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SPRAVODAJSKÉ FORMÁTY:
POHĽAD NA TELEVÍZNE SPRAVODAJSTVO

Z DISKURZÍVNEJ PERSPEKTÍVY

Michal Bočák

Abstrakt
V štúdii predkladám detailnú analýzu televíznych spravodajských formátov, t. j. rutinných

spôsobov spracúvania určitých tém, ako ich pôvodne ponímajú Altheide a Snow. Vychádzam
pritom z diskurzívnej perspektívy a rituálového poňatia komunikácie. V teoretickej časti článku
sa zaoberám vybranými aspektmi formátu, ktorý chápem ako pragmatickejšiu entitu než žá-
ner. Formát preto – v určitých kontextoch – považujem za vhodnejší koncept pre súčasnú pro-
dukciu a analýzu televízneho spravodajstva. V štúdii  uskutočnenej na vzorke všetkých troch
slovenských plnoformátových televízií (súkromných TV Markíza a TV JOJ a televízie verejnej
služby STV) z 12. – 18. decembra 2005 identifikujem 24 abstraktných tém správ, ktoré som
podrobil  analýze s  dôrazom na ich naratívne, verbálne a vizuálne charakteristiky.  Niekoľko
spravodajských formátov (napr. konflikt, rada, modernizácia) charakterizujem podrobnejšie.

Kľúčové slová: televízne spravodajstvo – spravodajský formát – žáner – správa – téma –
štruktúra – produkčné rutiny – diskurz [165/166]

1 DISKURZÍVNY PRÍSTUP AKO RÁMEC INTERPRETÁCIE

Paradigmatické posuny v štúdiu médií a v sociálnych a humanitných vedách vôbec, ktoré pre-
biehali v (približne vytýčenom) rozmedzí 2. polovice 60. rokov až 80. rokov 20. storočia, sa odra-
zili v podstatnej zmene náhľadu na televízne spravodajstvo, ktorý by sa dal s Markom Lapčíkom
nazvať prechodom od informačnej k diskurzívnej paradigme (Lapčík 2002: 11n. a 18, pozn. 1).
Spravodajstvo ako tradičný objekt mediálnych analýz a interpretácií, osobitne v rámci rodiacich
sa štúdií (resp. analýzy) diskurzu (van Dijk 1983), nadobudlo v tomto prístupe status „špecifické-
ho typu kultúrneho diskurzu“ (Lapčík 2008; porov. aj Krajčovičová 1997).

Analýza spravodajstva ako diskurzu (k pojmu podrobne Bočák 2009c) sa začala, pod intenzív-
nym vplyvom sociálneho konštruktivizmu (Berger – Luckmann 1999), sústrediť na poznanie pro-
cesov, ktorými sa prostredníctvom správ vytvára isté nazeranie na svet – také, ktoré nám umož-
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ňuje označiť ho za náš svet (t. j. naše kultúrne univerzum) a vyjadriť sa, aký tento svet je, ako ho
my (naša kultúra) vnímame (prehľadne napr. Hartley, 1994).

Na konci 80. rokov minulého storočia bolo Jamesom Careym precízne konceptualizované ritu-
álové poňatie komunikácie (Carey 1989), v ktorom schematizácia komunikačných štruktúr, pre
spravodajstvo taká typická,  už nie je  (ako to bolo dovtedy) považovaná za  znak nedokonalej,
„podvyživenej“ komunikácie; naopak – teória upriamuje svoju pozornosť na to, že textové šabló-
ny,  ako  aj  ich  (šablónovitá)  produkcia  a  recepcia,  ponúkajú  producentom/kám i  konzumen-
tom/kám mediálnych textov určitú „emocionálnu pridanú hodnotu“. Využijúc definíciu rituálu
Lawrenca Grossberga, Ellen Wartelly a Charlesa Whitneyho (1998: 20), televízne spravodajstvo
možno chápať ako systém každodenne, rutinne produkovaných a vnímaných, výrazne schemati-
zovaných textov (štruktúra, výrazové prostriedky). V čase jeho vysielania sa ľudia vzdávajú iných
činností (aby ho mohli sledovať) a stáva sa východiskom množstva ďalších (meta-)komunikač-
ných aktov (napr. rozhovory o tom, čo „dávali“ v správach, analýzy aktuálneho diania v publicis-
tike) i sociálneho konania vôbec (napr. odvolávanie verejných predstaviteľov/liek, zmeny spotre-
biteľského správania a pod.), má teda aj individuálne emocionálne vyznenie, aj nespočetné kul-
túrne dôsledky. (Viac o rituáli v komunikačných štúdiách pozri napr. v Rusnák 2002: 30–38.)
[166/167]

