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ÚVOD 

 

 Vážení čitatelia, vážené čitateľky, dostáva sa vám k nahliadnutiu 

už druhé číslo elektronického zborníka vedeckých príspevkov Katedry 

žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod názvom 

Žurnalistika, médiá, spoločnosť. Na mieste je preto prirodzená otázka, v čom je 

druhé pokračovanie našej novokoncipovanej zborníkovej série iné, ba dokonca 

lepšie ako to predchádzajúce? Z pozície editora sa mi za celú redakciu v tejto 

súvislosti žiada povedať niekoľko slov. 

  Naším pôvodným zámerom bolo vydávať zborník Žurnalistika, médiá, 

spoločnosť dvakrát do roka, avšak takáto periodicita by nevyhnutne viedla 

k jeho preklasifikovaniu na vedecký časopis, čo nie je (najmä z personálnych 

dôvodov) aktuálnym zámerom katedry.1 V dôsledku toho sme sa rozhodli, 

že náš zborník bude vydávaný len raz do roka, no na druhej strane bude svojím 

obsahom (tematickým a interdisciplinárnym rozptylom publikovaných vedeckých 

štúdií) i samotným rozsahom (počtom príspevkov) bohatší, a tak bude 

pregnantnejšie vystihovať pomerne zložitú mediálnu ako aj širšiu 

kultúrnospoločenskú realitu. Termín redakčnej uzávierky (30. apríl), celkový 

vizuál, grafická úprava i štruktúra zborníka (pozostávajúca primárne 

z vedeckých štúdií a sekundárne zo správ, posudkov a recenzií) zostávajú 

nezmenené.  

 Teší nás, že v porovnaní s predchádzajúcim číslom zborníka sa výrazne 

rozšíril zoznam prispievateľov, a to vo viacerých ohľadoch. Jeho jadro, 

prirodzene, tvoria i teraz interní členovia pedagogického a vedeckého kolektívu 

Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

ktorá si práve tento rok pripomína 60. výročie svojej existencie. Okrem nich 

však prijali ponuku na publikovanie aj členovia iných katedier našej domovskej 

fakulty, čím sa postupne napĺňa zámer profilovať zborník nielen čisto 

ako „tribúnu“ vedeckých názorov a postojov zamestnancov katedry žurnalistiky, 

ale práve naopak spájať jednotlivé pracoviská, a vytvoriť tak heterogénnu 

                                                           
1 V dlhšom časovom rámci však uvažujeme i nad touto možnosťou, t. j. vydávať vedecký 
časopis s vlastným ISSN s periodicitou dva až štyrikrát do roka.  
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výskumnú platformu v rámci viacerých vzájomne spolupracujúcich 

akademických i vedeckých pracovísk.  

 Napĺňajúc túto ideu, sme s radosťou prijali a publikovali štúdie mladých 

vedeckých pracovníčok – doktorandiek z Katedry ruského jazyka a literatúry 

našej domovskej fakulty, menovite Veroniky Knapcovej a Niny Cingerovej, ktoré 

sa dlhodobo venujú masmediálnemu diskurzu a systematicky komparujú 

mediálnu realitu u nás a v Rusku ako aj štúdiu Sandry Palenčárovej, pôsobiacej 

na Katedre filozofie a dejín filozofie, ktorá vo svojej štúdii ponúka podnetnú 

analýzu pojmu, fenoménu ideológie a pristupuje k nemu z nanajvýš aktuálnej 

univerzálnosemiotickej perspektívy.  

K stále mladým a plodným výskumníkom možno, dozaista, zaradiť 

aj ďalšiu rusistku, Irinu Dulebovú. Tá vo svojej štúdii, nazvanej K otázke 

politickej korektnosti a eufemizácie v masmediálnej komunikácii na Slovensku 

a v Rusku, upozorňuje na negatívny pragmatický dopad eufemizácie 

(zjemňovania) používaného výraziva vo vzťahu k pomenovávaniu niektorých 

neblahých či vyhrotených spoločenskoekonomických javov súčasnosti. 

Spomínané štúdie sú dôkazom, že aj medzi samostatne fungujúcimi vedeckými 

pracoviskami s vlastnou líniou výskumu sa dajú nájsť spoločné prieniky, pričom 

dúfame, že v atmosfére vzájomnej spolupráce a výmeny cenných poznatkov 

budeme i naďalej  pokračovať.  

A netreba opomenúť ešte jednu chvályhodnú skutočnosť. Zoznam 

prispievateľov aktuálneho, druhého čísla zborníku Žurnalistika médiá, 

spoločnosť sa totiž aspoň v jednej položke rozšíril i za hranice domácej, 

slovenskej masmediálnej teórie a vedy. Sme veľmi radi, že svojím nanajvýš 

inšpiratívnym a fundovaným príspevkom obohatil náš zborník renomovaný 

český odborník na rozhlasovú žurnalistiku, Josef Maršík, v súčasnosti pôsobiaci 

na Katedre žurnalistiky Inštitútu komunikačných štúdií a žurnalistiky Fakulty 

sociálnych vied Univerzity Karlovej v Prahe. Jeho precízny náčrt najzávažnej-

ších legislatívnych, programových i hodnotových zmien, ktorými prešiel 

verejnoprávny rozhlas v Československu a následne v Českej republike od roku 

1989 až po dnes v mnohom predznamenáva, resp. odzrkadľuje aj nevyhnutné 

transformácie rozhlasovej žurnalistiky v slovenskom mediálnom priestore. 
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V tejto súvislosti veríme, že príspevok Josefa Maršíka nie je len ojedinelým 

počinom. Aj naďalej sa budeme snažiť osloviť vedecko-výskumných 

pracovníkov a odborníkov z masmediálnej sféry v zahraničí a zabezpečiť tak 

vyššiu kvalitu, serióznosť i čítanosť publikovaných čiastkových štúdií.  

Všetkým prispievateľom za ich cenné príspevky ďakujeme a tešíme 

sa na ďalšie „stretnutie“ na stránkach nášho interdisciplinárne orientovaného 

zborníka vedeckých príspevkov z teórie, výskumu a praxe žurnalistiky.  

  

M i l o š    H O R V Á T H 

(editor) 
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PROMĚNY ČESKÉHO VEŘEJNOPRÁVNÍHO ROZHLASOVÉHO 

ZPRAVODAJSKÉHO A PUBLICISTICKÉHO VYSÍLÁNÍ 

PO ROCE 1990  

Transformation of the Czech Public Service Broadcasting 

after the Year 1990 

 

J o s e f   M A R Š Í K                                                                                             

 

ABSTRACT:  Josef Marsik is renowned Czech expert on the theory and practice of radio 

journalism. In his summarizing study he describes and evaluates the most important events and 

changes undergone by the radio broadcasting in the Czech Republic over the past twenty 

years. Especially the author pays attention to radio news and current affairs radio. 

 

ABSTRAKT:  Josef Maršík je renomovaný český odborník na teorii i praxi rozhlasové 

žurnalistiky. Ve své syntetizující studii popisuje a hodnotí nejzávažnější události a změny, 

kterými prošlo rozhlasové vysílání v České republice za uplynulých dvacet let, přičemž speciální 

pozornost věnuje změnám v rozhlasovém zpravodajství a rozhlasové publicistice. 

 

KEYWORDS:  Radio, radio broadcasting, Czech radio and its transformations, media legislation 

in radio journalism, radio news, current affairs radio. 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ:  Rozhlas, rozhlasové vysílání, Český rozhlas a jeho transformace, mediální 

legislativa v oblasti rozhlasového vysílaní, rozhlasové zpravodajství, rozhlasová publicistika. 

 

Více než dvacet let po listopadu 1989 je dostatečně dlouhá doba, 

abychom se mohli ohlédnout s potřebným odstupem zpět a pokusit se vymezit 

hlavní vývojové tendence rozhlasového žurnalistického vysílání od přelomu 

osmdesátých a devadesátých let do současnosti. Tlustá čára, kterou jsme 

udělali za předlistopadovou érou, měla pro českou společnost srovnatelné 

důsledky jako rozbití Rakousko-Uherské monarchie a vytvoření nové, 

samostatné republiky. Přinesla nejen velké naděje a očekávání, ale také řadu 

problémů, do té doby neznámých a těžko předvídatelných. Zasáhla všechny 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

10 | S t r a n a  

oblasti společenského života, promítla se do života všech sociálních skupin, 

ovlivnila mezilidské vztah a – v neposlední řadě – také zásadním způsobem 

změnila postavení a funkci rozhlasu v sociálním i mediálním světě. 

 Připomeňme hlavní zlomové okamžiky, kterými rozhlas v prvních letech 

od počátku devadesátých let prošel a které se zásadním způsobem promítly 

do všech oblastí jeho činnosti až do současné doby1, přičemž z mnohotvárného 

rozhlasového spektra zasáhly zvláště programovou část zpravodajskou 

a publicistickou, které v uplynulých dvaceti letech prošly patrně nejvýraznějšími 

proměnami.  

 

1. Demonopolizace státního Československého rozhlasu a vznik 

soukromých rozhlasových subjekt ů 

To byl, nepochybně, jeden z nejdůležitějších úkolů polednového období. 

Především představoval vytvoření legislativních podmínek pro vznik 

konkurenčního rozhlasového prostředí a transformaci dosud státního 

Československého rozhlasu na médium veřejné služby na principech 

demokracie a plurality názorů. Významný krok v tomto smyslu znamenalo 

uzavření dohody o spolupráci mezi Československým rozhlasem 

a francouzskou komerční rozhlasovou stanicí Europe 2, kterou v lednu 1990 

podepsali za českou stranu tehdejší ústřední ředitel Československého 

rozhlasu Karel Starý2 a za francouzskou stranu ředitel Europe 2 Martin Brisac. 

Československý rozhlas poskytl od 21. března 1990 francouzské stanici 

pro šíření jejího programu pražský kmitočet 88,2 MHz v pásmu VKV. Stalo se 

tak bez souhlasu vlády, ačkoliv Československý rozhlas byl financován 

ze státního rozpočtu a de facto vládou (resp. Úřadem předsednictva vlády 

ČSFR) řízen. Svůj odpor vláda zdůvodňovala neexistencí příslušného právního 

rámce. 

                                                           
1 Podrobněji MORAVEC, Václav. 2003. Svobodný rozhlas 1990 – 2003. In: Od mikrofonu 
k posluchačům. E. Ješutová a kol. (eds.). Praha: Český rozhlas, 2003. s. 397 – 480. 
2 PhDr. Karel Starý působil ve funkci ústředního ředitele Československého rozhlasu 
od 6. prosince 1989 do 28. ledna 1990, předtím pracoval jako jeho zahraniční zpravodaj 
ve Velké Británii a ve Francii. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

11 | S t r a n a  

Dalším důležitým krokem byl souhlas vlády3 s rozšířením vysílání stanice 

Rádio Svobodná Evropa na území Československé federativní republiky 

prostřednictvím tří středovlnných vysílačů, a to od 1. srpna 1990. 

V závěru roku 1990 rozšířily rozhlasovou nabídku také první „ryze české“ 

soukromé rozhlasové stanice – pražská Rádio Stalin a jihočeská Rádio 

Podzemí. Do éteru však vstoupily bez řádného povolení příslušných správních 

orgánů4 a bez opory v legislativě. Byly proto označeny za nelegální, nicméně 

jejich vznik a ohlas jejich vysílání u posluchačů znamenaly urychlení 

probíhajících složitých jednání při přípravě příslušných mediálních zákonů, 

které by vstup soukromého rozhlasového vysílání do mediálního světa umožnily 

a legalizovaly. Ještě před jejich přijetím ale bylo pod tlakem soukromého 

sektoru i veřejnosti uděleno soukromým zájemcům 36 licencí k rozhlasovému 

vysílání. Tím byla demonopolizace Československého rozhlasu de facto 

ukončena. Vznikl duální systém vysílání, který byl ovšem kodifikován de iure 

později, a to až zákonem č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 

a televizního vysílání, přijatého usnesením Federálního shromáždění dne 

30. října 1991. 

 

2. Vznik Slovenského a Českého rozhlasu a zánik Československého 

rozhlasu   

 Prvním krokem ke konstituování samostatných republikových rozhlasů 

bylo přijetí zákona č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi 

Československou federativní republikou na jedné straně a Českou 

s Slovenskou republikou na straně druhé ve věcech tisku a jiných informačních 

prostředků.5 Na jeho základě přijala Slovenská národní rada 24. května 1991 

zákon č. 255/1991 Sb., o Slovenském rozhlase.  

 Samostatný Český rozhlas vznikl později, až 1. ledna 1992, 

a to na základě zákona č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, přijatém Českou 

národní radou dne 7. listopadu 19916. Tento zákon měl zásadní význam 

                                                           
3 Usnesení Vlády Československé federativní republiky č. 53, ze dne 14. června 1990. 
4 Takzvaná Meziresortní komise pro výběr uchazečů o nestátní rozhlasové a televizní vysílání, 
která měla licence k vysílání soukromým subjektům udělovat, se teprve konstituovala. 
5 Zákon byl schválen Federálním shromážděním dne 20. března 1991. 
6 Parlamentem České republiky byl novelizován  zákonem č.192 ze dne 9. dubna 2002.   
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pro další fungování rozhlasu na území České republiky ve všech podstatných 

oblastech jeho působnosti. Vymezil Český rozhlas jako samostatný právní 

subjekt, zcela oddělený od státního rozpočtu, hospodařící s vlastním majetkem, 

jehož základem je majetek převedený z Československého rozhlasu. Definoval 

ho jako instituci poskytující veřejnou službu, stanovil, jak má být tato veřejná 

služba vykonávána, určil hlavní zásady pro jeho programovou tvorbu, způsob 

jeho řízení, financování, postavení studií v krajích i způsob, jakým veřejnost 

může uplatňovat své právo při kontrole jeho činnosti.7  

 Zásadním způsobem vstoupil do programové tvorby, včetně tvorby 

zpravodajské a publicistické. Zejména stanovil, že Český rozhlas poskytuje 

objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace 

pro svobodné vytváření názorů, poskytuje vyváženou nabídku pořadů 

pro všechny skupiny obyvatel se zřetelem na svobodu jejich náboženské víry 

a přesvědčení, kulturu, etnický nebo národnostní původ, národní totožnost, 

sociální původ, věk nebo pohlaví tak, aby tyto programy a pořady posilovaly 

vzájemné porozumění a toleranci a soudržnost. Zakotvil tak do právního rámce 

Českého rozhlasu základní principy uplatňované v demokratické a pluralitní 

společnosti.  

 Další rozvoj českého rozhlasového vysílání významně ovlivnily 

i následující legislativní akty přijaté vrcholnými státními orgány v následujících 

třech letech, zejména zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky 

pro rozhlasové a televizní vysílání8, schválený Českou národní radou dne 

21. února 1992, zákon č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti 

rozhlasového a televizního vysílání, na jehož základě došlo k přerozdělení 

celoplošných vysílacích sítí mezi Českým rozhlasem a celoplošnými 

soukromými vysílacími stanicemi9, a zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových 

                                                           
7 Prostřednictvím Rady Českého rozhlasu, která je v zákonu definována jako orgán, jímž 
se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti Českého rozhlasu a jejího poradního orgánu 
Dozorčí komise. 
8 Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání byla vymezena jako orgán státní 
správy, do jehož působnosti spadá zejména dohled nad dodržováním mediální legislativy 
ze strany rozhlasu veřejné služby a soukromých rozhlasových stanic a udělování (a také 
odnímání) licencí k provozování soukromého rozhlasového vysílání.  
9 Přerozdělením musel Český rozhlas uvolnit pro vysílatele na základě licence (t. j. soukromé 
subjekty) dvě vysílací sítě – jednu středovlnnou a jednu v pásmu VKV. 
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a televizních poplatcích10, který byl schválen usnesením Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky dne 8. prosince 1994.11 

Po osamostatnění národních okruhů Slovenského a Českého rozhlasu 

měl na začátku roku 1992 federální Československý rozhlas k dispozici jeden 

celostátní vysílací okruh Československo, s převažujícím zpravodajsko-

publicistickým a hudebním zaměřením, okruh vysílání do zahraničí – Radio 

Praha a několik organizačně správních útvarů, které zajišťovaly jeho chod 

v oblasti programové, personální, ekonomické, reklamní, legislativně právní, 

využití nových počítačových technologií atd. Již při následných složitých 

jednáních o delimitaci jeho majetku však bylo zřejmé, že jeho postavení 

je perspektivně neudržitelné. Definitivním krokem k jeho zániku se stalo 

rozhodnutí politických reprezentací obou národních států o zániku společné 

Československé federativní republiky a vzniku samostatných státních útvarů – 

České a Slovenské republiky – k 1. lednu 1993. Těsně před závěrem roku 1992 

proto byly přijaty dva zákony, které jednak zánik federálního Československého 

rozhlasu kodifikovaly, jednak řešily převod majetku, autorských práv atd. 

z federálního rozhlasu na Český rozhlas. Šlo o zákon č.597/1992 Sb., o zrušení 

Československého rozhlasu, Československé televize a Československé 

tiskové kanceláře, schválený Federálním shromážděním dne 2. prosince 1992, 

a zákon č. 36/1993 Sb., o některých opatřeních v oblasti rozhlasového 

a televizního vysílání, přijatý Českou národní radou dne 22. prosince 1992. 

Československý rozhlas tak ukončil své působení současně se zánikem 

Československé federativní republiky ke dni 31. prosince 1992. 

 

3. Reorganizace Českého rozhlasu  

 K postupným proměnám rozhlasového vysílání, v prvé řadě 

zpravodajského a publicistického, docházelo již od počátku 90. let. Byly 

uskutečněny jak v programových, tak také organizačně správních složkách. 

V programové oblasti znamenaly zánik některých dosavadních vysílacích 

                                                           
10 Zákon zvýšil poplatek z dosavadních dvaceti na dvacet pět korun a stanovil, že poplatek jsou 
povinny platit jak soukromé, tak také právnické osoby, a to z rozhlasového přijímače (soukromé 
osoby pouze z jednoho, právnické osoby z každého).    
11 Oba zákony byly zrušeny k 4. červenci 2001 a nahrazeny zákonem č. 231/2001 Sb., 
o provozování rozhlasového a televizního vysílání. 
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okruhů, vznik nových a rozsáhlou úpravu jejich organizačních a programových 

struktur tak, aby lépe odpovídaly novým společenským podmínkám, 

požadavkům posluchačů i novým ekonomickým, technickým i personálním 

možnostem.  

 Jedním z prvních kroků bylo zrušení společného česko-slovenského 

vysílacího okruhu pro posluchače mladších věkových kategorií Rádia E+M12, 

a to přesto, že si za nedlouhou dobu svého trvání získal jak u českých, tak také 

u slovenských posluchačů poměrně značnou oblibu. Jejich následný přesun 

k rychle vznikajícím privátním rozhlasovým stanicím, zejména hudebním, 

se vzápětí statisticky projevil jejich znatelným úbytkem. Po zrušení okruhu E+M 

byl sice pro cílovou skupinu mladých posluchačů i nadále připravován pořad 

Mikrofórum, ale jeho ne zcela vhodné zařazení do vysílacího schématu 

Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu a následný přechod na Český rozhlas 2 – 

Prahu znamenaly, že již nedosáhl takové obliby, jako v rámci Rádia E+M.   

  Proto vedení Československého rozhlasu rozhodlo, aby pro území 

České republiky byl vytvořen samostatný program pro mladé posluchače, který 

by navázal na Rádio E+M a pokračoval zejména ve vysílání oblíbených pořadů 

(například Větrník). Tento okruh zahájil činnost na konci roku 1991 pod názvem 

Rádio Mikrofórum. Avšak ani tento projekt neměl dlouhého trvání – zanikl 

v souvislosti s přerozdělováním vlnových frekvencí k 31. prosinci 1992. 

V dalších téměř čtrnácti letech tak neměl rozhlas veřejné služby k dispozici 

specifický program pro posluchače ve věku adolescence a rané dospělosti. 

Tato situace se změnila až 13. ledna 2006, kdy vznikl samostatný čtvrtý 

program Českého rozhlasu pod názvem Rádio Wave (do 31. srpna 2008 

stanice vysílala na analogové frekvenci 100,7 FM, poté, přes četné protesty 

posluchačů, byla nucena přejít na internet). 

 Také regionální vysílání pro jednotlivé kraje České republiky a městské 

vysílání pro Prahu prodělalo významné proměny. Vedle úpravy programových 

struktur byla v lednu 1991 tzv. krajská studia organizačně integrována 

                                                           
12 Okruh E+M vznikl spojením pořadů určených pro posluchače mladších věkových kategorií – 
slovenského Elán a českého Mikrofórum, které připravovaly Hlavní redakce pro mládež 
a vzdělávání v Bratislavě a Hlavní redakce pro děti a mládež v Praze. Osmihodinový program  
vysílal na střední vlně a v pásmu VKV II od 4. září 1989. 
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do samostatného okruhu, který dostal název Regina. Tímto krokem si vedení 

Československého rozhlasu slibovalo těsnější programovou spolupráci mezi 

jednotlivými regionálními studii s ohledem na specifické poslechové potřeby 

posluchačů v regionech, zvýšení efektivnosti jejich řízení a také účelnější 

vynakládání finančních prostředku na jejich provoz. Ani tento projekt však 

neměl dlouhého trvání. Byl zrušen již po dvou letech a regionální studia 

se v dalších letech opírala především o vlastní programovou tvorbu 

pro příslušný region, a to na bázi víceméně autonomních rozhlasových stanic. 

Ke stávajícím studiím v Praze (městské vysílání), Ústí nad Labem, Plzni, 

Českých Budějovicích, Brně, Ostravě a Hradci Králové postupně přibyla další 

tak, aby každý kraj České republiky byl pokryt regionálním vysíláním. 

Regionální stanice Českého rozhlasu tak vznikla v Pardubicích (pro Pardubický 

kraj), Jihlavě (Český rozhlas Region Vysočina – pro kraj Vysočina), Olomouci 

(pro Olomoucký kraj), v Praze (Český rozhlas Region, Středočeský kraj – 

pro Středočeský kraj), v Ústí nad Labem a Liberci (Český rozhlas Sever 

pro Ústecký a Liberecký kraj). K dalšímu pokusu o propojení vysílání vybraných 

pořadů regionálních studií „na společné vlně“ došlo až později.  

 Pro vysílání zpravodajského a publicistického programu ale mělo po roce 

1990 největší význam vytvoření hlavního zpravodajsko-publicistického okruhu 

Českého rozhlasu, který vznikl na základě transformace bývalého federálního 

okruhu Československo. Dostal název Radiožurnál13 a své vysílání zahájil 

pro území České republiky dne 1. ledna 1993. Jeho programová struktura byla 

převzata bez větších změn ze zaniknuvšího okruhu Československo. 

Jejím základem byla i nadále vysoká frekvence zpravodajských relací, informací 

a publicistických příspěvků v průběhu dne, vysílaných v rámci tzv. proudového 

vysílání s uplatněním živě moderovaného programu, doplněných některými 

stálými pořady (například oblíbeným pořadem Pozor, zákruta!, vysílaným 

do roku 1994 a posléze nahrazeným českým pořadem podobného zaměření 

Motoristická revue). Zhruba 60 procent programu tvořila hudba, především tzv. 

relaxačního charakteru. Ve struktuře vysílacích okruhů dostal název Český 

rozhlas 1 – Radiožurnál. 

                                                           
13 Název Radiožurnál byl převzat z názvu hlavní zpravodajské relace stanice Praha. 
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 Výrazně žurnalistické zaměření programu měl i další, nově utvořený 

programový okruh – Český rozhlas 6/Rádio Svobodná Evropa. Zahájil vysílání 

6. listopadu 1995 na základě dohody mezi Českým rozhlasem a soukromým 

rozhlasovým subjektem, držitelem licence, Rádiem Svobodná Evropa. 

Na přípravě programu a vysílání se vedle Českého rozhlasu podílely svými 

pořady také české redakce zahraničních rozhlasových stanic – Hlasu Ameriky, 

Radia Free Europe/Radia Liberty, Deutsche Welle a BBC World Service. 

Spolupráce s Rádiem Svobodná Evropa ale netrvala příliš dlouho, byla 

ukončena zrušením smlouvy o partnerství s Českým rozhlasem ke dni 1. října 

2002 na základě rozhodnutí amerického Kongresu o ukončení financování 

českého vysílání Svobodné Evropy. Ve vysílání pak již nadále pokračoval 

Český rozhlas 6 jako samostatná publicistická a zpravodajská stanice. Jestliže 

Český rozhlas 1 – Radiožurnál poskytoval především rychlé, objektivní 

a všestranné zpravodajství, pak ve vysílání Českého rozhlasu 6 převažovala 

zejména analytická publicistika, zaměřená hlavně na rozbory politického 

a ekonomického dění doma i ve světě, kulturu, historii, ekologickou tematiku, 

náboženské dění a problematiku národnostních menšin.  

 K úpravám programových struktur došlo také u celostátních okruhů 

Českého rozhlasu 2 – Praha a Českého rozhlasu 3 – Vltava. Sledovaly jejich 

výraznější programovou profilaci a diferenciaci pořadů, zejména podle 

věkových zvláštností posluchačů a jejich poslechových potřeb (okruh Vltava 

například připravoval program zejména pro tzv. náročného rozhlasového 

posluchače s převažujícím soustředěným poslechem). Se zvláštním zřetelem 

také dbaly na specifický přístup k posluchačům (v převažujících vyšších 

věkových kategoriích) při tvorbě zpravodajského a publicistického vysílání. 

 

4. Nové technické podmínky a možnosti 

 Devadesátá léta přinesla také významnou modernizaci technické 

základny rozhlasu veřejné služby, která se promítla do všech fází přípravy 

a výroby zpravodajského a publicistického programu. Zastaralá studiová, 

reportážní i vysílací technika, založená na analogové technologii (v některých 

redakcích se například ještě využívaly studiové magnetofony vyrobené 
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v 50. letech), byla během prvního desetiletí po roce 1990 komplexně nahrazena 

moderní digitální technologií, jež umožnila rychlejší a kvalitnější zpracování 

informací a jejich přenos k posluchačům. Výsledkem usilovné práce 

rozhlasových projektantů a techniků bylo vybudování Studiového domu (vznikl 

přístavbou k historické budově Českého rozhlasu v Praze), který byl uveden 

do provozu po necelém ročním zkušebním provozu 5. listopadu 2000. Studiový 

dům je tvořen vedle administrativní části několika desítkami studií, 

záznamových, režijních a odbavovacích pracovišť, využívajících počítačového 

systému Dalet. Centrem pro výrobu zpravodajského programu se stal 

zpravodajský sál – newsroom, který vytváří optimální prostředí pro operativní 

kooperaci všech pracovníků, kteří se na výrobě zpravodajských relací podílejí, 

a její efektivní řízení. Také miniaturizace záznamové reportážní techniky, 

umožňující zpracování zpravodajského příspěvku přímo v terénu, využití 

mobilních spojovacích prostředků, vytvářejících možnost poskytnout okamžitou 

informaci z místa události přímým vstupem do vysílání atd. Všechny tyto 

prostředky zvýšily operativnost a všestrannost zpravodajství. 

 Důležitým krokem k dalšímu rozvoji rozhlasového žurnalistického 

programu bylo využití internetu. Český rozhlas jej pro šíření pořadů začal 

využívat již od roku 1994. Vedle přímého vysílání a záznamu zpravodajských 

a vybraných publicistických relací lze také na webových stránkách jednotlivých 

stanic nalézt soubory doplňujících informací, které vnímavému posluchači 

umožňují rozšířit a prohloubit poznání události, o které byl informován 

ve zpravodajské relaci.  

 V roce 1995 zahájily vysílání se speciálními programy tři internetová 

rádia Českého rozhlasu – od 1. května Rádio D-dur, zaměřené na tzv. vážnou 

hudbu, a Rádio Česko, orientované na zpravodajství a aktuální publicistiku. 

Právě tato stanice doplňuje nabídku žurnalistických pořadů Radiožurnálu 

a Českého rozhlasu 6, a to v době od osmi do osmnácti hodin. Od 1. září 

se k nim připojilo také Rádio Leonardo, které se věnuje především popularizaci 

vědy a techniky.  
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5. Proměny funkcí rozhlasu a jeho zpravodajského a publicis tického 

programu  

 Listopad roku 1989 předznamenal také zásadní proměnu v postavení 

rozhlasu ve společnosti a funkcí, které do té doby plnil.14 Vytvořil podmínky 

k návratu rozhlasového vysílání k demokratickým tradicím předválečného 

Radiojournalu a vyvedl jej z izolace předchozích desetiletí. Rozhlas takřka přes 

noc přestal být „kolektivním agitátorem, propagandistou a organizátorem“, 

jak mu to ukládala příslušná usnesení stranických a státních orgánů, 

rozpracovaná ve Statutu Československého rozhlasu a v jeho Organizačním 

řádu. Požadavek „poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené 

informace pro svobodné vytváření názorů“, který byl zakotven ve zmíněném 

zákonu č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlase, jen kodifikoval již dříve uplatněné 

zásady nestrannosti, plurality názorů a oddělení informací od jejich hodnocení, 

převzaté od vyspělých demokratických rozhlasových institucí, zejména BBC. 

Přijetí těchto zásad bylo zároveň jednou z nezbytných podmínek přechodu 

rozhlasu od jeho postavení jako státní instituce k médiu veřejné služby. 

Přestože některé z těchto zásad vyvolaly v dalších letech v odborných kruzích 

diskuse, jak jejich obsah v praktickém vysílání uplatnit, znamenalo jejich přijetí 

významný krok k demokratizaci nejen rozhlasu veřejné služby, ale celé 

společnosti. Funkce informativní začala být ve zpravodajství považována 

za nejdůležitější (na rozdíl od funkce formativní, propagandistické, uplatňované 

v předchozím období). 

 Mnohem větší roli ale začala hrát ve vysílání zábavná funkce. 

Její proniknutí do všech programových typů bylo reflexí zásadní změny 

životního stylu, k níž po roce 1990 došlo. Uspokojování potřeby zábavy 

a relaxace, které se v souvislosti s prvky rozvíjející se konzumní společnosti 

stalo v hierarchii lidských hodnot jednou z dominantních, nemohlo rozhlasový 

program obejít. Tváří tvář obratnému využívání zábavných prvků v programu 

privátních rozhlasových stanic, které vedlo k strmému růstu jejich poslechovosti, 

                                                           
14 Podrobněji například MARŠÍK, Josef. 1990. Tendence vývoje (veřejnoprávního) rozhlasového 
zpravodajství a publicistiky po r. 1990. In: Rozhlas veřejné služby stojí na rozcestí? (Sborník 
příspěvků z Jarního semináře pořádaného Sdružením pro rozhlasovou tvorbu a Katedrou 
žurnalistiky FSV UK 27. dubna 2009 v Karolinu). Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2010, 
s. 14 – 19. 
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nemohl ani rozhlas veřejné služby na tuto skutečnost rezignovat. Také 

ze zahraničních zkušeností bylo zřejmé, že zvyšování poslechovosti programu 

je přímo úměrné zvyšování jeho zábavnosti. Přestože hlavním nositelem 

zábavné funkce byla po zrušení řady „zavedených“ zábavných pořadů 

z předlistopadového období zejména hudba, pronikly některé prvky 

„odlehčeného vysílání“ také do zpravodajství a publicistiky, a to zvláště do jeho 

interpretační roviny. Ve zpravodajských relacích a publicistických magazínech, 

určených zejména pro mladší posluchače, se začaly objevovat ve větší míře 

než dříve informace ze života celebrit, prominentů, tzv. VIP osobností a pod. 

Přestože tzv. ifotainment do vysílání zpravodajských a publicistických pořadů 

rozhlasu veřejné služby nevstoupil zdaleka tak, jako do zpravodajství většiny 

soukromých rozhlasových vysílatelů, přesto bylo v uplynulém období možné 

vysledovat náznaky neformálního až familiérního projevu moderátorů, 

nepřiměřené intonace a neopodstatněných dramatických pauz a změn tempa 

řeči při interpretaci zpráv a publicistických textů, užívání jazykových prostředků 

z různých stylových vrstev, nepřiměřené tzv. obrazné vyjadřování, někdy 

až klipovitost zpráv, trivializace závažných událostí či přezírání relevantních 

faktů a pod. Důvodem obvykle bylo posluchače zaujmout nejen racionálními 

prvky sdělovaných informací, ale také citově. Proto odborná veřejnost nejednou 

upozorňovala na rizika spojená s pronikáním prvků infotainmentu 

do zpravodajských pořadů, která spočívají zejména v tom, že posluchač nemusí 

být schopen bezpečně rozlišit mezi realitou a fikcí, mezi tím, co je závažné 

a tím, co je zábavné. 

 Přesto vyloučit zcela prvky zábavy ze zpravodajství by bylo 

kontraproduktivní. Zejména mladší posluchači očekávají, že jim zpravodajská 

relace přinese nejen informace o závažných společenských jevech, ale také 

informace, které jsou pro ně zajímavé, spojené s atraktivností a prominentností 

lidí, věcí a událostí. Nezáživné, nudné, usedlé zpravodajství jak obsahem, tak 

způsobem podání jistě mladé posluchače neosloví a nelze se divit, že je budou 

vyhledávat spíše u jiných informačních zdrojů, než ve veřejnopráv-

ním rozhlasovém vysílání. 
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 Na druhé straně nelze posluchače pojímat jen jako pasivního příjemce 

toho, co jim rozhlas předkládá. Rozhlas je sice masovým médiem, ale dospívat 

na základě této jeho určenosti k závěru, že pro masové publikum 

je nejvhodnější masová zábava, odůvodňovat pokleslost obsahu a formy 

programu zdůvodněním, že „posluchači si to tak přejí“, by bylo nejjistější cestou 

k ponížení rozhlasu do role kulisy, vhodné jen k poslechu při řízení auta nebo 

při vykonávání jiné činnosti. Ve zpravodajském a publicistickém programu 

pak pojetí masového publika a jeho průměrného posluchače nezřídka vedlo 

k vytváření zjednodušeného obrazu reality s odůvodněním, že průměrný 

posluchač nemá ani zájem, ani čas zabývat se závažnými společenskými 

otázkami. Kvantita pak vítězila nad kvalitou, masová zábava nad náročným 

programem. Představa, že masový posluchač se chce jen bavit, že není 

schopen soustředěně sledovat náročnější publicistický pořad se stopáží větší 

než tři minuty, pak v některých koncepcích vedla k zjednodušení programu, 

a to jak v obsahu, tak v žánrové struktuře, a byla předmětem časté kritiky 

odborné veřejnosti i samotných posluchačů. 

 Také funkce výchovná a vzdělávací, jež má v historii českého 

rozhlasového vysílání zvláště silnou tradici, sahající až do počátků rozhlasu 

ve dvacátých letech, byla po roce 1990 pojímána rozporuplně. Od nadšeného 

volání k návratu k tradicím českého rozhlasového vysílání předválečného 

období15, jehož základním cílem bylo kultivovat posluchače zejména náročným 

uměleckým programem a vzdělávacími pořady (povětšině ale založenými 

na přednášce), až k odmítavým hlasům, poukazujícím na zneužití vzdělávacích 

pořadů k propagandě nedemokratických ideologických konstrukcí. Vzdělávání 

pak bylo často chápáno jako přežívající relikt minulého státem řízeného 

prorežimního rozhlasu. V programových plánech pak byla postupně vyškrtnuta 

(vedle slaboduchých pořadů typu Na pomoc stranickému vzdělávání) i příprava 

pořadů určených pro žáky a studenty základních a středních škol, a to přesto, 

že za některé z nich (napřiklad Otvírání studánek, Zlatá zebra, ABC docela 

malých doktorů) získal rozhlas mimořádné uznání i v zahraničí. Jestliže 

                                                           
15 Například BRANŽOVSKÝ, Josef. 1993. Tradice rozhlasových vzdělávacích pořadů. In: 
Rozhlasová práce, 1993, č. 2, , s. 12 – 13. 
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se rozhlas v oficiálních dokumentech ke vzdělávání slovně hlásil, ve skutečnosti 

po řadu let na specializované vzdělávací pořady, sledující vzdělávací cíl 

a uplatňující základní didaktické zásady, povětšině rezignoval s odůvodněním, 

že vzdělávání a osvěta by měly prolínat veškerou programovou tvorbu (včetně 

zpravodajství a publicistiky). A to přesto, že vzdělávání je jedním z primárních 

a určujících úkolů rozhlasu veřejné služby. V programové nabídce ale přesto 

po roce 1990 zůstalo k dispozici několik pořadů, které požadavek osvěty 

a kultivace posluchačů i nadále naplňovaly. Byl to například oblíbený pořad 

Meteor, jehož tradice sahá až do šedesátých let a některé literárně dramatické 

a hudební pořady Českého rozhlasu 3 – Vltava, určené pro tzv. náročného 

rozhlasového posluchače. Postupně vznikly ale také nové pořady, které 

pomáhaly doplňovat a rozšiřovat vědomostní základ posluchačů, například 

posluchačsky úspěšné Toulky českou minulostí (vysílané od roku 1995) či cykly 

dokumentů, připravované zejména od konce devadesátých let, věnované často 

tématům, která byla dříve tabuizována, například Příběhy 20. století. 

Zásadní význam v nejasných a nepříliš koncepčních přístupech 

ke vzdělávání (a výchově) rozhlasem ale měl vznik internetové stanice 

Leonardo. Její program byl od počátku vysílání (1. září 2005) cílevědomě 

zaměřen především na „popularizaci vědy, techniky, přírody, historie 

a medicíny“. Specializované publicistické magazíny, rozhovory s významnými 

osobnostmi současného českého vědeckého života a diskuse s odborníky 

k aktuálním vědeckotechnickým tématům jsou koncipovány nejen tak, aby 

posluchačům přinášely nové poznatky, ale aby je motivovaly k dalším 

vzdělávacím aktivitám.  

Ke zvyšování kulturní úrovně posluchačů a jejich estetického cítění 

samozřejmě přispívaly také literární a dramatické pořady, vesměs však určené 

pro specializovanou skupinu příjemců.  

 

6. Žánrová skladba rozhlasového zpravodajství a pub licistiky, stavba 

zpráv a zpravodajských relací, spojení zpravodajstv í s publicistikou  

 Přijetí demokratických principů a zásad rozhlasové žurnalistické tvorby 

se od počátku devadesátých let promítlo také do žánrové struktury 
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rozhlasového zpravodajství a publicistiky. Striktní zásada oddělení informace 

od jejího hodnocení, zprávy od komentáře, vedla k vyloučení hlavní 

a nejfrekventovanější zpravodajské žánrové formy předlistopadového období – 

komentované zprávy. Zpravodajství tak mělo být budováno na principu 

objektivnosti, nestrannosti, s maximální snahou vyloučit při tvorbě zprávy 

subjektivní stanovisko. V této koncepci nemohla komentovaná zpráva, 

přinášející posluchačům nejen informaci o události, ale současně také její 

hodnocení, uspět. 

 Ze zpravodajských relací také téměř zmizela tzv. tečka za zprávami, 

která byla před rokem 1990 využívána velmi často v hlavních zpravodajských 

relacích (například v Rozhlasových novinách). Důvodem byla jiná struktura 

zpravodajských relací po roce 1990, ve kterých by tečka za zprávami jako žánr 

uplatňující i prvky beletrie, ironie, nadsázky atd. neměl místo.  

Nejfrekventovanějším zpravodajským žánrem se stala klasická čtená 

zpráva, často interpretovaná na mikrofon jejím autorem – moderátorem. 

Druhým nejfrekventovanějším žánrem byla zpráva zvuková, zpravidla 

připravená přímo v místě události, často jako očité svědectví, přenesená 

do studia pomocí mobilní přenosové techniky (nezřídka mobilním telefonem) 

a odvysílaná ze záznamu nebo živě. Méně zastoupena byla její žánrová 

varianta – reportážní zpráva, v níž informační hodnotu sdělení redaktora 

doplňuje zvukové pozadí události. Poměrně malé zastoupení měla v pomyslné 

škále zpravodajských žánrů (zvláště v regionálních studiích) dialogická forma 

zprávy – zpravodajský rozhovor. Jeho místo zaujímá v publicistické části relace 

publicistický rozhovor, který je dnes nejrozšířenějším žánrem v rozhlasové 

publicistice. 

 Většina zpráv má nejčastěji tzv. významovou kompozici (nejdůležitější 

věta, klíčové slovo, jsou umístěny do v tzv. čela zprávy, první věta zároveň 

představuje její titulek, od čela dále informační hodnota zprávy klesá). 

V posledním desetiletí se rozšířila tzv. zpráva s měkkým začátkem, u níž první 

větu tvoří uvozovací sdělení, informující posluchače o tématu zprávy, 

a pak teprve následuje vlastní text zprávy s významovou stavbou. Méně časté 

jsou kompozice chronistická (retrospektivní) a kontrachronistická.  
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 Ve srovnání se zpravodajstvím před rokem 1990, mají velmi časté 

zastoupení ve zpravodajských relacích tzv. skládačky, které jsou tvořeny 

montáží čteného textu a autentického zvuku, tvořeného obvykle sdělením 

kompetentní osoby k tématu. Čtený text velmi stručně vyjádří podstatu zprávy, 

pak následuje sdělení dotázané osoby a opět čtený text, který informaci 

dokončí. Méně často se objevují tyto typy zpráv připravené jako konfrontace 

informací více subjektů. 

 Charakteristickým rysem ve vývoji rozhlasového zpravodajství v poledno-

vém období bylo také výrazné zkrácení stopáže jednotlivých zpráv 

a zpravodajských relací. Sotva si dnes dokážeme představit půlhodinovou 

hlavní podvečerní zpravodajskou relaci Rozhlasové noviny, jak byla vysílána 

ještě na konci osmdesátých let, nebo dokonce tutéž relaci v padesátých letech, 

která se vysílala v délce 60 minut. Spojení zprávy o události zároveň 

s hodnocením této události (komentovaná zpráva) vedlo často k tomu, 

že jednotlivá zpráva měla spíše charakter poznámky nebo komentáře a její 

časový rozsah činil 10 i více minut. Byla tedy často delší než dnešní běžná celá 

zpravodajská relace.  

 Zkrácení zpráv a zpravodajských relací odpovídá životnímu stylu dneš-

ního posluchače, který chce slyšet podstatu události v co nejsofistikovanější 

podobě, pohotově, nejlépe v přímém přenosu. Z toho důvodu nepřevyšovala 

průměrná délka zprávy jednu minutu, pokud byla doplněna zvukem, činil její 

rozsah obvykle jednu a půl minuty. Zpravodajská relace byla tvořena v průměru 

pěti zprávami, hlavní zpravodajská relace byla navíc doplněna třemi až čtyřmi 

titulkovými zprávami (headlines). Délka zpráv a zpravodajských relací byla 

postupně upravována s ohledem na formát stanice a cílovou posluchačskou 

skupinu. Posluchači si na kratší zpravodajství zvykali jen pomalu – často vyčítali 

nesrozumitelnost zpráv, jejich povrchnost a nedostačující informační hodnotu. 

Tomu přispělo i nahrazení tradičního hlasatelského projevu moderovaným 

projevem, na který předtím nebyli posluchači zvyklí.  

Snaha oddělovat zpravodajství od komentáře vedla k oslabení vazby 

mezi zpravodajstvím a publicistikou. Maximálně stručné zpravodajství 

však samo o sobě nemůže posluchači objasnit složité dění současného světa. 
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Proto by na informaci o významné události měla navazovat aktuální publicistika, 

která by základní informaci, poskytnutou ve zpravodajství, pohotově objasnila 

v širších souvislostech a vysvětlila posluchači její význam. Bez návazného pub-

licistického objasnění události může vznikat útržkovitý, klipovitý (fragmentární) 

obraz světa, který je někdy médiím vytýkán jako „vytváření virtuální reality“. 

Tato těsná vazba mezi zpravodajstvím a publicistikou nebyla vždy 

respektována (kromě Českého rozhlasu 6, který ovšem vyhledávají náročnější 

posluchači se zájmem o analytickou publicistiku).  

Charakteristickým rysem zpravodajství po roce 1990 tedy bylo 

zjednodušování tvaru zpravodajských relací. Zpravodajství z toho důvodu často 

působilo jednoduchým, stereotypním dojmem, žánrově chudým. Změnila 

se ale také zvuková grafika zpravodajských relací, která byla mnohem 

nápaditější a poutavější než dříve. Znělky, jingly, dynamický hudební podkres 

měly za úkol připoutat a udržet pozornost posluchačů. Grafika v rozhlasu 

veřejné služby ale působila přiměřeněji a citlivěji než u většiny soukromých 

rozhlasových stanic, kde má někdy zpravodajská relace v důsledku 

nepřiměřené zvukové grafiky téměř charakter melodramu. Nové technické 

komunikační prostředky také umožnily ve větší míře než dříve zvýšit počet 

živých vstupů z místa aktuálního dění, na druhé straně se ale také objevily 

zprávy, které mají tzv. nadčasovou platnost. 

Významné změny prodělala také žánrová struktura rozhlasové 

publicistiky. V zápětí po roce 1990 došlo k výrazné redukci tzv. analytických 

monologických žánrů – zejména komentáře, poznámky a kritické glosy. 

Zejména komentář z vysílání téměř zmizel. Důvodem bylo jejich 

propagandistické zneužití v předlistopadovém rozhlasovém vysílání. Dnes tyto 

žánry mají opět své místo v publicistické tvorbě, zejména Českého rozhlasu 6, 

ale ve větší míře se objevují i na dalších okruzích a ve vysílání regionálních 

studií. 

 Ještě na přelomu minulého a tohoto století se v odborné veřejnosti 

hovořilo o krizi rozhlasové reportáže. V prvních polistopadových letech totiž 

došlo jak ke snížení počtu reportáží ve vysílání, tak také k jejich novému pojetí. 

Za reportáž se nezřídka označoval každý příspěvek, který byl natočen 
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v exteriéru, mimo rozhlasové studio. Velmi často šlo o reportážní rozhovor, 

který byl jako reportáž vykazován, ačkoliv postrádal téměř všechny její 

charakteristické znaky. K určité nápravě přispělo několik vzdělávacích akcí 

pro rozhlasové pracovníky, které byly věnovány teorii a praxi rozhlasové 

reportáže. Kromě sportovních reportáží se mění tvar ostatních reportážních 

forem, zejména ucelené reportáže, která se z časových důvodů často nahrazuje 

reportážním vstupem (popř. sérií reportážních vstupů) a reportážní zkratkou. 

Vedle reportáže jako žánru se ve vysílání objevuje také reportáž jako metoda 

tvorby – zejména v dokumentech a pásmech.     

 Nejrozšířenějším žánrem polistopadového období se nepochybně stal 

rozhlasový publicistický rozhovor. Reflektoval přechod ve společnosti 

od jednostranného monologu z řídícího centra k občanům k demokratické 

výměně názorů. Rozhlasový rozhovor, interview (a jeho žánrové formy – 

anketa, beseda, rozhlasový dispečink), pronikl téměř do všech dalších forem 

rozhlasového vysílání a stal se nosnou páteří všech publicistických magazínů. 

Někdy bylo jeho zastoupení ve vysílání označováno až jako inflační (moderátor 

si k tématu pozval hosta, ačkoliv podstatu pojednávaného problému 

by mohl lépe a efektivněji zpracovat sám). 

Velký rozvoj zažívá v posledním desetiletí rozhlasový dokument (pásmo, 

feature). Jeho autoři se mohli věnovat v nových společenských podmínkách 

bez jakýchkoli cenzurních omezení všem aktuálním tématům, která jsou 

společensky závažná nebo pro posluchače zajímavá. Častým tématem proto 

byla „bílá místa“ v naší nedávné historii. Zejména na okruzích Českého 

rozhlasu 2 – Prahy a Českého rozhlasu 3 – Vltavy byly připraveny desítky 

dokumentů a několik rozsáhlých dokumentárních cyklů. 

 

7. Jazyk a styl zpravodajství a publicistiky 

 V současné době jsme svědky stále naléhavějších kritických hlasů 

z odborné i laické veřejnosti, které upozorňují, že kultura mluvené češtiny není 

na dobré úrovni a stále klesá.16 Toto skeptické konstatování se týká také 

mediální scény, včetně rozhlasu veřejné služby. Byl to ale v minulosti zejména 
                                                           
16 Podrobněji například: Proměna rozhlasového výrazu a tvaru. In: Sborník příspěvků z jarního 
semináře 2003. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 2004. 
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rozhlas, který se snažil udržovat spisovný standard mluvené češtiny, 

a to i přesto, že kultivovaný mluvní projev nebyl ani v minulosti ve veřejnosti 

považován za prestižní osobnostní prvek. Z výzkumů úrovně jazykové kultury 

provedených v devadesátých letech vyplývalo, že ve srovnání s televizí byla 

celková úroveň řeči v rozhlase veřejné služby lepší. Rozhlas byl také hodnocen 

jako významný prostředek kultivovaného řečového vzoru, který byl veřejností 

přejímán. Výzkumy z posledních let ale ukazují, že kvalita řeči rozhlasových 

mluvčí, včetně redaktorů a moderátorů zpravodajských a publicistických 

pořadů, klesá a dostává se na „televizní úroveň“. Předpokládá se, že tento 

nelichotivý stav byl vyvolán změnami v sociokulturní společenské situaci a také 

vlivem soukromých rozhlasových stanic. Většina z nich často zdůrazňuje, 

že záměrně používají tzv. „odlehčené“ vyjadřování proto, aby se přizpůsobily 

posluchačům. Ve skutečnosti se tímto konstatováním obvykle jen zakrývá 

neznalost jazykového standardu a ústup od kultivovaného hovorového jazyka 

(t. j. mluvené podoby spisovné češtiny) vedoucí až k podbízivé vulgárnosti. 

Přestože se v rozhlase veřejné služby nesetkáváme tak často s prvky obecné 

češtiny, expresivy a slangy, jako ve většině soukromých stanic, přesto 

se v projevech redaktorů a moderátorů objevují četné chyby. Jde zejména 

o nesprávnou artikulaci, chybné frázování, nevhodné tempo řeči, špatnou 

intonaci, chybné kladení přízvuku, potíže dělá i skloňování, výslovnost cizích 

jmen v češtině, dýchání. Tyto prohřešky se objevují zejména v nepřipravených 

projevech v živém vysílání. Ve zpravodajských a publicistických textech se také 

často objevovaly módní publicismy, například „státní kasa“, „shodit vládu“, 

„prezidentský post“. Je zřejmé, že větší zastoupení dialogických forem 

ve zpravodajství a publicistice, přechod na tzv. autorskou interpretaci textů 

a upřednostňování mluvnosti, přirozenosti a bezprostřednosti mluvního projevu 

klade na kultivovanost rozhlasových profesionálních mluvčí vyšší nároky 

než dříve. To však zároveň klade vyšší nároky na jejich profesionální přípravu.  

 

8. Mění se také poslucha či  

 Po roce 1990 došlo v Česku, stejně jako v řadě dalších 

postkomunistických zemí, k výrazné změně životního stylu. „Lidé přecházejí 
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postupně od životního stylu, který je založen na práci jako dominantě, na práci 

jako dominantní hodnotě i základní činnosti, k životnímu stylu, který je založen 

na konzumu, na spotřebě.“17 Současně se mění i „postavení rozhlasového 

vysílání ve struktuře lidských aktivit. To znamená, že rozhlas, který zaujímal 

dříve často výsadní postavení, které bylo přesně situováno do struktury lidských 

činností, do rozvrhu lidského dne, se naráz ocitá marginalizován…“.18  

Tato slova sociologa potvrzují výzkumy rozhlasových posluchačů, které 

byly v uplynulých dvaceti letech uskutečněny. Vyplývá z nich postupný pokles 

zájemců o rozhlasové vysílání, zvláště u posluchačů mladších věkových 

kategorií. Necelých deset let po listopadových událostech mohl Český rozhlas 

jen konstatovat, že: „Ze současného rozhlasového publika naše stanice oslovují 

zhruba třetinu. V této třetině výrazně převládají posluchači vyššího věku, 

od čtyřicítky výše. Posluchačů mladší věkové kategorie, zhruba do 40 let, 

má Český rozhlas podstatně méně, než by odpovídalo jejich zastoupení 

v populaci. Tito posluchači převažují u soukromých rádií. Nad čtyřicítkou 

je tomu naopak.“19 Přestože zahájením vysílání Radia Wave, určeného pro 

mladé posluchače, se tento nepříznivý věkový stav alespoň přechodně zlepšil, 

zůstává otázka „jaký program připravovat a jak jej diferencovat podle 

posluchačských zájmů a potřeb“ stále závažnou. Je zřejmé, že i po roce 1990 

byla hlavním motivačním činitelem pro poslech rozhlasu u mladších posluchačů 

hudba.  Zatímco ve věkové kategorii mezi patnáctým a dvacátým rokem 

je hudba preferována nad mluveným slovem v poměru 70%:30%, pak se poměr 

v preferenci slova a hudby vyrovnává na 50:50% až ve věkové kategorii 

nad 70 let. Výzkumy také potvrdily, že vztah k rozhlasovému zpravodajství 

je determinován věkem. V nejmladších věkových kategoriích do dvacet let 

se markantně projevuje nezájem o zpravodajství a obecně o mluvené slovo 

vůbec. Mladí lidé ve věku adolescence přijímají mluvené slovo jen jako 

nezbytný doprovod k hudebním pořadům a rozhlasové zpravodajství 

                                                           
17 PETRUSEK, Miloslav. 1998. Příspěvek na semináři Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. 
Rozhlasové vysílání a (jeho) posluchači. In: Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou 
tvorbu za rok l998. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1998, s. 15. 
18 Tamtéž, s. 14. 
19 HRADECKÝ, Václav. 1998. Příspěvek na semináři Sdružení pro rozhlasovou tvorbu: 
Rozhlasové vysílání a (jeho) posluchači. In: Sborník z tvůrčích akcí Sdružení pro rozhlasovou 
tvorbu za rok 1998. Praha: Sdružení pro rozhlasovou tvorbu, 1998, s. 24. 
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a publicistiku nezřídka zcela odmítají. Zájem o informace z rozhlasového 

vysílání se začíná objevovat až po dvacátém a výrazněji až po třicátém roce 

a narůstá se zvyšujícím se věkem posluchačů.20 Při úvahách o změnách 

rozhlasových programových struktur, k nimž v současné době dochází, 

je nezbytné tyto skutečnosti, alespoň co se týče zpravodajského a 

publicistického programu, respektovat. 

 

Závěrem 

Rozhlas veřejné služby stojí v současné době na rozcestí. Nadšení 

po roce 1990 ze získané možnosti svobodně tvořit a svobodně vyjadřovat 

názory podporující rozvoj humanity, demokratické a pluralitní společnosti 

je konfrontováno s novými limity a omezeními – zejména ekonomické povahy. 

Přes problémy, s nimiž se rozhlas veřejné služby potýkal, dává jeho dosavadní 

vývoj naději, že skeptické hlasy předpovídající zejména v souvislosti s rozvojem 

tzv. multimédií jeho postupný zánik, jsou liché. Svou každodenní činností 

rozhlas dokládá, že je schopen úspěšně obstát v konkurenci s ostatními médii 

i problémy, jež přináší každodenní život. 
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ВАСИЛЬ ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ – РЕДАКТОР                                 

І СПІВРОБІТНИК  ЖУРНАЛУ «НАША ЗЕМЛЯ» (1927 – 

1928)1 

Vasiľ Grendža-Donský – šéfredaktor a spolupracovník  

časopisu Naša Zemľa (1927 – 1928)  

 

М á r i a   F O L L R I C H O V Á 

 

ABSTRAKT:  Predkladaná štúdia je príspevkom k výskumu žurnalistickej činnosti Vasiľa 

Grendžu-Donského (1897, Volové, Ukrajina – 1974, Bratislava) – ukrajinského básnika, 

spisovateľa, novinára. Bol zakladateľom literárneho a spoločensko-politického mesačníka Naša 

Zemľa (Naša Zem, 1927 – 1928). Prvý rok bol šéfredaktorom a druhý rok spolupracovníkom 

redakcie. Štúdia je venovaná jeho novinárskej i redakčnej práci v tomto časopise. Vasiľ 

Grendža-Donský tu uverejnil 42 poetických, sedem prozaických diel, 22 publicistických 

príspevkov a päť etnografických materiálov.   

 

АБСТРАКТ: Пред'явлена наукова стаття – внесок у дослідження журналістської 

діяльності Василя Ґренджі-Донського (1897, Волове, Україна – 1974, Братислава) – 

українського поета, письменника, журналіста. Він був засновником літературного та 

громадсько-політичного щомісячного журналу «Наша Земля», 1927 – 1928). Перший рік 

він був редактором а другий рік – співробітником редакції. Наукова стаття присвячена його 

журналістській і редакційній роботі в цьому журналі. Василь Ґренджа-Донський тут 

опублікував 42 поетичні, сім прозаїчних, 22 публіцистичних творів та п’ять етнографічних 

матеріалів.    

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  Vasiľ Grendža-Donský, Naša Zemľa, novinár, šéfredaktor, spolupracovník. 

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: Василь Ґренджа-Донський, «Наша Земля», журналіст, головний 

редактор, співробітник. 

 

                                                           
1 Príspevok je v zborníku publikovaný v pôvodnom ukrajinskom jazyku, nakoľko významnú časť 
textu tvoria citácie z časopisu Naša Zemľa (1927 – 1928) písanom a vydávanom v ukrajičine. 
V takejto podobe ho zároveň autorka prezentovala na medzinárodnej konferencii s názvom 
Slovensko-ukrajinské literárne vzťahy – Medzinárodný seminár pri príležitosti 115. výročia 
narodenia Vasiľa Grendžu-Donského. 
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Девіз: 

«Люблю тебе, мій рідний краю, 

Мов до матусі я горнусь. 

Ридаєш ти - і я ридаю, 

Смієшся ти - і я сміюсь.» 

Василь Ґренджа-Донський 

 

На могилі Василя Ґренджі-Донського на братиславському цвинтарі 

«Солов'їна Долина» встановлено кам'яну плиту з хрестом і бандурою. Під 

цими символами викарбовано слова: «Співець карпатських полонин 

Василь Гренджа-Донський» та девіз – вище наведену строфу з його вірша. 

Василь Ґренджа-Донський (23 квітня 1897 року, Волове, сьогодні 

Міжгір'я /Україна/ – 25 листопада 1974 року, Братислава) – український 

поет, письменник, журналіст, громадсько-культурний діяч, редактор 

щоденної газети Карпатської України «Нова свобода», співредактор 

часопису «Русинъ». В його короткій характеристиці автори забувають про 

цікавий, хоча короткий період життя Василя Ґренджі-Донського, коли він 

працював редактором (в 13 номерах) і згодом співробітником редакції 

щомісячного літературного і суспільно-політичного журналу «Наша Земля» 

(в 10 номерах). 

Перший номер журналу «Наша Земля» побачив світло світу 15-ого 

лютого 1927 року. Редагував його Василь Ґренджа-Донський, а від 

третього номера другого річника Комітет, а за редакцію відповідав Іван 

Мешко. Останній номер вийшов 2-ого січня 1929 року за грудень 1928 року. 

За 1927 і 1928 роки таким чином вийшли 23 номери журналу. Перший 

річник виходив на 16, а другий на 32 сторінках формату 27,7 х 20,3 см. 

Останній номер вийшов на 24 сторінках. Редакція знаходилась в Ужгороді 

по вулиці Списька 1. Поодинокий номер коштував дві корони 

чехословацькі, передплата на території Чехословацької Республіки 20 Кч  

а за кордоном один долар. Після подвоєння кількості сторінок журналу 
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поодинокий номер коштував три Кч, переплата в ЧСР, Польщі, Австрії та 

Югославії 30 Кч, а за кордоном 1,5 долара.  

В передовій статті першого номера журналу під заголовком «Наше 

завдання» з підписом РЕДАКЦІЯ наведено:  

 «Те саме прокляття, що переслідувало наш нарід в давній Росії та 

в Австрії, прийшло врешті й до нас. Там робили з нашого народа 

«Малоросів», «Рутенів» чи «Русинів», а тепер хочуть із нас зробити 

малий народець, без культури, без історії, без літературної мови – 

«Руснаків» – на те, щоби нас потому лекше ковтнути (промкнути).  

(…) І хоч нарід стогнав під страшним тягарем неописаної нужди, 

безробіття, надмірних податків та всяких благ, наші провідники 

вказували на свої культурні надбання, на «рідне» шкільництво, та на 

освітну позашкільну працю (дарма, що 33 % дітей виростає 

неписьменними!). Але довелося й їм ствердити, що пануюча нація кинула 

врешті маску слав'янофільства і показала своє правдиве обличчя – 

виявила свої чехізаторські стремління. 

Не лиш, що на заході йде на наш народ хвиля словакізації, нам 

грозить в самім нашім центрі чехізація. А все таки ця інтелігенція не 

може знайти між собою спільної мови, вона дальше крутиться                  

в трудному колесі та веде божевільний танець довкола «язикового 

вопроса» й дальше помагає вбивати клин у живе тіло самого народу, 

роз'єдиняючи його від закарпатських братів. 

І тому ми, молода генерація, мусіли собі сказати, що годі нам 

дальше мовчати. Годі приглядатися до божевільних танків (танців), щоб 

не сказали самі про себе колись словами батька Тараса Шевченка: 

 

А ми дивились і мовчали, 

Та мовчки чухали чуби,  

Німії, подлії раби. 

 

 (…) Даємо вам нову зброю – наш журнал – у ваші руки. Є тепер 

Вашим завданням, щоби цю зброю заставили як найкраще. 
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 Поширюйте наш журнал, передплачуйте та з'єднуйте 

передплатників, збирайте на пресовий фонд нашого журналу, пишіть до 

нього про все, що вас болить, а тоді наш журнал буде в силі сповнити 

своє завдання. Давайте по маленькій цеглині, а ми збудуємо твердиню, 

що буде нам охороною проти всяких чужих нападів.»2  

 В передовій статті далі наводилось, що було плановано, що 

«Земля», тобто «Українська Земля» появиться початком листопада 1926 

року. Ужгородська поліція не дозволила журнал з такою назвою. Не 

допомогли протести. «Губерня дала рацію поліції.»3 Для того, щоб журнал 

міг виходити під назвою «Наша Земля», була потрібна запорука – кавція    

в сумі 10 000 Кч. Інші газети кавцію не платили.  

За передовою статтею було опубліковано вірша Ґренджі-Донського. 

 

Я завидую вовкам.  

 

Не раз завидую вовкам, –   В проклятих горах камяних 

Хоч і страшна їх доля :   З вовками голодуєм, 

Їх мучить холод, голод, смерть, –  Але вовки бодай вільні, 

Ще й куля жде від поля…  А ми… тюрми будуєм…4 

 

Передові статті в періоді, коли журнал редагував Василь Ґренджа-

Донський, виходили переважно без підпису (п’ять номерів), чотири рази     

з підписом Августина Крука, два рази Редакція і один раз Василь Ґренджа-

Донський. Їх темами були насамперед актуальні політичні теми («У восьму 

річниця ‘визволення’», з'їзд «Центрально Русской Народной Ради», про 

комедію з автономією, «Акція Ротерміра» – реакція на статтю в газеті 

«Дейли Мейл», в якій власник газети виступав за ревізію тріанонського 

мирового договору на користь «Мадярщини», «По Підкарпатті. Країна 

темноти, нужди, голоду й … чехізації», «Десята річниця жовтневої 

революції», «ГНИЛЬ. Причинки до колоніального режіму на Підкарпатті»), 

                                                           
2 РЕДАКЦІЯ. Наше завдання. In: «Наша Земля», річ. 1, № 1, 15.02.1927 року, стор. 1. 
3 РЕДАКЦІЯ. Наше завдання. In: «Наша Земля», річ. 1, №. 1, 15.02.1927, стор. 2. 
4 Там же. 
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із сфери культури («Підсумки культурного будівництва на Україні») та 

освіти («Ще про наше шкільництво»), вітання «З Новим роком» (Редакція) 

та літературні теми: «Тарас Шевченко (до 113 річниці народження)» та 

оповідання Василя Стефаника «Діточа пригода».  

 Передову статтю, чи точніше соціальний репортаж на звичайному 

місці передової статті, «По Підкарпатті. Країна темноти, нужди, голоду  

й … чехізації»5 Василь Ґренджа-Донський розпочав констатуванням: 

«Загально відомо, що на Підкарпатті між українським населенням панує 

страшна біда. Але в порівнянні з нуждою населення надужанської долини, 

то наші мараморошські села – то золото, бо надужанське населення 

находиться в ніде на світі нечуваній нужді і темноті, терпить жахливий 

голод.»  

Автор вказав на те, що він попробував принести опис того, що він 

побачив на власні очі і що це тільки «сота частина того, що люди 

переживають» і «Хотівби  закричати на весь світ: ‘рятуйте, бо 

пропадаєм!’» 

 Ґренджа-Донський майстерно вступає в репортаж: «Чудова околиця, 

як тут гарно, як тут мило й весело» – скаже той, що добре пообідав, 

сяде на авто та поїде яких 30 км. І справді. (…) На дорозі стрінувся          

я з чоловіком, йдемо разом до Чорноголовя. Розбалакалися ми. Зачав 

дядько жалітися на свою біду. Дуже бідний чоловік – шість років не бачив 

молока… Має одно телятко, ‘аж бог допоможе виплекати, може буде     

й коровка’. Землі не має, а так, де може, із панського урве трави у вілаху 

(плахта), бо грайцара нема, то нема, за що й купити, врешті кінчтар 

(держава) і не продасть. А в людей так мало землі, що ріжуть за неї… 

Через день діти ходять з міхом на бурян і сушать на полі на зиму 

худобинці , але як зловить гайник, то треба йому два-три дні посидіти 

(різати дрова панам)… Так само за хворост. Писати, читати не знає, 

дітей до школи не посилає, бо голі, босі, нема і на постоли…» 

 Дітей описує таким чином: «Бідні селянські діти босі, в одній 

сорочині, голодом виснажені, бліді-бліді, як тінь. Сухі як дротик, тільки 
                                                           
5 ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ, Василь. По Підкарпатті. Країна темноти, нужди, голоду й … 
чехізації. In: «Наша Земля», річ. 1, № 8, 15.09.1927, стор. 1 – 5. 
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черева великі, розбиті бульбою і нужденним росолом, коли не 

‘хлептанкою…’ Ростуть на ‘чирі’ та на лободі, тож чи можна 

сподіватись із них здорових, сильних людей?» 

