [cit. 2011-10-13]  
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/joj-plus-cakaju-najvacsie-zmeny-od-startu-prvou-je-
zrusenie-hlasateliek.html 
3 Dostupné na internete: [cit. 2011-10-13] 
 http://cs-cz.facebook.com/video/video.php?v=10150217069214030 
4 Dostupné na internete: [cit. 2011-10-05] 
http://cs-cz.facebook.com/video/video.php?v=10150216131444030 
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spojenia rozoznávame aj v oblasti reklamy predovšetkým interpersonálnu 

komunikáciu s výhodou názornosti a okamžitej spätnej väzby a masovú 

komunikáciu s možnosťou zasiahnutia najširších cieľových skupín 

prostredníctvom prostriedkov masovej komunikácie. V procese komunikácie 

komunikátor vypracuje (kóduje), resp. odosiela komunikát (napríklad reklamnú 

výpoveď), ktorý sa prostredníctvom média (komunikačného kanála) dostáva 

k recipientovi, komunikantovi, ktorý ho dekóduje.“5 Funkciu hlásateľky ako 

programového loga vo vysielaní mediálneho  produktu Joj Plus potvrdzujú slová 

jej programového riaditeľa, Františka Borovského: „Potrebovali sme isté 

obdobie na využitie knižnice programov, ktoré zodpovedali pôvodnému 

zameraniu Joj Plus. Hlásateľkami stanica nevybočovala zo svojej pôvodnej 

orientácie na divákov starších ako 40 rokov.“6 Hlásateľky, televízni moderátori, 

ich komunikační partneri, informácie a témy, ktoré sprostredkujú 

a sú usporiadané v určitej forme, tvoria obsah mediálneho produktu. Mediálny 

produkt ako súčasť masovej kultúry je výsledok fungovania celej organizácie 

(televízia) a jej postavenia v spoločnosti. Jednotlivé profesijné skupiny majú 

rôznu mieru pracovnej autonómie (tvorivej slobody). Populárny moderátor 

licencovanej show má väčšiu možnosť podieľať sa pred respondentmi 

na konečnej podobe mediálneho produktu ako vysielateľ, ktorú si licenciu 

zakúpil. Rozdiely v mediálnych produktoch ako nositeľov mediálnej kultúry 

a interkultúrneho dialógu sú dané aj rozdielmi medzi tvorcami, ktorí na ňom 

participujú. Komercializovaný obsah má sklon orientovať sa na pobavenie, 

je povrchnejší a nekladie na príjemcu veľké nároky. Moderátori, ktorí participujú 

na produktoch, kde je bulvárny obsah podriadený požiadavke trhu 

s prevládajúcou motiváciou tvorby zisku, sú súčasťou komercializácie média. 

Súčasným trendom sa stáva komunikácia, ktorá simuluje zobrazenia 

skutočného života, skutočných „kultúrnych“ reálií. „Médiá nám poskytujú pohľad 

iba na malú časť reality, vytvárajúc si vlastný virtuálny svet  so svojskými 

pravidlami a zákonmi, prostredníctvom neho si bežný recipient utvára pohľad 

                                                           
5 HORŇÁK, Pavel. 2003. Nová abeceda reklamy. Bratislava : Central European Advertising, 
2003. s. 178. 
6 Dostupné na internete: [cit. 2011-10-13]  
http://medialne.etrend.sk/televizia-spravy/joj-plus-cakaju-najvacsie-zmeny-od-startu-prvou-je-
zrusenie-hlasateliek.html 
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o realite. Mediálna realita opakovane býva prezentovaná, resp. vnímaná ako 

realita životná.“7 Banyár Milan (2009) v súvislosti s mediáciou 

(sprostredkovaním) operuje termínom simulakra, ktorým označuje svet, 

kde virtuálna realita je spájaná so skutočnosťou. Mediálny priestor 

je vyskladaný z množstva simulakier. Médiá sa tak stávajú tvorcom a šíriteľom 

fiktívnych technických obrazov. Nové technické a technologické prostriedky 

(triky, simulácie, strihová skladba, fiktívne príbehy atď.) dokážu v televíznej 

komunikácii porušovať časovú následnosť a vytvárať nereálne (inscenovane) 

zobrazený svet. Inscenovaný prístup zobrazenia reality využívajúci princíp 

simulácie sa teší veľkej obľube divákov. Príkladom sú mnohé reality show (Big 

Brother, Vyvolení, Celebrity Camp atď.). Hlavnými hrdinami reality show 

sú väčšinou reálni ľudia (neherci). Neustále ich snímajú kamery 

a sú pod drobnohľadom recipientov (verejnosti). Sú nútení existovať v umelom 

prostredí, musia spĺňať úlohy vyplývajúce zo súťaže, čím vznikajú mnohé 

konfliktné situácie, taktické a strategické rozhodnutia účastníkov ako aj časté 

predstieranie, simulovanie, inscenovanie, hranie jednotlivých aktérov 

sprostredkovanej a  mediálnej komunikácie. Niektorí teoretici hovoria 

pri mediálnej komunikácii o konštruovaní subjektívnych predstáv o realite.8  

 

Proces mediácie 

Na komunikáciu sa môžeme pozerať aj ako na proces zapájania 

sa do spoločnej kultúry a jej spoluvytvárania. Tým, že si neustále 

sprostredkovávame rôzne informácie, že ich vyhľadávame a vyžadujeme, 

budujeme si väzby, ktoré spoluvytvárajú našu spoločnú kultúru. Súčasne ak my 

prijímame isté podnety, hlásime sa k tejto kultúre. Táto „kultúra“ obklopuje 

každého z nás  a je nielen našim prostredím, ale  aj základom odkiaľ vychádza 

náš komunikačný akt. Je to z dôvodu, že kultúra rovnako ako samotná 

komunikácia má semiotické pozadie. „Kultúra sa javí ako súbor, systém javov 

a vzťahov semiotickej povahy a ich príslušných štandardizovaných významov, 

                                                           
7 BANYÁR, Milan. 2009. Simulakrum, realita a mediálna realita. In Magál, S. – Mistrík, M. – 
Solík, M.: Masmediálna komunikácia a realita II. Trnava : UCM, 2009. s. 301 – 317. 
8 VYBÍRAL, Zbyněk. 2008. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha : Portál, 2008. 
s. 112 
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ktoré majú svoje opodstatnenie medzi členmi určitého kultúrneho spoločen-

stva.“9 

Podstatou televíznej mediálnej komunikácie je určité verejné 

sprostredkovanie (mediácia) obsahov anonymnému publiku. Televízia a rozhlas 

patria medzi vysielacie média (angl. broadcasting), ktoré vychádzajú 

z technológií existujúcich už pred nimi (telefón, telegraf, fotografie, nahrávanie 

zvuku). Obsahy si obe médiá „vypožičali“ od už existujúcich médií a sú od nich 

odvodené – filmy ,hudba, príbehy, správy a šport. Pre televíziu ako vysielacie 

médium je charakteristický: 

� rozsiahly výstup, rozsah, dosah; 

� audiovizuálny obsah; 

� zložitá technológia a organizácia; 

� verejný charakter a rozsiahla regulácia; 

� národný a medzinárodný charakter; 

� veľmi rôznorodé podoby obsahu. 

 

„Mediace je nejobecnější proces, při němž mezi dvě strany vstupuje 

prostředník, aby ovlivnil či zajistil vztah mezi nimi.“10 Moderátor môže vstupovať 

medzi dve strany ako prostredník, ktorý svojou komunikáciou zaistí vzájomný 

vzťah. Svojím postavením spracuje nielen nové informácie v intrapersonálnej 

komunikácii, využije interpersonálnu komunikáciu v redakcii, ale zároveň 

sa v televíznom štúdiu a vo vysielaní stáva mediátorom medzi vysielateľom 

a recipientom. Vychádzajúc z definície mediátora, moderátor sa mu svojou 

komunikáciou približuje: „...mediace je proces zprostředkování nějakého 

společensky akceptovaného poznání a kulturních hodnot prostřednictvím 

nějakého institucionalizovaného činitele k publiku.“11 Médiá predstavujú v každej 

spoločnosti nielen zdroj skúseností, poznania, zážitkov, ale vstupujú 

do súkromného života respondentov. Komunikácii televízneho diváka 

dá televízne vysielanie (broadcasting) verejný rozmer. Televízne produkty majú 

                                                           
9 HORVÁTH, Miloš. 2009. Úvod do lingvokulturológie. In VARIA XVI : Zborník materiálov 
zo XVI. Kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť 
pri SAV a Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2009. s. 212. 
10 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. 2007. Média a společnost. Praha : Portál, 2007. s. 42. 
11 Tamže, s. 42. 
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veľký vplyv na správanie jednotlivca a spoločnosti, na životný štýl, ale 

aj na politické rozhodovanie (napríklad efektívnou metódou otvoreného 

prezentovania politických názorov vyžadovaného verejnosťou v predvolebnom 

období na televíznej obrazovke je politická diskusná relácia). Využívanie 

verejne známych, populárnych televíznych osobností sa stáva jedným 

z významných, určujúcich rysov mediálnej komunikácie a jej šírenia masovej 

kultúry. Populárne osobnosti (moderátori) sa tak stávajú súčasťou 

každodenného života respondentov, aj napriek tomu, že sa s nimi nemusia 

stotožniť. Mediácia je považovaná za jednu z hlavných funkcií televízie, kde 

každé sprostredkovanie môže byť aktívna interpretatívna činnosť (osobnosť 

moderátora, jeho status, charakterové a profesionálne vlastnosti aktívne 

ovplyvňujú proces mediácie). Podľa rôznych spôsobov komunikácie môžeme 

hovoriť o rôznych typoch mediácie – sprostredkovania informácie. Moderátor 

ako osobnosť sprostredkovateľa, nositeľa mediálnej, masovej kultúry môže byť 

nielen v úlohe spoločníka, informátora, zabávača, vyjednávača, poslucháča, ale 

aj presvedčovateľa. Mediátor je zároveň aj nositeľom kultúry jazykového 

prejavu, ktorý má priamy,  čiastočne i nepriamy vplyv na používanie spisovnej 

normy jazyka u adresáta.12 

Moderátor v masovom médiu podáva podľa určitých pravidiel svedectvá 

o svete, s ktorými ich konzumenti (diváci) nemusia mať vlastné skúsenosti. 

Prostriedky mediácie vytvárajú určitý súbor sekundárnych kódov typických 

pre jednotlivé druhy mediálnych produktov. Niektoré prostriedky kultúrnej 

mediácie sú spoločné pre určité typy médií, napríklad vytváranie predstavy, 

že jednosmerná mediálna komunikácia sa veľmi neodlišuje od interpersonálnej 

komunikácie. Táto snaha sa prejavuje vo využívaní profesionálnych 

sprostredkovateľov (spravodajcovia, moderátori, zabávači), ktorí oslovujú 

publikum a vzbudzujú dojem interpersonálnej (vzájomnej) komunikácie. 

K príjemcovi (respondentovi) sa dostáva individualizovaný prvok , s ktorým 

sa môže stotožniť (meno, hlas, dikcia, gestá, výraz moderátora). Zjednodušene 

môžeme mediáciu kultúry televízneho moderátora zhrnúť do nasledujúcej tézy. 

                                                           
12 LEHOCZKÁ, Viera. 2007. Rozhlasový mediátor. In Mediálne kompetencie v informačnej 
spoločnosti. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 
12. a 13. apríla 2007. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2007. s. 215 – 221. 
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Moderátor je súčasťou mediálnej komunikácie, objavuje sa v produktoch 

určených väčšinou na krátkodobé použitie (správy, zábava), vyprodukovaných 

vo formálnej organizácii (televízia s určitou vnútornou hierarchiou, právomocou 

a zodpovednosťou), distribuovaných technickými možnosťami k masovému, 

anonymnému publiku, a to verejne (bez obmedzenia prístupu), jednosmerne 

(bez možnosti výmeny rolí medzi moderátorom a respondentom), nepriamo 

(s odloženou spätnou väzbou); priebežne (v závislosti od konkrétnej 

programovej štruktúry).  

Moderátor v Čechách a na Slovensku je najmä od deväťdesiatych rokov 

20. storočia vnímaný ako hlavná postava talk show a politických diskusií. Ako 

partner v dialógu s politikmi (politické diskusné relácie Na telo – televízia 

Markíza, Máte slovo – Česká televize) je súčasťou žurnalistickej komunikácie. 

Aktuálnosť, publicita a periodicita spoločenských informácií je zasadená 

do kontextu „novinárskej komunikácie moderátora“. Zjednodušene môžeme 

aj kultúru v médiách charakterizovať ako „výrobok“, ktorý televízia vyrába 

pre publikum a publikum (respondenti) tento produkt vyhľadávajú a „používajú“ 

na uspokojenie svojich potrieb (získať informácie, zabaviť sa, vzdelať sa). 

Všetky televízne mediálne produkty sa snažia vzbudiť dojem interpersonálnej 

komunikácie, a preto dávajú priestor známym a populárnym osobnostiam. 

Žijeme v  ilúzii, že s pomocou médií je pre nás všetko jasnejšie, prehľadnejšie 

a logickejšie. Médiá si ale vytárajú vlastný virtuálny svet so svojskými pravidlami 

a zákonmi. Svet televízie si privlastňuje realitu, ktorú si osvojuje, kopíruje 

ju a potom si ju pretvára na vlastný obraz. Informácie z domova, sveta či kultúry 

vnímame iba sprostredkovane. Je jedno, či sme na Slovensku, Čechách, 

Maďarsku alebo Nemecku, všade sme prinútení prispôsobiť sa pravidlám 

virtuálneho sveta a mediálnym situáciám. „V množení mediálnych obrazov 

neexistujú napodobeniny, kópie v podobe, v akej sme boli konfrontovaní 

v minulosti. Vzniká neprehľadný a mätúci medzipriestor, v ktorom sa fikcia 

prekrýva s realitou, množia sa obrazy navzájom si až nehorázne podobné, rušia 

nadväznosť a lineárnosť, vítajú paralelnosť a prelievanie.“13 „V semiotickom 

kontexte preto hovoríme o svete, kde sa označujúce stáva označovaným. 
                                                           
13 MALÍČKOVÁ, Michaela. 2008. Hra(nie) len ako estetický fenomén. Nitra : Ústav lineárnej 
a umeleckej komunikácie FF UKK, 2008. s. 89. 
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Hyperrealita je reálnejšia ako realita sama. Naša skutočnosť má povahu 

teleontológie, poznáme iba to, čo nám médiá ponúknu, podsunú. 

To, čo považujeme za reálne, je mediálna realita a udalosti, ktoré sa neobjavia 

v médiách, ako keby ani neexistovali, pretože o nich nevieme. Takýto svet, svet 

spájajúci virtuálnu realitu so skutočnosťou, dostal označenie simulakrum.“14 

Korene simulakra siahajú až do obdobia starovekého Grécka. Antický filozof 

Platón v jeho Podobenstve o jaskyni opisuje ľudí, ktorí poznajú iba prostredie 

jaskyne, sú tam spútaní, nehybne sedia, pozerajú na stenu, kde sa pred ich 

očami odohráva hra tieňov. Tiene na stene sú pre nich reálne, neuvedomujúc 

si, že ide len o obraz. Žijú v nevedomosti, kým sa jeden nevyslobodí a nezistí, 

že existuje aj reálny svet – svet mimo jaskyne. Platón sa snaží vysvetliť povahu 

sveta. V obrazovej rovine rozdeľuje svet na: svet v jaskyni a svet mimo jaskyne. 

Zdá sa nám, že Platón ako keby vedel o našom mediálnom svete, kde sedíme 

prikovaní k obrazovkám, sledujeme v nich hru tieňov a jediné, čomu veríme, 

je sprostredkovaný mediálny obraz. Dokonca túto hru tieňov sledujeme 

v rovnakej tieňohre médií, obrazy televíznych show, moderátorov, fiktívnych 

postáv, filmových hrdinov či hviezd Superstar, ktoré hľadá nielen Slovensko, 

ale aj celá Európa. Simulovaný svet médií sa stáva našim osobným, intímnym 

svetom. Interkultúrny dialóg cez simulakrá vidíme aj v licencovaných reality 

show, ktoré ohlasujú svoj boom v 21. storočí. Inscenovaný prístup zobrazenia 

reality sa teší veľkej obľube nielen divákov, ale aj vydavateľov, zadávateľov 

reklamy. Reality show sa stali výhodným biznisom. Do dialógu vstúpili dve 

krajiny (Slovensko a Česko) a pre obe republiky je ekonomicky výhodné mať 

spoločnú inscenovanú „hru na realitu“ sprostredkovanú vedením mediálnych 

organizácií. Aj napriek tomu, že hlavnými hrdinami sú reálni ľudia, fakt, že ich 

neustále snímajú kamery a sú verejnosti takpovediac na očiach, sú nútení 

existovať v umelom prostredí a musia plniť úlohy vyplývajúce zo súťaže 

(vznikajú zámerne vyprovokované konfliktné situácie, taktické, strategické 

rozhodnutia účastníkov reality show ako aj ich predstieranie, simulovanie, 

inscenovanie, hranie, ktoré sa stáva atraktívne pre recipientov (divákov). 

                                                           
14 BANYÁR, Milan. 2009. Simulakrum, realita a mediálna realita. In Magál, S. – Mistrík, M. – 
Solík, M.: Masmediálna komunikácia a realita II. Trnava: UCM, 2009. s. 302. 
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Postmoderní teoretici (Wolfgang Welsch, Jean Baudrillard, Umberto Eco) 

hovoria v súčasnosti o kríze identity. Neustála expanzia nových technológií 

im dáva za pravdu, technológie umožňujú lepšiu, rýchlejšiu komunikáciu 

a emocionálne prežívanie, zdanlivo autentické prostredie, ale na strane druhej 

nám hrozí strata vlastnej identity. Vo virtuálnom prostredí internetu veľmi rýchlo 

zmeníme svoju identitu (meno, vek, pohlavie, záujmy, bydlisko, sociálne väzby) 

a prispôsobíme sa požiadavkám dopytu. Internetové médium nám poskytuje 

hyperreálny priestor, v ktorom paralelne existuje naša identita a množstvo 

paralelných identít. Môžeme tu porušovať zaužívané normy, konvencie, ktoré 

v reálnom živote dodržiavame. Správanie, komunikácia je v rozpore s reálnym 

prostredím. Je to sila mediálnej sugescie, a aj preto sa masové médiá stávajú 

bojom o moc. Simulakrum ako termín prestupuje rôznymi úrovňami života 

(filmy, televízne programy, nástroje propagácie). Simulakrum ako mediálny 

produkt je tzv. najdostupnejší, zmyslami vnímaný výstup (prejav) mediálnej 

komunikácie (správa, televízny program, film, reklama atď.). Každý mediálny 

produkt má opísateľný obsah, ktorému sa dá prisúdiť určitý význam. „Téma 

mediálního produktu a prvky, z nichž je složen, představují jeho obsah. Obsah 

je přístupný popisu a zkoumaní.“15 

„V rámci interkultúrneho dialógu medzi médiom a recipientom žijeme svet 

dokonalého simulakra, najmä v marketingovej komunikácii. Vít Klusák a Filip 

Remunda vytvorili dokonalú ilúziu imaginárneho hypermarketu. Reklamná 

agentúra zabezpečila profesionálne televízne šoty o jeho otvorení, na uliciach 

bilboardy, plagáty a letáky sľubujúce konkrétne zľavy, no paradoxne 

odhovárajúce od nákupu sloganmi: „netlačte se“, „nejezděte“. Výsledkom bolo 

slávnostné otvorenie hypermarketu, na ktoré sa nechalo nalákať niekoľko tisíc 

ľudí, netušiac, že ide o mystifikáciu. Pred očami kúpychtivých sa objavilo iba 

čelo budovy. Svet médií sa pre nás stáva najväčším a často jediným zdrojom 

informácií a my sme ochotní uveriť všetkým simulakrám.16 

                                                           
15 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. 2007. Média a společnost. Praha : Portál, 2007. s. 118 
a s. 195.  
16 BANYÁR, Milan. 2009. Simulakrum, realita a mediálna realita. In Magál, S. – Mistrík, M. – 
Solík, M.: Masmediálna komunikácia a realita II. Trnava : UCM, 2009, s. 308 – 309.  
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Simulakrá prestupujú mnohými úrovňami našej kultúry, spoločnosti ale aj 

komunikácie v médiách. Provokovať, šokovať, polemizovať môže nielen 

umenie, ktoré nedáva jednoznačné odpovede na naše otázky, ale aj médiá. 

V nich odpovede poznáme skôr. Globalizácia médií znamená nielen to, 

že v najrôznejších krajinách sveta sú ekonomicky prepojené a ponúkajú 

podobné mediálne obsahy, ale globálne sa podieľajú aj na interkultúrnom 

dialógu (spravodajské agentúry, televízie môžu poskytnúť lokálne informácie aj 

ďalej do sveta), keď upravujú svoje mediálne produkty tak, aby boli 

zrozumiteľné bez ohľadu na rozdielnosť kultúr. Masívna kampaň na celosvetový 

hit Titanic, koncipovaná ako „svetová premiéra“, dokázala upútať milióny 

divákov na celom svete. Aj napriek významným kultúrnym rozdielom na celom 

svete sa tieto kultúre rozdiely stierajú vzájomným obchodovaním s mediálnymi 

produktmi, ale aj internacionalizáciou. Stále viac prvkov národných kultúr vďaka 

médiám spracováva viac rovnakých podnetov, ktoré prispôsobí do svojho 

kultúrneho kontextu, čím dochádza k zhode kultúrneho obsahu v mnohých 

kultúrach. Spolu s Janom Jirákom (2007) môžeme povedať, že interkultúrny 

dialóg v 21. storočí sa prejavuje masívnym rozširovaním mediálnych obsahov 

v celosvetovom meradle a ich prispôsobovaním kultúrnym špecifikám 

konkrétnej krajiny. 
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KONTEXTY INTERPRETAČNO-MEDIAČNEJ ČINNOSTI 

ROZHLASOVÉHO MODERÁTORA 

Contexts of the Mediation and Interpretative Activities  

on the Radio Moderator 

 

VV  ii  ee  rr  aa      LL  EE  HH  OO  CC  ZZ  KK  ÁÁ  

 

ABSTRACT: Professional moderator in radio communications in the public and private 

broadcasting media has a decisive impact on the cultivated form of broadcast products to the 

public. The effects broadcasting moderator represents a powerful mechanism for socialization 

of the individual. It brings fundamental changes in the attitudes, ideas and acquisition of values. 