2 FORMÁTY TELEVÍZNYCH SPRÁV

2.1 Stručne k pojmu formát v médiách a mediálnych štúdiách

V anglo-americkom prostredí sa v súvislosti s mediálnou produkciou hojne používa výraz for-
mát. Možným významom termínu v mediálnej teórii sa súhrnne venujem v osobitnej štúdii (Bo-
čák 2008b), preto na tomto mieste ponúknem len stručné definície a sústredím sa na konceptuál-
ny náčrt formátu ako diskurzívnoanalytického prostriedku, využiteľného (a, pravda, aj využíva-
ného) pri interpretácii (televíznej) spravodajskej produkcie. Súhrnne, výraz formát sa v mediálnej
praxi a teórii používa na označenie týchto skutočností:

1. zacielené programovanie elektronického média,
2. komodifikovaný manuál na tvorbu relácie,
3. rutinizované spracúvanie konkrétnych tém (Bočák 2008b).

2.2 Spravodajské formáty

Posledný uvedený význam slova formát vychádza z prác Davida Altheida a Roberta Snowa.
Podľa nich je formát „mediálna stratégia prezentovania určitej témy“ (Altheide – Snow 1991: 18),
resp., preformulované slovami Denisa McQuaila (1987: 201), „subrutina pre narábanie so špecific-
kými témami v medziach žánru“.1

1 V českom preklade McQuailovho textu je slovo  subrutina (v orig.  sub-routine) preložené ako  šablóna (McQuail
1999: 297), čo nie je, domnievam sa, najšťastnejším riešením, keďže oba možné preklady sa konotatívne rozchádza-
jú: kým subrutina odkazuje skôr na produkčné praktiky (t. j. viaže sa na proces), šablóna sa väčšmi vzťahuje na po-
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Formátovanie teda znamená, že určité témy sa médiami pravidelne spracúvajú istým spôso-
bom, čo však nemusí mať/nemá vplyv na globálnejší žánrový „tvar“ (a teda i žánrové zaradenie)
komunikátu. Zdá sa teda, že takáto konceptualizácia formátu môže pomôcť odpovedať na otázku
vplyvu témy na výslednú podobu žánrovo inak totožných správ. [167/168]

Udalosti, ktoré vyhovejú „logike [spravodajského] formátu“ (teda „ponúkajú“ dostatok vhodné-
ho audiovizuálneho materiálu, majú potenciálne „postavy“, sú príbehmi, ktoré možno prerozprá-
vať v časovej postupnosti)2 či „mediálnej logike“ (McQuail 1999: 297n.), majú väčšiu šancu stať sa
správami. Formát v tomto aspekte možno prepojiť s konceptom spravodajských hodnôt, konkrét-
ne tzv. spracovateľskými hodnotami (pozri Jirák 2004: 76–77), t. j.  vlastnosťami pripisovanými
udalosti, ktoré žurnalistom/kám ponúkajú možnosti jednoducho a efektívne spracovať udalosť na
správu.

Altheide totiž na inom mieste podrobnejšie definuje formáty ako „organizačné prostriedky na
uľahčenie koordinácie tvorby správ“, ako „pravidlá a procedúry na definovanie, rozpoznanie, vý-
ber, usporiadanie a prezentovanie informácií ako správ“ (Altheide 1987: 69; zvýraznil M. B.). Dô-
vody sú pomerne pragmatické:

„[t]émy vo svojej podstate úzko súvisia s formátom používaným novinármi, ktorí majú málo času na
»porozprávanie príbehu«, ktorý publikum vie »rozpoznať« ako »príbeh, ktorý už predtým pravdepo-
dobne počuli«, a, okrem toho, na získanie špecifických informácií od zdrojov, ktoré sa na [uvedenú
tému] môžu vzťahovať (Iyengar 1991).“ (Altheide – Michalowski 1999: 479)

Nahliadanie na spravodajstvo z perspektívy formátov umožňuje presmerovať analytickú po-
zornosť od informácií o diskrétnych, časovo ukotvených udalostiach k omnoho gnómickejším té-
mam, ktoré možno interpretovať ako vehikulá konkrétnych diskurzov. Napr. správa o využívaní
geneticky modifikovaných plodín spravidla kombinuje diskurzy civilizačného pokroku a vízie
ohrozenia prameniaceho z neznámeho – tieto diskurzy pritom často tvoria „kostru“ správ s úplne
inými témami (napr. vývoj zbraní, liečiv). Rozmanité spravodajské príspevky teda môže omnoho
viac než spoločná téma spájať to, akými diskurzmi sú „sýtené“. Správy fungujú ako efektívne pro-
striedky toku (a teda uchovávania) diskurzov v čase.