 Великий простір автор присвятив рекомендаціям – як вийти з цієї 

скрутної ситуації: «негайне уділення тимчасової помочі», «розписання 

публічних робіт», «поставлення деревляного промислу», «розділити 

державну землю» без оплати або з малою оплатою, «роздати полонини     

і всі пасовиська колективно громадам», «уділювати без процентові, 

довго сплатні позички виключно на заведення расової худоби», «чим 

скоріше закладати курси», «ліквідувати неграмотність і навчати та 

виховувати молодь до цілковитої, радикальної зміни дотеперішньої 

примітивної  господарки, а врешті закладати читальні і кружки 

тверезости та побуджувати народ до самоосвіти.» 

 В кінці репортажу В. Ґренджа-Донський пише: «Знаю, що навіть 

нашим панам ці мої стрічки будуть новою Америкою й вони навіть може 

мене підіймуть на сміх, але відомостях преси не бачив і чужий чоловік – 

німецький журналіст Бруно Фрай, який у своїй книжці пише ось що: ‘люде 

не зойкають, не плачуть. Не бороняться – а вмирають … о, такої 

жахливої картини не знайти ніде … їдять хліб з сушеного сіна і трави, 

що є ніде в світі нечуваною стравою …’ А хто-б сумнівався, тому раджу 

пійти переконатися на власні очі, про все те, а тоді заговорить інакше.» 

 В четвертому номері було опубліковано передову статтю «У восьму 

річницю ‘визволення’» з підзаголовком «До чого ми доробилися?»6 з пера 

Августина Крука. Автор констатував: «Не нам підводити біланс нашого 

дорібку за цей час.», але все ж таки  підвів підсумки:  

«В активах паперова автономія, шкільництво дуже 

проблематичної вартості, такої самої вартості культурний дорібок, 

декілька мільйонів субвенцій культурним і господарським організаціям 

(щоби або могли себе взаємно пожирати або вести розкладову роботу), 

зріст національної свідомости підкарпатського українського населення 

наслідком шовінізму пануючої нації. Тай годі!  
                                                           
6 КРУК, Августин. У восьму річницю «визволення». In: «Наша Земля», річ. 1, № 4, 
15.05.1927 року, стор. 1 – 4. 
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В пасивах, замість автономії крайно сцентралізоване управління 

країною, просто колоніальний режим із хмарою чеських урядовців; 

викликана урядово атомізація в культурному, господарському                    

і політичному житті; політичне перекупство й продажність; 

безшабашне панування чеських політичних партій; чеська колонізація; 

обман із земельною реформою; ожебрачування населення податком із 

маєтку й надмірними податками; руйнування промисловости, 

безробіття, голод, розпіячуваня населення, чехізація, бездарність, нашої 

інтелігенції, безрадність політичного проводу. Мабуть досить?»7 

Далі автор аналізував ставлення та цілі окремих політичних партій: 

аграрників, Центральної Руської Народної Ради (об’єднуючої 

«Автономний Земледільський Союз», «Русскую Трудовую Партию» та 

«Християнську Народню Партію»), соціальних демократів та комуністів.8 

Незнайомий автор передової статті «Ще один з’їзд»9 пише про з’їзд 

«Цетральной Русской Народной Ради» 5 червня 1927 року й про три 

причини слабої участі на з’їзді і його невдачі: у з’їзді не взяли участь три 

партії: аграрна, християнсько-народна та соціально-демократична; 

недовір’я населення до «спасенной політики» диктаторських «політиків» 

із Ради та відоме рабство української інтелігенції.  

Незнайомий автор передової статті «Кінець комедії з автономією»10 

пише: «День 1. липня 1927 залишиться крівавими буквами в історії 

українського Закарпаття. Дня 1 липня прийняв чехословацький 

парламент, голосами т. зв. горожанських партій, правительственний 

проект реформи адміністрації, про котру й сам посол  одної із 

правительственних партій, Волошин, сказав, що це ганьба. Цею 

постановою чехословацький парламент  одним почерком пера зніс ті 

окремі права Підкарпаття, котрі воно одержало дня 10.ІХ.1919                 

в сенжерменському договорі й дня 29.ІІ.1920 р. таку саму форму далеко 

                                                           
7 КРУК, Августин. У восьму річницю «визволення». In: «Наша Земля», річ. 1, № 4, 
15.05.1927 року, стор. 1. 
8 Там же, стор. 2 – 3.  
9 Ще один з'їзд. In: «Наша Земля», річ. 1, № 5, 15.06.1927 року, стор. 1 – 2. 
10 Кінець комедії з автономією. In: «Наша Земля», річ. 1, № 6, 15.07.1927 року, стор. 1 – 2. 
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згіршеної адміністрації, як будуть мати й інші частини республики, воно 

тратить своє виняткове значіння в державному організмі.»11 

У другому номері першого річника було опубліковано вірша, 

присвяченого редактору журналу. 

 

ВІД ТЕПЕР НЕ БУДУ… 

(Лірикові В. Ґренджа-Донському) 
 

Від тепер не буду скромний,  Зза Карпат вже сонце сходить 

Ні сонливий, ні байдужий,  І гора пшеницю зродить,  

Свій зір гордо підійму!   Проч летаргію з душі!  
 

Мій народ великий, славний  І тоді прапор наш гідний 

І на число колосальний:   Розгорне в шир вітер східний… 

Сорок мільйонів душ!   Гей, деж бо той час?... 

        ДЕНИС ЗІРНИЦЬКИЙ12 
 

Журнал публікував статті про політичні питання і в середині журналу, 

найчастіше в рубриці «Політика». Певні риси прогнозу містить аналітична 

стаття «Перед новою світовою війною?»: «Цікавоб тепер розглядатися, 

як буде виглядати найблища війна. (…) Отже тепер на випадок війни, всі 

будуть однаково виставлені на смерть: чи вояки на фронті, чи жінки 

десь у найдальшому закутку краю. Оборонитися проти цієї страшної 

війни ніхто не може – так само, як дотепер було неможливо.»13  

 Редакція журналу приділяла велику увагу питанню чехізації і її 

наслідкам. В першому півріччі вона публікувала статті в  самостійній 

рубриці «Чехізація» (№№ 1, 2, 5) та в інших частинах журналу. Перша 

рубрика «Чехізація» починає словами: «Чехізація Підкарпаття поступає 

в страшний спосіб. Українців з державної служби викидають. Наганяють 

перворядних фахівців інженерів знаменитих педаґоґів, урядовців і т. д.,    

                                                           
11 Там же, стор. 1.  
12 ЗІРНИЦЬКИЙ, Денис. Від тепер не буду… In: «Наша Земля», річ.. 1, № 2, 15.03.1927 
року, стор. 7. 
13 Перед новою світовою війною? In: «Наша Земля», річ. 1, № 1, 15.02.1927 року, стор. 7. 
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а на їх місце садять чехів, щоб і тим прискорити асиміляцію українського 

народа.»14  

В статті «Хто в нас причиняється до чехізації?»15 незнайомий автор 

пише: «Скажемо коротко: наша преса.  

Завівся звичай, чи навіть «добрий тон» вживати в статтях чеські 

слова й тим прищіплювати читачам помимо їх волі чеську термінологію. 

Звичайно, це заводження чеської термінології, це не зла воля,                    

а недбальство редакторі, що хапають за те, що є блище й лінуються 

подумати та вишукати за своїм словом. Цим також дають доказ 

Свойшому & Со, що наша мова дуже подібна до чеської, або властиво це 

попсована чеська мова. (…)  

Може хтось скаже, що редакторам нема часу звертати увагу        

на такі «марниці». Можливо, що воно так. Але не стільки часу стане, 

щоби перечитати вже раз матеріял та заступити чеські слова – 

своїми.»16  

Продовженням тематики чехізації була стаття «Переслідування 

української еміграції»17 з міжзаголовками «Усунули українця, а чеха 

поставили директором української гимназії» та «Українське питання        

й чеське громадянство». 

«Так чеські шовіністи, як і наші кацапи-україножери, стало 

переслідують нещасну українську еміграцію, що опинилась тут. Всі вони 

напосілися на тих 100 – 200 українців, яких що не виїли  звідсіля. Але 

проти того, що Підкарпаття колонізується, на Підкарпатті 45 000 чехів 

поназбігалось із усіх сторін, – ані слова! Проженуть одного українця, то 

на його місце ставлять.» У зв'язку з цим він писав, що «Якраз цього 

фашистам і треба…»18 

                                                           
14 Чехізація. In: «Наша Земля», річ. 1, № 1, 15.02.1927 року, стор. 8. 
15 Хто в нас причиняється до чехізації. In: «Наша Земля», річ. 1, № 1, 15.02.1927 року, 
стор. 9. 
16 Хто в нас прочиняється до чехізації? In: «Наша Земля», річ. 1, № 1, 15.02.1927 року, 
стор. 9. 
17 Переслідування української еміграції. In: «Наша Земля», річ. 1, № 2, 15.03.1927 року, 
стор. 8 – 10. 
18 Там же, стор. 8. 
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Далі продовжувалась рубрика Чехізація із статтями «Ужгородський 

магістрат і наша мова», «Атентат проти прав горожанства державних 

урядовців нац. меншостей». 

 В сьомому номері другого річника В. Ґренджа-Донський опублікував 

на десятьох сторінках передову статтю «Нужда, голод, темнота, розлука  

і ... чехізація. Ровером по Закарпатті»19 у виді соціального репортажу. 

«Нарешті й я дочекався сьогорічної відпустки й замість того, щоб 

відпочити – я взяв колесо і протягом майже двох тижнів обїхав добрий 

шматок землі нашого нещасного Закарпаття.  Головною моєю цілею 

було: збирання етнографічних матеріялів, однакож придивився я й на те 

мізерне життя, серед якого живуть наші бідні верховинці, і можу 

заявити, що ч ніколи не сподівався, що в десяту річницю існування ЧСР 

робилось нам пануючими стільки кривд, обманства і здирства.                 

В найтящу добу лихоліття мадярської февдальности не терпів народ 

такого голоду, не зазнав народ стільки біди, як за панування 

теперішнього колоніяльного режиму чеської шовіністично-

імперіялістичної влади.» В кінці статті В. Ґренджа-Донський обіцяв:          

«В дальшому числі згадаю ще і про другі села та опишу всякі свинства, 

кривди та обдирства, що їх заподіюється нашим нещасним 

верховинським мешканцям.» Цю обіцянку не виконав, але і в наступних 

номерах публікував інформації про наслідки чехізації: «Чехізатори. 

(Замість малого фейлетона)» (№ 9), «Українська торговельна школа      

в Ужгороді в руках чехізаторів», «Чехи перелякались ‘Коломийки’. Ювілей 

в Перечині», «Аналфабети на ужгородській пошті» (№ 10), «Величезний 

наступ на наше шкільництво» (№ 11). До цієї теми висловлювались й інші  

автори, але вони виступали без підпису або під знаками: часто –о–й,          

а також (–), (Ст.), (Ипсилон).    

 Редакція слідкувала й за подіями в Україні. Інформації публікувала   

в рубриках «З українських земель», «Радянська Україна», «З українських 

земель», «Західня Україна», пізніше «З Радянської України». Вагоме місце 

вона виділяла рубрикам «Наука й життя» (медальйони визначних вчених, 
                                                           
19 ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ, Василь. Нужда, голод, темнота, розлука і ... чехізація. Ровером 
по Закарпатті. In: «Наша Земля», річ. 2, № 7, 25.07.1928 року, стор. 1 – 10. 
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питання техніки, природознавства), «З академії наук» або «Академія наук», 

«Культурна хроніка», «Літературна хроніка» або «Культурна                    

і літературна хроніка», в якій було опубліковано статті про визначні 

особистості мистецтва, якими були: Спиридон Теодосієвич Черкасенко 

(1876 – 1940), Леонід Глібів (1827 – 1893), Людвик Бетовен (1770 – 1827), 

Василь Стефаник (1871 – 1936), Микола Виталієвич Лисенко (1842 – 1912), 

Леся Українка. Насамперед в рубриці «Література» редакція публікувала 

поетичні та прозаїчні твори місцевих авторів, включно ряду творів Василя 

Ґренджі-Донського. 

В рамках цієї рубрики Василь Ґренджа-Донський опублікував статтю 

«Підкарпатським українським письменникам і журналістам», в якій 

закликав їх «до оснування товариства молодих українських письменників 

на Підкарпатті (…) Організація малаби завдання не так боронити 

матеріяльні інтереси робітників пера, бо таких інтересів на 

Підкарпатті  ми не маємо, але згуртувати молодих поступових 

українських письменників, без огляду на їх релігійні та політичні 

переконання, для оборони Рідного Слова перед всякими напасниками. 

Хочемо помочи нашим письменникам вийти дальше як поза Ужгород         

і Хуст, хочемо щоб вони ввійшли до загальної української літератури        

і щоби широкі українські простори почули запах закарпатської 

смереки.»20 

В статті «Будуймо на… порожні! Думки про підкарпатську 

літературу»21 Августин Крук авізував нову рубрику «Українське 

письменство» від третього номера другого річника. Хоч в десятому номері 

автор обіцяв продовження словами: «В дальшому числі перейдемо до 

новішого письменства, що розвивається головно на Радянській 

Україні.»22 рубрика вже не появилась.   

                                                           
20 ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ, Василь. Підкарпатським українським письменникам і 
журналістам. In: «Наша Земля», річ. 1, № 6, стор. 11. 
21 КРУК, Августин. Будуймо на… порожні! Думки про підкарпатську літературу. In: «Наша 
Земля», річ. 2, № 2, 25.2.1928, стор. 14. 
22 КРУК, Августин. Українське письменство. In: «Наша Земля», річ. 2, № 10, 25.10.1928, 
стор. 11. 
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Короткі рецензії журнал публікував в рубриках «Критика                    

й бібліографія» або «Библіографія (Книжки)».   

В рубриці «Економіка» редакція публікувала насамперед статистичні 

дані про розвиток господарства в Чехословацькій Республіці і на 

Підкарпатті та коментарі до них. В цій рубриці редакція приділяла увагу      

й соціальним питанням. Від другого номера першого річника в рубриці 

«Всячина» вона публікувала статистичні дані з різних сфер життя.  

Рубрику «Студентський куток» редакція публікувала від десятого 

номера першого річника. Крім іншого опублікувала статтю «З Соц. Союзу 

Підкарп. Студентів у Празі»23.  

Редакція утримувала контакти із своїми читачами. Публікувала їх 

листи під заголовками «Листи до редакції», «Лист з України», «Лист із 

села» а найчастіше «Дописи». 

Редакція також намагалась придбати нових передплатників і читачів.              

В першому номері журналу вона опублікувала звернення до читачів: «Чи 

передплатив, чи ні, а на ПРЕСОВИЙ ФОНД пожертвуй! Не забудь, що      

з гелерів складаються корони.». В одинадцятому номері редакція 

публікувала своєї звернення до читачів під заголовком «Від адміністрації»  

і повідомлення «Передплачуйте і поширюйте одинокий журнал на 

Закарпатті Наша Земля» (стор. 11), в десятому номері «Читайте та 

розповсюджуйте наш журнал!» (стор. 25).  

Рекламу редакція публікувала на внутрішніх сторінках обгортки 

журналу за винятком п’яти номерів. Це були реклами банків, друкарень, 

магазинів та інших підприємців.  

 Від першого номера другого річника від 25 січня 1928 року газета 

почала виходити на 36 сторінках. Структура журналу майже збереглась, 

але більше місця було виділено прозовим творам, економічним питанням, 

рубриці «З Радянської України». Подвоєння кількості сторінок уможливило 

публікувати ряд аналітичних статей і впровадити й нові теми, наприклад, 

спорт.  

                                                           
23 М. М. З Соц. Союзу Підкарп. Студентів у Празі. In: «Наша Земля», річ. 1, № 10, 
25.11.1927 року, стор. 14 – 15. 
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 Від третього номера другого річника від 25 березня 1928 року 

журнал «Наша Земля» редагував комітет а за редакцію відповідав Іван 

Мешко. Редакція в тому ж номері пояснила причину цієї зміни.    

«Тому що деяким панам не подобався виступ Ґренджі-Донського, як 

редактора «Н. З.», вони постарались, щоб він «не експонувався» і не 

підписував журнал як редактор. Умотивування їм не тяжке, досить 

«сконстатувати» те, що виступ урядовця інституції, де він працює на 

кусок хліба собі й родині, може, – борони господи – пошкодити як 

інституції (приватна – прим. ред.), так і йому самому (які вони 

добросердні! – прим. Ред.) і тому взиваємо… і т. д. (…)  

Журнал вестиметься як і дотепер без жадної зміни ані 

політичного, ані культурного напрямку, й надалі боронитиме інтереси 

підкарпатських селян, робітників та поступової інтелігенції.»24 

В цьому номері журналу було опубліковано вірша «Пророкові – 

великому Кобзареві» (його прочитання було на Шевченківському святі 

заборонено поліцією).  
 

Пророкові – великому Кобзареві 
 

В задумі ніч пройшла, вже день білів,  І дармо воріг скребе в зуби 

Воскова свічка догоряє,     І хоче розлучити нас, –   

Поет склонився над Кобзарем своїм,   Ми не підем до власної загуби, 

Неначе з кріпаками розмовляє:   Бо в нас Кобзар, у нас Тарас! 
 

– Брати мої!      Його огненнії слова 

За що ви пропадаєте,     Карпаття зрозуміло,  

За що ви так страдаєте?    Він нас веде на спільний шлях,  

Брати мої!      А ми ступаймо сміло!25  

Орли мої! (…) 
 

                                                           
24 РЕДАКЦІЯ. Кому можна, а кому ні! In: «Наша Земля», річ. 2, № 3, 25.03.1928 року, 
стор. 9. 
25 ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ, Василь. Пророкові – великому Кобзареві. In: «Наша Земля», річ. 
2, № 3, 25.03.1928 року, стор. 1 – 2. 
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Далі в номері було опубліковано його вірш «А на горі горять вогні», 

оповідання «За гроші» та вірш «Пісні і – ти».26  

В статті «Поліція заборонила прочитати вірш Ґренджі-Донського. – 

Інцидент між автором вірша й комісарем поліції» автор під знаком (–) 

пише: «Дня 17.ІІІ. ц. р. відбулось свято 67-ої річниці з дня смерті               

Т. Шевченка. (…) в програмі (…) шостою точкою був вірш Ґренджу-

Донського «Пророкові», який на іншому місці поміщуємо. В останній хвилі, 

зараз перед виставою, голова комітету др. М. Бращайко повідомив 

поета Ґренджу-Донського, що його точка відпадає, бо поліція не 

дозволила перечитати таки самим автором його вірш, аргументуючи, 

що вірш до Цив. Управи для цензури не предложено, хоч сам автор копію 

вірша перед 3-ма днями комітетові передав. Чи комітет предложив до 

цензури, чи ні, не наше діло (з програми ані одну точку, навіть промову 

не предложено до цензури, а зараз перед виставою за кулісами комісар 

переглянув, над шостою спинився, а решту одобрив. Мабуть йому о цю 

6-у точку й розходилось! (прим. Ред.), а факт, що поліція не дозволила 

його перечитати. 

Знати треба одначе, що на Підкарпатті і взагалі в ЧСР, 

попередня цензура не екзистує (…) На це встав автор у третьому ряді  

і повідомив голосно публіку, що його вірш поліція заборонила, Комісар 

поліції сильно обурився за правду, взиваючи до порядку, щоб «не 

підбурював народ, бо…» і тут грозив навіть розігнанням публіки. На 

щастя до цього не дійшло, бо публіка здержалась від всяких 

демонстрацій, і концерт пройшов гладко.»27  

В статті «Відповідь на отвертий лист у «Свободі»28 Василь 

Ґренджа-Донський відповів на статтю-напад Ал. Наріжного в газеті 

«Свобода» під заголовком «Долу з маскою» та реагував на твердження, 

                                                           
26 Рубрика Література. In: «Наша Земля», річ. 2, № 3, 25.03.1928 року, стор. 10 – 11.  
27 (–). Поліція заборонила прочитати вірш Ґренджі-Донського. – Інцидент між автором 
вірша й комісарем поліції. In: «Наша Земля», річ. 2, № 3, 25.03.1928 року, стор. 5 – 6. 
28 ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ, Василь. Відповідь на отвертий лист у «Свободі». In: «Наша 
Земля», річ. 2, № 3, 25.03.1928 року, стор. 8. 
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що він чийсь наймит. «Можу вам тільки сказати, що не буду змивати 

болота, котрим мене обкидають, бо це болото висхне й само відпаде!»29 

Редакція часто реагувала на статті інших газет чи журналів («Дейли 

Мейл», «Свобода», «Карпатська Правда», «Возрожденія» та інші). В статті 

«Знову язикове питання» невідомий автор писав про статтю ужгородської 

культурно-політичної тижневої газети «Свобода», в цей час органу 

Християнсько-народної партії Підкарпатської Русі, головним редактором 

якої був Августин Волошин. В кінці статті було опубліковано Примітку: 

«Вже по замкненні цього числа та по зложенні статті звернувся наш 

редактор до п. посла Волошина, як головного редактора «Свободи»,       

з запитанням, як розуміти цю статтю про язикові спори. П. посол 

Волошин заявив, що він стоїть на становищі літературної української 

мови та береження її чистоти, але з огляду на консервативців є за 

етимологією. Заявив дальше, що не мав на меті в статті того, що 

підсувають йому „Podk. hlasy“ – але в такому випадкові, як погодити 

таку заяву про українську мову з тим місцем в статті, де про українську 

мову говориться як про зовсім окрему від тутешньої, та про 

витворювання окремої місцевої літератури?! І як тоді погодити заяву 

про береження, чистому мови з мовою «Свободи», повною чехізмів, 

словакізмів, русицизмів і т. д.?! Остає факт: Scritpa manent (Написане – 

залишається – примітка автора), вони переконують краще, чим заяви, не 

підперті ніякими ділами.»30 

Редакція зверталась і до «Карпатської Правди». Реагувала на 

статтю «На дорозі до фашизму», в якому було журнал обвинувачено        

«в залицянках до пансько-попівського українск. лагера, у бажанні 

‘насаджувати у нас український фашизм‘». Редакція пояснила, що «нашим 

прапором є оборона інтересів укр. робітників, селян і трудової 

інтелігенції, ми не шукаємо і не хочемо шукати звязки з українськими 

                                                           
29 ҐРЕНДЖА-ДОНСЬКИЙ, Василь. Відповідь на отвертий лист у «Свободі». In: «Наша 
Земля», річ. 2, № 3, 25.03.1928 року, стор. 8. 
30 Знову язикове питання. In: «Наша Земля», річ. 1, № 11, 25.12.1927 року, стор. 12 – 13. 
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фашистами, але з українськими робітниками, селянами й трудовою 

інтелігенцію всіх українських земель.»31 

В десятому номері першого річника вперше зустрічаємось з написом 

(Сконфісковано) і прізвищем Ґренджі-Донського, а в четвертому номері 

другого річника під прізвищем Ґренджі-Донського і заголовком «Оце мій 

рідний край» на дві треті сторінки з інформацією (Конфісковано).32 Весь 

тираж цього номеру на приказ прокуратури поліція сконфіскувала, хоч 

редакція три дні до надрукування відіслала журнал на цензуру. Редакція 

зазнала великої втрати, тому що була змушена знову набрати текст             

і надрукувати його. Тому вона звернулась до своїх читачів з просьбою 

вирівняти передплату і придбати нових передплатників.33 Іншим разом 

інформація про конфіскування бракувала, але редакція залишила               

в журналі біле місце. Наприклад, в травні 1928 року34 в статті «Ювилей      

в Бороняві»35 (без конфісковано), «На Б… святочні прапори…» було 

цензуровано абзаци в загальному розмірі одної сторінки, а під заголовком 

«Література» та автором «Гренджа-Донський» ціла сторінка залишилась 

білою.36 

Редакція привітала можливість публікувати статті про проведення 

етнографічного кордону, тому що «Від визначення цієї границі залежить 

також застановлення словакізації наших братів на захід від Ужа».37         

В сьомому номері опублікувала статтю «Українсько-Словацька 

етнографічна границя»38 а у восьмому номері «Карпато-українсько-

словацька етнографічна границя в минулому»39. Обидві статті не були 

підписані.  

                                                           
31 Карпатській Правді. In: «Наша Земля», річ. 2, № 2, 25.02.1928 року, стор. 22 – 23. 
32 «Наша Земля», річ. 2, № 4, 25.04.1928 року, стор. 16. 
33 РЕДАКЦІЯ. Нищать нас! In: «Наша Земля», річ. 2, № 5, 25.05.1928 року, стор. 3. 
34 «Наша Земля», річ. 2, № 5, 25.05.1928 року, стор. 4. 
35 «Наша Земля», річ. 2, № 9, 25.10.1928 року, стор. 9. 
36 «Наша Земля», річ. 2, № 10, 25.11.1928 року, стор. 1 – 4. 
37 Українсько-Словацька етнографічна границя. In: «Наша Земля», річ. 1, № 7, 15.08.1927 
року, стор. 7. 
38 Українсько-Словацька етнографічна границя. In: «Наша Земля», річ. 1, № 7, 15.08.1927 
року, стор. 7 – 12. 
39 Карпато-українсько-словацька етнографічна границя в минулому. Іn: «Наша Земля», річ. 
1, № 7, 15.08.1927 року, стор. 13 – 15. 
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 На сторінках журналу було опубліковано і короткі фейлетони з пера 

Августина Крука («Їдемо, коли собаки брешуть» та інші). На напади на 

Августина Крука фейлетоном «Лови на Крука. Малий фейлетон.» реагував 

Іван Сорока: «Знайти за всяку ціну Крука» – таке найновіше гасло поліції. 

(…) Та цим нас не залякають. Бо сьогодні таких автохтонів, як Крук,      

є вже легіон. І Крук і всі ми молоді закарпатські українці не дамо собі 

заткати рота ні ‘збитковими статками‘, ні тюрмою.» 40 

Редакція вирішила, що «зза браку спеціяльного етнографічного 

часопису, буде поміщувати як не з кожного села, то ж з кожної околиці  

т. зв. діалект. цілостям – етнографічні матеріяли…».41 Вона звернулась 

до читачів, щоб записували народні звичаї, оповідання, пісні. З наступного 

номера редакція почала публікувати етнографічні матеріали, які зібрав 

Василь Ґренджа-Донський, для №№ 8, 9, 10 він опрацював записи Василя 

Дудаша.42 В останньому номері журналу вийшли записи В. Ґренджі-

Донського.  

Вже в передовій статті першого номера другого річника під 

заголовком «З Новим роком!» редакція відчувала, що перед нею великі 

проблеми і констатувала: «Журнал мав чималий успіх. Багацько 

заграничних українських часописів передруковало наші статті, 

ознайомлюючи українське громадянство на цілому світі про наші 

гаразди. Тут уся майже преса старалась не звертати на нас уваги та 

промовчати нас. Але врешті це їй не повелося й вона так чи інакше 

зачала реагувати. (…) Знаємо, що чим дальше, тим частіше будемо 

зустрічати переслідування з боку урядовців, насміхи з боку ’батьків 

народу’ ріжної масти. (…) Кличемо словами безсмертного борця за 

поступ, щастя й волю покривджених мільйонів, Івана Франка, ставати    

з нами до боротьби: 

 Не ридать, а здобувати, 

 Хоч синам, як не собі  

                                                           
40 «Наша Земля», річ. 2, № 8, 25.09.1928 року, стор. 14. 
41 Етнографічні матеріяли. In: «Наша Земля», річ. 2, № 6, 25.6.1928, стор. 32. 
42 «Наша земля», річ. 2, № 8, стор. 27 – 32, № 9, стор. 30 – 32, № 10, стор. 31 – 32. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

47 | S t r a n a  

 Кращу долю в боротьбі.» 43 

  

Точно через рік журнал було Президією поліцейської дирекції            

в Ужгороді заборонено листом із справою: «Журнал ’Наша Земля’               

в Ужгороді – припинення видавання».  

В прикладенні наводимо вище згаданого листа і список поетичних, 

прозаїчних та публіцистичних творів Василя Ґренджі-Донського та його 

етнографічні матеріали, які опублікував в журналі «Наша Земля» в 1927 – 

1928 роках. 

                                                           
43 РЕДАКЦІЯ. З новим роком! In: «Наша Земля», річ. 2, № 1, 25.01.1928, стор. 1. 
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Opis 44 

Presidium policejního ředitelství v Užhorodě . 

Číslo : 1115 pres.ai 29.         Užhorod, dne 6. března 1929. 

 

Časopis “Naša Zemlja“ 
v Užhorode - zastavení 
vydávaní. 
 

Úřední záznam. 

 Vydávání časopis “Naša Zemlja“ v Užhorodě bylo výměrem zdejšího 
úřadu ze dne 28.I.1929 čís. 509 přes.ve smyslu § 34 odst. 3 zák. z 19.III.1923 
čís. 50 Sb. z. a n. zakázáno a výměr tento v odpor vzatý výnosem zemského 
úřadu v Užhorodě ze dne 16.II.1929 č.15334/IV. 29 potvrzen. 
 Další odvolání není ve smyslu čl. 8 zák. č. 125/1927 Sb. z. s. n. 
přípustno. 
 

      Policejní ředitel: 

       Vohlídal, v. r. 

---------- / ---------- 

 

  Státnímu zastupitelství v Užhorodě, 
  Presidiu zemského úřadu 
  Státnímu ústřednímu statistickému úřadu v Praze, 

Knihovně university Komenského v Bratislavě, 
Národnímu muzeu v Praze, 
Tiskovému oddělení 12 pěší divise v Užhorodě, 
Ředitelství pošt a telegrafů v Košicích, 
Odbočce čs. tiskové kanceláře v Košicích, 
Poštovnímu a telegrafnímu úřadu v Užhorodě, 
Finančnímu ředitelství v Užhorodě,  
Soudní stolici v Užhorodě, 
II – tiskovému oddělení z d e , 
 

Na vědomí. 

      Policejní ředitel: 

      (nečitateľný podpis) 

 
                                                           
44 Doslovný prepis uznesenia zo xeroxovaného materiálu zachovávajúci pôvodnú úpravu  
i pravopis. 
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ZOZNAM PRIMÁRNYCH ZDROJOV  

(excerpovaných textov Vasiľa Grendža-Donského zoradených podľa žánrových 

kritérií) 

I) Poézia: 

[1] Я завидую вовкам. In: «Наша Земля», річ. 1, № 1, 15.2.1927, стор. 2. 

[2] Ми українці. In: «Наша Земля», річ. 1, № 1, 15.2.1927, стор. 3. 

[3] Могила пророка. In: «Наша Земля», річ. 1, № 2, 15.3.1927, стор. 4. 

[4] Іван Береза. In: «Наша Земля», річ. 1, № 2, 15.3.1927, стор. 5. 

[5] Весна. In: «Наша Земля», річ. 1, № 3, 15.4.1927, стор. 2. 

[6] Щире привитання шлють ґруні степам. In: «Наша Земля», річ. 1, № 4, 

15.5.1927, стор. 5. 

[7] Дивись, яка розкішна ніч… In: «Наша Земля», річ. 1, № 4, 15.5.1927, 

стор. 8. 

[8] Народ на цвинтарі порив цю землю. In: «Наша Земля», річ. 1, № 5, 

15.6.1927, стор. 6. 

[9] Із різня почнеться. In: «Наша Земля», річ. 1, № 6, 15.7.1927, стор. 5. 

[10] На Верховині. In: «Наша Земля», річ. 1, № 7, 15.8.1927, стор. 2 – 3. 

[11] Траґедія народу. In: «Наша Земля», річ. 1, № 8, 15.9.1927, стор. 9. 

[12] Серед двора тюрми труна… In: «Наша Земля», річ. 1, № 9, 

15.10.1927, стор. 4. 

[13] Студентський куток – Пісня молоді – слова. In: «Наша Земля», річ. 1, 

№ 11, 15.12.1927, стор. 4. 

[14] Зима. In: «Наша Земля», річ. 1, № 11, 15.12.1927, стор. 9. 

[15] Святий вечір. Гуцульська дума. In: «Наша Земля», річ. 1, № 11, 

15.12.1927, стор.11.  

[16] Тобі, дівчино… In: «Наша Земля», річ. 2, № 1, 25.1.1928, стор. 7. 

[17] Багата в нас земля. In: «Наша Земля», річ. 2, № 1, 25.1.1928, стор. 9. 

[18] Степам – братам. In: «Наша Земля», річ. 2, № 2, 25.2.1928, стор. 14. 

[19] Полями-лісами. In: «Наша Земля», річ. 2, № 2, 25.2.1928, стор. 14. 

[20] Її побачив я ізнов. In: «Наша Земля», річ. 2, № 2, 25.2.1928, стор. 17. 

[21] У сиготі. In: «Наша Земля», річ. 2, № 2, 25.2.1928, стор. 18. 
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[22] Пророкові – великому Кобзареві. In: «Наша Земля», річ. 2, № 3, 

25.3.1928, стор. 1 – 2. 

[23] А на горі горять огні. In: «Наша Земля», річ. 2, № 3, 25.3.1928, стор. 

10. 

[24] Пісні і – ти. In: «Наша Земля», річ. 2, № 3, 25.3.1928, стор. 11. 

[25] На майдані. In: «Наша Земля», річ. 2, № 4, 25.4.1928, стор. 11. 

[26] Оце мій рідний край! In: «Наша Земля», річ. 2, № 4, стор. 16 

(Конфісковано)  

[27] Весна. In: «Наша Земля», річ. 2, № 4, 25.4.1928, стор. 18 – 19. 

[28] І насилу її звінчали… In: «Наша Земля», річ. 2, № 4, 25.4.1928, 

стор.22. 

[29] Смерть орла. In: «Наша Земля», річ. 2, № 5, 25.5.1928, стор. 8. 

[30] Ти обіцяла, що прийдеш. In: «Наша Земля», річ. 2, № 5, 25.5.1928, 

стор. 8. 

[31] Гей, покрили чорні хмари… In: «Наша Земля», річ. 2, № 7, 25.7.1928, 

стор. 17. 

[32] Пождіть, пождіть… In: «Наша Земля», річ. 2, № 7, 25.7.1928, стор. 

18. 

[33] Верховина. In: «Наша Земля», річ. 2, № 8, 25.8.1928, стор. 8. 

[34] Ніхто не бачить, як страдаєм… In: «Наша Земля», річ. 2, № 8, 

25.8.1928, стор. 13. 

[35] Кровава казка (Балканська казка). In: «Наша Земля», річ. 2, № 9, 

25.9.1928, стор. 11 – 12.  

[36] Хто ти, хто ти? In: «Наша Земля», річ. 2, № 9, 25.9.1928, стор. 16. 

[37] Література. Гренджа-Донський. Цензуровано – біла сторінка. In: 

«Наша Земля», річ. 2, № 10, 25.10.1928, стор. 15. 

[38] Нова зірка на нашому небі (Поетесі Миколаї Божуківній). In: «Наша 

Земля», річ. 2, № 10, 25.10.1928, стор. 18. 

[39] Розділили Україну поміж ворогів… (Пісня буковинця). In: «Наша 

Земля», річ. 2, № 11, 25.11.1928, стор. 6. 

[40] Смерть революціонера (Пісня буковинця). In: «Наша Земля», річ. 2, 

№ 12, 2.1.1929, стор. 6. 
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[41] Ранки мої… In: «Наша Земля», річ. 2, № 12, 2.1.1929, стор. 6. 

[42] Молотьба. In: «Наша Земля», річ. 2, № 12, 2.1.1929, стор. 12. 

 

II) Próza:  

[1] Оля. In: «Наша Земля», річ. 1, № 3, 15.4.1927, стор. 3 – 7.  

[2] Я теж українець. In: «Наша Земля», річ. 1, № 4, 15.5.1927, стор. 4 – 

5.  

[3] Нема патронів. Оповідання з часів революції 1918 – 1919 р. In: 

«Наша Земля», річ. 2, № 5, 15.6.1927, стор. 4 – 8. 

[4] На зустріч волі. Оповідання з часів революції з рр. 1918 – 1919. In: 

«Наша Земля», річ. 2, № 6, 15.7.1927, стор. 7 – 10.   

[5] Як задзвонять дзвони… Оповідання з часів революції 1918 – 1919. 

In: «Наша Земля», річ. 2, № 7, 15.8.1927, стор. 13 – 17.  

[6] Делегація під ворожими штиками. Оповідання з часів революції рр. 

1918/19. In: «Наша Земля», річ. 2, № 8, 15.9.1927, стор. 13 – 15.  

[7] Наступ на сігіт. Оповідання з часів революції рр. 1918/19. In: «Наша 

Земля», річ. 2, № 10, 15.11.1927, стор.  16 – 18. 

 

III) Publicistika: 

[1] Заява. In: «Наша Земля», річ. 1, № 1, 15.2.1927, стор. 15. 

[2] Із смітника «общества ім. Духновича». In: «Наша Земля», річ. 1, № 6, 

15.2.1927, стор. 3. 

[3] Підкарпатським українським письменникам і журналістам. In: «Наша 

Земля», річ. 1, № 6, 15.7.1927, стор. 11. 

[4] По Підкарпатті. Країна темноти, нужди, голоду й … чехізації. In: 

«Наша Земля», річ. 1, № 8, 15.9.1927, стор. 1 – 5. 

[5] Наша шкільна політика. In: «Наша Земля», річ. 1, № 9, 15.10.1927, 

стор. 3. 

[6] Šimek і його шкільна політика. In: «Наша Земля», річ 1, № 10, 

15.11.1927, стор. 8. 

[7] Ольга Кобилянська. In: «Наша Земля», річ. 1, № 10, 15.11.1927, стор. 

8 – 9. 
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[8] Наслідки шімековської шкільної політики в Берегівщині. In: «Наша 

Земля», річ. 1, № 11, 15.12.1927, стор. 3 – 4. 

[9] Наслідки шімековської шкільної політики в Берегівщині. In: «Наша 

Земля», річ. 2, № 1, 25.2.1928, стор. 4 – 5. 

[10] Відповідь на отвертий лист у «Свободі». In: «Наша Земля», річ. 2, № 

3, 25.3.1928, стор. 8. 

[11] Бунт у твердині. In: «Наша Земля», річ. 2, № 4, 25.4.1928, стор. 12 – 

15. 

[12] Нужда, голод, темнота, розлука і… чехізація, In: «Наша Земля», річ. 

2, № 7, 25.7.1928, стор. 1 – 10. 

[13] Пять українських сел що тягнуться зарядом 28 клм. Без жадної 

школи. In: «Наша Земля», річ. 2, № 9, 25.10.1928, стор. 7. 

[14] Чехізатори (Замість малого фейлетона). In: «Наша Земля», річ. 2, № 

9, 25.10.1928, стор. 7 – 8. 

[15] Українська торговельна школа в Ужгороді в руках чехізаторів. In: 

«Наша Земля», річ. 2, № 10, 25.10.1928, стор. 4 – 5. 

[16] Чехи перелякались «коломийки. Ювілей в Перечині. In: «Наша 

Земля», річ. 2, № 10, 25.10.1928, стор. 5. 

[17] Гимни пануючим. Як вони пишуть. In: «Наша Земля», річ. 2, № 10, 

25.10.1928, стор. 6. 

[18] Алфабети на ужгородській пошті. In: «Наша Земля», річ. 2, № 10, 

25.10.1928, стор. 21. 

[19] Мадярські маґнати опікують нами! In: «Наша Земля», річ. 2, № 11, 

25.11.1928,  стор. 4. 

[20] Неграмотні, недостойні нам, нас провокують. In: «Наша Земля», річ. 

2, № 12, стор. 1 – 4. 

[21] По Закарпатті. Величезний наступ на наше шкільництво. In: «Наша 

Земля», річ. 2, № 12, 2.1.1929, стор. 4 – 5. 

[22] Мартинович «виправлався». In: «Наша Земля», річ.2, №12, 

2.1.1929,стор.5. 
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IV) Etnografické materiály: 

[1] Етнографічні матеріяли. Кум-кум. In: «Наша Земля», річ. 2,№ 7, 

2.1.1929, стор. 31-32. 

[2] Етнографічні матеріяли. In: «Наша Земля», річ. 2, № 8, 2.1.1929, 

стор. 27 – 32. 

[3] Етнографічні матеріяли. In: «Наша Земля», річ. 2, № 9, 2.1.1929, 

стор. 30 – 32. 

[4] Етнографічні матеріяли. In: «Наша Земля», річ. 2, № 10, 2.1.1929, 

стор. 31 – 32. 

[5] Етнографічні матеріяли. In: «Наша Земля», річ. 2, № 12, 2.1.1929, 

стор. 20 – 22. 
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MODERÁTOR A ŠTUDENT ŽURNALISTIKY 

The Broadcaster from the Standpoint of a Journalism Student 

 

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

 

ABSTRACT:  Truthworthiness or autenticity and natural expression without self-assertion 

of a speaker can lead to a stimulation of an interest of the public about the subject presented 

by speaker and can lead to fulfilling the expectations of both a speaker and their receivers. 

In this paper we present and compare some results of the researches that have dealt with 

profession of a speaker, drafting the demands they should perform. What were the reactions 

of the students at the Department of Journalism at Comenius University, future anchors 

or speakers, to these researches? 

 

ABSTRAKT:  V štúdii predkladáme porovnanie výsledkov prieskumu medzi študentmi 

žurnalistiky a praxou v profesii moderátora. Požiadavky kladené na moderátora tak, ako ich 

uvádza teória, podrobujeme kritickému vnímaniu z pozície recipienta. Spolu s účastníkmi 

prieskumu (študentmi na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave) vytvárame model charakterových (profesionálnych a výrazových) vlastností 

moderátora. Prinášame nové definície a pohľady na najfrekventovanejšiu profesiu na televíznej 

obrazovke.  

 

KEYWORDS:  Speaker, his or her professional characteristics and skills, respondents, students, 

opinions, journalism, survey. 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ:  Moderátor, jeho alebo jej profesionálne vlastnosti a schopnosti, 

respondenti, študenti, názory, žurnalistika, prieskum. 

 

Osobnostné vlastnosti sa stávajú predmetom záujmu nielen odborníkov 

v oblasti masovej komunikácie, ale aj študentov žurnalistiky – budúcich 

moderátorov.  

 Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave uskutočnila od novembra 2009 do októbra 2011 prieskum 

o najdôležitejších vlastnostiach a schopnostiach pre profesiu televízneho 

moderátora medzi sto študentmi. Účastníci uvedeného prieskumu navštevujú 

na Katedre žurnalistiky kurzy, kde môžu získať určitý prehľad o potrebách pre 
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profesiu moderátora. Kontext medzi vzorkou študentov žurnalistiky 

a predpokladmi pre profesiu televízneho moderátora získame aj nahliadnutím 

do osnov1 týchto výučbových predmetov – Publicistika, Mediálna psychológia 1 

a 2 a Moderovanie 1 a 22. 

 Študenti počas výučby týchto kurzov na Katedre žurnalistiky prenikajú 

do podstaty autorskej, redaktorskej, moderátorskej, reportérskej, 

komentátorskej, hovorcovskej, konferencierskej i ďalších žurnalistických 

činností. Svojou kooperáciou na predmetoch Moderovanie 1 a 2 spoluvytvárajú 

teoretický model profesijných a charakterových vlastností  moderátora. Profesia 

moderátora závisí od mnohých jeho daností. V našom prieskume sme sa 

zamerali na sféry mediálnych  zručností, schopností, predpokladov v závislosti 

od rešpektovania vlastností  v komunikácii. Sústredili sme sa aj na schopnosť 

moderátora počúvať a klásť otázky. Predvídateľné dejové zápletky a typické 

situácie, ktoré tvoria znaky žánru a ovplyvňujú formu komunikácie a štýl 

rozhovoru moderátora televíznej publicistiky ovplyvnili niektorých študentov 

pri definovaní profesie televízneho moderátora. 

Vzorka oslovených respondentov medzi študentmi nám ponúka priestor  

aj na zamyslenie. V čom sú študenti – budúci moderátori – iní, než sú 

očakávania recipientov, televízií a mediálnych teoretikov. Študenti sa na 

charakteristiku potrebných vlastností moderátora zamerali skôr z pohľadu 

diváka. „Divák musí nadobudnúť racionálne presvedčenie, že prostredníctvom 

                                                           
1 BUČEK, Jaroslav. 2010. Publicistika v televízii. Osnovy predmetu. Bratislava: Katedra 
žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, 2010. Rukopis. 
2 Náčrt zoznamu téz kurzu Moderovanie 1 a 2: 1) produktívnosť stimulačných techník 
a modelovania pri prenikaní do podstaty autorskej, redaktorskej, moderátorskej, reportérskej, 
komentátorskej, hovorcovskej, konferencierskej i ďalších žurnalistických činností; 2) model 
profesijných a charakterových vlastností  žurnalistu a zameranie sa na profesiu moderátora; 
3) sféry novinárskych zručností, schopností a predpokladov; 4) rešpektovanie vlastností  
v komunikácii; 5) schopnosť počúvať a klásť otázky; 6) moderátor ako súčasť žánrov televíznej 
publicistiky; 7) komunikácia v televíznych publicistických žánroch; 8) predvídateľné dejové 
zápletky a typické situácie, ktoré tvoria znaky žánru a ovplyvňujú formu komunikácie a štýl 
rozhovoru moderátora televíznej publicistiky; 9) charakteristika televízneho  moderátora; 
10) moderátor v procese sociálnej komunikácie; 11) bariéry v komunikačnom procese; 
12) moderátor ako komunikátor v masovej komunikácii; 13) moderátor televíznej publicistiky. 
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televíznej relácie sa stáva aktívnym spolutvorcom spoločensko-politickej reality 

a preberá za ňu zodpovednosť.“3 

Vyrovnanie sa s názorovou pluralitou študentov – budúcich moderáto-

rov – nadobúda ostrejšie kontúry v našom prieskume, keď sa identifikovali 

s profesiou, ktorú chcú niektorí vykonávať, iní využili možnosť vyjadriť kritický 

postoj k pôsobeniu televízie a jej moderátorov. Pre ilustráciu budeme v našej 

práci venovať aj priestor konkrétnym názorom prieskumnej vzorky.4 

„Výraz osobnosť je práve pri moderátorovi akejkoľvek televíznej, ale aj 

spravodajskej relácie viac ako dôležitá. Pri zábavnej publicistike vystupuje, 

vari, do popredia najviac. Diváci sa chcú s moderátorom identifikovať, nájsť 

si s ním niečo spoločné, či sa aspoň dozvedieť čo najviac o jeho živote. 

A práve chuť dozvedieť sa niečo o ňom by mal, okrem marketingových 

oddelení televízií, vyvolať práve on sám. Svojou extravagantnosťou, jasne 

vyprofilovanými názormi, svojským humorom, či hoci aj bujarým životom. 

Tak, aby sa ľudia nerozprávali len o relácii, ale i o ňom, aby ju sledovali tí, 

ktorých si získal ako aj tí, ktorí ho „neznášajú“, ale chcú vidieť, čo ešte 

spraví. A v prípade divokejšej povahy to, „kam až je ochotný zájsť“.5  

Pripomeňme si a porovnajme výsledky niektorých výskumov, ktoré sa 

zamerali aj na profesiu moderátora. Výskumné združenie MASS – MEDIA – 

SCIENCE pri Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 

v Bratislave uskutočnilo prieskum zameraný na zmeny novinárskej profesie 

na Slovensku po roku 1989. Účastníci tohto prieskumu, zamestnaní 

v rozhlase a televízii, skombinovali charakterové a profesionálne vlastnosti 

dôležité pre charakteristiku profesie moderátora. „Moderátor musí byť 

schopný improvizovať (40%), má byť pohotový, vzdelaný (37%), 

je sprievodcom relácie (20%), musí byť príjemný, ovládať problematiku, 

podávať informácie (17%), mala by to byť príťažlivá osobnosť (12%) 

                                                           
3 PATRÁŠ, Vladimír. 2003. Politická komunikácia v slovenských mediálnych podmienkach na 
konci 90.rokov. In: Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003. s. 181. 
4 Názory, pripomienky a charakteristiky študentov z prieskumnej vzorky uvádzame 
v poznámkovom aparáte ako rukopis, ktorý je k dispozícii na Katedre žurnalistiky Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.  
5 MISTRÍK, Luboš. 2009. Hviezdni moderátori. Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave. Seminárna práca na kurz Publicistika 2, 2009. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

57 | S t r a n a  

a disponovať dobrým hlasovým prejavom (8%). V menšej miere 

sa vyskytovala dôveryhodnosť, invencia, schopnosť analýzy atď.“6 

Za maximálne dôležité v prieskume medzi absolventmi žurnalistiky 

v rokoch 1992 až 2002 boli považované:7 

 

Preferovaná schopnos ť moderátora Percentuálne zastúpenie 

Pružnosť myslenia 92,3% 

Schopnosť nadväzovať kontakty 89,8% 

Originálnosť nápadov 82,1% 

Prispôsobivosť zmenám 80,8% 

 

V našej práci budeme operovať prieskumom, ktorý vyvrcholil v roku 

2011. Pokúsili sme sa zistiť, ako vníma komunikáciu moderátora špecifický 

respondent, ktorý má blízko k žurnalistickej profesii. Objektom nášho záujmu 

bola skupina respondentov, ktorú tvorili vysokoškolskí študenti žurnalistiky. 

Na zisťovanie sme využili formu dotazníka, v ktorom sa striedali zatvorené 

a otvorené otázky. Zaujímalo nás, aké vlastnosti moderátora považujú naši 

respondenti za najdôležitejšie, ako sa dokážu stotožniť s komunikáciou 

moderátora. Okrajovo sme sa dotkli aj definície profesie moderátora, ktorý tvorí 

jednu z najfrekventovanejších profesií na televíznej obrazovke. Zisťovali sme 

ohlas na jednotlivých moderátorov tak, ako ich vnímajú respondenti v našom 

prieskume. Skupinu respondentov tvorili študenti prvého až tretieho ročníka 

Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 

a to konkrétne 70% mladých žien vo veku od 19 do 24 rokov (priemer 22 rokov) 

a 30% mladých mužov vo veku od 19 do 23 rokov (priemer 21 rokov). V tejto 

skupine 90% respondentov vedelo teoreticky určiť, kto je moderátor 

                                                           
6 HOLINA, Vladimír a kol.1997. Zmeny novinárskej profesie na Slovensku. Bratislava: SSN, 
1997, s. 118. 
7 HRADISKÁ, Elena a kol. 2002. Zmeny novinárskej profesie na Slovensku a príprava 
novinárov. Bratislava: Slovenský rozhlas, 2002, s. 25. 
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na televíznej obrazovke. Zvyšných 10% respondentov si profesiu moderátora 

zamieňali s profesiou redaktora. 

V snahe zvýšiť prehľadnosť obsahu sme údaje v percentách zaokrúhlili 

na celé čísla. Na otázku čo si predstavia účastníci prieskumu pod pojmom 

moderátor sa sústredili na profesionalitu, dôveryhodnosť, vzťah k recipientovi, 

sympatie a celkový dojem. 

 Podľa výsledkov prieskumu sa vzorke našich respondentov s profesiou 

moderátora spájajú najmä schopnosti a sympatie. 

 

Preferovaná schopnos ť moderátora Percentuálne zastúpenie 

Schopnosť komunikovať  v mene respondenta 35% 

Profesionalita ako schopnosť vyznať sa v téme    35% 

Schopnosť vzbudiť dôveru u respondentov 15% 

Sympatie 15% 

 

 Jaroslav Buček načrtol definíciu moderátora na základe výsledkov 

výskumu moderátorov v TV Markíza (2000) nasledovne: „Moderátor 

v publicistike a zábave by mala byť duchaplná osobnosť s dobrou znalosťou 

témy, schopná spracovať a odovzdávať tému so zreteľom na diváka, 

s príjemným, dôveryhodným vystupovaním, bez prejavu nadradenosti, vhodne 

a primerane upravená v závislosti od obsahu komunikátu a so záujmom 

o diváka.8 

Uvedené výsledky potvrdili oprávnenosť venovať profesionálnym 

a charakterovým vlastnostiam aj počas vysokoškolského štúdia žurnalistiky 

maximálnu pozornosť. Pri charakteristike vlastností, schopností a priestoru 

pôsobenia televízneho moderátora v publicistike sa uvedená vzorka študentov 

                                                           
8 BUČEK, Jaroslav. 2003. Moderátor televíznej publicistiky. In: Otázky žurnalistiky, 2003, roč. 
46, č. 1 – 2, s. 83 – 95. 
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odvolávala najmä na odborné texty, zaoberajúce sa nielen problematikou 

masových médií9, ale aj psychológiou osobnosti a psychológiou médií.10 

Pri utváraní obrazu o moderátorovi je dôležité, akú úlohu mu recipient 

pripisuje. Intenzita spoločnej interakcie je závislá nielen od správania 

moderátora, ale aj prístupu recipienta. 

Dôveryhodnosť, prirodzený prejav bez sebapresadzovania môže viesť 

k záujmu publika o tému a k naplneniu komunikačných očakávaní moderátora 

aj príjemcov.11 

Z otvorených odpovedí účastníkov prieskumu sme vybrali „autorské“ 

definície študentov, ktorí súhlasili s medializáciou výsledkov ich názorov 

z prieskumu. Moderátor nespravodajských mediálnych produktov z pohľadu 

našej vzorky študentov žurnalistiky môže byť: „Osobnosť, ktorú si recipient 

personifikuje s médiom.“12 

Nasledujúca tabuľka znázorňuje najčastejšie uvádzané osobnosti, ktoré 

si naša vzorka respondentov spája s konkrétnym vysielateľom. 

 

Meno a priezvisko osobnosti 13 Percentuálne zastúpenie 

Adela Banášová – TV Markíza 40% 

Martin „Pyco“ Rausch a Jakub Prachař – TV JOJ 40% 

Leoš Mareš a Tina – TV  Markíza 10% 

Jaro Slávik – TV JOJ 5% 

 

„Viem, že humor, ktorý robím, je na hrane. (...) To znamená, že ma jedni 

milovali a druhí neznášali, môj moderátorský štýl sa pohyboval 

                                                           
9 Pozri napríklad: Brunner a kol. (1996), Čmejrková – Hoffmanová (2003), Gregová – Rusnák – 
Sabol (2004), Osvaldová – Halada a kol. (1999), Osvaldová – Kopáč a kol. (2009), Russ-Mohl 
– Bak ičová (2005) ,  Stadtrucker (2007), Tušer (2003) a iní. 
10 Pozri napríklad: Nakonečný (2003), Vybíral (2009) a iní. 
11 BUČEK, Jaroslav. 2005. Komunikácia s moderátorom. In: Vedomostná spoločnosť a nové 
úlohy Vysokých škôl. Bratislava: FSEV, 2005. s.111 – 115. 
12 Citované z odpovedí respondentov prieskumu. Rukopis. 
13 V čase prieskumu slovenské televízie vysielali tieto projekty: Česko-Slovensko má talent na 
TV JOJ a Let´s dance na TV Markíza. 
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od bezvýhradného obdivu až k nenávisti a opovrhnutiu. Možno by som 

to dokázal zmeniť, stačilo by trochu ubrať a stať sa normálnejším, ale nie som si 

istý, že by to bol správny krok. (...) A o to nestojím, to radšej budem vyvolávať 

obe krajné emócie – obdiv i nenávisť.“14 

 Moderátor podľa účastníkov prieskumu je zároveň aj model 

napodobňovania a správania. Respondenti uvádzali rozporuplné vyjadrenia 

na adresu moderátorov spravodajstva. Zaujímavý je vzťah respondentov 

k imidžu moderátorov. Až 80 % účastníkov prieskumu si všíma skôr imidž 

na moderátoroch spravodajstva ako na moderátoroch v iných publicistických 

alebo zábavných mediálnych produktoch. 

„Nemyslíme si, že pekná tvárička, provokatívne rodinné či spoločenské 

zázemie by malo byť tak vulgárne a neustále presadzované na televíznej 

obrazovke. Spoločnosť potom dopadne tak, že centrom pozornosti napríklad 

mladých dievčat je hlavne obliecť sa do značkových vecí, čiže je u nich 

budovaná žiadostivosť po materiálnych veciach, no pravé životné hodnoty 

a strasti, ktoré sa s nimi spájajú, sú im ukradnuté. Televízia ich vychováva 

k tomu, že dôležité je hlavne ‘mať...’ a namiesto tých troch bodiek si už možno 

doplniť čokoľvek. Zabúda sa však aj na schému ‘dať...‘.“15 

„Ak vezmeme do úvahy moderátorov spravodajstva televízie BBC, každý 

z nich má viac ako štyridsať rokov. V porovnaní s našimi mladými, žiarivými 

a krásnymi tvárami v spravodajstve je to výrazný rozdiel. Starší moderátori 

spravodajstva majú svoj význam. Existujú názory, že spravodajstvo pôsobí 

vierohodnejšie, keď ho prezentuje starší človek.“16  

 „Ženské moderátorky boli vďaka posadnutosti verejnosti ich vzhľadom 

hendikepované hneď od začiatku. Keď v roku 1960 začala čítať správy 

Nan Wintonová, bol to príbeh pre každé noviny. Evening Standard to napríklad 

komentoval: ’Slečna Wintonová sa zvyčajne schováva za pultom. Škoda. 

Jej miery sú 90-60-90.’ Ale ohlasy boli aj negatívne. Weekly Post uverejnil 

článok s názvom Dievčatá jednoducho nedokážu čítať správy. V článku okrem 

                                                           
14 DĚDEK, H. 2009. Zběsilá jízda Leoše Mareše. In: Reflex (22. 10. 2009) [online]. [cit. 07-02- 
2012]. Dostupné na internete: http://www.reflex.cz/Clanek37885.html. 
15 Citované z odpovedí respondentov prieskumu. 2009. Rukopis. 
16 Citované z odpovedí respondentov prieskumu. 2009. Rukopis. 
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iného stálo: ’Prostým faktom ostáva, že správy sú jedným z tých vzácnych 

televíznych produktov, ktoré od moderátora vyžadujú jedinú vlastnosť – autoritu. 

A koľko poznáte žien, ktoré dokážu pôsobiť a znieť autoritatívne, no zároveň 

nestratiť svoju ženskú atraktivitu?’17 

„Zrejme sú už za nami časy serióznych hlásateliek a uhladeného 

moderátorstva. Moderná doba a náročný divák takpovediac diktujú 

aj požiadavky na moderátora, ktorého program má vypĺňať ich voľný čas. 

Súčasný moderátorský trend spočíva v novátorstve, búraní konvencií, voľnosti 

prejavu, uvoľnenosti a improvizácii. Šikovný moderátor je teda ten, kto si 

dobrovoľne zabudne scenár v šatni a vstup zvládne bravúrne a bez brbtov.“18 

Imidž moderátora je podľa niektorých účastníkov prieskumu „neúprimná 

a nezáväzná, ale priznaná a deklarovaná maska. Fyzicky a metafyzicky je 

pružná a poddajná a k telu prilieha ako latex.“19, 20 

Vzorka respondentov (študentov) v našom prieskume charakterizovala 

niektorých moderátorov publicistiky ako názorové autority. Pri moderátorovi – 

účastníkovi politickej diskusie sa ukazuje, že zdroj informácií nie je tak 

dôležitý a podstatný pre rozpoznávania pravdivosti a nepravdivosti. 

V dopadoch je rozhodujúcejšia práca moderátora so zdrojmi a faktami.  

Až 60% respondentov z radu študentov, ktorí majú aj teoretické mediálne 

znalosti o moderovaní, uviedlo, že moderátori nedeľňajších politických 

publicistických diskusií vnímajú ako autority. Moderátor môže spájaním faktov, 

ich interpretovaním a spôsobom prezentácie ovplyvniť obsah i význam (zmysel) 

mediálneho produktu.  

Respondenti opísali schopnosti moderátorov politických diskusií, ktorí 

vedia odhaliť konšpiratívne, zámerne skresľujúce fragmenty a fámy 

v komunikácii s komunikačnými partnermi – politikmi. Za názorovú autoritu 

                                                           
17 Autor príspevku neznámy. [cit. 05-12-2009]. Dostupné na internete: 
http://news.bbc.co.uk/aboutbbcnews/hi/news_update/newsid_3849000/3849335.stm 
18 Citované z odpovedí respondentov prieskumu. 2009. Rukopis. 
19 STADTRUCKER, Ivan. 2007. Teória masmediálnej (dis)komunikácie. Bratislava: 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007. 222 s. 
20

 O vývoji kultúry v súvislosti so zmenami vo sfére masmediálnej komunikácie pozri aj: 
HORVÁTH, Miloš. 2011. Konštantné a variantné v súčasnej žurnalistike z pohľadu percipienta. 
In: Otázky žurnalistiky. 2011, roč. 54, č. 1 – 2, s. 124 – 126. 
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považujú moderátora, ktorý odhalí falošnú hru svojho komunikačného partnera 

voči recipientom. 

Zbyněk Vybíral uvádza tri kategórie prekrúcania výpovedí politikov 

v médiách: „Cenzúra – vypustenie podstatných informácii, ich zatajenie. 

Prekrúcanie pravdivých informácii, kde ich nové radenie, výber nedáva zmysel, 

alebo dáva iný zmysel oproti pôvodnej informácii. Klamanie – ohováranie.“21 

Podľa výsledkov nášho prieskumu respondenti viac preferujú neformálnu 

komunikáciu s politikmi a uvedomujú si že interview moderátora s politikom 

v televíznej publicistickej relácii ovplyvňujú nielen individuálne, konkrétne 

vlastnosti a schopnosti moderátora, ale aj samotná inštitúcia (o akú televíziu 

ide). 

„Kvarteto najdôležitejších vlastností publicistického moderátora podľa 

môjho názoru tvoria informovanosť, pohotovosť, výrečnosť (rétorika) 

a v neposlednom rade aj schopnosť empatie. Taktiež považujem za povinnosť 

publicistického moderátora zvládnuť umenie argumentácie. Musí sa vedieť 

pýtať, využívať príklady, uvedomovať si súvislosti a vedieť sa dopracovať 

k odpovedi.22 

Hodnotenie osobnosti moderátora recipientom sa prenáša aj na ním 

komunikované výpovede a moderátor tak ovplyvňuje ich účinnosť. Pri utváraní 

obrazu o moderátorovi je dôležité, akú úlohu mu recipient pripisuje.  

V prieskume medzi študentmi žurnalistiky sme sa zamerali 

na profesionálne a charakterové (osobnostné a výrazové) vlastnosti 

moderátorov. Zo zozbieraných údajov vyplýva, že za profesionálne vlastnosti 

moderátorov  respondenti považujú: profesionalitu , presved čivos ť, 

dôveryhodnos ť, znalos ť témy a sebaistotu  a za charakterové (osobnostné 

a výrazové) vlastnosti  moderátorov zase: sympatickos ť, prirodzenos ť, 

príjemný hlas  a upravenos ť. Pri uvedených profesionálnych a charakterových 

vlastnostiach sa pristavíme aj bližšie. 

 

                                                           
21 VYBÍRAL, Zbyněk. 2008. Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 
2008, s. 107.  
22 Citované z odpovedí respondentov prieskumu. 2009. Rukopis. 
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1. Profesionalita. 

Budúci redaktori a moderátori najčastejšie charakterizovali profesionalitu 

ako serióznosť, dôveryhodnosť, rozhľadenosť, prehľad v téme, výrečnosť 

a pohotovosť. 

„Profesionalita ako schopnosť logického myslenia a reči, schopnosť 

poznávať iných, schopnosť empatie a schopnosť pohotovo reagovať patria 

medzi základné predpoklady pre profesionalitu televízneho moderátora 

publicistických relácií. Moderátor spoluorganizuje (uvádza, riadi, vedie 

a prezentuje) daný televízny komunikát. Televízny moderátor publicistických 

relácií, ktoré pôsobia aj na emócie recipienta, využíva najmä schopnosť 

komunikovať, počúvať a presviedčať.“23 

Ovládanie problematiky a ťažiskového problému je pre moderátora 

základ profesionálneho prístupu k recipientovi. „Rozhodujúcim faktorom sa 

stávajú skúsenosti. Ako príklad si uveďme amerického moderátora Larryho 

Kinga alebo dvojicu Čechov – Václava Moravca a Leoša Mareša. Určite si nikde 

nečítali návod ‘Ako sa stať profesionálnym moderátorom’. K tomu, aby sa stali 

špičkami vo svojich oboroch, ich doviedla vlastná tvrdá práca a talent. Vďaka 

tomu mali možnosť získavať skúsenosti, ktoré ich priviedli na istý stupeň 

profesionality. (...) Originalita stojí zarovno s profesionalizmom. Žiaden 

obchodník nechce stále dookola predávať také isté tovary, keď je záujem iba 

o jeden. Takisto je to aj s moderátormi. Predsa nikto z nás nechce 

mať prívlastok ‘druhý XY’. Každý chceme byť jedinečný.“24 

 

2. Presved čivos ť 

Moderátor publicistickej relácie by mal presvedčivo sprostredkovať 

vlastné a získané informácie a prostredníctvom televízneho komunikátu tak 

pôsobiť na formovanie alebo zmenu postojov komunikačných partnerov 

a recipientov. „Štýl  podávania informácií, prispôsobenia sa cieľovej skupine, na 

ktorú prezentátor pôsobí, technika presviedčania, vzbudenie a udržanie 

                                                           
23 BUČEK,Jaroslav. 2003. Moderátor televíznej publicistiky. In: Otázky žurnalistiky, 2003, roč. 
46, č. 1 – 2., s. 83 – 95. 
24 Citované z odpovedí respondentov prieskumu. 2010. Rukopis.  
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pozornosti a účinný slovný prejav patria k základným podmienkam 

presvedčivosti prezentátora.“25 

Študenti žurnalistiky vnímali presvedčivosť moderátora ako úprimnosť, 

atraktívnosť a silu moderátora, ktorá je zložená z emotívnych, kognitívnych, 

autoritatívnych a etických vlastností. „Sám ver. Buď seriózny. Buď stručný. 

Hlaď, aby si ťa poslucháči nielen vážili, ale mali ťa i radi. A stály kontakt 

očami!“26 

Dôveryhodnosť prezentovali účastníci prieskumu najmä ako istú mieru 

objektívnosti pôsobenia moderátora ku komunikačným partnerom v občianskej 

publicistike. 

Joseph A. DeVito27 hovorí o troch hlavných hodnotách dôveryhodnosti, 

a to o spôsobilosti, charaktere a charizme. Spôsobilosť môžeme 

charakterizovať ako znalosti a odborné schopnosti, ktoré má moderátor podľa 

recipientov. Charakter ako hodnotu dôveryhodnosti moderátora vnímame ako 

povahu moderátora a jeho záujem o objektívnosť informácií.   