The resulting effect mediated information translated into impressions, feelings, beliefs and 

attitudes shaped by individual and mass while the recipient is a crucial key to the direction of the 

mechanisms of social values. 

 

ABSTRAKT: Profesionálny moderátor v rozhlasovej komunikácii verejnoprávnych a súkromno-

komerčných médií má rozhodujúci vplyv na kultivovanú podobu vysielaných produktov smerom 

k verejnosti. Pôsobenie rozhlasového moderátora predstavuje vplyvný mechanizmus 

socializácie jednotlivca v procese tvarovania postojov, predstáv a osvojovania si hodnôt publika. 

Výsledný efekt sprostredkovanej informácie, pretransformovaný do dojmov, pocitov, názorov, 

ako aj tvarovanej mentality individuálneho a zároveň masového adresáta, predstavuje 

rozhodujúci kľúč k smerovaniu hodnotového princípu spoločnosti.  

 

KEY WORDS: Broadcasting mediation, broadcasting moderator, radio discourse, 

communication, communication competence, broadcast audience. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Rozhlasová mediácia, rozhlasový moderátor, rozhlasová reč, jazyková 

kultúra, komunikácia, komunikačné kompetencie, rozhlasové auditórium. 

 

V širokospektrálnom interpretačno-mediačnom procese vplyvu médií 

na spoločensky akceptované poznanie, formovanie životného štýlu, postojov, 

názorov, hodnotovej orientácie v súkromnej a verejnej sfére má významnú 
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pozíciu rozhlasový typ komunikácie prostredníctvom realizácie zvukovej 

technológie vysielania. V podmienkach zvukovo-akustickej roviny komunikácie 

v rámci rozhlasového vysielania sú obsiahnuté všeobecné i špecifické znaky 

mediačného vplyvu na verejnosť. Vysielanie prináša obsahy, ktoré systematicky 

pôsobia na vedomie prijímateľov, nevypĺňajú ľuďom čas iba v danom okamihu, 

ale rezonujú aj po ukončení vysielania či odchodu od rozhlasových prijímačov. 

Tu treba zdôrazniť a upozorniť na mediačnú silu vysielaného programu, ktorý 

prostredníctvom svojich komunikátorov dokáže tvarovať postoje a názory 

publika. Tieto možnosti masovej adaptácie generovanej reality pre zasiahnuté 

publikum bez reálneho zážitku vyvolávajú negatívny dosah na kultúrno-

intelektuálnu úroveň populácie.  

Rozhlasová komunikácia ako diaľkové informačno-komunikačné 

pôsobenie rozhlasového média na poslucháčsku verejnosť je systémom 

prevažne zvukovo modulovaných informácií, ktoré modelujú obraz objektívnej 

reality a jej poznávania. Vzhľadom na podstatu systému rozhlasového 

vysielania, pôsobiaceho vo svete vyše 80 rokov, ktorý predstavuje periodický, 

nepretržitý proces prenosu zvukových informácií, názorov, podnetov, 

poznatkov, spôsobujúcich rezonanciu objektívnej reality, resp. výseku 

aktuálneho spoločenského diania, sa rozhlasová mediácia javí ako funkčný 

proces sprostredkovania a distribúcie kultúrno-spoločenských hodnôt. 

Rozhlasové médiá sú v tejto súvislosti silným civilizačným faktorom bez ohľadu 

na typ štátu a politický systém. Jednotlivé verejnoprávne a súkromno-komerčné 

rádiá ponúkajú poslucháčovi výber rôznorodých typov programových zostáv 

podľa charakteru a zamerania. Realizácia rozhlasovej tvorby si vyžaduje 

kvalitnú prípravu vo forme plánov. Plán zahŕňa ich stabilné časové zaradenie 

v rámci celkového denného programu jednotlivých staníc. Stála štruktúra 

a rozloženie relácií vychádza z poznania počúvanosti a posluchových možností 

a zo štúdia relevantných sociologických a psychologických parametrov. 

Pri rozhlasovom prenose, príp. zvukovej reprodukcii nadobúdajú vysielané 

relácie formálnu a obsahovú modifikáciu. Štruktúra  rozhlasového programu 

predstavuje  zložitý kompaktný celok pevne ukotvených častí relácií, pričom 

v primeranej kombinácii slova a hudby, príp. zvukov produkuje 
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pre poslucháčsku verejnosť špecifickú hodnotu. Pomocou zvukových 

výrazových znakov a symbolov inšpiruje poslucháča k myšlienkovej 

a emocionálnej aktivite, k formovaniu vlastných názorov.  

Zo žurnalistického uhla pohľadu pod rozhlasovou komunikáciou 

rozumieme proces prenášania rôznorodých tvorivých obsahov od komunikátora 

k auditóriu prostredníctvom zvukovo-technickej realizácie1. Rozhlasová 

žurnalistika tvorí špecifickú súčasť celku rozhlasovej komunikácie v kombinácii 

s ďalšími komponentmi od techniky vysielania až po marketingové parametre. 

Rozhlasová komunikácia predstavuje teda šírenie širokého spektra druhov 

rozhlasových relácií od primárnych žurnalistických programov (spravodajstvo 

a publicistika), cez umelecké, hudobné a zábavné programy až po marketin-

govo-komerčné služby a reklamu. Má viacvrstvový rozmer v duálnej rovine 

vysielania, pričom jej primárny princíp napĺňa podstata vzájomného prepojenia 

komunikačného procesu od komunikátora k prijímateľovi v súkromnej i verejnej 

sfére.  

V komunikácii s poslucháčom disponujú rozhlasové médiá v spektre 

vysielaných produktov tvarovaných do podoby relácií a programových blokov 

niekoľkými možnosťami výrazového materiálu. Najrozmernejšie sú z hľadiska 

významovej dimenzionality v rozhlasovom vysielaní rečová a hudobná zložka 

komunikácie, pričom v tradičných rozhlasových médiách, resp.  v rámci 

systému verejnej služby je stále dominantným výrazovým a vyjadrovacím 

prostriedkom slovo, rečový prejav komunikátora. Hudba má význam 

predovšetkým v správnej a vyváženej kombinácii s prevažujúcim slovom 

pri šírení aktuálnej slovnej informácie a poznatkov. V kontexte s programovou 

štruktúrou, v hudobno-slovných a zmiešaných rozhlasových reláciách, 

programoch, blokoch zohráva hudba sekundárnu pozíciu. 

Kreatívny proces komunikácie, v rámci ktorého dochádza k realizácii 

subjektívneho odrazu aktuálnej spoločenskej objektívnej reality v aktívnom 

pôsobení na publikum, sa realizuje v tímovej činnosti. V rozhlasovej komunikácii 

profesionálna činnosť komunikátora disponuje porovnateľnými parametrami 

                                                           
1 LEHOCZKÁ, Viera – CHUDINOVÁ, Eva. 2005. Fenomén rozhlasu v systéme masmédií : 
Základy teórie rozhlasovej žurnalistiky v systéme masmediálnej komunikácie. Trnava : Fakulta 
masmediálnej komunikácie UCM, 2005. s. 12. 
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vo vzťahu ku konkurenčným typom masmédií, ale aj špecifickými faktormi. 

Na príprave a realizácii rozhlasovej tvorby sa podieľa autorský redakčný tím ako 

aj technickí a produkční odborníci vo vzájomnej kooperácii. Rozhlasová práca 

redaktorov, moderátorov a hlásateľov predstavuje bohatý súhrn programových 

činností, ktoré vznikajú vo vzájomnej spolupráci celého kolektívu redakcie 

rozhlasovej tvorby. Vyžaduje si to predovšetkým rešpektovať zásady 

príhovorovosti rozhlasovej interpretácie, ktorá vyplýva z akusticko-auditívnych 

špecifík rozhlasového vysielania. 

V rovine komunikačného priestoru v zmysle modelového komunikačného 

reťazca rozhlasovej komunikácie je v súčasnom rozvinutom rozhlasovom 

systéme na princípe duálneho vysielania rozhodujúcim kritériom predovšetkým 

profesionálny mediátor (redaktor, moderátor, spíker), ktorý produkt rozhlasovej 

komunikácie (sprostredkovaný obsah rozhlasového vysielania v rozsahu 

formálnych rovín od spravodajstva, cez publicistiku, umenie až po marketing 

a reklamu) sprostredkúva reálnemu adresátovi rozhlasovej komunikácie – 

poslucháčovi. Rozhlasová mediácia je tvorivý proces vzniku a pôso beniu 

rozhlasových prejavov na posluchá ča, v rámci ktorého dochádza 

k realizácii subjektívneho odrazu aktuálnej spolo čenskej objektívnej 

reality.   

V periodickom informačno-recyklačnom procese rozhlasového vysielania 

má významný podiel vplyvu na príjemcu profesionálny moderátor zamestnaný 

mediálnou inštitúciou, ktorá spĺňa dvojitú funkciu vo vzťahu ku spoločensko-

politickému systému: je súčasťou spoločenskej štruktúry v oblasti riadenia 

a zároveň širokospektrálnym nástrojom na formovanie verejnej mienky. Tento 

tvorivý proces sa realizuje v prieniku štyroch základných rovín od aktuálnej 

objektívnej reality, ktorá poskytuje široký priestor a podnety na tvorivé 

žurnalistické spracovanie, cez subjektívno-mediačný proces poznávania, 

klasifikovania, hodnotenia a sprostredkovaného stvárnenia, resp. zvukovej 

reprodukcie aktuálneho diania až po princíp rozhlasového vysielania, ktoré 

predstavuje systematické pôsobenie na poslucháča ako aj spätné pôsobenie 
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príjemcu informácie na realitu2. V rámci tohto procesu rozhlasový moderátor 

pozoruje, poznáva, vyberá, hodnotí a stvárňuje aktuálne javy s cieľom 

informovať a pôsobiť na príjemcu – poslucháča a cez neho spätne 

na spoločnosť a problémy doby. V centre pozornosti mediálnych teoretikov 

v súčasnosti sú i profesie v prostredí rozhlasovej komunikácie. Rozhlasový 

moderátor ako profesionálny rozhlasový autor a tvorivý interpret, ktorý 

komunikuje s rozhlasovým recipientom v interpretačnej rovine rozhlasovej reči, 

má na recipienta veľký vplyv. Pri priamom i záznamovom vysielaní (zvukovom 

prenose obsahov k adresátovi) má závažnú pozíciu v komunikačnom reťazci 

vzhľadom na sprostredkujúcu funkčnosť spracovanej informácie smerom 

k poslucháčovi. Rozhlasová podoba spracovanej informácie a faktov na ceste 

k recipientovi prechádza subjektívnou filtráciou, resp. selekciou v tvorivom 

podiele na sprostredkovanej informácii. Moderátor na základe svojho 

subjektívneho vnímania selektuje fakty a vytvára tak prvý – tzv. počiatočný filter. 

Druhý filter sa objavuje pri zaraďovaní do vysielania. Zodpovedný redaktor 

na základe vlastnej subjektívnej skúsenosti vytvára montáž jednotlivých blokov 

relácie, a tak vlastne ovplyvňuje poslucháča, ktorý je tretím filtrom. 

Ten na základe aj svojej pozornosti a vlastných subjektívnych skúseností 

spracováva danú informáciu. Je na jeho osobnosti, situácii, v ktorej sa práve 

nachádza, intelekte a ďalších okolnostiach, ako pochopí podávaný fakt. 

Celková hodnota spracovanej informácie a poznatkov, ktorá má byť zaradená 

do vysielania, je ovplyvnená mnohými faktormi –  predovšetkým však ide 

o jej význam a prínos pre publikum, pričom hodnota dôveryhodnosti sa spája 

s celkovou charizmou moderátora, resp. s jeho prejavom, postojom, 

príp. asertívnymi schopnosťami3. Rozhlasový mediátor má ako interpretačno-

komunikačný činiteľ závažnú pozíciu v  masovokomunikačnom reťazci.  

Mediačnú činnosť rozhlasového moderátora charakterizuje spektrum 

základných profesijných princípov, a to: 

                                                           
2 V tejto súvislosti treba poukázať napríklad na Ľudovíta Slováka, jedného z prvých teoretikov v 
oblasti teórie žurnalistiky, ktorý analyzoval problematiku jednotlivých spomenutých rovín v rámci 
rozhlasovej tvorby. Bližšie pozri: SLOVÁK, Leopold. 1981. Teória rozhlasovej žurnalistiky.  
Praha : Novinář, 1981. 149 s.  
3 BUČEK, Jaroslav. 2010. Moderátor z pohľadu študenta žurnalistiky. In Otázky žurnalistiky. 
2010, roč. 53, č. 3 – 4, s. 76. 
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I. informa čno-media čný princíp  – spracované informácie zo spoločen-

ského diania, ktoré smerujú do rozhlasového vysielania, obsahujú 

v rôznej miere dezinformačný balast, pričom mediátor ovplyvňuje 

výberom sprostredkovaný obraz reálneho života; 

II. interpreta čná rovina  – proces informovania a tvarovania súvislostí 

medializovanej informácie o udalostiach formuje verejnú mienku, 

chápanie recipienta na rôznych úrovniach od neúmyselnej až po 

úmyselne manipulačné praktiky; 

III. socializa čný aspekt – prostredníctvom svojich výpovedí podávajú 

rozhlasoví moderátori informácie o rôznych kultúrach, iných 

civilizáciách a dokážu uchovávať informácie pre ďalšie generácie, 

avšak už samotným výberom toho, o čom budú informovať, môžu 

prijímateľa ovplyvniť negatívne; taktiež prispievajú ku globalizácii 

a tým aj k znižovaniu rozdielov medzi kultúrami, čo môže niekedy 

viesť až k ich zániku;  

IV. princíp zábavy  – zábavná funkcia masmédií je výsledkom systematic-

kého hľadania príťažlivej platformy poskytnúť krátkodobý náhradný 

návykový mechanizmus pred tlakom každodennej reality 

a je využívaná predovšetkým v súkromno-komerčných rádiách; 

v súkromí príjmu vysielania je moderátor v komunikácii s poslucháčom 

spoločníkom, ktorý ponúka informácie a relax, pričom vplyvy 

komercializácie spôsobujú informačnú a vzdelávaciu funkciu 

na úroveň zábavy. 

 

V spektre civilizačno-enkulturačných súvislostí komunikácie má moderá-

cia sprostredkovať a interpretovať aktuálny obsah s požadovanou kultúrou 

prejavu, vyváženou intonačnou a artikulačnou zložkou v hraniciach normy 

spisovného jazyka. V komunikácii s auditóriom je podstatnou osobnosťou 

predovšetkým moderátor, ktorého dominantným poslaním je profesionálna 

schopnosť kvalifikovane (na základe odborných znalostí a vzdelania) používať 

jazykové a rečové prvky komunikácie s cieľom osloviť a sprevádzať vysielaním, 

programom.  
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Každý rozhlasový moderátor v komunikácii s auditóriom musí 

rešpektovať a prispôsobiť koncepciu vysielaného programu v zmysle 

jednosmerného obmedzenia rozhlasovej komunikácie prostredníctvom 

špecifickej kompozície výrazových prostriedkov v prípravnej i realizačnej fáze 

tvorby, pričom treba vyzdvihnúť predovšetkým pestrosť, zaujímavosť 

i originalitu. Musí mať jasnú predstavu, čo chce poslucháčovi sprostredkovať 

a aký má zámer, resp. aký účinok chce u poslucháča vyvolať (súhlas, 

inšpiráciu, upozornenie a pod.). Myšlienka, t. j. informácia vysielaná v zvukovej 

podobe rozhlasovou rečou má byť zreteľne odinterpretovaná a zrozumiteľná 

(správna intonácia reči a artikulácia), výstižná, podávaná poslucháčovi 

v kratších úsekoch striedavo s hudbou. Tvorivá práca moderátora je odlišná 

v jednotlivých typoch rozhlasových staníc (vo verejnoprávnom a súkromnom 

rádiu). Zároveň existujú rozdiely v tvorbe spravodajských, publicistických, 

umeleckých a hudobných relácií. Pre všetky typy však platia jednotné princípy 

tvorby, ktoré vyplývajú zo všeobecných zásad novinárskej činnosti. 

K spoločným základným profesionálnym schopnostiam moderátora zaraďujeme 

tieto vlastnosti: profesionalita , vzdelanie , osobnos ť, psychická 

vyrovnanos ť, odolnos ť voči stresu , autorita , vierohodnos ť, 

komunikatívnos ť, schopnos ť improvizova ť.  

Kľúčovým výrazovým prostriedkom zvukovej komunikácie rozhlasového 

moderátora s poslucháčom je hovorené slovo v monologickom i dialogickom 

variante. Jazyk, reč v rozhlasovom vysielaní nadobúda konkrétny význam 

v samotnom informačno-komunikačnom procese realizácie smerom 

k prijímateľovi − poslucháčovi. Prostredníctvom reči v zvukovej podobe 

komunikátor prináša informácie, kladie otázky, poskytuje odpovede, diskutuje, 

analyzuje, hodnotí, vzdeláva, podporuje myslenie, pričom distribuuje sociálne 

postoje, vzťahy a rituály. Rozhlasová profesia moderátora si vyžaduje spĺňať 

náročné profesionálne znalosti  v primeranej kombinácii s jazykovo-

štylistickými zásadami, keďže dokonalé ovládanie rečového majstrovstva 

podstatne ovplyvňuje vnímanie, resp. účinok rozhlasového vysielania 

na poslucháča. Ide o zafixované adaptabilné komunikačné znaky medzi 

mediačným subjektom a prijímateľom, ktoré umožňujú významové vnímanie 
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sprostredkovaných obsahov.4 Prirodzený prejav moderátorov, ktorý 

je výsledkom ich rečového majstrovstva, podstatne ovplyvňuje vnímanie 

adresáta, resp. účinok vysielania na publikum a vyžaduje si predovšetkým:  

� zrozumiteľnosť prezentovanej informácie, resp. rozhlasovej reči (správna 

intonácia reči a artikulácia), sprostredkovaná v kratších úsekoch 

striedavo s hudbou; 

� ovládanie a používanie spisovnej normy jazyka, adekvátna slovná 

zásoba; 

� poznanie a prirodzená úcta k zásadám jazykovej kultúry prejavu 

v zmysle byť výborným interpretom; 

� rešpektovanie princípu hovorenosti (ústnosti) rozhlasovej reči, 

vyplývajúca z jej akusticko-auditívnych špecifík;  

� schopnosť jasne a výstižne vyjadrovať sa k danej problematike. 

 

Moderovanie predstavuje otvorený proces, ktorý zahŕňa komplexný 

systém tvorivej činnosti moderátorov v médiu v celom rozsahu – od prípravy 

až po realizáciu moderovaného programu.5 Interpret pracujúci v médiách, 

moderátor, príp. mediálne známa osobnosť (či už spevák, herec, alebo politik 

a pod.) priamo oslovuje adresáta a má veľký vplyv na prijímateľov – 

používateľov jazyka. Jazyková kvalita, čistota, poznanie noriem spisovnej reči, 

ktorá sa prejavuje vo vysielaní v každodennej komunikácii, si vyžaduje systém 

pravidelného jazykového vzdelávania redaktorov a moderátorov na úrovni 

rôznych jazykovedných konferencií, školení, kurzov (v oblasti dodržiavania 

jazykového zákona, zákonitostí spisovného jazykového prejavu a pod.) ako aj 

systematickej kontroly jazykovej úrovne výstupov vo forme spätnej väzby.  

Zároveň je však nevyhnutné uplatňovať pri výkone tvorivej činnosti 

moderátora i osobnostné schopnosti: 

� variabilnú a vyváženú profesionálnu a odbornú sústredenosť;  

                                                           
4  MCQUAIL, Denis. 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál. 2002. s. 270 - 
271. 
5 LEHOCZKÁ, Viera. 2010. Vzdelávacie faktory moderátorov – metodické princípy kreativity 
a kvality ateliérovej tvorby v rovine rozhlasovej komunikácie. In K problémom mediálnej 
komunikácie I : Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v dňoch 
27. a 28. apríla 2010. Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010, s. 585. 
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� schopnosť logického myslenia; 

� schopnosť orientovať sa v odbornej problematike; 

� schopnosť vedieť reagovať na prípadné zmeny v programe. 

 

Pre moderátorov, ktorí sa pravidelne objavujú vo vysielaní, pričom 

publikum ich výpovede prijíma komplexne vrátane toho, že sa zameriava 

aj na charakter prejavu, resp. zvukového vystupovania pred mikrofónom, 

je potrebné v správnej miere uplatňovať sociálne schopnosti, medzi ktoré 

zaraďujeme najmä6: 

� schopnosť presvedčiť o správnosti názoru, postoja; 

� schopnosť zainteresovať publikum, vzbudiť aktivitu; 

� schopnosť emocionálne zapôsobiť a ovplyvniť záujem. 