Diskurzy, zúčastnené na výstavbe správy, sa zároveň stávajú rámcami3 „aktuálnych“ tém, pre-
tože práve ony ustanovujú mediálnu logiku,  [168/169] ktorej sa podriaďuje tvorba celej správy:
tvorca/kyňa správy ide do „terénu“ s určitými predpokladmi (ktoré si ani nemusí uvedomovať),
má isté žánrové povedomie (pomerne presne vie, ako má produkt vyzerať, ako má byť štruktúro-
vaný, aké formálne aspekty má mať, aby vyhovel vedeniu redakcie), vie, čo si má všímať a čo za-

vahu výsledku produkcie (t. j. viaže sa na spravodajský text). Problematiku spravodajských rutín prehľadne spracú-
va Tomáš Trampota (2006: 48–58). [167]

2 I podľa Altheida je najvhodnejším spravodajským formátom chronologický naratív kombinujúci audiovizuálne vý-
razové prostriedky (Altheide 1987: 69). [168]

3 Rámce  sa  jednoducho  dajú  prirovnať  k  „rámu obrazu,  ktorý  ho  oddeľuje  od  steny  a  od  ostatných  možností“
(Altheide – Michalowski 1999: 478). Rámcovanie (angl.  framing) má,  [168/169] podľa Roberta Entmana (cit. in
Watson 2003: 157), štyri hlavné ciele: 1. definovanie problémov, 2. stanovenie príčin, 3. vytváranie morálnych
úsudkov a 4. predkladanie návrhov na nápravu.
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pôsobí na publikum a má istú predstavu o tom, aké spracovanie „vyhovuje“ danej téme, vie, „ako
na to“ (čo by sa dalo pracovne nazvať – analogicky k žánrovému povedomiu – formátové povedo-
mie).

Formy využívané médiami na prezentovanie určitého obsahu sa neustále vyvíjajú: medzi mé-
diami a publikom jestvuje „krehký konsenzus“,  ktorý je  ale (nanešťastie  pre médiá)  vždy len
dočasný, takže z hľadiska producenta „je rozumné a prezieravé stanoviť formátové charakteristi-
ky, ktoré sú efektívne bez ohľadu na obsah“. (Altheide – Snow 1991: 18–19) Štandardizácia je pre
médiá  absolútnou prioritou,  pretože uľahčuje jednak produkciu („pásová výroba“ je  efektívna
a lacná – aj v médiách), jednak recepciu (ľudia si navyknú na istý spôsob výkladu sveta a sú radi,
že ovládajú jeho princípy, navyše, práve v štandardizovanej mediálnej ponuke sa ľahko orientu-
jú).4 Viac informácií o koncepte spravodajského formátu je dostupných v štúdii Simona Cottla
(1995).

2.3 Formát a žáner: komplementárne či konkurenčné termíny?

U anglo-amerických žánrových teoretikov/čiek sa môžeme stretnúť s klasifikáciou značne he-
terogénnych skupín textov ako „žánrov“ (napr.  žáner spravodajstvo,  žáner zábava a pod.), kým
u nás sa preferujú užšie označenia ako žánrové druhy či rody (napr. v rámci žurnalistických žán-
rov vyčleňuje Štefan Veľas dva druhy: spravodajský a publicistický;  [169/170] Veľas 2000: 12;
porov. aj Mistrík 1975: 16). Ak je spravodajstvo (news) ako také žánrom (kým u nás sú to význa-
movo omnoho užšie entity), potom sú formáty, zdá sa, iba ekvivalentom našich subžánrov.

Téma, rozhodujúca pre existenciu pojmu formátu, je v domácej literatúre považovaná za jeden
z rozhodujúcich znakov na definovanie už samotného žánru. Napr. Dana Slančová, ktorá žáner
vymedzuje komplexom piatich kritérií (tematické, funkčné, kompozičné, formálne a jazykové),
zohľadňuje tematické hľadisko kvôli vývinovo ustálenému súvisu istých tém s istými textovými
formami.  (Slančová 1994:  116n.)  Opäť  sa  tak  dostávame k sémantickému „zlievaniu“ formátu
a žánru: vynára sa otázka, či – ak je téma obsiahnutá už v pojme žánru – vôbec treba nový ter-
mín?