Charizma moderátora sa spája s pozitívnym myslením, postojom 

a asertívnymi schopnosťami moderátora. Za dôveryhodného považovala vzorka 

recipientov moderátorskú osobnosť, ktorá si v politickej relácii udrží odstup, 

nevyvyšuje sa a dokáže byť rovnocenným partnerom v komunikácii. Aj napriek 

sociálno-subjektívnej charakteristike „dôveryhodný je ten, kto sám dôveruje 

iným“28, nedôverujú subjektívne nesympatickým moderátorom. 

„Títo ľudia krotia hostí v živých debatách, usmerňujú tok konverzácie, 

svojou osobou a vystupovaním dotvárajú zábavný či vážny charakter relácie. 

To sú moderátori – respektíve – mali by byť. Ich najdôležitejšie schopnosti 

a vlastnosti môžeme zhrnúť do akéhosi moderátorského desatora: 

1) Môžete mi veriť. 

2) Som fajn? Veď aj Vy ste fajn! Celé je to fajn! 

3) ‘Don´t worry’, rozprávam po slovensky. 

                                                           
25 GRÁC, Ján.1988. Persuázia. Martin: Osveta, 1988, s. 15 – 23. 
26 KOHOUT, Jaroslav. 1999. Veřejné mínení, image a public relations. Praha: MANAGEMENT 
PRESS, 1999. s. 117. 
27 DEVITO, A. Joseph. 2001. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada, 2001. s. 381.   
28 GRÁC, Ján.1988. Persuázia. Martin: Osveta, 1988. s. 204. 
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4) Mňa nič nerozhádže. 

5) Ja sa nebojím, práve naopak! 

6) Ešte Vás aj pobavím. 

7) Viem presne, o čom hovoríte. 

8) Viem, čo chcem. 

9) Počúvam Vás. 

10) Hosť na prvom mieste.“29  

 

4. Znalos ť témy  

Znalosť témy moderátora predpokladá jeho schopnosť poznávať, 

hodnotiť a ozrejmiť javy tak, aby v realizačnej časti pri komunikácii smerom 

k recipientovi vynikli ich charakteristické črty. Účastníci prieskumu 

sa najčastejšie odvolávali na schopnosť jasne formulovať myšlienku a otázku. 

Informácie, ktoré musia byť obsiahnuté v otázke, však nie sú mnohokrát 

zo strany komunikačného partnera jasne formulované, predkladané, 

„zaobalené“ do adekvátnych výpovedí. Je na schopnosti moderátora pýtať sa 

tak, aby pochopil a vystihol podstatu partnerovej odpovede. 70% vzorky 

študentov vidí súvislosti medzi kladením otázok a z nalos ťou témy tak, aby 

divák prijal o čakávanú a zrozumite ľnú výpove ď. Z otázok moderátora sa dá 

postrehnúť jeho znalosť problematiky, odborná príprava, ale aj to, či pracuje 

s overenými informáciami. Zainteresovanosť a vzbudenie rešpektu považujú 

študenti žurnalistiky za jeden z podstatných javov komunikácie medzi 

moderátorom a druhým komunikantom. 

Naši respondenti v prieskume dokázali oddeliť znalosť témy a s tým 

súvisiacu schopnosť kladenia otázok od individuálneho štýlu moderátora a jeho 

osobnej zainteresovanosti. 

„Ide o prostriedky, ktoré na pomyselnej osi ležia medzi zdvorilosťou 

a trúfalosťou až mierne nezdvorilou drzosťou.30 „Existuje vôbec ideálny 

moderátor? Najväčšou výzvou pre moderátora je pritom absencia spätnej 

                                                           
29 Citované z odpovedí respondentov prieskumu. 2009. Rukopis. 
30 MŮLLEROVÁ, Olga. 2003. Rozhovor s hostem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí 
interview a přátelského popovídání. In: Jazyk, média, politika. Praha : Academia, 2003. s. 137. 
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väzby, keďže diváka nevidí, nemôže odhadnúť jeho reakcie, presné zloženie 

publika ani množstvo ďalších faktorov. Výborným receptom na čiastočný 

úspech moderátora je zjednodušovanie a zovšeobecňovanie. Zložité obsahy 

treba premeniť na čo najjednoduchšie a najpochopiteľnejšie.“31 

 

5. Sebaistota 

Vyjadruje pozíciu a rolu moderátora. Je prepojená so schopnosťou 

asertívneho prístupu. Prieskum na študentoch žurnalistiky ukázal, že sebaistý 

moderátor sa nepoddá komunikačnému partnerovi. V politickej diskusii vníma 

svojho hosťa ako rovnocenného partnera. Formálny prejav nahradzuje 

neformálnym spôsobom vedenia dialógu. V občianskej publicistike je schopný 

nadviazať a rozvinúť primeranú komunikáciu aj vzájomnú interakciu, 

vie sa vyhnúť manipulatívnym tendenciám zo strany komunikačného partnera. 

Predstava o sebe zahŕňa predstavu o našich telesných dispozíciách, 

možnostiach, predstavu o vlastných schopnostiach, záujmoch, postojoch 

a postavenia v rozličných sociálnych skupinách. Sebaistota patrí medzi faktor 

sily, vyjadrujúci pozíciu, rolu posudzovaného jedinca.32  

Z prieskumu vyplynulo, že moderátor by mal primerane vyjadriť svoje 

myšlienky a názory, ktoré nemusia byť v zhode s očakávaním či názormi 

partnerov. Z nedostatku sebadôvery vyplýva vlastná neistota aj nespokojnosť 

z komunikácie.33 

 

6. Sympatickos ť 

Atraktívnosť, príťažlivosť je dôležitou položkou pri presvedčovaní. 

Na základe tejto vlastnosti sa recipienti majú možnosť identifikovať 

s moderátorom, s jeho názormi, postojmi, a správaním. Hodnotenie moderátora 

ako atraktívneho sa prejavilo u účastníkov nášho prieskumu sympatiami, ktoré 

preukazovali svojmu favoritovi. Vzťahy sympatie a antipatie nie sú nemenné. 

                                                           
31 Citované z odpovedí respondentov prieskumu. 2009. Rukopis. 
32 HRADISKÁ, Elena. 1989. Psychologické aspekty pôsobenia televízie na diváka. Bratislava: 
ČST, 1989. s. 70. 
33 NOVÁK, Tomáš. 1988. Nácvik asertivity v rámci psychologickej osvety. In: Československá 
psychologie, 1988, č. 4, s. 351. 
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Atraktívnosť moderátoriek bola u našej vzorky recipientov určovaná vonkajšími 

znakmi – výzor, oblečenie, celková úprava. 

Upravenosť ako dôležitú – prioritnú vlastnosť televízneho moderátora 

uviedlo 80% účastníkov prieskumu. Študenti magisterského štúdia sa 

o dôležitých vlastnostiach vyjadrili aj takto: „Dobre vyzerajúce blondínky pred 

tridsiatkou s vysokoškolským titulom a krásnym úsmevom ovládajú prime 

a acces time – čítajú správy, diskutujú, zabávajú divákov po celom Slovensku... 

Vraví sa, že niekto sa ako moderátor narodí, iný sa musí „nadrieť“, 

kým zodpovedá aspoň štandardu. Tí šťastnejší nepoznajú stres, trému ani 

neistotu a pred kamerou sú ochotní sa s vami porozprávať o všetkom.“34 

 

7. Prirodzenos ť 

Prirodzenosť ako výrazová vlastnosť moderátora sa prejavuje v jeho 

správaní, vzťahu ku komunikačným partnerom a dojmom, akým pôsobí na 

recipienta. Účastníci prieskumu na Katedre žurnalistiky hodnotili ako 

neprirodzeného takého moderátora, u ktorého absentovali nasledovné 

schopnosti: 

 

1. Neschopnos ť klás ť otázky  40% 

2. Neschopnosť komunikovať 30% 

3. Neschopnosť  imidžu  15% 

4. Neschopnosť komunikačnej hierarchie 10% 

5. Neschopnosť taktu 5% 

 

                   

„Takt v správaní je spojený so správnou voľbou tých či iných foriem 

kultúrneho a mravného správania sa. Niekto je napríklad taktný, ak dokáže 

jemne, bez toho, aby urazil iného, povedať aj nepríjemné veci. Takt je teda 

psychologickým aspektom správania sa. Profesionálny takt je spojený 
                                                           
34 BUČEK, Jaroslav. 2011. Prieskum vlastností moderátorov. 2011. 6 s. Rukopis. 
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s umením konať v konkrétnych podmienkach rôznych situácií vznikajúcich 

v pracovnej činnosti s prihliadnutím k individuálnym vlastnostiam objektu práce, 

je spojený s vyberaním primeraných prostriedkov zachádzania s jedincom.“35 

 

8. Zafarbenie hlasu 

Charakteristické zafarbenie hlasu uviedlo až 60% št udentov 

žurnalistiky (60%) ako dôležitú osobnostnú vlastnos ť televízneho 

moderátora.  „Hrtan môžeme bez akejkoľvek hyperboly nazvať 

najpozoruhodnejším hudobným nástrojom, ktorý vôbec existuje, lebo umožňuje 

jednoduchými prostriedkami vytvárať rozmanité tóny, ktoré nás svojou 

zvukovou krásou môžu viac zaujať ako akákoľvek inštrumentálna hudba.“36 

Hlas je výsledkom transformácie prúdenia vzduchu pomocou hlasiviek 

pri výdychu. Spojenie s dychom robí z hlasu citlivý indikátor emočných 

procesov, ukazovateľ sily ega, detektor celkového stavu energie v organizme 

človeka a prostriedok pre jej generovanie.37  

Hlas môže pôsobiť sympaticky, nesympaticky alebo neutrálne. Modulácia 

hlasu dodáva obsahu prejavu väčší význam. Zmenou výšky a sily hlasu (jeho 

modulovaním) udržujeme pozornosť poslucháčov. 

 

9. Upravenos ť 

Vonkajšia úprava dokresľuje obraz, ktorý sme si o osobnosti utvorili. 

Oblečenie a vonkajšia úprava je výrazom osobnosti človeka, dopĺňa 

a dokresľuje ju. 

Upravenosť či neupravenosť podstatným spôsobom ovplyvnil vlastnosti 

moderátora. Študenti žurnalistiky svojimi názormi potvrdili, že miera popularity 

v určitej spoločenskej skupine záleží aj na tom, ako osobnosť svojím zjavom 

a správaním pôsobí na ostatných. 90% účastníkov prieskumu považuje 

upravenos ť, imidž za ve ľmi dôležitú schopnos ť televízneho moderátora. 

Poradie schopností tak, ako si ho zvolila vzorka študentov (100 

účastníkov prieskumu – poslucháčov Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty 

                                                           
35 VAJDA, Ján. 1995. Etika. Nitra: Enigma, 1995. s. 136. 
36 TOMAN, Jiří. 1981. Jak dobře mluvit. Praha: Svoboda, 1981. s. 48. 
37 TEGZE, Oldřich. 2003. Neverbální komunikace. Praha: Computer Press, 2003. s. 375.  
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Univerzity Komenského v Bratislave pod pedagogickým vedením PhDr. Jaro-

slava Bučeka, PhD. v rokoch 2009 až 2011), vyzerá nasledovne38: 

 

1. Profesionalita 73 % 

2. Upravenosť 70% 

3. Sympatickosť 65% 

4. Prirodzenosť 60% 

5. príjemný hlas 58% 

6. Dôveryhodnosť 55% 

7. znalosť témy 50% 

8. Presvedčivosť 47% 

9. Sebaistota 40% 

 

Podľa poradia dôležitosti vlastností, ktoré vyplynuli z nášho prieskumu 

medzi študentmi žurnalistiky, môžeme následne charakterizovať moderátora 

publicistických relácií.  

Ako ukázal náčrt profesionálnych vlastností, medzi účastníkmi prieskumu 

môže nastať zhoda v profesionalite, sympatiách, zafarbení hlasu, úpravy 

zovňajšku. Na druhej strane veľké rozdiely vnímajú študenti – recipienti 

v dôveryhodnosti, znalosti témy,  presvedčivosti a sebaistote. Podľa nášho 

prieskumu aj napriek tomu, že za najdôležitejšiu vlastnosť moderátorov 

publicistiky považujú profesionalitu , dôveryhodnosti ako vlastnosti dôležitej 

pre profesiu moderátora neprikladajú vybraní študenti žurnalistiky dostatočný 

význam.  

                                                           
38

 Tabuľka profesionálnych a charakterových (osobnostných a výrazových) vlastností dôležitých 
pre profesiu moderátora. Bližšie pozri BUČEK, Jaroslav. 2011. Vlastnosti a schopnosti 
moderátorov. 2011. 150 s. Rukopis. 
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Budúci redaktori a moderátori najčastejšie charakterizovali profesionalitu 

ako serióznosť, vhodnosť klásť otázky, umenie počúvať, získavať zdroje 

a informácie, dôveryhodnosť, rozhľadenosť, prehľad v téme, výrečnosť 

a pohotovosť.  

Prieskum na študentoch žurnalistiky ukázal že, sebaistý moderátor sa 

nepoddá komunikačnému partnerovi. V politickej diskusii vníma svojho hosťa 

ako rovnocenného partnera. Formálny prejav nahradzuje neformálnym 

spôsobom vedenia dialógu. V občianskej publicistike je schopný nadviazať 

a rozvinúť primeranú komunikáciu, aj vzájomnú interakciu, vie sa vyhnúť 

manipulatívnym tendenciám zo strany komunikačného partnera. 

Atraktívnosť moderátoriek bola u našej vzorky recipientov určovaná 

vonkajšími znakmi – výzorom, oblečením, celkovou úpravou. 

Upravenosť ako dôležitú – prioritnú vlastnosť televízneho moderátora 

uviedlo 80% účastníkov prieskumu. 70% vzorky študentov vidí súvislosti medzi 

kladením otázok a znalosťou témy tak, aby divák prijal očakávanú 

a zrozumiteľnú výpoveď. Z otázok moderátora sa dá postrehnúť jeho znalosť 

problematiky, odborná príprava, ale aj to, či pracuje s overenými informáciami. 

Zainteresovanosť a vzbudenie rešpektu považujú študenti žurnalistiky za jeden 

z podstatných javov komunikácie medzi moderátorom a jeho hosťom. Zároveň 

platí, že znalosť témy náš recipient neoddeľuje od profesionality moderátora. 

Charakterové (osobnostné a výrazové) vlastnosti moderátorov 

posudzované recipientmi naznačili, že sympatie u nich vzbudzuje originálne 

vystupovanie, ktorému moderátor prispôsobí svoj prejav, správanie, vonkajšiu 

úpravu a formulovanie otázok. 
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OCHRANA DETÍ ONLINE – SOFTVÉROVÉ ZABEZPEČENIE 

Protecting Children online – Using Software 

 

J á n   H A C E K                                                                                             

 

ABSTRACT:  A research of 244 parents points at the Parental mediation as an activity which 

helps to parents to be responsible in a mediation process when the children use the Internet. 

Restrictive mediation is one of the most commonly used mediation strategies 

and is represented by controlling of children's activities online. Survey data show that 

the restrictive mediation is related to parental activities as the web history control 

and the software protection of children. The paper indicates the need for more parental 

cooperation to reduce online risk to children arising from the Internet. 

 

ABSTRAKT:  Výskum na vzorke 244 rodičov zobrazuje rodičovskú mediáciu ako aktivitu 

pomáhajúcu rodičom pri mediačnom procese medzi dieťaťom a internetom. Reštriktívna 

mediácia je jedna z najčastejšie používaných mediačných stratégií. Zahŕňa rodičovskú kontrolu 

online aktivít detí na internete. Výskum ukazuje, že reštriktívna mediácia je spojená 

s kontrolovaním prehliadaných stránok dieťaťom na internete a používaním ochranného 

softvéru. Štúdia poukazuje na potrebu väčšej aktivity rodičov s cieľom znížiť riziko, ktoré hrozí 

deťom v prostredí internetu. 

 

KEYWORDS:  Parental mediation, restrictive mediation, children, parents, software. 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ:  Rodičovská mediácia, reštriktívna mediácia, deti, rodičia, softvér. 

 

1. Rodi čovská mediácia  

Pojem rodičovská mediácia je v slovenskom prostredí neznámy. Ide 

o preklad anglického označenia parental mediation1 (Austin – Bools – Fujioka – 

Engelbertson, 1999; Eastin – Greenberg – Hofschire, 2006; Fujioka – Austin, 

2002; Livingstone – Helsper, 2008; Moudry, 2008; Phillips, 2000; Waren, 2005; 

Woolf, 2009; Youn, 2008) ako rodičovská mediácia. Podľa jednej z definícií 

rodičovskú mediáciu chápeme ako modely diskusie medzi rodičom a dieťaťom 

v súvislosti s médiami (Fujioka – Austin, 2002). Rodičovská mediácia, 
                                                           
1 V slovenských štúdiách a výskumoch sa tento preklad zatiaľ nevyskytuje. 
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ponímaná v kontexte mediálnych vplyvov a obsahov, pomenúva a definuje 

vzťah medzi rodičom a dieťaťom, kde rodič – mediátor vstupuje do vzťahu dieťa 

– médium ako sprostredkovateľ jeho obsahov a ochranca pred ich nežiaducim 

vplyvom a rovnako aktivita rodiča reguluje jeho vplyv na dieťa (Bull, 2005; 

Moudry, 2008). V širšom význame však ide o súhrn činností rodičov2 

zameraných na vzťah medzi nimi a dieťaťom, ktoré im vymedzujú úlohu 

a siahajú nad jednoduché obmedzenia, zahŕňajúce v sebe i konverzačné 

a interpretačné stratégie. Spomínané aktivity rodičov sa týkajú aj monitorovania 

mediálneho obsahu prijímaného deťmi (Livingstone – Helsper, 2008).  

 Dodnes neexistuje mnoho štúdií a výskumov, ktoré by sa zameriavali 

na realizáciu reštriktívnej mediácie v súvislosti s používaním internetu. Ostala 

definovaná podobne ako pri televízii. Rodičia limitujú dieťaťu čas strávený 

pripojením na internet alebo mu obmedzia prístup k určitému obsahu (Lwin – 

Stanaland – Miyazaki, 2008). Podobne ako pri televízii existuje takzvaný v-čip3, pri 

internete vidíme používanie monitorovacieho, filtrovacieho a blokovacieho softvéru 

(Eastin – Greenberg – Hofschire, 2006), ktorý ale musia rodičia dopredu 

nainštalovať a nastaviť. 

 

2. Reštriktívna mediácia   

Reštriktívna mediácia bola vždy spájaná s redukovaním negatívneho vplyvu 

na deti a mladistvých. Potvrdilo sa, že detí, pri ktorých rodičia uplatňovali 

spomínanú mediáciu vo väčšom rozsahu, mali menšie skúsenosti so sexom 

v prostredí internetu v porovnaní s ich rovesníkmi, kde rodičia nerealizovali 

reštriktívnu mediáciu. Avšak predložené výsledky sú často len výnimkou 

potvrdzujúcou pravidlo (Kirsh, 2010). Podľa štúdie (Eastin – Greenberg – 

Hofschire, 2006) má v USA 75% rodičov obavy z poskytnutia osobných údajov 
                                                           
2 Všeobecne rozoznávame tri typy rodičovskej mediácie, a to aktívnu, reštriktívnu a mediáciu 
spoločného používania média (Valkenburg – Krcmar – Peeters – Marseille, 1999). V našej práci 
sa zameriame výlučne na reštriktívnu mediáciu, ktorá bezprostredne súvisí s používaním 
spomínaného softvéru v prostredí internetu. 
3 V-čip je všeobecný pojem pre technológie používané v televíznych prijímačoch v USA a Kanade. 
Umožňuje blokovanie programov na základe ich zaradenia sa v jednej zo štyroch kategórií, ktoré 
sú hodnotené vzhľadom na vek dieťaťa. V-čip neblokuje spravodajstvo a športové vysielanie. 
Televízory vyrobené pre trh Spojených štátov musia od roku 1999 obsahovať V-čip technológiu, 
ktorá funguje na základe rozdelenia vhodnosti programov pre deti s cieľom udržať si tie staršie. 
Programy, ktoré sú pre dieťa nevhodné, sa zablokujú, ak rodič použije heslo na televíznom 
prijímači a nastaví určitý stupeň ochrany (V-chip, 2011). 
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neznámemu a obavy, že deti navštevujú stránky s vulgárnym a sexuálnym 

obsahom. A 65% rodičov, ktorí majú deti vo veku od 13 do 17 rokov, určujú 

pravidlá týkajúce sa internetových stránok, ktoré majú dovolené navštevovať 

ako aj čas, kedy sa môžu pripájať na internet. Prísnejšie pristupuje 

k reštriktívnej mediácii okolo 30% rodičov – tí sa dovolia svojim deťom pripojiť 

na internet len pod ich dohľadom. Tretina z nich používa softvér, ktorý 

obmedzuje prístup k určitým stránkam. Ak však ďalej spomínaná štúdia tvrdí, 

že 24% detí má prístup na internet internetu vo vlastnej izbe, len ťažko 

si dokážeme predstaviť reštriktívnu mediáciu v takýchto podmienkach v praxi, 

nakoľko si to od rodiča vyžaduje veľa úsilia. Navyše prihliadame aj na fakt, 

že v USA od roku 1999 do roku 2009 vzrástol počet detí, ktoré majú pripojenie 

na internet vo vlastnej izbe o 23% (Rideout – Foehr – Roberts, 2010). 

Vzhľadom na spomínaný nárast len ťažko dokážeme porozumieť, aký vplyv má 

neobmedzený prístup na internet v detských izbách na realizáciu mediácie 

zo strany rodičov alebo na používanie internetu dieťaťom (Eastin – Greenberg – 

Hofschire, 2006).  

 

3. Softvérové zabezpe čenie  

Najčastejšie používanými nástrojmi softvérového zabezpečenia detí 

online sú blokovacie a filtrujúce programy. Je to jedna z možností ochrany detí 

a regulácie mediálnych vplyvov internetu, spolu s diskusiami a sprostred-

kovaním mediálnych obsahov deťom (Lwin – Stanaland – Miyazaki, 2008).

  

Existuje niekoľko programov, ktoré sú dostupné pre rodičov ako ochrana 

detí pred nežiaducim vplyvom internetu. Sumarizácia viacerých štúdií 

a výskumov vymenúva vo všeobecnosti veľmi podobné skupiny softvérovej 

ochrany detí online (Chou – Sinha – Zhao, 2010; Eastin – Greenberg – 

Hofschire, 2006; Lee – Chae, 2007; Lwin – Stanaland – Miyazaki, 2008; 

Mitchell – Finkelhor – Wolak, 2005). Ide o softvér obmedzujúci dieťaťu čas4, 

ktorý strávi pripojením na internet alebo používaním počítača. Rodič 

                                                           
4  Time-Limiting software. 
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ho pomocou programu nastaví alebo obmedzí. Filtrujúci a blokujúci softvér5 

obmedzuje prístup k niektorým stránkam, slovám a obrázkom na internete. 

Blokovanie a regulovanie odchádzajúceho obsahu zabezpečuje softvér6, ktorý 

dokáže zamedziť poskytnutiu osobných údajov dieťaťa či rodiny v online 

prostredí. Ide o adresy, mená, telefónne čísla. Prospešný je aj nástroj 

na vyhľadávanie informácií pre deti. Ide o softvérové zariadenie, ktoré funguje 

ako obyčajný prehliadač, no má v sebe zakomponovaný vyšší stupeň ochrany, 

ktorý neprepustí k dieťaťu neželaný a škodlivý obsah z internetu.  

 Ďalším zo softvérových nástrojov na ochranu detí pred nežiaducim 

obsahom na internete je monitorovací nástroj, ktorý rodičov informuje o online 

aktivite ich dieťaťa, a to zaznamenávaním adries navštívených stránok 

na internete alebo zobrazovaním varovných odkazov na obrazovke v prípade, 

ak sa dieťa dostane na stánku s neprimeraným obsahom.  

 Vymenované spôsoby ochrany dieťaťa pred vplyvom internetového 

obsahu alebo prostredím online sa v niektorých konkrétnych programoch7 môžu 

zoskupovať a ponúkať tak viacero spôsobov ochrany naraz (Mitchell – 

Finkelhor – Wolak, 2005). Programy, zabezpečujúce ochranu na základe 

filtrovania obsahu internetovej stránky, skontrolujú ešte pred jej spustením, 

či hľadaný obsah zodpovedá vopred nastaveným kritériám, presnejšie 

povedané testujú vopred zadané slová, ktoré sú označené ako neprijateľné. Ide 

predovšetkým o sexuálny a násilný obsah. Ako tvrdia mnohí užívatelia 

opisovaných programov, ide čisto o mechanický princíp ochrany, nerozlišujúc 

napríklad spojenia nežiadaných slov v odbornom štýle v súvislosti 

s encyklopedickými vedomosťami. Preto v súčasnosti smeruje úsilie 

programátorov k tomu, aby sa kombinovali jednotlivé spôsoby filtrovania 

internetových obsahov v záujme zlepšenia ich efektívnosti (Chou – Sinha – Zhao, 

2010). Predovšetkým tento druh softvéru nachádza svoje uplatnenie v rodinách, 

ktorým nie je ľahostajné, aký obsah sa dostáva k ich deťom. Práve rodičia, ktorí 

majú deti vo veku od 10 do 15 rokov, majú tendenciu používať tento softvér. 

(Mitchell – Finkelhor – Wolak, 2005).  

                                                           
5  Filtering and Blocking software. 
6  Outgoing Content Blocking. 
7  CYBERsister, CyberPatrol, Net Nanny, Surf Watch (Chou, 2010). 
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 Výskumy (Lwin – Stanaland – Miyazaki, 2008) ukazujú, že práve 

monitoring detských aktivít online môže rodičom pomôcť deti ochrániť. Hoci 

sú opisované programy predstavované rodičom ako prospešné a pomáhajúce 

chrániť ich deti pred pornografiou a ďalším nevhodným obsahom internetu, je 

preukázané, že mnoho rodín spomínaný softvér stále nepoužíva aj z dôvodu, 

že filtrujúci softvér nemusí v niektorých rodinách z mnohých dôvodov správne 

fungovať. Rodičia napríklad uprednostňujú niekedy skôr aktívnu mediáciu, priamy 

dohľad nad aktivitami dieťaťa na internete a bezprostrednú komunikáciu 

v porovnaní s používaním softvérového zabezpečenia. Deti alebo adolescenti 

môžu byť skôr objektom rodičovských reštrikcií ako reštrikcií, ktoré zabezpečuje 

filtrujúci a blokujúci softvér. Rodičia často ustúpia od jeho používania, lebo 

si neželajú vyvolávať konflikty s deťmi, ktoré by vznikli po jeho nainštalovaní. 

Na druhej strane si rodičia často ani nemusia uvedomovať nebezpečenstvo 

pornografie, nevnímajú ho ako vážny problém, a preto necítia potrebu inštalovať 

si spomínaný softvér. Existujú aj rodičia, ktorí sú skeptickí voči efektivite 

používania filtrujúceho softvéru. Podľa nich sú opisované programy nedokonalé, 

často prepustia neželaný obsah k deťom a zároveň blokujú legitímny obsah 

(Mitchell – Finkelhor – Wolak, 2005). Výsledky štúdie (Kranich, 2004) 

pri testovaní blokovacích programov ukazujú, že spomínané zabezpečenie 

neblokuje jednu z desiatich stránok a deti si dokážu nájsť softvér, ktorý 

nainštalovanú ochranu prelomí. Navyše v mnohých rodinách môžu existovať 

generačné rozdiely v prístupe k počítaču a internetu (Rideout – Foehr – Roberts, 

2010). 

 Nedostatok vedomostí, digitálnej gramotnosti tiež zohráva úlohu 

v rozhodnutiach, či použiť, alebo nepoužiť filtrovací softvér (Mitchell – Finkelhor 

– Wolak, 2005). Vynára sa i skupina rodičov, ktorí sa s používaním internetu 

stretávajú po prvýkrát spolu so svojimi deťmi a o inštalácii a existencii 

filtrujúcich a blokujúcich programov nevedia. Ešte pred niekoľkými rokmi 

pri počiatkoch zavádzania internetu do domácností boli ceny za bezpečnostný 

softvér vysoké, aby si ho rodič dokázal zabezpečiť. Používal sa predovšetkým 
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v školách a knižniciach. Dnes sú možnosti širšie a súčasťou internetových 

prehliadačov sú takzvané doplnky8 na používanie internetu deťmi.  

 Jedným z užitočných nástrojom je aj používanie monitorovacích 

programov. Tie umožnia rodičovi spätne skontrolovať pohyb dieťaťa 

na internete, pozrieť si stránky, ktoré dieťa chcelo navštíviť a rovnako získať 

prehľad o súboroch, ktoré sťahovalo z internetu. Umožňujú kontrolovať aj čas, 

ktorý dieťa strávilo na konkrétnych stránkach a ich veľkou výhodou 

je zároveň možnosť kontrolovať online aktivitu dieťaťa na domácom počítači 

z počítača, na ktorom je monitorovací program nainštalovaný. Rodič tak môže 

dieťa kontrolovať z ktoréhokoľvek miesta na svete (Rodičovské zámky, 2011). 

 

4. Teoretické východiská výskumu  

 Predmetom nami prezentovaného výskumu boli vybraní rodičia, ktorí 

preferujú realizáciu reštriktívnej mediácie. Pomocou štandardizovaného 

dotazníka boli vyčlenení od ostatných rodičov. V dotazníku boli použité otázky 

(pozri nižšie tabuľku 1) na meranie pôvodne televíznej mediácie (Valkenburg – 

Krcmar – Peeters – Marseille, 1999; Waren, 2005), ktoré boli adaptované v 

prostredí internetu a ktoré sú definované vo viacerých výskumoch zameraných 

na zisťovanie typu rodičovskej mediácie (Bross, 2005; Buijzen – Molen – Sondij, 

2008; Eastin – Greenberg – Hofschire, 2006; Heim – Brandtzæg – Kaare – 

Endestad – Torgersen, 2007; Lee – Chae, 2007; Livingstone, 2007; Livingstone, 

2003; Livingstone – Helsper, 2008; Lwin – Stanaland – Miyazaki, 2008; Phillips, 

2000; Rosen – Cheever – Carrier, 2008; Tabone – Messina, 2010). Rodičia 

vyjadrili mieru súhlasu s jednotlivými tvrdeniami na päťstupňovej Liketrovej škále. 

 

Tabuľka 1: Príklad na zisťovanie reštriktívnej mediácie na internete 

1 

 

2 

3 

4 

Ako často ti otec/matka povie, aby si vypol počítač, ak si prezeráš stránku s nevhodným 

obsahom? 

Ako často ti otec/matka určuje čas, kedy môžeš byť pripojený/á do internetu? 

Ako často ti otec/matka zakazuje navštevovať niektoré internetové stránky? 

... 

 

                                                           
8  Anti-Porn; FoxFilter; Keylogger; Kid Mode (doplnky internetového prehliadača Firefox). 
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4.1. Cieľ výskumnej časti 

Používanie softvéru, ktorý by ochránil dieťa pred nežiaducim vplyvom 

a obsahom na internete, stráca význam za predpokladu, že rodič nie je 

dostatočne počítačovo gramotný, aby bol schopný realizovať spomínanú 

ochranu. Často sa tiež stáva, že dieťa je v tejto oblasti gramotnejšie ako jeho 

rodič. 

 

4.2. Výskumná otázka  

 Existuje rozdiel medzi rodičmi, ktorí používajú monitorovací, blokovací 

softvér a kontrolujú históriu stránok na internete, ktoré navštívia ich deti a tými, 

ktorí ho nepoužívajú? 

Premennými, ktoré ovplyvňujú záujem o spomínaný softvér, sú: 

vedomosť rodiča týkajúca sa existencie a možností softvéru, neuvedomovanie 

si online rizika a kontrola aktivity dieťaťa na internete. 

 V súbore rodičov je zastúpených 73 mužov a 171 žien. Percentuálne 

zastúpenie je 29,9 % mužov a 70,1 % žien (Tabuľka 2). Priemerný vek rodičov je 

40,2 rokov.  

 

Tabuľka 2:  Súbor rodičov – pohlavie 

Pohlavie  N % Kumulatívne %  

Muž 73 29,9 29,9 

Žena 171 70,1 100,0 

SPOLU 244 100,0  

N – početnosť; % – relatívna početnosť 

 

 Vedomosti o možnosti používania softvéru, ktorý blokuje alebo filtruje 

stránky s nevhodným obsahom pre deti, má 50% opýtaných rodičov. Rovnaká 

polovica tieto vedomosti nemá. K používaniu spomínaného softvéru 

sa prihlásilo 13,5 % respondentov a 86,5 % z nich uviedlo, že nikdy nepoužilo 

opisovaný softvér (Tabuľka 3). 
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Tabuľka 3: Súbor rodičov – používanie blokovacieho a monitorovacieho softvéru (vedomosti 

a realizácia) 

Používanie softvéru 

(vedomos ť) 
N % Kumulatívne % 

Áno 122 50 50 

Nie 122 50 100,0 

SPOLU 244 100,0  

 

Používanie softvéru 

(realizácia)  N % Kumulatívne % 

Áno 33 13,5 13,5 

Nie 211 86,5 100,0 

SPOLU 244 100,0  

N – početnosť; % – relatívna početnosť; 

 

 Softvérové zabezpečenie a kontrola histórie stránok na internete, ktoré 

navštívia deti je súčasťou definície reštriktívnej mediácie. Nasledujúce hypotézy 

(H1, H2) sa týkajú možných rozdielov, ktoré môžu nastať v realizácii 

reštriktívnej mediácie rodičmi, ktorí vedia a používajú softvérové zabezpečenie 

za účelom online bezpečnosti svojich detí a tými, ktorým je to ľahostajné alebo 

o spomínaných možnostiach nevedia. Existuje predpoklad, že práve v prípade 

reštriktívnej mediácie budú najväčšie rozdiely v jej uskutočňovaní na základe 

faktov, ktoré vidíme v nasledujúcich hypotézach. 

 

H1: Medzi skupinou rodičov, ktorí používajú monitorovací a blokovací softvér a tými, ktorí 

ho nepoužívajú, existuje výrazný rozdiel v realizácii reštriktívnej mediácie. 

H2: Medzi skupinou rodičov, ktorí vždy kontrolujú históriu prehliadania stránok, ktoré 

na internete navštívi ich dieťa a skupinou rodičov, ktorí ju nekontrolujú nikdy, existuje výrazný 

rozdiel v realizácii reštriktívnej mediácie. 
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Na otestovanie H1 použijeme Studentov t-test pre dva nezávislé výbery. 

Tabuľka 4 ukazuje zastúpenie rodičov realizujúcich stratégiu reštriktívnej 

mediácie v používaní monitorovacieho, blokovacieho softvéru.  

 

Tabuľka 4: Porovnanie skupín rodičov ktorí používajú blokovací a monitorovací softvér a rodičov, 

ktorí ho nepoužívajú, v realizácii reštriktívnej mediácie (výsledky Studentovho t-testu) 

Používanie monitorovacieho
blokovacieho softvéru

N AM SD t p

Áno 33 18,393 4,322

Nie 211 15,43 4,38
SPOLU 244

Reštriktívna 
mediácia

3,613 0

N – početnosť; AM – aritmetický priemer; SD – štandardná odchýlka; t – hodnota t-testu;           

p – signifikancia; 

VÝSLEDOK STUDENTOVHO T-TESTU: t (242) = 3,613; p < 0,05 (p = 0,000) 

  

Hodnota t-testu pri 242 stupňoch voľnosti je 3,613 a dosiahnutá 

signifikancia p < 0,05 (p = 0,000). Nulovú hypotézu o rovnosti populačných 

priemerov v tomto prípade nezamietame. Rozsah prvého výberu je 33 rodičov, 

ktorí používajú monitorovací a blokovací softvér, hodnota dosiahnutého 

aritmetického priemeru je 18,393 so štandardnou odchýlkou 4,322. Druhý výber 

tvorí 211 rodičov, hodnota priemeru je 15,43 a štandardná odchýlka 4,38. 

 K otestovaniu hypotézy H2 použijeme analýzu rozptylu One-Way 

ANOVA. Tabuľka 5 ukazuje rozdiel medzi rodičmi, ktorí vždy kontrolujú históriu 

prehliadania stránok, ktoré v internete navštívi ich dieťa a tými, ktorí ju 

nekontrolujú nikdy. 

 Hodnota Levenovho testu F je 1,478 a signifikancia p > 0,05 (p = 0,21). 

Nulovú hypotézu o rovnosti rozptylov nezamietame.  
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Tabuľka 5: Výsledky analýzy rozptylu pri jednoduchom triedení (one-way ANOVA) pre porovnanie 

rozdielu medzi skupinou rodičov, ktorí vždy kontrolujú históriu prehliadania stránok, ktoré 

v internete navštívi ich dieťa a skupinou rodičov, ktorí ju nekontrolujú nikdy, v realizácii reštriktívnej 

mediácie. 

Kontrola histórie 
prehliadania stránok

N AM SD F p

Vždy 54 12,94 4,67

Často 55 14,98 4,03

Niekedy áno 62 16,82 3,78

Zriedkavo 40 16,82 3,78

Nikdy 33 18,72 4,002

Reštriktívna
mediácia

13,191 0,000

N – početnosť; AM – aritmetický priemer; SD – štandardná odchýlka; F – hodnota Fischerovho 

F-testu; p – signifikancia; 

 

VÝSLEDOK FISCHEROVHO F-TESTU, ANALÝZY ROZPTYLU ONE-WAY ANOVA: 

F(4, 239) = 13,191; p < 0,05 (p = 0,000). 

 

Hodnota Fischerovho F-testu reštriktívnej mediácie je pri 4, 239 stupňoch 

voľnosti 13,191 a dosiahnutá signifikancia p < 0,05 (0,000). Nulovú hypotézu 

o rovnosti priemerov zamietame. Podľa najvyššie dosiahnutého výberového 

priemeru (18,72) rodičia (n = 33) so sklonom k reštriktívnej mediácii nekontrolujú 

históriu deťmi prehliadaných stránok. Aj následné viacnásobné porovnávanie 

priemerov (Post Hoc test9) potvrdilo existenciu rozdielu medzi skupinou rodičov, 

ktorí vždy kontrolujú históriu prehliadania stránok, ktoré v internete navštívi 

ich dieťa a skupinou rodičov, ktorí ju nekontrolujú nikdy pri realizácii reštriktívnej 

mediácie.  

 Na základe realizovaného testu môžeme prijať hypotézu H1 o rozdiele 

medzi rodičmi, ktorí používajú monitorovací a blokovací softvér a tými, ktorí 

ho nepoužívajú pri realizácii reštriktívnej mediácie. Medzi oboma súbormi 

rodičov existuje štatisticky významný rozdiel. Štatisticky významný rozdiel 

existuje aj medzi skupinou rodičov, ktorí vždy kontrolujú históriu prehliadania 

stránok, ktoré v internete navštívi ich dieťa a skupinou rodičov, ktorí 

                                                           
9  Post Hoc Tests Multiple Comparisons (SPSS). 
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ju nekontrolujú nikdy pri realizácii reštriktívnej mediácie. Hypotéza H2 sa teda 

potvrdila. 

 

5. Záver  

Reštriktívna mediácia je uskutočňovaná predovšetkým prostredníctvom 

príkazov, obmedzení a používaním softvérového zabezpečenia. Spomínané 

reštrikcie majú zamedziť riziku, ktoré pre deti prináša online prostredie. 

V hypotéze H1, ktorú sme potvrdili, existuje štatisticky významný rozdiel medzi 

skupinou rodičov, ktorí používajú monitorovací a blokovací softvér a tými, ktorí 

ho nepoužívajú pri realizácii reštriktívnej mediácie. Predpoklad sa potvrdil – 

pripojenie na internet v domácnosti núti rodičov hľadať možnosti, ako eliminovať 

riziká online prostredia a jeho obsahu. Ich snaha je často vnímaná ako hľadanie 

rovnováhy medzi socializačnými výhodami internetu, mediálneho prostredia 

vo všeobecnosti a jeho nevýhodami (Livingstone – Helsper, 2008) či z neho 

plynúcimi nebezpečenstvami. Predchádzajúce výskumy potvrdzujú, 

že reštriktívna mediácia je medzi rodičmi najviac používaná (Austin – Bools – 

Fujioka – Engelbertson, 1999; Valkenburg – Krcmar – Peeters – Marseille, 

1999), no napriek tomu sa objavuje potreba stále informovať rodičov 

o možnostiach a rizikách nových médií (Vrabec, 2008). Až 82% rodičov 

(n = 202) si podľa nášho výskumu uvedomuje nebezpečenstvo pripojenia 

na internet týkajúce sa detí a 50% opýtaných rodičov (n = 122) vie o možnosti 

použitia monitorovacieho a blokovacieho softvéru, hoci ho zároveň používa 

len 13,5 % rodičov (n = 33). 

 Podobné zistenia vidíme aj v potvrdenej hypotéze H2. Medzi skupinou 

rodičov, ktorí vždy kontrolujú históriu prehliadania stránok, ktoré v internete 

navštívi ich dieťa a skupinou rodičov, ktorí ju nekontrolujú nikdy, existuje 

štatisticky významný rozdiel v realizácii reštriktívnej mediácie. Podľa výskumu 

22,1% rodičov (n = 54) podporuje zistené rozdiely pri dosiahnutom aritmetickom 

priemere. Uvádzajú, že históriu stránok, ktoré si dieťa prezerá na internete, 

kontrolujú vždy na rozdiel od rodičov 13,5 (n = 33), ktorí ju nekontrolujú nikdy. 

Overuje sa tým kontrola online aktivít detí ako jedna zo stratégií reštriktívnej 

mediácie v domácnostiach.  
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MAJÚ BYŤ NOVINÁRI IBA NEZÚČASTNENÝMI 

POZOROVATEĽMI UDALOSTÍ,  ALEBO BUDÚCNOSŤ STOJÍ 

NA KOMENTOVANOM INFORMOVANÍ? 

Journalists to be only non-paticipating observer of events or the 

future is to comment on information ? 

 

DD  aa  nn  ii  cc  aa      HH  LL  II  NN  KK  OO  VV  ÁÁ                                                                                                                                                                                          

 

ABSTRACT:  The idea of the essay is the reasoning whether a journalist, who takes 

the informant status can be a non-participating observer of events that presents to its audience 

as a true picture of the real world, or the future will require a journalist to comment, explain 

and take opinions on phenomena, stories, and to reality. In this context the compliance or non-

compliance with ethical standards plays an important role. The confidence of general public 

in accepting the news is higher if journalists follow these standards rigorously. 

 

ABSTRAKT:  Ideou prezentovanej vedeckej eseje je úvaha o tom, či môže byť novinár, ktorý 

zastáva status informátora, nezúčastneným pozorovateľom udalostí, ktoré predkladá svojmu 

publiku ako pravdivý obraz skutočného sveta, alebo budúcnosť si bude od novinára vyžadovať, 

aby aj komentoval, vysvetľoval a zaujímal stanovisko k javom, príbehom, resp. ku skutočnosti. 

V tejto súvislosti dôležitú úlohu zohráva dodržiavanie či nedodržiavanie etických štandardov 

a pokiaľ ich novinári berú vážne, vzbudzujú dôveru publika v to, čo číta, vidí alebo počuje. 

 

KEYWORDS:  Journalistic ethics, status of a journalist – informant. 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ:  Novinárska etika, status novinára – informátora. 

 

Hneď na úvod treba poznamenať, že pri čítaní vedeckých štúdií o etike 

v médiách sa nám celkom prirodzene rozširuje téma, pretože dodržiavanie, 

resp. nedodržiavanie novinárskych etických kódexov nie vždy vychádza 

zo záujmu média udržať si  pozíciu na trhu, a teda aj čitateľa, ktorého zaujme 

jednoduchou informáciou, neraz aj s bulvárnym podtónom. Preto otázka, 

či môže byť novinár iba nezúčastneným pozorovateľom, je v kontexte 

súčasného mediálneho trhu ako aj v kontexte nepripravenosti mladých 
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žurnalistov na profesionálnej úrovni zvládnuť aktuálnu spoločenskú objednávku 

na ich profesijný status a ich slabej angažovanosti v politike samotnej 

prinajmenšom odvážna. V čom teda spočíva rozporuplnosť tohto stavu? 

Predpokladajme, že periodikum (masové médium), v ktorom mladý 

novinár pôsobí, má dostatok inzercie – jeho zamestnanci nie sú teda závislí 

informovať svoje publikum o rôznych kauzách, porušovať etiku z hľadiska 

zverejňovania súkromného života politikov, osobnosti i tzv. celebrít a funguje 

relatívne v štandardných vzťahoch1 (môžeme si to predstaviť na príklade 

týždenníku Plus 7 dní alebo aj inom slovenskom periodiku). 

Na otázku, či v tomto type periodík sú novinári iba nezúčastnenými 

pozorovateľmi by sme mohli odpovedať, že spôsob vnímania a spracovania 

témy nie je jediný fenomén, ktorý  vstupuje do procesu hodnotenia žurnalistu 

v danom okamihu. Nehľadiac na spoločenskú klímu (kvalitu informácie 

a jej rozsah, spôsob zobrazenia danej skutočnosti, o ktorej novinár informuje) 

je tu jedna závažná skutočnosť, a to potenciál žurnalistu reflektovať túto tému – 

konkrétne jeho sociálne cítenie, politický rozhľad, pripravenosť z hľadiska 

sumáru informácií, ktoré sú prioritnou podmienkou pre spracovanie 

a prezentovanie akejkoľvek témy, rozhľadenosť z hľadiska použitia historických, 

etických, sociologických, psychologických a iných kontextov a pod. Nemožno 

sa na tému pozerať v danej chvíli iba z perspektívy rozsahu informácie, ktoré 

daná téma v danej chvíli prináša. Historická skúsenosť nás učí, že novinári, 

ktorí neboli schopní myslieť v širších kontextoch, neboli nikdy dobrými 

sprostredkovateľmi informácií – ani v minulosti a nie sú nimi ani dnes. Nemožno 

uchopiť tému v jej izolovanosti, bez kontextov a „bohorovne“ ju posunúť 

recipientovi. Nejde tak ani o komentované informovanie verejnosti, ide skôr 

o aktívny a zaujatý prístup k téme, k jej reflexii a prežívaniu a až potom možno 

tému predostrieť verejnosti či časti verejného publika, ktorá je konzumentom  

uvedeného periodika. 

V danej chvíli, a to aj pri dodržiavaní novinárskeho kódexu ako 

základného princípu, zohľadňujúci spôsob sprostredkovania informácií publiku, 

sa teória žurnalistiky venuje veľmi málo práve otázke kvality žurnalistickej 
                                                           
1 Porovnaj ŠEFČÁK, Luboš – SAND, Ján. 2006. Masové médiá a ekonomika. Bratislava: 
Ekonóm, 2006. 180 s. 
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práce, pripravenosti jednotlivých osobností na túto náročnú prácu rovnako ako 

základnej podmienke, ktorou je dôkladná a profesionálna pripravenosť na jej 

vykonávanie. Máme na mysli predovšetkým štúdium témy v širšom kontexte, 

intelektuálny potenciál, sociálnu inteligenciu, schopnosť emocionálne sa 

angažovať, aj keď je pravdou, že „novinár sa pohybuje na priesečníku viacerých 

vplyvov a vzťahov, ktoré určujú jeho hranice a možnosti“.2   

Znížili sme si prah citlivosti, posunuli hranice spôsobu prezentácie témy, 

ignorujeme žánre, v ktorých sa dá naplno využiť prenos informácie v širšom 

spoločenskom, politickom, kultúrnom a iných kontextoch, zľavili sme 

zo spôsobu prezentácie témy. O jednotlivých novinárskych žánroch sa študenti 

dozvedajú iba zo skrípt, štúdií alebo monografií starších renomovaných 

žurnalistov, ktorí tieto žánre používali aj v praxi. Pritom  emocionálne prežívanie 

témy si vyžaduje napríklad aj taký žáner, ako je reportáž. Je v nej všetko. 

Komentovanie udalostí, emocionálny aj racionálny pohľad na udalosť, svojím 

spôsobom aj spoluúčasť a v neposlednom rade i obraz o človeku na jednej 

i druhej strane – teda obraz o samotnej spoločnosti. 

„Ak niekto dlhšiu dobu píše o jednej téme, mal by si k nej naštudovať 

aj množstvo relevantného odborného materiálu“.3 Mohli by sme toto 

konštatovanie chápať aj inak. Ak niekto chce písať napríklad o kultúre, mal by ju 

dobre poznať, ak o ekonomike, mal by som ňou zaoberať ešte na vysokej škole 

a pod. Sú však periodiká, v ktorých treba zavše napísať o niečom inom. Vtedy 

novinár má priam povinnosť danú problematiku si naštudovať a jeho osobný 

postoj k téme môže vzniknúť až na základe dôkladnej znalosti problematiky. 

„Premena aktuálnej informácie na novinársku je podstatným vzťahom 

novinárskej komunikácie, pretože aktuálny obsah dostáva v tomto procese 

špecifickú novinársku formu.“4 Premena aktuálnej informácie – to je práve tá 

schopnosť novinára vidieť informáciu v širších súvislostiach, reflektovať 

                                                           
2 SŤAHEL, Richard. 2002. Etika v médiách. In: Otázky žurnalistiky. 2002, roč. 45, č. 1 – 2., 
s. 108. 
3 Tamže, s. 109. 
4 CHARVÁT, Juraj. 2009. Úvod do teórie žurnalistiky. Bratislava: Združenie Mass-Media-
Science, 2009. s. 74. 
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ju z hľadiska spoločenského a iných kontextov a predovšetkým ju publiku 

na základe týchto schopností sprostredkovať.5 

V komunikačnom vzťahu žurnalista – recipient existujú súbežne vedľa 

seba dva faktory, a to objektívny a subjektívny. Z nich sa odvíja aj obsah 

spomínaného vzťahu v komunikácii „a následne vzťah medzi spoločenskou 

funkciou novinárstva a funkciou novinárskeho produktu. Tieto podmienky 

sa neustále obnovujú vo svojej vzťahovej jednote na stále vyššom vývojovom 

stupni“.6 

Požiadavka žurnalistickej objektivity, samozrejme, apeluje na dôveru 

dokonca i vtedy, keď nemusia byť úplne známe všetky skutočnosti o danej 

situácii. Pojmy ako objektivita a vyváženosť – tak dôležité v každodennej 

novinárskej práci – majú zložité spoločensko-historické korene, ktoré odrážajú 

hodnoty a myšlienky spoločnosti, v ktorej sa zrodili. Žurnalistika rovnako ako 

každá iná forma kultúrnej produkcie v očiach sociológa vždy odráža 

a stelesňuje historické procesy a súčasné spoločenské podmienky, v rámci 

ktorých vzniká. Žurnalistika je tiež profesiou, ktorá musí mať etický kódex. Majú 

byť novinári chápaní ako profesijná skupina (rovnako ako lekári, právnici či 

akademickí pracovníci), musia pracovať podľa jednotného kódexu správania sa, 

ktorý zaručuje ich bezúhonnosť, dôveryhodnosť, a tiež ich status informátorov 

o „pravde“.  

Lekári sú nositeľmi diskurzu o tele. Ak sa máme s dôverou zveriť do 

ich rúk, musíme im veriť. Zmyslom lekárskej etiky (kodifikovanej v Hippokratovej 

prísahe) je podporiť dôveru nás – nelekárov v opodstatnenosť lekárskej vedy. 

Rovnakým spôsobom „zaručuje“ právnická etika diskurz spravodlivosti, 

legitimuje prácu v oblasti práva ako hodnú úcty a objektivity, i keď to niekedy 

môže znamenať aj obhajobu vraha dieťaťa. 

Akademickí pracovníci tiež majú svoj etický kódex (zakazujúci napríklad 

plagiátorstvo), ktorého zmyslom je zaistiť a podporiť dôveru v to, čo akademici 

hovoria o javoch a procesoch, ktoré sú predmetom ich záujmu. Rétorická 

                                                           
5 Pozri napríklad KUNCZIK, Michael. 1995. Základy masové komunikace. Praha: Karolinum 
1995. 307 s. 
6 CHARVÁT, Juraj. 2009. Úvod do teórie žurnalistiky. Bratislava: Združenie Mass-Media-
Science, 2009. s. 74. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

92 | S t r a n a  

štruktúra akademického textu so svojím podporným aparátom poznámok 

a odkazov a so svojím často veľmi odborným spôsobom vyjadrovania 

(žargónom, ako sa s obľubou hovorí) je nástrojom, ktorý zaistí prijatie 

publikovanej práce medzi kolegami a študentmi a súčasne podporí šírenie 

daných znalostí.  

V celej tu reflektovanej problematike existuje ešte jeden zaujímavý 

moment, a to meniace sa kritériá vzhľadom na náročnosť mediovaných 

obsahov, meniaca sa spoločnosť, zvyšovanie alebo naopak znižovanie „latky“ 

náročnosti pri sprostredkovaní informácií, potreba komentára, postoja alebo 

naopak akcent na stručnosť informácie. Z tohto hľadiska by sme mohli povedať, 

že aj súčasná teória žurnalistiky sa prikláňa skôr k skratkovitosti (torzovitosti), 

hoci s nostalgiou uvádza, že v slovenskej žurnalistike boli tendencie 

profesionálne vládnuť slovom a myšlienky sprostredkovať na príslušnej 

literárnej úrovni. „Celkovým vývojovým trendom novinárskeho pracovného 

procesu a s tým súvisiacej novinárskej profesie je rozširovanie sa novinárskych 

prejavov na úkor nenovinárskych... Novinárstvo vzniklo na pomedzí starších 

profesií narábajúcich slovom a tieto staršie profesie (literárne) dlho 

prevažovali...“7 

Bolo by dobre poznamenať, že literárne zručnosti autora – žurnalistu – 

nikdy neublížili žurnalistike, ba práve naopak. Využil ich práve v spomínanej 

oblasti novinárskej reflexie, schopnosti vnímať problém v širších súvislostiach 

a na základe asociačného procesu problematiku uvádzať v širšom kontexte. 

Virtuozita novinárskej práce spočíva aj v schopnosti ovládať slovo, v zručnosti 

použiť ho v správnej chvíli a na správnom mieste a dať ho do väzieb 

a súvislostí tak, aby tieto vzťahy pochopil aj recipient. Podprahových informácií 

máme dostatok aj v reklame a zo života celebrít sa predsa nedá žiť večne 

a všade. Dnes máme periodiká, kde slovo naozaj niečo znamená a ich 

vydavatelia ho nechcú devalvovať (Sme, .týždeň, Profit, Trend a iné).  

Pochopiteľne, že byť novinárom v týchto periodikách znamená mať 

seriózny prístup k recipientovi, ale predovšetkým mať seriózny prístup k sebe 

samému a svojmu vzdelaniu. Novinár nemôže publiku dať to, čo sám nemá, 
                                                           
7 CHARVÁT, Juraj. 2009. Úvod do teórie žurnalistiky. Bratislava: Združenie Mass-Media-
Science, 2009. s. 78. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

93 | S t r a n a  

čo je alfou a omegou celej tejto témy. Odovzdáva informáciu, prezentuje však 

aj svoju jazykovú kultúru, svoj pohľad na vec, svoju schopnosť vidieť 

aj pod povrch udalostí. Odpoveď na bazálnu otázku, či môže byť súčasný 

novinár iba nezúčastneným pozorovateľom, je, zaiste, nie. Nezainteresovaným 

pozorovateľom je časť publika, ktorá veciam, vzťahom, udalostiam, politike 

nerozumie. Novinár je tu na to, aby zdanlivo nezrozumiteľné veci, javy, príbehy, 

skutočnosti dešifroval, komentoval, vysvetľoval a zaujal k nim aj svoje 

stanovisko. Nie v budúcnosti, ale tu a teraz. 
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ETICKÉ KOMPETENCIE MÉDIÍ VEREJNEJ SLUŽBY 

A ICH VPLYV NA HODNOTOVÝ SYSTÉM SPOLOČNOSTI  

Ethical Competence Media Public Service and Their Effect on 

Value System of Society 

 

V i e r a   L E H O C Z K Á                                                                                             

 

ABSTRACT:  Effects of traditional and new public media in the globalization framework 

represents a powerful ethical mechanism for socialization of the individual. In a continuous 

process of mediation effects of public and commercial broadcasters should 

not be underestimated resulting in a positive nature but also the negative effect the 

development of civilization. Public media strategy in dissemination of culture resulting 

from the law is the principle source of transfer of culture in the form of presentation of cultural 

meanings and values. 

 

ABSTRAKT:  Pôsobenie audiovizuálnych verejnoprávnych médií v globalizačných rámcoch 

predstavuje vplyvný mechanizmus etickej socializácie jednotlivca. V procese nepretržitého 

mediačného vplyvu verejnoprávnych a komerčných vysielateľov nemožno podceniť výsledný 

charakter v pozitívnom, ale ani negatívnom zmysle vývoja civilizácie. Enkulturačná stratégia 

verejnoprávnej RTVS, vyplývajúca zo zákona, predstavuje východiskový princíp transferu 

kultúry vo forme prezentácie kultúrnych významov a hodnôt.  

 

KEYWORDS:  Media competences, public media, public service, ethical values of public service 

media, current social and media reality. 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ:  Mediálne kompetencie, verejnoprávne médiá, služba verejnosti, etické 

hodnoty verejnoprávnych médií, aktuálna spoločenská a mediálna realita. 

 

1. Aktuálne trendy služby verejnosti v re ťazci mystifikácie 

 Príznakom súčasnej doby, ktorá je charakteristická prudkým rozvojom 

moderných technológií, je nezvratný fakt, že masmédiá sa stávajú súčasťou 

každodenného života, pričom sa čoraz viac podieľajú vysokou mierou 

na organizácii spoločenského života a jeho rytmu (Lehoczká, 2006, s. 109). 

Aktuálne trendy na súčasnom vývojovom stupni duálnej koncepcie 
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masmediálnej komunikácie predstavujú zložitý fenomén, ktorý výrazne vstupuje 

do procesu myslenia a poznania populácie. V konečnom dôsledku však tieto 

masívne vplyvy deštrukčne pôsobia na princípy vnímania tradičných etických 

noriem a pravidiel v rámci nepretržitých procesov socializácie a enkulturácie, 

pričom sú antagonisticky nasmerované proti tradičnej hierarchii ustálených 

hodnôt.  

Vzhľadom na absenciu všeobecného poznania hodnoty služby verejnosti 

na Slovensku sa jeho interpretácia nesprávne posudzuje. Prevahu získava 

komerčný sektor, ktorý túto službu neguje a všeobecne dostupným spôsobom 

nahrádza vzhľadom na  primárnu orientovanosť na zisk. Stále výraznejší tlak 

masmédií otupuje v značnej miere etické zmýšľanie nielen recipientov, ale tento 

negatívny vplyv sa prenáša aj na tvorcov informačných obsahov. Treba 

zdôrazniť, že súčasná mediálna prax sa rozchádza v mnohých smeroch 

s normami, a to predovšetkým v súvislosti s tlakmi zo strany mediálnej 

inštitúcie, prípadne vplyvných politických či ekonomických skupín. Princípy etiky 

sa nachádzajú na pokraji záujmu väčšiny vlastníkov médií, prvoradá je zábava 

a čo najsenzačnejšie informácie, ktoré produkujú zisk.  

Súhra záujmov koncentrácie mediálneho trhu s dominantným princípom 

presadzovania zábavných žánrov v programovej ponuke, nielen ohrozuje 

verejnoprávny mediálny priestor, ale postupne aj zasahuje do jeho vnútra. 

Pôvodná žurnalisticko-informatívna báza masmediálnej komunikácie, 

resp. primárna pozícia spracovateľa a distribútora objektívnych, spoločensky 

významných a podstatných aktuálnych informácií sa posunula v povedomí 

priemerného publika  do kategórie menej významných podnetov.  

 V reťazci systematickej megaprodukcie médií smerujúcej k informač-

nému konzumu sú preferované proporčne nevyvážené spoločenské 

a civilizačné parametre, ktoré svojím usmerňovaním prispievajú 

k ovplyvňovaniu celkovej kvality sociálneho prostredia a vzťahu verejnosti 

k hodnotám (akými sú napríklad rodina, vzdelávací systém, priateľstvo, 

čestnosť a pod.).  

  V nadväznosti na tento globálny problém treba podčiarknuť poslanie 

a zároveň posilniť pozíciu verejnoprávnych médií, fungujúcich, 
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resp. vysielajúcich na základe rešpektovania príslušných zákonov o verejnej 

službe – s cieľom na jednej strane zachovávať a na druhej strane rozvíjať 

národnú kultúru, taktiež podieľať sa na tvorbe kultúrnych a umeleckých hodnôt 

a v konečnom dôsledku napomáhať zvyšovať kvalitu života a rozširovať 

interkultúrne poznanie.  

Spoločnosť pod vplyvom vývojových trendov vyvolala potrebu médií 

založených na princípoch verejnoprávnej inštitúcie, resp. inštitúcie verejnej 

služby. Jej zásadné a zmysluplné poslanie, úlohy ako aj význam 

pre kultivovanie spoločnosti v dobe globalizácie a hypermoderných trendov, 

predajov programových obsahov a prostredia regulovaného čí diktovaného 

záujmom trhu, prudkého technologického rozvoja sa však „ocitá v slepej uličke“, 

a to aj pod vplyvom zmenených požiadaviek publika – so širokoplošným 

konzumným štýlom života všetky vymenované a mnohé ďalšie faktory 

spôsobujú vznik nového nazerania na tieto inštitúcie, čo vyúsťuje do otvoreného 

spochybňovania nutnosti existencie vysielania, resp. opodstatnenosti koncepcie 

verejnej služby.  

Vstup komerčnej sféry zapríčinil či vyvolal značný pohyb v kultúrnej 

oblasti verejnoprávnych médií, ktoré pocítili konkurenčný tlak zo strany 

komerčných médií i novú situáciu na trhu mediálnych produktov. Verejnoprávne 

médiá ešte stále predstavujú inštitúciu zabezpečujúcu kultúrne aktivity 

na vyššej ako iba komerčnej báze, kde dominantným princípom tvorby nie je iba 

zábava, reklama a zisk. Mali by reprezentovať a šíriť kvalitný umelecký program 

s dôrazom na národnú kultúru (Žilková, 2003, s. 60 – 61).   

Na druhej strane civilizačný predpoklad a vývinová nevyhnutnosť 

regulácie postojov a noriem v profesionálnej praxi vyprofilovali zásadné princípy 

smerovania profesijných etických teórií. Keďže etika v žurnalistickej a mediálnej 

praxi je odrazom úrovne kultúry a etiky spoločnosti, nemožno tieto fenomény 

oddeľovať. Etika spoločnosti, jej kultúra a civilizovanosť je vonkajší okruh, 

do ktorého patrí jeden z vnútorných okruhov spoločenského systému aj etika 

masmediálnej tvorby. Etické kódexy masmediálnej činnosti a tvorby 

sú v demokratických krajinách sveta prirodzeným nástrojom regulácie. Etika 

mediálnej komunikácie, resp. morálne kompetencie v oblasti mediálnej 
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komunikácie závisia teda od tradícií a kultúry danej spoločnosti, od stavu 

demokracie a od morálnych princípov, ktorými sa riadia subjekty tejto 

komunikácie (jednotlivci i organizácie). 

Opodstatnenosť verejnej služby je potrebné hľadať v argumentoch 

zásadných informatívno-vzdelávacích potrieb spoločnosti garantovaných týmito 

zákonmi. Verejná služba v procese participácie na aktuálnej spoločenskej 

kultúrnej báze by mala prezentovať, resp. presadzovať zásadný kulturálny 

model komunikácie, v ktorom sú prezentované informácie v hodnotovom súlade 

s tradíciou prostredia a kultúrnymi artefaktmi. Vzhľadom na agresívny tlak 

presadzovaného fenoménu počúvanosti, resp. sledovanosti ako parameter 

úspešnosti média je degradujúcim princípom pre verejnoprávny systém 

vysielania, keďže programové a vysielacie zásady verejnoprávnych 

a súkromných médií sa výrazne odlišujú. Verejná služba nesmie mať laxný 

prístup k vysielaniu informácií, uvedomujúc si podmienku spoločenskej 

zodpovednosti a podiel v kultúrnom prostredí. Kultúra a kultivovanosť 

v kontexte mediácie v službe verejnosti odzrkadľuje súbor vzorcov správania, 

postojov, názorov a záujmových preferencií, ktoré majú osobitú tradično-

historickú hodnotu. Sú to aj tie najzákladnejšie idey, ktoré definujú existenciu 

spoločnosti. Jej hybnou silou je tvorivá činnosť. Verejnoprávne médiá 

s princípom verejnej služby majú slúžiť ako impulz k vyššiemu štandardu 

masmediálnej komunikácie predovšetkým vzhľadom na zákonom stanovené 

garancie obsahovej kvality, originality, inovatívnosti a prezentácie kultúrnosti 

vysielania. Verejný diskurz je orientovaný na zásadné súvislosti, pričom popri 

politickej nezávislosti na báze finančného riešenia krízy je to otázka hľadania 

efektívneho modelu zachovania a podpory verejnoprávneho modelu vysielania. 

Verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia 

inštitúcia v slovenských podmienkach – Rozhlas a televízia Slovenska 

(zriadená zákonom č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov) – poskytuje službu verejnosti ako 

primárne poslanie v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. Programovú 

službu tvoria spravodajské, publicistické, dokumentárne, dramatické, umelecké, 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

98 | S t r a n a  

hudobné, športové, zábavné a vzdelávacie programy ako aj žánrovo rôznorodé 

programy pre deti a mládež a iné programy, ktoré:  

a) sú založené na zásadách demokracie a humanizmu a prispievajú 

k právnemu vedomiu, etickému vedomiu a k environmentálnej 

zodpovednosti verejnosti;  

b) poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné 

a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej 

republike i v zahraničí a majú vplyv na slobodné utváranie názorov;  

c) rozvíjajú kultúrnu identitu obyvateľov Slovenskej republiky bez ohľadu 

na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vek, vieru a náboženstvo, politické 

či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti 

alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie tak, aby tieto 

programy odrážali rozmanitosť názorov (politických, náboženských, 

filozofických) a umeleckých smerov a aby podporovali rozvoj 

vedomostnej spoločnosti; 

d) utvárajú podmienky na spoločenskú dohodu vo veciach verejných 

s cieľom posilniť vzájomné porozumenie, toleranciu a podporovať 

súdržnosť rozmanitej spoločnosti; 

 

Verejnoprávna inštitúcia Rozhlas a televízia Slovenska sa má neustále 

snažiť o pozornosť diváka a poslucháča, čo súvisí s jej povinnosťou poskytovať 

kvalitné služby všetkým obyvateľom Slovenskej republiky (pozri § 69 ods. 1 a 2 

zákona č. 308/2000 Z. z.). Tvorba kvalitného programu má teda byť prioritou, 

všetky ostatné činnosti v inštitúcii majú podporný, doplňujúci a servisný 

charakter. Existencia duálneho systému a vznik súkromných médií kreovali 

podobu verejnoprávnych médií ako podstatného sprostredkovateľa kultúrnych 

hodnôt. Slovenský rozhlas a Slovenská televízia – RTVS s celoplošným 

pokrytím a 24-hodinovým vysielaním v súčasnosti zabezpečuje a ponúka 

vysielanie programových služieb, na ktorých má prezentácia, resp. aplikácia 

etických noriem široké spektrum programových možností v najrozmanitejších 

žánroch a formách od spravodajstva, cez dominantnú publicistiku až po relácie 

umeleckého charakteru v zmysle prenosu kultúrnych hodnôt. Zároveň treba 
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zdôrazniť, že tematické spektrum v druhej rovine zasahuje do všetkých oblastí 

spoločenského diania a prestupuje do myslenia príjemcu, pričom kultúrny 

prínos je vkladom do všeobecného fondu. Popri kultúrnom význame 

širokospektrálneho fondu hudobných a umelecko-dokumentárnych diel 

v archíve rozhlasu treba poukázať na význam ľudského faktoru v rámci tvorivej 

činnosti rozhlasového a televízneho vysielania pod hlavičkou RTVS. 