 

Úspešnosť moderátorskej profesie v rozhlasovej komunikácii 

je priamoúmerná kvalite a vzájomnej vyváženosti organizačných, 

intelektuálnych a odborných schopností moderátora ako i smerovania 

rozhlasovej inštitúcie. Strešným princípom autorskej rozhlasovej tvorby 

je uplat ňovanie všeobecne platných etických princípov masmed iálnej 

profesie, resp. dodržiavanie pevných pravidiel a zá sad etiky médií ako 

aj autority redakcie vo vz ťahu k verejnosti.  Základnou súčasťou vyspelej 

spoločnosti na danom stupni jej vývinu a súčasne aj neodmysliteľným kritériom 

merania jej vyspelosti je morálka a etika.  

Strešným princípom autorskej interpretácie a tvorby v rozhlasových 

médiách je uplatňovanie všeobecne platných etických princípov masmediálnej 

profesie, resp. dodržiavanie pevných pravidiel a zásad etiky médií ako 

aj autority redakcie vo vzťahu k verejnosti. Rozhlasový moderátor je povinný 

dbať na zodpovednosť v prístupe k informačnej realite – k spracovaniu 

informácií, vzhľadom na etický princíp mu vyplýva povinnosť overovať fakty, 

hodnotenia, názory, ktoré chce redaktor použiť v rozhlasovej relácii, resp. 

vysielaní. Tvorivá činnosť rozhlasového moderátora je predovšetkým 

                                                           
6 LEHOCZKÁ, Viera. 2010. Pozitíva a negatíva enkulturačnej komunikácie v masmediálnych 
kontextoch. In Acta Culturologica 20. : Zborník z vedeckej konferencie Horizonty kulturológie. 
Bratislava : Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2010. s. 171. 
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profesionálnou prácou s informáciami, preto sa nezaobíde bez etických 

pravidiel zodpovednosti a slušnosti. Nemal by prerásť do nevhodných foriem, 

akými sú preferovanie vlastných názorov, vulgarizmy, rôzne narážky a pod. 

Vplyv sa prejavuje pri výbere informácií, jej úpravách a zaradení do relácie. 

Úspešnosť komunikácie závisí od vzájomnej vyváženosti organizačných, 

intelektuálnych a odborných schopností moderátora. 

Rozhlasový profesionálny komunikátor by mal byť povinný dbať 

na zodpovednosť v prístupe voči informačnej realite – k spracovaniu informácií, 

vzhľadom na etický princíp mu vyplýva povinnosť overovať fakty, hodnotenia, 

názory, ktoré chce využiť do rozhlasovej relácie, resp. vysielania. Nie je to 

otázka nedôvery, ale zásadnej podmienky v zmysle pravdivého a taktiež 

kultivovaného informovania verejnosti.  

V rozhlasovom vysielaní predovšetkým sugestívnosť hlasu komunikátora 

– moderátora, redaktora, spíkra, jeho interpretačné a hlasové kvality prispievajú 

ku kvalite vnemu a pochopenia obsahu, komerčne orientované rádiá zvyšujú 

svoju počúvanosť nastavením programovej štruktúry postmoderným trendom, 

napr. pravidelným prezentovaním známych celebrít vo vysielaní. Aktuálne 

hodnotenia kvality moderátorov však naznačujú podporované tendencie 

orientované vo väčšej miere na imidž, pričom moderovanie sa dostáva 

na úroveň improvizácie. Pre moderátora voľnejšieho typu relácie (show, 

zábava, súťaže, prenosy podujatí), ktorý spravidla improvizuje, je vhodná 

pestrejšia lexika i expresívne výrazy. Slovník moderátorov komerčných médií 

nielenže  obsahuje a pripúšťa hovorové, slangové a nespisovné slová, avšak 

ich prejav by mal byt plynulý, bez floskúl, klišé, vulgarizmov a parazitických 

slov. Moderátor v sú časnosti je vnímaný publikom z ve ľkej miery 

nie z h ľadiska jeho odbornej profesionality, ale najmä u ml adšej generácie 

dominujú je preferovaná atraktivita a tiež výraznej šia neverbálna 

komunikácia na úrovni teatrálnych prejavov.  

Tento princíp podporujú najmä komerční televízni a rozhlasoví 

vysielatelia. Prezentujú moderátorov a ďalšie známe osoby v príťažlivých, 

atraktívnych situáciách zaraďovaním nových typov relácií. Na tento účel slúžia 

aj mnohé verejné hlasovania, divácke ankety a voľby najpopulárnejšej 
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osobnosti moderátora. Za svoje idoly a vzory ich považujú najmä deti 

a dospievajúca mládež, ktorí preberajú prvky vystupovania moderátorov 

zábavných relácií, príp. finalistov zábavných programov a reality šou. Ide nielen 

o expresívne hovorové, slangové a nespisovné slová a frázy, ale predovšetkým 

o túžby a snahy kopírovať celé verbálno-neverbálne prejavy s tendenciou 

napodobňovať a preberať spôsoby životného štýlu moderátorských vzorov. 

Vzhľadom na extrémnosť komercializačných a bulvarizačných trendov 

v súčasnosti, ktoré prinášajú v mediálnej praxi klesajúce nároky 

na profesionalitu súčasných moderátorov, rozhodujúcim faktorom sa často 

stáva osobnostná a interpretačná atraktivita, pričom kvalitatívne hranice 

vnímania tejto profesie sa posúvajú často na znehodnocujúci ekvivalent 

moderátorského remesla, ktoré týmto stráca svoju pôvodnú hodnotu a tradičnú 

úroveň. Smerovanie výučby v podmienkach vysokoškolského štúdia v praktickej 

realizácii rozhlasového ateliéru je významným prvkom k zdokonaleniu 

profesijných návykov budúcich tvorivých mediálnych interpretov, pričom popri 

teoretickej báze a praktických cvičeniach je potrebné využiť a zakomponovať 

do vzdelávacej zložky aj vlastnosti mladej generácie záujemcov, 

a to predovšetkým pre nich typickú dravosť, flexibilnosť, dynamiku a otvorenosť. 

Moderátor vo vzdelávacom procese preto musí mať okrem základných kvalít 

potrebných pre túto prácu aj snahu a chuť zlepšovať sa, pracovať na sebe 

a neustále napredovať.  

Sumarizačný podiel zodpovednosti v realizácii mediácie prostredníctvom 

vysielania je aj „v rukách“ tvorivých moderátorov. Každý sprostredkovaný výsek 

aktuálnej reality v procese masmediálnej komunikácie je rozšírený a ovplyvnený 

o hodnotový rozmer subjektívneho vkladu interpretácie a stupňa profesionality 

prezentovanej osobnosti, komunikátora, ktorý sa podieľa na spracovaní 

a interpretácii sprostredkovaných informácií, čo v konečnom dôsledku znamená 

zvýšenie efektívnosti medializovaných komunikátov. Výsledný efekt 

pretransformovaný do dojmov, pocitov, názorov, ako aj tvarovanej mentality 

individuálneho a zároveň masového adresáta zo sprostredkovaných informácií 

predstavuje rozhodujúci kľúč k smerovaniu hodnotového mechanizmu 

spoločnosti. V systéme širokospektrálneho pôsobenia komunikácie majú tieto 
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elementy významný vplyv na množinu príjemcov, ktorá v procese nepretržitého 

mediačného vplyvu verejnoprávnych a komerčných vysielateľov prijíma 

a osvojuje si tvarované hodnotové vzorce na rôznom stupni intenzity, pričom 

nemožno podceniť výsledný charakter vplyvu v pozitívnom, ale i negatívnom 

zmysle vývoja civilizácie. 

 Záujem o zachovanie, resp. podporu hodnôt na súčasnej úrovni 

masmediálnej komunikácie si vyžaduje výraznú podporu zo strany mediálnych 

subjektov. Reťazec spoločenskej komunikácie vnútri interakcie systému médiá 

– moderátor – vzdelávanie – výchova – spoločnosť ponúka východiskový 

variant k riešeniu problému v zmysle celoplošného rozšírenia, skvalitnenia 

aplikácie výchovných aspektov a vzdelávania v oblasti médií a kultivácie hodnôt 

predovšetkým pod vplyvom kultúrno-komunikačnej bázy verejnoprávnych médií. 

Napĺňanie tohto zámeru môže na úrovni jednotlivca, skupiny, spoločnosti 

priniesť efekt posilnenia potrebnej kultivovanej zmeny v pozitívnom duchu, 

v zmysle zabrániť ďalšiemu stupňu dekadencie hodnotového stavu 

spoločnosti.7 
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KOMERCIALIZÁCIA MÉDIÍ ALEBO SPÁJA NÁS V 21. STO-

ROČÍ IBA TOVAR? 

Commercialization of Mass Media or Are We  

in the 21th century, only the goods?   

 

JJ  aa  rr  oo  ss  ll  aa  vv      BB  UU  ČČ  EE  KK  

 

ABSTRACT: Commercialization and tabloidization influence not only contemporary mass media 

mass culture but also intercultural dialogue. Mass culture becomes very good commercial 

commodity thanks to mass media. Its form is influenced by trends and in the first place by 

demand. Media create their own virtual world with their specific rules and laws. By this world 

a recipient creates his or her own view of reality. 

 

ABSTRAKT: Komercializácia a bulvarizácia ovplyvňujú nielen masovú kultúru, ale 

aj interkultúrny dialóg. Masová kultúra sa stáva vďaka médiám dobrým obchodným artiklom. 

Jej podobu ovplyvňujú trendy a najmä dopyt. Médiá si vytvárajú svoj vlastný svet so svojimi  

zákonmi a pravidlami, a diváci si na svet vytvárajú svoj vlastný pohľad. 

 

KEYWORDS: Communication, mass media, reality, media reality, brand, commercialization, 

publicity in the media. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Komunikácia, masmédiá, realita, mediálna realita, obchodná značka, 

komercializácia, reklama v médiách. 

 

„Ľudia na celom svete sú dnes spojení prostredníctvom rovnakých 

obchodných značiek spotrebných tovarov,“ povedal bývalý prezident 

spoločnosti Coca-cola, Robert C. Goizuet.1 Tento citát hneď na úvod našej 

štúdie dobre vystihuje kultúru, ktorá sa stáva vďaka médiám dobrým 

obchodným artiklom. Jej podobu ovplyvňujú trendy a najmä dopyt.  

Mediálna komunikácia predstavuje v modernej spoločnosti významný 

zdroj skúseností, ale aj poznatkov pre stále väčšie množstvo adresátov 

a príjemcov. Podoba informácií, ktoré ponúkajú médiá je ovplyvnená mnohými 

                                                           
1 GAŽOVÁ, Viera. 2003. Perspektívy kulturológie. Bratislava : PEEM, 2003. s. 101. 
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vplyvmi a postupmi (mnohokrát pred divákom skrytými), ktoré musíme nielen 

spracovať, ale aj vyhodnotiť a využiť vonkajšie medializované podnety. Potreba 

komunikovať, deliť sa o zážitky, popísať ich patrí k našim základným potrebám. 

Každú potrebu nasýti možnosť, a naopak frustruje nemožnosť ju uspokojiť. 

Komunikácia môže gradovať alebo stlmiť emócie. Norbert Wiener už v roku 

1948, teda pred érou televízie tvrdil, že „...masmédiami je človek manipulovaný. 

Niekedy sa správa ako blázon a tam, kde je dosť bláznov, majú darebáci väčšiu 

možnosť ich vykorisťovať. Táto politika lží spôsobí, že si kúpi konkrétnu značku 

cigariet; táto politika ho navedie na to, aby hlasoval za určitého kandidáta.“2 

Mediálna kultúra je logickým prienikom medzi kultúrou a médiami. Patrí 

k najdiskutovanejším problémom interkultúrneho dialógu nielen na začiatku 

21. storočia s témami ako globalizácia, komercializácia, bulvarizácia. Aj keď sa 

môže zdať, že sú to termíny vzdialené vznešenej predstave o kultúre, práve 

naopak sme presvedčení, že sú to javy (tendencie), ktoré sú blízke 

interkultúrnemu dialógu.  

Kultúra a globalizácia. Ich vzťah je predmetom jedného z najväčších 

spoločenskovedných diskurzov súčasnosti. Diskutuje sa o globálnej ekonomike, 

životnom štýle, o renesancii umenia, oživení náboženstva alebo o presadzovaní 

žien na vedúcich pozíciách. Pozitívne účinky globalizácie sú teda vnímané ako 

prirodzená cesta k spájaniu toho, čo bolo v minulosti nespojiteľné. „Nádej 

spočíva v tom, že globálna kultúra možno napomôže pri vytváraní 

mierumilovnejšieho sveta.“3 Je dôležité spomenúť, že globalizácia kultúry 

je sprievodným javom globálnych ekonomických procesov a jej nositeľom 

je medzinárodný obchod. 

Na poli kultúry predstavuje globalizácia ako trend v interkultúrnom 

dialógu  predovšetkým pohyb, miešanie, neustálu kultúrnu interakciu a výmenu, 

ktorá je uľahčená rýchlym vývojom informačných a komunikačných technológií. 

„Globalizačné kultúrne procesy sú výsledkom ignorovania kultúrnej diverzity 

a zároveň presadzovania ‘západných’ anglo-amerických kultúrnych vzorov 

na úkor domácich tradícií, zvykov, náboženstva a pod., pričom tieto unifikačné 

                                                           
2 VYBÍRAL, Zbyněk. 2005. Psychologie komunikace. Praha : Portál, 2005. s. 21. 
3 BERGER, Peter Ludwig.1998. Čtyři tváře globální kultury. In Střední Evropa, 1997, č. 75, 
s. 16. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 1 

87 | S t r a n a  

procesy možno zaznamenať aj v komunikačnom rámci“4, masmediálnu 

komunikáciu nevynímajúc. Mediálna kultúra má dnes svoje ideály, ktorými sú 

napríklad hyperkonzum, zábava, glorifikácia hedonizmu, narcizmus alebo 

nekonečná recyklovaná kultúra. Aj preto sa globalizácia stáva prostredníctvom 

mediálnej kultúry hrozbou kultúrnej rozmanitosti. „Kultúra je opanovaná 

komoditami z produkcie kultúrneho priemyslu, ktoré síce budia zdanie 

demokratickosti, individualizmu a diverzity, ale v skutočnosti sú autoritárske, 

konformné a vysoko štandardizované. Kultúrny priemysel tak používa rovnakú 

nálepku na všetko a zdanlivú diverzitu produktov vyrába len preto, aby nikto 

nemohol uniknúť.5  

Hybnou silou globálnej masovej komunikácie sú technológie a peniaze. 

Denis McQuail6 hovorí o nasledujúcich príčinách globalizácie médií: 

� účinnejšie prenosové technológie; 

� komerčné podnikanie; 

� nadväznosť na obchod a diplomatické vzťahy; 

� minulá a súčasná kolonizácia a imperializmus; 

� ekonomická závislosť; 

� geopolitická nerovnováha; 

� reklama; 

� šírenie telekomunikácií. 

 

Globalizácia televíznej kultúry ako ziskové komerčné podnikanie 

sa prejavuje aj vo využívaní licencovaných, overených, dobre zarábajúcich 

produktov. Super Star (2010, 2011) dokonca spojila dva naše národy, dve 

televízie (TV Markíza a TV Nova) a jeden majiteľ oboch televízii ušetril na 

nákladoch. Ďalší ziskový projekt Česko – Slovensko má talent (TV Joj a TV 

Prima – rok 2010) neznížil síce náklady jednému majiteľovi, ale dobre 

vynášajúci produkt sa vyplatil obom vysielateľom. Formáty a žánre cudzieho 

                                                           
4 HORVÁTH, Miloš. 2011. Aktuálne vývojové trendy a defekty v slovenskej žurnalistike. In 
Studia Academica Slovaca 40. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. s. 117. 
5 BARKER, Chris. 2006. Slovník kulturálních studií. Praha : Portál, 2006. s. 104. 
6 MCQUAIL, Denis. 2009.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009. s. 27 
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pôvodu sú prispôsobené domácemu publiku (medzinárodné správy odvysielané 

v domácej krajine, ale aj importovaný obsah show).  

Každý (aj globalizovaný) mediálny produkt má rozpoznateľný obsah, 

ktorý sa dá popísať a pripisujeme mu určitý význam. Všetko, o čom informuje, 

komentuje, vystupuje, zabáva moderátor mediálneho produktu, sa stáva 

(reprezentuje) mediálnou skutočnosťou zasadenou do „kultúrneho prostredia“. 

S reprezentáciou súvisí aj predstava realistickosti prezentovaného obsahu. 

Do akej miery je publikum schopné a ochotné rozoznať, čo sa mu predvádza 

ako súčasť jemu známej kultúrnej skúsenosti  a  stotožniť sa s tým. Respondent 

predpokladá, že to, čo vidí a počuje, má určitú súvislosť so svetom, v ktorom 

žije a ktorý ho obklopuje. Moderátor sa môže objaviť ako súčasť importovaného 

obsahu alebo v priamom prenose z krajiny, kde sa koná určitá udalosť 

(odovzdávanie Oscarov, hudobných cien MTV atď.) a jeho vplyv na recipienta 

je väčší o publikum v krajine vysielania.7 Moderátor ako súčasť obchodného 

produktu (Super Star a  jej vysielanie v mnohých krajinách) sa má prispôsobiť 

kultúre a publiku danej krajiny. Moderátor a jeho osobnostné danosti, 

organizácia, zameranie, kultúrny status, postavenie na trhu, pôsobia na ciele, 

ktoré chce dosiahnuť v interkultúrnom televíznom dialógu. Aj napriek tomu, 

že televízie ponúkajú porovnateľné produkty (spravodajstvo, zábavné 

programy, magazíny a pod.) a rovnaké licencované show, sú medzi televíziami 

rozdiely. Tieto rozdiely sú dané nielen kultúrnymi, ale aj individuálnymi rozdielmi 

medzi tvorcami, ktorí sa na vzniku produktu podieľajú. Rozdiely medzi 

moderátormi sú v miere talentu, temperamente, vzdelaní, prístupu k profesii, ale 

aj k vyznávaným hodnotám, záujmom, kultúrnym hodnotám atď. Kultúrne 

hodnoty, ktoré moderátor vyznáva, sú ovplyvňované pravidlami (realizačná 

„biblia“ presne určuje štruktúru, osnovu a spôsob realizácie ako aj kritériá 

na účinkujúcich a moderátora) vyplývajúcimi z licencie zahraničného formátu. 

Licencie bývajú presne vymedzené a určujú spôsoby správania, ako 

má moderátor získať, presvedčiť a zaujať publikum. Moderátor je v tomto 

„interkultúrnom dialógu“ dôležitým komunikačným, informačným, zabávajúcim 

subjektom, ktorého masový recipient často vníma ako objekt pozornosti, 

                                                           
7 JIRÁK, Jan – KÖPPLOVÁ, Barbara. 2007. Média a společnost. Praha : Portál, 2007, s. 36 – 49. 
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záujmu, ale aj ako prostredníka v interkultúrnom dialógu (výkony hercov 

vo filme, spevákov v show, dokumenty a ich (re)prezentácia atď.).  

Médiá však okrem zábavy v podobných produktoch (show) všade 

vo svete reagujú na významné kultúrne (interkultúrne) podnety a sú podriadené 

zdrojom ekonomickej a politickej moci. Nikde sa neočakáva, že médiá budú 

vykonávať priamu moc vo svojom vlastnom záujme, okrem sféry získavania 

pozornosti, komunikovania, informovania, zábavy a zarábania peňazí.  

Mediálne organizácie nie sú autonómne (prienik vplyvu politickej 

a ekonomickej moci, spôsob financovania, pravidlá a regulačné opatrenia, 

ktorými sa podriaďuje výroba mediálnych produktov). Každá mediálna 

organizácia si určuje svoje vlastné hranice, ktoré vplývajú na prácu jednotlivca.8 

Moderátor ako masový komunikátor je v mediálnej kultúre podriadený 

požiadavkám organizácie (redakcie), nad ktorou stojí médium (televízia), 

a televízia je súčasťou spoločnosti so svojou kultúrou a tradíciami. Hlavným 

cieľom mediálnych organizácií je zisk, spoločenský vplyv, získavanie 

čo najväčšieho publika a k ich čiastkovým cieľom patria ciele politické, 

náboženské, kultúrne či služba verejnému záujmu. V zložitej mediálnej 

organizácii sa môže stať, že z osobnosti vyrastie symbol produktu. Dochádza 

k spájaniu informácie so zábavou čo sa v anglo-americkej žurnalistike začalo 

označovať termínom infotainment ( z angličtiny information – informácia, 

entertainment – zábava).9  

Mediálna kultúra v televízii je vnímaná najmä ako komunikácia 

v „zábavnom“ médiu (v komerčných médiách mnohokrát iba zábava, glorifikácia 

hedonizmu, narcizmus) s veľmi rozsiahlym výstupom, rozsahom a dosahom. 

Mediálna komunikácia má pre politikov a politickú kultúru nespochybniteľnú, 

významnú úlohu (napríklad dokáže ovplyvniť výsledky volieb). Pre lepšie 

pochopenie mediálnej komunikácie  a kultúry v nej musíme poznať: 

� spôsob financovania organizácie; 

� pravidlá a regulačné opatrenia, ktorými sa organizácia produkujúca 

mediálne produkty podriaďuje; 

                                                           
8 MCQUAIL, Denis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009. s. 288. 
9 JIRÁK, Jan –  KÖPPLOVÁ, Barbara. 2007. Média a společnost. Praha : Portál, 2007. s. 80 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 1 

90 | S t r a n a  

� mieru slobody, ktorú má mediálna organizácia vzhľadom k okoliu 

a vo vnútri inštitúcie; 

� proces sociálnej komunikácie. 