Keď však uvážime,  koľko rôznych tém sa  bežne vyskytuje len v samotnom spravodajstve,
po teoretickom preklasifikovaní formátov na subžánre a ich prípadnej praktickej premene na sa-
mostatné žánre (v princípe totiž všetky subžánre disponujú týmto vývinovým potenciálom) by
výsledná žánrová typológia bola neudržateľná a oslaboval by sa jej zmysel ako prostriedku na
sprehľadnenie mediálnej produkcie. Preto sa formát ukazuje ako užitočný pomocný pojem aj pre
domácu žánrológiu. Jozef Mistrík (1975: 16) v prehľade pojmov priamo sa vzťahujúcich na žáner
uvádza termín literárnej vedy  literárna forma, ktorou je „žánrom podradený špecifický útvar“
(napr. žánru román je podradený špecifický historický román a pod.). Aj tu vidno istú analógiu

4 Konzumenti/ky mnohokrát pred inováciou preferujú práve návyk, ustálenosť: „pôžitok z originality a pôžitok zo
známosti sú prinajmenej rovnako dôležité,“ hovorí v kontexte filmovej tvorby Leo Braudy (1976; cit. in Newcomb
2004: 424). Vedieť, „ako to dopadne“, pohotovo chápať, „čo sa v televízii deje a prečo“, zjavne poskytuje ľuďom
špecifické uspokojenie, prameniace z vedomia vlastnej mediálnej kompetencie. [169]
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s  formátom,  termínom,  ktorý  by som však uprednostnil  vzhľadom na  „kompatibilitu“  so  za-
hraničnou odbornou literatúrou.

Staršia i súčasná domáca teória spravodajských televíznych žánrov (napr. Koščo 1984: 30, 39n.;
Lokšík 2001: 84–86) rozlišuje správy na základe využívania prvkov prezentácie, resp. narábania
s jednotlivými kódmi (auditívny, vizuálny) – ide teda o (s využitím Larsenovej klasifikácie definí-
cií žánru)5 primárne materiálny prístup. Teória formátov, naopak, pracuje s komplexným chápa-
ním textu (i žánru ako textového modelu) – azda s určitým posilnením pragmatického aspektu
(produkčné praktiky, [170/171] rutiny). Ide jej o opis istého prezentovania istých tém v istej kul-
túre vôbec. Plne tak zapadá do v úvode načrtnutej diskurzívnej paradigmy štúdia médií.

Z uvedených dôvodov by som formát v altheidovskom poňatí vo vzťahu k žánru chápal ako
legitímny (nie duplicitný) a v každom prípade užitočný termín.

2.4 K aplikácii termínu formát vo vlastnej analýze

Vo všeobecnosti sa zdá, že formát je praktickejší, žáner teoretickejší termín (pravda, k tomuto
tvrdeniu zrejme zvádza aj frekventované používanie slova formát v praxi súčasných elektronic-
kých médií). Žáner je koncept, ktorý sa v rámci vysokoškolského mediálneho vzdelávania bežne
vyučuje (hoci zďaleka nie všetci/ky pracovníci/čky médií sú absolventmi/kami „príslušných“ vy-
sokoškolských odborov). S „vyučovaním“ formátov v zmysle návodov na spracúvanie tém sa mož-
no skôr stretnúť na profesijných školeniach; redaktori/ky si tieto produkčné manuály osvojujú
v rutine redakčnej činnosti.  Konkrétni vysielatelia,  hlavne prostredníctvom vlastných redakcií
spravodajstva, určujú spôsoby prezentácie tém tak, aby zapadali do globálnejších štruktúr, akými
sú formát relácie i celého média (napr. televízie): manažmenty majú istú predstavu o cieľových
publikách, čomu sa prispôsobuje celý vysielaný obsah (rozhoduje sa napr. o uprednostnení infor-
movania, zábavy, o ich zmiešavaní a pod.).

Altheide a Snow o konštitutívnej funkcii formátov vo vzťahu k realite konštatujú:

„Ľudia siahajú po rôznych formách, aby dali zmysel rôznym druhom skúsenosti. Ľudia interpretujú
alebo tvoria zmysel fenoménov prostredníctvom známych foriem. [...] Z toho vyplýva, že naším zá-
ujmom je vypozorovať rozmanité štandardizované črty týchto foriem.“ (Altheide – Snow 1991: 18)

Ak sú napr. všetky správy zo žánrového hľadiska správami reportážnymi, ale pri rôznych té-
mach sa v nich evidentne uplatňujú odlišné produkčné konvencie, vcelku očakávane vyvstáva
otázka, prečo je to tak, nasledovaná špecifikujúcou otázkou: čím konkrétnym sa tieto správy líšia?
Čo je typické pre referovanie o určitom type témy? Čo môžeme od konkrétnej správy očakávať?
A, napokon, je možné zostaviť súpis,  [171/172] resp. typológiu spravodajských formátov? A ak
áno, aký by mohol mať tento krok dosah na aktuálnu žánrovú klasifikáciu televíznych správ? Na-
stolené otázky sa pokúsim (aspoň čiastočne) zodpovedať vo svojej analýze.