 

2. Etické kontexty RTVS  

Podstatou verejnoprávneho systému vysielania RTVS je popri 

zabezpečení prístupu k aktuálnym a objektívnym informáciám poskytovať 

všetkým občanom za rovnakých podmienok priestor na vyjadrenie a výmenu 

kultúrnych hodnôt, nevyhnutný na formovanie a ochranu spoločenskej 

a kultúrnej identity. V súvislosti s právom verejnosti na komunikáciu 

a informáciu v širšom chápaní zahŕňa to zároveň i prístup ku kultúre 

a hodnotám a účasť na kultúre a kultivácii. Aby tento priestor mohol plniť svoju 

funkciu, musí spĺňať podmienky profesionality (objektívnosť, kvalita vyváženosť) 

ako aj etických noriem a tiež byť nezávislý od skresľujúcich vplyvov 

ekonomickej alebo štátnej moci, a preto sa má takáto služba financovať najmä 

z verejných prostriedkov.  

Rozhlasová a televízna tvorba a vysielanie programových služieb 

na princípoch služby verejnosti sú zložité dynamické procesy. Nie je možné 

vnímať ich ako vopred daný a nemenný stav. Ide o kontinuálnu tvorbu 

so špecifickými zákonitosťami. Spôsob komunikácie takéhoto komplexného 

média (pomocou programových služieb), ak chce byť úspešné, musí odrážať 

potreby a želania poslucháča. Ide o tvorbu na spoločenskú objednávku. Obsah 

a forma programov si vyžadujú vysokú profesionalitu a flexibilitu na každom 

odbornom poste. Taktiež treba zdôrazniť, že ak médium alebo niektorá jeho 

programová služba zachováva síce tradíciu realizácie a komunikácie 

s publikom a nevyvíja sa spolu s dobou, pokrokom a následne poslucháčom 

a divákom, skôr či neskôr sa stáva akousi samoúčelnou inštitúciou brzdiacou 

vývoj. Platí to pre všetky vysielacie služby pôsobiace pod hlavičkou 
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Slovenského rozhlasu a pre všetky televízne služby pod hlavičkou STV – teda 

sumárne RTVS1.  

 Etické kompetencie verejnoprávneho komplexu rozhlasového a televíz-

neho vysielania rozdeľujeme do nasledovných kategórií. V horizontálnej 

rovine sem  patrí: 

� zákonná norma a kritériá v službe verejnosti na základe už spomenutého 

zákona č. 532 o RTVS;  

� poslanie programovej služby RTVS; 

� evolučné premeny programovej štruktúry oboch typov verejnoprávneho 

komplexu; 

� verejnoprávne rozmery univerzálnosti a širokospektrálnosti; 

� nadčasová hodnota vyváženosti tradície – kultúrno-historické pozadie, 

profesionálna kvalita, odbornosť (Rádio Devín, Rádio Regina, Rádio 

Klasika a Rádio Litera, programový okruh pre špecifického 

a náročnejšieho diváka – STV 2); 

� kvalita, profesionalita, kultúrno-etické kritériá tvorivých pracovníkov 

a interpretov. 

 

Vertikálna rovina  etických kritérií verejnoprávnych služieb RTVS je zase 

zložená z nasledujúcich komponentov: 

1) rady RTVS, ktorá dohliada na dodržiavanie zákona a plnenie úloh – 

koncepcia riadenia a rozvoja RTVS a programovej služby s cieľom 

realizovať a reprezentovať verejný záujem (bližšie pozri zákon o RTVS 

č. 532); 

2) výkonnej rady; 

3) programovej rady ako poradného orgánu generálnej riaditeľky RTVS; 

4) štatútu RTVS (bližšie pozri dokumenty RTVS Štatút Rozhlasu a Televízie 

Slovenska); 

5) sekcie programu; 

                                                           
1 Služba verejnosti zahŕňa v oblasti rozhlasového vysielania 8 programových služieb 
Slovenského rozhlasu a v oblasti televízneho vysielania dve programové služby Slovenskej 
televízie. 
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6) centra spravodajstva;  

7) centra publicistiky;  

8) centra dramatickej tvorby;  

9) centra hudby a špecializovaných programov; 

10) oblasti realizácie programovej služby (koordinácia medzi programovými 

službami); 

11) organizácie programovej štruktúry; 

12) výskumu a analýzy programov ako aj počúvanosti jednotlivých 

vysielacích služieb. 

 

Celkovú hodnotu vysielaného programu tvaruje tím profesionálnych 

pracovníkov, zodpovedajúcich práve tej norme a kritériám v službe verejnosti, 

v ktorých sú okrem spomínaných profesionálnych kvalít dominantné i kultúrno-

etické požiadavky a eliminované prejavy subjektivizmu, skresľovania pravdy 

a reality a pod. ako morálne zásady spoločnosti. Tím profesionálnych 

komunikátorov (moderátori, redaktori, dramaturgovia, režiséri, editori, 

produkční, archivári, zvukári, technickí pracovníci) predstavuje 

vo verejnoprávnom komplexe RTVS najmarkantnejší vplyv v komunikačnom 

reťazci smerom k verejnosti, pričom prezentuje špecifickú rovinu mediálnej 

výchovy smerom k publiku. Do radov interných i externých pracovníkov patria 

moderátori, redaktori, dramaturgovia, režiséri, editori, produkční, archivári, 

zvukári, technickí pracovníci, ktorí spoločne: 

� reprezentujú vysielaciu službu – jej normy a princípy; 

� priamo ovplyvňujú kvalitu v reťazci sprostredkovania hodnotových 

princípov a mechanizmov; 

� cieľom ich koordinácie je nielen informovať, ale aj pôsobiť na príjemcu 

a cez neho spätne v aktívnej podobe na spoločnosť, hodnotový systém 

a problémy doby; 

� rešpektovaním zásadných etických  pravidiel (objektivita, profesionalita) 

zabezpečujú a realizujú šírenie informácií na zásadách pravdivosti, 

neskreslených a overených informácií (správne citovať používané zdroje 

a pod.); 
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� vzhľadom na to, že jazyk reprezentuje stabilnú kategóriu kultúrneho 

vývoja ľudskej civilizácie, a je teda pevne prepojený s vývojom 

a zmenami, každá vyspelá národná kultúra považuje spisovnosť v jazyku 

za prostriedok kultivovania každodennej komunikácie; v dôsledku toho je 

používanie spisovného jazyka v zmysle platnej kodifikovanej normy je 

tiež nositeľom etickej platformy kvalitatívnej prezentácie verejnoprávnych 

médií; 

 

Záver 

 Hodnotový systém sa uchováva a oživuje prostredníctvom symbolov 

vyjadrených v artefaktoch, ktoré v súčasnosti predovšetkým utvárajú dominujúci 

komplex masmediálneho pôsobenia na spoločnosť. Systém názorových 

preferencií je v súčasnosti v prevažnej miere dôsledkom megaprodukcie médií, 

ktorá svojím usmerňovaním sociálneho hodnotenia predstavuje ovplyvňovanie 

celkovej kvality vzťahu verejnosti k hodnotám. Formujú významovú interpretáciu 

medializovaných obsahov, poskytujú vzory osobností i vzory správania, formujú 

obrazotvornosť s dosahom na ich citový život, a tak sa významným spôsobom 

podieľajú na tvarovaní verejnej mienky. Hodnoty tvoria  akúsi „virtuálnu 

DNA“ v štruktúre  kultúry, pri čom  dávajú zmysel kultúre i civilizácii,  

jednotlivcom i spolo čenstvám .  

 Médiá verejnej služby sú vo všeobecnosti zložitým fenoménom 

na slovenskej mediálnej scéne, sú vystavené novým výzvam od vzniku 

duálneho systému vysielania. V súčasnosti sú tieto výzvy o to väčšie 

i vážnejšie, že súvisia s existenciou a v niektorých prípadoch aj s prežitím 

týchto médií. Súčasná spoločnosť potrebuje inštitúcie s kultivovaným obsahom 

vyhovujúcim modernej dobe 21. storočia. Verejnoprávne médiá sú akýmsi 

anachronizmom z hľadiska programového, obsahového. Na mieste je však 

otázka, ktorí vysielatelia majú priniesť kultúrne a etické hodnoty, kvalitné 

programy, podporovať zvýšenie kultúrnej úrovne a sociálnej kohéznosti 

spoločnosti? V súčasnom svete prudkého nárastu masovej kultúry 

a všeobecnej globalizácie nemá pestovanie akéhokoľvek druhu výnimočnosti, 

uzavretosti šancu na prežitie (Mistrík, 2008, s. 193). 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

103 | S t r a n a  

 Kvalitatívna báza verejnoprávnych médií predpokladá základnú 

a univerzálnu programovú skladbu, doplnenú komunikačnými kanálmi, kde 

majú priestor zásady tvorivosti ako priestor na odvahu tvoriť relácie bez 

ustavičnej honby za najvyššou sledovanosťou. Spoločným znakom 

verejnoprávnych médií neraz býva najmä nedostatok finančných prostriedkov, 

čo sa odráža aj na nedostatočnom plnení úloh, ktoré verejnoprávne médiá 

napĺňajú, či by ich napĺňať mali. Je potrebné hľadať možnosti prieniku kultúry 

a vzdelávania obyvateľstva na jednej strane a marketingovo-trhových 

podmienok a možností na strane druhej.  

 Systém zverejňovania hodnôt, sprítomňovania kultúrnej pamäte, 

spoločenských noriem, ktoré spoločnosť vyznáva, sa v jednotlivých krajinách 

líši vzhľadom na kultúrno-civilizačné a politicko-ekonomické zázemie 

konkrétneho štátu. V súvislosti s integráciou verejnoprávneho mechanizmu 

v rámci globálneho modelu vystupujú do popredia dva okruhy problémov, a to:  

1) Zachovanie pôvodnej línie, t. j. ochrana pred likvidáciou tradičnej kultúry 

uniformizmom (vysvetľovať prejavy všetkých rovín kultúrnej intolerancie 

s cieľom podporiť vedomie plnohodnotnej súčasti svetovej kultúry).  

2) Možnosti korigovať nežiaduce spoločensko-civilizačné tendencie 

kultúrno-hodnotového úpadku na úrovni doplnkovej mediačno-

vzdelávacej sústavy verejnoprávneho vysielania. 

 

 Platforma formátovaná pre verejnosť, financovaná verejnosťou, 

kontrolovaná verejnosťou ako moderný štandardný typ verejnoprávneho 

vysielateľa v rámci Európskej vysielacej únie sa významným spôsobom podieľa 

na formovaní kultúrneho povedomia danej spoločnosti. Vyváženosť v tomto 

systéme predpokladá predovšetkým dostatočnú ponuku kvalitných produktov 

v pestrej palete druhov a foriem pre všetky vrstvy populácie s cieľom 

podporovať tvorivý potenciál myšlienok, kreativity a kultúrnych hodnôt. 

Zásadným problémom je chápanie pôsobenia týchto vysielacích služieb 

verejnoprávnych médií len ako jedného z mnohých produktov na trhu či ako 

zažitý stereotyp – súčasť starého režimu, protipól k novej demokratickej 

spoločnosti. Programová služba verejnoprávnych médií – aj prostredníctvom 
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moderátorských osobností, ktoré sa prezentujú navonok – má zo zákona 

rozvíjať kultúrnu úroveň, poskytovať priestor pre spravodajské, publicistické, 

dokumentárne, dramatické, umelecké, hudobné, športové, zábavné 

a vzdelávacie prejavy a výstupy. Prostredníctvom zvukovo modulovanej 

komunikácie systémovo a komplexne ako jediná mediálna inštitúcia mapuje 

dianie a tradičné hodnoty v celej šírke žánrových foriem a metód, predstavuje 

významný mediačný potenciál vplyvu na hodnotovú orientáciu a v tej súvislosti 

aj rešpektovanie všeobecných etických pravidiel populácie. 

 Budúcnosť verejnoprávnych médií je vzhľadom na zložitosť vplyvov 

závislá od mnohých faktorov. V závislosti od vývoja nových technológií 

si vyžaduje nové postupy, ale aj nové spôsoby vnímania kompetencií služby 

verejnosti, pričom treba zdôrazniť, že aj napriek vysokej konkurencii 

komerčných médií má verejnoprávny komplex RTVS svoje miesto na trhu, a to 

najmä z dôvodu, že je významným faktorom, resp. východiskom z bludiska 

globalizačných trendov. V otázkach posilnenia etických kompetencií 

verejnoprávnych etických pilierov v masmediálnom prostredí môže byť 

posilnená pozícia inovovaných a transformovaných legislatívnych noriem. 

Taktiež z hľadiska budúcnosti je významná variabilná a otvorená platforma 

etickej výchovy, ktorá potvrdzuje význam rozširovania na všetkých úrovniach 

výchovno-vzdelávacieho systému, sústredená predovšetkým na prípravu 

profesionálov pre mediálnu prax. 

RTVS ako verejnoprávny vysielateľ však v komerčnom, a teda 

aj konkurenčnom prostredí pôsobí, musí ho brať do úvahy, najmä ak mu ide 

o toho istého diváka a poslucháča, o ktorého pozornosť sa usiluje aj súkromný 

sektor. RTVS nie je izolovaným ostrovom, nemá zákonom zaručenú 

sledovanosť či počúvanosť, ani nedotknuteľnosť.  
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DIVÁK A PRESVEDČIVOSŤ POLITIKA  

Viewer and the Forcibility of the Politician 

 

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

 

ABSTRACT:  Presented contribution includes the research of the characteristics 

and competencies that are considered to be important by recipients in the interview held 

between the anchor and the politician. Communication of the politician towards his/her 

communication partners and recipients and its affection of the viewers. 

 

ABSTRAKT:  Obsah predkladaného príspevku tvorí prieskum vlastností a kompetencií, ktoré 

považuje recipient za dôležité v interview medzi moderátorom a politikom. Zaoberáme sa v ňom 

komunikáciou politika vo vzťahu ku komunikačným partnerom a k recipientom a pôsobením 

tejto špecifickej komunikačnej schémy na diváka. 

 

KEYWORDS:  Politician, his powers, professional characteristics and skills, respondents, 

students, opinion journalism, survey. 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ:  Politik, jeho kompetencie, profesionálne vlastnosti  a schopnosti, 

respondenti, študenti, názory, žurnalistika, prieskum. 

 

Televízne mediálne výstupy sú zostavované so zámerom zdôrazniť 

niektoré udalosti a vzbudiť počiatočný záujem, ktorý moderátor udržuje 

a upevňuje pestrosťou, uvádzaním zaujímavostí a ponechaním niektorých 

žiadaných informácií. Moderátori sa snažia získať náklonnosť publika. Usilujú 

sa vyvolať dôverný vzťah s neprítomným (neviditeľným) publikom. Publikum 

voči moderátorovi prejavuje sympatie, náklonnosť, fandí moderátorovi 

a identifikuje sa s ním. V televíznej publicistike, najmä v televíznych diskusiách 

sa moderátor prezentuje ako hlavná postava a jeho komunikační partneri sú 

prezentovaní podľa obsahového zamerania ako kladní hrdinovia alebo 

antihrdinovia. Komunikácia moderátora v televíznom produkte sa má 

prispôsobiť obsahu, téme, forme, kontextu a spoločenskému vedomiu. Politici 

v spravodajstve ako aj v politickom diskurze sú hlavné postavy a televízny 
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reportér, ktorý informuje o dianí v parlamente, je v takomto prípade vedľajšia 

postava. 

Vykonávať istú profesiu, t. j. v našom prípade byť hlavnou alebo 

vedľajšou postavou mediálneho produktu, znamená mať aj určité predpoklady 

na napĺňanie funkcií, ktoré s ňou súvisia. Tieto predpoklady sú označované 

pojmom kompetencia, resp. kompetencie. Viacerí autori (pozri napríklad 

Letovancová, 2007; Hrmo – Turek, 2003; Hradiská, 2010) kompetencie 

vymedzujú ako „istý súbor vedomostí, zručností, postojov a osobnostných 

charakteristík, pričom podstatné je, že zárukou kvalitného profesionálneho 

výkonu sú komplexné schopnosti spojené s ďalšími predpokladmi, hlavne 

s motiváciou“.1  

Osobnostné vlastnosti a predpoklady na optimálnu komunikáciu politikov 

sa stávajú predmetom záujmov aj študentov – budúcich novinárov. na Katedre 

žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti 

sa na charakteristiku potrebných kompetencií politika zamerali skôr z pohľadu 

diváka. Na zisťovanie kompetencií potrebných pre optimálnu komunikáciu 

politika v mediálnom produkte sme využili formu dotazníka, v ktorom sa striedali 

zatvorené a otvorené otázky. Zaujímalo nás, aké kompetencie, vlastnosti 

a schopnosti sú vnímané z pohľadu recipienta ako prioritné. Skupinu recipientov 

z okruhu študentov prvého až tretieho ročníka Katedry žurnalistiky Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave tvorilo 100 študentov, konkrétne 

70% mladých žien vo veku od 19 do 24 rokov (priemer 22 rokov) a 30% 

mladých mužov vo veku od 19 do 23 rokov (priemer 21 rokov)2.  

Táto vzorka respondentov si za predmet záujmu vybrala jednu 

z ústredných postáv viacerých mediálnych diskusných televíznych produktov, a 

to postavu elitného politika, Petra Kažimíra (SMER–SD). V našej výskumnej 

vzorke 100% respondentov vedelo určiť, kto je Peter Kažimír, akú stranu 

reprezentuje a akú funkciu v nej zastáva. Peter Kažimír – podobne ako ostatní 

politici – sa často prezentuje vo forme interview. „Interview je určené publiku pri 

                                                           
1 HRADISKÁ, Elena – BREČKA, Samuel – VYBÍRAL, Zbyněk. 2009. Psychológia médií. 
Bratislava: Eurokódex, 2009. s. 58 – 64. 
2 V snahe zvýšiť prehľadnosť výsledkov prieskumu sme údaje v percentách zaokrúhlili na celé 
čísla. 
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televíznych obrazovkách, jeho základnou funkciou je sprostredkovanie 

informácie alebo názorov verejných činiteľov a odborníkov divákom. Partneri 

spolu kooperujú v prospech publika. Hosť by mal rešpektovať moderátora ako 

osobnosť, ktorá najprv uvádza divákov do kontextu a potom vyzýva hosťa, aby 

k problému zaujal stanovisko.“3 Interview z hľadiska inštitucionálneho rámca by 

malo mať isté pravidlá. Politik ako komunikačný partner v interview sa snaží 

vyhýbať nepríjemným otázkam moderátora a niekedy manévruje odpoveď tak, 

aby sa vyhol priamej odpovedi. Podľa výsledkov prieskumu sa vzorke našich 

respondentov s profesiou politika spájajú najmä kompetencie a vlastnosti, ktoré 

respondenti pozorovali a hodnotili v interview medzi moderátorom a politikom. 

V rozhovoroch Petra Kažimíra v mediálnych produktoch v slovenských 

televíziách RTVS, Markíza, TA3 (v období od januára do marca 2012 

v reláciách Zoči-voči, O 5 minút dvanásť, Na telo, V politike)4 si respondenti 

určili vlastnosti a kompetencie, ktorým následne pridelili symbolické číselné 

hodnoty (body) „1“ až „10“, pričom hodnota „1“  znamenala najnižšie 

preferencie  a hodnota „10“ najvyššie preferencie . Predpoklady, vlastnosti, 

zručnosti, schopnosti a kompetencie, ktoré považuje skúmaná vzorka 100 

respondentov u komunikátora – politika za najdôležitejšie pre optimálnu 

komunikáciu v interview s moderátorom, sú: 1) dôveryhodnos ť, 2) asertivita , 

3) charizma , 4) profesionalita , 5) sebavedomos ť, 6) sympatie , 7) slušnos ť, 

8) priebojnos ť, 9) pravdovravnos ť, 10) lojálnos ť, 11) prívetivos ť, 

12) pohotovos ť v reakciách , 13) záujem o respondenta , 14) záujem 

o moderátora , 15) presved čivos ť, 16) čistota jazykového prejavu , 

17) populizmus , 18) manipulatívnos ť, 19) sebareflexia , 20) úprimnos ť, 

21) zainteresovanos ť, 22) húževnatos ť, 23) zodpovednos ť, 24) improvizá-

cia , 25) objektivita . 

                                                           
3 ČMEJRKOVÁ, Světla. 2003. Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. In: Jazyk, média, 
politika. Praha: Academia, 2003. s. 89 – 92. 
4 Vystúpenia Petra Kažimíra v sledovaných mediálnych produktov, na ktoré sa sústredili aj 
účastníci prieskumu o kompetenciách politika v mediálnych produktoch, sú dostupné na 
nasledujúcich hypertextových odkazoch: 
http://www.demagog.sk/politici/48/peter-kazimir/?page=1 
http://www.tvnoviny.sk/sekcia/spravy/ekonomika/za-fica-bol-plyn-skoro-zdarma-ale-len-podla-
popletenej-statistiky.html 
http://www.stv.sk/online/archiv/o-5-minut-12 
http://www.stv.sk/online/archiv/zoci-voci?date=2012-01-17&id=47610 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

109 | S t r a n a  

Politik ako komunikátor s dostatočnými mediálnymi zručnosťami často 

vybočuje z očakávaného rámca, nereaguje na otázku moderátora, čo môže 

moderátor (redaktor) vnímať ako vyhýbavosť. Treba si uvedomiť rozdiel medzi 

reakciami (responses) a odpoveďami (answers). Peter Kažimír podľa 

hodnotenia respondentov dokázal veľmi pohotovo reagovať na otázky 

moderátora a odpovede komunikačných partnerov (80% percent respondentov 

považuje reakcie za veľmi pohotové). „Reakcia je čokoľvek, čo nasleduje 

po otázke a veľa výpovedí je možné považovať za reakciu na nejakú otázku. 

Nie všetky reakcie spĺňajú kritérium odpovede.“5 Záujem o moderátora 

považuje skúmaná vzorka recipientov za dostatočnú (70 % respondentov sa 

kladne vyjadrilo k záujmu politika o moderátora, čo môžeme vnímať ako 

zvládnutú schopnosť odpovedať na otázky moderátora). V čase, keď Peter 

Kažimír v mediálnych produktoch neodpovedal na otázky, moderátor získal 

relevantné odpovede doplňovacími otázkami: Kto?, Čo?, Kedy?, Ako? 

(napríklad: „Kto je zodpovedný za situáciu okolo Gorily...?“6). Moderátor 

očakával od politika, že sa v predmetnom produkte rozhovorí, ale odpoveď 

zložená iba z holej vety nebola dostatočná. (Otázka: „Videli ste reakciu 

na graf?“ Odpoveď: „Nevidel.“). Z pragmatického hľadiska môžeme otázku 

moderátora charakterizovať ako žiadosť o poskytnutie informácie. Politik môže 

otázku vnímať ako výzvu k podaniu informácie. Moderátor ako komunikátor 

pri riadení dialógu s Petrom Kažimírom a ostatnými politikmi v  mediálnej 

výpovedi používal:7 

� otázky („Kto by mal byť zodpovedný za danú situáciu, pán Kažimír?“); 

� udelenie slova („Dajme slovo pánovi ministrovi Miklošovi...“); 

� výzvu ku komunikačným partnerom („Čo na to hovoríte...“); 

� konštatovanie („Nemáte aj Vy, pán Kažimír, podobnú skúsenosť...“); 

� zhrnutie („Podľa Vašich slov súhlasíte s tvrdením strany SaS, že...“); 

� vlastnú interpretáciu predchádzajúcej odpovede („Môžeme tomu 

rozumieť, že nesúhlasíte, aj napriek...“), 
                                                           
5
 ČMEJRKOVÁ, Světla. 2003. Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. In: Jazyk, média, 

politika. Praha: Academia, 2003. s. 92. 
6 Pozri hypertextový odkaz dostupný na internete: http://www.stv.sk/online/archiv/o-5-minut-12 
7
 Pozri hypertextový odkaz dostupný na internete: http://www.stv.sk/online/archiv/zoci-

voci?date=2012-01-17&id=47610 
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� reformulácie odpovedí. 

 

Moderátor (redaktor) pri interview s politikom používa najčastejšie 

nasledovné typy otázok: spresňujúce, zisťovacie, doplňovacie, alternatívne, 

vylučovacie. Najmä na začiatku moderátor interview kladie otázky voľne – 

akoby mimochodom – a tým nabáda politika, aby sa rozhovoril. Moderátorka 

na úvod v mediálnom produkte O 5 minút dvanásť ponúkla politikom zostrih 

reportáží s obsahom hlavných tém a téz mediálneho vystúpenia.8 V politickej 

diskusii a politickom diskurze sa využívajú často i spres ňujúce otázky , ktoré 

bývajú „zákernejšie“ ako predchádzajúce otázky. Pri interview s politikom 

sa snaží moderátor využiť zisťovacie a doplňovacie otázky, ktoré predpokladajú 

priamu odpoveď (napríklad: „Z vašich vyjadrení vyplýva, že vo výhode boli 

nominanti vašej strany. Odpovedzte, prosím, priamo. Boli?“)9. Komunikační 

partneri (ako napríklad v skúmanej politickej diskusii  O 5 minút dvanásť) 

sa vyhýbajú priamej odpovedi. Olga Müllerová10 hovorí v tejto súvislosti 

o kategórii nepriamych, vyhýbavých odpovedí. Vyhýbavosť a nepriame 

odpovede, môžu u divákov – respondentov vyvolať dojem nekompetentnosti 

a bezradnosti komunikačného partnera. Na otázky zisťovacie  („Naozaj je váš 

verdikt nemenný?“) a dopl ňovacie  („Čo vy vnímate ako najväčšiu prekážku 

v povolebnej spolupráci?“) reagovali politici voľnejšie, než je predstava 

moderátora. Ak hosť nenapĺňa svojimi odpoveďami predstavy moderátora, 

neodpovedá priamo, používa vyhýbavé slovné spojenia, komunikačný partner 

rezignuje a nastupuje s alternatívnymi  alebo vylu čovacími  otázkami. („Došlo 

k lepšiemu zvládnutiu situácie alebo nie?“). Pri ďalšej komunikácii s politikmi 

sa často používajú dopl ňovacie otázky  („Čo vy na to?“, „Čo si myslíte 

o probléme vy?“), na ktoré nemôže hosť jednoznačne odpovedať. 

Hostia – respondenti odpovedajú na zisťovacie otázky priamo alebo 

nepriamo. Moderátor podľa odpovedí zistí, akým spôsobom je politik ochotný 

alebo neochotný pokračovať v dialógu. Niekedy na odmietnutie doplňujúcej 

                                                           
8 Pozri hypertextový odkaz dostupný na internete: http://www.stv.sk/online/archiv/o-5-minut-12 
9 Dostupné na internete: [cit 2012-02-26] http://www.stv.sk/online/archiv/o-5-minut-12 
10

 MÜLLEROVÁ, Olga. 2003. Rozhovor s hostem: žánr rozhlasového vysílání na pomezí 
interview a přátelského popovídání. In: Jazyk, média, politika. Praha: Academia, 2003. s. 116.  
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otázky nereaguje vôbec. Ak sa politik odvoláva na už vyslovené či podobné 

objasnené príklady a vyjadrenia, moderátor si vyžaduje explicitnú formu 

diskusie („Váš predseda hovoril k danému problému, že...“ Čo hovoríte Vy?“; 

odpoveď politika: „Nebudeme sa baviť o slovách predsedu, ale...“), prípadne 

otázku úplne odmietne a „zhodí“ moderátora („Nepochopili ste súvislosti, pán 

moderátor.“). 

Světla Čmejrková11 vhodne konštatuje, že do jazyka mediálnej 

komunikácie preniká jazyk každodennej komunikácie. Účastníci prieskumu 

hodnotili prejav a vyjadrovanie Petra Kažimíra v mediálnych produktoch ako 

zrozumiteľný, ba dokonca sme sa stretli u ženskej časti vzorky 

s nadpriemerným hodnotením jeho prívetivosti voči moderátorke. 

Reciprocita medzi moderátorom a politikom sa prejavuje v čiastočnej 

výmene úloh. Komunikační partneri si nielen striedajú otázky, ale mení 

sa aj podoba dialogických replík. Využívajú pri reciprocite 2. osobu plurálu 

a preberajú iniciatívu pri komunikovaní s moderátorom. V diskusii medzi 

ministrom financií Ivanom Miklošom a Petrom Kažimírom (26. 2. 2012, politická 

diskusia O 5 minút dvanásť) politici prebrali iniciatívu pri komunikovaní 

s moderátorkou, („Pani redaktorka, keď ma necháte dokončiť myšlienku...“) 

a o ďalšom hosťovi, zástupcaovi strany SaS hovorili najčastejšie v 3. osobe 

singuláru („V tomto prípade súhlasím s pánom, ktorý sa pred chvíľou 

vyjadril...“). Prechod k 2. osobe plurálu vo forme vykania využívajú politici – 

komunikační partneri vo vyhrotených alebo napätých situáciách.(„Pán premiér, 

to ste nemysleli vážne...“). Vypäté situácie (najmä v politickom diskurze) 

spôsobujú, že politici ako partneri moderátora preberú jeho riadiacu úlohu 

a moderátor sa ťažko dostáva späť k svojej úlohe – viesť  rozhovor. Skúmaná 

vzorka respondentov vyhodnotila u Petra Kažimíra veľkú mieru arogancie 

(50%),ale jeho schopnosť presvedčiť kladne hodnotilo takmer 75% účastníkov 

prieskumu. 

Provokatívne otázky formuluje moderátor z pozície cudzieho zdroja, 

cudzej mienky („Váš predseda, Sulík, tvrdí, že strana rozhodne, či má odstúpiť 

po kauze Sasanka?“). Pri napätí medzi komunikačnými partnermi nastáva 
                                                           
11 ČMEJRKOVÁ, Světla. 2003. Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. In: Jazyk, média, 
politika. Praha: Academia, 2003. s. 98. 
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výrazný odklon od interview, ktoré predstavuje inštitucionálnu formu 

prirodzeného dialógu, kde sa deje prirodzená výmena názorov tvárou v tvár 

a v mediálnom interview je táto forma (face to face) zdrojom dynamiky. 

  „Za každým interview je dynamická interakcia dvoch a viac ľudí, 

pre ktorých je charakteristický konflikt i jeho prekonávanie, sebazapretie, 

útočnosť, irónia aj ľahký humor. Vzájomná reciprocita spočíva predovšetkým 

v tom, že účastníci interview vstupujú do interakcie s rozdielnymi zámermi, 

s rozdielnymi znalosťami, s rôznymi prístupmi k témam rozhovoru.“12 

  Úloha politika by mala byť v diskusii jasná. Presnosť, priamosť 

a vyhýbavosť odpovedí hodnotí moderátor (redaktor). Moderátor usmerňuje 

komunikačných partnerov reformuláciou. Reformuláciou moderátor zhrňuje 

predchádzajúce odpovede komunikačných partnerov, vyberá si z nich 

podstatné informácie, konkretizuje ich a často aj vyvodzuje ďalšie dôsledky. 

Využíva pri tom obvyklé výrazy a spojenia typu: čiže, takže, chcete povedať, 

keď to zhrnieme atď. Moderátor sa reformuláciou chce dopátrať odpovede 

a zároveň si od svojich jednoduchých otázok sľubuje aj jednoduché a priame 

odpovede od zástupcov verejnej správy.13 Politici ako komunikační partneri 

však na jednoduchú otázku odpovedajú rozvláčne, vágne a vyhýbavo. Vzniká 

napätie, ktoré vyplýva z ich predstavy, aby presadili svoje názory a tvrdenia 

bez rešpektovania otázok moderátora (redaktora). 

Pri charakteristike kompetencií a vlastností potrebných pre optimálnu 

komunikáciu politika Petra Kažimíra zohrávajú podstatnú úlohu aj postoje 

recipientov. Politik sa snaží presvedčivo sprostredkovať vlastné a získané 

informácie a prostredníctvom daného mediálneho produktu podnietiť 

formovanie alebo zmenu postojov komunikačných partnerov a recipientov. 

„Postoje sa považujú za aktuálne motivačné štruktúry a vymedzujú sa ako 

naučené tendencie reagovať na ľudí, objekty alebo inštitúcie pozitívnym alebo 

negatívnym spôsobom. Raz utvorené postoje neostávajú bez zmeny. 

Prostriedkom zmeny sú nové informácie o objekte postoja, tlak sociálneho 

prostredia ale aj osobnostný vývin. Základom postojov sú hodnotiace názory 

                                                           
12 ČMEJRKOVÁ, Světla. 2003. Mediální rozhovor jako žánr veřejného projevu. In: Jazyk, média, 
politika. Praha: Academia, 2003. s. 101. 
13 Tamže, s. 101. 
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subjektu o objekte. Postoje plnia orientačnú funkciu v procese selekcie 

objektov, udalostí, ľudí a zabezpečujú relatívnu stabilitu správania.“14 

Z výsledkov nášho prieskumu vyplynulo, že:  

1) respondenti považujú Petra Kažimíra za priemerne sympatického (50% 

respondentov) a nadpriemerne sebavedomého (80% respondentov); 

2) za najdôležitejšie vlastnosti politika v mediálnom produkte považujú 

respondenti pohotovosť, záujem o respondenta, populizmus, 

sebavedomie, výrečnosť a húževnatosť; 

3) objektivita, sebareflexia, úprimnosť, presnosť vyjadrovania, diplomacia, 

charizma a dôveryhodnosť je zase podľa skúmanej vzorky respondentov 

u Petra Kažimíra vnímaná ako priemerná+ 

4) profesionalita, lojálnosť, priebojnosť a pravdovravnosť politika Petra 

Kažimíra je hodnotená lepšie (s vyšším bodovým hodnotením) u ženskej 

časti skúmanej vzorky, zatiaľ čo muži hodnotili uvedené kompetencie 

o dva stupne nižšie, resp. horšie; 

5) dôveryhodnosť Petra Kažimíra je u mužskej časti respondentov 

hodnotená ako priemerná a rovnako priemerne je u nich vnímaná 

aj presvedčivosť; 

6) naopak presvedčivosť politika Petra Kažimíra je vnímaná v našej 

prieskumnej vzorke o štvrtinu pozitívnejšie práve u žien (75 %); 

7) muži zo skúmanej vzorky klasifikovali najväčším bodovým hodnotením 

jeho čistotu prejavu, sklony k populizmu a manipulatívnosť, zatiaľ čo 

ženy pridelili manipulatívnosti sledovaného politika o štvrtinu nižšie 

hodnoty na pomyselnej škále. 

 

Nie je zatiaľ úplne dokázané, ktoré faktory sa podieľajú na vnímaní 

politika a jeho výpovede ako presvedčivej. „Okrem samotného obsahu, druhu 

argumentov ide najmä o štýl podávania informácií, prispôsobenie sa cieľovej 

skupine, schopnosť uplatňovať zásady účinného slovného prejavu, vedieť 

                                                           
14 HRADISKÁ, Elena – BREČKA, Samuel – VYBÍRAL, Zbyněk. 2009. Psychológia médií. 
Bratislava: Eurokódex, 2009. s. 110 – 112.  
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vzbudiť a udržať pozornosť recipientov.“15 Ako ďalej uvádza Elena Hradiská, 

z osobnostných vlastností v situáciách presvedčovania smerom k divákovi 

sa dôraz kladie na úprimnosť, atraktívnosť a silu. 

Sila prejavu a vystupovania politika ako súčasti získavania 

komunikačného partnera a recipienta je daná spôsobom jeho vyjadrovania. 

Ak má jeho prejav z hľadiska uplatnenia sily pôsobiť presvedčivo, odporúča sa: 

� neprejavovať váhavosť, inak bude prejav pôsobiť nepripravene a neisto; 

� vyhýbať sa neistým, rozporuplným výrazom, ktoré vyjadrujú nedostatok 

rozhodnosti; 

� vyhýbať sa prehnanej zdvorilosti, ktorá signalizuje jeho podriadené 

postavenie voči ostatným komunikačným partnerom; 

� vyhýbať sa diskvalifikačným poznámkam pri komunikácii, ktoré môžu 

vyvolať pochybnosti o kvalite a vierohodnosti jeho komunikácie 

(napríklad: „Nepoznám celý priebeh tejto kauzy, ale vaše záverečné 

rozhodnutie je v rozpore s ...“); 

� vyhýbať sa nadmernému používaniu slangových výrazov, ktoré môžu 

odkazovať na „nižšiu spoločenskú triedu“. 

 

Pre úspešné ovplyvnenie komunikačného partnera je dôležité jasne 

identifikovať svoj zámer (podnietiť, prekvapiť, vyzvať, zdôrazniť, zaujať, dojať, 

zabaviť, upútať a pod.). „Politik vo vzťahu ku komunikačným partnerom môže 

pôsobiť, získať, zaujať a presvedčiť nielen argumentmi a faktami, 

ale aj exemplifikáciou (pôsobením príkladu ako prostriedku medziľudského 

ovplyvňovania).“16 

 Ak sa politik snaží o čo najobjektívnejší pohľad pri získavaní 

komunikačného partnera v procese presvedčovania, je vhodné, aby využil 

vlastné, nielen sprostredkované argumenty a fakty. O niektorých faktoch 

sa môže presvedčiť priamo ako účastník určitej situácie alebo sprostredkovane. 

Dôležitá je však úplnosť faktov, pričom uvedenie iba niektorých z nich môže 

                                                           
15 HRADISKÁ, Elena – BREČKA, Samuel – VYBÍRAL, Zbyněk. 2009. Psychológia médií. 
Bratislava: Eurokódex, 2009. s. 83. 
16 GRÁC, Ján. 1990. Exemplifikácia: Vzory a modely v živote človeka. Bratislava: Obzor, 1990. 
s. 10. 
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viesť k dezinformácii. V presvedčovacom procese je pre komunikáciu vhodnej-

šie, aby nezačínal argumentáciu s „ja“, pretože potom sa môže presvedčovací 

proces zmeniť na „súboj ja – ty“. Presviedčaním totiž rozumieme „vedomé 

ovplyvňovanie recipientov, ktoré predpokladá ich aktívnu účasť.“17 

Ak má byť prejav presvedčivý a chce získať komunikačného partnera, 

mal by politik vedieť reagovať na jeho verbálne a neverbálne provokácie. Počas 

provokácie môže komunikačného partnera požiadať o vysvetlenie a sformuluje 

si vlastné argumenty tak, aby ďalšia komunikácia bola pokojná a vecná.  

Výrazný racionálny i emotívny potenciál, ktorý znásobuje silu dôvodenia 

i presviedčania politika, má už spomínaný príklad . Príklad (exemplifikácia) 

pomáha pri vysvetľovaní, kvalifikovaní, klasifikovaní, zdôrazňovaní 

a usmerňovaní komunikácie s komunikačným partnerom.  

Politik pri mediálnej komunikácii využíva príklad hlavne preto, 

že má schopnosť ovplyvňovať myslenie i konanie, osvetľovať, ilustrovať, 

dokazovať, získavať i motivovať. 

 Príklady zo života i z literatúry – aktuálne i aktualizované (historické), 

kladné i záporné, kvantitatívne i kvalitatívne – poskytujú rozsiahlu škálu 

možností pri usmerňovaní komunikácie. 

Príkladmi sa môže komunikácia stať zrozumiteľnejšia. V mediálnom 

produkte, kde komunikačný partner operuje s množstvom čísel, sa komunikácia 

stáva pre recipienta málo zrozumiteľná, a preto je vhodné použiť príklad, prímer 

alebo prirovnanie. 

Aby príklady priťahovali, motivovali, nabádali komunikačného partnera 

i recipienta, musia mať isté kvality, a to spôsobilosť orientovať v tematike, 

primerane premostiť priestor medzi abstraktným a konkrétnym, teóriou 

a praxou, byť niektorou stránkou, vlastnosťou, formou prejavu a tiež musia 

byť blízke recipientom, aby tí ľahšie prenikli do podstaty vecí, porozumeli 

významu i vzťahom v problematike.18 

                                                           
17 HRADISKÁ, Elena. 1993. Osobnosť novinára: Psychologické aspekty. Bratislava: Univerzita 
Komenského, 1993. s. 86. 
18 Bližšie pozri DROPPA, Boris. 1992. Spôsoby novinárskeho usmerňovania odborných 
obsahov verejnosti. Bratislava: Univerzita Komenského, 1992. s. 56.; ale aj GRÁC, Ján. 1990. 
Exemplifikácia: Vzory a modely v živote človeka. Bratislava: Obzor, 1990. s. 10 – 73. 
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Medzi stratégie presvedčovania politika patria: opakovanie, 

zdôrazňovanie prínosu, vyzdvihovanie predností a zamlčanie rizík, stupňovanie 

nátlaku, odvolávanie sa na autority, argumenty podložené štatistikami, citové 

vydieranie a iné. 

Pre presvedčovanie politika v televíznom diskurze sa javí ako 

najvhodnejšie použitie interogatívneho presvedčovania, t. j. „schopnosti 

formulovania, kladenia a uplatňovania otázok v presvedčovacom procese.“19 

Predpokladom takéhoto úspešného interogatívneho presviedčania politika 

je niekoľko okolností: 

1) Záujem, ktorý vyjadrí jednoslovnými otázkami („Ako?“, „Kto?“, „Kedy?“ 

a pod.) alebo použije otvorenú viacslovnú otázku („Mohli by ste mi povedať, 

či...?“). Účinnosť sa naopak znižuje, ak často prerušuje komunikačného 

partnera. 

2) Tvrdenie, ktorého platnosť posudzuje spolu s komunikačným 

partnerom. Ak nie je úplne presvedčený o platnosti tvrdenia, mal by využiť 

najmä vysvetľujúce, rozvíjajúce a zisťujúce otázky („Aj vy ste sa dozvedeli, 

že...?“). 

3) Schvaľovanie, v ktorom súhlasí s argumentmi komunikačného 

partnera, ale pripomienkujúcimi, prehlbujúcimi a fixujúcimi otázkami sa môže 

dozvedieť nové skutočnosti. 

4) Pripomienkujúcimi otázkami môže získať nové informácie súvisiace 

s predmetom presvedčovania. Komunikácia je potom zložená z dvoch častí. 

V prvej vyzdvihuje ocenenie a v druhej upriamuje pozornosť na predmet 

presvedčovania („Všimol som si vaše vynikajúce výsledky, ale poznáte ešte 

niekoho, kto by dokázal niečo podobné?“). Prehlbujúcimi otázkami môže 

obsiahnuť problém do hĺbky („Čo vás vedie k tomuto názoru, záveru, 

prirovnaniu...?“). Fixujúce otázky („Dalo by sa povedať, že...“, „Na základe 

vášho vyjadrenia, je zrejmé, že...“) zase použije vtedy, keď chce utvrdiť 

komunikačného partnera v jeho názore. 

5) Spochybňovanie. Na spochybňovanie alebo na podmienené 

popieranie výpovede bez priameho vyjadrenia opozičného názoru 
                                                           
19 GRÁC, Ján. 1988. Persuázia: Ovplyvňovanie človeka človekom. Martin: Osveta, 1988. 
s. 254. 
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s komunikačným partnerom využije neosobné otázky, nakoľko priame 

vyjadrenie opozičného názoru môže vyvolať spor v komunikačnom procese 

(„Bolo by to možné vykonať aj...?). Nežiaduce sú ironicky podfarbené 

(intonované) otázky moderátora („Čo nepoviete?“, „Nehovorte? a pod.). 

Podľa výsledkov nášho prieskumu vhodne zvolenými otázkami sa politik 

dozvie od komunikačného partnera aj to, čo by sa neodvážil povedať. Kladenie 

otázok je pre neho prijateľnejšie, ak vystupuje ako osobnosť, ktorá niečo nevie 

a chce sa dať poučiť. Takáto komunikácia je výhodná pri dominantných alebo 

predsudkami trpiacich komunikačných partnerov. Vhodnou formuláciou otázok 

sa dozvie nové informácie a môže ľahšie ovplyvniť a usmerniť komunikáciu. 

Politik opytovacou vetou nemusí vyjadrovať iba otázku, ale aj požiadavku. 

Ak moderátor použije v otázke sloveso „žiadať si“, uplatňuje iba svoje potreby 

(„Môžem Vás požiadať, aby ste...“). Ak moderátor použije v otázke sloveso 

„pýtať sa/si“, uplatňuje aj potreby politika ako komunikačného partnera („Môžem 

sa Vás opýtať, ako by ste zdôvodnili plány na...“). Interogatívne ovplyvňovanie 

využije politik aj pri získavaní nových informácií a nepriameho vyjadrenia 

opozičného názoru medzi ním a komunikačným partnerom. Vhodne zvolenými 

otázkami (otvorené, zisťujúce, vysvetľujúce, rozvíjajúce, pripomienkujúce, 

prehlbujúce, fixujúce a iné) pomáha usmerňovať a posilňovať jeho vlastné 

presvedčenie. 
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IDEOLÓGIA V SEMIOTIKE ROLANDA BARTHESA  

Ideology in the Roland Barthes Semiotics View 

 

S a n d r a   P A L E N Č Á R O V Á                                                                                             

 

ABSTRACT:  Presented study deals with the problem of ideology as the phenomenon 

of signification in its broad sense. It tries to outline the semiotics project of revealing the origin, 

diffusion and nature of ideology in society, which is in particular, the society of sign. Ideology 

is considered here as the process of signification, what brings us to the both, the theoretical 

and practical measure of this analyse. 

 

ABSTRAKT:  Prezentovaná štúdia sa zaoberá problémom ideológie, pričom k nej pristupuje ako 

k fenomému spojenému so signifikáciou v najširšom zmysle slova. Je načrtnutím semiotického 

projektu odhaľovania vzniku, šírenia a povahy ideológie v spoločnosti, ktorá je v prvom rade 

spoločnosťou znaku – teda semiotickou spoločnosťou. Ideológia tu vystupuje ako spôsob 

signifikácie, čo naznačuje aj teoreticko-praktický rozmer nižšie uvedenej analýzy. 

 

KEYWORDS:  Analyse, idea, ideology, denotation, connotation, myth, naturalisation, truth, 

semiotics, sign. 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ:  Analýza, idea, ideológia, denotácia, konotácia, kritika, mýtus, naturalizácia, 

pravda, semiotika, znak. 

 

1. Úvod 

V problematike ideológie je špecifické to, že pre ňu až do dnešných dní 

neexistuje žiadna adekvátna a úplná definícia. Výraz (pojem) ideológia 

má množstvo variabilných významov, z ktorých mnohé nie sú navzájom 

kompatibilné, preto vytvoriť čosi také ako jednotnú definíciu, by nielenže nebolo 

možné, ale v konečnom dôsledku ani žiaduce. Ideológia a jej význam sa viaže 

na historický a kultúrny kontext, v ktorom sa o nej uvažuje. Niektoré jej definície 

„hovoria“, že ide o akýkoľvek systém vier a presvedčení, ktoré sú motivované 

sociálnym záujmom, iné naopak zužujú túto formuláciu a ideológiu spájajú 

so záujmami vládnucej spoločenskej vrstvy. Ideológia je v tomto prípade 

dominantnou formou myslenia v spoločnosti. Často je synonymom pre falošnú 
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predstavu alebo ilúziu, ktorá zakrýva skutočný stav vecí.1 V každom prípade 

je ideológia výsledkom procesu produkcie významov, znakov a určitých 

spoločenských hodnôt. Možno ju považovať za špecifický modus myslenia 

a hovorenia, ktorý je zároveň prepojený s praktickou rovinou. Najčastejšie 

spadá do oblasti politickej praxe, kde býva ako systém ideí, vier a presvedčení 

nástrojom legitimizácie určitej moci a udržiavania vzťahov dominancie. Vzťahy 

dominancie možno  však premiestniť z roviny politického aj do oblasti 

každodenného života. V ňom sa stretávame taktiež s najrôznejšími formami 

naturalizácie a zahaľovania skutočnosti, ktoré sú v určitom poňatí takisto 

prejavmi ideologického pôsobenia. Je zjavné, že hovoriť o ideológii 

vo všeobecnosti je naozaj ťažké a že každý pokus o jej definovanie určitým 

spôsobom naráža na nevyhnutné komplikácie z inej pozície, resp. 

metodologickej perspektívy.  

Najjednoduchší a najmenej konfúzny prístup k ideológii je podľa nášho 

názoru ten, ktorý sa ju snaží skúmať v rámci jednotlivých filozofických 

koncepcií. V predkladanej štúdii sa preto pokúsime načrtnúť, ako daný fenomén 

vyrastá na pôde semiotických výskumov, a to konkrétne v dielach Rolanda 

Barthesa. Skôr ako však pristúpime k samotnej semiotickej analýze vzniku 

a šírenia jazykového ideologického obeživa v spoločnosti, dovolíme si skromný 

exkurz do dejín filozofie (späť k prvej modernej koncepcii ideológie), 

prinajmenšom z dôvodu, že aj samotný Roland Barthes pracuje s jej základnými 

myšlienkami. 

 

2. Marxova kritika ideológie, ideológia ako „falošn é vedomie“.  

 Vo všeobecnosti sa myšlienka ideológie v jej modernom a základnom 

poňatí spája s teóriou Karla Marxa. Prvé ucelenejšie a systematickejšie 

rozpracovanie problematiky ideológie možno nájsť v spise Nemecká ideológia2. 

Kritika tohto spisu si berie na mušku predovšetkým nemeckú idealistickú 

filozofiu, ale rovnako tak materializmus, ktorý sa napriek svojmu pôvodnému 

                                                           
1 Viac o možnostiach interpretácii ideológie pozri EAGLETON, Terry. 1991. Ideology: 
An introduction. London: Verso, 1991. 242 s. 
2 Spoluautorom tohto základného diela pre pochopenie ideológie, ktoré je predovšetkým kritikou 
ideológie, je aj Friedrich Engels. Spravidla sa však vo filozofickom diskurze hovorí 
„len“ o Marxovej teórii ideológie. 
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zámeru kontrovať súdobým „metafyzickým rapsódom“, nedokázal vymaniť 

zo zajatia abstrakcie. Materializmus síce porozumel fyzickej realite sveta, 

keď sa podujal vysvetliť ju primárne zo zmyslovej skúsenosti, ale ignoroval 

aktívnu praktickú činnosť ľudského subjektu ako spôsobu vťahovania 

sa k okoliu a sebautvárania. Objekt vonkajšieho sveta preň totiž ostáva v prvom 

rade predmetom nazerania, pojmovej činnosti, myslenia. Ignoruje jeho primárny 

„modus bytia“ ako výsledok produktívnej, predmetnej činnosti človeka. 

 Idealizmus síce pochopil prirodzenú aktivitu subjektu, no umiestnil 

ju rovnako do oblasti myslenia alebo uvažovania a bol presvedčený, že svet 

vytvárame pomocou kategórií, ktoré mu predpisujeme. Každý, no podľa Marxa 

najmä ten nemecký idealizmus hypostazuje význam ideí v takom rozsahu, 

že im pripisuje samostatné, nekonečné, nezrušiteľne autonómne bytie, ktoré je 

zdrojom akéhokoľvek iného bytia a ktorého vnútorné princípy sú absolútnymi, 

prvými a poslednými príčinami všetkého diania vo svete. 

 Karol Marx na rozdiel od oboch koncepcií podáva taký obraz sveta, 

v ktorom aktívny subjekt nie je viac len mysliacim subjektom, ale aktuálne 

materiálne produktívnym jedincom. Svet premieňa svojou praktickou činnosťou, 

produkciou svojich materiálnych životných podmienok, pričom všetky 

spoločenské vzťahy týmto podmienkam zodpovedajú. Marxova teória, ako sám 

uvádza, stojí na neodvolateľných základoch: „Predpoklady, z ktorých 

vychádzame, nie sú ľubovoľné, nie sú to dogmy; sú to reálne predpoklady, 

od ktorých možno abstrahovať len vo fantázii“ (Marx, 1961, s. 24). Prvým 

a základným záverom vyplývajúcim z daných predpokladov je, že spoločenské 

vedomie, a vedomie vôbec, je vždy určené spoločenským bytím, teda výrobou. 

Materiálne, ekonomické vzťahy zakladajú vzťahy sociálne a kultúrne. Vedomie 

je produktom dejinného vývoja spôsobu výroby, a nie naopak. Z toho vyplýva, 

že každá ideológia (nielen tá nemecká) je akousi „camerou obscurou“ 

skutočného status qou, prevrátením, falošnou predstavou. Zároveň si však 

treba uvedomiť, že všetko vedomie (aj to prevrátené) je dieťaťom svojej doby. 

Ideológia nie je ničím cudzorodým, práve naopak vzniká nevyhnutne 

z tej reality, ktorú prevracia. I keď takáto formulácia vyznieva zmätočne, je tento 

dojem vskutku len daňou za skratkovitý výklad. Zdanlivý paradox nachádza 
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rozuzlenie v mocenskom kontexte teórie ideológie. Neadekvátny obraz 

skutočnosti je dôsledkom deľby práce a následného triedneho usporiadania 

spoločnosti. Priestor pre vznik ideológií vzniká v momente oddelenia duševnej 

a materiálnej práce. Duševná práca produkuje systémy ideí, presvedčení a vier, 

ktoré na určitom stupni dosahovania vlastnej autonómnosti prestávajú 

korešpondovať so skutočnosťou. „Od tejto chvíle si vedomie skutočne môže 

namýšľať, že je niečím iným než vedomím existujúcej praxe, že skutočne niečo 

predstavuje, hoci nepredstavuje nič skutočného – od tejto chvíle je vedomie 

schopné emancipovať sa od sveta a prejsť k vytváraniu ‘čistej’ teórie, teológie, 

filozofie, morálky atď. No i keď sa táto teória (…) dostane do protirečenia 

s existujúcimi vzťahmi, môže k tomu dôjsť len preto, že sa existujúce 

spoločenské vzťahy dostali do protirečenia s existujúcou výrobnou silou“ 

(Marx – Engels, 1961, s. 33). Dôvodom tohto protirečenia je existencia triedy 

vlastníkov, buržoázie, ktorá sa snaží udržať si v spoločnosti svoje vedúce 

postavenie. Postavenie založené na ekonomickej a následne aj politickej moci 

umožňuje tejto triede vyhlásiť svoj záujem za záujem všeobecný. Všeobecný 

záujem reprezentuje cez zdanlivo samostatný systém ideí. „Myšlienky vládnucej 

triedy sú v každej epoche vládnucimi myšlienkami, t. j. trieda, ktorá je vládnucou 

materiálnou silou  v spoločnosti, je zároveň jej vládnucou duchovnou mocou . 

Trieda, ktorá má k dispozícii prostriedky materiálnej produkcie, disponuje 

zároveň prostriedkami duchovnej produkcie, takže sú jej spravidla podriadené 

myšlienky tých, ktorým chýbajú prostriedky duchovnej produkcie” (Marx – 

Engels, 1961, s. 46). Myšlienky vládnucej triedy tak predstavujú mystifikáciu 

reálnych životných pomerov, zakrývajú skutočné motivácie a veľmi konkrétne 

podmienky svojho vzniku. Buržoázia produkuje falošné spoločenské vedomie, 

ktoré má zaručiť stabilitu jej nadvlády. Marx zároveň dodáva, že sama trieda, 

ktorá je pri moci, zväčša verí, že jej predstavy sú skutočne výrazom 

všeobecného záujmu. Často ich porovnáva s predstavami svojich predchodcov, 

pričom sa snaží o ich zdiskreditovanie tým, že vlastný pohľad na svet vyhlasuje 

za jediný pravdivý. Podľa Marxa je však každý spoločenský poriadok 

a s ním spätá ideológia natoľko dočasná a nestabilná, nakoľko sú jej základom 
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meniace sa podmienky a spôsob produkcie v spoločnosti.3 

 Myšlienku triedneho charakteru ideológie, jej pôvodu v buržoáznom 

prostredí a konkrétnosť podmienok jej vzniku nájdeme aj v barthesovských 

analýzach tohto fenoménu. S pojmom ideológie pracuje v každej etape svojej 

tvorby. „Tento pojem mu umožňoval rozdeliť reč na to, čo bezprostredne hovorí, 

a na to, čo chce týmto hovorením zatajiť, umlčať, a zároveň vnútiť. Pojem 

ideológie pomohol Barthesovi vyjadriť tušenie, že za rečou o večných pravdách 

a prirodzených určeniach sa skrýva veľmi konkrétne a historicky podmienené 

vylúčenie zo sociálneho poľa“ (Marcelli, 2001, s.66). Ideologickú reč nemožno 

skúmať tak, že sa zameriame len na to, čo je v nej zjavné. Ideologickú reč 

nemožno analyzovať v rovine jej jednotlivých výpovedí a viet, na ktoré 

sa uplatnia kritériá pravdivosti a následne sa rozhodne o ich neideologickosti. 

Je potrebné preniknúť k základom, na určujúcu rovinu, rovinu vzniku výpovede 

a sledovať funkciu všeobecnej pravdy v nej postulovanej. Za všeobecnosťou 

sa totiž zväčša skrýva úzko vyprofilovaný zámer. Všeobecnosť a prirodzenosť 

sú nástrojom vytvorenia ilúzie nevinnosti a neškodnosti, zahaľujúcej represiu 

všetkého, čo tvorcovia ideológie považujú za neprípustné. V ďalšej časti článku 

sa pokúsim o konkretizáciu, ktorá na vyššie uvedené momenty poukazuje. 

 

3. Moderný mýtus ako zdroj ideológie 

 Analýzu mýtu Roland Barthes ponúka v zbierke esejí s názvom 

Mytologie. Eseje, ktoré táto zbierka obsahuje, boli pôvodne novinovými 

článkami publikovanými v rokoch 1954 až 1956 v rubrike Mytológia mesiaca 

(Mythology of the Month). Sú reflexiou každodenného života francúzskej 

spoločnosti v prvom povojnovom desaťročí. Toto povojnové obdobie 

je charakteristické expanziou vedecko-technického pokroku, produkciou 

pohodlnejšieho života plného pôžitkov, zábavy a povrchných senzácií. Do života 

ľudí začínajú viac než inokedy zasahovať reklama, film, tipy a triky 

z populárnych časopisov. Spoločnosť preniká túžba po novom, lepšom, krajšom 

a zdravšom živote. Zároveň sa navracia k tým veciam, ktoré považuje 

                                                           
3 Bližšie pozri WOLFF, Jonathan. 2011. Karl Marx. In: The Stanford Encyclopedia of Philosophy 
(Summer 2011 Edition) [online]. Edward N. Zalta (ed.). [cit. 28-04-2012]. Dostupné na internete: 
http://plato.stanford.edu/entries/sidney-hook/ 
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za súčasť svojej tradície, prerušenej a utlačenej vplyvom vojny. Staré 

sa tu inovuje v intenciách moderného života. „Ak uveríme žurnálom, reklamám 

a obálkam populárnych časopisov, táto spoločnosť sa v prvom povojnovom 

období s tým istým zápalom venuje objavovaniu nového konzumného sveta 

i znovuobjavovaniu svojich národných tradícií vo sfére pôžitkov a zábav“ 

(Barthes, 2004, s. 181). Takáto situácia prináša Barthesovi pestrý kultúrno-

spoločenský materiál, z ktorého čerpá vo svojich Mytológiách. V prvej časti tejto 

práce sa stretávame s ilustráciami jednotlivých mýtov, ktorých cieľom je ukázať, 

že za rúškom prirodzenosti a nevinnosti ich posolstiev sa skrýva čosi viac, že 

ich prirodzenosť a nevinnosť je falošná. „Produkty, s ktorými sa ľudia 

v každodennom živote stretávajú, predstierajú prirodzenosť: kozmetika sľubuje 

návrat k prirodzenej sviežosti pokožky, biftek svojím krvavým vzhľadom 

predstiera prítomnosť pôvodných prírodných substancií, Tour de France 

obnovuje epopeju prapôvodného boja a putovania krajinou“ (Barthes, 2004, 

s. 182). Odhalenie skrytého základu je prvým krokom v interpretácii mýtu. 

To, čo Barthes odkrýva, je dejinný základ týchto mýtov, ktorý sa v modernej 

situácii naturalizuje. Mýty skrývajú dejiny tak, že ich premieňajú na prírodu, 

a to z čisto ideologických zámerov. Naturalizácia  je nástrojom depolitizácie 

a derealizácie dejín. Tým, že spoločenské produkty budia dojem prirodzenosti 

a nevinnosti, dochádza k odvedeniu pozornosti od ich prepojenia 

s ich producentom a reálnym procesom spoločenskej produkcie. Účinkom 

naturalizácie dejín je aj naturalizácia spoločenského rozvrstvenia.  

 Z povedaného je zrejmé, že mýtotvorba v sebe obsahuje skryté 

pretláčanie politických a ekonomických záujmov vládnucej triedy, ktorá svoje 

vlastné postavenie chápe ako prirodzené. „Na mytologizácii jednotlivých 

spoločenských fenoménov má záujem trieda, ktorá by chcela svoju prítomnosť 

v spoločnosti vyňať zo zákona dejín“ (Marcelli, 2001, s. 123). Vládnuca trieda 

je triedou produkujúcou vlastné zovšeobecnenia, platné pravdy o prirodzenosti, 

a to všetko v mene zdravého rozumu. Ako také sú tieto pravdy zároveň 

nástrojom útlaku, diskriminácie a vylúčenia všetkých, ktorí im neveria, a ktorí 

sa takto spreneverujú zdravému rozumu. Buržoázia v mene zdravého rozumu 

premieňa celý svet na transparentný, nekonfliktný výjav, ktorý je dostupný 
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bezprostrednej skúsenosti a v ktorom úspešná orientácia je založená 

na nasledovaní tradície. Snaha skompromitovať intelektuálske chiméry zdravým 

rozumom je zo strany vládnucej triedy často taktikou eliminácie hrozby, ktorú 

pre ňu predstavuje „premýšľajúci“ človek. „Odhalenie“ mystifikujúcej, 

naturalizujúcej a dehistorizujúcej funkcie vo výpovediach zdravého rozumu 

buržoázie je pre Barthesa len prvým krokom v interpretácii mýtu. V skutočnosti 

Barthes sprvu naozaj nerobil nič iné, než že vychádzal z toho, čo mýtus hovorí, 

aby v ňom odkryl práve to, o čom mlčí, a predsa je v ňom implicitne obsiahnuté. 

Analýza zamlčaného sa odohráva už na semiologickom poli. Barthes zisťuje, 

že rôzne lingvistické termíny mu ponúkajú možnosť novej perspektívy 

nahliadania kultúrnych fenoménov a verí, že je možné skúmať celú oblasť 

ľudskej aktivity ako sériu „jazykov“ 4.  

 S termínmi označujúce a označované, signifikácia a zmysel v súvislosti 

s mýtickým prehovorom sa stretávame v druhej, teoretickej časti Mytológií 

s názvom Mýtus dnes. Barthes túto časť začína určením mýtu ako určitého 

špecifického typu prehovoru. Je tým hovorením, ktoré v tom, čo predstiera, 

zároveň niečo zatajuje a skrýva. Mýtus je podľa Barthesa systémom 

komunikácie, „zdelením“, preto „(...) mýtus nemůže být nějakým předmětem, 

pojmem, či ideou; je to jistý modus signifikace, určitá forma“ (Barthes, 2004, 

s. 107). Keďže mýtus predstavuje istý spôsob signifikácie, môže ním byť 

čokoľvek. Ak ho chceme vysvetliť, nemôžeme vychádzať primárne z toho, 

čo hovorí, ale ako to hovorí. Analýza spôsobu signifikácie sa potom dodatočne 

uvádza do spojitosti s konkrétnymi spoločensko-historickými podmienkami, 

v ktorých mýtus vzniká. Práve preto neexistuje nič také ako večný mýtus. 

Je súčasťou historických premien vzťahovania sa reči ku skutočnosti. 

„Mytologie, ať dávná či nedávná, může mít pouze historický základ, neboť 

mýtus je promluvou vyvolenou dějinami: nemůže se vynořit z ‘přirozenosti’ věcí“ 

(Bartehes, 2004, s. 107). 

 Keďže mýtus je spôsob signifikácie, môže ním byť akákoľvek verbálna, 

príp. vizuálna signifikatívna jednotka či syntéza. Mýtus sa preto stáva 

predmetom skúmania semiológie (semiotiky), ktorá je jednak vedou o formách, 
                                                           
4 Pozri CULLER, D. Jonathan. 2002. Barthes: A very short introduction. Oxford: Oxford 
Univerzity Press, 2002. s. 57. 
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pretože študuje signifikáciu nezávisle od jej obsahu a zároveň postuluje vzťah 

medzi označujúcim a označovaným. Sú súčasťou znaku, ktorý možno 

v ich vzájomnej korelácii považovať za plný. Znak je zmyslom, lebo je jednotou 

označujúceho a označovaného. Na rozdiel od označujúceho, ktoré ak stojí 

samostatne, bez spojenia s označovaným, je prázdne. Toto odlíšenie 

má pre Barthesa určujúci význam pri skúmaní mýtu ako semiologickej 

schémy . Mýtus je rovnako ako každá iná signifikatívna jednotka založený 

na trojdimenzionálnej schéme – označujúce, označované a znak. Na druhej 

strane od klasickej semiologickej schémy sa odlišuje tým, že je sekundárnym 

semiologickým systémom , čo znamená, že je „budován, na základě 

sémiologického řetězce, který existuje před ním“ (Barthes, 2004, s. 112). 