 

V mediálnej komunikácii ako súčasti kultúrneho dialógu v spoločnosti 

nachádzame všetky roviny medziľudskej komunikácie – intrapersonálnu 

komunikáciu (vnútorný monológ moderátora, tvorcu, účinkujúceho), 

interpersonálnu komunikáciu (publicistické interview), skupinovú komunikáciu 

(diskusná relácia), inštitucionálnu komunikáciu (moderátor ako člen pracovnej 

skupiny – redakcie a jeho komunikácia v rámci inštitúcie, pre ktorú pracuje). 

„Navzdory tomu, jak blízko mají rozhlas a televize k moci (nebo možná právě 

proto), prakticky nikde si nevydobyly jako svoje nezadatelné právo takovou 

svobodu (na rozdíl od tisku), aby mohly volně vyjadřovat názory a chovat 

se politicky zcela nezávisle.“10 Moderátori a ich respondenti v spravodajstve 

a novinárskych politických prejavoch sú považovaní za hlavný zdroj správ 

a informácií aj o kultúre a kultúrnom dianí. Informujú napríklad cez správu, ktorá 

podáva o aktuálnej udalosti, príp. jave alebo fakte informáciu a odpovedá 

na šesť základných spravodajských otázok: Kto?, Čo?, Kde?, Kedy? a Prečo?. 

V kultúrnych súvislostiach ide napríklad o kauzy súvisiace s kultúrou. 

Moderátori diskusií sú aj dôležitým kanálom sprostredkujúcim informácie 

od politikov a ich postoju k určitému problému v kultúre s veľmi rozsiahlym 

výstupom, rozsahom a dosahom. Vzťah medzi televíziou a respondentmi 

je podobný vzťahu medzi odosielateľmi a spotrebiteľmi. Moderátori (novinári, 

redaktori, umelci, producenti a i.) patria medzi  profesionálnych komunikátorov, 

ktorých najíma mediálna organizácia. Denis McQuail hovorí o asymetrickom, 

ba dokonca manipulatívnom vzťahu medzi odosielateľom a príjemcom. 

Moderátor je často považovaný za autora, režisér za toho, kto filmu dá určitú 

podobu a herci sú vnímaní ako jeho podriadení. Všetci sú súčasťou mediálnej 

organizácie, ktorá si najala, oslovila, dohodla, zamestnala uvedené profesie, 

a tým im vytvorila podmienky na vytvorenie  určitého mediálneho produktu. 

                                                           
10 MCQUAIL, Denis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009. s. 46. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 1 

91 | S t r a n a  

Globalizácia, komercionalizácia, bulvarizácia sa stala výnosným obchodom 

pri predaji televíznych produktov ako výhodného tovaru. Licencovaná show 

Super Star spojila niekoľko kultúr. Niekoľko týždňov sa slovenskí a českí diváci 

pozerali v priamom prenose na „kultúrnu“ globalizáciu. Dvom štátom sa vyplatil 

 jeden súbežný mediálny produkt. Vznikli nové hviezdy, ktoré dostali väčší 

mediálny priestor a „medzinárodnú“ slávu súčasne v dvoch republikách. 

Reakcia hudobníka Oskara Rózsu na toto mediálne podnikanie a spevácku 

show ako výsledok globalizácie mediálnej kultúry možno ani neprekvapí: 

„Je to pliaga, ktorá ničí prirodzený vývoj, manipuluje verejnosť a degraduje 

emotívne hodnoty. Je to mašinéria, ktorej hlavný a jediný záujem je materiálne 

vyťažiť a za týmto účelom totálne zneužiť všetko, čo sa ponúkne. Nesúdim, 

akurát ostro kritizujem model, ktorý potiera naozajstné hodnoty a má z veľkej 

časti na svedomí celospoločenský kultúrny úpadok.“11 

Aj napriek tomu, že medzi našimi dvoma národmi (Čechmi a Slovákmi) 

nie je priepastná jazyková bariéra, vizuálny charakter televízie pri tejto show 

prekonal akékoľvek globalizačné bariéry. Vizuálny charakter zväčšuje vplyv 

televízie pri urýchlení globalizačného procesu (nástup televíznych satelitov 

ovplyvnil suverenitu národného vysielacieho priestoru). Dôležitou zložkou 

medzinárodnej masovej komunikácie v  televíziách sú nielen rovnaké reklamné 

spoty, filmy, filmoví a televízni hrdinovia, ale aj rovnaké licencované show. 

Radikálni kritici tvrdia, že komerčné vzťahy, uplatňujúce sa v masmediálnej 

komunikácii, sa svojou podstatou od seba vzďaľujú a sú vykorisťovateľské. 

Komerčný variant komunikačných vzťahov podľa nich nepodporuje utváranie 

vzájomných väzieb, ani nevedie k formovaniu spoločnej identity alebo 

spoločenstva. Komerčné prostredie masmediálnej komunikácie navyše bráni 

inováciám a tvorivosti. Ďalšími problémami sú nízka kultúrna úroveň, 

propaganda konzumu a prispôsobovanie kultúry publiku.12 Bulvarizácia 

ako súčasť interkultúrneho dialógu 21. storočia dorazila do médií spolu 

s bulvárom. Ten vznikol už v šestnástom storočí, keď rastúca konkurencia 

prinútila obchodníkov, aby tovar propagovali razantnejšie. Tento trend zostal 

                                                           
11Dostupné na internete: [cit. 2011-02-25] 
http://inba.sk/sk/content/hudobny-pribeh-oskara-rozsu 
12 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009. s. 132. 
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bulváru dodnes. Zo silnejúcej bulvarizácie médií obviňujú viacerí sociológovia 

a psychológovia príklon ľudí ku konzumnému spôsobu života. 

Média prezentujú bohatstvo a životný štýl úspešných a bohatých ľudí, 

čo pôsobí na celú spoločnosť. Tlak na jednotlivca sa neustále zvyšuje a núti 

ho správať sa podľa ich vzorca. Ľudia sú tak v záujme úspechu schopní urobiť 

čokoľvek. Výsledkom tohto tlaku sú už spomínané reality show. Medializácia 

v nich znamená určitú satisfakciu. Na tento fenomén museli samozrejme 

reagovať aj printové média. Ich posun smerom k bulváru má však druhú, 

pragmatickú stranu. Je ňou vlastné ekonomické prežitie.13 

Relatívne malý trh na Slovensku a v Čechách spôsobil, 

že aj do mienkotvorných médií sa dostáva čoraz viac bulváru. Interkultúrny 

mediálny dialóg ako keby stieral hranice medzi bulvárom a mienkotvornými 

prejavmi. Vydavatelia jednoducho potrebujú prilákať pozornosť verejnosti. 

Bulvárne periodiká v porovnaní s mienkotvornými periodikami uprednostňujú 

informácie, ktoré im pomôžu zvýšiť náklad, vďaka ktorému ľahšie prilákajú 

inzerentov. Médiá si predstavujú, a majú k tomu sklony už pri tvorbe mediálnych 

produktov, že pozornosť publika  a jeho sústredenosť na prejav nie je dlhšia 

ako tri minúty a hlavný princíp mediálnej komunikácie je viac-menej o zábave. 

Médiá spolu so stúpajúcou bulvarizáciou čoraz viac podceňujú svojich čitateľov, 

divákov a poslucháčov. 

Čoraz kratšie, jednoduchšie a menej obsažné informácie znižujú 

schopnosť ľudí porovnávať, myslieť abstraktne a uvažovať o príčinách. Na túto 

hrozbu nominácie obrazového informovania najmä v tlači upozorňovali vedci 

už 60. rokoch minulého storočia. Zuzana Kusá vysvetľuje fenomén bulvarizácie 

na Slovensku nasledovne: „To, že u nás hrozí prevládnutie bulváru, súvisí 

s malosťou slovenskej ekonomiky. Malosť ovplyvnila politické rozhodnutia 

týkajúce sa privatizácie komunikačných systémov, daňovej politiky a štátnej 

podpory pre verejnoprávne médiá. Viac ako inde ich utvárali externé vplyvy.“14  

                                                           
13 Dostupné na internete: [cit. 2011-02-25] 
http://profit.etrend.sk/archiv-profitu/rok-/cislo-/bulvarjenenavidenyale-uspesnydokedy.html 
14 Dostupné na internete: [cit. 2011-02-25] 
http://profit.etrend.sk/archiv-profitu/rok-/cislo-/bulvarjenenavidenyale-uspesnydokedy.html  



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 1 

93 | S t r a n a  

Ak chce periodikum v malej krajine prežiť, musí robiť kompromisy, ktoré 

mu prinesú čitateľov. Jedným z nich je aj prienik bulváru do mienkotvorných 

periodík. Ten samozrejme vytláča serióznu kultúru. Jednoduchosť, povrchnosť 

a bezobsažnosť sa vďaka bulvarizácii stali predmetom „interkultúrneho“ 

mediálneho dialógu. 

Vôľa vedieť a poznať donúti človeka k tomu, aby prekonal vlastné 

kultúrne bariéry. Aj preto je kultúra večne živý proces, ktorý citlivo reaguje 

na podnety spoločenského života vrátane „mediálneho dialógu“ s recipientmi.15 

Americký filozof a kulturológ Allan Bloom sa pri svojej definícii kultúry opiera 

o morálnu jednotu: „Kultúra je to, čo umožňuje bohatý sociálny život na vysokej 

úrovni, konštituujúci ľudstvo ako celok, jeho zvyky, štýl, vkus, sviatky, rituály, 

bohov – všetko, čo púta jednotlivcov v skupine ku koreňom, čo ich včleňuje 

do komunity, ktorá je vyjadrením ich spoločnej vôle a myslenia, viaže 

ich k ľudom tvoriacim morálnu jednotu.“16 Zvyky, štýl, vkus, sviatky, rituály ako 

súčasť „kultúrnych“ mediálnych prejavoch sa stáva produktom. To, čo sa objaví 

v médiách, je tovarom. Recipient si zaplatí za informácie, zábavu, skúsenosti, 

zážitky a poznatky. Mediálna kultúra v súčasnosti vytvára akýsi spoločenský 

model. Svojimi ideálmi (spotreba, zábava, priemysel kultúry alebo recyklovaná 

kultúra) a jazykom prekračuje limity národných kultúr. Mediálna kultúra 

modifikuje a čiastočne aj potláča po stáročia utváranú identitu konkrétneho 

kultúrneho celku, nivelizuje lokálne i sociálne a intelektuálne rozdiely. 

Už od detstva modifikuje médium postoje, názory, úsudky a hodnotenie reality. 

Média sprostredkujú mediálnu kultúru ako hyperrealitu. V interkultúrnom dialógu 

môžeme hovoriť o zásadnom a rastúcom význame masových médií 

v 21. storočí, pričom podľa Denisa McQuaila17 sú médiá: 

� zdrojom moci – potenciálnym prostriedkom vplyvu a presadzovania 

inovácií; 

                                                           
15 O vývoji kultúry v súvislosti so zmenami vo sfére masmediálnej komunikácie pozri: 
HORVÁTH, Miloš. 2011. Konštantné a variantné v súčasnej žurnalistike z pohľadu percipienta. 
In Otázky žurnalistiky. 2011, roč. 54, č. 1 – 2, s. 124 – 126. 
16 GAŽOVÁ, Viera. 2009. Úvod do kulturológie. Bratislava : Národné osvetové centrum, 2009. 
s. 19. 
17 MCQUAIL, Denis. 2009. Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009. s. 21. 
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� prostredím (arénou), kde sa na národnej i medzinárodnej úrovni 

odohrávajú mnohé udalosti verejného života; 

� významným zdrojom výkladu sociálnej reality a predstáv 

o nej (najvýraznejšie odzrkadľujú zmeny v kultúre spoločnosti); 

� primárnym kľúčom k sláve a k postaveniu osobnosti; 

� zdrojom významových sústav, ktoré empiricky a hodnotovo 

vymedzujú, čo je „normálne“. 

 

Hodnotové vymedzenie toho, čo je v médiách „normálne“ sa zamieňa 

za boj o príjemcu prostredníctvom ukazovateľa sledovanosti. Preferovanie 

zábavných programov a súperenie o čo najväčší zisk z vysielania dokazuje, 

že stav mediálnej kultúry posúva média bližšie k podnikom, ktorých prioritným 

cieľom je zisk. Práve masovosť médií umožnila vznik masovej kultúry. Ide 

o „kultúru“ vyfabrikovanú pre masové publikum, ktorá sa vyvinula spolu 

s masovou spoločnosťou v druhej polovici 18. storočia. Pracovná migrácia 

donútila spoločnosť k odklonu od tradičných väzieb a v novom prostredí 

tak prirodzene vznikla náchylnosť k vonkajšiemu riadeniu. Strata individuálnej 

kritickosti, globalizácia a nové umelé potreby zmenili hodnoty celej spoločnosti. 

Zmenu v chápaní kultúry vysvetľuje český novinár, Karel Hvížďala18, 

nasledovne: „Skutočnosť, že slovo kultúra, ako ho chápe stará Európa, u nás 

po roku 1948 postupne stratilo svoj pôvodný obsah, uľahčilo anektovanie tohto 

územia k inej, východnej ríši. Zbavilo nás koreňov, vytiahlo nás z tradície 

zušľachťovania pod rúškom modernosti: s týmto modelom pracovali rovnako 

obratne nacisti ako aj komunisti. Nacisti mali romantickú ideu Blut und Boden, 

krv a zem, ale zároveň ničili všetko, čo malo pevné korene, všetko, čo sa roky 

v spoločnosti pestovalo. Komunisti zase sľubovali beztriedny raj a zároveň ničili 

akýkoľvek prejav vlastnej autonómnosti. Všetky tradičné spolky a organizácie, 

ktoré sa roky podieľali na zušľachťovaní nášho priestoru a mysle, boli zakázané 

a zničené. Ich predstavitelia boli buď vyhnaní z krajiny, uväznení, alebo 

zavraždení. Aby sa tak mohlo stať, musel sa najprv zmeniť obsah slova kultúra. 

Všetky vysoko pestovane hodnoty museli byť z kultúry vylúčené. Kultúra bola 

                                                           
18 HVIŽĎALA, Karel. 2005. Jak myslet média. Praha : Dokořán, 2005. s. 142. 
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teda odrazu len umením. Nemala už nič spoločne s médiami, ktoré boli 

len nástrojom na ovládanie más. Preto sú dnes média len jednoduchým 

nástrojom na zarábanie peňazí. Zmysel existencie v šťastí a slobode 

jednotlivca, občana, ktorého výrazom je práve vysoká kultúra založená 

na tradovaní vo všetkých oblastiach, vrátané prestížnych médií, sa tu nikdy 

nemohla naplno rozvinúť. Nemali sme na to čas. Média u nás prevažne 

len slúžili (najskôr obrodeniu, potom socializmu a teraz zábave), neboli službou, 

či servisom pre občanov. Boli „slúžkovské“ a nie služobné.“ 

Médiá sú naozaj podnikmi v pravom zmysle slova, ktorých cieľom 

je na mediálnych produktoch a masovej kultúre zarobiť. Typickými znakmi 

masovej kultúry sa tak stali komercializovanosť, homogénnosť a fakt, 

že nie je určená iba jednej skupine obyvateľov. Navyše nenadväzuje 

na tradičnú ľudovú kultúru. Kritici masovej kultúre predovšetkým vytýkajú, 

že ničí etnické zvláštnosti, preferuje menej náročné žánre, riadi sa zákonom 

ponuky a dopytu, podporuje pasívny nekriticky postoj, vyvoláva už hotové 

emócie. Naproti tomu podľa obhajcov masová komunikácia rozširuje vyššie 

umenie v najširších masách a navyše, je demokratická.19  

Mediálna komunikácia ako jedna z foriem spoločenskej komunikácie má 

mnoho foriem a uskutočňuje sa na rôznych úrovniach. Masovokomunikačné 

médiá a ich produkty majú nepredstaviteľný vplyv nielen na interkultúrny dialóg 

svojho adresáta, ktorý aj zneužívajú. Je dobré byť kritický, ale nie predpojatý. 

Médiá nefungujú nezávisle na svojom prostredí, ktoré ovplyvňujú a sú ním 

ovplyvňované (spoločenské, politické, kultúrne vplyvy). Zmyslom interkultúrnej 

komunikácie je dorozumieť sa. Zbyněk Vybíral v tejto súvislosti dokonca hovorí 

o „in-formovaní“.20 

Na záver sa dá povedať, že informácie z médií dobre zarábajú 

a pomáhajú nielen pri dorozumievaní, ale zároveň aj tvarujú, pretvárajú, 

rozširujú naše kultúrne poznatky a postoje. Dokážu nám vnútiť, kedy sa máme 

rozplakať, kedy sa smiať a čo z kultúry sa „oplatí“ kúpiť. 

 

                                                           
19 REIFOVÁ, Irena, et al. 2004. Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004. s. 113 
20 VYBÍRAL, Zbyněk. 2005. Psychologie komunikace. Praha : Portál, 2005. s. 22. 
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RUSKO V MÉDIÁCH ZA JEHO ZÁPADNÝMI HRANICAMI  

Russia in the Media Behind Its Western Borders 

 

VV  ee  rr  oo  nn  ii  kk  aa      KK  NN  AA  PP  CC  OO  VV  ÁÁ  

 

ABSTRACT: Nowadays, the discursive approach is very common in the linguistic analyses 

and linguistics itself all over the world. Within the last decades, this area has been becoming 

the main focus of the growing interest of linguists and other experts. This work is above all 

dedicated to the stereotypes about Russia and Russians that appeared in the description 

of the selected periods in the Slovak and French media discourse. What were their 

interpretations in the media like and what kind of contexts were they set into? The above 

mentioned are the basic questions this work intends to reply to. The aim is to interconnect 

the linguistic analysis of the media discourse with its background and motivations. 

 

ABSTRAKT: Diskurzívny prístup k jazykovednej analýze je v lingvistike aktuálny v celom svete. 

V posledných desaťročiach sa táto oblasť čoraz intenzívnejšie stáva stredobodom pozornosti 

jazykovedcov a iných odborníkov. Predmetom môjho záujmu v tejto práci sú stereotypy o Rusku 

a Rusoch, ktoré sa objavili pri opise vybraných udalostí v slovenskom a francúzskom 

mediálnom diskurze. Ako boli v médiách interpretované, do akého kontextu boli zasadené a aké 

prostriedky a stereotypy na to boli využité? To sú hlavné otázky, na ktoré sa štúdia snaží 

odpovedať. Jej cieľom je prepojiť jazykovednú analýzu diskurzu s jeho pragmatickým pozadím 

a pragmatickou motiváciou. 

 

KEY WORDS: Media discourse, Russia and Russians, stereotypes, ideologies, metaphors. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Mediálny diskurz, Rusko, Rusi, stereotypy, ideológie, metafory. 

 

Médiá a mediálny diskurz 

Milan Kundera sa vo svojej eseji s názvom Zneuznávané dědictví 

Cervantesovo1 o médiách vyjadril ako o agentoch planetárneho zjednotenia, 

ktorí amplifikujú a regulujú proces redukcie a distribuujú do celého sveta 

rovnaké simplifikácie, rovnaké klišé, ktoré prijíma celé ľudstvo. Podľa 

neho nezáleží na tom, že sa v rozličných mediálnych orgánoch prejavujú 

rozličné politické záujmy. „Za týmto rozdielom povrchu vládne spoločný duch. 
                                                           
1 KUNDERA, Milan. 2005. Zneuznávané dědictví Cervantesovo. Atlantis : Brno, 2005. 48 s. 
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Stačí zalistovať v politických denníkoch, amerických či európskych, ľavicových 

či pravicových, od Time k Spieglu: všetky majú rovnaké videnie života, 

odrážajúce sa v rovnakom poradí, v akom je zložený ich obsah, v rovnakých 

rubrikách, v rovnakých žurnalistických formách, v rovnakom slovníku, 

v rovnakom štýle, v rovnakom umeleckom vkuse a rovnakej hierarchii toho, 

čo považujú za dôležité a čo považujú za bezvýznamné. Všeobecný duch 

masových médií skrytý za ich politickou rozličnosťou, to je duch našej doby.“2  

Ponechajme na úsudku čitateľa, nakoľko sa jeho kritický pohľad 

na médiá približuje ku skutočnosti. Pravdou však zostáva, že s mediálnym 

diskurzom sa stretávame dennodenne. Čím je spoločnosť otvorenejšia 

a demokratickejšia, tým viac pozornosti sa venuje jazyku médií.  

Ak chceme definovať pojem diskurz, musíme sa naň pozerať z pohľadu 

viacerých disciplín. Z pohľadu sociologických vied sa diskurz hodnotí vo vzťahu 

k spoločenským súvislostiam v použití jazyka. V lingvistike sa analýza diskurzu 

zameriava skôr na využitie jazyka a jazykových prostriedkov.3 V posledných 

rokoch sa tieto pohľady čoraz viac prelínajú. 

Podľa Normana Fairclougha možno reprezentáciu diskurzu v mediálnych 

správach považovať za ideologický proces s veľkým spoločenským 

významom.4 Lingvisti by teda mali byť vnímaví voči tomu, ako sa diskurz 

formuje a ako formuje spoločenské štruktúry a vzťahy a sociológovia zasa 

venovať pozornosť tomu, ako sa tieto štruktúry a vzťahy konkretizujú 

v každodenných spoločenských praktikách vrátane diskurzu samotného. 