5 Peter Larsen vyčleňuje štyri chápania žánru: 1. sémantické (obsahové, tematické), 2. materiálne (formálne), 3. syn-
taktické (kompozičné) a 4. pragmatické (funkčné). Autor zároveň načrtáva komplexné chápanie žánru, ktoré jed-
notlivé hľadiská kombinuje. (Larsen 2002: 133–134). [170]
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3 NÁČRT APLIKOVANEJ METODOLÓGIE

3.1 Výskumná vzorka a zdôvodnenie jej konštrukcie

Ak vnímame mediálnu produkciu ako diskurz, ktorého manifestovaným prejavom sú kontinu-
álne, pravidelne a rutinne produkované texty – spravodajstvo je toho reprezentantom par excel-
lence – narážame na metodologický problém: na neadekvátnosť uvažovania o mediálnej produkcii
ako o populácii  (základnom súbore)  a analyzovanom súbore textov ako o vzorke (výberovom
súbore).6 (O problematike pozri napr. Gunter 2002: 221; Disman 2002: 111.) Pri výbere výskum-
ného materiálu som uplatnil metódu účelového výberu (Disman 2002: 112): ako totiž konštatujú
Gillian Brown a George Yule (1988: 69), „[d]áta skúmané v rámci analýzy diskurzu sú vždy frag-
mentom diskurzu a [práve] analytik/čka skúmajúci diskurz musí vždy rozhodnúť, kde fragment
začína a kde končí.“

Na analýzu, v ktorej je základnou jednotkou „správa“ (spravodajský príspevok), postačuje vy-
sielanie z niekoľkých dní (porov. napr. Gunter 2002: 222). Podľa Petera Dahlgrena „...výskumný
materiál v dĺžke jedného týždenného cyklu úplne demonštruje »svet news« [...] omnoho jasnejšie,
než sám predpokladal“. (Dahlgren 1985; cit. podľa Lapčík 2002: 32). Podľa Lapčíka (2002) dokon-
ca ani jednotlivé dni nemajú závažnejší vplyv na formálnu stránku spravodajstva (k podobným
výsledkom dospela štúdia Bočák 2005).

Na analýzu som si, v súlade s uvedenými stanoviskami, zvolil jeden týždeň vysielania hlav-
ných spravodajských relácií slovenských [172/173] plnoformátových televízií (TV Markíza, TV
JOJ a Slovenská televízia), konkrétne týždeň 12. – 18. decembra 2005.7

Keďže som svoju pozornosť zameral na problematiku spravodajských formátov, pristúpil som
k zúženiu vzorky na správy, ktoré spĺňali dve (súvisiace) kritériá:

1. išlo o reportážnu správu (kritérium žánru),
2. išlo o správu z domova (kritérium pôvodu).

Dôvodmi  uplatnenia  uvedeného  žánrového  kritéria,  teda  selekcie  výhradne  reportážnych
správ, bolo predovšetkým to, že reportér/ka je osobne prítomný/á v teréne, takže môže v plnej
miere sám/sama (resp. so spravodajským štábom) rozhodovať, ktoré fakty v správe použije, komu
dá priestor na vyjadrenie, aké bude vizuálne spracovanie atď. Vzhľadom na dostupnosť pôvodné-
ho materiálu je tu potenciál rozvíjať všetky formy prezentácie. Reportáž je z hľadiska rozvitosti

6 Metodológiu prípravnej fázy výskumu podrobne opisujem v samostatnej štúdii (Bočák 2009b). [172]
7 Jediným nedostatkom vo voľbe výskumnej vzorky by mohlo byť jej časové zaradenie blízko Vianoc. Na základe

dlhšieho  systematického  pozorovania  televízneho  spravodajstva  i  svojej  predchádzajúcej  analytickej  skúsenosti
s ním si však dovoľujem vysloviť domnienku, že v rámci roka temer nejestvuje obdobie, keď by spravodajstvo nebo-
lo tematicky „deformované“ nejakým mimoriadnym (či už očakávaným, alebo nečakaným) dianím (hoci aj politic -
kými kauzami). Navyše, viacerí/é bádatelia/ľky ukázali, že aj „mimoriadne“ témy sa v spravodajstve spracúvajú ru-
tinne. Ustálená štruktúra je dokonca badateľná (ako je to zhrnuté napr. v koncepcii spravodajských formátov), aj pri
spracúvaní  neočakávaných  udalostí  (napr.  politických  kríz,  závažných  kriminálnych  činov,  nešťastí).  Výraznú
schematickosť a rutinnosť spravodajstva tak treba, podľa mňa, chápať ako metodologické pozitívum, pretože aj malá
vzorka môže mať značnú výpovednú hodnotu o spravodajskom diskurze ako celku. [173]
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spravodajského naratívu, resp. bohatosti výrazových prostriedkov, najkomplexnejšou, „najdoko-
nalejšou“ žánrovou formou (Lokšík 2001: 84–86; Koščo 1984: 30, 39n.). Hoci aj pri zahraničných
správach by sa nepochybne dali nájsť určité textové schémy, tieto sú väčšinou len zostrihom zá-
berov zo servisov spravodajských agentúr, takže domáci tvorcovia/kyne si nemôžu neobmedzene
vyberať spôsob prezentácie témy. Ten vždy ostane vopred rámcovaný hotovými „cudzími“ záber-
mi.