Sekundárny systém nadväzuje na primárny v takom zmysle, že ho pohlcuje. 

Primárny systém má v sekundárnom systéme funkciu označujúceho, 

ku ktorému je dodatočne pripojené nové označované. Primárny systém 

ako plný znak, zmysel sa v područí mýtu zrazu stáva súčasťou nového znaku. 

Sekundárny systém je akýmsi parazitom na primárnom systéme, ktorého 

sa zmocňuje a dodaním označujúceho tak vytvára nový zmysel. V mýte 

dochádza k zdvojeniu zmyslu. „Najskôr sú tu teda primárne semiologické 

systémy, ktoré patria do oblasti jazyka v širokom zmysle slova: jazykové znaky, 

fotografie, maľby, nápisy a iné.  Znaky, ktorými je každý z týchto systémov 

tvorený, zjednocujú signifikant so signifikátom. Tieto znaky si potom mýtus 

prisvojuje a robí z nich akúsi surovinu pre vlastné syntézy“ (Marcelli, 2001, 

s. 205). Mýtus v konečnom dôsledku uzurpuje jazyk a zneužíva ho na vlastné 

účely. 

 Sekundárny systém si vyžaduje zavedenie novej terminológie, keďže 

v ňom máme dočinenia s novou situáciou, v ktorej na mieste označujúceho stojí 

znak ako súčasť znaku. Už z mojej konštatácie je zrejmá naliehavosť zavedenia 

nového rozlíšenia. V sekundárnom systéme Barthes označujúce, ktoré 

predstavuje výsledný člen primárneho (jazykového) systému, nazýva zmyslom . 

Označujúce ako východiskový člen sekundárneho (mýtického) systému nazýva 

formou . Označovanému v sekundárnom systéme prislúcha saussurovské 

pomenovanie koncept . Tretí člen, ktorým je v primárnom systéme znak, 
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je v sekundárnom signifikácia . V nadväznosti na toto pojmové vymedzenie 

analyzuje Barthes v nasledujúcom texte ich vzájomné vzťahy a dôsledky, ktoré 

so sebou postulovanie sekundárneho systému prináša. 

 Prvým z nich je vyprázdnenie reality , ku ktorému dochádza 

pri nahradení zmyslu formou, presnejšie regresiou zmyslu na formu. „Smysl 

je již kompletní, postuluje jisté vědění, jistou minulost, paměť, komparativní řád 

faktů, idejí, rozhodnutí“ (Barthes, 2004, s. 116). V momente, keď sa z neho 

stáva forma, sa celý jeho príbeh vytráca, vyprázdňuje sa, stráca svoju 

náhodnosť v tom zmysle, že sa ho mýtus zámerne zmocňuje a dodáva 

mu označované. Ide teda o akúsi abnormalitu vo svete znakov. Barthes však 

tvrdí, že aj keď sa zmysel vyprázdňuje, nestráca sa, ostáva prítomný, 

len je degradovaný na formu. Forma si zmysel podrobuje a svojvoľne 

s ním nakladá.  

 Nahradením zmyslu formou dochádza ďalej ku krádeži re či. Jazyk sám 

je rečou, ktorú mýtus kradne najčastejšie. Cez koncept je do mýtu vsadený celý 

nový príbeh. Koncept má určujúcu funkciu, pretože je pevne vymedzený. 

V ňom sa podľa Barthesa nachádza história a intencia, nevkladá sa doň ani tak 

skutočnosť sama, ako skôr isté poznanie skutočnosti. Jeho základnou 

charakteristikou je, že je prispôsobený, a to potrebám vzhľadom na to, komu je 

mýtus určený. Koncept je tým, čo zmysel deformuje, ich vzťah je podľa 

Barthesových slov bytostným vzťahom deformácie: „Doslovně vzato, koncept 

deformuje smysl, avšak neruší jej. Tuto kontradikci lze slovně výstižně vyjádřit: 

koncept smysl odcizuje“ (Barthes, 2004, s. 121). V jednoduchom systéme 

nedochádza k deformovaniu zo strany označovaného, pretože označujúce 

je prázdne. Označované v dôsledku toho nemá čo deformovať, prázdne 

a arbitrárne označujúce sa nijako nestavia na odpor.   

 Ak sa Barthes zameriava na analýzu signifikácie, ktorú považuje 

za mýtus samotný, dospieva k ďalšej zvláštnosti mýtu. Táto vychádza 

z korelácie medzi mýtickou formou a mýtickým konceptom. Obe stránky 

mytologickej signifikácie sú dokonale zjavné. Ide tu však o dva rôzne typy 

zjavnosti. Forma je prítomná doslovne a bezprostredne, jej povaha je už javová. 

V koncepte je zachytený historický vývoj a obsahuje určitú intenciu. 
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Je pohnútkou vyslovenia mýtu. Jeho prvky sú prepletené asociáciami (pozri 

Barthes, 2004, s. 121). Z tohto všetkého Barthes dospieva k záveru, že mýtus 

je jednoducho presne taký, aký je, nič neskrýva ani neukazuje, nie je klamstvom 

ani priznaním, je jednoducho krádežou reči, o ktorej hovorí vlastnou rečou, 

je predĺžením jazyka a zároveň novým jazykom. Mytologické posolstvo vložené 

do jazyka prostredníctvom konceptu jasne ukazuje, že ide o prehovor 

definovaný skôr svojou intenciou než doslovnosťou. Zároveň je však preň 

charakteristické, že táto intencia je pomocou doslovnosti, ktorú mu ponúka 

označujúce, akosi fixovaná, zvecnená a zneprítomnená. Signifikácia, 

obsahujúca doslovnosť a intenciu, tak môže paralelne pôsobiť ako 

konštatovanie aj ako upozornenie (tamže, s. 123). Je v ňom nevyhnutne 

prítomná motivovanosť jeho konceptu, a zároveň arbitrárnosť v jeho 

označujúcom. Jediné, čo v ňom však nenájdeme, je „prirodzenosť“. Koncept 

je vždy určený dejinne a z konkrétnych historických dôvodov. Prijatie jazyka 

v označujúcom je zároveň prijatím dejín. To, čo sa s nimi v mýte deje, 

je ich deformácia. Jeho princípom je naturalizácia dejín cez naturalizáciu 

konceptu. „(...) vše probíhá tak, jako by obraz přirozeně vyvolával koncept, jako 

by označující zakládalo označované (...). Z tohoto důvodu je mýtus prožíván 

jako nevinná promluva: ne proto, že jeho intence jsou skryté, nýbrž proto, 

že jsou naturalizované“ (tamže, s. 129).  

 Už bolo povedané, že mýtus nič neskrýva ani neukazuje, nemôže preto 

skrývať ani vlastnú intenciu, pretože by tak nebol vôbec účinný. S touto 

problematikou sa spája aj problém čítania, dešifrovania mýtu. Podľa Barthesa 

existujú tri spôsoby čítania mýtu. Prvý odhaľuje mýtus ako príklad a symbol. 

Sústredí sa na koncept a nevšíma si dvojznačnosť označujúceho. Signifikácia 

je tak preň doslovná. Je pohltený intenciou mýtu. Nachádza obsah, ktorý 

mýtický systém symbolizuje. Druhý typ čítania je demystifikáciou mýtu. 

Je čítaním mytológa, ktorý jasne odlišuje zmysel a formu, odhaľuje zlodejstvo 

mýtu. Oba tieto spôsoby ničia mýtus tak, že buď zviditeľňujú jeho intenciu, 

alebo ju demaskujú. Tretí spôsob čítania, ktorého je Barthes zástancom, 

je čítanie, ktoré mýtus vidí ako celok, aby ho mohol priviesť späť k dejinám 

a chápať ho ako špecifický prejav doby. Odhaľuje v ňom záujmy určitej skupiny 
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a prechádza od semiológie k ideológii. Mýtus neklame, naopak hovorí 

o skutočnosti, ale hovorí o nej ústami vládnucej triedy. Jeho prirodzený vzhľad 

je dôsledkom toho, že sama vládnuca vrstva chápe svoj vlastný postoj ako 

prirodzený. Všeobecný názor je názorom vládnucej triedy, ktorá sa nepriznáva 

k vlastnému historickému pohybu, pretože v ňom nič nie je večné, 

ani postavenie tejto triedy. Barthes verí, že takéto čítanie mýtu ho privedie 

k dejinnej skutočnosti. „Verí, že takto sa v imanencii reči mýtu dostane k samej 

dejinnej prítomnosti buržoázie. Táto reč je jej vlastným prejavom, je výrečným 

svedectvom stavu, do ktorého sa buržoázia v dejinnom procese dostala: 

už sa pokladá za prirodzenú, a to dokazuje, že v dejinnom vývoji dospela 

do štádia, keď sa etablovala ako vládnuca spoločenská trieda, svoje záujmy 

povýšila na zákon a pokladá ich za výraz samej povahy sveta“ (Marceli, 2001, 

s. 194). V týchto slovách nachádzame priamu spojitosť Barthesovho chápania 

ideológie s jej marxistickým poňatím. Rovnako sa tu potvrdzuje jeho 

inklinovanie k historickému materializmu. Je však potrebné pripomenúť, 

že Barthes k týmto zisteniam dospel prácou slova, vyťažil ich amplifikáciou 

zo samotnej reči buržoázie, z mýtov, ktoré ich v sebe implicitne obsahovali. 

Nepotreboval od nej uniknúť do „vonkajšieho“ sveta, opustiť rovinu reči 

a hovoriť o ideológii z pozície pozorovateľa sociálnych a ekonomických javov. 

Všetko je totiž prítomné v jazyku. Podľa Barthesa totiž ľudia a veci prežívajú 

svoje histórie v jazyku. 

 

4. Prechod od mýtu ku konotácii 

 Tento prechod Barthes uskutočňuje vo svojom prvom číro semiologickom 

diele s príznačným názvom Základy semiológie. Opúšťa v ňom práve dejinnú 

perspektívu ako alfu a omegu analýzy ideológie a obhajuje formalistický postoj 

k problému. Hoci sa jeho sebahodnotenie ako semiológa neskôr trochu mení, 

v spomínanej monografii sa ešte predstavuje ako vedec – semiológ, ktorého 

hlavným cieľom je postulovanie základných, analytických pojmov tejto 

utvárajúcej sa vedeckej disciplíny. Tieto pojmy čerpá predovšetkým z diela 

Ferdinanda de Saussura ako aj z diel ďalších lingvistov, ktorí boli Saussurovými 

nasledovníkmi.  
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 Obsah Barthesových Základov semiológie je rozdelený do štyroch častí, 

ktoré majú dichotomickú podobu – Jazyk a prehovor, Označované 

a označujúce, Syntagma a systém, Denotácia a konotácia. Binarizmus 

v názvoch je v podstate pretlmočením binárnej štruktúry systému, ktorý 

je predmetom lingvistické skúmania (pozri Marcelli, 2004, s. 85 – 86). 

Spomínaná dualita, resp. binarizmus je pre Barthesa určitý čas veľmi príťažlivý. 

V protikladoch, ktoré sú základom systému, vidí  Barthes zdroj dynamiky. 

Dynamiky, ktorá zjednocuje protikladnosť do spoločného univerza, pričom 

na druhej strane je toto univerzum po celý čas diferencované. Diferencia 

je zároveň zdrojom pohybu, ktorým sa táto jednota prekonáva. V binarizme 

Barthes vidí aj potenciálny nástroj odhalenia ideologických nánosov doby 

(Barthes, 1997, s. 87). Vychádzajúc z binárnosti systému jazyka, by touto 

ideologickou prímesou mohlo byť práve to, čo binarizmus prekračuje tak ako 

v prípade mytológií, keď primárny (binárny) systém slúži ako základ, nad ktorým 

sa dvíha sekundárny systém ako jeho rozšírenie. 

  Chápanie znaku ako jednoty označujúceho a označovaného je podľa 

Barthesa redukcionistické a je potrebné ho doplniť. Pre znak je určujúce jeho 

postavenie v systéme, jeho hodnota. Hodnota je daná „okolím“, teda vzťahmi 

s inými znakmi. Otázka hodnoty je otázkou zameniteľnosti a porovnateľnosti. 

„Má li existovat znak, je třeba, aby jednak bylo možno zaměnit nepodobné 

věci, jednak srovnávat navzájem věci podobné“ (Barthes, 1997, s. 134). 

So znakom sa teda spájajú dva javy. Jav označovania a jav hodnoty, ktorý 

sa odohráva vo vzájomnom porovnávaní znakov v jednotnom systéme. 

Pri analýze je potrebné prechádzať  od celku k jednotlivým prvkom, ktoré 

obsahuje. Systém resp. systémový, paradigmatický plán je jednou osou reči. 

Oproti nej stojí druhá – syntagmatická os. Syntagma, resp. plán syntagmy 

je vzťah, kombinácia znakov, ktoré sa opierajú o priestorovú rozlohu. 

V artikulovanej reči je táto rozloha lineárna a nepreskupiteľná, nakoľko 

v syntagmatickom pláne nadobúda každý prvok svoju hodnotu z protikladu 

k prvku, ktorý je pred ním alebo za ním. Ide teda o akési prítomné priestorové 

zreťazenie znakov. Naopak v systéme sa stretávame so znakmi a ich vzťahmi 

k neprítomným prvkom. V systéme je prvok určený vzťahom k virtuálnemu 
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prvku, s ktorým má niečo spoločné v rámci skupiny uloženej v pamäti. 

V systéme ide teda o pamäťové usporiadanie znakov. „Práve hľadisko systému 

dovolí Barthesovi rozvinúť líniu, ktorá namiesto dvojitej série dualizmov, 

oddeľujúcich jazyk od ‘objektívneho’ sveta i od myslenia, postuluje jediné 

univerzum, kde sa všetko vytvára a definuje vzťahmi“ (Marcelli, 2004, s. 215). 

V systéme nachádza Barthes alternatívu k historizujúcim explikáciám, 

kde garantom vzájomnej spojitosti fenoménov boli dejiny. Lingvistická metóda 

mu ponúka alternatívu aj v zmysle denaturalizovania javov, pretože mení javy 

na znaky a tie zaradzuje do systémov. Ich prirodzenosť sa stráca vo vzťahoch 

vzájomných protikladov, ktorými je určená ich hodnota. 

 V poslednej časti Základov semiológie sa Barthes vracia k problematike 

nastolenej v teoretickej časti Mytológií. Tentoraz s čistým a prehľadným 

pojmovým aparátom prevzatým z Hjemslemovej koncepcie. Nachádzame 

tu znova primárny a sekundárny systém. Primárny systém nahrádza plánom 

denotácie , sekundárny označuje ako konotáciu .  

 Denotácia je doslovným zmyslom, je to jednoduchá schéma vzťahu 

(R) plánu výrazu  (E) a plánu obsahu  (C), teda E R C5. Tento systém sa však 

môže stať prvkom druhého, širšieho a extenzívnejšieho systému: „Budeme tedy 

mýt co dělat s dvěma systémy označování zasunutými jeden do druhého, 

ale rovněž nezávislými jeden na druhém.“ Zasunutie, o ktorom Barthes hovorí, 

sa môže realizovať dvoma spôsobmi. V prvom prípade sa z plánu denotácie 

stáva plán výrazu alebo označovania druhého systému, čo možno zaznačiť ako  

(ERC) R C. „To je případ toho, co Hjemslev nazývá konotační sémiotika; první 

systém tu vytváří plán denotace a druhý (širší než první) plán konotace. 

Můžeme tedy říci, že konotovaný systém je systémem, jehož plán výrazu 

je sám tvořen systémem označování“ (Barthes, 1997, s. 170). V druhom, 

opačnom prípade, ktorý je prípadom metajazyka, dochádza k tomu, že sa plán 

denotácie stáva plánom obsahu, čiže plánom označovaného druhého systému, 

v ktorom mu je priradené druhé označujúce, teda E R (ERC). Barthes 

až do tohto bodu nasleduje hjemslevovskú líniu myslenia, aby sa od nej mohol 

pomaly odkláňať v smere vlastného semiologického výskumu. Budúcnosť 
                                                           
5 ERC je jednotou označujúceho – plánu výrazu a označovaného – plánu obsahu. Ide tu 
o terminologickú zmenu súvisiacu s rozšíreným chápaním znaku. 
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semiológie je podľa Barthesa spojená s budúcnosťou lingvistiky konotácie. 

Konotácia predstavuje systém druhých významov, ktoré sa opakovane 

„nabaľujú“ na denotácie. Je to proces, v ktorom sa spoločnosť zmocňuje 

primárnych systémov v ľudskej reči a dodáva im nové významy. 

Vypracovávanie druhých významov, nech už je viac či menej vedomé, 

maskované alebo racionalizované, sa priamo dotýka skutočnej historickej 

antropológie (Barthes, 1997, s. 171). Aj v prípade semiologického skúmania 

sa objavujú v súvislosti s druhými zmyslami dejiny, teraz v ich skromnejšej 

podobe historickej antropológie. Barthes tu nezabúda ani na ideológiu a určuje 

jej miesto v rámci označovaného v konotácii: „Pokud jde o označované 

konotace, má zároveň obecný, globální a difúzní ráz: je to jakýsi zlomek 

ideologie“ (Barthes, 1997, s. 171). Tieto zlomky ideológie, cez ktoré sa svet 

dostáva do systému, sa naturalizujú cez svoje označujúce, ktoré Barthes 

nazýva konotátorom. Naturalizácia prebieha podobne, ako tomu bolo 

v Mytológiách prostredníctvom znaku denotovaného systému. Znaky denotova-

ného sú existenčnou podmienkou nielen konotácie, ale aj samotnej možnosti 

prehovoru. Akokoľvek konotácia „dotvára“ prehovor, resp. „zdelenie“ obsiahnuté 

v znaku, nikdy ho nevyčerpáva. Konotácia sa predsa len vždy odohráva v rámci 

denotácie, v ktorej sa fixujú jej označované. Z tohto určujúceho postavenia 

denotácie, Barthes vyvodzuje, že konotátory, sú v konečnom dôsledku 

„(...) nesouvislými ‘bludnými’ znaky, naturalizovanými denotovanou zprávou, 

která je jich nositelem“ (Barthes, 1997, s. 171). V konotátoroch tak Barthes 

poukazuje na prítomnosť naturalizácie, v označovanom zas na prítomnosť 

ideológie, pričom vychádza z lingvistickej analýzy. Aj keď sa Barthes 

v Základoch semiológie zameriava predovšetkým na hľadanie analytických 

pojmov z lingvistiky, ktoré by slúžili rozvoju semiológie, v naznačení budúceho 

mechanizmu semiologických skúmaní sa ukazuje jeho motivácia, vedúca 

semiológiu smerom k „(...) identifikovaniu ideologického charakteru 

naturalizovaných prejavov spoločenského života“ (Barthes, 1997 s. 223). 

V procese následnej identifikácie tu však na mieste dejín stojí systém. 

 Ideologické obsahy sa teda vnášajú do reči v procese pozdvihnutia 

primárneho zmyslu v novom prirodzene pôsobiacom posolstve, pričom nemusí 
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ísť len o jeho zdvojenie, ale môže predstavovať kontinuitu zmnožovania 

zmyslov. Zakaždým však tieto pozdvihnutia prinášajú deformáciu dejinného 

obsahu, ktorý sa v týchto prirodzene pôsobiacich posolstvách skrýva. Táto 

deformácia je predovšetkým výsledkom pôsobenia spoločenských 

mechanizmov, plán konotácie je vždy v rukách spoločnosti, pričom 

je to spoločnosť, v ktorej platia určité pravidlá a rozmiestnenie jednotlivcov. 

Konotáciu preto Barthes nechápe ako dezilúziu, skôr v nej odhaľuje samú 

spoločenskú skutočnosť, ktorá je podľa jeho presvedčenia predmetom 

semiológie. V barthesovskej filozofii tak dochádza k semiologizácii skutočnosti. 

 V semiotických skúmaniach sa stretávame s ideológiou ako s javom 

odohrávajúcim sa v jazyku. Hlavnou črtou takéhoto prístupu je, že si všíma skôr 

spôsob, akým sú ideologické výpovede formulované, než obsahy daných 

výpovedí. Ide teda o formalistický prístup ku skutočnosti. Skutočnosť 

je tu spoločenskou skutočnosťou, ktorá sa realizuje v komunikácii medzi 

jej členmi a jazyk je indikátorom jednotlivých spoločenských záujmov. 

U Barthesa je ideológia umiestnená do roviny konotačných výpovedí. Tieto 

vznikajú ako sekundárne semiologické systémy, ktoré sú budované na základe 

semiologického reťazca, ktoré existujú pred nimi. Konotácie sú podmienené 

sociálne a historicky a ich interpretácia je úzko spätá s kontextom, v ktorom sa 

odohrávajú. 

 

5. Záver 

 Problematike ideológie sa nevyhýba ani súčasná spoločenská reflexia. 

Viac ako kedykoľvek predtým je spoločnosť, v ktorej žijeme, spoločnosťou 

informácie a komunikácie. Komunikácia v jej najrôznejších formách 

je priestorom, do ktorého popri informáciách vstupuje aj množstvo 

dezinformácií, klamstiev a ilúzií. Je však potrebne si uvedomiť, že nech už ide 

o pravdivú alebo nepravdivú informáciu, jedna rovnako ako druhá býva často 

nástrojom manipulácie. Ďalším sprievodným javom zmnoženia informácií je to, 

že človek sa čoraz menej spája so skutočným svetom. Jeho život sa odohráva 

v toku informácií, kde slovo a obraz nahrádzajú skutočnosť. Problémom je, 

že fikcia je omnoho jednoduchšie manipulovateľná ako skutočnosť. Takáto 
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situácia je čoraz viac prívetivejšia k vzniku rozličných ideológií ako zdvojených 

zmyslov, naturalizujúcich sa v jazyku. Semiotický spôsob skúmania, ktorý je 

schopný poňať celú oblasť ľudskej aktivity, pretože je skúmaním znaku v jeho 

najrozličnejších podobách, sa dnes stáva prstom ukazujúcim na zneužitie 

jazyka. 
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K ANALÝZE DISKURZU, MÉDIÁM A IDEOLÓGIÁM  

On Discourse Analysis, Media and Ideologies 

 

VV  ee  rr  oo  nn  ii  kk  aa      KK  NN  AA  PP  CC  OO  VV  ÁÁ  

 

ABSTRACT:  In the standard practice of studying ideologies and language, attention is often 

paid to the analysis of lexical units used in the process of creating evaluation actions. 

In the discourse analysis approach, the leading tendency is to get beyond such a clear analysis. 

Discourse meanings are derived from mental models of events managed by context models, 

such as instantiation of opinions of the society towards these events, or other relevant aspects. 

Can views of the society about the particular event be organized into attitudes that are based 

on ideologies among groups? 

 

ABSTRAKT: Najtradičnejším postupom pri skúmaní ideológií a jazyka je analýza lexikálnych 

jednotiek, ktoré sa vyberajú tak, aby všeobecne (systémovo) alebo v kontexte vyjadrovali 

hodnoty a normy a používajú sa pri tvorbe hodnotiacich súdov. V prístupe diskurznej analýzy 

však do popredia vystupuje snaha ísť za hranice takejto analýzy. Diskurzné významy 

sa odvodzujú od mentálnych modelov udalostí riadených kontextovými modelmi. Môže ísť 

o osobné a konkretizované názory spoločnosti o udalostiach alebo niektorých ich relevantných 

aspektoch. Možno teda názory spoločnosti na danú udalosť a kontext organizovať do postojov, 

ktoré sa zakladajú na ideológiách medzi skupinami? 

 

KEYWORDS:  Discourse analysis, media, events, meanings, contexts, opinions, ideologies. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  Analýza diskurzu, médiá, udalosti, významy, kontexty, názory, ideológie. 

 

1. Formovanie diskurznej analýzy 

Hoci sa diskurzná analýza využíva pri výskume mediálnych textov 

už niekoľko desaťročí, stále ide o pomerne mladé odvetvie výskumu 

interdisciplinárneho charakteru. Jej súčasný vývin sa začal približne v polovici 

šesťdesiatych rokov a zakladá sa na výskumoch v oblasti antropológie, 

etnografie a ich prepojení so semiotikou. V období rozvoja ruského formalizmu 

antropológovia, jazykovedci a literárni vedci predstavili najjednoduchšiu 

štruktúrnu analýzu rôznych typov textov, neskôr prišli Proppove výskumy 
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morfológie ruských rozprávok (1958)1, ktoré prispeli k vzniku štruktúrnej 

antropológie Clauda Lévi-Straussa2. Rozvoj štrukturálnej lingvistiky, úspechy 

Lévi-Straussa v analýze mýtov3 a prvé preklady ruských formalistických prác 

do francúzštiny mali vplyv na rozvoj francúzskeho štrukturalizmu, ktorého 

hlavnou osobitosťou je záujem o analýzu rozprávania. Neskôr prišli práce 

Rolanda Barthesa, Clauda Bremonda, Argridasa Juliena Greimasa, Tzvetana 

Todorova, Umberta Eca, Christiana Metza4 či ďalších. V sedemdesiatych 

rokoch sa rozšíril v Európe i v USA. 

V celom procese zohrala dôležitú úlohu aj semiotika, ktorá antropológom, 

literárnym vedcom, lingvistom a sociológom priniesla možnosť študovať 

významy termínov, umožňujúce vytvárať interdisciplinárne prepojenia. 

Semiotika tiež stimulovala záujem o výskum javov spoločenského života 

a kultúry, ktorým dovtedy tradičné vedné disciplíny nevenovali pozornosť 

ako napríklad gestikulácia, národné vlajky a symboly, kino, reklama, komixy, 

médiá a pod. Semiotický prístup mal teda vplyv aj na skúmanie masových médií 

a správ v nich šírených (Gűnter Bentele, John Hartley5). Až výskumy v oblasti 

lingvistickej antropológie v Spojených štátoch amerických položili základy štúdia 

diskurzu a komunikačných javov. V polovici šesťdesiatych rokov stáli pri zrode 

etnografie komunikácie a ústnej reči Dell Hymes a John Gumperz6, v ktorej sa 

okrem štruktúrnej analýzy mýtov, rozprávok, piesní či rôznych druhov 

každodennej komunikácie sledoval všeobecný etnografický kontext diskurzov, 

a teda aj osobitostí realizácie komunikácie a tiež sociálnych a kultúrnych 

                                                           
1 PROPP, Vladimir. 1998. Morfologija/Istoričeskie korni voľšebnoj skazki. Moskva: Labirint, 
1998. 
2 LÉVI-STRAUSS, Claude. 1958. Anthropologie structurale. Paris: Plon, 1958.; alebo tiež pozri 
LÉVI-STRAUSS, Claude. 1960.  L´analyse morphologique des contes populaires russes. 
In: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1960, Vol. 20. s. 122 – 149. 
3 Pozri napríklad LÉVI-STRAUSS, Claude. 2009. Mythologica. Praha: Argo, 2009. 746 s. 
4 Pozri štúdie uvedených autorov v zborníku Communications, 8, 1966. Recherches 
sémiologiques: l'analyse structurale du récit. 1966. 172 s. Dostupné tiež na internete: 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/comm_0588-8018_1966_num_8_1_1124 
5 Pozri napríklad HARTLEY, John. 1982. Understanding News. London: Methuen, 1982. 224 s. 
6 GUMPERZ, John – HYMES, Dell. 1972. Directions in Sociolunguistics. The Ethnography 
of Communication. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1972. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

137 | S t r a n a  

podmienok ich využitia (Bauman Richard, Joel Sherzer, Muriel Saville-Troike7, 

John Gumperz). 

 

2. Analýza diskurzu, správy v tla či a ich kontext 

Podľa Normana Fairclougha8 a Ruth Wodakovej9 kritická analýza 

diskurzu nazerá na jazyk ako na formu spoločenskej praxe a považuje kontext 

jazyka za kľúčový prvok. Takýto prístup je aplikovateľný predovšetkým na 

inštitucionálny, politický, rodový či mediálny diskurz v najširšom zmysle slova, 

ktorý svedčí o viac–menej jasnom vzťahu v rámci konfliktu. Kritická analýza 

diskurzu sa zaoberá predovšetkým zásadnými zmenami, ktoré sa uskutočňujú 

vo vymedzenom období života spoločnosti. Podľa spomínaného Fairclougha 

práve kritickosť zásadne zviditeľňuje prepojenie vecí.10  

Keď hovoríme o správach v tlači, jednou z ich najdôležitejších vlastností, 

ktoré sa vo výskumoch dlho ignorovali je podľa Teuna A. van Dijka fakt, 

že predstavujú veľmi špecifický typ diskurzu. To, že vo výskumoch médií 

dominovali sociálne vedy, dospelo ku koncentrácii pozornosti predovšetkým 

v ekonomických, sociálnych, politických a psychologických aspektoch 

spracovania textov správ. Ich orientácia teda akoby poukazovala na základné 

faktory, ktoré sa zapájajú do procesu tvorby textov správ a v procesoch 

ich využitia a vplyvu. V takýchto výskumoch sa pozornosť venuje samotnej 

správe len do tej miery, kým informuje o faktoroch aktivizovaných v rôznych 

kontextoch jeho použitia. Rôzne formy tradičnej lingvistickej analýzy (content 

analysis) sa zameriavali na metodologicky adekvátnu charakteristiku 

jednotlivých vlastností mediálnych textov, pričom hlavným cieľom bolo poukázať 

na osobitosti príslušného kontextu. Adekvátnosť takéhoto prístupu je skôr 

určená opodstatnenosťou použitých kategórií a dobrým, strategickým 

                                                           
7 Pozri napríklad: BAUMANN, Richard – SCHERZER, Joel. 1974. Explorations in the 
Ethnography of Speaking. London: Cambridge University Press, 1974 alebo tiež SAVILLE-
TROIKE, Muriel. 1982. The Ethnography of Communication. Oxford: Blackwell, 1982. 
8 FAIRCLOUGH, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis. New York: Longman Publishing, 
1995. 
9 WODAK, Ruth. 1995. Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis. In: Handbook 
of Pragmatics. Manual. Amsterdam, Benjamins. 1995. S. 204 – 210. 
10 FAIRCLOUGH, Norman. 1985. Critical and Descriptive Goals in Discourse Analysis. 
In: Journal of Pragmatics 9, 1985, s. 747. 
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spracovaním výsledkov než systematickou analýzou a porozumením 

mediálnych textov.  

Mediálne texty je teda vhodné analyzovať z pohľadu samotnej štruktúrnej 

organizácie, a to na rôznych úrovniach. Takáto štruktúrna analýza 

sa neobmedzuje len na lingvistický opis foneticko-fonologických, 

morfologických, syntaktických alebo sémantických štruktúr izolovaných slov, 

slovných spojení alebo viet ako tomu je napríklad v štrukturálnej lingvistike. 

Pre texty sú totiž typické i zložitejšie charakteristiky na vyššej úrovni ako je veta, 

príp. výpoveď, a to napríklad vzťahy a spojenie jednotlivých viet, všeobecná 

tematická štruktúra, schematická organizácia, ale i rôzne štylistické parametre. 

Na mediálne texty – v ich písanej podobe alebo ústnej podobe či v dialogickej 

alebo monologickej forme – treba nazerať komplexne, a to tak na ich vše-

obecnú organizáciu ako aj na špecifické vlastnosti. 

Štúdium diskurzu sa však neobmedzuje len na charakteristiku samotných 

štruktúr. Výsledky výskumov v odvetviach, akými sú napríklad rečová 

komunikácia, kognitívna a sociálna psychológia, mikrosociológia a etnografia 

dokazujú, že diskurz nie je izolovanou textovou alebo dialogickou štruktúrou, 

čo tiež poukazuje na jeho interdisciplinárny charakter. Ide tu teda skôr o zložitý 

komunikačný jav, do ktorého zaraďujeme i sociálny kontext, ktorý nás informuje 

aj o účastníkoch komunikácie a ich charakteristikách, o procesoch vzniku 

a vnímania (percepcie a apercepcie) správ.11 

Hoci je vo výskume mediálnych procesov dôležitá i samotná štruktúrna 

analýza, hlavnú úlohu tu zohráva širšie chápanie kontextuálnej perspektívy 

diskurzu, predovšetkým v prípade výskumu mediálnych textov. Rôzne faktory 

a podmienky vzniku mediálnych textov, od hospodárskych podmienok 

po sociálne a inštitucionálne procesy publikovania správ, môžu byť explicitne 

usúvzťažnené s rôznymi štruktúrnymi charakteristikami týchto textov. To sa týka 

aj procesov a spôsobov, akými sú vnímané – porozumenie, zapamätávanie 

a reprodukcia informácií obsiahnutých v textoch správ. Možno ich skúmať 

z aspektu ich podmienenosti textuálnymi a kontextuálnymi (kognitívnymi 

                                                           
11 van DIJK , Teun Adrianus. 1989. Jazyk, poznanije, kommunijacija. Moskva: Progress, 1989. 
s. 113. 
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a sociálnymi) osobitosťami komunikačného procesu. Výskum teda často býva 

kontextualizovaný istou spoločensky významnou situáciou či udalosťou.  

 

3. Štruktúra a relevantnos ť správ v tla či 

Čo sa týka diskurzu správ v tlači a všeobecnej organizácie takýchto 

textov, ide tu o štruktúry na úrovni jednotiek väčších ako je veta, teda tematické 

a schematické štruktúry.12 Pod tematickou štruktúrou diskurzu Van Dijk rozumie 

celkovú organizáciu najrozšírenejších tém, o ktorých sa dozvedáme zo správ. 

Takéto tematické analýzy sa uskutočňujú na základe teórie sémantických 

makroštruktúr, ktoré formálne predstavujú všeobecný obsah textu alebo 

dialógu, čím čiastočne charakterizujú význam daného textu. Na opis 

všeobecnej formy diskurzu sa používajú schémy (superštruktúry), ktoré majú 

trvalé konvenčné (a v rôznych kultúrach sa meniace) vlastnosti špecifické 

pre každý typ textu. Pripúšťa, že texty správ sa takisto tvoria na základe 

konvenčných schém. Inými slovami, schematické superštruktúry organizujú 

tematické makroštruktúry, keďže syntax vety organizuje jej význam. Prirodzene, 

ide tu o niekoľko formálnych kategórií, ktoré určujú možné usporiadanie 

a hierarchickú organizáciu vetných jednotiek a jednotiek na úrovni textu. 

Napríklad kategória titulkov v texte správ má presne určenú formu a miesto. 

Nadpisy a titulky majú zároveň špecifickú tematickú funkciu, obsahuje totiž 

najdôležitejšiu informáciu správy. Témy a schémy, makroštruktúry 

a mikroštruktúry sú teda zjavne úzko prepojené. 

Čo sa týka daného teoretického inštrumentária, dalo by sa využiť 

aj na opis ďalšieho pojmu v oblasti analýzy diskurzu, ktorý zohráva výnimočnú 

úlohu pri hodnotení správ, pričom tu ide o relevantnosť. Správy ako text majú 

svoju štruktúru relevantnosti, ktorá čitateľovi ukazuje najdôležitejšiu informáciu 

a titulok v tejto štruktúre má svoju dôležitú úlohu. Prečo majú správy takú 

tematickú a schematickú štruktúru? Akú úlohu zohrávajú tieto štruktúry, 

akú majú funkciu a efektivitu v procese ich vzniku a v tom, ako sú vnímané? 

Je zrejmé, že jestvujú isté obmedzenia v sociálnej, kultúrnej a kognitívnej sfére 

                                                           
12 van DIJK, Teun Adrianus. 1989. Jazyk, poznanije, kommunijacija. Moskva: Progress, 1989. 
s. 228. 
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týkajúce sa štruktúrnej charakteristiky správ, ktoré sa objavujú v médiách. Inými 

slovami, jestvuje systematické prepojenie medzi textami správ a kontextom, 

z čoho vyplýva, že štruktúra a všeobecná zmyslová orientácia správ 

nie sú náhodné. Na jednej strane sú výsledkom sociálnej a profesionálnej praxe 

žurnalistickej činnosti v určitých inštitucionálnych podmienkach. Na druhej 

strane sú dôležitou podmienkou pre úspešné kognitívne spracovanie textov 

zo strany žurnalistov i čitateľov. 

Štruktúru správ a analýzu ich textovej organizácie možno len ťažko 

oddeliť od vplyvu výsledkov analýzy správ a diskurzu správ. Väčšina prác, ktoré 

sa venujú skúmaniu správ, majú skôr sociologický charakter. Ak sa výskumník 

zameriava na obsah, formu alebo štýl správ, analýza smeruje skôr k hodnoteniu 

sociálnych alebo kulturologických charakteristík médií a mediálnej komunikácie, 

napríklad politických nariadení, príslušnosti k organizáciám a inštitúciám alebo 

na ideologické zameranie žurnalistu či novín. Na špecifikum správ sa nazerá 

ako na možný, dokonca nevyhnutný dôsledok takýchto sociálnych a kultúrnych 

obmedzení. Inak povedané, samotný diskurz správ možno analyzovať 

len ťažko. Buď je skúmaný ako osobitný typ diskurzu, t. j. mediálneho diskurzu 

alebo ako osobité sociálnokultúrne dielo. 

Je dostupných niekoľko výskumov diskurzu správ len v rovine jeho 

štruktúry. Uskutočňujú ho lingvisti, špecialisti v oblasti diskurzu a takisto 

odborníci na semiotiku, štylistiku, príp. rétoriku. Napriek tomu sú často tieto 

štrukturalistické práce jednostranné. Texty správ sa v nich využívajú ako 

príklady alebo ilustrácie použitia štruktúrnej analýzy pri výskume osobitých 

charakteristík diskurzu, napríklad prostredníctvom použitej lexiky ako prvku 

štýlu. Preto je potrebné usúvzťažniť textovú štruktúru s kognitívnymi 

a sociálnokultúrnymi kontextami tvorby textov správ a tiež tým, kým sú poten-

ciálne vnímané. 

 

4. Rámce, štruktúry a konštruovanie skuto čnosti 

Podľa Teuna A. van Dijka rozvoj pragmaticky orientovanej lingvistiky 

a textovej lingvistiky v sedemdesiatych rokoch 20. storočia jednoznačne 

ozrejmil fakt, že „kontextovo-slobodný“ prístup k jazyku, ktorý sa využíva 
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napríklad pri tvorbe formálnych gramatík, je v najlepšom prípade jednostranný, 

ale v každom prípade je empiricky neadekvátny.13 Bez presného určenia 

sociálnych (inštitucionálnych a profesionálnych) podmienok jestvovania 

a sociálno-kognitívnych funkcií tlačových správ v systéme médií nie je možné 

dostatočne vysvetliť mnohé špecifické obmedzenia v štruktúre takýchto textov. 

Inštitucionálny alebo sociálny rámec a štruktúry stoja za tvorbou správ 

ako jedným zo spôsobov konštruovania skutočnosti. Určujú spôsob, akým 

žurnalisti vnímajú náš sociálny svet a udalosti v ňom a tiež to, ako reprodukujú 

tieto udalosti v správach v tlači. Značná časť tejto novej informácie sa často 

formuje na základe takých informačných zdrojov, akým je napríklad polícia 

alebo iné orgány štátnej správy. Takéto správy často predstavujú 

pre žurnalistov smerodajnú informáciu a ovplyvňujú pohľad na vzniknutú 

situáciu. Keďže majú vzťah k pravidlám, kategóriám a interpretačným 

procesom, ktoré žurnalisti používajú pri reprodukovaní situácie tvoriacej základ 

danej správy, vzniká možnosť spojenia makrokontextu správ so skutočnými 

významami a formami diskurzu správ.  

Schopnosť nositeľov jazyka pochopiť sémantické makroštruktúry v texte 

je založená na množstve lingvistických a kognitívnych pravidiel a stratégií.14 

Tieto makroštruktúry sú sémantické, pretože keď sa hovorí o pojmoch, akými 

sú napríklad téma alebo hlavný obsah textu, pracujeme s významom 

a referenciami, nie však so syntaktickou formou, štýlom atď. Okrem toho nikdy 

nehovoríme o význame izolovaných slov alebo viet, naopak vždy o väčších 

úsekoch textu alebo celých textoch. Téma sa netýka jednej vety, 

ale je vo vzťahu k dlhším výsekom z diskusií alebo textov. Z toho vyplýva, 

že témy a sémantické makroštruktúry, ktoré používame na vysvetlenie daných 

pojmov, možno priradiť k všeobecným štruktúram diskurzu. 

 

                                                           
13 van DIJK, Teun Adrianus. 1989. Jazyk, poznanije, kommunijacija. Moskva: Progress, 1989. 
s. 233. 
14 van DIJK, Teun Adrianus – KINTSCH, Walter. 1983. Strategies of discourse comprehension. 
New York: Academic Press, 1983. 
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5. Médiá a ideológie 

Veda sa dlhé obdobie zaoberala individuálnymi fyziologickými 

a psychologickými procesmi vytvárania a chápania ideologických hodnôt, 

pričom jej unikalo, že individuálny, izolovaný človek nevytvára ideológie 

a jej chápanie funguje len tam, kde existuje sociálna komunikácia. Všetky 

individuálne akty, ktoré sa zúčastňujú na vytváraní ideológií sú len nesamostat-

nými komponentmi, neoddeliteľnými momentmi komunikácie15, a teda 

aj mediálnej komunikácie, preto ich nemožno skúmať mimo sociálny proces ako 

celok, ktorý im dáva zmysel. 

Taťjana Michailovna Berežnaja vo svojom výskume jazyka ako 

prostriedku propagandy a manipulovania používa termín zaťažený jazyk16, 

ktorým označuje jazykové prostriedky so širokým spektrom kondenzovaných 

významových, asociatívnych a ideovo-politických konotácií. Takéto výrazy 

jednak zjednodušujú a skresľujú obraz skutočnosti, čo môže v konečnom 

dôsledku viesť k rozdielnosti politických názorov medzi jednotlivými sociálnymi 

skupinami a jednoznačne možno povedať, že v textoch, ktoré sme doposiaľ pri 

výskume analyzovali, je takýto zaťažený jazyk jedným zo základných prvkov 

vyjadrovania skutočností.  

Ak by sme napríklad spomenuli titulok z denníka SME zo dňa 1. 3. 2008 

znejúci „Putinov plán prebehne hladko“, všimnime si, že sa v ňom nekladie 

dôraz na to, čo Putin vykoná, ale spôsob, akým sa to udeje, čiže napokon 

je práve samotné hodnotenie tým, ktoré stojí v popredí. Ide o jasný príklad 

negatívnej reprezentácie iných. Či už hovoríme o vládcoch, panovníkoch, 

despotoch, diktátoroch alebo súčasných prezidentoch, jestvuje viacero druhov 

denominácií, pričom najdôležitejším je pri nich politické kritérium výberu toho, 

či ide o nášho  alebo cudzieho  predstaviteľa podľa ideologického princípu, 

                                                           
15 BACHTIN, Michail Michajlovič. 1980. Formální metoda v literární vědě: Kritický úvod 
do sociologické poetiky. Praha: Lidové nakladatelství, 1980. s. 16. 
16 BEREŽNAJA, Taťjana Michailovna. 1988. Prezidentskaja ritorika v sisteme 
propagandistskogo manipulirovania obščestvennym soznaniem. Moskva: Izdateľstvo 
Moskovskogo universiteta, 1988. 
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v ktorom sú naše zlé veci a ich vnímanie zmierňované, pričom tie ich sa 

zveličujú.17 

I Roland Barthes už v roku 1967 tvrdil, že „budúcnosť bezpochyby patrí 

lingvistike konotácií“18, a hoci dovtedy neboli systematicky skúmané, spoločnosť 

sa neustále vyvíja aj na základe toho, čo jej poskytuje ľudská reč. Samotná 

konotácia je totiž systémom, ktorý obsahuje označujúce, označované a proces 

označovania. 

V prirodzenom jazyku popri mnohým usporiadanostiam na úrovni jazyka, 

ktoré majú  významotvorný charakter, sporadicky vznikajú aj určité 

usporiadanosti na úrovni reči. Nevšímame si ich, lebo v akte jazykovej 

komunikácie nie sú nijako štruktúrne zaťažené. Situácia sa však prudko mení, 

keď máme dočinenia s mediálnym textom. Prijímateľ má najprv na základe 

textu rekonštruovať daný špecifický jazyk, v ktorom sa uskutočňuje akt 

mediálnej komunikácie. Vlastnosti správy majú vlastnosti kódu a usporiadanosť 

textu sa stáva nositeľkou významu. Podľa Georgija Vladimiroviča Stepanova19 

je hlavnou osobitosťou použitia jazyka v súčasnosti masový charakter 

komunikácie, a to nielen v rámci jedného jazykového spoločenstva, ale aj medzi 

nositeľmi rôznych jazykov. Hoci sa všeobecná stratégia rečového aktu médií 

(informovať alebo presvedčiť o niečom) zachováva, dnes je autor v podstatne 

komplikovanejšom postavení, pretože jeho adresátmi sú milióny ľudí. Čím viac 

ľudí sa do daného komunikačného aktu zapája, tým univerzálnejšou 

a všeobecnejšou musí byť jeho forma. 

Ak texty umeleckej literatúry svojím spôsobom predstavujú vysoký štýl, 

ktorý zachytáva skutočnosť prostredníctvom „maľby“, mediálne texty sú skôr 

fotografickým spôsobom zobrazovania udalostí a diania.20 Čo všetko však dnes 

zahŕňa jazyk médií? Podľa citovanej Taťjane Georgievne Dobrosklonskej môže 

predstavovať celý korpus textov vytváraných a rozširovaných v médiách, ďalej 

                                                           
17 HERMAN, S. Edward – CHOMSKY, Noam. 1988.  Manufacturing Consent: The Political 
Economy of the Mass Media. New York: Pantheon Books. 1988. 
18 BARTHES, Roland. 1967. Základy sémiologie. Praha: Československý spisovatel, 1967. 
s. 124. 
19 STEPANOV, Georgij Vladimirovič. 1984. Stichija jazyka i stichii sporov. In: Literaturnaja 
gazeta, č. 26. 1984. 
20 DOBROSKLONSKAJA, Taťjana Georgievna. 2008. Medialingvistika: Sistemnyj podchod 
k izučeniju jazyka SMI. Moskva: Flinta i Nauka, 2008. s. 25. 
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môže byť stálym vnútrojazykovým systémom, ktorý využíva určité jazykovo-

štylistické formy a príznaky alebo, po tretie, môže byť špecifickým zmiešaným 

znakovým systémom s určitým prepojením verbálnych a audiovizuálnych 

komponentov v závislosti od toho, o aké médium ide. Treba poznamenať, že 

verbálne a mediálne komponenty textu sú úzko prepojené na základe rôznych 

princípov, napríklad doplnenia, zvýraznenia, protikladu, pričom vytvárajú určitú 

celistvosť. Mediálny text tak môže nadobudnúť rôzne podoby. 

Pri masových médiách a jazyku sa nedá jednoznačne určiť, či ide o jazyk 

v médiách alebo jazyk médií. V každom prípade k masovokomunikačným 

prostriedkom možno pristupovať na niekoľkých úrovniach, a to napríklad 

ideologickej, pragmatickej či fenomenologickej.  

Podľa Lena Mastermana stojí koncept ideológie ako kolos nad štúdiom 

médií.21 Mediálne produkty boli v osemdesiatych rokoch predmetom kritického 

pohľadu ideologickej efektívnosti. Za týmto účelom sa pri sledovaní praktík tlače 

a televízie pracovalo s obnovenou formou semiotiky (Ferdinand de Saussure, 

Valentin Volosinov, Roland Barthes).22 Vo vzniknutom druhu analýz išlo 

o kombináciu semiotickej teórie, marxistickej estetiky a literárnej kritiky, v ktorej 

však chýbal špecifický vklad lingvistiky. Ten neskôr doplnili takí jazykovedci ako 

Gunther Kress, Roger Fowler a Norman Fairclough, ktorí sa pokúsili 

sformulovať kritickú lingvistiku a zamerali sa predovšetkým na otázku ideológie 

ako jazykový jav23. Ideologický prvok v jazyku v týchto dielach bol znázornený 

viacerými spôsobmi: analýzou špecifických slovníkov s negatívnym hodnotiacim 

znamienkom toho, k čomu sa vzťahovali (vo väčšine prípadov rasa a pohlavie), 

ďalej analýzou gramatických javov a určitých syntaktických štruktúr (použitie 

pasívnych konštrukcií), ktoré účinne zastreli, resp. „zneviditeľnili“ zásahy moci 

v jazyku a spoločnosti.24 

 
                                                           
21 MASTERMAN, Len. 1985. Teaching the media. Londýn: Comedia, 1985. 
22 HALL, Stuart. 1982. The rediscovery of ideology: return of the repressed in media studies. 
In: Michael Gurevitch, Tony Bennett, James Curran and Janet Woolacott: Culture, Society and 
Media. Londýn: Routledge, 1982. s. 56 – 89. 
23 pozri FAIRCLOUGH, Norman. 1989. Language and Power. Londýn: Longman, 1989 alebo 
FOWLER, Roger – HODGE, Bob – KRESS, Gunther – TREW, Tony. 1979. Language and 
Control. Londýn: Routedge and Kegan Paul. 1979. 
24 FOWLER, Roger. 1991. Language in the News. Discourse and Ideology in the Press. 
Londýn: Routledge. 1991. 
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6. Záver 

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že nazeráme na svet dvoma spôsobmi. 

Buď prijímame skutočnosť takú, aká je, alebo sa prirodzene a zo zásady 

na realitu pozeráme s nedôverou, pochybnosťami či podozreniami. Každý 

postoj predstavuje spôsob, akým si skutočnosť interpretujeme. 

Na určitej úrovni analýzy názory a ideológie zahŕňajú domnienky 

a mentálne reprezentácie, preto je potrebné na problematiku nahliadať 

z kognitívnej stránky veci. Ide v prvom rade o to, že ideológie a názory, ktoré 

sa objavujú v skúmanej tlači a v tlači vo všeobecnosti môžu byť osobné, 

ale majú v prvom rade spoločenský, inštitucionálny alebo politický charakter. 

Z toho dôvodu treba brať do úvahy spoločenské štruktúry. Van Dijkova 

sociálno-kognitívna teória25 sa zaoberá spoločnými sociálnymi reprezentáciami, 

ich osvojovaním a využitím v sociálnych kontextoch. Predovšetkým integrované 

sociálno-kognitívne teórie sú schopné podať detailné vysvetlenia 

a prostredníctvom analýzy diskurzu môžeme sledovať spôsob, akým 

spoločenské ideológie sledujú každodenné praktiky sociálnych činiteľov, medzi 

ktorých môžeme zaradiť napríklad novinárov, a naopak ako sa ideológie 

vytvárajú a menia prostredníctvom každodennej interakcie a diskurzu 

predstaviteľov sociálnych kontextov, či už vo vzťahoch v rámci skupín alebo 

vzhľadom na inštitúcie, k akým patrí napríklad aj tlač.  
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K OTÁZKE POLITICKEJ KOREKTNOSTI A EUFEMIZÁCIE 

V MASMEDIÁLNEJ KOMUNIKÁCII NA SLOVENSKU 

A V RUSKU 

About Political Correctness and the Application 

of Euphemisms in Slovak and Russian Media Discourse 

 

II  rr  ii  nn  aa      DD  UU  LL  EE  BB  OO  VV  ÁÁ  

 

ABSTRACT: This article deals with lexical peculiarities of the present mass media 

communication in Russia and Slovakia focusing on a goal-directed application of euphemisms. 

It aims at analysing both reasons and justification of the above sign, including a pragmatic 

intention in its background. In addition, this article attempts to explore whether a political 

correctness which is a growing phenomenon in the Western democracies affects the current 

media discourse in Slavic countries. It concludes that actors of media discourse in Slavic 

countries are relatively free in terms of their language preferences. As well it finds that breaking 

with political correctness does not bring notable consequences for their societal reputation 

and/or political career. 

 

ABSTRAKT: V predkladanej štúdii sa zameriavame na lexikálne špecifiká súčasnej 

masmediálnej komunikácie v Rusku a na Slovensku z hľadiska cieleného využívania množstva 

eufemizmov. Analyzujeme opodstatnenosť daného jazykového javu a pragmatický zámer, ktorý 

za ním stojí. Zároveň sa snažíme pochopiť, nakoľko rastúci trend politickej korektnosti 

v západných demokratických krajinách v súčasnosti ovplyvňuje aj masmediálny diskurz 

slovanských krajín. Prichádzame k záveru, že zatiaľ každý subjekt masmediálnej komunikácie 

v Ruskej federácii i na Slovensku má relatívnu slobodu vo výbere jazykového modelu 

a nedodržiavanie kritérií politickej korektnosti nemá citeľné následky na jeho reputáciu 

a politický osud. 

 

KEY WORDS: Mass media communication, pragmatics, political correctness, euphemism. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Masmediálna komunikácia, pragmatika, politická korektnosť, eufemizmus.  

  

Sociokultúrne parametre masmediálneho diskurzu v transformačných 

procesoch na Slovensku a v Rusku sú mimoriadne zaujímavou, produktívnou, 
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ale zároveň i zložitou témou komparatívneho výskumu. Jedným z jej aktuálnych 

aspektov je jazykový fenomén komunikačnej korektnosti, resp. presnejšie 

politickej korektnosti, ktorému začali venovať pozornosť bádatelia 

v sedemdesiatych rokoch minulého storočia v USA, kde boli interkultúrne 

problémy vždy vyostrené. Politický vývin ostatných rokov v Rusku 

a na Slovensku, rýchla sociálna stratifikácia spoločnosti, nevyriešené otázky 

v oblasti národnostných menšín a pod. vedú k tomu, že problematika politickej 

korektnosti sa stáva aktuálnou aj v politickom diskurze našich krajín. V tejto 

súvislosti sa ponúka logická otázka, ako ovplyvňuje fenomén politickej 

korektnosti ruský a slovenský masmediálny diskurz, aké jazykové zmeny 

a procesy môžeme pritom pozorovať a ako súvisí rodiaca sa politická 

korektnosť s už po stáročia existujúcou eufemizáciou? 

Nemožno si nevšimnúť výrazný etický rozmer eufemizmov. „Výraz 

chudobný znie pejoratívne, cítiť z neho subjektívne hodnotenie a náznak 

povýšenosti. Ak toto slovo nahradíme výrazom zo znevýhodneného prostredia, 

dávame tým najavo, že chudoba nie je vinou hodnoteného človeka. To však už 

skĺzavame do roviny politickej korektnosti, ktorá slovník eufemizmov obohatila 

o niekoľko skutočných perál... Napríklad nahradila slovo škaredý výrazom 

kozmeticky odlišný, slovo lenivý výrazom motivačne znevýhodnený a pod. 

(pozri Magyar, 2009). 

Zmyslom politickej korektnosti v jazykovom prejave je vyjadriť snahu 

„nájsť nové spôsoby vyjadrovania namiesto tých, ktoré sa môžu dotknúť citov 

a dôstojnosti človeka (...), a to hlavne vo vzťahu k jeho etnickej  príslušnosti, 

pohlaviu, veku, zdraviu, sociálnemu postaveniu, vzhľadu“ (Ivanovová, 2002, 

s. 36). V oboch skúmaných krajinách (v Rusku i na Slovensku) sú tendencie 

spojené s expanziou politickej korektnosti do jazykovej komunikácie 

v poslednom čase dosť aktívne deklarované, ale zároveň možno konštatovať, 

že v postsocialistických štátoch strednej a východnej Európy sa dá uviesť 

aj celý rad príkladov, ktoré dokumentujú presne opačnú tendenciu – negovať 

fenomén politickej korektnosti. Príkladom zarážajúcej politickej nekorektnosti 

sú výrazy, ba aj celé vystúpenia lídra Liberálnodemokratickej strany Ruska 

(LDPR) Vladimíra Žirinovského, avšak podľa názoru ruských analytikov práve 
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to pomáha ich autorovi držať sa úspešne na ruskej politickej scéne už dlhé 

roky. Politická životnosť Žirinovského je teda paradoxne závislá od miery jeho 

politickej nekorektnosti. V tomto duchu sa nesie aj známy výrok slovenského 

ex-politika Jozefa Banáša o tom, že ak je v Afganistane problémom nedostatok 

vojakov, môžeme tam poslať desať divízií našich Rómov, ktorý by nepochybne 

v západných demokratických krajinách znamenal okamžitý koniec politickej 

kariéry, no na Slovensku vyvolali iba zhovievavý úsmev. Tu možno spomenúť 

aj medializované vyhlásenia predsedu Slovenskej národnej strany Jána Slotu, 

ktoré sa často nehodia nielen do rámca politickej, ale ani elementárnej ľudskej 

korektnosti, no napriek tomu dlhé roky ostávajú bez závažnejších dôsledkov 

pre neho samotného ako politika a aj pre preferencie jeho strany. Medzinárodný 

vyšehradský fond podporil unikátny porovnávací výskum o vnímaní historických 

osobností a udalostí v krajinách Vyšegrádskej štvorky (V4)1, v ktorom okrem 

iného respondenti dostavali aj zaujímavú otázku: „Za ktoré osobnosti 

sa obyvatelia Slovenska hanbia?“ Najčastejšie uvádzanou osobnosťou bol Vladimír 

Mečiar (uviedlo ho 19% respondentov), za ním nasledoval Jozef Tiso (16%) a Ján 

Slota (14%). Ako vidíme, bývalého poslanca, známeho svojimi dysfemizmami 

a lexikálnou netaktnosťou, predbehli politici, ktorí sú z jazykového hľadiska 

oveľa korektnejší.  

Na Slovensku aj v Rusku sa teda trend politickej korektnosti stáva zatiaľ 

len postpne významným politickým faktorom. To, čo by bolo napríklad v USA 

začiatkom konca politickej kariéry, sa v našich krajinách vníma s väčšou 

toleranciou. Politológ Miroslav Kusý k tomu poznamenáva, že na Slovensku 

si zatiaľ spoločnosť nevytvorila nepísané zákony, ktoré by určovali, 

kde sa v jazyku politiky nachádza hranica medzi normou a urážkou: „Vždy 

sa nájde niekto z politikov, ktorý prekročí hranice. Za normálnych okolností 

by mal byť za to odsudzovaný, u nás sa takýto politický bulvár pokladá 

za obveselenie“ (Kusý, 2001, s. 49). Pri analýze ruského politického diskurzu 

z rovnakej perspektívy môžeme konštatovať, že situácia je v otázke politickej 

korektnosti veľmi podobná situácii na Slovensku.  

                                                           
1 Podrobnejšie o výskume pozri odkaz: http://www.scribd.com/doc/75001705/vzajomne-
poznanie-dejin 
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Politickú korektnosť nemožno celkom stotožňovať s používaním 

eufemizmov. Politická korektnosť je skôr stratégia a eufemizmy zasa taktika, 

pomocou ktorej sa dodržuje bilancia vzájomného pôsobenia jednotlivých osôb, 

skupín, resp. spoločenstiev. Politická korektnosť je takmer vždy snaha neuraziť 

a preto politicky korektný eufemizmus je vždy použitý s cieľom neuraziť nejakú 

spoločenskú skupinu. Sám eufemizmus je však len zjemňujúcim výrazom, ktorý 

nahrádza priame pomenovanie nepríjemných javov, predmetov, stavov alebo 

rozporuplných stránok života. Teda namiesto снижения размера пособий, 

зарплат a pod. sa v ruštine používa eufemistické вынуждены приступить 

к социально непопулярным мерам, pričom v slovenčine je situácia veľmi 

podobná (napríklad úprava platov, úprava cien). Ďalší príklad predstavuje výraz 

передвижение сроков выплат, ktorým sa v Rusku označovala skutočnosť, 

že pracovníci rozpočtovej sféry nedostávali načas výplaty. Na Slovensku 

sa podobné prípady nestávali, preto ani v slovenskom jazyku podobný 

eufemizmus nevznikol.  

„Keby sme vychádzali len z prísnych sémantických kritérií, správa 

o chystaných ‘racionalizačných opatreniach’ by nám mala na tvári vyčariť 

spokojný úsmev. (...) Ale my veľmi dobre vieme, že racionalizačné opatrenia 

znamenajú po slovensky prepúšťanie. Prečo nás teda napriek tomu kŕmia 

takýmito zahaľujúcimi jazykovými jemnôstkami? Zmierni to bolesť alebo pridá 

pár tisíc eur odstupného? Nezmierni a nepridá. Akurát to ešte viac spotvorí 

jazyk a zníži náš prah citlivosti na vnímanie pravdy“ (Magyar, 2009). Pri analýze 

textov presýtených eufemizmami s cieľom pochopenia skutočného 

pragmatického zámeru ich používania teda ani na minutú nesmieme zabúdať 

na dôležitý pojem kontextu, a plne v tejto otázke súhlasíme s názorom Miloša 

Horvátha (2011, s.17), že „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 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.“ 
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Proces správnej interpretácie textu z hľadiska kontextu je, prirodzene, 

na recipientovi, ktorý – zorientovaný v sociálnych, ekonomických a politických 

súvislostiach kontextu – sa dá len ťažko oklamať. Pomerne často 

sa na Slovensku používa napríklad termín sociálne neprispôsobiví občania 

(социально не приспосабливающиеся граждане), čo je eufemizmus 

a zároveň aj politicky korektný termín na označenie občanov s asociálnym 

správaním, a práve toto asociálne správanie si vybavuje podvedome každý 

recipient oboznámený s predchádzajúcimi skúsenosťami a s kontextom.    

Na rozdiel od Ruska na Slovensku sa už skoro vôbec nepoužívajú kedysi 

frekventované výrazy trieda, triedny. Zaujímavé je, že ruština v prípade 

ekvivalentov класс, классовый podobný proces zatiaľ nepozná. Pri preklade 

do slovenčiny je tak aj zdanlivo štylisticky nezafarbený ruský termín средний 

класс korektnejšie pretlmočiť výrazom stredná vrstva (средний слой). Aj slovo 

kapitalizmus (капитализм) sa na Slovensku používa skôr len v historickom 

kontexte, oveľa častejší (a prijateľnejší) je termín postkomunistická spoločnosť 

(посткоммунистическое общество) alebo trhová ekonomika (рыночная 

экономика). 

Fenomén politickej korektnosti sa dnes často prejavuje v našich jazykoch 

aj pri označovaní národnostnej príslušnosti. V sedemdesiatych rokoch bolo 

v Rusku slovo еврей v administratívnej sfére nahradené oficiálnym 

eufemizmom  лицо еврейской национальности. V postsovietskych časoch 

sa táto konštrukcia začala používať aj na označovanie ľudí iných národností, 

napríklad лица грузинской национальности či úplne nezmyselný (hoci 

zároveň asi v Rusku najznámejší) výraz лицо кавказской национальности. 

To, že žiadna kaukazská národnosť nikdy neexistovala, t. j. týmto termínom 

sa označuje skupina ľudí na základe fenotypickej podoby, podčiarkuje 

sémantickú urážlivosť tohto výrazu. Označenie, ktoré bolo pôvodne celkom 

neutrálne, sa tu nahrádza iným, pričom zámena nemá reálny dôvod. Analógiou 

v slovenčine je používanie (v oficiálnych vyjadreniach) namiesto výrazu 

Rómovia pojmu rómski spoluobčania alebo podobne eufemistické zafarbene 

rómske etnikum, rómska komunita a pod., ako keby slovo Rómovia už samo 

seba sprofanovalo.  
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Iný výstižný príklad jazykového hľadania v masmédiách v duchu politickej 

korektnosti sú búrlivé ruské diskusie ako korektne pomenovať v jazyku 

publicistiky černochov. Slovo негр sa dlhé roky bežne používalo v plnom 

súlade s vedeckým termínom negroidná rasa a samo slovo негр 

sa v poslednom čase stáva čoraz viac sémanticky neurčitým, viacvýznamovým, 

v Rusku existujú napríklad aj „literárni černosi“ (литературные негры). 

Z amerického prostredia sa ponúka výraz афроамериканцы, no ten nemožno 

použiť na označenie černochov v Rusku. V súlade s logikou prichádzajú 

do úvahy alternatívy афророссияне, африканцы в России alebo – napokon – 

представители негроидной расы в России, čo je síce politicky korektné, 

na druhej strane však príliš dlhé. Variant темнокожие nevyhovuje, nakoľko 

poukazuje na farbu pleti. Je zaujímavé, že na Slovensku sa naďalej používa 

slovo černoch a zatiaľ to nevyvoláva mimoriadne diskusie o jeho korektnosti. 

Vzhľadom na etymológiu slova naviazanú na farbu však nie je vylúčené, 

že v najbližšej dobe dôjde aj u nás k tendenciám nájsť k nemu politicky korektný 

pendant.  

Hlavnými šíriteľmi politicky korektných výrazov v politickom diskurze 

na Slovensku i v Rusku sú, prirodzene, masmédiá. S nimi súvisí rozšírenie 

takých výrazov ako простые люди (jednoduchí ľudia) či sociálne slabé vrstvy 

obyvateľstva, ktoré sú už neoddeliteľnou zložkou súčasného ruského 

aj slovenského jazyka médií a nahrádzajú výrazy бедные/chudobní alebo 

нищие/žobráci. Tieto príklady poukazujú na to, že eufemizácia sa stáva normou 

a dáva možnosť nepripomínať nerovnosť chudobným. Eufemizmy môžu 

predstavovať vážne nebezpečenstvo práve v masmediálnej sfére, kde „sa nimi 

zvyčajne maskuje snaha o postupné spracovanie a ovplyvňovanie postojov 

či názorov ľudí na množstvo sociálnych, ekonomických a politických problémov, 

čo môže v konečnom dôsledku viesť k otupeniu prahu citlivosti až k apatii“ 

(Magyar, 2009). 

Eufemizacia nie je ani zďaleka novým javom a je prítomna v jazyku dlhé 

desiatky ba až stovky rokov. „Keď sa však na nás začnú vo veľkom valiť 

z oficiálnych zdrojov, je to zlé. Nech sa eufemizmus tvári akokoľvek vznešene, 

jeho základným účelom je pravdu zahmlievať, pri nej sa recipient dozvie 
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o oslobodzovacej misii, ktorá vďaka moderným zbraňovým systémom prináša 

efektívne výsledky, a keďže útočí len na legitímne ciele, minimalizuje vedľajšie 

straty. Navyše koalícia ochotných neprechováva nijaké nepriateľstvo voči 

civilnému obyvateľstvu“ (Magyar, 2009). 