 

Rusko v mediálnom diskurze 

Politickému vývoju v Rusku po rozpade Sovietskeho zväzu a jeho vplyvu 

na zahraničnú politiku krajiny venuje pozornosť nielen mnoho analytikov, ale 

i autorov článkov v denníkoch v samotnej Ruskej federácii a v celom svete. Aké 

obrazy sa pri opise udalostí v tejto krajine jej medzinárodných vzťahoch 

vytvárajú v médiách? 

                                                           
2 KUNDERA, Milan. 2005. Zneuznávané dědictví Cervantesovo. Atlantis : Brno, 2005. s. 28. 
3 BELL, Allan Garrett Peter. 1998. Approaches to Media Discourse. Oxford : Blackwell 
Pulishing, 1998. s. 2. 
4 FAIRCLOUGH, Norman. 1995. Media Discourse Analysis: The Critical Study of Language. 
New York : Longman Publishing, 1995. s. 65. 
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Procesy vnútorných politických a ekonomických zmien tohto najväčšieho 

postkomunistického štátu sú spojené so zahraničnou politikou krajiny a určením 

jej priorít. Odstránením vyše sedemdesiatich rokov trvajúceho totalitného 

režimu Rusko muselo začať hľadať nové miesto vo svetovej politike. 

V prvej polovici 90. rokov Rusko riešilo množstvo vnútorných problémov, 

ktoré boli dôležitejšie ako vzťahy s Európou. V prvom rade to boli vzťahy 

s krajinami bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR). Ďalej 

išlo o vzťahy so Západom a Spojenými štátmi americkými (angl. USA). Čoskoro 

po tom, ako republiky Sovietskeho zväzu vyhlásili nezávislosť, vznikla Európska 

únia, ktorá je výsledkom desaťročia trvajúceho integračného procesu. 

Aj v rámci nej je zaujímavé pozorovať rozdiely vo vnímaní Ruska a jeho 

obyvateľov za západnými hranicami, presnejšie na Slovensku a vo francúzsky 

hovoriacich krajinách západnej Európy, akými sú Francúzsko či Luxembursko.  

Už pri prvom pohľade na články týkajúce sa takej udalosti, akou 

bol napríklad augustový puč v roku 1991 možno povedať, že by bola 

pozoruhodná ich kvantitatívna analýza. Keď pre porovnanie vezmeme do úvahy 

Smenu, vtedajšieho predchodcu denníka SME a uznávaný luxemburský denník 

Le Republicain Lorrain, vydávaný vo Francúzsku, počet článkov, ktoré v nich 

boli na túto tému vydané v období od 20. do 31. augusta 1991, je takmer 

rovnaký (približne 80). V spomenutom západoeurópskom denníku dokonca 

vychádzali niekoľkostranové prílohy venované výlučne udalostiam týchto dní 

v Rusku, reakciám a názorom popredných predstaviteľov krajín na celom svete, 

na základe čoho si tiež možno vytvoriť čiastkový obraz mediálnej kultúry 

Západu. 

Pre potreby nášho výskumu sme vybrali tri významné obdobia ruskej 

politiky posledných dvadsiatich rokov, konkrétne augustový puč v roku 1991, 

prezidentské voľby v roku 2008 a plynovú krízu zo začiatku roka 2009. Výskum 

bol ďalej štruktúrovaný tak, aby dané zdroje zachytávali rôzne sociálno-kultúrne 

perspektívy na Slovensku a v západnej Európe. Pracovali sme so sloven-

skými periodikami Smena (neskôr SME) a Pravda a francúzskymi periodikami 

Le Monde a Le Republicain Lorrain, ktoré vo vybraných obdobiach patrili medzi 

mienkotvorné denníky s najvyšším denným nákladom. 
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Mediálny diskurz a stereotypy 

Zrejme nie je potrebné zdôrazňovať využitie médií v ideológiách. Treba 

však vyjadriť dôležitosť typického obsahu a predovšetkým štruktúru ideológií. 

Mnohé z nich sú postavené práve na sebaidentifikácii vo vz ťahu k iným, 

nám a im . „...existuje tlač, ktorá skôr presadzuje ideologické a politické záujmy 

jej vydavateľov. Ich záujmom je nielen svojho čitateľa orientovať, saturovať jeho 

potreby komunikácie, ale aj ovplyvniť jeho správanie.“5 

Michel Foucault vo svojom diele Rád diskurzu hovorí, že tvorba diskurzu 

je kontrolovaná a organizovaná prostredníctvom zložitej mriežky zákazov, ktorá 

je najhustejšia a najviac čiernych políčok obsahuje v oblastiach sexuality 

a politiky.6 Okrem toho je každý diskurz umiestnený v priestore a čase, a  teda 

je úzko spätý s jazykom, túžbou a mocou. Dominantné štruktúry sa v ňom 

ustaľujú a naturalizujú konvencie, čo znamená, že dôsledky moci a ideológií 

sa pri tvorbe významu stierajú a nadobúdajú stálu a prirodzenú podobu. 

Prostredníctvom reči si potom osvojujeme poznania o nich i preto, aby sme 

porozumeli týmto modelom reality, čím sa začleňujeme do diskurzu. 

Uvedieme citát z denníka Le Monde z obdobia plynovej krízy v roku 

2009: „Kyjev bol obvinený z krádeže plynu. Táto zámienka na zatvorenie 

kohútikov ale nestačí. Samozrejme, dôvody ruského giganta, snažiaceho 

sa presadiť trhové ceny za svoj plyn sú úplne pochopiteľné. Metódy, ktoré 

na to použili však pripomínajú skôr vojenské taktiky ako obchodné. Ruský poet 

Fiodor Ťutčev napísal: ’Rusko rozumom nepochopíš.’ Plynová vojna medzi 

Kyjevom a  Moskvou je dôkazom tohto výroku.“7 V uvedenom citáte okrem proti 

sebe ležiacich pólov, v ktorých pri danom konflikte stoja Rusi a Ukrajinci, možno 

pozorovať, ako do textu vstupuje jeden z najčastejšie používaných stereotypov 

o  ruskej duši, t. j. o jej nepochopiteľnosti a tajomnosti, ktorú v skutočnosti 

možno označiť skôr za mýtus než za ozajstnú vlastnosť Rusov. Na druhej 

strane však v texte zreteľne slúži ako príčina stojaca za vzniknutým problémom. 

                                                           
5 PLICHTOVÁ, Jana. 2002. Metódy sociálnej psychológie zblízka: Kvalitatívne a kvantitatívne 
skúmanie sociálnych reprezentácií. Bratislava : Média, 2002. s. 110. 
6 FOUCAULT, Michel. 2006. Rád diskurzu. Bratislava : AGORA, 2006. s. 9. 
7 JÉGO, Marie. 2009. Crise du gaz: quelles séquelles? In Le Monde, 22.1.2009, s. 2. 
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Pri skúmaní mediálneho diskurzu, najmä diskurzu spojeného s politikou 

či kultúrou národov sa teda často stretávame s pojmom stereotyp . Pozornosť 

sa venuje hlavne etnickým a národným stereotypom. Niektoré žánre priamo 

súvisia s využívaním a vytváraním stereotypov. Medzi takéto žánre patria 

napríklad vtipy, preto by sme pre ilustráciu uviedli niekoľko citátov z tlače 

v období plynovej krízy v roku 2009. 

V denníku Pravda sa napríklad objavilo: „Namiesto ruského plynu 

do Európy prúdi ruská zima.“8 Ruská zima je takisto jedným zo základných 

stereotypov, obrazov a zároveň súčasťou schém či paradigiem, ktoré 

sa objavujú v našich mysliach aj vďaka asociáciám, ktoré sme si v súvislosti 

s touto krajinou vytvorili.  

Objavili sa však i vtipy, ktoré by mohli byť považované za rasistické: 

„V súvislosti s obvineniami Moskvy na adresu Ukrajiny vystúpili so špeciálnym 

vyhlásením ukrajinskí Cigáni – dokonca ani oni nekradnú ruský plyn.“9 

Ruské označenie pre surovinu „gaz“ inšpirovalo mnohých autorov vtipov 

k analógiám s vojnou v palestínskom pásme Gazy. Tak napríklad Balkán 

a krajiny strednej a východnej Európy nazývajú teraz Rusi pásmom bez „gaza“. 

Tieto a ďalšie slovné hračky často vystupujú pri opise spomínaných 

udalostí. Ivan Drábek napríklad nazval jeden so svojich článkov v denníku 

Pravda Putmedev vyhral, musí sa rozhodnúť, ako bude vládnuť. Uvedený 

článok vyšiel po prezidentských voľbách v marci roku 2008, ktoré vyhral Dmitrij 

Medvedev a po tom, čo v novembri 2007 získala v parlamentných voľbách 

väčšinu strana Jednotné Rusko na čele s Vladimirom Putinom, ktorý sa stal 

premiérom. V článku ďalej nového ruského prezidenta nazýva bábkou starého 

a situáciu pomenúva operáciou následník. 

Ruskí jazykovedci konštatujú, že v prelomových, kritických momentoch 

spoločenského vývoja sa zvlášť aktivizujú metaforické koncepty vojny, športu, 

zdravia a divadla. Obraz divadla, predstavenia, hry navodzuje a zdôrazňuje 

atmosféru povrchnosti a neuskutočniteľnosti politických vyhlásení, ich falošnosť, 

                                                           
8 SURGOŠ, Miloslav. 2009. Studená vojna. In Pravda, 10.1. 2009, s. 17. 
9 Ste pásmo bez gazu, smejú sa Rusi. In: SME, 16.1. 2009, s. 7. 
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nereálnosť a pretvárku aktérov politického života.10 Okrem bábkoherectva 

a divadla sa v skúmaných článkoch tiež opakuje metafora spevu a tanca, ktorá 

sa objavuje rovnako pri prezidentských voľbách v roku 2008 ako aj v období 

pokusu o prevrat v ZSSR v roku 1991: „Medvedev sa ľahko prispôsobí modelu, 

ktorý chce Putin vytvoriť, argentínske tango: Putin vedie, Medvedev sa nechá 

viesť.“11, inde „...prezident Gorbačov už svoju pieseň dospieval a teraz 

sa začína tancovať pod taktovkou B. Jeľcina.“12 Takéto asociácie a stereotypné 

predstavy sú v študovanom materiáli pomerne časté.  

Podľa Waltera Lippmanna sú stereotypy obrazmi v našich hlavách. 

Neskôr sa uvádzali aj ďalšie definície, napríklad sociálny archetyp (Potrč 1997, 

in: Krekovičová, 2005), osobité projekcie skúsenosti, ktoré tvoria súčasť 

sociálnej pamäte atď. Stereotypy predstavujú štandardizované predstavy 

o skupinách ľudí alebo predmetoch, pričom pripisujú isté vlastnosti všetkým 

členom skupiny. Podieľajú sa na formovaní a udržiavaní identity. 

„Sú to predstavy, ktoré majú ľudia sami o sebe, vlastnej skupine 

a o príslušníkoch iných skupín.“13 

Využitie stereotypov v médiách, a to predovšetkým v tlači, je veľmi dobre 

hmatateľné napríklad i vo fejtónoch či karikatúrach.  

Vo fejtóne, ktorý sa objavil v denníku Pravda v období moskovských 

augustových udalostí roku 1991, prebieha fiktívny dialóg medzi Georgom 

Bushom a Michailom Gorbačovom a  hovorí sa v ňom o puči ako o zinscenova-

nej udalosti. George Bush sa v ňom informuje o situácii v Rusku a zároveň dáva 

Michailovi Gorbačovovi inštrukcie, ako postupovať ďalej a zdôrazňuje, aby 

sa držal dohovoreného scenára. Autor tu teda okrem iného mení ideologický 

obraz Michaila Gorbačova ako reformátora a stavia ho do úplne iného svetla. 

- „...Tvoje vojenské základne vo svete ostávajú, Džordž. 

- A ty dostaneš našu pšenicu, Majkl... 

- Len aby túto veľkú habaďúru neprekukli naše konzervy. 

                                                           
10 DULEBOVÁ, Irina. 2010. Svetová kríza a metafora v ruskom a slovenskom politickom 
diskurze. In Nová filologická revue. 2010, roč. 2, č. 4, s. 67. 
11 JÉGO, Marie. 2008. Rozhovor s Lilijou Ševcovovou. In Le Monde, 3.3. 2008, s. 14 
12 Ako útok na Zimný palác. In Pravda, roč. 72, č. 200, s. 8 
13 KREKOVIČOVÁ, Eva. 2005. Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a politike. 
Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2005. s. 10. 
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- Habaďúru? Neprekukli? Konzervy? 

- Nechaj si poradiť od slavistov, Džordž. Slovanstvo má budúcnosť! 

- Pripusťme. Ale teraz k veci. Prevrat, palácový puč a tak ďalej. Čo s tým? 

- Všetko ide podľa plánu... Chlapci zatiaľ držia líniu. Chvíľami, pravda, 

strácajú hlavu. Náš cieľ – návrat Gorbačova. Kedy a ako – to je stále 

otvorené...“14 

 

Ďalším so spomenutých žánrov je karikatúra. V jednej z nich sa opakuje 

už spomínaná metafora divadla. 

 

 

(Pravda, 4. 3. 2008, s. 141) 

 

V ďalšej ukážke možno pozorovať opakujúci sa vytvorený stereotypný 

obraz Borisa Jeľcina v období puču v roku 1991, počas ktorého – 

a predovšetkým po jeho skončení – vystupoval ako hrdina, bojovník 

za spravodlivosť v krajine a samozrejme ten, kto reprezentoval víťazstvo 

nad pokusmi konzervatívnych predstaviteľov komunistickej strany o zvrátenie 

                                                           
14 JANČURA, Vladimír.1991. Gorbi volá Bushovi. In Pravda, roč. 72, č. 195, s. 8. 
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demokratizačných procesov v krajine. Tieto predstavy však často vystupovali 

v ironizujúcom zmysle slova a Boris Jeľcin bol v západných médiách často 

kritizovaný za jeho hrubosť a populizmus. 

 

(Smena, č. 198, roč. 44, s. 31) 

 

Stereotypy v správaní možno definovať aj ako ustálené, pravidelne 

sa opakujúce formy správania, typické pre danú kultúru.15 Správanie človeka 

v spoločnosti sa typizuje, prispôsobuje sa normám vytvoreným spoločnosťou, 

čím sa i štandardizuje. 

Negatívny postoj voči sociálnej skupine ako celku alebo voči osobe, ktorá 

je považovaná za člena tejto skupiny, predstavuje predsudok . Je teda 

antipatiou, založenou na chybnom zovšeobecnení16. Predsudky však môžu 

obsahovať aj pozitívne prvky. Pri predsudkoch a stereotypoch ide okrem iného 

do veľkej miery o asociácie , ktoré vypovedajú o tom, ako o veciach hovoríme. 

Najskôr reprodukujeme obvyklé spôsoby hovorenia o danej téme 

a po ich vyčerpaní produkujeme menej konvenčné asociácie, ktoré súvisia s ich 

viac súkromným diskurzom. Čím je spôsob hovorenia o danej téme obvyklejší, 

lingvisticky v danom kultúrnom spoločenstve usadenejší, tým pravdepodob-

                                                           
15 BAJBURIN, K. Albert. 1985. Etničeskie stereotipy povedenija. Leningrad : Nauka, 1985. s. 3. 
16 KREKOVIČOVÁ, Eva. 2005. Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a politike. 
Bratislava : Ústav etnológie SAV, 2005, s. 11. 
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nejšie sa objaví v produkcii viacerých účastníkov pozorovanej vzorky, a teda 

zistíme, ktoré diskurzy sú v lokálnom spoločenstve dobre usadené.17 Ak by sme 

si napríklad prečítali články, ktoré sme pri tejto práci študovali, zistíme, 

že o určitej udalosti sa autori v nich vyjadrujú podobným spôsobom, 

samozrejme ovplyvnení skúsenosťou a kultúrou, v ktorej autor žije.  

V nasledujúcom citáte z obdobia plynovej krízy sa autorka vyjadruje 

o spoločnosti Gazprom ako o ruskom obrovi, pričom paralela giganta 

sa objavuje v spojitosti s Ruskom veľmi často. Okrem toho tu možno pozorovať 

ďalší jav. Ku koncu sovietskeho režimu, ešte v sedemdesiatych rokoch 

20. storočia vznikol systém klanového charakteru spoločnosti v prostredí kultúry 

a politiky vo všetkých sférach života Rusov. Do klanov je možné dostať sa len 

prostredníctvom „svojich“. Táto tendencia sa zakorenila v tradíciách i celej 

spoločnosti. Na dianí, udalostiach, ktorými sa v tejto práci zaoberám, 

je badateľné, že niekedy zachádza až do absurdnosti. 

„Štátny aparát na 50,1%, pod dohľadom „klanu peterburčanov“, verných 

Putinovi, ruský obor s 300 tisíc zamestnancami, 153 tisíc kilometrami plynového 

potrubia a dvadsiatimi percentami ruského rozpočtu sa stal nástrojom novej 

politiky Kremľa.“ 

„Vladimir Putin: Čo vlastne je Ukrajina? Veď to ani nie je štát! Časť 

jej územia patrí strednej Európe a tú druhú, najdôležitejšiu, sme jej dali my!“18 

V druhom citáte do popredia vystupuje element moci, ktorý má tiež svoj 

pôvod v dejinách. V Rusku vždy žilo množstvo cudzincov a bola to práve štátna 

moc, ktorá zabezpečovala jednotu v krajine takých rozmerov. Možno najmä 

preto tu prevláda pocit štátnosti nad pocitom národnosti. 

Redaktorka denníka Le Monde žiada v rozhovore s Lilijou Ševcovovou 

charakteristiku etapy, ktorou Rusko prechádzalo v čase posledných 

prezidentských volieb. Táto politologička situáciu opisuje ako obdobie lží, 

napodobňovania demokracie či imitáciu volieb. Ďalej hovorí: „Na vzhľad 

sú v Rusku rovnaké inštitúcie ako vo Francúzsku alebo USA, vnútri je však 

prázdnota. Predstieranie sa stalo základným princípom ruského štátu. Ruské 

                                                           
17 PLICHTOVÁ, Jana. 2002. Metódy sociálnej psychológie zblízka: Kvalitatívne a kvantitatívne 
skúmanie sociálnych reprezentácií. Bratislava : Média, 2002. s. 63. 
18 JÉGO, Marie. 2009. Crise du gaz: quelles séquelles? In Le Monde, 22.1.2009, s. 2. 
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obyvateľstvo sa len prizerá cynickým ruským politickým stranám a parlamentu 

a hovorí si, že nechce multipartizmus, lebo by z neho nič dobré nevzišlo. 

...tradícia potemkinovských dediniek sa dodnes nevytratila.“19 V uvedenom 

citáte okrem iného do popredia vystupuje predstieranie niečoho a snaha 

o vyvolanie falošného priaznivého dojmu a spôsob, akým tomu ruskí obyvatelia 

prihliadajú, čím sa opakuje stereotypná predstava o ruskej konformnosti voči 

autoritám. Podľa Ally Sergejevovej je totiž pre ruský archetyp charakteristickým 

znakom strach pred mocou na genetickej úrovni a dobrovoľné podriaďovanie 

sa.20 

Keď sa vrátime späť k vytváraniu stereotypov, väčšina štúdií sa zhoduje 

na tom, že počiatok vzniku stereotypov súvisí s vnímaním  a uvedomovaním si 

rozdielov medzi skupinami , hoci toto vnímanie nie je nevyhnutne odrazom 

skuto čných  rozdielov.21 Je tiež potrebné zdôrazniť rozdiel medzi vytváraním 

stereotypu a jeho využitím. Keďže kategórie, ktoré sa pri tomto procese 

vytvárajú, majú sebapotvrdzovaciu tendenciu, možnosť využitia stereotypov 

nachádzame pri každej možnej príležitosti.22 Veď napokon i v každodennom 

živote, pri rôznych konfliktných situáciách svoje konanie a konanie iných 

ospravedlňujeme či vysvetľujeme zjednodušovaním skutočnosti, ak nevieme 

alebo nechceme pátrať po skutočnej príčine. 

 

 Záver 

Stereotypom v mediálnom diskurze sa často nedá vyhnúť. Vplyvom 

faktoru času sa menia, upravujú, vyvíjajú a ich životnosť odráža rôzne vplyvy, 

pričom niekedy majú význam len pre určité sociálne skupiny alebo podskupiny. 

Činy a udalosti, ktoré sa zhodujú so stereotypmi si všímame a zapamätávame 

lepšie a naopak na tie, čo sa s nimi nezhodujú, rýchlejšie zabúdame i preto, že 

o nich hovoríme menej. Stereotypy teda môžu a aj podstatne obmedzujú 

komunikáciu medzi skupinami tým, že ich stavajú do protikladov. 

                                                           
19 JÉGO, Marie. 2008. Rozhovor s Lilijou Ševcovovou. In Le Monde, 3.3. 2008, s. 14. 
20 SERGEJEVA, Alla Vasilievna. 2007. Russkie stereotipy povedenija, tradicii, mentaľnosť. 
Moskva : Flinta i Nauka. 2007. s. 162. 
21 MCGARTY, Craig – YZERBYT, Y. Vincent – SPEARS, Russell. 2002. Stereotypes and 
explanations. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. s. 69. 
22 Tamže, s. 71 – 72. 
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Od zjednodušovania obrazu okolitého sveta sa môžeme ľahko dostať do slepej 

uličky, v ktorej je skutočný svet pred nami skrytý. 

V práci rozoberáme udalosti, ktoré v médiách na Slovensku, 

vo Francúzsku a v Luxembursku vyvolávajú skôr negatívne reakcie a konotácie. 