Do kategórie z domova som po zvážení zaradil aj správy z Českej republiky, pretože (vzhľa-
dom  na  spoločnú  históriu  oboch  republík  a  ich  úzke  vzťahy)  každá  slovenská  televízia  má
v Čechách reportérske [173/174] zastúpenie a pravidelne zaraďuje reportáže o aktuálnom dianí
v susednej republike.

3.1.1 Transkripcia televíznych textov ako metodologická nevyhnutnosť

Transkripciu správ som založil na modeli Davida Deacona et al. (1999: 227–237), ktorý som
mierne doplnil podľa svojich potrieb (pozri Bočák 2008c; Bočák 2009b: 46).8

Už transkripty sú do veľkej miery analytické, pretože už počas ich prípravy možno efektívne
uvažovať napr. o konštrukcii tematických kategórií správ, o štruktúrnych podobnostiach a odliš-
nostiach spravodajských príspevkov a pod.

Základnými krokmi predchádzajúcimi analýze boli:

1. získanie základného prehľadu v témach správ (čiastočne splnené už opakovaným sledovaním
zaznamenaných relácií i pri transkribovaní),

2. vytvorenie obsahovo-tematických profilov relácií.

3.2 Obsahovo-tematické profily relácií

Pre každú z televízií som najprv vypracoval obsahovo-tematický profil každej spravodajskej
relácie, ktorý som použil ako sprehľadňujúcu pomôcku na konštruovanie tematických kategórií.
Dal som mu podobu tabuľky so štyrmi stĺpcami (ukážka profilu v prílohe 2 v Bočák 2009b: 47):
[174/175]

1. poradové číslo správy v relácii,
2. čas začiatku správy,
3. obsah správy a
4. tematická kategória správy.

8 Prepisy spravodajstva týchto autorov pozostávajú z piatich stĺpcov: 1. číselné označenie poradia záberu v reportáži,
2.  statický obraz reprezentujúci daný záber,  3.  framing – technické charakteristiky príslušného záberu,  hlavne
spôsob práce kamery, pohyb, veľkosť a kompozícia záberu, osvetlenie scény a pod., 4. scéna – podstatné predmety,
osoby a pod., vyskytujúce sa v zábere, a základný náčrt vizuálneho naratívu, 5. zvukové prvky konkrétneho záberu
– reč, autentické a ilustračné zvuky a ruchy, prípadné hudobné podfarbenie a i.  (Deacon et al.  1999: 227–237;
porov. aj Fields 1988: 185–187) [174]
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Prvé dva stĺpce slúžili na rýchle zorientovanie v materiáli. Tretí stĺpec stručne (v podobe jed-
noduchej vety či kľúčových slov) zhŕňa obsah správy. Posledný, štvrtý stĺpec som ponechal voľný
na neskoršie doplnenie pridelenej tematickej kategórie. V obsahovo-tematických profiloch relácie
som napokon vyznačil reportážne správy z domova, na ktoré som sa ďalej koncentroval.

3.3 Postup pri analýze správ

Vlastná analýza správ pozostávala z niekoľkých krokov:

1. dôkladné štúdium transkriptov;
2. opakované prehrávanie jednotlivých správ alebo ich sekvencií;
3. súbežné  zaznamenávanie  najvýznamnejších  zistených  charakteristík,  hľadanie  spoločných

a rozdielnych znakov, triedenie materiálu, pričom komplexný opis jednotlivých správ zohľa-
dňoval najmä:

a) zvukové stvárnenie (použitie autentických zvukov a ruchov prostredia, používanie hudby),
b) vizuálny „tvar“ reportáže súvisiaci s technickým spôsobom jej spracovania (spôsob práce ka-

mery – dĺžka, veľkosť, uhol záberu; strih a i.),
c) naratívnu štruktúra správy,
d) spôsob vystupovania jednotlivých subjektov (individuálny/inštitucionálny subjekt, priame/

nepriame vystupovanie na kameru, prezentované témy a spôsob ich prezentácie),
e) vystupovanie redaktorov/iek;

4. definovanie tematických kategórií, na základe ktorých možno správy roztriediť;
5. zaradenie správ do tematických kategórií;
6. prvotné vymedzenie formátov správ (vychádzajúc z tematických kategórií a výsledkov kom-

plexnej analýzy spravodajských príspevkov); [175/176]
7. komparácia formátov v rámci jednotlivých televízií a medzi televíziami navzájom a prípadná

korekcia definície jednotlivých formátov;
8. vyvodenie všeobecnejších záverov o podobe spravodajských formátov.