V súlade s požiadavkami politickej korektnosti je potrebné vyhýbať 

sa používaniu slov, ktoré môžu niekomu pripadať urážlivé, príp. poukazujú 

na vek, vonkajší vzhľad, finančný stav, fyzické a mentálne schopnosti. „Если 

раньше были бедные, больные, увечные, лысые, беззубые, то теперь 

в политически корректном мире ничего этого нет. Есть социально слабые, 

другие по способностям, по зрению, со вторыми прическами (вместо 

парика), и живут они исключительно в резиденциях для старейшин“ 

(Lobanovová, 2004, s.121). Aj v súčasnom slovenskom jazyku sa starobince 

alebo domovy dôchodcov (дома пенсионеров) postupne stávajú domovmi 

tretieho veku (домами третьего возраста) a mentálne postihnutí ľudia ľuďmi 

so špecifickými potrebami (людьми со специфическими потребностями). 

Keďže však v súlade so zásadami politickej korektnosti neexistujú 

chudobní či hlúpi a múdri, postupne môžu vymiznúť aj po stáročia akceptované 

slovanské morálne hodnoty vyjadrené v ustálených slovných spojeniach 

ako бедность – не порок, peniaze do času – statočnosť na večnosť (деньги 

на время, честность на века), čo chudobnému dáš, to ti pánboh stonásobne 

vráti (что бедному дашь, то господь бог воздаст сторицей) a pod. V našej 

spoločnej slovanskej tradícii sa staroba hodnotí väčšinou pozitívne 

ako múdrosť, skúsenosť, rozvážnosť (porovnaj ruské за молодым жить 

весело, а за старым хорошо so slovenským stará čižma otlak nespraví alebo 

starosť a trápenie – života korenie). Zdravie má, prirodzene, nespochybniteľnú 

hodnotu, avšak ani chorého nemáme odsudzovať (увечье – не бесчестье), 

máme s ním súcitiť (всякую болячку к себе приложи); v chudobe sa zasa žije 

ťažko, ale hanba to nie je. V slovanskom jazykovom mkroareáli bohatstvo 

historicky nemá pozitívne hodnotenie (богатому черти деньги куют/skôr 

chudobný udelí ako bohatý), rozum sa na druhej strane preferuje, hlúposť 

však nie je pýchou, ale hodnotí sa zhovievavo, ba dokonca u Rusov niekedy 

много ума – много греха, а на дурне не взыщут / глупый про себя 
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согрешит, а умный многих соблазнит/ свой дурак лучше чужого умника. 

Nenadarmo obľúbenými hrdinami ruských rozprávok boli vždy Иванушка-

дурачок a Емеля, nezaťažení ani rozumom, ani pracovitosťou. 

So zhovievavým úsmevom pozerá na hlupáka aj slovenská frazeologická 

tradícia: Aj hlúpy niekedy niečo múdre povie/ Sprostá hlava neplešivie, 

nešedivie, nebolieva./ Sprostý máva šťastie (и дурак может умное сказать/ 

глупая голова не лысеет, не седеет, не болит/ дуракам счастье). 

Pri zohľadnení politickej korektnosti funguje pravidlo spočívajúce v tom, 

že rozdiely môžeme konštatovať, ale nemôžeme hodnotiť. Nie je človek dobrý 

alebo zlý, je len iný. Avšak так всякое дерево доброе приносит и плоды 

добрые, а худое дерево приносит и плоды худые (Мatúš 7,17-19). Ako 

si slovanské vnímanie daných „večných“ hodnôt poradí s globálnou tendenciou 

k politickej korektnosti, ukáže čas.  

Príklady politickej korektnosti sú však už dnes rozšírené v mediálnom  

diskurze v súvislosti s hodnotením sociálneho postavenia občanov 

ako na Slovensku tak aj v Rusku. V deväťdesiatych rokoch v Rusku vzniklo 

slovo бомж (skratka лицо без определенного места жительства), ktoré má 

zjemniť negatívnu sémantiku slova бродяга. V ruských masmédiách možno 

často počuť výraz социально непривилегированные слои населения alebo 

малообеспеченные слои населения. Na Slovensku rovnako niet chudobných, 

ale zato sú sociálne slabé (социально слабые) vrstvy obyvateľstva. Veľmi 

„širokú“ sémantiku má v tejto súvislosti aj na Slovensku populárny eufemistický 

výraz málo/slabo motivujúce prostredie. Výrazom politickej korektnosti 

je aj slovenský eufemizmus nedofinancované školstvo (недофинансированное 

образование) alebo situácia je taká, aká je (ситуация такая, как она есть), 

čo interpretujeme tak, že daná situácia je „zlá“. Súčasná ekonomická kríza 

prináša logický nárast počtu eufemizmov, keď krachujúca firma z dôvodu krízy 

prechádza mimoriadne turbulentným obdobím, s nevyhnutnou optimalizáciu 

nákladov a  racionalizačnými opatreniami. V Ruských masmédiách sú dnes 

na každom kroku непопулярные меры (шаги) a takisto nikto nezvyšuje ceny 

a dane, ale корректирует стратегию потребления/ пересматривает 
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налоги. Na Slovensku tomu zodpovedá  skracovanie sociálnych výdavkov, 

prehodnotenie daní/ daňovej politiky.  

 Politická korektnosť slúži aj sociálne zdatnejším vrstvám obyvateľstva, 

vrátane najambicióznejšej časti politickej a sociálnej elity, pre ktorú sa v Rusku 

našlo politicky korektné a neurčité pomenovanie в верхах. V tejto súvislosti 

sa v Rusku využíva aj výraz francúzskeho pôvodu бомонд, na Slovensku tomu 

zodpovedá spoločenská smotánka/сливки общества a politická elita. 

Veľmi rozšírené vo sfére masmediálneho diskurzu sú dnes ruské eufemizmy 

ako napríklad cитуация крайне подвижна (namiesto nestabilná). 

Majú však masmediálne eufemizmy skutočne moc zásadne ovplyvniť 

úsudky ľudí alebo ich názory na nejakú sociálnu situáciu? Podobné otázky 

si kladú odborníci na mediálny diskurz po celom svete – medzi inými aj Ralph 

Keyes, autor knihy The Post-Truth Era – Dishonesty and Deception 

in Contemporary Life, ktore názov môžeme preložiť ako Postpravdizmus – 

Nečestnosť a podvody súčasného života2. Blížime sa, azda, k novej fáze 

sociálnej evolúcie, takzvanému „post-pravdizmu“? Ako tvrdí sám Keyes, 

pre masový prúd zahmlievajúcich eufemizmov začíname nečestnosť vnímať 

ako bežnú súčasť života. Stala sa rutinnou, takmer inštitucionalizovanou 

súčasťou našej kultúry. Relativizácia pravdy nám umožňuje klamať bez toho, 

aby sme sa cítili nečestní. A ak sa naše správanie predsa len nejakou 

nešťastnou náhodou dostane do konfliktu s hodnotami, hľadáme spôsob, ako 

prehodnotiť hodnoty. Blížime sa k stavu alebo kultúrnemu fenoménu, ktorý 

Keyes nazval „eufemázia“ (Keyes, 2004). 

Politická korektnosť ako smer v jazykovom vývoji v postsocialistických 

krajinách strednej a východnej Európy vyvoláva veľa otázok, kritiky 

i pochybností. Ovplyvňuje dnes tento jav masmediálny diskurz v Rusku 

a na Slovensku? Ide len o módne výrazy alebo o skutočný jazykový a kultúrny 

fenomén? Je možné, že politická korektnosť v našich pomeroch nenadobudne 

taký vplyv ako je to v Amerike? Ako sa zdá, zatiaľ platí – v Rusku 

i na Slovensku – že každý subjekt mediálneho diskurzu má slobodu vo výbere 

jazykového modelu a rovnako platí, že nedodržiavanie kritérií politickej 

                                                           
2 Voľný preklad autorky príspevku. 
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korektnosti nemá citeľné následky na jeho reputáciu a politický osud – 

na rozdiel od USA a iných západoeurópskych krajín.  
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PRAVOVERNÍ A TÍ DRUHÍ – K MODELOVANIU OBRAZU 

NEPRIATEĽA V POSTSOVIETSKOM MEDIÁLNOM 

DISKURZE 

True Believers and the Others – To the Modelling of Enemy 

Image in the Post-Soviet Media Discourse  

 

NN  ii  nn  aa      CC  II  NN  GG  EE  RR  OO  VV  ÁÁ  

 

ABSTRACT: The study goal is to point out the modelling of the Russian orthodox church image 

and new religious organisations in Russian media discourse. It focuses on the period 

of the nineties (20th century), when the Russian society was confronted with new events, which 

it has to explain and domestificate somehow. In the connection to the discourse growing around 

the Russian orthodox church and new religious organization We are focusing mainly 

on the composition of the enemy image. The analysis leans on Ernesto Laclau´s and Chantal 

Mouffe´s theory, which I use as a discourse theory. 

 

ABSTRAKT: Cieľom predkladanej štúdie je poukázať na modelovanie obrazu Ruskej 

pravoslávnej cirkvi a nových náboženských organizácií v ruskom mediálnom diskurze. V centre 

záujmu je obdobie deväťdesiatych rokoch minulého storočia, keď bola ruská spoločnosť 

konfrontovaná s novými udalosťami, ktoré si musela nejakým spôsobom osvojiť a vysvetliť. 

V súvislosti s diskurzom rastúcim okolo Ruskej pravoslávnej cirkvi a nových náboženských 

organizáciách sa sústredíme predovšetkým na výstavbu obrazu nepriateľa. Pri analýze 

sa opierame o teóriu Ernesta Laclaua a Chantal Mouffovej, ktorú recipujeme 

ako akceptovateľnú teóriu diskurzu. 

 

KEY WORDS: Discourse analysis, media discourse, Russia, Russian orthodox church, enemy 

image. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Diskurzná analýza, mediálny diskurz, Rusko, ruská pravoslávna cirkev, 

obraz nepriateľa. 

  

1. Úvod 

V sovietskom diskurze bolo náboženstvo ako svetonázor, veriaci ako 

skupina ľudí, ktorí ho vyznávajú a náboženské organizácie ako zoskupenia 
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vykonávateľov kultu interpretované ako manifestácie nepriateľskej pozície 

a želateľné bolo ich úplné odstránenie z verejného života. Náboženstvo 

sa vnímalo ako buržoázny prežitok, veriaci ako neuvedomelí občania, ktorých 

treba viesť k materialistickému svetonázoru a pravoslávna cirkev ako nástroj 

triedy vykorisťovateľov. Význam ústavne zakotveného pojmu sloboda svedomia 

bol limitovaný uzlovým signifikantom triedny boj, a teda redukovaný. Až koncom 

osemdesiatych rokov – na pozadí ekonomických, kultúrnych a politických  

transformácií – sa začal prehodnocovať ich význam, zmenila sa ich artikulácia. 

Sloboda svedomia začala vstupovať do jedného reťazca s takými prvkami ako 

pluralizmus a demokratizácia, čo sa prejavilo aj v náboženskej legislatíve z roku 

19901. Boj za adekvátne a rovné postavenie náboženských organizácií sa stal 

jedným z bojov za novú, demokratickú a pluralitnú spoločnosť.  

Liberálny Zákon o slobode vierovyznania z roku 1990 umožnil normálne 

fungovanie náboženských organizácií, ktoré na území Ruska dovtedy pôsobili, 

ale aj príchod nových náboženských organizácií, s ktorými mali obyvatelia tejto 

krajiny len málo skúseností a ktoré do roku 1990 neboli zachytené v oficiálnych 

štatistikách2.  

Otváranie „slobodného náboženského trhu“ prebiehalo v atmosfére, 

keď radikálne ekonomické reformy zdiskreditovali „západné“ princípy 

spravovania spoločnosti3 a v atmosfére „autentickej túžby“4 po hodnotových 

súradniciach a dôstojnosti sa nastolila otázka špecifického riešenia pre Rusko, 

ktoré bolo vnímané ako unikátna civilizácia. Civilizačno-kultúrny 

epistemologický rámec, ktorý kládol dôraz na duchovné hodnoty, umožnil 

umiestnenie pravoslávia a Ruskej pravoslávnej cirkvi do pozície jedného 

                                                           
1 Zakon RSFSR ot 25.10.90 N 276-1 o svobode veroispovedanij a Zakon SSSR ot 1. 10. 90 
N 689-1 o svobode sovesti i religioznych organizacijach. Legislatívu chápeme ako manifestáciu 
konštruovania, ktoré v podobe platných zákonov, dosiahlo najvyšší možný stupeň 
autoritatívnosti. 
2 Porovnaj ODINCOV, Michail. 2010. Veroispovednyje reformy v Sovetskom Sojuze i v Rossii: 
1985 – 1997 gg. Moskva: Rossijskoje objedinenije issledovatelej religii, 2010. s. 227 (tab. 7) 
a s. 244 (tab. 17). Odincov používa v súvislosti s nimi termín nové náboženské organizácie. 
Reflektuje ním postavenie daných organizácií z hľadiska práva, reflektuje ich ako právne 
subjekty. V tomto zmysle sa tento termín používa aj v našom príspevku. 
3 Stačí si spomenúť len na neologizmy „дерьмократия“ a „демонократия“, ktoré sa objavili 
v tomto období v slovnej zásobe. Porovnaj DULIČENKO, Alexandr. 1994. Russkij jazyk konca 
XX stoletija. München: Verlag Otto Sagner, 1994. s. 70 – 71. 
4 Pojem Slavoja Žižeka. Porovnaj ŽIŽEK, Slavoj. 2009. Ein Plädoyer für die Intoleranz. 4., 
überarbeitete Auflage. Wien: Passagen Verlag, 2009. s. 21. 
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z pilierov konštruktu kolektívnej identity. V neposlednom rade sa aj pod vplyvom 

kulturologických koncepcií dané entity inštrumentalizovali v politickom 

a mediálnom diskurze5 a civilizačný naratív tvoril dôležitú súčasť patriotického 

konsenzu, ktorý začal nadobúdať kontúry v roku 19926.  

Cieľom nami prezentovanej analýzy je poukázať na modelovanie obrazu 

Ruskej pravoslávnej cirkvi a nových náboženských organizácií v ruskom 

mediálnom diskurze. Sústreďujeme sa na obdobie deväťdesiatych rokov 

minulého storočia, keď bola spoločnosť konfrontovaná s novými udalosťami, 

ktoré si musela nejakým spôsobom osvojiť a vysvetliť. Zdôrazňujeme pritom, 

že v súvislosti s novými náboženskými organizáciami sa nesnažím dávať 

do protikladu „skutočnú“ a „konštruovanú“ hrozbu, ale zaujíma nás artikulácia 

hrozieb a výstavba obrazu nepriateľa.  

2. Teoretické východiská a postup pri analýze  

Pri analýze sme sa opierali o teóriu Ernesta Laclaua a Chantal 

Mouffovej, ktorú recipujeme ako teóriu diskurzu. V súlade s ňou je každá prax, 

ktorá nastoľuje vzťah medzi jednotlivými elementmi tak, že ich identita 

je jej následkom modifikovaná, artikuláciou . Štruktúrovaná totalita, ktorá 

je výsledkom artikulačnej praxe, je diskurz .7 V rámci diskurzu môže 

byť význam konštruovaný na základe vzťahu diferencie  a na základe vzťahu 

ekvivalencie . Toto rozlíšenie Laclaua a Mouffovej zodpovedá konštruovaniu 

diskurzu po metonymickej (syntagmatickej) a metaforickej (paradigmatickej) osi.  

Radenie označujúcich do reťazca zodpovedajúceho logike ekvivalencie 

redukuje ich bohatší význam a púta ich okolo uzlového bodu  (nodal point), 

ktorý bude odteraz pre nich určujúcim. Tak napríklad význam pojmu sloboda 

svedomia limitoval v sovietskej ideológii uzlový signifikant triedny boj, ktorý 

fixoval aj význam ostatných zložiek ideológie (pokrok, solidarita, demokracia, 

                                                           
5 Napríklad koncepcia Ostrov Rusko V. Cymburského, koncepcia o suverénnej demokracii 
V. Ju. Surkova, koncepcie združené v Projekte Rusko, ale aj koncepcia o liberálnom 
imperializme A. Čubajsa. 
6 K tzv. patriotickému konsenzu porovnaj SIMON, Gerhard. 1997. Auf der Suche nad „Idee für 
Rußland“. In: Osteuropa, 47. Jhg, Heft 12, Dezember 1997, s. 1169 – 1191; a tiež DULEBA, 
Alexander – HIRMAN, Karel. 1999. Rusko na konci Jeľcinovej éry: zahraničná a vnútorná 
politika, rozširovanie NATO a záujmy Slovenska. Bratislava: IVO, 1999. s. 27 – 29. 
7 LACLAU, Ernesto – MOUFFE, Chantal. 2001. Hegemony and Socialist Strategy: Towards 
a Radical Democratic Politics. Second Edition. London – New York: Verso, 2001. s. 105. 
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feminizmus a iné) vstupujúcich s ním do jednej reťaze8. Čím bola reťaz 

bohatšia, tým väčšiu mobilizačnú silu nadobúdal tento privilegovaný bod a tým 

väčšmi sa simplifikoval politický priestor. Konečné víťazstvo nad triednym 

nepriateľom by totiž predstavovalo úspešné riešenie všetkých bojov, ktoré 

dokázala v sebe pútať reťaz nastolených ekvivalencií. Logika diferencie 

je naopak logikou expanzie a narastajúcej komplexnosti. Logika diferencie 

rozširuje syntagmatické pole jazyka, teda počet pozícií, ktoré môžu byť 

kombinované. Logika ekvivalencie zasahuje paradigmatické pole – elementy 

sú navzájom zastupiteľné, počet pozícií, ktoré by sa mohli dať kombinovať 

je redukovaný9.  

Proces vytvárania reťazca ekvivalencií je dôležitý pri zrode 

antagonizmu , ktorý načrtáva hranice signifikačného systému. Ernest Laclau 

upresňuje: „(...) je zrejmé, že tieto limity nemôžu byť označené, ale musia sami 

seba vyjaviť ako narušenie alebo kolaps procesu signifikácie.“10 Znamená 

to teda, že „sami seba vyjavia“ tam, kde pole diskurzivity ako nutný terén 

konštituovania každej sociálnej praxe už nie je v stave produkovať systém 

diferencií.  

Antagonizmus sa odlišuje od vzťahu kontrárnosti a kontradikcie, ktoré 

sú aktuálne v prípade, ak objekty niečím sú a na základe toho do týchto 

vzťahov vstupujú. V prípade antagonizmu sme však konfrontovaní so situáciou, 

keď nám „prítomnosť ‚druhého‛ bráni v tom, aby sme boli kompletne samými 

sebou“11. Antagonizmus vo vzťahu k cirkvi v období sovietskeho Ruska vznikal, 

lebo nemohla byť konštituovaná ako cirkev a jej význam bol (spolu s inými 

skupinovými objektmi) redukovaný na predstaviteľa nepriateľskej triednej 

pozície.  

Konštrukcia antagonizmu zahŕňa teda vylúčenie série identít 

a významov, ktoré sú artikulované ako súčasť reťazca ekvivalencií a ktorých 

                                                           
8 Porovnaj v tejto súvislosti tiež: ŽIŽEK, S. 1999., s. 92 – 94.  
9 Porovnaj LACLAU, Ernesto – MOUFFE, Chantal. 2001. Hegemony and Socialist Strategy: 
Towards a Radical Democratic Politics. Second Edition. London – New York: Verso, 2001. 
s. 127 – 130; a tiež ŽIŽEK, Slavoj. 1999, Vozvyšennyj objekt ideologii. Moskva: Izdateľstvo 
„Chudožestvennyj žurnal“, 1999. s. 92 – 94.  
10 LACLAU, Ernesto. 2007. Emancipation(s). London – New York: Verso, 2007. s. 37. 
11 LACLAU, Ernesto – MOUFFE, Chantal. 2001. Hegemony and Socialist Strategy: Towards 
a Radical Democratic Politics. Second Edition. London – New York: Verso, 2001. s. 125. 
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spoločným menovateľom je to, že predstavujú hrozbu pre systém, budujú teda 

nielen jeho jednotu, ale naznačujú aj jeho limity12. 

Pojem antagonizmu, ktorý sa dotýka mechanizmu vymedzovania skupiny 

„my“ voči skupine „oni“ a tvorivej sily konštitutívneho vonkajšieho prvku  

(constitutive outside)13, umožňuje tak uchopiť procesy zlučovania a vylučovania 

identít, hegemonických zásahov potrebných na prekonanie diskrepancií 

a vytvárania diskurzných koalícií14 a obrazov nepriateľa.  

  Korpus, z ktorého sme vychádzali pri analýze, tvoria diskurzné 

fragmenty  zjednotené témou náboženských organizácií a uverejnené v ruských 

printových médiách v rozpätí rokov 1991 – 1997. Tieto excerpty predstavovali 

jednotky korpusu a zjednotené spoločnou témou tvoria diskurzné pásmo 15. 

Manuálna rešerš bola vzhľadom na množstvo periodík sťažená, vykonali 

sme ju len v prípade týždenníka Moskovskije novosti, v ktorom bola dianiu 

v náboženskej oblasti vyčlenená samostatná sekcia. V prípade ostatných titulov 

sme vykonávali rešerš s pomocou databázy East View16, v ktorej 

sú zhromaždené prepisy článkov významných centrálnych a regionálnych 

ruských printových médií a ktorá umožňuje vyhľadávanie podľa kľúčových slov. 

Po zostavení vyššie opísaného korpusu sme pristúpili k jeho doplneniu 

dodatočnými dátami zo samostatného korpusu prejavov významných 

politických a cirkevných aktérov. V tejto štúdii citujeme z článkov, ktoré sme 

z korpusu vyčlenili ako typické17. Jednotku analýzy predstavovala pre nás 

výpove ď ako spôsob existencie skupiny znakov, ako typizovateľný a typický 

                                                           
12 Porovnaj TORFING, Jacob.  2005. Discourse Theory: Achievements, Arguments, and 
Challenges. In: Discourse Theory in European Politics: Identity, Policy and Governance. Edited 
by D. Howarth, J. Torfing. Hampshire – New York: Palgrave Macmillan, 2005, s. 15 – 16. 
13 K definícii tohto pojmu – termínu pozri TORFING, Jacob. 1999. New Theories of Discourse: 
Laclau, Mouffe and Žižek. Oxford – Malden: Blackwell Publishers, 1999. s. 299. 
14 K pojmu – termínu diskurzná koalícia pozri HAJER, Maarten. 1993. Discourse coalitions 
and Institutionalization of Practice: The Case o Acid Rain in Britain. In: The Argumentative Turn 
in Policy Analysis and Planning. Ed. by F. Fischer, J. Forester. Durkham –  London: Duke 
University Press, 1993, s. 44 – 48. 
15 K definíciám spomenutých pojmov – termínov pozri JÄGER, Margarete – JÄGER, Siegfried. 
2007. Deutungskämpfe: Theorie und Praxis Kritischer Diskursanalyse. Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften, 2007. s. 26 – 27. 
16 Dostupné na internete: <http://online.eastview.com/index.jsp>. 
17 K postupom pri analýze diskurzu porovnaj KELLER, Reiner. 2007.  Diskursforschung: eine 
Einführung für SozialwissenschaftlerInnen 3., aktualisierte Auflage. Wiesbaden: VS Verlag 
für Sozialwissenschaften, 2007. s. 30 – 34. 
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obsah jednotlivých rečových sekvencií, ktorý sa dá rekonštruovať na základe 

rôznych výrokov18.  

3. Hľadanie seba, h ľadanie „druhých“ 

Keď sa v Rusku po rozpade ZSSR zmenila spoločenská paradigma, 

začali sa v diskurzoch orientovaných na masové publikum načrtávať pomyselné 

hranice Ruska a „ruskosti“. Tento proces prebiehal celkom prirodzene ruka 

v ruke s procesom vymedzovania „cudzieho“. Ako tvrdí James Aho: „(...) človek 

nemôže obsiahnuť seba v svojej individualite, ak si zároveň neuvedomujeme, 

kto a čo nie je“19. V zásade môžeme v médiách sledovať dve prevládajúce 

pozície, ktoré vymedzujú diskurz rastúci okolo ruskej pravoslávnej cirkvi, 

jej miesta v priestore definovanom zmenami spoločenského kontextu 

a modelovanie nových náboženských organizácií. Prvá pozícia je budovaná 

odkazmi na ľudské práva a liberálne chápanie slobody svedomia.20 Na rozdiel 

od prestavbového obdobia sa netematizuje prenasledovanie duchovných 

hodnôt, ale prenasledovanie „nesprávnych“ duchovných hodnôt21 a zdôrazňuje 

sa spoločenský prínos nových náboženských organizácií22. Druhá pozícia 

je budovaná civilizačným naratívom a vlastenectvom, delením náboženských 

organizácií na dobré, t. j. naše a zlé, t. j. ich.  

                                                           
18 Výpovede môžu, ale nemusia byť konkrétne vety. Sú to skôr spoločné obsahové menovatele, 
ktoré sa dajú z jednotlivých viet a textov vyabstrahovať. Porovnaj KELLER, Reiner. 2007. 
Diskursforschung: eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen 3., aktualisierte Auflage. 
Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. s. 64; a tiež FOUCAULT, Michel. 2002. 
Archeology of Knowledge. London – New York: Routledge Classics, 2002. s. 120.  
19 AHO, James. 1994. This Thing of Darkness: A Sociology of the Enemy. Seattle – London: 
University of Washington Press, 1994. s. 115. 
20 Azda najkoherentnejšie je predstavená v korpuse textov legendárneho týždenníka 
prestavbového obdobia Moskovskije novosti, ktorý vychádza v náklade 45 000 výtlačkov. Treba 
pritom dodať, že v skúmanom období (1991 – 1998) v ňom pravidelne publikoval religionista 
S. Ivanenko a Ja. Krotov (v súčasnosti duchovný obnovenej Ukrajinskej autokefálnej 
pravoslávnej cirkvi), ktorý patrí k jedným z najznámejších kritikov stavu slobody svedomia 
v Ruskej federácii.  
21 Porovnaj SOLDATOV, A. Tarusa: piať let svobody. In: Moskovskije novosti, No. 78, 12. – 19. 
10. 1995, s. 29; a tiež KOPYLOVA, Je. Kameň – v sobstvennuju svobodu. In: Moskovskije 
novosti, No. 38, 19. 9. 1993, s. 9V; a tiež IVANENKO, S. Nado li bojaťsia Svidetelej Ijegovy? 
In: Moskovskije novosti, No. 7, 16. –  23. 2. 1997, s. 23. 
22 ČARGAZIJA, N. Nakormi golodnogo. In: Moskovskije novosti, No. 38, 19. 9. 1993, s. 9V; 
a tiež: OSIPOV, M. Kaša v soldatskoj kaske. In: Moskovskije novosti, No. 35, 1.  –  8. 9. 1996, 
s. 26.  
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3.1 „Pravá“ a „nepravá“ duchovnos ť 

V roku 1990 natočil režisér Stanislav Govoruchin dokumentárny film 

Tak žiť neľzia!. Snímka načrtáva bezútešný obraz postsovietskej spoločnosti, 

tvorený mozaikou vrážd, samovrážd, tajných cintorínov a ľudí bez morálky. 

Súdil sa režim a hlavný bod obžaloby zaznel v úvodných záberoch ústami 

pravoslávneho duchovného, ktorý to dával za vinu „strate duchovnosti“.  

Koncom osemdesiatych rokov bola práve duchovnosť postavená 

na vysoký piedestál a každá organizácia, ktorá ju hlásala, bola spravidla 

vykresľovaná pozitívne, čo súviselo s logikou dominantného diskurzu. V súlade 

s ňou mohlo organizáciu skompromitovať len to, ak by bola neduchovná. 

Tak napríklad týždenník Ogoňok svoju reportáž z  centra Cirkvi Adventistov 

siedmeho dňa23 uvádzal slovami:  

„В середине тридцатых годов Церковь АСД 

ликвидировали. Исповедуемые адвентистами ценности: 

неповторимость каждoй человеческой личности, 

братолюбие, веротерпимость, непротивление злу 

насилием – были чужды тоталитарному режиму.“24 

 

Autorka opisuje v článku to, ako adventistov považovali v rámci 

sovietskej propagandy za „škodlivú náboženskú sektu“, pričom označenie 

je dané do úvodzoviek, nakoľko sa vníma ako absurdné, keďže pochádza z úst 

bezbožnej sovietskej moci. Činnosť duchovného centra sa na ploche celého 

textu vykresľovala pozitívne, príznačný je slávnostný ráz obhajoby (používanie 

vysokej lexiky) a zdôrazňovanie spoločenskej patričnosti vierouky adventistov.  

Autorka spomínaného článku napríklad konštatuje:  

„На мой взгляд, обвиненная некогда в мракобесии 

христианская религия призывая не унывать и верить в 

высшее благословение добрых дел, – то самое без чего 

никакой прогресс вообще невозможен.“25  

 

                                                           
23 KOPYLOVA, Je. Vozrodis vo mne Bog. In: Ogoňok, No. 4, január, 1991, s. 28 – 31. 
24 Tamže, s. 29 – 30. 
25 Tamže, s. 30. 
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Nová spoločnosť sa teda mala niesť v znamení vyznávania duchovných 

hodnôt, ktoré odchádzajúci režim potláčal. Medzi jednotlivými rôznorodými 

entitami, ktoré ich hlásali, sa nastolil vzťah ekvivalencie, diskrepancie boli 

prekonané, všetky duchovné organizácie totiž predstavovali negáciu sovietskej 

ideológie.  

Toto nadšenie obdobia prestavby sa začalo spochybňovať už v prvých 

rokoch samostatného Ruska. A. Dvorkin, predseda Informačno-konzultačného 

centra Ireneja z Lyonu, ktorému pri založení v roku 1993 požehnal vtedajší 

patriarcha Alexej II. a jeden z hlavných predstaviteľov „protisektárskeho“ hnutia, 

priamo konštatoval v súvislosti s poslednými slovami kultového filmu 

Pokajanije26: „Не всякая духовность хороша, и не любая дорога ведет 

к Xраму...“27 Veľmi podobne to formuloval aj (vtedy ešte) metropolita smolenský 

a kaliningradský Kirill (Gunďajev), keď na II. Celosvetovom ruskom ľudovom 

sneme28 hovoril o „primitívnom delení na vieru a nevieru“29. Nálady konca 

osemdesiatych rokov sa teda reflektovali a zásadným spôsobom prehodnotili 

ako eufória, ktorá pramenila z neskúsenosti a naivity. Slávnostné obhajoby 

duchovnosti z médií vymizli. Aj liberálne hlasy, ktoré v období rokov 1993 – 

1997 bojovali proti reštrikčným legislatívnym úpravám, apelovali predovšetkým 

na demokratické princípy fungovania spoločnosti.30 

3.2 Diskurz nenávisti 

Práve delenie na „tradičné“ a „netradičné“, „svoje“ a „cudzie“, „domáce“ 

a „zahraničné“ náboženské organizácie (a konfesie), teda akceptovanie 

                                                           
26 Film Tengiza Abuladzeho Pokánie (Pokajanije), ktorý sa dostal na plátna sovietskych kín 
koncom osemdesiatych rokov. Snímka o fiktívnom diktátorovi, ktorý v sebe spájal črty Stalina, 
Mussoliniho a Hitlera, sa končí otázkou: „Na čo je cesta, ktorá nevedie k chrámu?“ 
27 DVORKIN, A. (v rozhovore pre S. Kolosovskú). Ne vsiakaja doroga veďot k Chramu. 
In: Moskovskije novosti, No. 23, 6. 5. 1993, s. 8B. 
28 Snem pracuje pod záštitou ruskej pravoslávnej cirkvi. Od roku 1993 sa postupne premenil 
z akademického fóra na platformu, v rámci ktorej aktívne vystupujú najvýznamnejší 
predstavitelia politického života súčasného Ruska. Je politickou silou bez toho, aby bol formálne 
politickou stranou. 
29 Porovnaj Stenogramma II Vsemirnogo russkogo narodnogo sobora [online].  
30 KOPYLOVA, Je. Kameň – v sobstvennuju svobodu. In: Moskovskije novosti, No. 38, 19. 9. 
1993, s. 9V. Porovnaj tiež KROTOV, Ja Takaja nedolgaja voľa... . In: Moskovskije novosti, 
No. 43, 27. 10. – 3. 11. 1996, s. 22; a tiež KRACHMAĽNIKOVA, Z. Svoboda sovesti prevyše 
tabeli o rangach. In: Nezavisimaja gazeta, No. 176, 19. 9. 1997, s. 2.  
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rozdelenia náboženských organizácií (a konfesií) podľa miery ich zakorenenosti 

v ruskom kultúrnom priestore, bolo vo verejnom diskurze najrozšírenejšie.  

Krajný prípad predstavovali fragmenty, v ktorých sa skupinovému 

subjektu „oni“ pripisovali takmer zverské atribúty, čo znamenalo ich úplnú 

diskvalifikáciu. Rozdiely medzi skupinovými subjektmi „my“ a „oni“ 

sa formulovali ako neprekonateľné a ako také museli nevyhnutne znamenať 

konflikt. Okolo témy nových náboženských organizácií rástol naozajstný diskurz 

nenávisti.31  Skupina „oni“ ohrozovala skupinu „my“ deštruktívnou činnosťou, 

pričom pozícia „my“ bola konštituovaná apeláciou na spoločné miesta pamäte, 

obdobia utrpenia a jedinú pravú vieru. Hranica medzi oboma entitami pritom 

bola situovaná natoľko ostro, že v takto vybudovanom svete nebol kompromis 

možný. Neexistoval tu tak ako v prípade diskurzu spojenectva, za ktorého 

konštitučný prvok by sme mohli považovať opozíciu „my“ – „nie oni“ a „my“ – 

„nie my“, sivá zóna dovoľujúca styčné body, priestor pre spoluprácu. 

Tu nevstupoval na scénu jednoducho len cudzí element, ktorý ako taký môže 

len reflektovať pomyselné hranice medzi jednotlivými svetmi, byť tým zrkadlom, 

v ktorom zhliadneme svoju tvár. Tu prichádzal „nepriateľ“ a jeho objavenie 

nevyhnutne znamenalo smrteľné, ba priam apokalyptické nebezpečenstvo. 

To, že bol nepriateľ modelovaný ako nepriateľ „neľudský“, a teda absolútny, 

dovoľovalo použitie absolútnych prostriedkov v boji proti nemu.32  

Najvýraznejším producentom predmetného diskurzu bol metropolita 

petrohradský a ladožský Ioann (Snyčov)33, duchovný otec národných patriotov, 

ktorý sa v postsovietskom Rusku stal ako stály člen Svätej synody34 aj najvyššie 

postaveným predstaviteľom tzv. fundamentalistického krídla v rámci ruskej 

pravoslávnej cirkvi35. Hierarchia pravidelne publikoval v novinách Sovetskaja 

                                                           
31 K diskurzu nenávisti porovnaj KOLOSOV, Sergej. 2004. Manipulativnyje strategii diskursa 
nenavisti. In: Kritika i semiotika. Vyp. 7., Novosibirsk, 2004, s. 248 – 256. 
32 Takto deteguje súvislosť medzi obrazom nepriateľa a prostriedkami, ktoré sú použité na jeho 
odstránenie D. Senghaas. Porovnaj SENGHAAS, D. 1969. Abschreckung und Frieden: Studien 
zur Kritik organisierter Friedlosigkeit. Frankfurt: Europ. Verl.-Anst., 1969. s. 83. (Odcitované 
podľa: WELLER, Christoph. 2001. Feindbilder: Ansätze und Probleme Ihrer Erforschung. 
Bremen: Institut für Interkulturelle und Internationale Studien, 2001. s. 5.) 
33 † 2.11.1995 
34 Riadiaci orgán Ruskej pravoslávnej cirkvi pozostávajúci zo siedmich stálych a piatich 
nestálych členov.   
35 Alexandr Verchovskij rozlišuje medzi prúdom „vnútorného cirkevného konzervativizmu“, ktorý 
stavia na tom, aby sa v Cirkvi nič nemenilo a je ideologicky pasívny a medzi „pravoslávnym 
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Rossija36 a Zavtra37, ktoré možno považovať za tribúny patriotickej ľavice. 

Mnohé z jeho článkov vyšli neskôr v knižnej podobe a sú dostupné 

aj v internetových vydaniach. 

V emotívnej rétorike metropolitu Ioanna sa z príchodu zahraničných 

misionárov stali „бешеные атаки еретиков и сектантов, понаехавших в 

Россию со всего света“38 a Rusko zalievali „волны откровенного или наспех 

замаскированного сатанизма“39. Do tábora „oni“ sa dostali aj „богоборцы, 

космополиты и русоненавистники“40. Za „naše“ bolo označené „крепкоe, 

традиционное общественное устройство, духовные, религиозные опоры“41 

a „подточить, ослабить, разложить“42 sa ho snažili „либерально-

демократическая идея, демократический хаос“43, ktorý „одурманил 

общество“44. Všetko súviselo pritom so sprisahaním, ktoré predstavovala 

„мировая закулиса, власть мирового масонства, международной капитал, 

транснациональные корпорации, космополитическая элита“45. 

Metropolita Ioann vo svojich publikáciách presadzoval názor, 

že „православность – непременное качество всего русского в его 

историческом развитии“46 a „понятия ‚русский‛ и ‚православный‛ слились 

                                                                                                                                                                          

fundamentalizmom“, ktorý je politicky aktívny. Porovnaj VERCHOVSKIJ, Alexandr – 
MICHAJLOVSKAJA, Jekaterina – PRIBYLOVSKIJ, Vladimir. 1999. Političeskaja ksenofobija: 
radikaľnyje gruppy: predstavlenija liderov: roľ Cerkvi. Moskva: OOO „Panorama“, 1999. s. 66. 
36 Predovšetkým v prílohe novín s názvom Rus Pravoslavnaja. Tá vychádza od roku 1997 
ako samostatné periodikum. Šéfredaktorom vydania (od roku 1997, predtým bol členom 
redakčnej rady) bol K. Dušenov, ktorý bol vo februári 2010 odsúdený za šírenie nenávisti medzi 
národmi a náboženstvami. Dušenov sa neraz staval do opozície k Moskovskému patriarchátu, 
ktorý kritizoval za „ekumenickú herézu“. Noviny vychádzajú v náklade 300 000 výtlačkov. 
37 Do roku 1993 vychádzali pod názvom Deň. Šéfredaktorom je známy publicista a spisovateľ 
A. Prochanov. Periodikum podporuje pozície KSRF a v deväťdesiatych rokoch sa kriticky 
stavalo ku garnitúre B. Jeľcina. Noviny vychádzajú v náklade 100 000 výtlačkov.  
38 Porovnaj Mitropolit Ioann (SNYČOV). 1996. Samoderžavije ducha: očerki russkogo 
samosoznanija [online]. 
39 Porovnaj Mitropolit Ioann (SNYČOV). Tajna bezzakonija. In: Sovetskaja Rossija, 
10. 10. 1992, s. 3. 
40 Porovnaj Mitropolit Ioann (SNYČOV). 1997. Samoderžavije ducha: očerki russkogo 
samosoznanija [online].   
41 Tamže. 
42 Tamže. 
43 Tamže. 
44 Tamže. 
45 Tamže. Tiež pozri Mitropolit Ioann (SNYČOV). Tajna bezzakonija. In: Sovetskaja Rossija, 
10.10.1992, s. 3. 
46 Porovnaj Mitropolit Ioann (SNYČOV). 1996. Byť russkim!. In:  Pastyr dobryj: trudy mitropolita 
Ioanna [online]. 
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воедино“47. Akýkoľvek útok na čistotu viery preto znamenal v jeho chápaní 

aj útok na Rusko. „Знали – чтобы убить Россию, начать надо с осквернения 

души...“48.  

Je zrejmé, že na základe tohto modelu „pravoslávnej štátnosti“49 mohla 

byť misionárska činnosť nových náboženských organizácií chápaná ako 

centrálna otázka bezpečnostnej politiky Ruska. Pravoslávie v osobe ruskej 

pravoslávnej cirkvi predstavovalo ten komplexný systém, na ktorom stála 

a padala štátnosť Ruska50. Tentoraz krajine nehrozil „антисоветизм 

в религиозной упаковке“, pred ktorým varovali sovietski publicisti 

predprestavbového obdobia51, ale protiruská agresia v náboženskom balení – 

„duchovná agresia“52. Rétorika zostala nezmenená. V duchu tradícií ruskej 

politickej a náboženskej mysle prichádzala hrozba aj teraz zo Západu53, ktorý 

sa mal obávať toho, že posilnenie úlohy tradičných náboženských konfesií bude 

pozitívne vplývať na stabilizáciu politickej situácie v Rusku54. 

Ideologéma „nepriateľa“ pritom nefigurovala len v tlači patriotickej ľavice 

a v prehláseniach predstaviteľov Komunistickej strany55. Do diskurznej koalície, 

ktorá ju využívala, sa spojili s komunistami rôznorodé postavy a skupiny 

politického spektra – liberálni demokrati V. Žirinovského, Agrárna strana 

                                                           
47 Porovnaj Mitropolit Ioann (SNYČOV). 1996. Byť russkim!. In:  Pastyr dobryj: trudy mitropolita 
Ioanna [online]. 
48 Tamže. Tiež pozri: Mitropolit Ioann (SNYČOV). Moľu vas: odumajtes! In: Sovetskaja Rossija, 
22.4.1993, s. 1. 
49 Porovnaj Mitropolit Ioann (SNYČOV). Tajna bezzakonija. In: Sovetskaja Rossija, 
10. 10. 1992, s. 3. 
50 Porovnaj Stenogramma II Vsemirnogo russkogo narodnogo sobora [online].  
51 Porovnaj IĽJIN, V. Anatomija lži. Antisovetizm v religioznoj upakovke. In: Argumenty i fakty, 
No. 45, 6.11.1983, s. 6; a tiež STANIŠNEV, V. Kapitalizm bez prikras. V zapale „sviatogo“ 
neistovstva. In: Argumenty i fakty, No. 21, 12.5.1985, s. 6. 
52 Koncept „duchovnej agresie“ sa stal centrálnym pojmom v patriotickom diskurze o nových 
náboženstvách. Porovnaj napríklad Ijeromonach Anatolij (BERESTOV) – JEGORCEV, A. Izydi: 
Duchovnaja agressija protiv Rossii. In: Soveršenno sekretno, No. 4, 1997, s. 20.  
53 Napríklad v článku o priebehu súdneho procesu, v ktorom vystúpili proti sebe Spoločenský 
výbor pre ochranu slobody svedomia (na čele s G. Jakuninom) a A. Dvorkin (v súvislosti s jeho 
publikáciou Desiať voprosov naviazčivomu neznakomcu, ili Posobije dľa tech, kto ne chočet byť 
zaverbovannym) sa kladie veľký dôraz na zahraničný pôvod svedkov, nemecký prízvuk 
a americké spoločnosti pôsobiace zo zákulisia. Porovnaj KUZNECOV, O. Otče ne naš. 
In: Zavtra, No. 31, 8.8.1997. 
54 Porovnaj ORLOV, A. Svoboda, sovesť i diktat. In: Zavtra, No. 40, 10.10.1997.  
55 Porovnaj RADYŠEVSKIJ, D. Protestantov otdať katolikam!. In: Moskovskije novosti, No. 20, 
19.3.1991, s. 4. 
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M. Lapšina, hnutie Deržava A. Ruckého ,56 ale aj hnutie Náš dom – Rusko57, 

čo sa výrazne prejavilo predovšetkým v priebehu kampane pred prezidentskými 

voľbami v roku 1996. 

Pri existencii tohto konsenzu nie je preto prekvapujúce, že ideologéma 

nepriateľa dominovala aj spravodajstvu oficióznej tlače. Ako príklad 

modelovania nepriateľa v oficióznej tlači možno uviesť článok uverejnený v lete 

1997 v denníku Rossijskaja gazeta58 pod príznačným titulkom – Sektárska 

mafia (Sektomafija). Pri modelovaní nových náboženských organizácií sa kladie 

dôraz predovšetkým na ich organizované kriminálne pozadie a zahraničný 

pôvod. Prirovnanie k tajným službám v tejto súvislosti nepovažujeme 

za náhodné, rovnako ako upozornenie na obvinenia zo špionáže59.  

 

3.3 Nedelite ľné zlo  

V modelovaní nových náboženských organizácií zohrala veľmi dôležitú 

úlohu bulvárna tlač60, ktorá v priebehu deväťdesiatych rokov doslova chrlila 

čitateľsky vďačné články o obetiach „sektárov“61 a zaviedla pojem 

zombirovanije.62 V období, keď prebiehala diskusia o novele Zákona o slobode 

vierovyznania publikovala alarmujúce materiály o šíriacej sa „skaze“ 

a narastajúcom počte „siekt“63, pričom treba dodať, že pojem sekta v ruskej 

legislatíve nefiguruje, vyhýba sa mu väčšina odborníkov64 a v ruskom kontexte 

                                                           
56 Porovnaj ODINCOV, Michail. 2010. Veroispovednyje reformy v Sovetskom Sojuze i v Rossii: 
1985 – 1997 gg. Moskva: Rossijskoje objedinenije issledovatelej religii, 2010. s. 266 – 267. 
57 Porovnaj VERCHOVSKIJ, Alexandr – PRIBYLOVSKIJ, Vladimir – MICHAJLOVSKAJA, 
Jekaterina. 1998. Nacionalizm i ksenofogija v rossijskom obščestve. Moskva: OOO „Panorama“, 
1998. s. 176. 
58 Oficiálny tlačový orgán ruskej vlády. 
59 Porovnaj KALENOVA, G. Sektomafija. In: Rossijskaja gazeta, 6.8.1997, s. 7 – 8. 
60 Okrem iných aj týždenník Argumenty i fakty, ktorý patrí s nákladom tri milióny výtlačkov 
k lídrom ruských printových médií. 
61 Porovnaj napríklad GIBLOV, M. „Vernite nam detej“. In: Argumenty i fakty, No. 28, 14.7.1993, 
s. 12; a tiež KABANOVA, T. Iz zala suda. Diavoly na skamie podsudimych. In: Argumenty 
i fakty, No. 39, 24.9.1997, s. 27. 
62 Porovnaj napríklad POLUPANOV, V. Opasno: Sekta!: „Mojego syna prevratili v ,zombi‛“. 
In: Argumenty i fakty, No. 14, 6.4.1994, s. 12.  
63 Porovnaj PISARENKO, D. V Rossii poltora milliona molodych ľudej vovlečeny v religioznyje 
sekty. In: Argumenty i fakty, No. 1, 7.1.1997, s. 11; a tiež OSIPOV, S. V Rossii dejstvujet okolo 
50 krupnych religioznych sekt: u kogo „jedet Krišna“?. In: Argumenty i fakty, No. 41, 11.10.1995, 
s. 15. 
64 S výnimkou protisektárskeho hnutia okolo A. Dvorkina, ktoré ho naopak hojne využíva. 
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(podobne ako v slovenskom) má negatívne zafarbenie65. V niektorých médiách, 

ktoré sa veľmi aktívne zapájali do celospoločenskej debaty, sa však týmto 

sporným pojmom zastrešovali nielen novovzniknuté náboženské organizácie, 

ale napríklad aj baptisti. To je predovšetkým prípad týždenníka Zavtra. V tejto 

súvislosti je príznačný článok archimandritu Piotra (Kučeru), ktorý je síce 

neskoršieho dáta, no keďže veľmi synteticky ilustruje chápanie „sektárstva“ 

a šírku daného pojmu, rozhodli sme sa ho odcitovať: „[...] еретики, сектанты 

и прочие неправославные люди, все те, кто слушает глас сатаны, ибо 

учитель всех сектантов, противников Христа был, есть и будет один 

и тот же — диавол. Раньше были язычники, потом появились еретики: 

ариане, македоняне, несториане, иконоборцы и прочие, кто восставал 

на Господа. Затем появились католики, протестанты, баптисты, 

извратившие Христово учение и отвращавшие народ от Истины. 

А сегодня сплошь и рядом уже открытые сатанисты, оккультисты, 

всякие лекари-экстрасенсы, которые работают сатане [...].“66  

Na pár riadkoch dokázal autor spojiť do jednej veľkej skupiny 

protestantov, baptistov, katolíkov so satanistami a okultistami. Jediný rozdiel 

medzi nimi je ten, že poslední menovaní sa k satanovi hlásia otvorene, čo robilo 

„nepravoslávnych“ ešte zákernejšími. Ich identita bola pritom konštruovaná ako 

čisto negatívna, boli totiž len vyjadrením antagonizmu voči niečomu, čím neboli. 

Ich neporovnateľne bohatší význam bol redukovaný, keďže vzťahy diferencie 

ustúpili do úzadia. Nešlo o tom, čo boli, ako skôr o to, čo neboli. 

 K širokému chápaniu sa prikláňali aj liberálnejší publicisti z radov 

duchovných ruskej pravoslávnej cirkvi. Tak napríklad A. Kurajev vo svojom 

článku pre týždenník Moskovskije novosti plynule prechádza od adventistov 

k baptistom a následne k Bielemu bratstvu67.  

A. Szilágyi výstižne poznamenal, že pri vytváraní predstavy 

nebezpečenstva treba dbať o to, aby sa nepriateľská hrozba sústredila 

                                                           
65 Porovnaj v tejto súvislosti rozhodnutie Súdnej komory pre informačné spory. Odcitované 
podľa PČELINCEV, Anatolij. 2009. Aktuaľnyje problemy svobody veroispovedanija i dejateľnosti 
religioznych objedinenij. In: Dvadcať let religioznoj svobody v Rossii. Pod. red. A. Malašenko, 
S. Filatova, Mosk. Centr Karnegi. Moskva: ROSSPEN, 2009, s. 87. 
66 Porovnaj KUČER, P. Kameň very. In: Zavtra, No. 42, 20.10.2010, s. 4.  
67 Porovnaj KURAJEV, A. Po tu storonu konca sveta. In: Moskovskije novosti, No. 44, 
1.11.1992, s. 5. 
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do jedného obrazu68. „Zlo má byť jediné a nedeliteľné!“69  Nepriateľská hrozba 

sa tak v našom prípade sústredila do jedného obrazu „nepravoslávneho 

Nerusa“. Akékoľvek drobenie, hlbšia analýza, rozlišovanie jednotlivých nových 

náboženstiev a organizácií by predstavovalo jeho trieštenie a nikdy by nemalo 

ten komunikačný potenciál, aký má jeden monolitný nepriateľ. 

V súvislosti s aktualizovaním postavy „nepriateľa“ v diskurznom 

modelovaní nových náboženských organizácií treba na tomto mieste zdôrazniť, 

že je vhodné vnímať ho v kontexte načrtnutom vyššie. Hľadanie konsolidujúcej 

myšlienky stimulovalo aj poukazovanie na „druhých“ a hľadanie nepriateľa70. 

„Druhí“ pritom predstavovali širšiu kategóriu a nemuseli nutne fungovať 

v polohe nepriateľov. Nepriateľ ako osobitý prípad „druhého“ predstavoval 

nepreklenuteľné rozdiely, zlo, kým skupina „my“ predstavovala dobro. 

Nie všetky rozdiely boli modelované tak, aby premenili „druhého“ na nepriateľa 

a nie každá oblasť života bola rovnako vhodná na to, aby vystupovala 

ako referent bezpečnostnej politiky a bola ako taká maximálne politizovaná 

v tom zmysle, že jej ochrana mohla oprávňovať k použitiu výnimočných 

prostriedkov. Oblasť konfesionálnej príslušnosti však bola v ruskom kontexte 

vždy dôležitým elementom identifikácie a bola teda v tomto smere ideálnou 

sférou.  A keďže mali nové náboženské organizácie vzťah k takému celku ľudí, 

mohli byť modelované ako verejný nepriateľ,71 nepriateľ celého národa. 

 

                                                           
68 SZILÁGYI, Ákos. 1999. Stár Boris a stároviči: virtuálne Rusko. Z maďarského rukopisu 
preložili J. Szolnokiová a K. Wlachovský. Bratislav: Kalligram, 1999. s. 51. 
69 Tamže, s. 51. 
70 L. Gudkov pritom v svojej štúdii k danej problematike poukazuje na to, že na základe 
sociologických prieskumov inštitútu VCIOM môžeme od roku 1994 hovoriť o korelácii medzi 
vysokým samohodnotením respondentov, ktorí sa nanovo utvrdili v svojom názore 
o neobyčajných národných hodnotách a narastajúcou xenofóbiou, izolacionizmom, neurotickým 
odmietaním porovnávania s inými krajinami. Porovnaj GUDKOV, Lev. 2004. Ideologema 
„vraga“. In: Negativnaja identičnosť: staťji 1997 – 2002 godov. Moskva: Novoje literaturnoje 
obozrenije, „VCIOM-A“, 2004, s. 555 – 556. Ku korelácii medzi výnimočne pozitívnym obrazom 
vlastnej skupiny a obrazom nepriateľa porovnaj zase NOLTING, Hans-Peter. 1981. Lernschritte 
zur Gewaltlosigkeit: Ergebnisse psychologischer Friedensforschung: wie kollektive Gewalt 
entsteht – was man dagegen tun kann, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1981.s. 113.  
71 Porovnaj SCHMITT, Carl. 2007. Pojem politična: Text z r. 1932 s předmluvou a se třemi 
korolárii. Preložil Otakar Vochoč. Praha – Brno: Oikoymenh, 2007. s. 29. 
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4. Záver 

Konfrontáciou výpovedí prestavbového a postsovietskeho diskurzu 

sa v našej štúdii dospieva k záveru, že oslavy duchovnosti, typické 

pre prestavbový diskurz,  boli po rozpade ZSSR reflektované ako eufória, ktorá 

pramenila z neskúsenosti a naivity. Poukazuje sa na to, že aj v liberálnom 

diskurze sa apelovalo predovšetkým na demokratické princípy fungovania 

spoločnosti. Zároveň sa upozorňuje na rozdeľovanie náboženských organizácií 

(a konfesií) podľa miery ich zakorenenosti v ruskom kultúrnom priestore. 

Ako krajný prípad sú vyčlenené fragmenty, v ktorých sú skupinovému 

subjektu „oni“ pripisované takmer zverské atribúty – diskurz nenávisti. V tejto 

súvislosti sa tiež analyzuje šírka pojmu „sektári“ a analyzuje spôsob 

konštruovania ich identity. Tieto zistenia môžu ozrejmiť kontext, v ktorom 

vznikal Zákon o slobode svedomia z roku 1997. Ten sa niesol v znamení 

patriotického diskurzu a zavádzal hierarchiu náboženstiev a náboženských 

organizácií na základe ich zásluh pri budovaní ruskej kultúry a civilizácie. 

Diskusia o jeho znení bola vo veľkej miere živená práve správami o „invázii“ 

zahraničných misionárov, „duchovnej agresii“ a medializovaným hľadaním „idey 

pre Rusko“.  
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CESTY TVORIVOSTI 

Routes of Creativity 

 

EE  vv  aa      BB  AA  CC  HH  LL  EE  TT  OO  VV  ÁÁ  

 

ABSTRACT: Contribution which we propose incurred as a set of lectures and notes to the 

course that we lead on undergraduate and graduate level of study of journalism. These items 

Heuristics, Philosophy of creative writing and Media studios and Creative study focused on print 

and internet. Therefore, we focus on the creative process, which is related to the training 

of journalists, as well as non-journalistic speech. 

 

ABSTRAKT: Štúdiu, ktorú predkladáme, vznikla ako súbor prednášok a poznámok ku kurzom, 

ktoré vedieme na bakalárskom a magisterskom stupni štúdia žurnalistiky. Ide o predmety 

heuristika, filozofia tvorivého písania ako aj mediálne ateliéry a kreatívne štúdia zamerané 

na tlač a internet. V príspevku sa orientujeme na proces tvorby, ktorý súvisí tak s prípravou 

novinárskych ako aj nenovinárskych prejavov. 

 

KEY WORDS: Author, creativity, creative process, mass media. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Autor, tvorivosť, proces tvorby, masové médiá. 

  

1. Charakter tvorivosti 

Ak si položíme otázku, kto alebo presnejšie, aký je tvorivý človek, zaiste 

by sme mohli ponúknuť viacero zaujímavých definícií. My sa domnievame, 

že tvorivý človek má predovšetkým rozvinutú schopnosť citlivého vnímania 

a pozorovania svojho okolia. Pozorne reaguje na rôzne podnety a dokáže jav, 

problém či skutočnosť zároveň zachytiť, spracovať a pretaviť na myšlienku, 

tému. A to všetko formou, ktorá je mu najbližšia – slovne, vizuálne, hudobne 

a pod. Prirodzene, aj novinárska profesia je spojená s tvorivosťou, ba priam ju 

podmieňuje. 

Čo rozumieme pod pojmom novinárska zručnosť? Je to talent? 

Schopnosť vnímať a zaznamenať realitu? Pohotovo reagovať na aktuálne 

dianie, uchopiť to najpodstatnejšie a čo najrýchlejšie priniesť fakty, informácie 
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k verejnosti? Čím všetkým má disponovať človek, ktorý chce a bude pôsobiť 

v masových médiách? 

 

2. Vzdelávanie ako proces 

Okrem vrodených dispozícií, pod ktorým rozumieme istú dávku talentu, 

tvorivosti, schopnosti zaznamenať a spracovať realitu, úspešnosť budúceho 

novinára podmieňujeme aj jeho vzdelaním a vzdelávaním, pričom ho chápeme 

ako permanentný, celoživotný proces. Prirodzene, v novinárskej sfére pôsobí 

množstvo redaktorov, ktorí nemajú žurnalistické – mediálne vzdelanie, 

ale dosiahli vzdelanie v iných vedných disciplínach. Prípadne sú bez 

vysokoškolského vzdelania, čo sa domnievame, ovplyvňuje ich rozhľad 

a orientáciu v politických, geografických, historických  i spoločenských témach.  

     Ak hovoríme o vzdelávaní, hovoríme o schopnosti sebareflexie tvorivého 

človeka, ktorý si uvedomuje svoje rezervy a nedostatky v poznaní rôznych 

odborov a oblastí. Preto každý, kto chce pracovať so slovom, by  mal neustále 

rozvíjať svoj intelekt, svoju pamäť, rozširovať svoj slovník, študovať cudzie 

jazyky, zoznamovať sa s kultúrnymi, geografickými, politickými, spoločenskými 

zákonitosťami i osobitosťami iných krajín. Žijeme v dobe internetu, avšak knižná 

produkcia ostáva stále najširším zdrojom informácií pre každého tvorivého 

človeka. Odborná, vedecká, literatúra faktu, beletria. Osobitý zdroj tvorí umenie 

–  dramatické, hudobné, vizuálne či iné. Schopnosť vzdelávať sa, študovať, 

prijímať nové poznatky súvisí aj s rozvojom pamäťových schopností. 

S rozvojom slovnej zásoby, so schopnosťou abstraktne myslieť, ale aj myslieť 

v súvislostiach. Často v médiách pozorujeme, že novinári majú problém zasadiť 

tému či oblasť interpretovaného javu do širších súvislostí – do širšieho kontextu. 

Vyplýva to jednoducho z ich nevzdelanosti v tej či onej sfére. Prepájať 

prítomnosť s minulosťou, hľadať paralely, hľadať kontexty je potrebné, 

ale zároveň aj náročné. Avšak práve možnosť pracovať s najrozmanitejšími 

zdrojmi a prameňmi vytvára priestor, aby novinár spracoval tému 

čo najpresnejšie a najdôveryhodnejšie. A tu sa otvára priestor aj na prácu 

s vlastným jazykom, na porozumenie obsahu slov, ktorými novinári i verejnosť 

vôbec interpretuje život i svet. Český novinár a spisovateľ Karel Hvížďala vo 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

179 | S t r a n a  

svojej eseji O vnitřním Bohu v tejto súvislosti tvrdí, že práve práca 

na „osvobození slov by měla být hlavním úkolem pro dobré novináře: vzdorovat 

svými výkony vykradenému jazyku.“1 Zároveň Hvížďala vyzýva, aby práve 

novinári nútili verejne činných ľudí používať slová v ich pôvodnom význame 

a svoju úvahu uzatvára: „Novinář by měl být opravář jazyka a měl by umět 

prožívat tuto námahu jako akt vytržení při obnově konstrukce systému, v němž 

slovo je základním kamenem.“2  

 

3. Od pozorovania k na čúvaniu  

Človek, ktorý chce pracovať so slovom, v materinskom či cudzom jazyku 

v médiách, musí mať schopnosť pozorovať realitu. A nielen pozorovať, 

ale ju aj skúmať, precítiť, „ochutnať“, pretaviť do vlastného vedomia, vlastnej 

duše, do vlastného sveta. Musí tu nastať akýsi prienik medzi videným, 

skúmaným a tým, čo si nesieme vo svojej mysli a genetickej pamäti. 

V osobných skúsenostiach, zážitkoch. Preto by kvalitne písať mali najmä 

tí, ktorí sú schopní rozvíjať svoje danosti. Získavať rôzne životné skúsenosti, 

hľadať, poznávať, objavovať, študovať, skúmať, komunikovať s ľuďmi, učiť 

sa kriticky myslieť. Isteže, mnohé poznania sú podmienené vekom, vzdelaním 

a životnými skúsenosťami autora. Spracovať napríklad príbeh matky, ktorá 

stratila dieťa, môže o čosi ťažšie mladá žena, ktorá materstvo ani partnerský 

vzťah ešte nezažila. V týchto prípadoch je dôležitá empatia. Pozorné a citlivé 

načúvanie nielen obsahu výpovede osoby, s ktorou vedieme rozhovor. Čítanie, 

poznávanie medzi riadkami. Porozumenie istým signálom, ktoré odokrývajú 

psychické či fyzické rozpoloženie respondenta. A dôležité je i mať vžitú istú  

citlivosť, ktorá nám zabráni zneužiť vyjadrenia, výpovede, ktoré majú veľmi 

osobný až dôverný charakter. Žiaľ, najmä v bulvárnej tlači alebo rôznych reality 

show sme svedkami pravého opaku. Tu je nutné poukázať nielen na rovinu 

novinárskej etiky, ale najmä na rovinu vnútorných hraníc autora, ktorý nesie 

na trh nielen svoje meno, ale aj príbeh svojho respondenta. A tiež je to oblasť 

                                                           
1 HVÍŽĎALA, Karel. 2008. O vnitřním Bohu. In: Restaurovaní slov (eseje a texty o médiích 2005 
– 2008). Praha: Portál, 2008. s. 84. 
2 HVÍŽĎALA, Karel. 2008. O vnitřním Bohu. In: Restaurovaní slov (eseje a texty o médiích 2005 
– 2008). 2008. s. 84 – 85. 
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chápania a uvedomovania si dôsledkov za vypovedané, napísané. Karel 

Hvížďala na otázku Mileny M. Marešovej, aké vlastnosti by mal mať ešte 

novinár, odpovedal, že by mal mať nadpriemernú schopnosť empatie, teda 

„‘proměny’ v druhého, aby se mohl ptát a dokázal pokládat v pravý čas správné 

otázky.“3 A dodáva: „Skutečný dialog je formou modlitby: rozhovorem mezi 

nebem a zemí. Týká se tedy nejpodstatnějších věcí.“4 

 

4. Schopnos ť presne, jasne, zrete ľne zachyti ť realitu 

Odporúčame každému, kto chce tvoriť či už ako novinár alebo ako autor 

literárnych či dramatických foriem, aby prešiel istou školou spravodajstva. 

V denníkoch, elektronických médiách, tlačových agentúrach alebo 

v inštitúciách, ktoré buď sami pripravujú spravodajský servis pre svoju inštitúciu, 

alebo pracujú s monitoringom.  

      Spravodajstvo sa môže pre mnohých autorov javiť ako veľmi 

okliešťujúce, limitujúce, zväzujúce. Avšak práve tvorivosť orientovaná najmä 

na nekonvenčné spracovanie tém potrebuje túto „školu otesávania“. Autori, ktorí 

majú schopnosť vidieť to, čo iní nevidia, sa často stávajú obeťami vlastných 

osídiel fantázie, ťažkopádnych a  zložitých vetných konštrukcií. Prax 

v spravodajstve naučí vnímavého autora oddeľovať podstatné od nepodstat-

ného, pracovať s faktami, ale najmä s vlastnými emóciami. Je to cesta, vďaka 

ktorej sa tvorivé typy dokážu rýchlejšie oslobodiť od pocitov, ktoré často 

odvádzajú pozornosť a sú brzdou pri príprave kvalitného novinárskeho 

či nenovinárskeho prejavu. 

 

5. Pozorovanie bytia by malo by ť súčasťou našej každodennosti 

Môžeme začať tým najjednoduchším – pozorovaním cestujúcich 

v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy alebo pozorovaním správania sa 

nakupujúcich v obchodných reťazcoch. Môžeme sa tiež pokúsiť o zachytenie 

atmosféry ľudskej komunikácie v reštauráciách či rôznych inštitúciách. Vedomé 

                                                           
3 HVÍŽĎALA, Karel. 2010. Interviewer aneb Restaurovaní kontextů: rozhovor 
s M. M. Marešovou. Praha: Grada Publishing, a. s., 2010. s. 208. 
4
 HVÍŽĎALA, Karel. 2010. Interviewer aneb Restaurovaní kontextů: rozhovor 

s M. M. Marešovou. Praha: 2010. s. 208. 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

181 | S t r a n a  

či podvedomé vyhľadávanie širokého spektra situácií a podnetov 

je pre úspešného autora nevyhnutné. Je to akési cvičenie pružnosti mysle, 

pružnosti reakcií, pružnosti v komunikácii. Rovnako je dôležité dokázať z danej 

situácie pre seba autorsky „niečo vyťažiť“. Preto často odporúčame študentom, 

aby si zapisovali pocity, aby si robili poznámky, ak ich počas dňa niečo zaujme, 

a to v pozitívnom či negatívnom zmysle. Aby si zaznamenali atmosféru, chuť 

a vôňu chvíle, ktorú prežili. Môžu tak využiť asociácie, ktoré nadväzujú 

na prežité a zaznamenané. A tie ich inšpirujú k novým témam. Zaujímavý 

postreh, zaujímavé slovné spojenie môže byť štartom k dobrému textu. Markéta 

Dočekalová, ktorá sa zaoberá tvorivým písaním, odporúča využitie autorského 

denníka v prípravnej fáze tvorby literárneho diela. Jeho význam vidí v tom, 

aby si autor zaznamenal všetky myšlienky a pocity, ktoré sa ku vzniku jeho 

diela vzťahujú.5 

     Preto aj my študentom žurnalistiky pripomíname, aby sa naučili pracovať 

so svojím svetom myšlienok a vnútorných obrazov. A tak systematicky svoje 

novinárske i nenovinárske diela sprevádzali osobnými poznámkami. Súčasná 

mediálna tvorba je poznamenaná tlakom na rýchlosť a výkonnosť. A preto 

si mnohí tvorcovia ani neuvedomujú, ako vznikajú ich texty, s akými osobnými 

pocitmi či názormi sami vnútorne zápasia. Čistý text je uzatvorenou kapitolou, 

nič predtým a ani nič potom už neexistuje. Domnievame sa, že aj týmto 

dochádza k oddeľovaniu od hlbšieho, zrelšieho a osobnejšieho prežívania 

tvorivého procesu v žurnalistike. 