To považujem za jeden z hlavných dôvodov, prečo väčšina stereotypov, ktoré 

sa v skúmaných článkoch objavili, vytvára záporný obraz o Rusoch. Jednou 

z príčin môžu byť na jednej strane vzťahy Slovenska s Ruskom poznačené  

minulosťou, kedy sme boli súčasťou Východného bloku a ako kultúra a národ 

sme sa vyvíjali pod silným vplyvom Ruska, a na strane druhej vzťahy západnej 

Európy s touto krajinou. V pamäti generácie a autorov, ktorí toto obdobie zažili, 

ostanú spomienky živé ešte počas dlhého obdobia. Naša generácia 

má skúsenosť z neho podávanú len nepriamo, a tak sa stávame svedkami 

nielen sprostredkovaného diania, ale i diania prítomného. Na základe toho, ako 

sú nám informácie podávané nielen v médiách, vnímame realitu okolo seba, 

pričom nás ovplyvňujú i stereotypy. Zároveň však, nesporne, aj my ovplyvňu-

jeme vnímanie a vznik stereotypov. 
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PRAGMATICKÝ POTENCIÁL PRÍSLOVÍ A POREKADIEL 

V RUSKÝCH A SLOVENSKÝCH MASMÉDIÁCH  

Pragmatic Potential of Proverbs and Sayings in Russian and 

Slovak Mass-Media 

  

II  rr  ii  nn  aa      DD  UU  LL  EE  BB  OO  VV  ÁÁ  

 

ABSTRACT: This contribution is focused on specific characteristics of the use of proverbs 

and sayings in the modern mass-media discourse in both Slovakia and Russia. It concludes that 

the most common tool to strengthen expressiveness in language of mass-media 

is a transformation of paremia (e.g. proverbs and sayings) in all its forms since one can achieve 

the goal of his/her own expressed view and/or his/her own evaluation of a situation through 

the adaptation of an original and accustomed expressions. The article identifies pragmatic 

intentions of authors’ selected mass-media texts from both Slovakia and Russia referring 

to concrete examples of modified proverbs and sayings. The article also shows linguistic 

and cultural specificities of the perception of folklore units in contemporary Russia and Slovakia. 

 

ABSTRAKT: V predkladanom príspevku sa zameriavame na špecifické charakteristiky 

používania prísloví a porekadiel v súčasnom masmediálnom diskurze na Slovensku a v Rusku. 

Prichádzame k záveru, že frekventovaným prostriedkom na zvýšenie účinnosti jazyka 

v masmédiách je transformácia parémií (t. j. prísloví a porekadiel) vo všetkých ich podobách. 

Náš príspevok na základe vybraných príkladov z ruskej a slovenskej tlače identifikuje 

pragmatické zámery autorov pri používaní modifikovaných prísloví a porekadiel a tiež ukazuje 

jazykové a kultúrne odlišnosti vnímania folklórnych útvarov v súčasných masmédiách v Rusku 

a na Slovensku. 

 

KEY WORDS: Mass-media discourse, proverb, saying, transformation of paremias, intention 

of communication, comparative linguistics. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Masmediálny diskurz, príslovie, porekadlo, transformácia parémií, 

komunikačný zámer, komparatívna lingvistika. 

 

V našom príspevku sa pokúsime o koncíznu komparatívnu analýzu 

pôvodných a aktualizovaných prísloví a porekadiel využívaných v masmédiách 
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na Slovensku a v Rusku. Budeme teda pristupovať k lexikálnej rovine 

masmediálnej komunikácie ako k systému znakov, v ktorom sústavne 

a dynamicky dochádza k modifikácii sémantiky a funkcií rôznych typov 

lexikálnych jazykových jednotiek – v našom prípade parémií. Nekladieme 

si pritom za cieľ podať vyčerpávajúci prehľad všetkých ich možných 

charakteristík, modifikácií a novotvarov, nakoľko takýto cieľ by bol nereálny, ale 

pokúsime sa poukázať len na jeden z možných prístupov k skúmaniu prísloví 

a porekadiel v masmédiách so zdôraznením pragmatického potenciálu 

ich používania.  

Podľa názoru známej ruskej lingvistky Valentiny Maslovovej (2008), 

pri výskume fungovania jazyka v masmediálnej komunikácii stoja pred nami 

nevyhnutne dve hlavné dilemy, resp. okruhy otázok – jazyka moci a moc 

jazyka. Jazyk moci patrí do takého výskumu, ktorého predmetom sú jazykové 

prostriedky a jazykové spôsoby využívané súčasnou štátnou mocou 

a je objektom výskumu „čistej lingvistiky“, teda lingvistiky ako takej. Oproti tomu 

„moc jazyka je pohľadom zameraným na vplyv jazykových prostriedkov 

na verejné vedomie a je predmetom interdisciplinárneho výskumu na hranici 

jazykovedy a ďalších humanitných a sociálnych vied, vrátané sociolingvistiky, 

psycholingvistiky, etnolingvistiky, masmediálnej komunikácie, politickej 

lingvistiky a pod.“ (tamže, s. 46). Práve spomínaný interdisciplinárny výskum 

je mimoriadne produktívny a má z nášho hľadiska najväčšiu perspektívu rozvoja 

v najbližších rokoch, no zároveň vykazuje relatívne veľké rezervy. 

Skúsený novinár operuje symbolmi, archetypmi a rituálmi súvisiacimi 

s masovým (verejným) vedomím daného obdobia a daného národa, a preto 

sa stáva v tlači stále bežnejším používanie prísloví a porekadiel (hlavne 

v transformovanej aktualizovanej podobe) s cieľom ovplyvniť vnímanie 

skutočnosti z určitého uhla pohľadu. Špecifickosť masmediálneho diskurzu 

spočíva v orientácii na občana ako na poslucháča a čitateľa s pragmatickým 

cieľom  manipulácie (vyjadreným explicitne alebo implicitne), ktorá sa chápe 

ako snaha ovládať myslenie druhej osoby či viacerých osôb. „Manipulátor 

sa snaží vnútiť cieľovej osobe myšlienky, názory či vzorce správania, ktoré 

jej nie sú vlastné, a ktoré by dobrovoľne neprijala. (...) Idey sa predkladajú 
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najčastejšie prostredníctvom PR prostriedkov, politickej reklamy a masmédií. 

Neapeluje sa na logiku, rozum alebo fakty, ale skôr na sféru pocitovú, 

emocionálnu, iracionálnu“ (Kara-Murza, 2002, s. 19). Špecifikom súčasného 

stavu spoločnosti je nepochybne to, že „človek v dnešnom svete sa jednoducho 

nezaobíde bez prísunu stále nových a nových informácií, a tie mu niekedy, žiaľ, 

ponúkajú aj pomocou veľmi sofistikovaných manipulatívnych techník práve 

médiá rozličného druhu a charakteru. Fenomén informačnej revolúcie, v ktorom 

sa odrážajú uvedené potreby, sa stáva jedným z najpodstatnejších príznakov 

dnešnej modernej spoločnosti a zároveň závažným determinantom viacerých 

civilizačných zmien, ktorým musí čeliť v celosvetovom meradle prakticky každá 

kultúra“ (Horváth, 2010, s. 117). 

Prostredníctvom masmédií sa stále deklarujú, ba dokonca vnucujú 

štandardné prístupy k rôznym politickým a sociálnym javom. Najbežnejším 

spôsobom manipulácie je formovanie stereotypov. Ich pomocou sa u recipienta 

tvoria určité normy, hodnoty a vzory, výhodné pre autora a jeho komunikačný 

zámer. Aj etnolexikológia „v súlade s ‘naivným’ obrazom sveta sa opiera 

o stereotypy. Stereotypy pritom smerujú buď ku ‘vzorom‘, akými by entity ‘mali 

byť’ (teda k idealizovaným kultovým exemplárom) alebo k obrazom, 

stvárňujúcim, aké entity ‘naozaj sú’. Niektoré stereotypy sa nadčasovo spájajú 

s konotáciami, často negatívnymi v dôsledku spoločného ukotvenia subjektívnej 

generalizácie výkladu s hodnotením“ (Orgoňová, 2011, s. 67). Príslovia 

a porekadla sú (svojím spôsobom) stereotypom myslenia, ktorý je overený 

časom a je sú platné nielen pre jednotlivca, ale pre celý kultúrny, resp. mentálny 

archetyp určitého národa. Presýtenosť textov paremiologickými jednotkami 

(parémiami) spájajú lingvisti okrem iných faktorov aj s celkovou 

demokratizáciou verejného života, absenciou politickej a jazykovej cenzúry, 

s reštrukturalizáciou systému funkčných štýlov jazyka a s hľadaním nových 

jazykových prostriedkov zvyšovania pôsobivosti textov v masmediálnej 

komunikácii. Pri použití parémie sa teda „každá z nich svojou obraznosťou 

stáva ukazovateľom výpovednej angažovanosti hovoriaceho a intenzita 

jej expresívnosti závisí od viacerých okolností: od ich typu, od kontextu 
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či aktualizačných možností. Okrem pojmového obsahu vyjadruje aj citové, 

vôľové javy a emócie“ (Kiššová, 2010, s. 20). 

Slovenská rusistka Nikoleta Demjanová (2010, s. 1), skúmajúca ruské 

a slovenské publicistické (žurnalistické) texty, právom konštatuje, 

že „k objektom lingvokognitívneho, diskurzívneho a lingvokulturologického 

skúmania sa v posledných troch desaťročiach zaradil aj paremiologický 

(príslovia a porekadlá) frazeologický fond jazyka, chápaný ako báza poznatkov 

o kultúre a jazyku, mentalite národa. Prostredníctvom tohto fondu 

sa demonštrujú v jazykových prejavoch epochy kultúrne hodnoty, ich percepcia 

a objektivizácia spoločnosťou, mentalita a obraz človeka, ktorý je v nacionál-

nom charaktere zakomponovaný“. 

V jazykovede sa tradične chápalo príslovie ako kompletný obrazný výrok, 

kým v porekadle sa videl iba zárodok príslovia. Za typický znak príslovia 

sa považuje jeho didaktický záver, a to priamo vyslovený. Napriek týmto dosť 

zreteľným diferenciám sa hranica medzi porekadlom a príslovím určuje niekedy 

dosť ťažko (podľa jedného znaku ide skôr o príslovie, podľa iného zasa skôr 

o porekadlo).  

Nám sa pri rozdeľovaní prísloví a porekadiel zdá logické a funkčné 

lexikálno-sémantické kritérium, ktoré spočíva v konštatovaní, že prísloviam 

je vlastný rovnako priamy ako aj prenesený význam, zatiaľ čo porekadlá majú 

len priamy význam. Teda výrok „aké semeno, také plemeno“ je príslovím, 

pretože má priamy aj prenesený význam. Podobne je to tomu s výrokom 

„незваный гость хуже татарина“ („nepozvaný hosť je horší ako Tatár“), 

aj keď táto paremická konštrukcia má v súčasnom modernom svete 

už len prenesený význam. Obidva uvedené výroky sa zároveň vyznačujú 

tým, že sú zapojené do politického kontextu. Na druhej strane výrok „бедность 

не порок, деньги-дело наживное“ („chudoba cti netratí“) má len priamy 

význam v spojení so sémantikou slova chudoba a peniaze, v dôsledku čoho 

je jeho možnosť začleňovania do textu tematicky zúžená, a teda je porekadlom. 

Jedným z najrozšírenejších prostriedkov zvyšovania expresivity v jazyku 

masmédií je transformácia parémií alebo úmyselné porušovanie 

ich sémantickej alebo štruktúrnej celistvosti. Metódou „prerobenia“ a adaptácie 
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pôvodného ustáleného spojenia môže autor textu bezprostredne aktualizovať 

expresivitu a hodnotenie, a pritom sa vyhnúť didaktickosti, ktorá je vlastná 

väčšine prísloví a porekadiel. K najrozšírenejším spôsobom transformácie 

parémií v masmediálnom diskurze dnes patrí substitúcia komponentov, 

doplňovanie a vynechávanie komponentov, kontaminácia a kombinácia. 

V našom príspevku uvádzame príklady excerpované zo slovenských a  ruských 

masmédií (tlačených a elektronických) od roku 2002, pričom exemplifikujeme 

prakticky každý zo spomenutých druhov transformácií.  

Klasické príslovia najčastejšie plnia v texte pragmatickú funkciu 

vo vzťahu k interpretácii podávanej informácie z určitého uhla pohľadu a často 

vystupujú ako prostriedok vytvárania komického a ironického hodnotenia 

situácií, čo je podmienené množstvom konotácií a ich dvojakou podstatou, ktorá 

obsahuje ironické hodnotenie už v ich samotnej sémantickej štruktúre. 

Napríklad podľa našich pozorovaní medzi najrozšírenejšie príslovia 

v modernom ruskom masmediálnom diskurze patrí ironické „горбатого 

могила исправит“. V slovenskom jazyku tomu zodpovedá príslovie „hrbatého 

len hrob narovná“ alebo „zmúdrie až po smrti“, čo je takisto príslovie 

mimoriadne výrazné, poukazujúce na to, že zakorenené chyby alebo 

nedostatky sa nedajú odstrániť. Na rozdiel od ruských masmédií, v ktorých 

sa uvedené príslovie vyskytuje mimoriadne často v najrozmanitejších 

aktualizáciách a je veľmi rozšírené v mienkotvorných médiách, v slovenských 

masmédiách sa nám ho podarilo zaregistrovať len v komentároch čitateľov 

k určitým článkom. Možno je to podmienené tým, že zásady tzv. politickej 

korektnosti sú v jazyku politiky na Slovensku viac akceptované ako v Rusku 

a slová hrbatý a smrť z tohto hľadiska (aj keď len v prenesenom význame ako 

súčasť paremiologickej jednotky) nevyznievajú najkorektnejšie. 

Ďalšie v ruštine mimoriadne rozšírené príslovie s veľkým ironickým 

pragmatickým potenciálom je „cвояк свояка видит издалека / pыбак рыбака 

видит издалека“ a do slovenčiny ho možno preložiť ako „vrana k vrane sadá, 

rovný rovného si hľadá“. Celé znenie slovenského príslovia v excerpovaných 

masmédiách sa nám nepodarilo zaregistrovať, iba jeho prvú časť: „Vrana 

k vrane sadá, alebo kto sú to MODRÍ? / Vrana k vrane sadá... Do volieb 
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je ďaleko, všeličo sa môže udiať / vrana k vrane aj v parlamente rada sadá.“ 

V ruskom politickom diskurze „pыбак рыбака видит издалека“ väčšinou 

v podobe  okazionálnej transformácie „Реформатор реформатора видит 

издалека / Либерал либерала видит издалека / Чекист чекиста видит 

издалека / Браток братка видит издалека.“ Zaujímavé je, že úplné znenie 

daného príslovia „pыбак рыбака видит издалека, потому стороной 

и обходит“ sa nám nepodarilo zaregistrovať vôbec, pravdepodobne pre jeho 

diametrálne odlišnú sémantiku, ktorá zámerom autorov textov nevyhovovala. 

Príslovia a porekadlá sú jednotky so špecifickými nielen jazykovými, ale 

aj etnokultúrnymi hodnotami. Preto nájsť čo najviac totožnosti medzi nimi 

vzhľadom na našu (ruskú a slovenskú) odlišnú historickú skúsenosť, ktorá 

sa v nich zákonite odzrkadľuje, je niekedy náročné. Napríklad v ruskom jazyku 

politiky mimoriadne frekventované príslovie „Незваный гость хуже  

татарина“ sme v prekladovom frazeologickom slovníku nenašli, a slovenské 

 príslovie „nezvaných hostí pod stôl usádzajú /  kde ťa neprosia, nech ťa čerti 

nenosia / na hody nezvaný býva u dverí častovaný / nevolaný hosť má miesto 

za dverami“ má síce podobnú, ale predsa len odlišnú sémantiku. V ruskom 

politickom diskurze ide väčšinou (v prípade používania tohto príslovia) 

o substitúciu komponentov, čo je najčastejší spôsob transformácie, ktorý dáva 

parémii v novej podobe inú sémantickú projekciu: „Незваный гость хуже 

Сороса / Незваный гость хуже Саакашвили / Незваный гость хуже 

оппозиционера/ Незванный вождь хуже татарина/ Дареный меч хуже 

татарина.“ 

Príkladov „nezvaného hosťa“ v slovenských masmédiách 

sme zaregistrovali podstatne menej a navyše na rozdiel od ruštiny 

bez výrazného negatívneho zafarbenia: „Je na „cudzom“ štátnom území iba ako 

nezvaný hosť / nezvaných hostí v parlamente trestajú.“ 

V Rusku príslovie „первый блин всегда комом“, ktoré je dokonca často 

aj súčasťou titulkov článkov, má slovenskú analógiu „každý začiatok je ťažký / 

s chybami začíname“, v ktorom už ale chýbajú exotizmy. V nami excerpovaných 

časopisoch a novinách sme ich našli v menšom počte a navyše väčšinou 

v netransformovanej podobe.  
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Parémie sú krátke a výrazné folklórne jednotky, syntéza kolektívneho 

myslenia, a čo je pre náš výskum najpodstatnejšie, sú to aj špecifické spôsoby 

jazykovej prezentácie vnímania sveta. Práve ich celistvosť, ustálenosť, logická 

uzavretosť (ohraničenosť), stručnosť, zrozumiteľnosť a špecifická estetická 

hodnota ich robia obzvlášť príťažlivými pre moderný masmediálny diskurz, ktorý 

ich aktívne využíva v posledných desaťročiach so zámerom upútať pozornosť, 

zdôrazniť podstatu informácií a prehĺbiť jej emocionálny vplyv na recipienta. 

Mimoriadne populárne pre svoju sémantickú „hutnosť“ a obraznosť v ruskom 

jazyku politiky je príslovie „Со своим уставом в чужой монастырь 

не ходят...“, ktoré sme pozorovali prevažne v záhlaviach článkov, 

a to vo všetkých transformačných podobách. Analogické slovenské príslovie 

„Doma si rozkazuj...“ sa nám zatiaľ nepodarilo nájsť, ale príslosvia „Iný kraj, iný 

mrav.“ sa teší aj u slovenských novinárov mimoriadnej obľube, dokonca aj 

v medzinárodnej modifikácii „Keď si v Ríme, správaj sa ako Riman.“ 

Mimoriadne populárne pre svoju sémantickú nasýtenosť a obraznosť 

v ruskom jazyku politiky sú významovo podobné príslovia „двум смертям не 

бывать а одной не миновать / или пан или пропал.“ Registrovali sme ich 

prevažne v záhlaviach článkov, a to vo všetkých transformačných podobách. 

Analogické slovenské príslovie „Čo komu súdené, to ho neminie.“ sa nám 

v excerpovaných textoch nepodarilo nájsť, avšak krátke a výrazné „Hop alebo 

trop.“ je často využívané aj v slovenských masmédiách. 

Príslovia často pôsobia v politickom texte ako prostriedok na vytváranie 

komického a ironického hodnotenia situácií, čo je podmienené množstvom 

konotácií a ich dvojakou podstatou, ktorá obsahuje ironické hodnotenie 

už v ich samotnej sémantickej štruktúre. Výraznému ruskému prísloviu „без 

меня меня женили“ nevedeli odolať viacerí autori. Menej ironické slovenské 

„o nás bez nás“ sa v nami excerpovaných časopisoch a novinách nenašlo. 

Autori textov pri používaní parémií – či už v pôvodnej alebo 

transformovanej podobe – majú na zreteli ešte jeden dôležitý pragmatický cieľ, 

a to demonštrovať homogénnosť v nazeraní na koncept života, homogénnosť 

postojov autorského subjektu a adresáta textu, homogénnosť etnokulturného 

dedičstva, spoločnú sociálnu a politickú orientáciu a emocionálny stav a tiež 
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spoločné problémy a trápenia. Keď autor volí príslovie alebo porekadlo 

na realizáciu svojho komunikatívneho zámeru, už samotnou voľbou fakticky 

informuje adresáta o typickosti, pravdivosti informácie, ktorá je akoby 

už viackrát potvrdená praxou a stala sa zákonitosťou v takej miere, že obsah 

oznámenia je hodný zovšeobecnenia v tvare parémie. Porekadlo, o ktorom 

možno povedať, že je nielen jedno z najpopulárnejších v Rusku, ale svojím 

spôsobom vyjadruje aj jeden z najpodstatnejších komponentov ruského 

kultúrneho archetypu a mentality „бедность – не порок“ je sústavne 

opakované v politických textoch v rôznych modifikáciách, najčastejšie 

s podrobným výkladom tejto, každému Rusovi známej myšlienky pre konkrétnu 

popisovanú situáciu. Jeho slovenskú podobu „chudoba cti netratí“ 

sme zaregistrovali v menšom množstve, možno aj pre nekompatibilný obsah 

so súčasnými preferovanými morálnymi hodnotami na Slovensku.  

Ďalší príklad porekadla, ktoré odzrkadľuje jednu z negatívnych stránok 

ruskej mentality a  teší sa obľube hlavne v každodennej komunikácii „работа 

дураков любит / работа не волк в лес не убежит“, je ustavične opakované 

v novinách v rôznych modifikáciách, pričom najčastejšie sa objavuje 

v záhlaviach. Jeho slovenskú podobu „robota nie je zajac, neutečie“ sme 

na rozdiel od toho zaregistrovali len v  samotnom hlavnom texte a s nižším 

výskytom.  

Ako vidíme, okazionálne (príležitostné) aktualizácie parémií 

v masmediálnej komunikácii sú oveľa rozšírenejšie ako aktualizácie uzuálne 

a majú aj podstatne väčší pragmatický potenciál, nakoľko vyjadrujú autorský 

názor na problém a udávajú tón vnímania textu recipientom z určitého 

(autorského) uhla pohľadu.  