Keďže  každá  televízia  predstavuje  subtyp spravodajského diskurzu  so  svojimi  špecifickými
charakteristikami – čo súvisí napr. s formátom televízie, spravodajskej relácie, konkrétnymi ruti-
nami fungujúcimi v konkrétnej redakcii a pod. – analyzoval som spravodajskú produkciu ako kaž-
dej televízie zvlášť, tak i v porovnaní s ostatnými.

3.3.1 Vytvorenie tematických kategórií

Cieľom tvorby tematických kategórií bolo vytvoriť nástroj, ktorý by pomohol roztriediť všetky
správy do skupín na základe ich tematickej podobnosti. Ide o zásadný spôsob umožňujúci vytvo-
renie abstraktných konštatovaní o  povahe istého typu správ a vymedzenie a  ďalšie skúmanie
spravodajských formátov.  Rozhodujúca odlišnosť  od kvantitatívnej  obsahovej  analýzy (stručne
napr. Scherer, 2004) v ktorej sa musia vopred vymedzené kategórie slúžiace na „triedenie“ obsa-
hu, navzájom absolútne vylučovať (jeden prvok môže vždy patriť len do jednej kategórie), tkvie
podľa Miroslava Dismana v tom, že
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„v kvalitatívnej štúdii nemusí byť požiadavka, aby použité kategórie boli vzájomne exkluzívne, strik-
tne dodržiavaná. Zmyslom kódovania je tu pomôcť nám nájsť určité koncepty, predmety, analytické
kategórie, nie ich počítať.“ (Disman 2002: 319; zvýraznené v origináli)

Bez dôkladnej, vopred získanej znalosti skúmaných textov hrozí ocitnutie sa v štádiu, keď sú
tematické kategórie priširoké, v dôsledku čoho majú malú výpovednú hodnotu (napr. kategórie
typu „iné“, výstižne pomenované „odpadkové koše“; Surynek – Komárková – Kašparová 2001:
133).

Ako metodologická inšpirácia v tomto smere poslúžila aj tzv. metóda konštantného porov-
návania (constant comparative method; súčasť grounded theory), ktorá spočíva v niekoľkostupňo-
vom, postupnom upresňovaní, zužovaní či rozširovaní, preskupovaní kategórií aj počas samotnej
analýzy. (Glaser – Strauss 1967: 101n.) [176/177]

Typické členenie tém, používané pri kvantitatívnej obsahovej analýze spravodajstva, možno
nájsť napr. v štúdii Dany Kováčovej (1998: 144). Autorka podľa „oblastí spoločenského života“ vy-
čleňuje 30 rôznych tém (pozri Kováčová 1998: 144, tabuľku 1 v tejto štúdii alebo tabuľku 2 v Bo-
čák 2009b:  48).  Keďže  rôzne  témy patriace  do  rôznych  oblastí  sociálnej  praxe  sa  spracúvajú
podobne, ak nie rovnako, treba sa pokúsiť identifikovať širšie, všeobecnejšie témy prekračujúce
(arbitrárne stanovené) hranice oblastí sociálneho života, na čo je vhodné uplatniť perspektívu,
z ktorej sa pri jednotlivých témach spravodajského diskurzu posudzujú funkčné aspekty, ktorými
konkrétne témy disponujú v kultúre (diskurze).

Odmietnutie „tradičných“ tém určila najmä (vzorová) koncepcia skúmania formátov pochá-
dzajúca od Altheida, ktorý napr. vymedzuje „formát pre krízu“, teda sumár ustálených spôsobov,
akým spravodajské médiá spracúvajú problematiku krízy vo všeobecnosti (Altheide 1985, cit. in
McQuail 1987: 201). Podobne napr. korupcia ako významná téma spravodajstva sa týka viacerých
oblastí sociálneho života (napr. politika, súdnictvo, zdravotníctvo a i.). Formát, ako to syntetizuje
McQuail pri interpretácii Altheidových postulátov (1987: 201), „transcenduje osobitosti udalostí
a dáva spoločný tvar zaobchádzaniu s pomerne rozdielnymi spravodajskými príbehmi“.