Isteže, existuje množstvo tréningov, resp. odbornej literatúry o tom, 

ako rozvinúť či zlepšiť svoju komunikáciu s okolím. Pre budúcich novinárov 

však odporúčame jednoduché cvičenie, ktoré im neskôr pomôže prekonať 

bariéry v žurnalistickej praxi. Môžeme sa napríklad niekomu neznámemu 

prihovoriť, a tak zistiť, ako na nás ľudia reagujú, aké signály k nim vysielame. 

Pozitívne či negatívne? Dokážeme byť otvorení v komunikácii? Dokážeme byť 

príjemným, milým spoločníkom, poslucháčom, a tak získať dôveru svojho 

možného respondenta?   

                                                           
5 DOČEKALOVÁ, Markéta. 2009. Tvůrčí psaní 2 pro každého. Praha: Grada Publishing, 2010. 
s. 15. 
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6. S pozorovaním sa spája aj schopnos ť objavova ť 

Možno aj my patríme k tej skupine ľudí alebo aj generácii, ktorá stráca 

schopnosť objavovať. Schopnosť žasnúť – v pozitívnom zmysle slova – 

nad maličkosťami, najjednoduchšími súvislosťami, javmi. Nad prírodou, 

históriou, skutočnosťou. Akoby sa z nás vytratilo akési nadšenie pre život. 

Alebo ešte výstižnejšie – vášeň žiť. 

     Súčasné zrýchlené a problematické bytie úspešne vytvára bariéry 

v prijímaní pozitívnych impulzov. Aby sme však nestratili radosť z tvorby 

a radosť z jednoduchej prítomnosti – aj na to potrebujeme istú mieru 

sebadisciplíny. Mnoho umelcov, ktorí sa „živia“ tvorivou prácou má pravidelný 

pracovný rytmus. Nečakajú len na lepšie a krajšie inšpirácie, ale trpezlivo 

a neúnavne rozvíjajú či prepracovávajú svoje diela. Tvorivý proces nie je len 

zápasom autora so sebou samým, je predovšetkým tréningom duševných 

dispozícií.  

A preto, ak chceme rozvíjať svoj talent, musíme nesmierne citlivo 

a zároveň cieľavedome pracovať so svojím potenciálom. Nasmerovať 

sa na oblasti, ktoré nám pomôžu prebudiť a oživiť v mysli, srdci, duši schopnosť 

objavovať. Schopnosť odkrývať videné, tušené, známe a neznáme. Nanovo 

tieto hmatateľné aj nehmatateľné skutočnosti prežiť, prisvojiť si ich. Nazerať 

na svedectvá doby, svedectvá minulosti s istou vášňou, zanietením 

až tvrdohlavosťou či nástojčivosťou. Schopnosť objavovať súvislosti je veľmi 

dôležitá pre každého, kto chce pôsobiť v mediálnej sfére. Veď práve toto 

je priestor, kde slovo je toľkokrát zneužité, lživé alebo pretavené do poloprávd. 

Avšak aj schopnosť objavovať si vyžaduje istý tréning. Študentom často 

odporúčame, aby sa pokúsili pri spracovávaní zadaní o netradičný postup.  

Aby nepristúpili k  téme šablónovito, prvoplánovo, povrchne, nezaujato. 

Je potrebné hľadať, odkrývať, ponoriť sa, bádať. Pracovať s reálnymi zdrojmi, 

a nielen virtuálnymi. Dotknúť sa hmatateľných stôp minulosti v knižniciach, 

dokumentoch. Komunikovať so širokým spektrom ľudí. Pýtať sa samých seba – 

stačí mi to k porozumeniu? Stačí mi to k poznaniu? Som dostatočne vyzbrojený 

faktami, argumentmi, aby som dokázal o nich profesionálne, objektívne 

a zainteresovane – svedčiť? Som kompetentný a pripravený predostrieť svoje 
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dielo adresátovi? Buďme kritickí voči sebe. A buďme odvážni. A nebojme sa 

hraníc, tie totiž existujú len v našej mysli, našej povrchnosti, ľahostajnosti, 

nevzdelanosti a nevedomosti.  

 

7. Chápanie danej skuto čnosti, chápanie daného problému 

Každý z nás sa rodíme s istými schopnosťami, zručnosťami, mentálnymi 

i fyzickými danosťami či predpokladmi. Ale dôležité je, že naše tvorivé danosti 

môžeme a musíme rozvíjať. Prekonávať samých seba. Pracovať na sebe. 

Písať, písať, vzdelávať sa, písať, písať, nabíjať sa novými zážitkami, rozvíjať 

záujmy, písať, písať, pracovať, nadväzovať kontakty, budovať svoj život a opäť 

písať a písať. Privlastňovať si slová, privlastňovať si obsah slov, dobre 

si uchovať svoje objavené a získané pravdy, vtesnať si ich do života. A zároveň 

slová vedieť privolať a so slovami sa vedieť aj rozlúčiť. Myslíme tým istú 

mentálnu kapacitu pre prílev nových slov, nových poznaní, nových situácií, 

ktoré musíme spracovať a zároveň sa vedieť so svojím produktom – 

novinárskym i nenovinárskym – rozlúčiť. A tak sa odpojiť od textu, ktorý sme 

uzavreli, odovzdali, napísali. Iba tak je možné udržať si duševnú rovnováhu 

a tvorivú energiu. 

    Chápanie danej skutočnosti – to je prvé ovocie pri tvorivom procese. 

Zistili sme, kde je problém, aké zložité súvislosti sa naň napájajú, čo musíme 

ešte urobiť, aby ste tému viac priblížili, objasnili. Je to stupeň zrenia, 

je to prípravný čas na odokrytie či prijatie pravdy. Je to cesta, na ktorej musíme 

ešte spracovať množstvo rešerší, oboznámiť sa s ďalšími faktami, overiť si 

informácie, ktoré sme získali. A možno sa vrátiť opäť k zdrojom, ktoré 

sme v prvej fáze nepovažovali za dôležité. A naopak nemilosrdne vyškrtať 

pasáže, ktoré sa javia ako bezcenné. Opäť a opäť sa vracať k riadkom, 

aby sme sa s nimi naplno stotožnili. Aby sme boli autentickí, pravdiví, 

presvedčiví. Aby sme sa neštylizovali do pozície, na ktorú sme nedozreli 

a možno ani nikdy nedozrieme. Aby sme vládli nad svojím textom a nie text 

nad nami. No zároveň si musíme s pokorou uvedomovať, že ako autori 

novinárskeho prejavu sme tiež nástrojmi. Sprostredkovateľmi. Rozprávačmi. 

Výstižne to vyjadril pred viac ako štyrmi storočiami filozof a zakladateľ modernej 
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eseje, Michel de Montaigne: „Každý človek môže hovoriť pravdivo; no hovoriť 

usporiadane, múdro a so znalosťou veci vie iba málo ľudí.“6  

 

8 Poznanie – bodka či otáznik? 

Tí, ktorí tvoria, už spoznali, v akom vzrušujúcom rozpoložení sa ocitá 

autor, ktorý kladie svoje riadky na papier (či na obrazovku počítača), vedia, aké 

súkromné dobrodružstvo sa odohráva v jeho mysli, jeho srdci, jeho duši. 

Pochopenie témy, problému, javu je predzvesťou poznania. To prichádza 

len pre otvorených a pripravených. Je to akási esencia celého tvorivého 

procesu. Poznanie je darom múdrych autorov, autorov, ktorí majú v sebe 

hlboko zakódovanú pokoru pred poznaním. Pred poznaním pravdy. 

Pred odhalením tajomstva. A poznanie prichádza po tichu. Sme ním obdarení. 

Tí, ktorí boli obdarovaní istou jasnozrivosťou, tým sa poznania dostane najviac. 

Už spomínaný renesančný mysliteľ a humanista, Michel de Montaigne, v tejto 

súvislosti konštatuje: „Vážim a ctím si poznanie priam ako tí, čo ho majú; a keď 

sa správne používa, je to najušľachtilejší a najmocnejší výdobytok človeka.“7  

     Ale poznanie pravdy o živote, probléme, jave býva často trpké. 

Je prekvapením, odhalením. Pravdy o sebe ako človeku, pravdy o probléme, 

ktorý skúmal. Je to súkromná pointa. Vrchol, keď padáme a stúpame zároveň. 

No každý, kto raz okúsi vlastný vrchol tvorby, bude po ňom opäť túžiť. Bude 

ho spaľovať vášeň odhaliť viac, dostať sa k jadru, odokryť všetky vrstvy. Bude 

ho prenasledovať nástojčivo a neodbytne. Jedno je však isté, každé poznanie 

autora zmení. Oslobodí ho a zároveň pripúta k pravde, ktorú uchopil. A vtedy 

nastáva rozhodnutie. Čo s tým? Nechať si zjavené pre seba, alebo podeliť sa 

s ním so svetom. A keď, akou formou? To už prenechávam na rozhodnutie 

každého autora...   

     Cesta tvorivosti má svoje pravidlá, svoje zákutia, svoje príťažlivé miesta 

a okamihy. Je sprevádzaná najrozmanitejšími emóciami. Nadšenie, radosť, 

                                                           
6 DE MONTAIGNE, Michel. 2007. Kapitola VIII. Umenie rozprávať sa. In: Eseje. Bratislava: 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007. s. 192. 
7 DE MONTAIGNE, Michel. 2007. Kapitola VIII. Umenie rozprávať sa. In: Eseje. Bratislava, 
Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2007, s. 191. 
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vzrušenie, frustrácia z nezdaru, znovuobjavená odvaha pokračovať, očakávanie 

prijatia diela, chuť víťazstva či prehry.  

     Avšak dielo, ktoré sme ako autori „vychovali“ od detských riadkov 

až po dospelosť, má už svoj nový život. Nového adresáta. Už nám nepatrí. 

A zároveň sa stalo súčasťou kultúry našej krajiny i sveta. Za jeho obsah i dosah 

nesieme zodpovednosť. Sme na to pripravení? Profesijne i ľudsky?  
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NÁČRT PROCEDÚRY JAZYKOVOŠTYLISTICKEJ 

INTERPRETÁCIE TEXTOV 

Draft of the Procedure of Stylistic Interpretation of Texts 

 

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

 

ABSTRACT: Ability of interpretation is one of the key components of the journalist´s language 

competence. Therefore we focus in our didactically oriented study on the description 

of the procedure of stylistic interpretation of texts, which is based on the identification 

and classification of various types of stylemes regard of its function and adequacy of use. 

We exemplify identified stylemes on selected written monologue journalistic text – editorial. 

The final aim of this paper is to learn the specific procedure of stylistic interpretation of different 

kinds of texts. 

 

ABSTRAKT: Interpretačná kompetencia je jednou z kľúčových zložiek celostnej jazykovej 

kompetencie súčasného novinára. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli v našej štúdii venovať 

pozornosť opisu procedúry štylistickej interpretácie textov, ktorá pozostáva z identifikácie 

príznakových i bezpríznakových štylém rôzneho druhu, ich následnej klasifikácie a zhodnotenia 

adekvátnosti a funkčnosti ich použitia. Jednotlivé štylémy exemplifikujeme na vybratom 

monologickom, písanom komunikáte špecifického žánrového zamerania v rámci modelovej 

štruktúry publicistických (žurnalistických) textov. Cieľom takto orientovaného výkladu je lepšie 

pochopiť a osvojiť si etapovitú procedúru jazykovo-štylistickej interpretácie rôznych druhov 

a typov textov. 

 

KEY WORDS: Text, stylistics, functional style of language, styleme, interpretation 

and its phases, stylistic interpretation. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Text, štylistika, jazykový funkčný štýl, štyléma, interpretácia a jej fázy, 

jazykovo-štylistická interpretácia. 

  

1. Úvod 

 V dnešnej modernej, pragmaticky orientovanej lingvistike považujeme 

text (diskurz)1 za najvyššiu jednotku jazyka, t. j. za jednotku s maximálnou 

                                                           
1 Vzťah medzi pojmami – termínmi text a diskurz nie je ani v súčasnosti jednoznačne 
vymedzený. Chápanie tohto vzťahu sa modifikuje v závislosti od konkrétneho autora, vedecko-
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mierou (stupňom) komplexnosti. Zároveň platí, že text je jednotkou 

mnohorozmernou, multiplicitnou (bližšie pozri Horváth, 2007, s. 139 – 140), 

z čoho vyplýva, že v jeho štruktúre možno vydeliť niekoľko rovín (vrstiev), ktoré 

sa vzájomne preskupujú, dopĺňajú, a spoločne tak vytvárajú výsledný textový 

(komunikačný) efekt – na jednej strane obsah a formu textu a na strane druhej 

jeho význam a zmysel2. 

 V súlade s touto tézou o mnohodimenzionálnosti textových (diskurzných) 

štruktúr pri tvorení ako aj následnej interpretácii možno na text nazerať 

z viacerých možných perspektív. Napríklad z hľadiska univerzálnej semiotiky, 

sémantiky, pragmatiky, teórie rečových aktov, intertextuality, funkčnej štylistiky, 

ďalej z hľadiska problematiky konektorov, kompozície a kompozičných 

postupov, žánrových modelov a pod. Na základe preferovanej metodológie, 

resp. metodologickej perspektívy môžeme potom v texte izolovať viaceré roviny 

– gramatickú, štylistickú, tematickú, referenčnú, ilokučnú3 a iné, pričom každá 

z týchto rovín sa dá interpretovať či už separátne alebo v koexistencii 

s ostatnými rovinami. Vzhľadom k téme nášho príspevku sa zameriame v našej 

didakticky ladenej interpretácii výlučne na štylistickú rovinu textu, hoci v reálnej 

komunikačnej situácii (v konkrétnom komunikačnom akte) sa jednotlivé textové 

roviny prelínajú a nemožno ich od seba oddeliť. 

 

                                                                                                                                                                          

výskumnej platformy, ktorú bádateľ využíva, výskumnej tradície a pod., v dôsledku čoho sme 
dnes svedkom pomerne širokej palety definícií vymedzujúcich obsah i rozsah týchto pre dnešnú 
lingvistiku – a nielen ju – kľúčových termínov. V niektorých koncepciách sa tieto termíny 
považujú za synonymá, v iných pojem diskurz svojou extenziou výrazne prekračuje hranice 
textu, a teda diskurz sa stáva hyperonymom pojmu text v tom zmysle, že „zahŕňa nielen 
výpoveď, ale aj hovoriaceho a jeho adresáta, bezprostredný, ale i rozsiahlejší situačný kontext 
(a tiež kultúrny, sociálny a iné typy kontextu – doplnil M. H.)“ (Orgoňová – Dolník, 2010, s. 64). 
Pre zjednodušenie budeme v našom príspevku chápať pojmy text a diskurz ako synonymá, 
pričom vo výklade uprednostňujeme geneticky starší výraz text. 
2 Pri často pertraktovanej opozícii pojmov význam a zmysel vo vzťahu k textu rozumieme 
pod významom istej jazykovej jednotky jej izolovaný, akontextový sémantický opis, pričom sa 
zameriavame len na „vnútro“ samotného textu, ktorý máme pred sebou, zatiaľ čo pri identifikácii 
zmyslu textu, pri ktorom nevyhnutne prekračujeme hranice sémantiky smerom k pragmatike, 
resp. pragmatickému vnímaniu jazykových štruktúr, sa dostávame akoby „za text“ a odhaľujeme 
možné dopady daného textu na celkovú komunikačnú situáciu so zreteľom na širšie kontextové 
súvislosti.  
3 Pod pojmom ilokúcia v modernej, pragmaticky orientovanej lingvistike chápeme cieľ 
prehovoru, čiže to, čo chceme svojou výpoveďou (konkrétnym komunikačným aktom) spôsobiť, 
resp. vyvolať (bližšie pozri Searle, 2007).  
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2. Pokus o definovanie termínu text 

 V domácej i zahraničnej lingvistickej literatúre boli až do dnešných čias 

naformulované desiatky, ba až stovky rôznych definícií pojmu – termínu text. 

V starších štylistických teóriách sa spravidla zdôrazňuje procesuálna stránka 

textovtvorby, čiže dôraz sa kladie na vznikanie (kreovanie) textu, v dôsledku 

čoho často dochádza k stotožňovaniu textu s kategóriou štýlu. Text sa tak 

chápe ako konkrétna realizácia, reprezentácia istých štýlových a slohovo-

postupových parametrov ako aj príslušných žánrových noriem. 

So zreteľom na didaktické a ilustračné účely nášho príspevku si nateraz 

vystačíme so staršou a do veľkej miery zjednodušenou definíciou textu, 

pochádzajúcou od Jozefa Mistríka, ktorú doplníme o niekoľko závažných faktov 

vyplývajúcich z aktuálneho stavu poznania v oblasti teórie textu. 

Podľa spomínaného jazykovedca je text „jazykovo-tematická (a štylistická – 

doplnil M. H.) štruktúra so zámerným usporiadaním výpovedí, ktorým 

sa vyjadruje relatívne uzavretý myšlienkový komplex“ (Mistrík, 1997, s. 273), 

pozostávajúca z viacerých viet (súvetí)4 vzájomne prepojených istou 

viazanosťou – konexiou5. Odhliadnuc od spomenutých ako aj ďalších 

elementárnych podmienok textovosti, t. j. podmienok, ktoré musia byť splnené, 

aby daný jazykový konštrukt bol textom (bližšie pozri Bajzíková, 1995, s. 14 – 

15), treba, zaiste, spomenúť dnes už klasickú tézu o tom, že „ináč ako 

v komunikácii, teda mimo komunikácie, nie je text textom v najvlastnejšom 

zmysle slova“ (Miko, 1987, s. 65). Ak zhrnieme doteraz uvedené 

charakteristické znaky, resp. podmienky vzniku a fungovania textu, vychodí 

nám z toho, že text je vnútorne i navonok organizovaný súvislý jaz ykový 

prejav, ktorý je zasadený do „živej“ komunikácie, čiže do širšieho 

situa čného a komunika čného kontextu, skladajúci sa zo sledu vzájomne 

prepojených (na seba nadväzujúcich) viet, resp. výp ovedí, ktoré majú svoj 

obsah i formu ako aj význam i zmysel . Takto vymedzený text môže následne 

podliehať zámernej interpretačnej aktivite subjektu – interpretanta, ktorej rozsah 

                                                           
4 V špecifických (ojedinelých) prípadoch môže byť textom i jediné slovo či izolované slovné 
spojenie, ako tomu často býva pri titulkoch v publicistickom štýle alebo pri reklamných 
sloganoch a pod.  
5 K problematike konexie a jej prostriedkov – konektorov pozri bližšie napríklad Bajzíková, 1995, 
s. 24 a n. 
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i špecifikácia závisí od viacerých objektívnych (zadanie, účel, anticipovaný cieľ 

interpretácie a pod.) i subjektívnych (doterajšie skúsenosti a znalosti 

interpretanta, jeho motivácia a pod.) faktorov.     

 

 3. Interpreta čná aktivita subjektu vo vz ťahu k jazyku a textu 

 Ešte predtým, ako sa dostaneme k náčrtu procedúry jazykovo-štylistickej 

interpretácie, pristavme sa pri samotnom pojme interpretácie a následne 

jej etapovitom procese realizácie vo vzťahu ku konkrétnemu druhu či typu textu. 

Z dôvodu terminologickej presnosti len dodávame, že tento pre nás kľúčový 

pojem v našom príspevku nepoužívame vo význame prezentovania určitého 

rečníckeho, hudobného či iného umeleckého výkonu na javisku, v štúdiu alebo 

inde, ani jeho obsah neredukujeme len na proces „holého“ čítania istej 

jazykovej štruktúry v novom, aktualizovanom prostredí (porovnaj Valček, 2011, 

s. 148), ale chápeme ho v širších súvislostiach textotvornej činnosti v zhode 

so súčasným stavom lingvistického výskumu. 

 Pojem interpretácie totiž vychádza zo samotnej povahy a určenosti 

každého z nás. Ako iste vieme, pozorovať, porovnávať a následne interpretovať 

a hodnotiť objekty a javy okolo nás je prirodzenou psychologickou výbavou 

človeka v intenciách toho, že nadobudol status sociokultúrnej bytosti. 

K interpretácii ako jednej zo zložiek tejto psychologickej a následne 

sociokultúrnej výbavy pritom dochádza často celkom spontánne, 

neuvedomovane, a to nielen vo vzťahu k jazykovým (textovým) štruktúram, 

ale prakticky k všetkému, s čím prichádzame do kontaktu. Nám však pôjde 

o opis a vysvetlenie nie náhodnej, ale zámernej interpretačnej aktivity subjektu 

zacielenej práve na výsledok komunikačnej činnosti, čiže hotový text.  

 Vo vzťahu k textu interpretovať v najvšeobecnejšom zmysle slova 

znamená vyjadriť, povedať „niečo“, presnejšie povedané „to isté“ iným, novým 

a v mnohých prípadoch i jednoduchším, zrozumiteľnejším spôsobom6. 

„Interpretácia, to je chápanie, poznávanie, pozorovanie, výklad, je to paralelné 

                                                           
6 V elementárnych školských podmienkach (na základnej a sčasti i na strednej škole) 
interpretovať text znamená pochopiť ho a vedieť ho reprodukovať vlastnými slovami. V rámci 
vysokoškolského štúdia filologických i nefilologických odborov sa však táto norma (rozsah) 
interpretácie výrazne prekračuje a smeruje k čo najviac komplexnej a hĺbkovej analýze 
textových štruktúr.  
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stavanie dvoch vecí vedľa seba tak, aby každá mala inú formu“ (Mistrík, 1997, 

s. 34), pričom rovnakým (zhodným) by mal ostať obsah interpretovanej 

výpovede ako aj komunikačný zámer pôvodcu textu – autora. Funkciou 

interpretácie (či už textu alebo akéhokoľvek iného objektu) je transformácia 

jedného systému do iného, avšak v takej podobe, aby aj v novom prostredí 

zostal správne pochopený, resp. lepšie pochopiteľný či uchopiteľný. S takýmto 

poňatím interpretačnej aktivity subjektu sa najčastejšie stretávame 

pri apercepcii7 umeleckých textov (básní, prózy a pod.), ale interpretovať 

možno, ako sme už povedali, prakticky každý druh a typ textu, čisto vecné, 

publicistické, spravodajské či spontánne hovorené komunikáty nevynímajúc.  

 

4. Fázy (etapy) interpreta čného procesu 

 Už v konkrétnej podobe si celostnú procedúru špecifickej 

jazykovoštylistickej interpretácie textov možno predstaviť ako zámernú 

(intencionálnu) činnosť subjektu – interpretanta s cieľom vyabstrahovať 

z interpretovaného textu na jednej strane jeho typické (prototypové) štylistické 

vlastnosti, ale na strane druhej aj štylistické anomálie a nuansy, s ktorými 

v ňom jeho autor operuje – vždy však s ohľadom, a to zdôrazňujeme, 

na ich funkčnosť a anticipovaný štylistický, umelecko-estetický, informačný, 

marketingový alebo iný efekt. Na tento fakt poukazuje aj Ján Findra (1971, 

s. 11) v úvode k svojim štylistickým rozborom umeleckej prózy, keď píše: 

„Každý „rozbor (rozumej interpretácia – pozn. M. H.) je rozborom funkčným, 

pri ktorom žiaden jazykový a kompozičný prostriedok neposudzujeme 

izolovane, ale ako usúvzťažnený s ostatnými zložkami štruktúry, najmä zložkou 

ideovou a tematickou.“ Ako vidíme, funkcia, ktorú má daný prejav sledovať, 

je kľúčovým kriteriálnym faktorom celej jazykovoštylistickej interpretácie, pričom 

v tejto súvislosti rozlišujeme medzi funkciou systémovou, t. j. tou, ktorá vyplýva 

zo zaradenia textu do konkrétneho jazykového funkčného štýlu a funkciou 

aktualizovanou, ktorú pripája k systémovej funkcii sám autor textu.  

Pri takto chápanej interpretácii ide vždy o postupnú, etapovitú činnosť, 

pozostávajúcu z niekoľkých fáz, pričom postupnosť jednotlivých interpretačných 

                                                           
7 Pod apercepciou rozumieme vnímanie, resp. v našom prípade čítanie s porozumením.  
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operačných krokov je záväzná. Pri vynechaní, príp. chybnej, nedostatočnej 

realizácii jednej z fáz je nutné vrátiť sa v interpretácii o krok späť a daný 

operačný krok zrevidovať. Iba tak bude interpretácia relatívne adekvátna a celý 

interpretačný proces efektívny a valídny. 

(1) Prvú fázu, resp. predfázu môžeme označiť aj za prípravnú fázu, 

nakoľko v nej nejde ešte o samotnú interpretáciu, a teda aktívne zapojenie 

konkrétneho subjektívne-hodnotiaceho interpretačného mechanizmu 

do procesu analýzy (rozboru, rozkladu) textu, ale o prvotný kontakt 

s interpretovaných textom, ktorý spočíva na jeho pozornom, sústredenom 

a v mnohých prípadoch i opakovanom čítaní. „Pre plné pochopenie a prežitie 

umeleckého literárneho diela (ale nielen umeleckého – pozn. M. H.) 

sú potrebné minimálne dve čítania. Prvé slúži k povrchnej orientácii v texte 

a až potom môže nasledovať čítanie hĺbkové, pri ktorom sa ponárame do diela 

s nefalšovaným porozumením“ (Hrabák, 1971, s. 18). Spomínané druhé, 

hĺbkové čítanie označujeme ako apercepčné čítanie, čiže čítanie 

s porozumením, ktorého cieľom je zovšeobecniť a aspoň približne zadefinovať 

globálnu tému8 daného textu.  

Túto prvotnú fázu interpretačnej aktivity subjektu, ktorú označujeme ako 

apercep čnú fázu , považujeme za úspešne zvládnutú, ak je po jej ukončení text 

interpretantovi relatívne zrozumiteľný (pochopiteľný) a je ho schopný 

bez problémov reprodukovať vlastnými slovami už aj s predpokladaným 

odhaleným komunikačným zámerom, ktorý doňho vložil tvorca textu. 

(2) Druhú etapu interpretačného procesu označujeme ako identifika čná 

fáza. Jej podstatu tvorí správna identifikácia štylisticky príznakových 

ako aj štylisticky bezpríznakových (neutrálnych) výrazových prostriedkov, čiže 

rôznych druhov a poddruhov štylém9 v zhode so známym tvrdením Jána 

                                                           
8 Pojem témy, čiže referencie textu je dostatočne známy i z bežného, laického jazyka, kde pod 
ním máme na mysli to, o čom sa hovorí, resp. píše v texte. Prísne terminologicky vzaté však 
téma textu predstavuje zložitejší a najmä komplexnejší problém kognitívnopsychologickej 
povahy. V súčasnej textovej lingvistike definujeme tému ako „kognitívny kondenzát referencie 
textu“ (Dolník – Bajzíková, 1998, s. 54), čo značí, že téma vždy koreluje (zodpovedá) 
v kognitívnej rovine istému výseku mimojazykovej skutočnosti, na ktorý sa text vzťahuje 
a zároveň to, že je vždy zhusteným (kondenzovaným) obrazom tohto výseku formulovaným 
v čo najvšeobecnejších pojmoch.   
9 Tu odporúčame pridržiavať sa klasifikácie štylém podľa Jána Findru (2004b, s. 17 – 121), 
ktorého bohato rozvetvený inventár (systém) štylém tvorí tzv. paradigmatiku štylistiky. 
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Findru (2004a, s. 39), že „štýl nerobia iba štýlovo aktívne prostriedky, pretože 

bez funkčného dotyku s ostatnými prostriedkami by to nedokázali, boli by slabé. 

Štýlovo aktívne prvky sú všetky systémovo predpokladané i v konkrétnom 

jazykovom prejave použité výrazové prostriedky. Ani prostriedky, ktoré tvoria 

tzv. neutrálne pozadie (neutrálnu rovinu) nie sú štýlovo pasívne. Ich aktívna 

úloha je v tom, že oživujú, aktivizujú, prípadne aj aktualizujú funkčné danosti 

príznakových prvkov.“  

Pri reálnej štylistickej interpretácii má identifikačná fáza interpretácie 

spravidla selektívny charakter. Interpretant si intuitívne vyberá (vyznačuje) 

v texte tie štylémy, ktoré podľa neho nesú explicitnú alebo implicitnú (variantnú 

alebo invariantnú) štylistickú hodnotu, a to podľa dvojakého kľúča. Buď sú to 

štylisticky nápadné, príznakové štylémy, ktoré z istého dôvodu nezapadajú 

do celkového kontextu či štýlového naturelu textu, alebo práve naopak ide 

o tie štylémy, ktoré potvrdzujú štýlovú charakteristiku interpretovaného textu, 

a teda sú preňho štandardné a typické (potvrdzujú jeho príslušnosť k istej 

skupine textov). Pri tejto parciálnej fáze interpretačnej činnosti je teda úlohou 

interpretanta určiť štylistickú hodnotu každého jazykového prostriedku, ktorý 

na seba niečím upozorňuje a explicitne ho pomenovať. 

Rovnako tak selektívne a viac menej intuitívne pristupuje interpretant 

aj k tomu, na ktoré konkrétne druhy štylém (foneticko-fonologické, morfologické, 

lexikálne syntaktické, kompozičné a v prípade hovorených textov 

i neverbálne10) zameriava svoju pozornosť, a teda ktoré štylémy v texte 

identifikuje a následne správne alebo nesprávne klasifikuje. Je celkom 

prirodzené, že v začiatočníckych i serióznejších interpretačných pokusoch budú 

v najväčšom počte identifikované práve lexikálne štylémy, nakoľko ich inventár 

je najbohatší a súčasne najvýraznejšie ovplyvňujú štylistické zafarbenie toho-

ktorého textu. Chybou však je, keď sa interpretujúci subjekt obmedzí výlučne 

na lexikálne štylémy a ostatné druhy štylém zostanú nepovšimnuté, 

                                                           
10 Ján Findra (2004b, s. 17) označuje tieto štylémy aj ako kinetické a zaraďuje k nim napríklad 
mimiku, gesto, postoj a pohyb hovoriaceho. K problematike neverbálnych (mimojazykových) 
prostriedkov a ich funkčnému využitiu pri komunikácii, resp. štylizácii pozri najnovšie 
Škvareninová, 2004 alebo Buček, 2012. 
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resp. neidentifikované. V takomto prípade treba uvedenú fázu interpretácie 

uskutočniť znova a doplniť ju aj o identifikáciu ďalších druhov štylém. 

(3) Ako sme už naznačili, identifikačná fáza interpretácie plynulo 

prechádza do fázy usúvz ťažňovacej . V rámci nej už vybrané a identifikované 

štylémy z predchádzajúcej etapy dávame do vzťahu s mimojazykovou realitou 

a v našom prípade najmä so štylistickou realitou, t. j. s platnými štýlovými 

a žánrovými normami ako aj spoločenskými normami širšieho charakteru. 

Z povedaného vyplýva, že identifikácia jednotlivých štylém musí byť nevyhnutne 

doplnená ich opisom a následným hodnotením. Ide v podstate o aplikáciu 

zásady konkrétnosti do celostnej interpretačnej procedúry, nakoľko úlohou 

interpretanta v tejto etape je odhaliť pri každom jednotlivom prostriedku 

to, ako konkrétne prispieva k estetickému a štylistickému dojmu diela, 

čiže opísať, ako je identifikovaný prostriedok v texte využitý (bližšie pozri Miko, 

1964, s. 20). Štylistické výrazové prostriedky v tejto fáze už nehodnotíme 

izolovane, ale v kontexte celého textu, ba dokonca v kontexte celej danej 

modelovej štruktúry textov11 a zároveň pri usúvzťažňovaní berieme ohľad 

aj na individuálny autorský štýl tvorcu textu a jeho konštantné ako aj variantné 

(premenlivé) znaky. Len pripomíname, že v tomto úsilí, založenom na striktnom 

logickom usudzovaní a zhodnotení relevantnosti a funkčnosti použitých 

výrazových prostriedkov vo funkcii štylém, nesmie chýbať dostatočná 

argumentačná báza. Bez adekvátneho opisu a argumentácie v prospech 

publikovaných interpretačných úsudkov a zistení nie je možné celostnú 

interpretáciu objektivizovať, a tak ju považovať za optimálne zvládnutú. 

(4) Celá tu načrtnutá procedúra jazykovoštylistickej interpretácie 

sa završuje vo svojej štvrtej – integra čnej fáze . V nej dochádza k osvojeniu 

si širších jazykových a štylistických faktov, postupov a reálií vyabstrahovaných 

z interpretovaného textu a ich fixácii (integrácii) do znalostných štruktúr 

interpretanta. Informačná a v našom prípade predovšetkým štylistická ponuka 

textu sa takýmto spôsobom včleňuje do znalostného a skúsenostného 

komplexu interpretujúceho subjektu, a tak sa stáva jeho trvalou súčasťou 

                                                           
11 Pojem modelová štruktúra textov (umeleckých, hovorových, náučných a pod. v závislosti 
od príslušnosti daného textu k primárnym funkčným jazykovým štýlom) pochádza od nášho 
popredného štylistu Jána Findru. 
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bez ohľadu na to, či k jednotlivým zložkám štylistickej ponuky textu zaujme 

interpretant pozitívne alebo negatívne stanovisko, teda či sa s nimi pri svojom 

hodnotení stotožňuje a je ich ochotný pri vlastnej textotvornej činnosti 

reprodukovať, alebo nie.  

Integračná fáza teda predstavuje v akomkoľvek druhu zámernej 

interpretačnej činnosti akúsi „pridanú hodnotu“, nakoľko prostredníctvom 

nej dochádza, ako sme už konštatovali, k rozvíjaniu znalostného 

a skúsenostného komplexu. V procese kreovania a ustaľovania štylistického 

ideálu (bližšie pozri Horváth, 2011, s. 99 – 109) má v dôsledku toho integračná 

fáza interpretácie aj výrazný edukačný rozmer.   

 

 5. Aplikácia interpreta čnej procedúry na vybraný typ textu 

Na aplikáciu a exemplifikáciu jednotlivých fáz vyššie popísanej 

jazykovoštylistickej interpretácie sme si vybrali konkrétny žurnalistický 

(publicistický) text špecifického žánrového zamerania, ktorého autorom je náš 

popredný novinár, redaktor a publicista Štefan Hríb. Interpretovaný text 

s titulkom Kto chce koniec tejto vlády? bol uverejnený v spoločensko-politickom 

týždenníku .týždeň dňa 26. septembra 201112. Z dôvodu presnosti a možnej 

spätnej kontroly vyabstrahovaných štylém uvádzame jeho doslovný prepis. 

 

Kto chce koniec tejto vlády? 

 Návrh SDKÚ na spojenie hlasovania o eurovale s dôve rou vláde a odmietanie tejto podoby eurovalu 

zo strany SaS, OKS a O Ľ otvoril ťažkú otázku – kto bude zodpovedný za návrat Fica? 

 

 Najprv si pre poriadok povedzme, že pád tejto vlády si nepochybne želajú Smer a SNS, strany, ktoré 

reprezentujú iný hodnotový vesmír. Vo vesmíre nástenkových tendrov, emisií, Harabinov a zadlžovania sa nič iné 

než návrat k moci, ako jediný cieľ existencie, očakávať nedá. 

 A teraz tá ťažšia otázka – chce návrat Fica aj SDKÚ, ktoré navrhuje spojenie hlasovania o eurovale s dôverou 

vláde, alebo dokonca aj SaS, OKS a OĽ, ktorí euroval ani pod týmto tlakom nepodporia? 

 Pri tejto otázke je možné úplne zablúdiť. A je tiež možné nájsť množstvo hlušiny, ktorá potom zakrýva realitu. 

Neurobím túto chybu, nebudem špekulovať. Poviem iba fakty. 

 Fakt prvý: zvýšenie eurovalu, o ktoré pri hlasovaní pôjde, nie je o Grécku, pretože na to stačí aj kapacita 

nezvýšeného, ale ani o Taliansku, lebo na jeho záchranu nebude stačiť ani kapacita zvýšeného. Nie je to teda tak, 

že ak by zvýšenie eurovalu neprešlo, eurozóna sa pre nemožnosť pomôcť krajine v akútnych problémoch rozpadne. 

Samo zvýšenie o budúcnosti eura nerozhodne. 

                                                           
12 HRÍB, Štefan. 2011. Kto chce koniec tejto vlády? In: .týždeň, roč. 8, č. 39, 2011, s. 3. 
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 Fakt druhý: nie je to dokonca ani tak, že ak Slovensko odmietne zvýšenie eurovalu, zvýšenie bude 

znemožnené. Ak by mali pravdu strašiči a dočasné zvýšenie by bolo alfou a omegou prežitia eura (nezmysel, ale 

povedzme), bude euroval zvýšený aj bez krajiny, ktorej váha je jedno percento. Bude to zrejme znamenať pár týždňov 

zdržania, počas ktorých sa zmenia pravidlá (že napríklad nie je potrebný súhlas 100 percent krajín) a parlamenty 

eurozóny budú hlasovať ešte raz. Zvýšenie dočasného eurovalu, ktoré samo osebe nie je kľúčové, preto Slovensko 

nevie a ani nemôže zablokovať. 

 Fakt tretí: keďže zvýšenie kapacity dočasného eurovalu nie je z uvedených dôvodov pre budúcnosť eura 

kľúčové, nie je možné si nijako predstaviť, že ak na Slovensku neprejde, budeme za to masívne trestaní. Jednak 

je hlasovanie v NR SR naše právo, plynúce z dohodnutých pravidiel, takže odmietnutím nič neporušíme, jednak 

nezvýšenie eurovalu nie je schopné krízu eura signifikantne prehĺbiť, a jednak bude zvýšený aj bez nás. Nanajvýš príde 

„signál pre trhy“ o väčšom eurovale o pár týždňov neskôr, a to predsa nie je koniec sveta (mimochodom už vôbec to nie 

je hodné pádu vlády, ak koalícia naozaj verí, že Fico znamená grécku cestu). Preto je postoj SaS, OKS a OĽ nielen 

konzistentný, ale aj v súlade s programom vlády, a najmä so záujmami Slovenska, ak nimi myslíme zotrvanie 

v eurozóne. Pre nezvýšenie dočasného eurovalu nie je vôbec možné z eurozóny kohokoľvek vylučovať. 

 Fakt štvrtý: s úvahou, aby sa hlasovanie o zvýšení eurovalu spojilo s osudom vlády, prišiel ako prvý Béla 

Bugár, neskôr o tom hovorili lídri KDH, a najhlasnejšie to začala presadzovať SDKÚ. Tým sa táto strana sama prihlásila 

k zodpovednosti za možný rozpad vlády. Pozor – toto ešte nie je kritika samotného zámeru, to je len konštatovanie. 

Ak si SDKÚ myslí, že po odmietnutí zvýšenia eurovalu v parlamente nemôže táto vláda rozumne pokračovať, nie je to 

nič zakázané. Je to ich rozhodnutie, za ktoré ponesú následky. Ale SDKÚ si už nemôže myslieť, že politickú 

zodpovednosť za návrat Fica ponesie niekto iný. 

 Pre túto chvíľu nie je podstatné, aké sú motivácie tých, ktorí dnes posúvajú Slovensko k predčasným voľbám. 

Či sa chcú zbaviť Radičovej, alebo sú dohodnutí na inej vláde, alebo naozaj veria tomu, že Radičovej vláda bude 

po neschválení navýšenia dočasného eurovalu pre Slovensko horšia než vláda závislá od Smeru, je naozaj druhoradé. 

Dôležité je len toto: ak padne vláda, bude to z rozhodnutia SDKÚ. 

.štefan Hríb 

 

 Podľa klasickej zásady tvorby vedeckovýskumných prác empirického 

či interpretačného charakteru, podľa ktorej postupujeme pri riešení výskumného 

problému od všeobecného ku konkrétnemu, resp. od známeho k neznámemu, 

v úvode našej interpretácie je potrebné zadefinovať si vstupné parametre 

analyzovaného textu, ktoré sú interpretantovi ľahko dostupné. V ďalších fázach 

svojej interpretačnej činnosti budeme na tieto parametre nadväzovať a skúmať 

ich z tej či onej strany. Týkajú sa jednak osobnosti autora, a jednak základných 

štýlových, slohovopostupových a žánrových okolností vzniku a existencie 

daného textu.  

 O Štefanovi Hríbovi ako autorovi interpretovaného textu je relatívne dosť 

známych a poľahky overiteľných informácií. Bez ohľadu na to, či sa s jeho 

mienkou, preferovanými názormi a postojmi stotožňujeme alebo nie, 

považujeme ho v slovenskom mediálnom priestore za vplyvného a nanajvýš 

produktívneho novinára – publicistu, ktorý už niekoľko rokov úspešne zastrešuje 

redigovanie pravicového, konzervatívne orientovaného politicko-spoločenského 
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týždenníka .týždeň. Okrem toho sa Štefan Hríb aktuálne prezentuje aj ako 

moderátor, ba dokonca v tejto súvislosti môžeme uvažovať aj o tom, že sa stal 

logom konkrétneho televízneho mediálneho produktu, a to konkrétne televíznej 

diskusnej relácie Pod lampou, resp. Lampa13.  Ako tvrdí Jaroslav Buček (2012b, 

s. 60) „nielen reklamný, ale aj mediálny produkt má svoje logo, pričom logom 

mediálneho produktu sa stávajú v niektorých prípadoch osoby v ňom 

vystupujúce (programoví hlásatelia, moderátori).“  

Rozbor moderátorských (rečníckych) schopností a zručností Štefana 

Hríba by, zaiste, stál i za serióznejšiu analýzu, a to najmä v súvislosti s faktom, 

že jeho moderátorský výkon často hraničí s vedomým využívaním 

manipulatívnych techník vo vzťahu k zúčastnenému i nezúčastnenému 

adresátovi, s čím sa však v súčasných masmediálnych produktoch, žiaľ, 

nevyhnutne ráta. Naráža na to i Irina Dulebová (2011, s. 110), keď konštatuje, 

že „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“, pričom pri takto chápanej manipulácii vo sfére 

masových médií alebo reklamy sa nepôsobí na racionálnu stránku osobnosti 

príjemcu, ale na jeho emocionálny svet s cieľom modifikovať doteraz zafixované 

preferenčné štruktúry cieľového adresáta. Manipulatívne jazykové prvky možno 

nájsť aj v analyzovanom texte, ale bližšie sa im nebudeme venovať, nakoľko 

viac spadajú pod pragmatickú než štylistickú rovinu textu.   

Odhliadnuc od spomínaných moderátorských aktivít Štefana Hríba, 

zameriame sa v našej interpretácii cielene len na jeho písané monologické 

žurnalistické prejavy, aj keď aj v nich sa vo veľkej miere odráža jeho pomerne 

rozporuplná a vyhranená autorská osobnosť ako aj útočný, ba v niektorých 

polohách až absolutizujúci individuálny autorský štýl. Predpokladáme, že tieto 

štylistické špecifiká sa budú aktualizovať aj v štruktúre nami vybraného textu 

a možno na ich identifikácii postaviť dokonca celú interpretáciu v prípade, 

že by sme sa rozhodli analyzovať viacero jeho autorských textov. 

                                                           
13 Len pripomíname, že inkriminovaná relácia sa za trochu zvláštnych okolností opäť vrátila 
do programovej ponuky verejnoprávnej RTVS, pričom len pred nedávnom figurovala 
v programovej ponuke súkromnej (komerčnej) televízie TV JOJ. 
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Text, ktorý sme si vybrali za predmet našej interpretácie, jednoznačne 

spadá do modelovej štruktúry publicistických (žurnalistických) textov a žánrovo 

sa radí k editoriálu (úvodníku)14, na čo nás odkazuje jednak červený nápis 

v ľavom hornom rohu, a jednak to, že tieto autorské novinárske prejavy 

sa nachádzajú vždy na prvej strane spomínaného týždenníka. Z hľadiska 

štylistickej žánrovej diferenciácie patrí úvodník (editoriál) k analytickým žánrom 

publicistického jazykového funkčného štýlu, pričom takéto zaradenie zodpovedá 

v žurnalistickej žánrológii publicistike racionálneho typu (porovnaj Rončáková, 

2011, s. 64). Úvodník v podstate predstavuje kratšiu (koncíznejšiu) úvahu 

na nanajvýš aktuálnu tému, v ktorej sa „jednoznačne a adresne pomenúvajú 

a analyzujú tzv. pálčivé otázky, ktoré je treba aktuálne riešiť“ (Findra, 2004b, 

s. 215). Z ostatných žánrov má úvodník najbližšie k úvahe, komentáru 

či subjektívnejšie ladenej rozšírenej správe, pričom jeho charakteristickými 

štruktúrnymi znakmi je aktuálnos ť až pálčivos ť pertraktovaných udalostí, 

analytickos ť, subjektívnos ť, úvahovos ť a v neposlednom rade persuazívnos ť, 

spočívajúca v úsilí autora presvedčiť čitateľa o správnosti až nevyhnutnosti reflexie 

naznačených spoločenských, etických či politických problémov – avšak vždy 

zásadne v medziach jeho postojov a úvah a cez jeho optiku. 

Aj z bežného (prvotného) pohľadu môžeme konštatovať, že nami 

interpretovaný text spĺňa žánrovú normu prislúchajúcu k úvodníku, 

resp. editoriálu, ba dokonca je bravúrnou ukážkou žurnalistického písania tohto 

druhu. Je dostatočne aktuálny (v čase, keď bol publikovaný, slovenskou 

politickou scénou naozaj najviac „otriasal“ potenciálny pád vlády Ivety 

Radičovej), úvahový (v celej šírke textu sa autor zamýšľa nad možnými 

príčinami pádu Radičovej vlády) i analytický (Štefan Hríb v duchu „serióznej“ 

vedeckej analýzy rozkladá problém pádu vlády na niekoľko mikroproblémov, 

resp. spomínaných príčin pádu vlády, pričom tie následne vysvetľuje a zaujíma 

k nim svoje subjektívne stanovisko). Persuazívnosť interpretovaného textu 

v zmysle jeho presvedčivosti sa zase aktualizuje na pozadí princípu 

enumeratívnosti, ktorý je základným výstavbovým princípom celého textu 

a spočíva na postupnom vymenovávaní dôležitých okolností vo vzťahu k téme, 
                                                           
14 Pojem editoriál je len zdomácneným anglickým ekvivalentom úvodníka, v dôsledku čoho 
považujeme obidva žánre za viac-menej totožné.  
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t. j. pádu vtedajšej vlády ako aj neustálom zdôrazňovaní, že ide o fakty, 

nie špekulácie a domnienky autora („Fakt prvý“..., „Fakt druhý...“15 a pod.). 

Po vymedzení týchto základných individuálnych (autorských) 

a interindividuálnych (systémových) štýlových charakteristík môžeme pristúpiť 

k identifikácii jednotlivých štylém a k ich usúvzťažňovaniu (opisu vo vzájomných 

vzťahoch a súvislostiach). 

Formálne je interpretovaný text zložený z titulku, podtitulku (perexu) 

a ôsmich plynulo na seba nadväzujúcich odsekov. Jeho kompozičná štruktúra 

je klasická, bez zbytočných formálnych či obsahových experimentov 

retardujúcich proces percepcie textu zo strany čitateľa. Od navodenia témy 

v úvode textu sa motív pádu Radičovej vlády postupne rozvíja prostredníctvom 

argumentačnej a explikatívnej expanzie témy (výkladového slohového postupu 

doplneného o argumentačné prvky) v celom jeho jadre, pričom v závere 

nechýba sumarizácia faktov a relatívne „prekvapivá“ pointa, ktorú autor 

explicitne, a najmä s neotrasiteľným presvedčením (typickým práve pre Štefana 

Hríba) konštatuje nasledovne: „Dôležité je len toto: ak padne vláda, bude 

to z rozhodnutia SDKÚ.“16 Takáto jednoduchá kompozičná výstavba je v zhode 

s príslušnou normou platnou pre publicistické jazykové prejavy a prispieva 

k zvýšeniu ich všeobecnej zrozumiteľnosti, resp. čitateľnosti. 

Za štylisticky príznakový považujeme hneď titulok, nakoľko je gramaticky 

formulovaný formou opytovacej vety („Kto chce koniec tejto vlády?“17), 

čo explicitne i implicitne zvyšuje naliehavosť (apelatívnosť) celého obsahu 

komunikátu a zároveň priamo odkazuje na jeho tému. Z hľadiska modality 

je v rovnakom duchu štylizovaný aj nasledujúci perex, ktorý je opäť tvorený 

opytovacou vetou („Návrh SDKÚ na spojenie hlasovania o eurovale s dôverou 

vláde a odmietanie tejto podoby eurovalu zo strany SaS, OKS a OĽ otvoril 

ťažkú otázku – kto bude zodpovedný za návrat Fica?“18). V citovanom perexe 

sa však nápadne vynímajú aj ďalšie dve – v tomto prípade lexikálne štylémy. 

Jednak mŕtve metaforické spojenie (tzv. slovníková metafora) „ťažká otázka“, 

                                                           
15 HRÍB, Štefan. 2011. Kto chce koniec tejto vlády? In: .týždeň, roč. 8, č. 39, 2011, s. 3. 
16 Tamže, s. 3. 
17 Tamže, s. 3.  
18 Tamže, s. 3.  
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ktorá nie je ťažká svojou hmotnosťou, lež naliehavosťou, vážnosťou 

či dôležitosťou, a jednak výraz „euroval“, ktorý v poslednom čase prenikol 

z odbornej ekonomickej sféry jazyka do sféry publicistiky, a teda považujeme 

ho za publicizmus (žurnalizmus), ale čiastočne i za neologizmus, nakoľko 

je pomenúvacou jednotkou relatívne novou, modernou. Takéto lexikálne 

jednotky, ktoré sa denotačne vzťahujú pôvodne na entity z oblasti práva, 

ekonomiky a politiky sú prirodzeným zdrojom publicizmov (žurnalizmov), 

pretože spomínané oblasti ľudskej činnosti, predstavujúce jadro občianskeho 

života, sú primárne tematizované práve v publicistike, resp. žurnalistike (bližšie 

pozri Orgoňová – Bohunická, 2012, s. 176). Ako vidíme, úvod Hríbovho 

editoriálu (titulok a podtitulok) je zo štylistického hľadiska pomerne nápadný 

a expresívny, čím chce autor v súlade s marketingovou a propagačnou funkciou 

žurnalistických titulkov pritiahnuť pozornosť čitateľa a zároveň ho „donútiť“, 

aby si prečítal text až do konca a zamýšľal sa nad nastoleným problémom 

v intenciách úvah autora. 

Ak zostaneme v rovine lexikálnych štylém, odvolávajúc sa na Jozefa 

Mistríka (1975, s. 141), ktorý tvrdí, že úvodník (editoriál) nepatrí „ani medzi 

tie žánre, v ktorých sa používajú slová aj v prenesenom, nepriamom význame, 

ale ani medzi tie, v ktorých sa používa prevažne faktografická a onomastická 

lexika (...), ale často sa v ňom uvádzajú iba zaokrúhlené čísla a spomínajú 

mená len takých osôb, osobností a javov, ktoré sú všeobecne známe“, môžeme 

konštatovať, že v ďalších pasážach (odsekoch) interpretovaného textu 

sú pre nás štylisticky signifikantné predovšetkým dve vrstvy lexikálnych 

prostriedkov. Na jednej strane je to vrstva neutrálnych, bezpríznakových 

pomenovaní, ku ktorým by sme zaradili už spomínané publicizmy  (euroval, 

eurozóna, alfa a omega, grécka cesta, tender19 a pod.), skratkové slová 

vzťahujúce sa na názvy politických subjektov  (SDKÚ, SNS, KDH, SaS, OĽ20 

a pod.) ako aj vlastné mená všeobecne známych osôb z politického 

a spolo čenského života  (Fico, Harabín, Bugár, Radičová21 a pod.) a na strane 

druhej vrstva príznakových, silno emocionálno-expresívnych slov a slovných 

                                                           
19 HRÍB, Štefan. 2011. Kto chce koniec tejto vlády? In: .týždeň, roč. 8, č. 39, 2011, s. 3. 
20 Tamže, s. 3. 
21 Tamže, s. 3. 
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spojení, ktoré celý text oživujú a dávajú mu nádych originality i autorskej 

výnimočnosti, hoci o funkčnosti niektorých z nich možno pochybovať, nakoľko 

sa zdajú zo subjektívneho pohľadu prisilné či preexponované. Máme na mysli 

v tejto súvislosti napríklad štylisticky nápadnú hyperbolu  vytvorenú 

na metaforickom základe „iný hodnotový vesmír“22, ktorú môžeme bez okolkov 

považovať za príklad stereotypného vnímania politickej reality hraničiacej 

až s predsudkami (bližšie pozri Knapcová, 2011, s. 104), v ktorej sa aktualizuje 

rôznorodosť názorovej a hodnotovej politickej orientácie medzi súčasnou 

slovenskou „ľavicou“ a „pravicou“ alebo ďalej výrazy „strašiči“ či „hlušina“23. 

V prvej z identifikovaných lexikálnych štylém ide o okazionalizmus , 

resp. nespisovnú, emocionálno-expresívnu štylému s negatívnym citovým 

príznakom, ktorá však zároveň vystupuje aj vo funkcii fonoštylémy, nakoľko 

jej fonematická stavba (kumulovanie hlások „s“, „š“, „č“ na minimálnom 

priestore) spôsobuje pri potenciálnom hlasnom čítaní nápadný zvukový efekt. 

Druhé z uvedených slov, výraz „hlušina“, možno zase klasifikovať 

ako profesionalizmus , resp. termín  z oblasti geológie, ktorým sa v danom 

kontexte metaforicky vyjadruje klam či fikcia v nazeraní na zobrazovaný výsek 

politickej reality – konkrétne v hľadaní skutočného vinníka, ktorý je zodpovedný 

za rozpad koalície a následný predpokladaný návrat Róberta Fica na čelo 

vlády.  

Čo sa týka syntaktických štylém pre interpretovaný text je príznačná 

pomerne zložitá, avšak gramaticky bezchybná syntaktická stavba. Dominujú 

v ňom dlhé, bohato rozvetvené súvetia24, čo miestami sťažuje vnímanie 

i pochopenie celého textu. Na druhej strane to však svedčí o tom, 

že po „technickej“ stránke je Štefan Hríb, nepochybne, veľmi kvalitným 

a skúseným štylistom. Všimnúť si tiež v texte môžeme výskyt niektorých 

expresívnych syntaktických konštrukcií ako napríklad parentézu  („Ak by mali 

pravdu strašiči a dočasné zvýšenie by bolo alfou a omegou prežitia eura 

(nezmysel, ale povedzme), bude euroval zvýšený aj bez krajiny, ktorej váha 

                                                           
22 HRÍB, Štefan. 2011. Kto chce koniec tejto vlády? In: .týždeň, roč. 8, č. 39, 2011, s. 3. 
23 Tamže, s. 3. 
24 Dokazuje to aj číselná hodnota priemernej dĺžky vety, ktorá je relatívne vysoká (pozri nižšie 
uvedenú tabuľku základných kvantitatívno-štatistických ukazovateľov interpretovaného textu). 
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je jedno percento.“)25 alebo elipsu  („Jednak je hlasovanie v NR SR naše právo, 

plynúce z dohodnutých pravidiel, takže odmietnutím [elidovaný je tvar 

„eurovalu“] nič neporušíme, jednak nezvýšenie eurovalu nie je schopné krízu 

eura signifikantne prehĺbiť, a jednak bude [elidovaný je opäť tvar „euroval“] 

zvýšený aj bez nás.“)26. 

V súvislosti s identifikáciou morfologických štylém sme nezaznamenali 

v interpretovanom texte žiadny nápadný morfologický výrazový prostriedok, 

ktorý by plnil špecifickú štylistickú funkciu – snáď s výnimkou už spomenutého 

výrazu „štrašiči“, ktorý je zaujímavý nielen z lexikálneho, ale aj z morfologického 

hľadiska, a tak ho možno označiť súčasne aj za morfologickú štylému. 

Percentuálne zastúpenie jednotlivých slovných druhov27 z hľadiska štylistického 

využitia slov a tvarov však dokazuje, že v analyzovanom editoriáli výrazne 

prevláda menná lexika (dominantne sú tu zastúpené substantíva, adjektíva 

a pronominá na úkor verb), čo sa odráža vo zvýšenej fakticite a informačnej 

nasýtenosti interpretovaného textu, pričom takáto charakteristika je typická, 

resp. nevyhnutná pre publicistiku racionálneho typu, do rámca ktorého patrí 

aj žáner úvodníku.  

Z jednotlivých druhov štylém sme sa, ako sme si isto všimli, nepristavili 

pri neverbálnych (kinetických) štylémach. Je to z dôvodu, že interpretovaný text 

predstavuje výlučne písaný monologický typ komunikátu, ktorý v zásade 

nie je určený na aktuálnu ústnu prezentáciu, a teda o identifikácii tohto druhu 

štylém nemôžeme uvažovať. 

 Keďže každý relatívne komplexný a relatívne objektívny interpretačný 

pokus by mal popri kvalitatívnom opise a identifikovaní jazykových 

i nejazykových prostriedkov vo funkcii štylém zahŕňať i kvantitatívnu, presnejšie 

povedané kvantitatívno-štatistickú analýzu daného prejavu, odporúčame 

na záver rozšíriť interpretáciu i o základné štatistické ukazovatele v prehľadnej 

tabuľkovej forme. Takáto kvantitatívno-štatistická analýza môže pozostávať 

z kvantifikácie viacerých jednoduchých, ale i zložitejších parametrov. 

                                                           
25 HRÍB, Štefan. 2011. Kto chce koniec tejto vlády? In: .týždeň, roč. 8, č. 39, 2011, s. 3. 
26 Tamže, s. 3. 
27 Pozri nižšie uvedenú tabuľku základných kvantitatívno-štatistických ukazovateľov 
interpretovaného textu. 
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V najjednoduchšom ponímaní zahŕňa údaje o celkovom počte slov a vetných 

celkov, absolútnom či pomernom (percentuálnom) zastúpení jednotlivých 

slovných druhov, ďalej údaje o priemernej dĺžke vety, o  počte jednotlivých 

typov súvetí, príp. iné ukazovatele, ktoré je vhodné následne doplniť 

i adekvátnym kvalitatívnym opisom alebo sa dajú tieto údaje použiť 

na dokazovanie predtým vyabstrahovaných ideí a štylistických charakteristík 

tak, ako sme to urobili vyššie v nami prezentovanej interpretácii (pozri 

poznámky pod čiarou číslo 24 a 27). 

 

TABUĽKA ZÁK LADNÝCH KVANTITATÍVNO -ŠTATISTICKÝCH UKAZOVATE ĽOV 

INTERPRETOVANÉHO TEXTU 

Slovný druh  Početnos ť 
zastúpenia 

Percentuálny  
výskyt 

Celkový po čet  
slov 

Priemerná  
dĺžka vety 

Substantíva 192 35%  
 
 

 
 

549 

 
 
 
 
 

20,1 

Adjektíva 42 7,7% 

Pronominá 51 9,3% 
Numeráliá 11 2% 
Verbá 85 15,5% 

Adverbiá 16 3% 
Prepozície 57 10,4% 
Konjunkcie 64 11,7% 
Partikuly 30 5,5% 

Interjekcie 1 0,2% 

 

6. Záver 

 Procedúra jazykovo-štylistickej interpretácie, prezentovaná v našom 

príspevku a jej následná aplikácia na zvolenom žurnalistickom komunikáte 

(texte), nie je a ani si nenárokuje na vedecky vyčerpávajúci opis stavby 

a fungovania textových štruktúr v podmienkach dnešnej maximálne 

roztrieštenej a kultúrne i sociálne podmienenej komunikačnej praxe. Práve 

naopak, predkladaný koncízny náčrt interpretačného mechanizmu vo vzťahu 

ku konkrétnemu textu predstavuje len akýsi vstup do pomerne zložitej 

problematiky interpretačnej a komunikačnej lingvistiky, ktorý je podľa potreby 

a zamerania výskumu možné, resp. nutné rozšíriť vo viacerých smeroch 

a doplniť ho aj o ďalšie závažné okolnosti vzniku i recepcie rôznych druhov 

a typov textov. Navzdory tomu ide podľa našej mienky o vcelku prijateľný 
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didaktický prienik do podstaty jazykovoštylistickej interpretácie, ktorý 

má v prvom rade slúžiť ako názorná pomôcka študentom žurnalistiky a iných 

nefilologických odborov v ich úsilí o odhalenie funkčnosti a adekvátnosti 

jazykovej a štylistickej výstavby textu.   
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SPRÁVY, RECENZIE A POSUDKY 

 

TRIKY SO SLOVAMI 

Tricks with Words 

 

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

  

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

THIELE, Albert. 2010. Jak na „špinavé“ triky a útoky v komunikaci: Úspěšná 

argumentace ve stresu. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010, 236 s. ISBN 978-

80-247-3310-4 

 

„V ľudskej prirodzenosti nachádzame tri hlavné príčiny sporov: Po prvé 

súperenie, po druhé nedostatok sebadôvery a po tretie potreba uznania.“ 

Thomas Hobbes 

 

Albert Thiele, je vysokoškolský pedagóg a tréner v oblasti prezentácie 

a komunikácie. Prednáša skúseným žurnalistom a patrí medzi uznávaných 

mediálnych expertov. Ako skúsený pedagóg a praktik sa v recenzovanej 

publikácii sústreďuje na argumentáciu ako na najdôležitejšiu komunikačnú 

zručnosť a venuje sa dôkladnému rozboru vyskúšaných a overených 

komunikačných techník. V knihe odpovedá na tieto základné otázky: 1) Ako 

úspešne zvládnuť rozpory, agresívnu diskusiu a pohotovo reagovať 

v stresových situáciách?; 2) Ako sa vyrovnať s osobnými útokmi a hrozivými 

gestami?; 3)  Ako sa brániť proti „psychologickým“, manipulačným  trikom?. 

Bestseller s priliehavým názvom Jak na „špinavé“ triky a útoky 

v komunikaci: Úspěšná argumentace ve stresu neváha veľmi jednoducho 

pomenovať a vzápätí odpovedať na to, ako účinne reagovať na neférové útoky 

v komunikácii, ako rozpoznať skryté a otvorené komunikačné hry, ako sa 

dokázať slovne brániť, odraziť manipuláciu a vyžarovať osobnú autoritu. Tipy, 
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príklady a rady, ktoré autor ponúka, sú predurčené na ľahko stráviteľné čítanie, 

ktoré sa venuje situáciám, s ktorými sa čitateľ môže stretnúť pri vyjednávaniach, 

diskusiách, kritických rozhovoroch, ale aj v médiách. Autor sľubuje zvládnutie 

profesionálnej argumentácie, slovnú sebaobranu a schopnosť zvládať stres ako 

predpoklad na dosiahnutie vlastných záujmov, pracovných i osobných 

úspechov. Hneď na začiatku môžeme konštatovať, že kniha „neurazí“  

manažérov, politikov, lektorov a ani študentov komunikácie či žurnalistiky. 

Všetci pri nej „zrelaxujú“, ak: 

� chcú rýchle rady, ako zostať v stresových situáciách pokojní; 

� potrebujú vystupovať sebavedomo a ukázať svoju silu; 

� snažia sa odvrátiť agresiu komunikačného partnera; 

� chcú pohotovo kontrovať a udržať dialóg v žiaducom smere; 

� sa zaujímajú o nácvik komunikačných techník a komunikačných stratégií; 

� majú radi takýto typ nenáročnej literatúry. 

Kniha ako celok je rozdelená do troch častí: Základy úspěšné 

argumentace ve stresu (s. 31 – 134), Strategie pro zvláštní stresové situace (s. 

139 – 189) a Převedení do praxe a procvičování (s. 197 – 231).  

V prvej časti sa autor sústreďuje na zvládnutie komunikácie pod stresom, 

keď komunikátor zatláča komunikačného partnera do obrannej pozície, ale 

Thiele radí aj v súvislosti s útokmi na komunikačného partnera, neistote, 

zvýšenej produkcii adrenalínu, stresovej komunikácii. V kapitole 1 až 9 tejto 

časti publikácie (Klid a stresový management; Cílená příprava – nezbytná 

součást prevence stresu; Vystupujte sebevědomě – vyzařujte osobní autoritu; 

Jak úspěšně odrazit neférové útoky; Jemná manipulace a psychologické triky; 

Techniky pohotových reakcí; Technika pěti kroků jak výstižně předat poselství) 

nám ponúka analýzu, príklady a tipy na precvičovanie rečníckych zručností, ale 

aj možné očakávania komunikačného partnera. Aj napriek názvom jednotlivých 

kapitol sa optimálna komunikácia nezakladá iba na obranných reakciách 

a odrážaní neférových útokov ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať, 

čo dokumentuje aj nasledujúci citát: „Dráždit protivníka zlobou, protože v hněvu 

není schopen správně soudit a vnímat své přednosti. Nejsnáze druhého 

rozhněváte tím, že mu budete křivdit, šikanovat ho a budete se chovat 
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neomaleně“ (s. 66). Autor ďalej zameriava pozornosť na manipuláciu 

a schopnosť odrážať neférové útoky komunikačného partnera s cieľom 

spochybniť dôkazy, fakty, postoje a presadiť vlastnú pozíciu na úkor 

komunikačného partnera (s. 65 – 69). Spomínané neférové útoky (s.71 – 81) 

rozdelil Thiele na: „zabijácke“ frázy (killer phrase), odvádzanie pozornosti, 

vyvolávanie pochybností, zastrašovanie hrozbami a sankciami a preháňanie. 

V kontexte toho oceňujeme prístup autora uviesť (popísať) komunikačný 

útok a vzápätí konkrétny príklad (návod), ako naňho reagovať, pričom autor 

ponúka množstvo rád a tipov, ako bojovať proti týmto neférovým útokom. 

Za dôležitú etickú vlastnosť sa považuje byť za každých okolností 

objektívnym a pristupovať aj k protikladným názorom nezaujato, s dominantným 

záujmom sprostredkovať informáciu pravdivo, čomu autor na niektorých 

miestach nevenuje dostatočnú pozornosť. Ak berieme stratégiu komunikácie 

v zmysle „návodu“, ktorým komunikátor ostatným účastníkom komunikačného 

procesu nepriamo naznačí, ako majú komunikáciu prijať, autor vo svojej knihe 

radí, ako urobiť vlastné stanovisko vierohodným. 