Slovenské príslovie „nosiť drevo do hory / nosiť drevo do lesa“ 

je rozšírené v slovenskom masmediálnom diskurze takisto ako v ruskom 

„ездить в Тулу со своим самоваром“  a zdôrazňuje zbytočnosť a márnosť 

nejakého úsilia.  

Pragmatický potenciál okazionálnych aktualizácií parémií v jazyku 

masmédií spočíva aj vo vytvorení efektu prekvapenia, ktorý núti recipienta 

zvýšiť pozornosť a hlbšie sa zamyslieť nad súvislosťami (nakoľko pri narušení 
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obvyklej štruktúry vzniká efekt neočakávanosti a protirečenia). Uvedieme 

príklad s príslovím „Дорога ложка к обеду.“  v slovenskom variante „Kto včas 

dáva, dvakrát dáva. / Kto rýchlo dáva, dvakrát dáva.“ V záhlaví článkov 

na Slovensku na rozdiel od ruského diskurzu sme dané príslovie nenašli, ale 

v samotnom texte sa vyskytlo viackrát.  

Efekt prekvapenia vyvolaný okazionálnou transformáciou parémií 

pomáha recipientovi nielen hlbšie sa zamyslieť nad súvislosťami, ale aj predpo-

kladá samozrejme vysokú úroveň jazykovej kompetencie poslucháča, resp. 

čitateľa. 

Slovenské príslovie „priatelia buďme, dlhy si plaťme“ a príslovie „v službe 

nepoznám brata“ je prekvapivo málo rozšírené v slovenskom masmediálnom 

diskurze, ale ruské ekvivalenty „дружба дружбой“ а „служба службой“ alebo 

„дружба дружбой“ а „табачок врозь“ sme zaregistrovali vo veľkom počte, 

dokonca aj v záhlaví článkov mienkotvorných ruských politických médií. 

V roku 2005 bol v Rusku vydaný zaujímavý slovník  Антипословицы 

русского народа, v ktorom autori Harry Walter a Valerij Mokijenko (2005) 

ponúkajú čitateľom netradičné podoby parémií. Aj keď z vyše 4000 príkladov 

nie všetky sú práve folklórnymi jednotkami, t. j. ľudovými z hľadiska etymológie, 

je možné na tomto materiáli dobre pozorovať mechanizmus podobných 

modifikácií a zistiť najčastejšie syntaktické modely novotvarov. „Аппетит 

приходит во время еды, а отравление – после /Аппетит приходит во время 

еды, особенно если едите не вы /Аппетит приходит во время стояния 

в очереди/Аппетит приходит вовремя, а вот еду опять задерживают 

/Аппетит приходит вовремя, зарплату задерживают“ (tamže, s. 28). 

Je prirodzené, že aj podobné „antipríslovia“ sa môžu stať časom 

výrazným jazykovým prostriedkom irónie, výsmechu a sémantickej manipulácie 

v masmediálnych textoch rovnako tak v Rusku ako aj na Slovensku. 

Klasické príslovia najčastejšie plnia v texte pragmatickú funkciu 

interpretácie podávanej informácie z určitého uhla pohľadu. Napríklad 

čo sa týka prísloví „S jedlom rastie chuť. / Аппетит приходит во время еды 

v prekladovom rusko-slovenskom frazeologickom slovníku nachádzame širší 

výklad, že „záujem o vec sa zvyšuje prehĺbením práce, činnosti, bádania“, zatiaľ 
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čo vo všetkých nami zaevidovaných prípadoch sa jeho zapojenia do kontextu 

stretávajú výlučne so zúženou sémantikou chamtivosti, materiálnej 

nenásytnosti, resp. opojenia mocou. 

Na základe nášho parciálneho výskumu môžeme konštatovať, 

že v ruskom masmediálnom diskurze sme sa s okazionálnymi transformáciami 

stretávali častejšie ako v slovenskom a zároveň, že príslovia a porekadlá 

sa v ruskom masmediálnom diskurze používajú častejšie (v nezmenenej 

i v modifikovanej podobe). Vyskytujú sa oveľa častejšie v názvoch článkov 

(titulkoch) ako na Slovensku, pričom tu sa nachádzajú prevažne v samotnom 

hlavnom texte. V ľavicovo orientovanej liberálnej tlači, tak na Slovensku ako aj 

v Rusku, sa k nim obracajú častejšie ako v konzervatívnej pravicovej tlači. Rusi 

na rozdiel od Slovákov majú aj tendenciu ku kombinácii parémií, teda  z dvoch 

 prísloví vytvárať ďalšie modifikácie, čo je z hľadiska množstva ďalších možných 

konotácií dosť zložité pre recipientovo vnímanie: „Новосибирский губернатор 

приехал со своим самоваром в чужой монастырь / Работа – волк, убежит 

– не поймаешь/ Шило - не воробей, в лес не убежит.“ 

Naše porovnávanie používania prísloví a porekadiel v politickom jazyku 

evidentne potvrdzuje myšlienku, že „každá kultúra deklaruje určitý systém 

konvenčných znakov, kódov, hodnôt a špecifických symbolov (...) a že kultúrne 

hodnoty v materiálnej a duchovnej podobe sa priamo vzťahujú k mytologicky-

archetypálnemu fundamentu kultúry ako komplexu špecifík konkrétneho 

národa, sú jeho súčasťou a prezentujú sa ich objektivizáciou vo forme 

verbálneho, duchovného, sociálneho alebo materiálneho produktu“ 

(Demjanová, 2010, s.1). Paremiologický fond slovenského a ruského jazyka 

je toho dobrým príkladom a produktívnou základňou pre zámery novinárov 

v oboch štátoch. Príslovia a porekadlá sú odzrkadlením základných mentálnych 

kategórií a orientácií životnej filozofie národa – tvorcu jazyka, a preto je logické, 

že v  textoch a prejavoch určených danému národu majú svoju nezastupiteľnú 

úlohu. 

S myšlienkou, že „hodnotový status súčasných slovenských médií 

výrazne devalvuje fakt, že ich vlastníci ako aj pracovníci sa s obľubou stavajú 

explicitne alebo implicitne do extrémnych polôh, resp. veľmi zjavne zastávajú 
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isté konkrétne pozície v názorovom spektre. Týmto konaním však v zásade 

rezignujú na svoju kľúčovú funkciu byť nezaujatým a objektívnym 

pozorovateľom spoločenského diania a šíriteľom vyvážených (relatívne 

vyvážených) informácií o ňom“ (Horváth, 2010, s. 120) plne súhlasíme, 

a dodávame, že to isté konštatovanie sa vzťahuje aj na súčasnú situáciu 

v ruských masmédiách.   

Nadbytok parémií v masmediálnych textoch podľa nášho názoru vedie 

k tomu, že vecná analýza sa nahrádza emóciami a autori vplývajú na recipienta 

nie silou a fundovanosťou argumentov ale výrazovosťou slov a obrazov, čiže 

emocionálne, čo značne ochudobňuje objektivitu následného vnímania 

sociálnej, ekonomickej a politickej reality zo strany recipienta, t. j. verejnosti. 
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SPRÁVY, RECENZIE A POSUDKY 

 

JOSHUA FRIEDMAN – NOSITEĽ PULITZEROVEJ CENY 
NA SLOVENSKU 

Johsua Friedman – The Winner of Pulitzer Prize  

in Slovakia 

 

SS  vv  ee  tt  ll  aa  nn  aa      HH  LL  AA  VV  ČČ  ÁÁ  KK  OO  VV  ÁÁ  

 

„Radšej oželiem vládu, ako slobodnú tlač.“ 

(Thomas Jefferson) 

 

Dňa 15. novembra 2011 sa o 15.00 hodine v aule Univerzity 

Komenského v Bratislave uskutočnila verejná prednáška amerického novinára 

Joshua Friedmana, nositeľa prestížnej Pulitzerovej ceny. Názov prednášky Kto 

píše o krízach v ére blogerov? i samotná osobnosť novinára prilákala množstvo 

hostí nielen z radov akademických funkcionárov a diplomatov, ale aj médií 

a najmä spomedzi študentov, a tak aula takpovediac praskala vo švíkoch. 

Organizátori podujatia – Petit Academy, Nadácia Tatra banky, Univerzita 

Komenského a redakcia The Slovak Spectator mohli byť spokojní.  

Joshua Friedman, ktorý má dlhoročné skúsenosti aj s pedagogickým 

pôsobením na Columbia University v New Yorku (USA), začal tému svojej 

prednášky rozvíjať od zrodu slobodnej americkej tlače. Upozornil na jeho 

súvislosť s prijatím Ústavy Spojených štátov amerických dňa 17. septembra 

1787, a najmä s jej prvým dodatkom, ktorý proklamuje slobodu vierovyznania, 

slobodu slova, slobodu tlače, slobodu zhromažďovania sa a slobodu adresovať 

štátnym orgánom petície so žiadosťou o nápravu krívd. Historický exkurz 

ukončil slovami: „Američania sú radi, že majú svoju Ústavu a americkí novinári 

sú aj po vyše 200 rokoch šťastní, že sú americkými novinármi. A to aj napriek 
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tomu, že nemajú žiaden tzv. tlačový zákon, ktorý by ich ochraňoval. Lebo ten 

môže aj obmedzovať.“  

Vo svojom historickom vstupe si spomenul aj na Josepha Pulitzera (10. 

apríla 1847 – 29. októbra 1911), amerického novinára a vydavateľa 

maďarského pôvodu, priekopníka bulvárnej žurnalistiky, ktorý bol jedným 

z prvých autorov myšlienky učiť novinárstvo založené na etických štandardoch 

a mnohopočetných informačných zdrojoch na území Spojených štátov. 

V súlade s avizovanými tézami prednášky sa Joshua Friedman postupne 

venoval novodobej žurnalistike, a najmä tzv. kvalitnej žurnalistike, ktorej 

začiatky situoval do 70. rokov, kedy v USA zúrila aféra Watergate. Práve vďaka 

nej sa podľa neho navždy zmenil spôsob nazerania na žurnalistiku, 

na žurnalistov a na ich prácu. Pokúsil sa ďalej vymedziť, kto dnes kryje kľúčové 

svetové udalosti a ako sa mení žurnalistika, pričom poukázal na krízu americkej 

žurnalistiky v 90. rokoch, kedy takmer všetky médiá okrem CNN, New York 

Times a niekoľkých ďalších odvolali z finančných dôvodov svojich zahraničných 

korešpondentov z väčšiny štátov sveta. „Kvalitnej žurnalistike bol uštedrený 

zničujúci úder“, zhodnotil tento krok Joshua Friedman.  

Nové technológie sa podľa neho podpísali pod klesajúcu tendenciu 

pozornosti, ktorú publikum odjakživa venovalo tradičným médiám. Dnes toto 

auditórium údajne tvorí 60-ročný beloch. Navyše, moderné cesty prenosu 

informácií spôsobili, že žurnalistiku dnes môže robiť každý, bez ohľadu na jeho 

vzdelanie, schopnosti či talent. Stačí, ak vlastní potrebnú techniku. A na otázku, 

aký dopad na spravodajstvo má tendencia zamestnávať v redakciách 

neskúsených ale lacných novinárov je odpoveď jasná. Reflektoval aj slovenskú 

realitu, kde mnohí novinári odchádzajú pracovať do sféry Public Relations alebo 

do reklamných agentúr, pretože sú tam lepšie zaplatení. „Nemohol by som byť 

PR pracovníkom a hovoriť to, o čo ma ktosi požiada. Potrebujem vyjadrovať 

svoj názor, hovoriť za seba,“ komentoval tento trend Joshua Friedman. 

Na záver prednášky sa rozpútala diskusia, počas ktorej slávny americký 

reportér odpovedal predovšetkým na otázky z radov študentov. Hovoril a taktike 

a stratégii, ako sa vyhnúť politickému vplyvu na oficiálne spravodajstvo 

(využívať viacero informačných zdrojov), o meniacich sa nárokoch publika 
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na kvalitu žurnalistiky, o zrode iniciatívy na ochranu novinárov v 80. rokoch 20. 

storočia pod názvom The Committee to Protect Journalists/CPJ (anglicky Výbor 

na ochranu žurnalistov) a v súvislosti s rastúcim nebezpečenstvom pri výkone 

novinárskej profesie za posledné dekády poukázal na význam fungovania tejto 

nezávislej, neziskovej organizácie. Posledná otázka smerovala ku kvalitám 

dobrého novinára. Medzi ne Joshua Friedman zaradil posadnutosť hľadaním 

pravdy, zvedavosť, podozrievavosť, vernosť faktom, schopnosť logicky myslieť, 

nachádzať súvislosti v kontexte diania, ale aj egocentrickosť a lásku 

k slobodnému životu. 

 

Doc. PhDr. Svetlana H L A V Č Á K O V Á, PhD. 

(vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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STRETNUTIE JOSHUA FRIEDMANA S PEDAGÓGMI 

Johsua Friedman’s Meeting with Pedagogues 

 

SS  vv  ee  tt  ll  aa  nn  aa      HH  LL  AA  VV  ČČ  ÁÁ  KK  OO  VV  ÁÁ  

 

Deň pred oficiálnou prednáškou v aule Univerzity Komenského 

sa Joshua Friedman stretol na pôde hotela Doubletree by Hilton s pedagógmi 

z Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

z Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a z Katedry 

žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. 

 Joshua Friedman počas neformálneho stretnutia oboznámil svojich 

slovenských kolegov so systémom výučby žurnalistiky na Columbia University 

v New Yorku. „Nevenujeme sa teoretickým predmetom, neučíme PR kurzy, 

nesústreďujeme svoju pozornosť na masovú komunikáciu či na semiotiku. 

Denne posielame našich študentov do terénu a potom s nimi pracujeme.“  

 Štúdium žurnalistiky na prestížnej Kolumbijskej univerzite v trvaní dvoch 

semestrov (jeden ročník) je podľa Joshuu Friedmana finančne značne náročné. 

Vzdeláva medzinárodnú komunitu žurnalistov – študentov z rôznych štátov 

sveta a orientuje sa na prehĺbenie ich zručností v tvorbe spravodajstva. 

Koncentruje sa predovšetkým na žurnalistickú etiku, ktorú univerzita považuje 

za základný kameň vo vzdelávaní novinárov, na právo, akademickú náročnosť, 

novinársku investigatívnosť a profesionalitu. Študentov vedú renomovaní 

žurnalisti z praxe a pracujú s nimi individuálne, čo počet 5 – 7 študentov 

v skupinách umožňuje.  

 Striktné zameranie štúdia na prax sa odlišuje od nášho univerzitného 

vzdelávania budúcich novinárov v trvaní 3 až 5 rokov (bakalársky a magisterský 

stupeň), v ktorom kladieme dôraz aj na teoretickú prípravu. Nepredpokladáme 

totiž, tak ako naši kolegovia v New Yorku, že uchádzači o naše štúdium už majú 

za sebou nejakú formu štúdia na iných vysokých školách. Navyše, je tiež 

otázne, do akej miery je takýto model výučby aplikovateľný na naše (európske) 

vysokoškolské podmienky vzhľadom na to, že tradícia i filozofia nášho 
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univerzitného vzdelávania komplexného typu je diametrálne odlišná. Napokon 

aj v Spojených štátoch pôsobia školy s podobným vzdelávacím systémom, ako 

je ten náš. Dôraznejšie sa však budeme v budúcnosti obracať na mediálne 

domy, ktoré by nám mohli byť v praktickej výučbe výrazne nápomocné.  

 Dvojhodinové stretnutie uzavrela podnetná diskusia spojená s výmenou 

skúseností z výučby žurnalistických a masmediálnych odborov v USA 

a na Slovensku. 

 

Doc. PhDr. Svetlana H L A V Č Á K O V Á, PhD. 

(vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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WORKSHOP JOSHUA FRIEDMANA SO ŠTUDENTAMI 

ŽURNALISTIKY UNIVERZITY KOMENSKÉHO 

Johsua Friedman’s Workshop with Students of the Department 

of Journalism Comenius University 

 

SS  vv  ee  tt  ll  aa  nn  aa      HH  LL  AA  VV  ČČ  ÁÁ  KK  OO  VV  ÁÁ  

 

Svoj bratislavský pobyt ukončil Joshua Friedman v stredu stretnutím 

so študentmi Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave. Prítomné boli predovšetkým budúce novinárky a novinári, ktorí 

sa už zúčastnili spoločného projektu s redakciou The Slovak Spectator. Jeho 

výsledkom bolo vydanie jedinečnej publikácie Spectacular Slovakia. 

Ale nositeľa Pulitzerovej ceny privítali aj ďalší záujemcovia z radov študentov.  

Vo svojom príhovore Joshua Friedman pútavo porozprával o svojich 

novinárskych začiatkoch a o svojej 32-ročnej práci v printových médiách. 

Pôsobil ako zástupca šéfredaktora Community News Service v New Yorku, šéf 

oddelenia vnútornej politiky v New York Post, reportér Philadelphia Inquirer, 

šéfredaktor a reportér Soho Weekly News, šéf oddelenia OSN a osobitný 

korešpondent Newsday. Pozornosť zaujal jedinečným spracovaním hladomoru 

v Afrike (Etiópia) v podobe série článkov opublikovaných v denníku Newsday. 

V roku 1985 získal spolu so svojím tímom Pulitzerovu cenu za medzinárodné 

spravodajstvo. Avšak v súvislosti s jeho zahraničnými misiami netreba 

zabudnúť ani na jeho pôsobenie v Bulharsku či v Kosove. 

Početné otázky študentov zodpovedal s nemalou dávkou pre neho 

charakteristického humoru. Zvážnel len vtedy, keď ich varoval 

pred plagiátorstvom, za čo im na Kolumbijskej univerzite hrozí automatické 

vylúčenie, ale aj pred výmyslom a klamstvom v ich novinárskej práci. 

 

Doc. PhDr. Svetlana H L A V Č Á K O V Á, PhD. 

(vedúca Katedry žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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VEDECKÁ KONFERENCIA REFLEXIA MÉDIÍ 21. STOROČIA1 

 Conference Reflection of the Mass Media of the 21th Century 

 

MM  ii  ll  oo  šš      HH  OO  RR  VV  ÁÁ  TT  HH  

 

 Na pôde Slovenského syndikátu novinárov sa dňa 10. novembra 2011 

uskutočnila – ako už každoročne v rámci Týždňa vedy a technika na Slovensku 

– vedecká konferencia členov Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity 

Komenského s názvom Reflexia médií 21. storočia. Konferenciu otvoril 

a moderovania jej prvej časti sa ujal predseda Slovenského syndikátu novinárov 

Peter Kubínyi. 

 Konferencia sa niesla v znamení hodnotenia stavu súčasných 

slovenských médií v novom miléniu. Jej cieľom bolo poukázať tak na aktuálne 

vývojové trendy, ako aj anomálie či defekty objavujúce sa, resp. pretrvávajúce 

v súčasných slovenských médiách, a to verejnoprávnych aj komerčných.  

 Svetlana Hlavčáková spolu so svojou doktorandkou, Simonou 

Mikušovou, vo svojich príspevkoch poukázali na neustále sa zvyšujúci podiel 

násilia a krutosti prezentovaných všetkými štyrmi našimi audiovizuálnymi 

médiami – RTVS/Slovenská televízia, Markíza, Joj a TA3 v ich hlavných 

spravodajských reláciách. Na nastolený problém reagoval predseda SSN Peter 

Kubínyi a ich slová potvrdili jeho bohaté skúsenosti z praxe.  

 Eva Bachletová, odborníčka na cirkevné médiá zase ponúkla 

z historickej a analyticko-syntetickej perspektívy ucelený pohľad na stav 

súčasnej evanjelickej printovej žurnalistickej tvorby. V druhej časti konferencie 

vystúpila Mária Follrichová so svojou pútavou prednáškou o investigatívnej 

žurnalistike. Miloš Horváth didaktickým spôsobom načrtol model komunikácie 

aplikovateľný vo sfére masmediálnej komunikácie a prednáškové dopoludnie 

uzavrel doktorand Róbert Šedivý, ktorý sa zameral na fenomén politainmentu, 

takmer úplne absentujúci fenomén v súčasných slovenských médiách.  

                                                           
1 Príspevok bol pôvodne publikovaný pod názvom Reflexia médií 21. storočia v časopise 
Slovenského syndikátu novinárov Fórum, 2011, roč. 22, č. 8, s. 5. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 1 

128 | S t r a n a  

 Prednášky prezentované na konferencii budú v kompletnej textovej 

podobe publikované v pripravovanom zborníku Katedry žurnalistiky Filozofickej 

fakulty UK s názvom Žurnalistika, média, spoločnosť 1, ktorý by mal vyjsť ešte 

do konca tohto roka. 

 Konferencia prebehla v pokojnej a inšpiratívnej atmosfére, za čo patrí 

vďaka aj spoluorganizátorovi – Slovenskému syndikátu novinárov. Na škodu 

veci však je, že v publiku absentovali zástupcovia médií i ďalší poslucháči. 

Informácie, fakty,  hodnotiace súdy či kritické výstupy z jednotlivých analýz, 

ktoré odzneli na konferencii totiž mali potenciál zaujať aj širšie publikum. 

Spojenie teórie a praxe, výskumu a mediálnej reality, ako sa zdá, vo sfére 

masmediálnej komunikácie u nás doposiaľ nefunguje. A pritom pre obidve 

strany by toto spojenie bolo viac ako užitočné. 

 

Mgr. Miloš H O R V Á T H, PhD. 

(odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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NIEKOĽKO POHĽADOV NA KRÍZU KOMUNIKÁCIE PRÍTOMNÚ 

V MÉDIÁCH 

Several Views on the Crisis of Communication in Mass Media 

 

JJ  áá  nn      SS  AA  NN  DD  

  

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

Kríza komunikácie v médiách. 2011. [CD-ROM]. M. Horváth (ed.). Bratislava : 

STIMUL, 2011. 112 s. ISBN 978-80-8127-022-2. 

 

Hneď na úvod nášho recenzného posudku vyslovujeme organizátorom 

konferencie, z ktorej zborník vznikol, svoje poďakovanie za nastolenie vysoko 

aktuálnej témy pre stretnutie odborníkov zo žurnalistickej profesie. Osem 

autorov venovalo problematike svoju pozornosť z rôznych zorných uhlov.  

Novinársky praktik, teoretik i pedagóg Štefan Veľas otvoril odbornú 

diskusiu hodnotením faktorov novinárskej tvorby, veľmi často deformovaným 

tlakom požiadaviek trhu prahnúcemu po senzáciách.  

Etike vzťahu editor – novinár – čitateľ – verejná mienka (téme vysoko 

aktuálnej najmä v súčasnosti), dala vo svojom príspevku významné miesto 

Svetlana Hlavčáková.  

Axiologický prístup ku komunikácii v masovokomunikačných médiách 

podrobila kritickému hodnoteniu Mária Follrichová. Akcentovala najmä 

hodnotovú orientáciu výslednej tvorby novinárskeho produktu, pôsobiaceho – 

aj podľa zahraničných odborníkov – najmä na integráciu recipientov v časoch 

náhlych, turbulentných spoločenských zmien.  

Mediálny dialóg politikov a ich vehementné naliehania preberať 

ich vlastné názory publikom postavil do svetla objektívneho hodnotenia Jaroslav 

Buček.  

Preferovanie modelu konzumnej spoločnosti, „vystavaného“ najmä 

niektorými typmi médií a ich permanentným tlakom manipulovať percipientov 

ku konzumu povrchných hodnôt si vzala na mušku Viera Lehoczká. 
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 Jednotlivca ako objekt i obeť dnešných médií sa snaží vystríhať 

pred lacným „tovarom“ z obrazoviek, bulvárnej tvorby a „megatlaku“ zábavného 

priemyslu vo svojej eseji Eva Bachletová. Berie si pritom na pomoc Georgea 

Orwella, Karla Hvížďalu, Věru Petráčkovú či Roberta McChesneyho.  

Informačnú vojnu a krízu komunikácie predstavuje čitateľovi Bohuslava 

Krížová. Na príkladoch najaktuálnejších vojnových stretnutí vo svete zdôrazňuje 

význam „vojny kde zbraňami sú skreslené, nepravdivé informácie“ stávajúce 

sa dôvodom pre skutočný útok – „horúcu“ vojnu. 

 Kreovanie štylistického ideálu publicistického textu – štúdia Miloša 

Horvátha – je záverečný, všetky príspevky spájajúci počin. Jazykovedec 

a pedagóg Katedry žurnalistiky FiF UK V Bratislave v nej poukazuje na súčasný 

stav rozvinutosti (alebo aj stagnácie) štylistického vkusu i majstrovstva 

slovenských novinárov. Postavil ho do svetla súčasnej modernej, pragmaticky 

orientovanej štylistiky a teórie textu. Opiera sa o práce Jána Findru, Juraja 

Dolníka, predstavuje názory Geooffreyho Leecha, Juraja Vaňka i Daniely 

Slančovej. Pridáva k nim aj svoje práce, vedúce novinárov ku porovnávaniu 

vlastnej tvorby s tvorbou vynikajúcich autorov. 

 Celý svoj výstup – tak ako ostatní autori príspevkov, ktoré odzneli 

na konferencii – stavia ako materiál pre praktické využitie aj v práci mladých 

novinárov, najmä však pre potreby praxe, ktorá najmä teraz potrebuje kvalitne 

jazykovo vzdelaných tvorcov.  

Zborník je redakčne pripravený so zmyslom pre proporčnosť textu, 

apretovaný v kultivovanom jazyku a štýle. Odporúčame ho preto vydať nielen 

pre potreby pedagogického procesu, ale zároveň pre aktuálnu potrebu tvorivej 

práce v redakciách! 

 

Doc. PhDr. Ján S A N D, PhD. 

(emeritný pedagóg na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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NOVÁ PRÍRUČKA K ŠTÚDIU ŽÁNROV ETABLOVANÝCH 

VO SFÉRE ŽURNALISTIKY 

New Student’s Manual of Genres Used in Journalism  

 

MM  ii  ll  oo  šš      HH  OO  RR  VV  ÁÁ  TT  HH  

  

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

RONČÁKOVÁ, Terézia. 2011. Žurnalistické žánre. Ružomberok : VERBUM, 

2011. 146 s. ISBN 978-80-8084-729-6. 

 

Stáva sa to pomaly dobrou tradíciou, že vo vydavateľstve Verbum 

Katolíckej univerzity v Ružomberku vychádza celý rad pozoruhodných 

a prospešných odborných knižných titulov určených či už erudovanému 

čitateľstvu, širšej laickej verejnosti alebo, ako tomu bolo v tomto prípade, 

poslucháčom vysokoškolského štúdia, ašpirujúcim na zisk ich prvých vedecko-

akademických hodností v odbore žurnalistika, resp. masmediálna komunikácia. 

V kontexte tretej z uvedených kategórií prijímateľov, a to chceme hneď 

na úvod zdôrazniť, treba posudzovať aj recenzovanú publikáciu ako celok. 

Nemá teda rozhodne ísť, a ani nejde o vyčerpávajúci vedecký opis a hĺbkovú 

analýzu žánrov a žánrových modelov vo vzťahu ku komunikačnej 

sfére žurnalistiky, ale o zjednodušený didaktický a nanajvýš prehľadný 

a systematický náčrt tých žánrových foriem, s ktorými sa profesionálny novinár 

môže vo svojej praxi stretnúť, a mal by teda poznať jazykovo-štylistickú 

charakteristiku ako aj pravidlá a nuansy kreovania týchto žánrov v praktickom 

štylizačnom procese. K tomu poskytuje vysokoškolská učebnica Žurnalistické 

žánre od mladej výskumníčky a odborníčky na problematiku náboženského 

štýlu a cirkevných médií, Terézie Rončákovej, podľa našej mienky dostatočný 

teoretický výklad a zároveň i priestor na praktické experimentovanie, 

resp. nácvik niektorých štylistických spôsobilostí. Za týmto účelom autorka 

obohatila svoj teoretický výklad aj sériou praktických cvičení, ktoré 
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sú umiestnené na konci každej z kapitol, resp. podkapitol, čo považujeme 

za veľmi obohacujúci a prínosný prvok. 

Kompozične pozostáva nami recenzovaná knižná publikácia z ôsmich 

tematických celkov – makrokapitol, ktoré sa, ako to býva zvykom pri náučných 

textoch väčšieho rozsahu, ešte vnútorne diferencujú na väčší či menší počet 

mikrokapitol (podkapitol). Na záver autorka pridala aj dva bonusy vo forme 

príloh, ktoré však nie sú nijako uvedené ani dodatočne vysvetlené, 

a tak vzhľadom k jej predchádzajúcemu relatívne presnému a výstižnému 

výkladu pôsobia vytrhnuto z kontextu a príliš selektívne.  

V prípade prvej prílohy ide o stručný prierez života a diela niektorých 

známych historických osobností, ktoré, domnievame sa, výraznejším spôsobom 

zasiahli do rozvoja genológie, príp. žurnalistiky. Neodpustíme si však v tejto 

súvislosti drobnú poznámku, pretože na prvý a, žiaľ, ani na druhý pohľad 

z ponúkaného zoznamu osobností a ich biografií nie je jasné, čím sa autorka 

riadila pri ich výbere, resp. aké kritériá použila pri ich zaradení alebo nezaradení 

do svojho zoznamu. Venuje priestor naozaj tým najväčším osobnostiam 

žánrológie, alebo ide o jej obľúbené historické postavy?  

Druhá zo spomínaných príloh obsahuje stručný zoznam a koncízne 

vysvetlenie niektorých trópov (metafora, metonymia, litotes a i.) a figúr 

(alegória, antitéza, chiazmus a i.), ku ktorým zaraďuje aj expresívne a defektné 

syntaktické konštrukcie ako napríklad elipsu, zeugmu, inverziu a pod., ktoré sa 

môžu vyskytnúť v jazykovej výstavbe modelovej štruktúry žurnalistických 

(publicistických) textov. 

Vo väčšine recenzovanej knihy autorka pristupuje k analyzovanej 

problematike žurnalistickej žánrológie z pohľadu domácej štylistickej tradície, 

a teda z pohľadu funkčnej štylistiky. Jej výklad je orientovaný v prevažnej miere 

deduktívne, t. j. k skúmaným javov a pojmovým kategóriám pristupuje smerom 

od všeobecného konštatovania ku konkrétnym prípadom a jednotlivostiam, 

pričom vhodne tento myšlienkový a logický postup kombinuje s metódou 

historicko-genetickou. V tomto duchu najprv definuje základné pojmy – termíny 

ako štýl, kompozícia, žáner, žánrové signály, žánrotvorné kritériá a princípy 

a pod. (s. 8 –16 a 23 – 37), následne ponúka koncízny pohľad na dejiny žánrov 
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ako takých od staroveku po novovek (s. 17 – 22) a napokon sa zameriava 

na konvergentný alebo naopak divergentný vývin žánrov v závislosti 

od konkrétnej modelovej štruktúry textov (s. 38 – 43). 

V spomínaných makrokapitolách Terézia Rončáková preferuje klasickú 

funkčno-štylistickú vedecko-výskumnú paradigmu, ktorá jej slúži ako východisko 

či základná poznatková báza k celej pertraktovanej problematike. Dokazuje 

to aj frekvencia odkazov na sekundárne informačné zdroje uvádzané pod čiarou 

v tejto časti publikácie, kde dominujú najmä odborné a vedecké práce staršieho 

dáta od Jozefa Mistríka, konkrétne jeho monografia Žánre vecnej literatúry 

z roku 1975 a známe kompendium Štylistika v poslednom vydaní z roku 1997, 

ktoré je však len doplnením jeho skorších teoreticko-štylistických diel, 

vychádzajúcich ešte v osemdesiatych rokov. V tejto súvislosti sa natíska 

prirodzená otázka, či by nebolo vhodné podrobiť tieto, dozaista kľúčové 

pramene slovenskej štylistiky a genológie, serióznejšej analýze, ba dokonca 

vlastnej kritickej reflexii, a poukázať tak aj na iné možné perspektívy výskumu 

útvarov a žánrov. 

Po týchto už načrtnutých teoreticko-metodologických kapitolách 

nasleduje nosná časť knihy, v ktorej sa autorka – hoci stručne, ale adekvátne 

zameraniu celej publikácie – venuje prehľadu žánrov etablovaných na poli 

žurnalistiky, resp. publicistiky (s. 61 – 95), ďalej charakteristike špecifických 

žánrov televíznej a rozhlasovej žurnalistiky (s. 96 – 105) a napokon komparácii 

jednotlivých národných cudzojazyčných žánrológií, konkrétne anglickej, 

nemeckej, španielskej, talianskej a francúzskej žánrológii (s. 106 – 125). 

V týchto častiach svojho výkladu upúšťa od striktného pridržiavania sa funkčno-

štylistických zásad pri vyčleňovaní žánrov a žánrových modelov, ktoré nemožno 

považovať za nemenné, a uvádza aj iné možné pohľady na túto problematiku. 

Dôkazom tejto tendencie je aj inovatívne a nanajvýš prijateľné trichotomické 

členenie žánrov publicistického štýlu na žánre spravodajské, názorové 

a beletrizované. Škodou však je, že autorka pri svojom prehľade akosi 

pozabudla na moderné interaktívne žánre internetovej a občianskej žurnalistiky, 

ktoré sú v kvantitatívnom i kvalitatívnom ohľade v súčasnosti na vzostupe. 
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Záverom možno konštatovať, že recenzovaný vysokoškolský učebný 

text, nesúci názov Žurnalistické žánre, od masmediálnej teoretičky Terézie 

Rončákovej bude dozaista vítaným obohatením v pomerne zložitej a neustále 

sa vyvíjajúcej problematike útvarov a žánrov v žurnalistike, a to rovnako 

tak pre študentov ako aj ich pedagógov. Pre prvú spomínanú skupinu ponúka 

adekvátnu poznatkovú bázu na štúdium, pre druhú zase dostatok podnetov 

na ďalšie uvažovanie ako aj možné renovácie zaužívaných systémov žánrov 

v žurnalistike z minulosti. 

   

Mgr. Miloš H O R V Á T H, PhD. 

(odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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HRA SO SLOVAMI ALEBO RÉTORIKA PRE KAŽDÉHO 

Play with Words or Rhetoric for Everyone  

 

JJ  aa  rr  oo  ss  ll  aa  vv      BB  UU  ČČ  EE  KK  

 

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

HEINRICHS, Jay. 2009. Rétorika pro každého : Co nás mohou Aristoteles, 

Lincoln a Homer Simpson naučit o přesvědčování. Brno : Computer Press, 

2009. 359 s. ISBN 978-80-251-2693-6. 

 

O knihe Jaya Heinrichsa hovoria niektorí hneď na úvod, 

že je príručkou umenia rétoriky, ktorá nám ukazuje „do jaké míry jsme to, co 

říkáme a jak to říkáme“ (tamže, s. 1). V superlatívoch pokračujú ďalej: „Když 

zkřížíte řečníka Cicera s komikem Davidem Lattermanem, dostanete Jaye 

Heinrichse, jehož nová kniha je zároveň rozborem způsobů, jak se hádat 

účinněji, a zábavným komentářem důvodů, proč jsme toto umění zcela 

zapomněli“ (tamže, s.1). 

Po prečítaní knihy sme mali miestami pocit, že ide o „živý“ rozhovor 

s autorom o ochote a spôsoboch ako môžeme správne zvolenou 

argumentáciou zmeniť názory nielen jeden druhého, ale aj názory svoje vlastné. 

Môžeme s autorom nesúhlasiť, môžeme sa s ním v duchu hádať, alebo naopak 

privlastniť si jeho slová a vydávať ich za naše vlastné pocity. Heinrichs  

sa nebál spojiť pre niekoho nespojiteľné – komunikáciu velikánov 

a ich rétorického umenia s rečou kreslených postáv z aktuálnych sitkomov 

a komiksov. Celá publikácia sa dá charakterizovať spojením: súlad v nesúlade. 

Odporúčame ju študentom ako jednu z mnohých publikácií, ktoré sa venujú 

umeniu rétoriky. Pedagógovia, ktorí vyučujú teóriu a prax komunikácie, si však  

s ňou (ako jedinou literatúrou) pravdepodobne nevystačia. 

Kniha Rétorika pre každého pozostáva z 25 kapitol a dvoch príloh, ktoré 

ponúkajú stručný prehľad o základných argumentačných nástrojoch (s. 327 – 

336) a ešte stručnejší glosár (s. 337 – 342) s najčastejšie používanými 

pojmami, s ktorými autor knihy operuje. 
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Kapitoly sú pomenované tak, aby vzbudili a zaujali pozornosť čitateľa. 

Ak by sme si pri posudzovaní recenzovanej knižnej publikácie zvolili žurnalis-

tickú terminológiu, autor vhodne a často pracuje s titulkami – názvy kapitol 

(Kapitola první: Přišel čas prohlédnout – s. 9), podtitulkami, ktoré 

sú neočíslované, ale zvýraznené a tvoria „akési“ podkapitoly (Neviditelná 

argumentace) a medzititulkami, ktoré v samotnom texte navádzajú čitateľa, aby 

si uvedomil čo, ako a kde si môže vyskúšať priamo v praxi (Vyzkoušejte 

na schůzi). Titulok v žurnalistickom texte má za úlohu predovšetkým informovať, 

vysvetľovať, nabádať, provokovať a niekedy aj zabávať. Na rozdiel od toho 

názvy kapitol knihy Jaya Heinrichsa predovšetkým čitateľa inštruujú a miestami 

šokujú, resp.  provokujú k reakcii („Tak mi to teda nandej bejby... – s. 12). Autor 

chce svojim textom zasiahnuť masy čitateľov, od rodiny a jej vzťahových 

problémov až po milovníkov rétorickej klasiky. Práve široký záber a komerčne 

vhodne zvolené členenie bez jasne vymedzených podkapitol robia z knihy 

Rétorika pro každého zmes rôznorodých rád, postrehov, historických návratov 

so spoločným menovateľom – rétorika pre všetkých, čo chcú byť „informova-

nejší“, ale nie až tak „vzdelanejší“. Ak vnímame knihu ako oddychovú literatúru, 

pri ktorej sa aj zamyslíme, tak autor Jay Heinrichs je tou správnou voľbou, ako 

si pripomenúť slávne mená z histórie (Cicero, Aristoteles a iných hrdinov 

z antických spisov), ktorých odkaz si môžeme oživiť v zábavnej a oddychovej 

forme. Heirichs dokázal namixovať také vyjadrovacie prostriedky, príklady 

a úvahy, ktorými nielen vysvetľuje, ale aj zakrýva. Podobne ako v živote, 

ak hovoríme príliš, staneme sa nadbytočnými, ak hovoríme málo, staneme 

sa ignorovanými. Pravdepodobne aj týmto mottom sa riadil autor pri koncipo-

vaní jednotlivých kapitol. 

V kapitolách 1 až 5 (Přišel čas prohlédnout; Stanovte si cíle; Mějte 

kontrolu nad časem; Obměkčete je; Získejte si jejich sympatie) sa autor 

podobným spôsobom ako v celej knihe obracia striedavo na rodinu a riešenie 

problémov (situácii, konfliktov) s deťmi a manželkou. Pravdepodobne chce 

aj rodičom či manželským dvojiciam ukázať, ako sa dá jednoducho 

argumentovať. Bežnú synovu argumentáciu komentuje s cieľom poučiť 

a inšpirovať: „Dostal mě. Tisíckrát jsem mu vysvětloval, že nejúčinnější 
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argumentace je ta, která používá budoucí čas, řeč možností a rozhodování“ 

(tamže, s. 9). Vzápätí po probléme so synovou zubnou pastou sa dostaneme 

k radám, ako jednoducho argumentovať na schôdzi, kde by sme radi vyvrátili 

pochybnosti o nami predkladanom návrhu. Príklady z rodinného prostredia 

strieda s radami, ktoré by mali byť účinné aj v zamestnaní a skupinovej 

komunikácii. Svoje rady prehľadne v celej knihe segmentuje nasledovne: 

POZOR, PŘESVĚDČUJI; VYZKOUŠEJTE PŘI PRÁCI; VYZKOUŠEJTE PŘI 

PREZENTACI; VYZKOUŠEJTE V NÁVRHU; VYZKOUŠEJTE DOMA; 

VYZKOUŠEJTE NA OBĚŽNÍKU; VYZKOUŠEJTE VE VELKÉ MÍSTNOSTI A I. 

V úvodných kapitolách sa venuje jednoduchej manipulácii ako účinnému 

argumentačnému nástroju („Svádění je manipulace a manipulace je polovina 

argumentace, proto se ho řada z nás zdráhá použít“ – s. 15). Ak si myslíte, 

že sa nedá vtipne spojiť rady a argumentácie synovi s učením Aristotela, tak 

Jay Heinrichs s tým nemá žiaden problém („Dokonce i Aristoteles, ten starý 

logik, věřil v hojivé účinky svádění“ – s. 15). 

V kapitolách 6 až 10 (Přinuťte je poslouchat; Prokažte vůdcovské 

schopnosti; Získejte jejich důvěru; Mějte kontrolu nad náladou; Ztlumte 

hlasitost) sa sústreďuje na problémy charakteru ako nástroja presvedčovania,  

siedmej kapitole sa venuje taktikám rétorického praktického „umu“ a v ôsmej 

kapitole rozoberá pochybnosti Quintiliana a neodpustí si ani príklady 

o amerických senátoroch (tamže, s. 87). Hraniu s vášňami a príkladom života 

celebrít sa venuje v deviatej kapitole. Irónia a humor neopustil autora ani 

pri desiatej kapitole, kde jedna z „podkapitol“ je pomenovaná „Jen si do mně 

kopnete aneb povím vám vtip“ (tamže, s. 108). 

V kapitolách 11 až 15 Jay Heinrichs odhaľuje vedecké klamy, pomocou 

ktorých možno pritiahnuť publikum na svoju stranu alebo definovať problém 

vo svoj prospech. 

K otázke presvedčovaniu publika, k schopnosti povedať áno, a zároveň 

aj nie alebo ako sa stotožniť s protivníkom, sa dočítame v kapitolách 16 až 20. 

Posledných päť kapitol je okrem iného orientovaných aj na prezentáciu 

autorových myšlienok a postrehov na príkladoch z histórie (Pět Ciceronových 
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zásad přesvědčovaní – s. 285) ako aj na porovnávanie života súčasných 

celebrít (Faktor Brada Pitta – s. 299).  

V recenzovanej knihe Rétorika pro každého: Co nás mohou Aristoteles, 

Lincoln a Homer Simpson naučit o přesvědčování sa autorovi podarilo zaujať 

pozornosť čitateľa. Môže ním byť ktokoľvek s chuťou pobaviť sa, alebo 

zamyslieť sa s veľkým nadhľadom nad umením komunikácie. Jay Heinrichs 

ponúka rozptýlenie, ale aj nevedecký návod, ako môžeme lepšie  komunikovať, 

manipulovať, zabávať, ovládať, alebo zmiasť komunikačného partnera. Knihu 

považujeme za jednu z možných publikácií, ktorá študentom priblíži základy 

rétoriky v hravej forme. 

 

PhDr. Jaroslav B U Č E K, PhD. 

(odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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