V druhej časti svojho bestselleru sa Thiele sa venuje technikám riadenia 

rozhovoru, odporúčaniam pre komunikátora, ale aj pre recipienta 

(komunikačného partnera a poslucháčov). Prípravu na rozhovor začína 

segmentovaním na vecnú a vzťahovú rovinu komunikácie. Konkrétne rady 

sú písané ako otázky a odpovede, s ktorými sa najčastejšie stretávame 

pri komunikácii. Napríklad: „Co dělat, když dotázaný neodpoví na otázku?, Jak 

přimět zdrženlivé účastníky k řeči?, Jak zvládat strach z prezentace a kritiky?, 

Jak srozumitelně objasnit složitější souvislosti?). Odpovede na prezentované 

problémy sú písané veľmi jednoduchým, čitateľsky atraktívnym jazykom: 

„Předem si sami pro sebe ujasněte, jaké názory mají ostatní a kde mohou být 

slabiny jejich kroků. Připravte si krátký seznam možných otázek“ (s. 145). 

V naznačenom štýle sa nesú aj názvy jednotlivých podkapitol, ktoré sú 

uvádzané ako buď ako všeobecne platné rady, príklady a odporúčania, 

s ktorými sa stretávajú účastníci komunikačného procesu (11.1 Atmosféra 

rozhovoru se může narušit zmíněním ožehavého tématu – s. 147, 13.2. Cílená 
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příprava je základem úspěchu – s. 168 a pod.) alebo ako ťažiskové témy    

(12.1. Základní myšlenka koncepce principiálního vyjednávaní – s. 155). 

Problémy, ktoré autor rieši, sú zase prehľadne delené na princípy 

(oddělujte problémy od lidí; projevujte svůj názor v diskusi včas a aktivně 

a pod.), tipy (speciální tipy pro zdánlivě bezvýchodné situace; tipy 

pro přesvědčivé chování při vystoupení v televizi a pod.), fázy (vyjednávaní, 

zahájení, objasnění, alternativ, zajištění výsledků, závěrů a pod.), plány 

a situácie (redaktor předkládá obecná obvinění; redaktor vyřkne obvinění 

a následně otázku; redaktor cituje kritický průzkum; redaktor pokládá 

hypotetické otázky a pod.).  

V záverečnej časti svojej príručky autor sľubuje zlepšenie 

komunikačných zručností, a to najmä vtedy, ak si čitateľ vyskúša aj praktické 

cvičenia, rady a tipy, ktoré ponúka na záver. „Je těžké trvale zlepšit chování 

při argumentaci, dospět ke klidnému a sebejistému postoji a dodržovat 

příslušná doporučení na odvrácení neférových taktik a zlepšení pohotovosti. 

A právě v tom vám pomůže tato kapitola“ (s. 197). 

Rady a tipy autor knihy segmentuje podľa individuálneho plánu, ktorý 

si môže vytvoriť každý čitateľ osobitne a vyberie si tú časť, problém alebo 

situáciu, ktorá u neho vyvoláva stres či frustráciu. Čitateľ si má odpovedať na tri 

základné otázky: Kedy sa pri argumentácii dostáva do stresu?, Aký vnútorný 

strach ho blokuje?, V čom spočíva potenciál na zlepšenie (vybraný podľa 

jednotlivých kapitol tejto knihy)?. 

Praktické tipy autor veľmi prehľadne zaradil do jednotlivých cvičení, ktoré 

pôsobia ako pracovný zošit, do ktorého si môžu záujemcovia písať poznámky, 

riešiť zadania, a tak zlepšovať svoje komunikačné zručnosti. Záverečný 

pracovný plán je v knihe formulovaný veľmi jednoznačne: 

Cvičení 1 – Formulace stanoviska pomocí techniky pěti kroků (s. 206); 

Cvičení 2 – Nepřipravený projev na dané téma (s. 211); 

Cvičení 3 – Nepřipravený projev s pomocí několika hesel (s. 212); 

Cvičení 4 – Rekapitulace textu (s. 213) a iné. 

Záverom len treba podotknúť, že je len na čitateľovi, ktoré z odporúčaní, 

techník či cvičení si vyberie podľa konkrétnej situácie, profesijných možností, 
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alebo záujmu. Rovnako je na ňom, aby bestseller Alberta Thiela nezamenil jeho 

prirodzené správanie za naučené frázy, ale naopak, aby zdokonalil 

komunikačné schopnosti a čitateľ tak zostal sám sebou. Knihu odporúčame ako 

jednu z nepovinných literatúr pre študentov mediálnej psychológie, 

ale aj tvorcom mediálnych produktov, ktorých – rovnako ako ich respondentov –

stres a komunikácia vo vypätých situáciách neobchádza, ba práve naopak. 

 

PhDr. Jaroslav B U Č E K, PhD. 

(odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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HRA S RÉTORIKOU 

Play with Rhetoric 

 

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

  

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

KLAPETEK, Milan. 2008. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada 

Publishing, a.s., 2008. 247 s. ISBN 978-80-247-2652-6 

 

Hneď v úvode recenzovanej publikácie jej autor zdôrazňuje, že „více než 

o to, jak přesvědčit druhého o vlastní pravdě a jak prosadit vlastní názory, zde 

půjde o to, jak druhého člověka pochopit a porozumět mu. Představa, že 

komunikace spočívá především v přesvědčování druhých o správnosti svých 

názorů, je sice dnes běžně rozšířená, ale považuji ji za velmi nešťastnou“ 

(s. 10). 

Po prečítaní knihy vysokoškolského pedagóga Milana Klapetka sme sa 

niekedy neubránili dojmu, že kniha sa miestami dostáva do polohy 

„katechizmu“, o čom svedčí aj autorov citát: „Oním zorným úhlem by měla být 

především teologie a filosofie“ (s.11). Autor sa v knihe odvoláva, 

že za komunikátorom nevidí iba klientov, odberateľov, dodávateľov, 

konkurentov, dlžníkov, ale skôr človeka a „blížnych“. Dojem z katechizmu sme 

mali aj pri niektorých postulátoch autora, ktorý sa komunikáciou nezaoberá iba 

z hľadiska komunikačných a rečníckych zručností, ale orientuje sa aj na daný 

„obraz sveta“ (s. 11). Vľúdnosť autora dokazuje aj jeho jazyk, ktorý často 

obsahuje pozitívne prívlastky smerom k čitateľovi „laskavý čtenář promine“ 

(s.13), aby navodil akúsi pozitívnu virtuálnu diskusiu. Úsmevne pôsobí aj jeho 

autorský úvodník, kde vymenúva organizácie, v ktorých pôsobil, a to „Pionýr, 

Vlastenecká a dobročinná baráčnická obec v Praze-Kobylisích, Křesťanská 

mírová konference“ a iné (s. 7). 

Kniha Komunikace, argumentace, rétorika je rozdelená do siedmich 

kapitol a rozsiahleho tzv. malého slovníka komunikácie, ktorý tvorí viac ako 

tretinu jej obsahu (s. 149 – 232). 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

211 | S t r a n a  

Na začiatku prvej kapitoly s názvom Program zdokonalení komunikační 

soustavy (s.13 – 14) rozoberá autor na dvoch stranách (podľa nášho názoru 

príliš stručne) základné vybavenie komunikačnej sústavy.  

Druhá  kapitola (do počtu strán najobsiahlejšia) nesie názov Příčiny 

a pozadí odlišnosti názorů (s.23 – 68) sa svojím členením a slovníkom približuje 

laickým čitateľom, ktorí nemajú veľké teoretické zázemie z oblasti teórie 

komunikácie a rétoriky. Presvedčili sme sa o to už pri názvoch jednotlivých 

podkapitol ako napríklad: Jedineční materiální základ lidského myšlení; Rozdíly 

dané odlišnou základní krajinou a šíří rozhledu; Odlišnost lidských myslí daná 

programem; Rozdíly dané počtem hledisek, která jsou vzata v úvahu; Svěřená 

role a úřad; Zjevný vlastní zájem; Skrytý vlastní zájem; Koho chleba jíš, toho 

píseň zpívej; Freude, Freude, Freude, stejně na tě dojde a pod.  

Jednotlivé podkapitoly možno chápať ako autorov vklad, resp. základ, 

z ktorého si má čitateľ zvoliť predmet vlastnej úvahy. „Nepochopení a roztržek, 

vzniklých tím, že člověk rozumí slovníku druhých lidí „podle svého“, je nespočet. 

Na tomto místě ještě jednou a znovu připomeňme, že prohlásí-li komunikační 

partner, že to či ono myslel tak, či onak, je nezbytné vzít jeho vysvětlení 

za bernou minci“ (s. 21).  

Tretia kapitola s titulkom Dělení a typy rétorických výkonů (s. 69 – 82) je 

takmer celá venovaná rozdeľovaniu rečníckych výkonov a kompetencií, 

konkrétne rozdělení dle předpokládané ochoty k souhlasu; rozdělení dle počtu 

oslovených, rozdělení dle míry odbornosti, rozdělení dle záměru řečnického 

výkonu, rozdělení dle délky řečnického výkonu, rozdělení dle odboru 

a rozdělení dle stylu. 

V celej tejto tretej kapitole sa autor venuje základnému kritériu za koho 

a ako budeme hovoriť, pričom často používa pomerne vzletný (expresívny) 

slovník. „Do hávu boje za ideály či vznešené všelidské myšlenky halí lidští 

samozvanci i své soukromé války s úřady, institucemi nebo režimy“ (s. 71). 

Predpokladom úspešnej presvedčovacej stratégie sa venuje autor 

v štvrtej kapitole, v ktorej opäť neopúšťa vzletný slovník a navyše pridáva 

aj malý historický exkurz. „Od komory s českými korunovačními klenoty je sedm 

klíčů, které musí být i se svými držiteli při odemykání přítomny“ (s. 89). Aj táto 
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kapitola s názvom Argumentace a přesvědčování (s. 83 – 111) je orientovaná 

najmä na laické publikum. Autor sa venuje nielen predpokladom úspešnej 

presvedčovacej stratégie, ale aj princípom argumentácie, nevynímajúc úlohu 

logiky v argumentácii a sústreďuje sa aj na základné chyby v logickom 

dokazovaní. Uvádza doslovné príklady logiky paradoxov, aby na ne priamo 

upozornil ako napríklad: „Co člověk nejvíce opakuje, tomu nejméně rozumí.“, 

„Čím méně víš, tím méně pozoruješ.“, „Čím větší družstvo, tím menší 

zodpovědnost padá na každého jednotlivce.“, „Čím více spasitelů, tím méně 

spasených.“ a pod. (všetko s. 103).  

Piata kapitola Komunikační cesty, styly a žánry, ktorá má iba desať strán, 

je nanajvýš stručným odkazom na jestvujúce komunikačné štýly. Podľa nášho 

názoru na škodu veci autor príliš stručnou formou prezentuje tak dôležitý obsah 

komunikácie, akým sú komunikačné štýly. Neverbálnej komunikácii venuje 

autor len jednu stranu a pri komunikačných štýloch sa sústredil iba na polemiku 

a diskusiu (s.122 – 123).  

Posledné strany v šiestej kapitole, ktoré nesie označenie Filozofické, 

teologické a etické aspekty komunikace (s. 127 – 139) sa autor venuje 

vlastným, koncíznym poznámkam k firemnej komunikácii, manipulácii 

a multikultúrnemu dialógu. Môžeme v nich v mnohom s autorom nesúhlasiť, ale 

tak ako na začiatku predznamenal, podáva vlastné úvahy a zamyslenia. 

Negatívom je však to, že nie sú rozvrhnuté rovnomerne, z čoho môžeme 

zreteľne vidieť, k čomu má autor blízky vzťah a čo naopak neuprednostňuje. 

Ako sme už spomenuli, komunikačné štýly, neverbálnu komunikáciu ako aj 

spôsoby argumentácie obchádza iba po povrchu. 

  V recenzovanej publikácii Milana Klepetka Komunikace, argumentace, 

rétorika, autor prezentuje svoju snahu predstaviť medziľudskú komunikáciu ako 

jedinečnú kultúrnu udalosť, v ktorej sa odohráva čosi veľké a vznešené. Autor 

zostáva verný svojmu duchovnému rozmeru (dvadsaťročné pôsobenie v cirkvi), 

čo nezaprel ani svojím slovníkom. „Méně je knih učících ze slov postavit most 

od jednoho člověka k druhému“ (s. 9). Slová, ktoré autor uvádza na začiatku 

nás sprevádzajú celým ponúkaným pohľadom na umenie komunikovať a jednať 

s ľuďmi. Knihu môžeme odporučiť ako nepovinnú literatúru pre študentov 
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filologických i nefilologických odborov. Dozvedia sa pohľad vzdelaného človeka 

na rétoriku, ktorý neurazí, neuškodí, ale pripomenie, s čím sa v komunikácii 

stretávame takmer denne.     

 

   PhDr. Jaroslav B U Č E K, PhD. 

(odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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KOMUNIKOVAŤ S POROZUMENÍM 

Communicate with Understanding 

 

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

  

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

ALLHOFF, W. Dieter – ALLHOFF, Waltraud. 2010. Rétorika a komunikace. 

Praha: Grada Publishing, a.s., 2010. 199 s. ISBN 978-80-247-2283-2 

 

O úspechu recenzovanej publikácie Rétorika a komunikace svedčí 

už jej v poradí 14. vydanie. Po prečítaní sme sa utvrdili v tom, že knihu môžeme 

považovať za vhodnú príručku pre tých, ktorí chcú vyjadriť najlepšie to, čo majú 

práve na mysli. Ak laik potrebuje lepšie porozumieť argumentom, pokojne môže 

nahliadnuť do uvedenej publikácie. Rétorika a komunikace poskytuje pohľad 

vo väčšine oblastí aplikovanej rétoriky (od voľného prejavu až po správnu 

argumentáciu a vytvorenie predpokladov na úspešné zvládnutie hovoreného 

prejavu). Dvojica autorov prezentuje čitateľom veľmi prehľadný a logický systém 

knihy, ktorú môžeme vnímať ako praktickú príručky rétoriky. Osem kapitol 

je vhodne členených do podkapitol, ktoré vytvárajú spolu s obsahom prehľadný 

návod, ako a kde zlepšiť svoj rečnícky prejav. Cieľom knihy je na základe 

informácií a ponúkaných cvičení podporiť optimálny komunikačný výkon 

a odstrániť „hroziace“ problémy.  

Publikácia sa nesnaží vyriešiť všetky problémy a nedorozumenia, ktoré 

sa vyskytujú v komunikácii, ale ponúka fundovaný návod k mnohým oblastiam 

aplikovanej rétoriky (neverbálna komunikácia, argumentácia, voľný prejav, 

vedenie rozhovoru a iné). K čitateľom sa autori prihovárajú jednoduchým, 

zrozumiteľným jazykom a problémy definujú nanajvýš zrozumiteľne (ako vyjadriť 

to, čo máme na mysli; ako sa prihovoriť partnerom, aby nám rozumeli a ako ich 

treba počúvať a pod.) Podľa samotných autorov je kniha určená tým, ktorí 

už absolvovali určité školenia v oblasti rétoriky, alebo majú základný prehľad 

o istých komunikačných zručnostiach. Veľkým prínosom pre čitateľov 
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sú takzvané pracovné listy, ktoré ponúkajú okamžitú možnosť nácviku 

jednotlivých zručností. 

Po prvej kapitole, venovanej významu rétoriky, sa autori sústredili 

na neverbálnu komunikáciu. V druhej kapitole Řeč těla (s.16 – 39) sa veľmi 

prehľadne upozorňuje na vhodné zrakové signály, držanie tela, gestiku, mimiku, 

proxemiku, taktilný kanál, auditívny kanál, hlas, artikuláciu, akcent, dýchanie 

a angažovanosť komunikantov. Autori pracujú vo svojom výklade s vhodným 

formálnym členením, využívajú rôzne tipy písma, aby zdôraznili podstatné 

a dôraz kladú na praktické cvičenia. Ako uvádzajú, „trénink v rétorice 

nonverbálního chování by měl umožnit vědomou regulaci nonverbálních 

signálů, zlepšit schopnost vnímaní, zvýšit citlivost k nonverbálním signálům 

komunikačního partnera“ (s. 21). 

Pracovné listy v každej kapitole sú koncipované tak, že čitateľ si môže 

priamo do knihy zaznačiť výsledky pozorovania, alebo si môže nacvičiť úlohy, 

ku ktorým je vyzvaný. „Registrujte nonverbální způsoby chování, které jste 

pozorovali u profesionálních mluvčí (z oblasti politiky, umění, zábavy, televize 

a pod.)“ (s. 22). 

Tretia kapitola, nesúca názov Prezentace – přednáška – mluvený projev 

(s. 44 – 93), sa sústreďuje predovšetkým na zrozumiteľnosť a jasnosť 

vo všetkých druhoch prejavov, čomu je prispôsobené aj bohaté členenie 

podkapitol. Prehľadné podkapitoly sú štruktúrované podľa logického sledu, ktorý 

sa uplatňuje pri tvorbe rečníckych prejavov. Napríklad podkapitola 

o zrozumiteľnosti (s. 45) je segmentovaná na: štruktúru a usporiadanie, 

jednoduchosť výrazu, výber informácií, stimuláciu a záujem, pomocné vizuálne 

prostriedky a spôsob reči. Členenie prejavu ako súčasť tretej kapitoly (s. 54) 

je zase orientované na nástup alebo úvod reči. Autori pritom využívajú 

prepojenie s antickou rétorikou, pričom odkazujú na Cicera, ktorý píše: „Nástup 

řeči však musí být vypracován pečlivě a důvtipně, musí být bohatý na myšlenky, 

výstižný ve výrazu a především musí být přiměřený předmětu řeči. První 

hodnocení a doporučení řečníka totiž jistě záleží na nástupu jeho řeči – a ten 

musí posluchače ihned přitáhnout a zaujmout“ (s. 55).  
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Tvorcovia knihy pomáhajú zorientovať sa čitateľovi aj pomocou 

prehľadných grafov, tabuliek, príkladov a praktických návodov, ako si pripraviť 

zrozumiteľnú osnovu pre optimálne členenie prejavu. Podrobne sa venujú 

jednotlivým fázam, ktoré majú gradovať prejav (od vymedzenia témy 

a jej významu, prehľadu výsledkov potrebných k prezentácii až po prípravu 

očakávaného výsledku prejavu). Pri členení sa sústreďujú na zdôvodňovanie, 

opravovanie a porovnávanie ako najviac používané typy argumentácie. 

Praktické cvičenia pre čitateľov sú v tretej kapitole orientované na komparáciu 

komentárov a vystúpení v jednotlivých médiách. Tretiu kapitolu preto 

považujeme za významný prínos aj pre študentov žurnalistiky. Poslucháči 

masmediálnych štúdií tu môžu využiť doterajšie znalosti z tvorby mediálnych 

produktov.  

Všetky kapitoly sú pomenované tak, aby vzbudili a zaujali pozornosť 

erudovaného či laického čitateľa. V žurnalistickej terminológii by sme zhodnotili 

prácu autorov s titulkami ako brilantnú – názvy kapitol a medzititulky upozorňujú 

čitateľa priamo na to, aby si uvedomil čo, ako a kde môže vyskúšať v praxi. 

Prácu autorov na tretej kapitole môžeme zhodnotiť aj výrokom nemeckého 

filozofa Johanna Gottfrieda von Herdera, ktorý hovorí: „Všetky chyby 

rád odpustím, ale neodpustím chybu v osnove.“ 

Štvrtá kapitola Argumentace a přesvědčování – strategie formování 

názoru a jeho změny (s. 98 – 103) má počtom strán najmenší rozsah a autori 

sa v nej sústreďujú na vykreslenie cieľov argumentácie. 

V piatej kapitole pomenovanej Rozhovor a jeho moderování (s. 108 –

168) sa dvojica autorov venuje základom pri vedení rozhovoru, technike 

kladenia otázok, správaniu, spätnej väzne a interakcii. Podstatnú časť tejto 

kapitoly vyhradili typickým druhom rozhovorov, ku ktorým zaraďujú: schôdzu, 

konferenciu, míting, jednanie, poradenský rozhovor, nedirektívny rozhovor, 

konfliktný a kritický rozhovor. Na záver kapitoly sa sústredili na možnosti, ako 

porozumieť rozhovorom nielen pomocou transakčnej analýzy, 

ale aj prostredníctvom variabilných komunikačných štýlov. 

Šiesta kapitola Genderová kompetence – pohlavně specifické 

komunikační chování (s.173 – 179) analyzuje rolové správanie a z neho 
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vyplývajúce rodové stereotypy. Na záver sa autori okrajovo venujú 

medzinárodným rétorickým kompetenciám a dejinám rétoriky.  

Nemecké príslovie „cvičenie robí majstra“ pravdepodobne výrazne 

ovplyvnilo dvojicu nemeckých autorov pri tvorbe úspešnej publikácie Rétorika 

a komunikace v snahe získať si čitateľov fundovanými, praktickými radami, 

návodmi a skúsenosťami z praxe trénerov komunikačných zručností. Autori 

rétoriku nevnímajú ako umenie „krasorečnenia“, ale ako pedagogiku 

komunikačných zručností v užšom slova zmysle. Aj to je dôvod, prečo uvedenú 

publikáciu odporúčam ako jednu z pomôcok pri výučbe rečníckych zručností. 

 

   PhDr. Jaroslav B U Č E K, PhD. 

(odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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ZAKÁZANÁ (MANIPULATÍVNA) RÉTORIKA 

Prohibited (Manipulative) Rhetoric 

 

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

  

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

BECK, Gloria. 2010. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních tehnik. Praha: 

Grada Publishing, a.s., 2010. 266 s. ISBN 978-80-247-1743-2 

 

Väčšina kníh o rétorike (a to sme ich recenzovali v poslednom období 

niekoľko) sa sústreďuje väčšinou na výstavbu prejavu, osnovu prejavu, 

argumentáciu, presvedčivosť alebo neverbálnu komunikáciu. Spomenieme 

v tejto súvislosti niekoľko titulov.  

Jay Heinrichs1 napríklad neváha spojiť pre niekoho nespojiteľné – 

komunikáciu velikánov rétoriky a jej umenia ako takého a kreslených postáv 

z aktuálnych sitkomov. Celá kniha sa dá charakterizovať spojením: súlad v 

nesúlade.  

Kniha Milana Klapetka2 zase vysvetľuje, že „Více než o to jak přesvědčit 

druhého o vlastní pravdě a jak prosadit vlastní názory, zde půjde o to, 

jak druhého člověka pochopit a porozumět mu. Představa, že komunikace 

spočívá především v přesvědčování druhých o správnosti svých názorů, je sice 

dnes běžně rozšířená, ale považuji ji za velmi nešťastnou.“3 Autor sa v tejto 

príručke, resp. učebnici rétoriky odvoláva na to, že za komunikátorom nevidí iba 

klientov, odberateľov, dodávateľov, konkurentov, dlžníkov, ale skôr človeka 

a „blížnych“. Dojem z katechizmu sme mali aj pri niektorých postulátoch autora, 

ktorý sa komunikáciou nezaoberá iba z hľadiska komunikačných a rečníckych 

zručností, ale orientuje sa na daný „obraz sveta“. 

                                                           
1 HEINRICHS, Jay. 2009. Rétorika pro každého: Co nás mohou Aristoteles, Lincoln a Homer 
Simpson naučit o přesvědčování. Brno: Computer Press, 2009. 359 s. 
2 KLAPETEK, Milan. 2008. Komunikace, argumentace, rétorika. Praha: Grada Publishing, a.s., 
2008. 247 s 
3 Tamže, s. 10. 
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O úspechu ďalšej publikácie – Rétorika a komunikace4 – svedčí už jej 

v poradí 14. vydanie. Po prečítaní sme sa utvrdili v tom, že knihu môžeme 

považovať za vhodnú príručku pre tých, ktorí chcú vyjadriť najlepšie to, čo majú 

práve na mysli. Kniha sa nesnaží vyriešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytujú 

v komunikácii, ale ponúka fundovaný návod k mnohým oblastiam aplikovanej 

rétoriky (neverbálna komunikácia, argumentácia, voľný prejav, vedenie 

rozhovoru a pod.) K čitateľom sa autori prihovárajú jednoduchým, 

zrozumiteľným slovníkom a problémy definujú veľmi jasne a zrozumiteľne (ako 

vyjadriť to, čo máme na mysli; ako sa prihovoriť partnerom, aby nám rozumeli 

a ako ich treba počúvať a pod.). 

 Vráťme sa však k recenzovanej publikácii Zakázaná rétorika: 

30 manipulativních technik, ktorej autorkou je dlhoročná lektorka kurzov 

rétoriky, Gloria Becková. Táto odborníčka na rétoriku vo svojej monografii 

vychádza z vlastnej praxe, ktorá ju zároveň inšpirovala pri písaní i koncipovaní 

prepracovanej osnovy celej knihy, pozostávajúcej z premyslených odpovedí 

na otázky frekventantov kurzov o rétorike a rečníckych zručnostiach. O úspechu 

takto zvolenej stratégie svedčí aj niekoľkonásobné vydanie knihy. 

Autorka sa vo svojom výklade zaoberá nielen klasickými rečníckymi 

zručnosťami, ale aj tými, ktoré sú na hranici etiky a tolerancie (mobbing ako 

šikanovanie spolupracovníkov na pracovisku, motivovanie pomocou obrazov 

nepriateľa, techniky na manipulovanie nepriateľa a iné). Vyše dvestopäťdesiat 

strán knihy sa sústreďuje na techniky rétoriky z rôzneho (i všeobecne 

zakázaného) uhla pohľadu. Tu opísané manipulačné  techniky sú členené na  

30 techník, v ktorých má každá svoj prívlastok a podľa neho je aj podrobne 

prepracovaná. Ako sama autorka uvádza: „Rétorická manipulace vyžaduje, 

abyste si uvědomili obvyklé jednání, abyste prozkoumaly formy vzájemného 

styku, nad kterými jinak vůbec nepřemýšlíte“ (s. 10). V našich, slovenských 

podmienkach sa takto chápanej štruktúre a funkcii manipulácie v jazykovej 

komunikácii venuje okrem iných aj mladý slovenský lingvista, Miloš Horváth. 

Zo semiotického aspektu je podľa neho proces manipulácie „postavený na 

vytvorení špecifického znakového mikrosystému, a zároveň vnútenie jeho 
                                                           
4 ALLHOFF, W. Dieter – ALHHOFF, Waltraud. 2010. Rétorika a komunikace. Praha: Grada 
Publishing, a.s., 2010. 199 s. 
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jedinej možnej ponúknutej interpretácie, ktorá vedie bezvýhradne k akceptácii 

daného názoru, postoja, produktu alebo vzorcu správania. Na to slúžia jazykové 

znaky, vizuálne i akustické symboly alebo ich vzájomná kombinácia.“5  

Spomínané techniky rétorickej manipulácie autorka zoradila za sebou 

podľa abecedy (technika aktualizace, asociací, atraktivity, autority, bud guy, 

disonance, drbů, fixace, hypnózy, charismatu, imunizace, jazykové manipulace, 

kazatelská technika, technika klaky, kontrastu, lhaní, lichocení, obětního 

beránka, obrazu nepřítele, pověrčivosti, přátelství, reciprocity, řízení dojmů, 

skupinová technika, technika snů, soucitu, špatných argumetnů, závislosti 

a nakoniec technika zkázy). 

Gloria Becková na začiatku uvádza názov techniky, aby hneď vzápätí 

vysvetlila ciele, ku ktorým technika vzťahuje, resp. používa, ba niekedy 

až zneužíva. Pri zdôvodnení možností, uvádza ciele, ktoré sa danou technikou 

dajú dosiahnuť. Na druhej strane však autorka nesľubuje stopercentné záruky 

pri používaní jej praktických rád. „Komunikace je žonglování s domněnkami 

a rafinovanými pokusy o ovlivnění druhých, z nichž možná jeden nebo druhý 

zafunguje. Použitím manipulativních technik, které se již v praxi osvědčily nebo 

spočívají na vědeckých poznatcích, však pravděpodobnost úspěchu prudce 

vzrůstá“ (s.12). 

Medzi spomínané ciele techník jazykovej manipulácie zaraďuje autorka 

nasledujúce ciele: posilniť pozíciu v skupine, prinútiť niekoho, aby jednal proti 

svojim záujmom, uviesť  niekoho do určitej nálady, mať niekoho pod kontrolou, 

niekomu uškodiť, niekoho zneistiť alebo uplatňovať moc (s. 120). 

Vychádzajúc z vlastnej lektorskej praxe špecialistka na praktickú rétoriku, 

Gloria Becková, analyzuje jazykovú manipuláciu nielen v oblasti politického 

diskurzu, ale sústreďuje sa aj na manipuláciu pomocou pasívnych 

a neosobných formulácií, s ktorou sa stretávame aj pri tvorbe mediálnych 

produktov. Na konci každej techniky je uvedený aj dôraz na prvky správania, 

ktoré treba prehodnotiť. Z desaťbodovej hodnotiacej škály uvádza autorka pri 

každej technike zároveň jej stupeň etickej nekorektnosti. Pri jazykovej 

manipulácii uvádza napríklad tretí stupeň nekorektnosti v prípade, 
                                                           
5 HORVÁTH, Miloš. 2011. Lingvisticko-pragmatické sondy do sféry marketingovej komunikácie. 
In: Tradiční a nové v marketingové komunikaci. Zlín: VeRBuM, 2011. s. 44. 
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ak frekventanti využijú dôveryhodnosť alebo budú postupovať zákerne či obídu 

a nebudú rešpektovať slobodnú vôľu jednotlivca (bližšie s. 128).  

V publikácii Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik sa tiež pracuje 

s reakčnými vzorcami, ktoré ovplyvňujú neuropsychologické procesy 

a správanie, proti ktorým je väčšinou obeť takejto manipulácie takmer 

bezmocná. Techniky, ktoré sú v knihe uvedené, predstavujú tú časť skutočne 

„zakázanej rétoriky“, ktorú by človek ani nemal používať, aj napriek tomu, že 

existujú situácie, pri ktorých by ich rád využil.  

Gloria Becková sa zámerne sústredila na túto „zakázanú“ stránku 

rečníckej manipulácie. Aj napriek výhradám a negatívnym pripomienkam 

kolegov, ako sama priznáva už na úvod, sa rozhodla knihu vydať. „Když ale 

budou techniky manipulace s lidmi, dosud zakázané rétoriky, přístupné všem a 

každý si je bude moci vyzkoušet, pak bude obětí pouze ten, kdo se 

neinformuje“ (s. 8). 

Podporovať agresivitu, využiť dôveryhodnosť, tešiť sa z utrpenia iných, 

postupovať zákerne, klamať, používať ľudí ako nástroj bez vlastnej vôle, 

obchádzať slobodnú vôľu, zneužiť dôveru alebo predstierať náklonnosť 

sú, prirodzene, rečnícke techniky bez štipky etiky. Takýto spôsob 

manipulácie, ak bude úspešný, nezmení svet k lepšiemu. Beckovej Zakázaná 

rétorika je o rečníckom manipulovaní, pričom manipulovať rétoricky znamená 

manipulovať s vybranými osobami vedome, s cieľom využitia manipulačných 

techník podľa dopredu vytvoreného plánu. Knihu by sme odporučili ako 

oddychovú literatúru pre študentov a pracovníkov médií, pri ktorej nepôjde 

o relax, ale o zamyslenie sa nad rétorickými súbojmi, ktorých sú svedkami 

alebo v horšom prípade hlavnými aktérmi. Gloria Becková ponúka rozptýlenie, 

ale aj nevedecký návod, ako môžeme manipulovať, ovládať alebo miasť 

komunikačného partnera. 
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PhDr. Jaroslav B U Č E K, PhD. 

(odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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MARDATA – VZBURA NIELEN V ŽURNALISTIKE 

Mardata – Rebellion not only in Journalism 

 

EE  vv  aa      BB  AA  CC  HH  LL  EE  TT  OO  VV  ÁÁ  

  

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

HVÍŽĎALA, Karel. Mardata: Vzpoury v žurnalistice (Dějiny rozhovoru a další 

texty o médiích 2006– 2011). Praha: Portál, 2011. 264 s. ISBN 

9788073678517 

 

Karel Hvížďala je známy svojimi kritickými názormi na médiá a ich úlohu 

v politike, spoločnosti i kultúre bytia. Komentáre vo svojich textoch však spája 

s faktami, argumentmi, historickými reáliami, novinárskymi i osobnými 

skúsenosťami, vedie čitateľov viacerými rovinami, kladie otázky, aby ich 

znepokojil a zároveň priviedol k premýšľaniu, hľadaniu odpovedí, pravde 

a poznaniu. A to všetko kultivovane, s noblesou a jasnozrivosťou ducha. Preto 

je tvorba Karla Hvížďalu tak výnimočná a cenená. Jeho texty o médiách patria 

jednoducho k vrcholu súčasnej českej a, dovolím si tvrdiť, že aj slovenskej 

produkcie v oblasti teórie i praxe masmediálnej komunikácie. 

Keď som v apríli ostatného roka mala možnosť a predovšetkým česť 

osobne sa stretnúť s Karlom Hvížďalom, renomovaným českým autorom, 

novinárom, spisovateľom na pôde Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty 

Univerzity Komenského v Bratislave, mala som pocit, akoby som sa priblížila 

k iskrivému prameňu múdrosti. A študenti, ktorí Hvížďalove knihy spoznali na 

mojom predmete heuristika, boli ním – jednoducho očarení. Veď zažiť „naživo“ 

vizionára médií a kvalitného novinára zároveň sa nestáva tak často. Karel 

Hvížďala sa totiž vo sfére médií pohybuje takmer päť desaťročí, čo ho 

oprávňuje vyslovovať často znepokojivé a otriasajúce súdy nad svetom médií.  

Dnes opäť držím v ruke knihu Mardata s venovaním a podpisom 

od samotného autora – majstra Karla Hvížďalu. A som v rozpakoch. Ako vybrať 

ten správny citát, ktorý by najviac charakterizoval posolstvo tejto knihy? 

Je to zložité, lebo Hvížďala do každej kapitoly vsúva svoje poznanie, ktoré 
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je nereprodukovateľné. Je ho ťažko uchopiť, pretransformovať do podoby tak, 

aby sa nestratil kontext, ktorý je určený iba pre pripraveného a pozorného 

čitateľa. 

Nuž, začnem pragmaticky. Knižný titul Mardata s podtitulom Vzpoury 

v žurnalistice vyšla v roku 2011 v pražskom vydavateľstve Portál a čitateľovi 

na ploche 264 strán ponúka súbor textov, ktoré by bolo možné označiť aj ako 

učebnicu žurnalistiky. Slovami autora – je to sonda do histórie, do prítomnosti 

v podobe profilov troch novinárov a jedného manipulátora s médiami a tiež 

sondou do budúcnosti médií. Alebo, ako je uvedené v titulku, kniha ponúka 

dejiny rozhovoru a ďalšie texty o médiách z rokov 2006 – 2011. Mardata je 

piatou knihou autora, v ktorej sa zaoberá problematikou médií. Názov knihy 

si Hvížďala zvolil zámerne. Ako vysvetľuje v úvode: „Prestižní noviny, které 

pěstují odstup, jsou mardata, což je v jidiš vzpoura...“ (s. 7). A ďalej uvádza, že 

takéto noviny nereprodukujú konsenzus, ale naopak pestujú kritický 

racionalizmus. „Pokud se média v komentářích a analýzách nebouří, zrazují své 

poslaní a jsou jen státním věstníkem nebo pop-médiem nabízejícím duchovní 

chléb a hry, aby v hlavě občana byla jen taková suma vědomostí, která 

potvrzuje vládu těch, kteří jsou právě u moci“ (s. 7). Tento citát určite 

nepotrebuje žiaden ďalší výklad. 

Domnievam sa, že ide predovšetkým o dielo, ktoré premyslene vedie 

čitateľa k osvojovaniu si faktov, vedomostí a skúseností z mediálneho 

prostredia, a to na pozadí dejín žurnalistiky a jej aktuálnych reálií. Aj preto 

si Hvížďala v kapitole venovanej histórie médií vyberá svoj obľúbený žáner – 

interview, aby na príkladoch z praxe demonštroval vývoj a posun v jeho 

realizovaní a chápaní najmä v prostredí európskych médií. Následne sa celkom 

prekvapivo sústreďuje na bulvár.  

Karel Hvížďala načrtáva zrod bulvárnej tlače v medzivojnovej 

Československej republike a potom sumarizuje jej vývoj v Čechách či zahraničí 

po roku 1989. Autor zároveň poskytuje definície bulváru v kontexte piatich jeho 

sociálnych funkcií. Tvrdí, že bulvár oboznamuje čitateľov s najdôležitejšími 

politickými novinkami v primerane zjednodušenej forme, prináša bezplatný 

právny a sociálny servis, stimuluje kult úspešnosti. Bulvár tiež pre niektorých 
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čitateľov tvorí akýsi ventil, keďže „kanalizuje neukojenou potřebu po krvi a sexu“ 

(s. 80) a tiež prináša dobre spracované športové rubriky. Autor neskôr 

konštatuje, že bulvár je prirodzenou súčasťou slobodného mediálneho 

priestoru. Rozdiel však vidí v tom, že súčasné mediálne portfólio je neúplné. 

Mediálny trh je ovládaný bulvárom, pop-novinami, absentuje prestížna tlač 

a dobre fungujúce verejnoprávne médiá. V duchu týchto ideí Hvížďala zároveň 

varuje, že z dopadu médií sa nie je možné vymaniť, pretože politika a médiá 

sa zlučujú, čím sa menia v „politický marketing“ (s. 89). Myslím si, že aj 

v slovenských podmienkach možno s autorom viac než súhlasiť.  

Hvížďala sa však v recenzovanom titule Mardata vyslovuje aj ku kvalite 

súčasného žurnalistického remesla a hodnotí úroveň, ako novinári využívajú 

rešeršovanie pri svojej práci. Poukazuje na to, že súčasná česká žurnalistika 

je „deformovaná honbou za prekvapivou a dráždivou aktualitou“ (s. 104 – 105). 

Informáciám, ktoré sa potom predostierajú čitateľovi, chýba dôsledný kontext, 

čo má fatálne následky na vytváranie si slobodného rozhodnutia čitateľa – 

občana v demokratickom systéme.   

Nielen najmladšej generácii spotrebiteľov médií je určená kapitola, 

v ktorej Hvížďala načrtáva obraz vývoja cenzúry v Čechách, ale aj v Číne. Autor 

uvádza niekoľko príkladov sofistikovanej cenzúry v Ázii. Zároveň tieto okolnosti 

zovšeobecňuje a cenzúru vníma ako systémové poškodzovanie mozgov živých 

ľudí. Autocenzúru vidí ako spôsob deformácie myšlienkových embryí 

a mrzačenie myslenia v zárodku, čo, ako hovorí autor, „produkuje invalidní 

mozky“ (s. 152).  Ak sa formy cenzúry uplatňujú niekoľko generácií, potom sme 

geneticky poškodení. 

Ďalšia sonda do dejín a prítomnosti médií je orientovaná najmä na tri 

životné príbehy novinárov – Stanislava Budína, Rudolfa Augsteina a Michala 

Mareša. Hvížďala tu na historickom pozadí doby vykresľuje politické, etické, 

ale aj novinárske postoje novinárov a ich dramatické osobné príbehy. 

V záverečnej sonde sa Hvížďala orientuje na súčasnosť a budúcnosť 

médií. Vychádza z konkrétnych faktov a detailne popisuje vývoj európskej 

mediálnej scény ovplyvnenej doterajšími krízami. Zaoberá sa tiež modelom 

financovania prestížnych novín a opäť nastoľuje otázky prepojenia politiky, 
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biznisu a médií. Toto prepojenie podľa Hvížďalu vytvára prostredie, v ktorom si 

každý obhajuje svoje záujmy, ale spoločnosť sa atomizuje. Autor zároveň 

poukazuje na zmazanie hraníc medzi serióznou žurnalistikou, PR-článkami 

a klebetami, verejným a intímnym priestorom, všíma si, ako médiá spoločnosť 

unifikujú. Masa je spájaná gýčom, fragmentmi myšlienok, emócií, pričom 

sa médiá vymanili z akejkoľvek hodnotovej stupnice. „Proto už není třeba lidi 

pro pravdu upalovat či popravovat, popravena byli slova. Jenže naše židovsko-

křesťanská civilizace je civilizací knihy, tedy pevné hodnotové škály: Kdo 

pochopí řád jejich písmen, pochopí řád světa“ (s. 235). 

Knižný titul Mardata, nie je len knihou o médiách, je správou o stave 

sveta, stave demokracie, stave civilizácie. Karel Hvížďala svoju správu podal 

opäť výnimočne, zaujímavo, profesionálne, pravdivo a bez príkras. Ostáva veriť, 

že pravdu o stave nášho bytia, dokážeme prijať. 

 

Mgr. Eva B A C H L E T O V Á, PhD. 

(odborná asistentka na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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TEÓRIA MÉDIÍ, MASOVEJ KOMUNIKÁCIE A ŽURNALISTIKY 

V SLOVNÍKOVEJ PODOBE 

Dictionary Form of Theory of Media, Journalism  

and Mass Communication  

 

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

  

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

VALČEK, Peter. 2011. Slovník teórie médií. Bratislava: Literárne informačné 

centrum, 2011. 352 s. ISBN 978-80-8119-042-1 

 

Autor recenzovanej slovníkovej publikácie, Peter Valček, je slovenskej 

odbornej i laickej verejnosti známy nielen ako publicista a novinár, ale aj ako 

literárny vedec, teoretik eseje, mediálny teoretik i semiotik. Nemohli sme si však 

nevšimnúť, že v poslednom čase sa profiluje tiež ako slovnikár – lexikograf 

a pri tejto svojej vedeckovýskumnej aktivite prirodzenou cestou využíva 

nadobudnuté vzdelanie univerzálnejšieho, multiodborového charakteru. 

Otázkou teda je, aký je jeho najnovší prírastok do oblasti výskumu teórie médií. 

Má šancu nami posudzovaný Slovník teórie médií preraziť na knižnom trhu, 

v súčasnosti doslova zaplnenom rôznymi knižnými titulmi, mapujúcimi 

komunikačnú sféru masových médií a mediálnu kultúru z tej či onej strany?  

Hneď na úvod treba zdôrazniť, že snaha Petra Valčeka 

o vysvetlenie, zadefinovanie a najmä spresnenie pojmového aparátu z oblasti 

univerzálnej i aplikovanej semiotiky ako aj teórie komunikácie a v neposlednom 

rade i  masmediálnej vedy a žurnalistiky je v súčasnosti viac ako potrebná 

a chvályhodná. Najmä preto, že mnohé termíny zo spomínaných vedeckých 

disciplín a subdiciplín sa v predstavách používateľov jazyka javia príliš vágne 

až zmätočne, v dôsledku čoho sa používajú neadekvátne a často sa voľne 

zamieňajú. Vniesť poriadok, ustálenosť a systematickosť do terminologického 

aparátu vedy o médiách a komunikácii (v užšom chápaní žurnalistiky) je úloha, 

dozaista, neľahká, o to však prospešnejšia. No nedá mi v tejto súvislosti 



ŽURNALISTIKA, MÉDIÁ, SPOLOČNOSŤ # 2 

228 | S t r a n a  

nespomenúť, že v prípade recenzovanej publikácie, ktorej tvorcami 

nie je heterogénny autorský kolektív, ako tomu býva pri lexikografických 

projektoch zvykom, ba až nevyhnutnosťou, ale len jediný autor, ide aj o veľmi 

ambiciózny počin. Zachytiť pomerne zložitú problematiku médií – tých 

masových, ale aj iných – ktorá sa rozprestiera, ba až triešti na pomedzí 

viacerých tradičných i nových, moderných vedných disciplín sa zdá byť z nášho 

pohľadu pre jedného „osamoteného“ výskumníka viac ako náročná. 

Peter Valček sa na túto prácu podujal, pričom recenzovaná publikácia 

nie je jeho prvou snahou o zachytenie terminologického aspektu vybraného 

vedného odboru slovníkovou, resp. heslovou formou. Sám autor v úvode 

konštatuje, že Slovník teórie médií „programovo (i obsahovo, t. j. zoznamom hesiel 

– pozn. M. H.) nadväzuje na predtým vydaný Slovník literárnej teórie (Valček, 

Literárne informačné centrum, 2006), rozširujúc aspekt literatúry ako média na 

mediálne a najmä multimediálne univerzum civilizácie“ (s. 5). Na tomto rozšírení 

výskumnej paradigmy by nebolo nič zlé, práve naopak, ako sme už vyššie 

spomenuli, zdá sa nám prirodzené, produktívne a nanajvýš aktuálne, avšak 

chýba nám, a to nielen ako lingvistom, zmienka o tom, že nielen literatúra, 

kultúra, masovokomunikačné prostriedky a pod. vystupujú v pozícii média, ale 

už samotný jazyk (langue) je mocným, ba dokonca možno povedať 

najmocnejším médiom. Preto by sa žiadalo do heslovej časti zakomponovať aj 

výklad aspoň niektorých kľúčových lingvistických pojmov – termínov (napríklad 

tých klasických – desaussurovských, príp. aj niektorých postštrukturalistických), 

ktoré by v mnohom ozrejmili vnútornú podstatu stavby a fungovania aj iných 

typov či variantov médií, masové médiá nevynímajúc, čím by sa výrazne rozšíril 

aj okruh potenciálnych čitateľov. Dovolím si tvrdiť, že spolupráca autora 

s renomovanými lingvistami na editorskej alebo minimálne na obligátnej 

recenzentskej báze by určite bola viac na prospech ako na škodu celej 

publikácie. Veď napokon s čím súvisí fenomén komunikácie viac než práve 

s jazykom a jeho obsahom a formou. 

Štruktúra recenzovaného slovníka je vcelku klasická. Ešte pred 

ťažiskovou, heslovou časťou slovníka sa nachádza krátky úvod, ktorý poskytuje 

čitateľovi základné informácie o metodologických východiskách celej práce, 
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ďalej orientačný aparát slovníka a zoznam použitých skratiek a značiek. 

V závere zase nechýba register, ktorý však pôsobí trochu chaotickým 

až absurdným dojmom. Na jednej strane (len na jednej!) v ňom autor uvádza 

abecedný zoznam nasledujúcich sedemnástich termínov: autorita, cenzúra, 

epiorganizmus, estetika informácie, Gaussova krivka, informácia, iterácia, 

komunikant, manipulácia, mentálne mapovanie, mienkotvornosť, moc, postoj, 

projekcie, situovanosť, štruktúra a udalosť. Ku každému z nich potom dodáva 

akýsi ďalší abecedný zoznam pojmových štruktúr, ktoré sa na prvotne vybraté 

pojmy vzťahujú. Priznávame sa, že na takto koncipovaný register 

sme v lexikografických príručkách tohto typu narazili po prvý raz a rovnako 

tak zostáva pre nás záhadou, akého kľúča sa pri selekcii daných pojmov 

výskumník pridržiaval. Sú, azda, uvedené pojmy natoľko dôležité a podstatné, 

že je ich nutné opäť explicitne zdôrazniť? A k čomu má vôbec slúžiť takýto 

sumár vybraných hesiel a ich konotácií? Sme presvedčení, že „tradičný“ 

register v zmysle súpisu všetkých použitých hesiel v abecednom poradí 

aj s odkazmi na konkrétnu stranu, na ktorej sa nachádza ich výklad, by ocenila 

drvivá väčšina čitateľov oveľa viac. Register, ktorý nám na ploche jednej jedinej 

strany textu ponúka autor publikácie, totiž pôsobí redundantným 

a nezmyselným dojmom.  

Jadrom publikácie je, prirodzene, heslová časť, ponúkajúca koncízny 

a vo viacerých prípadoch dokonca pomerne obšírny výklad daných pojmov 

a pojmových štruktúr, a to aj s odkazmi na odporúčanú doplňujúcu sekundárnu 

literatúru. Dalo by sa, iste, do nekonečna špekulovať, prečo si autor vybral 

práve tie-ktoré termíny a prečo nie iné, ale na základe tohto kritéria podľa nášho 

názoru kvalitu i relevantnosť slovníkového diela posudzovať nemožno. Závisí 

to jednoducho od autora a od jeho rozhľadu i encyklopedických znalostí. 

Hodnota akéhokoľvek slovníka spočíva naopak v čo najucelenejšej explanácii 

jednotlivých heslových jednotiek na čo najmenšom priestore a v ich vzájomnom 

usúvzťažnení na paradigmatickej i syntagmatickej osi a tento cieľ sa autorovi 

v recenzovanej publikácii jednoznačne podarilo naplniť.  

Záverom možno konštatovať, že nami recenzovaný Slovník teórie médií 

z autorskej dielne slovenského výskumníka a vysokoškolského pedagóga Petra 
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Valčeka spĺňa čo sa týka výberu hesiel, ich spracovania a primeranej 

explanácie pomerne prísne kvalitatívne kritériá kladené na tento typ vedeckej 

práce. Na druhej strane, ak zoberieme do úvahy, že na publikácii neparticipoval 

širší autorský kolektív (je výlučne dielom jediného autora), neprešiel odborným 

pripomienkovým konaním početnejšej redakčnej či dokonca vedeckej rady 

(má len dvoch obligátnych recenzentov z radov žurnalistov) a napokon aj to, 

že slovník vyšiel vo vydavateľstve, ktoré sa nijako nešpecializuje 

na publikovanie ortodoxnejších vedeckých prác, zdá sa nám, že ide o dielo 

písané akoby samo pre seba. 

   

Mgr. Miloš H O R V Á T H, PhD. 

(odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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SILA A VÁHA SLOVA A OBRAZU V MASOVÝCH MÉDIÁCH 

Power and Importance of Logos and Images in Mass Media  

 

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

  

RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

ZASĘPA, Tadeusz – OLEKŠÁK, Peter – RONČÁKOVÁ, Terézia. 2010. Človek, 

slovo a obraz v médiách. Ružomberok: Verbum, vydavateľstvo KU, 2010. 

327 s. ISBN 978-80-8084-641-1 

 

 Akademické a vedecké vydavateľstvo Verbum, pôsobiace pri Katolíckej 

univerzite v Ružomberku, už dlhodobo zásobuje náš knižný trh mnohými 

podnetnými a originálnymi publikáciami odborného charakteru vzťahujúcimi sa 

k problematike masmédií a širších súvislostí masovej komunikácie – primárne 

vo vzťahu k cirkvi, cirkevným inštitúciám a kresťanskej vierouke. Tentoraz 

sa trojica autorov – menovite Tadeusz Zasępa, Peter Olekšák a Terézia 

Rončáková – rozhodli podrobiť vedeckej analýze bližšie nešpecifikovanú 

a v ich ponímaní do veľkej miery polaritnú oblasť jazyka a obrazu v médiách 

a zastrešili ju pod elementárnu antropologickú kategóriu človeka ako tvorcu, 

ale zároveň aj ako konzumenta mediálnych obsahov. 

 Vzhľadom na trochu všeobecný a príliš extenzívny až vágny titul celej 

publikácie sa javí ako kľúčové ozrejmiť, čo sa pod spomínaným názvom knihy 

skrýva, a tak si zadefinovať okruh, resp. okruhy tém, ktorým sa autori 

v analyzovanom vedeckonáučnom texte venujú. Ako sme už načrtli, trojici 

autorov ide primárne o načrtnutie vzťahu (konfliktu) medzi jazykovou 

(tzv. logosféra1) a obrazovou (tzv. ikonosféra2) zložkou v súčasných 

masmediálnych produktoch a následné organické prepojenie ako aj synchronizáciu 

                                                           
1 Odvolávajúc sa na autorov posudzovanej monografie, pod logosférou chápeme jazykovú, 
verbálnu zložku masmediálnych komunikátov, a to v jej hovorenej i písanej (tlačenej) podobe, 
ktorú však, ako dokazujú, treba posudzovať vždy v úzkom vzťahu s rozumom a celostným 
myslením (kogníciou) človeka (bližšie pozri s. 92 a n.). 
2 Pod ikonosférou tvrcovia monografie zase rozumejú obrazovú, vizuálnu zložku 
masmediálnych komunikátov, pričom za ikonosféru považujú aj grafematický, resp. typografický 
existenčný variant jazyka, t. j. sústavu príslušných grafém – písmo (bližšie pozri s. 103 – 104). 
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medzi nimi. Potreba komplementarity (vzájomného dopĺňania) obidvoch zložiek, 

o ktorú sa autori v knihe zasadzujú, dokumentuje i nasledujúci citát: „Logos 

objasňuje ikona, aby sa nestal iba idolom. Ikona potvrdzuje reálnosť logosu, aby 

sa nestal iba abstraktnou ideou, ale živou a stále platnou realitou“ (s. 128). 

Práve zrovnoprávnenie jazykových (verbálnych) a obrazových (vizuálnych) 

komponentov je a malo by zostať nevyhnutnou podmienkou fungovania 

dnešných moderných masovokomunikačných prostriedkov, ale zároveň i cieľom 

(zmyslom) ich existencie v pragmatickom zmysle slova, čo vyplýva aj z definícií 

audiovizuálnosti ponúknutých v pertraktovanej publikácii (pozri napríklad 

s. 122).    

 Kompozične je publikácia rozdelená na päť viac-menej separátnych 

makrokapitol. Prvá, nazvaná Človek ako subjekt a objekt mediálnej aktivity (s. 9 až 84), 

je akýmsi náčrtom základných ideí a téz z oblasti psychológie osobnosti, ktoré 

však sú dnes dostatočne známe aj širšej čitateľskej verejnosti (spomenieme 

v tejto súvislosti napríklad populárnu a všeobecne dostupnú Galénovu 

či Jungovu typológiu temperamentov – v knihe s. 34 a n. alebo Maslowovu 

hierarchiu potrieb – v knihe s. 70). V dôsledku toho celá prvá kapitola 

recenzovanej monografie vyznieva ako učebnica základov psychológie 

pre stredné školy doplnená o citáty z oficiálnych dokumentov Katolíckej cirkvi 

a podľa našej mienky má skôr popularizačný ako striktne vedecký či inovatívny 

charakter. Navyše sa nám zdá, že svojím obsahom nezapadá celkom 

homogénne do kontextu celej monografie, ktorá, nepochybne, ašpiruje 

na serióznu vedeckovýskumnú prácu.  

 Druhá a tretia makrokapitola sú vzhľadom na už naznačený cieľ 

i predpokladaný autorský zámer podľa nás kľúčovými kompozičnými časťami 

v rámci celej publikácie. Prostredníctvom fundovaných úvah, relevatných faktov 

a množstva odkazov na domácu i zahraničnú literatúru sa v nich zdôrazňuje 

jednak opodstatnenosť úsilia o apológiu, resp. renesanciu hovoreného 

či písaného slova (logosu) v intenciách dnešnej masmediálnej komunikácie 

(kapitola Význam logosféry v audiovizuálnej kultúre – s. 85 až 167), a jednak strategická 

úloha systematickej mediálnej výchovy a mediálneho vzdelávania pri tomto úsilí 

(kapitola Úloha spoločenských inštitúcií pri výchove k logosfére – s. 169 až 226), ktorej 
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konečným cieľom je pestovanie vedomého, kritického a selektívneho vzťahu 

k médiám (bližšie pozri s. 175). 

Štvrtá a piata makrokapitola (s. 227 až 307) má v kontexte vyššie 

naznačených ideí a téz, smerujúcich k apológii, záchrane logosféry, 

skôr doplňujúci a enumeratívny charakter, pričom obidve posledné kapitoly 

sa dotýkajú výlučne tej časti masmediálneho diskurzu, ktorý zahŕňa 

náboženskú sféru tohto modelu komunikácie. Konkrétne v nich ide o prehľad 

cirkevných inštitúcií v národnom i nadnárodnom meradle, ktoré majú 

kompetencie zasahovať do oblasti mediálnej kultúry (kapitola 4 – s. 227 až 288) 

a náčrt možností realizácie apológie logosféry priamo v pastoračnej praxi 

(kapitola 5 – s. 289 až 307). 

Čo sa týka slabších miest recenzovanej publikácie, treba spomenúť 

predovšetkým pomerne veľké množstvo banálnych preklepov a jazykových 

chýb (pozri v knihe napríklad strany 56, 67, 87, 135, 195, 198, 201, 210, 222 

i ďalšie), používanie neterminologických, nesystémových pomenovaní 

„audiálny“3 (s. 133 a 152 – 153) a „masmediológia“4 (s. 219) ako aj uvádzanie 

rovnakej definície v poznámkach pod čiarou pri dvoch rozdielnych termínoch, 

akými sú biometeorológia a chronobiológia (s. 24). Uvedené nedostatky, žiaľ, 

znižujú celkovú poznatkovú hodnotu publikácie a potvrdzujú u nás v súčasnosti 

pomerne rozšírený trend vydávať vedecké či iné tituly bez dôkladnejšej 

jazykovej či odbornej korektúry, pričom úloha odborných posudzovateľov 

(recenzentov) sa v mnohých prípadoch redukuje len na úplnú formalitu.   

Hoci posudzovaná knižná publikácia v našich podmienkach 

už renomovaných vedcov Zasępa, Olekšák, Rončáková je svojím obsahom 

i myšlienkovým posolstvom vítaným obohatením a cenným zdrojom poznatkov 

o súčasnom masmediálnom diskurze, neodpustíme si na závere ešte jeden 

jej pomerne vážny nedostatok. Fakt, že v recenzovanej publikácii chýba 

akýkoľvek explicitný úvod (prológ) ako aj záver (epilóg), ba dokonca čo i len 

                                                           
3 Podľa nášho názoru a v zhode so zaužívanou terminológiou aj v ostatných príbuzných 
či nepríbuzných odboroch by malo byť správne „auditívny“, pričom tento pojem – termín 
nemožno stotožňovať s pojmom „akustický“. 
4 Nevidíme dôvod zavádzať tento nový termín (ani v pracovnom zmysle slova), nakoľko 
nositeľom jeho významu je celý rad zaužívaných a v praxi fungujúcich termínov ako napríklad 
masmediálna veda, teória masovej komunikácie a pod.   
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stručná informácia o obsahu knihy na obálke, jej rozhodne nepridáva na kvalite 

a prepracovanosti. Ak aj po nej potenciálny laický alebo erudovaný čitateľ 

siahne, nevie sa v prvotnej fáze zorientovať, komu je publikácia určená, 

o čom konkrétne v nej bude reč (jej názov, ako sme už uviedli, je príliš 

všeobecný a vágny) a čo má od nej očakávať, v dôsledku čoho 

je pravdepodobné, že knihu zavrhne aj napriek tomu, že by v nej, dozaista, 

našiel mnohé relevantné odpovede na svoje otázky súvisiace s dôležitosťou 

a váhou slova (logosu) v štruktúre súčasnej mohutne sa rozvíjajúcej sféry 

masmediálnej komunikácie a jej nanajvýš rôznorodých produktov. 

 

Mgr. Miloš H O R V Á T H, PhD. 

(odborný asistent na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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The Book at the Right Time  
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RECENZOVANÁ PUBLIKÁCIA:  

FOLLRICHOVÁ, Mária. 2012. Novinárske žánre publicistiky emocionálneho 

typu. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave, 2012. 

238 s. ISBN 978-80-223-3230-9. 

 

Do distribúcie a predaja sa čoskoro dostane vedecké dielo, ktoré si zaslúži 

primeranú pozornosť. Tým najvážnejším dôvodom je to, že dlhý čas bude slúžiť ako 

vysokoškolská učebnica. Jeho autorkou je PhDr. Mária Follrichová, CSc. a má 

názov Novinárska publicistika emocionálneho typu. 

Najprv však dovoľte malý úvod do problematiky. Vo všetkých krajinách 

s vyspelou žurnalistkou sa v žurnalistickej časti novín a časopisov zreteľne vydeľuje 

publicistika ako osobitný novinársky druh, čo má aj svoje hlboké opodstatnenie, 

nech už sa nazýva postojová, mienkotvorná alebo celkom ináč. Korene takéhoto jej 

chápania sú najstaršie v anglickej, francúzskej, nemeckej žurnalistickej teórii a 

príkladne sa rozvinuli i v teórii americkej.  

Prečo je teda publicistika taká dôležitá a v serióznej tlači (a žurnalistke 

vôbec) nemôže chýbať. Ide o novinársky druh, ktorý sa zaoberá aktuálnymi javmi, 

udalosťami a skutočnosťami najmä prvoradého spoločenského významu, odkrýva 

ich súvislosti a vzťahy, odhaľuje ich podstatu a vyslovuje pravdu o nich a zároveň sa 

vyznačuje hĺbkou a ich pôsobivým odrazom. 

Mienkotvornosť publicistických prejavov sa odvíja od toho, že novinár v nich 

vyslovuje aj vlastný názor na poznanú pravdu, čo im pridáva aj istú subjektívnosť, 

zaujíma k nej vlastný postoj, ktorý, ak je zreteľne odôvodnený a presvedčivý, pôsobí 

na adresátov. 

Význam publicistických prejavov môžeme ešte vyjadriť tak, že adresátom 

prinášajú informácie, ktoré im umožňujú lepšiu orientáciu v zložitej a rýchlo sa 

meniacej spoločenskej skutočnosti a ich obklopujúcom prostredí. A navyše najmä 
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prejavy publicistiky emocionálneho typu poskytujú aj estetický a emocionálny 

zážitok a rozptýlenie. 

Nemôže byť teda sporu o tom, že na túto profesionálnu službu zo strany 

novín je čitateľ odkázaný, lebo na prebiehajúce i nastávajúce udalosti a nové 

skutočnosti si sám sotva môže dať správnu odpoveď. 

V našej teórii novinárskych žánrov v tlači sa ustálilo dichotomické triedenia 

na druhy (spravodajstvo a publicistika), pričom ešte ako poddruhy rozlišujeme 

publicistiku racionálneho typu a publicistiku emocionálneho typu (podobne môžeme 

diferencovať aj spravodajstvo). Pri staršej trichotomickej klasifikácii sa žánre delia 

na spravodajské, analytické a beletristické. 

Publicistika emocionálneho typu, ktorej sa Mária Follrichová vo svojej práci 

venuje, ako celok stojí bližšie k umeleckej literatúre tak, ako publicistika 

racionálneho typu nesie v sebe znaky vedy. 

Prvú kapitolu výstižne nazvala Základné východiská a sumárne v nej rieši 

teoretické otázky, ktoré súvisia s problematikou štýlov a ich klasifikáciou 

a problematikou štýlotvorných činiteľov, aby napokon mohla pristúpiť 

k charakteristike publicistickému štýlu. Vychádza pritom z prístupov jazykovednej 

štylistiky a názorov popredných autorov v tejto oblasti (Eugen Paulíny, Jozef 

Ružička, Jozef Štolc, Jozef Mlacek, František Miko, Jozef Mistrík). V úvodnej sa 

snažila pokryť celú zložitú problematiku tak, aby nezostalo niečo dôležité 

nedopovedané. Preto tu nachádzame rozpracovanú aj otázku žánru a 

žánrotvorných procesov. Zreteľne vidieť, ako autorka smeruje k tvorivému 

novinárskemu procesu. Túto jej priamočiarosť, lebo neodbieha k teoretickým 

otázkam, ako je charakter žurnalistiky v zmysle komunikačného systému 

spoločnosti alebo jej funkcie, priamy ťah na bránu a prístup možno len prijať. 

Úvodnou kapitolou si autorka vytvorila primeranú teoretickú bázu, aby mohla 

pristúpiť k charakteristike jednotlivých žánrov. Každému z nich je potom venovaná 

samostatná kapitola. Začína reportážou, nasleduje črta, po nej esej, besednica, 

causerie, glosa, stĺpček, kurzíva a posledným zo žánrov je entrefilet. Pri väčších 

žánroch a tých s vyššou frekvenciou majú kapitoly podobnú štruktúru: z dejín 

daného žánru, jeho výskyt (napríklad vo Francúzsku, Nemecku, Anglicku, niekedy aj 
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Rusku a veľmi často Česku, z čoho vidieť príbuznosť našich žurnalistík), z teórie 

žánru, jeho druhy, tvorba. 

Zvlášť sa treba zmieniť o ukážkach žánrov. Práca je nimi dobre vybavená a 

sú zaradené priamo v texte. Zo svetovej klasiky sú to napríklad autori ako Michel de 

Montaigne, Francis Bacon, Anton Pavlovič Čechov, Ivan Sergejevič Turgenev, z 

českých Karel Čapek, Ján Neruda, Božena Němcová, Agon Ervin Kisch. Z našich 

klasikov Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, Svetozár Hurban-Vajanský. Z autorov, 

ktorých najmä tí starší máme v živej pamäti, sú to Ladislav Mňačko, Vladimír Mináč, 

Bohuslav Chňoupek, Jozef Dunajovec, Gavryl Gryzlov, Martin Hric, zo súčasných 

autorov Milan Vároš, Milan Markovič, Ivan Popovič a výstižné ukážky tu 

nachádzame aj od Petra Kubínyho, Juraja Sedláka, Martina Krnu, Jána Füleho, 

Ľuba Trefného i ďalších. Najmä prehľad súčasnej tvorby je v tomto kontexte 

dôležitý, lebo lepšie slúži ako návod a názorný príklad. 

Žánrová a tematická pestrosť robí noviny a časopisy príťažlivejšími. Kedysi 

sa v redakciách cieľavedome pestovala širšia škála publicistických žánrov a mali na 

to aj stálu vyčlenenú plochu. Isto má svoje príčiny, že sa z tejto pozície ustupuje. 

Publicistika emocionálneho typu si viac ako ostatná novinárska tvorba 

vyžaduje nadanie, svojské a prenikavé videnie a pôsobivé podanie. To na nej láka 

novinárov aj čitateľov.  

Autorka vo svojej práci komplexne obsiahla problematiku novinárskej 

publicistiky emocionálneho typu na pozoruhodnej úrovni. Zachytáva v nej najnovšie 

trendy a pracuje so širokou škálou odbornej literatúry a prameňov a navyše siaha i 

po internetových zdrojoch. Vcelku Ide o vyzreté dielo, ktoré prichádza v správnom 

čase. Naposledy vyšli podobné dve učebnice od Emila Kadnára ešte v 

osemdesiatych rokoch minulého storočia a odvtedy sa pomery radikálne zmenili a 

vývoj výrazne pokročil aj v žurnalistike. 

Takáto vysokoškolská učebnica bola viac ako potrebná a pre čitateľa 

(laického i fundovaného) môže byť príjemným prekvapením. 

 

Doc. PhDr. Štefan V E Ľ A S, CSc. 

(emeritný pedagóg na Katedre žurnalistiky FiF UK v Bratislave) 
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