Ako už bolo naznačené, podľa diskurzívnej perspektívy spravodajstvo nie je „iba“ zdroj infor-
mácií, ale je prostriedkom definovania situácie, spôsobom, ako sa pozrieť na svet z „nášho“ po-
hľadu (t. j. pohľadu našej kultúry), ako zistiť, čo je dobré, a čo zlé. Ľudí nezaujmú samotná exis-
tencia a „bežný chod“ zdravotníctva či polície, ale to, že sa v týchto oblastiach deje niečo podstat-
né, čo si zo spoločenského hľadiska zasluhuje pozornosť, pretože je to buď príkladné, alebo zavrh-
nutiahodné. (Bokom nateraz ponechajme otázku, či ide o príčinu alebo dôsledok podoby spravo-
dajského diskurzu.)

Diskurzívna paradigma, čerpajúca z chápania komunikácie ako rituálu, za podstatu správ ne-
považuje konkrétnu, meniacu sa informáciu, ale „príbeh, ktorý [ľudia] už predtým pravdepodob-
ne počuli“ (Altheide – Michalowski 1999: 479) Typickými „veľkými príbehmi“ (grand narratives)
našej kultúry sú napr. „morálne zlyhanie“ (napr. odhalenie skorumpovaných policajtov vo Vyš-
nom Nemeckom, všetky analyzované televízie, 14. 12. 2005) alebo „šťastný život aj bez peňazí“
(reportáž o šťastnom [177/178] živote bezdomoveckého páru, Markíza, 13. 12. 2005). Ako vidno,
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takto široko definované témy sa tiahnu mnohými správami, pričom ani zďaleka nejde o príbehy
charakteristické len pre spravodajstvo a len pre súčasnosť.

Vychádzajúc z rozpracovania problematiky v časti 2.2., formáty sú praktickými „šablónami“
a „formátové charakteristiky [...] sú efektívne bez ohľadu na obsah“ (Altheide – Snow 1991: 18–
19) Ani mne teda nešlo o analýzu zobrazovania jednotlivých sociálnych oblastí, ale o odhalenie
rutín,  vzorcov v spravodajskom referovaní  o všeobecných témach,  ktoré  možno identifikovať
v rozmanitých spravodajských naratívoch.

Témy som napokon roztriedil do 24 kategórií (viac v 4. kapitole), s ktorými som vstupoval do
jemnejšej analýzy. Nie je neprípustné – ale, ako som konštatoval v predchádzajúcej časti textu,
výlučnosť tematických kategórií nie je v tomto type analýzy nevyhnutná –, aby správa na základe
témy spadala do viacerých kategórií, pretože:

– hoci správy majú hlavný príbeh, občas sa v nich rozvíjajú aj vedľajšie príbehy,
– televízie často kombinujú abstraktnú a konkrétnu prezentáciu tém – napr. sociálny či ekono-

mický problém a jeho dosah na život bežných ľudí (napr. správa o depresii ako rozšírenom
ochorení so spoveďou konkrétnej pacientky – STV, 14. 12. 2005; správa o spokojnosti ľudí
s platom obsahujúca štatistiky i výpovede konkrétnych ľudí – Markíza, 13. 12. 2005).

4 SPRAVODAJSKÉ FORMÁTY – SPÔSOBY SPRACOVANIA TÉM

Základná otázka, ktorú som sa analýzou snažil zodpovedať, znela: aké sú jednotlivé spravodaj-
ské formáty, resp. explicitnejšie – v čom spočíva rozdiel medzi žánrovo rovnakými,9 no tematicky
odlišnými správami?

Vzhľadom na značnú rozsiahlosť analytického materiálu som sa rozhodol predložiť v tejto čas-
ti skôr modelový príklad analýzy piatich [178/179] konkrétnych spravodajských formátov. Tieto
i zvyšné formáty, ktoré som identifikoval v analyzovanej výskumnej vzorke, navyše charakterizu-
jem v tabuľke 1 uvedením rámcových čŕt10 (zvuková stránka, vizuálna stránka, vystupovanie sub-
jektov, naratívna štruktúra a i.) spracovania tém vymedzených v časti 3.3.11

9 Žánrovú totožnosť správ treba považovať za relatívnu z dôvodu, že počet žánrov – ak tieto majú v teórii (ale i praxi)
plniť  funkciu abstraktných textových modelov a  slúžiť  tak na prehľadnú kategorizáciu mediálnej  produkcie –
je a musí byť (v konkrétnom kultúrnom časopriestore) obmedzený, „definitívny“. [178]

10 Vzhľadom na nevýlučnosť kategórií tu stráca zmysel hovoriť o ich špecifikách. [179]
11 Záujemcom/záujemkyniam o podrobnú charakteristiku všetkých identifikovaných formátov spolu s príkladmi kon-

krétnych správ odporúčam plný text svojej dizertačnej práce, ktorý je v umiestnený na webe (pozri zoznam zdro-
jov). [179]
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4.1 Interpretácia vybraných formátov

4.1.1 Kontradikcia, konflikt

Hoci konflikt, napätie, protirečenie sú inherentné vo viacerých správach, túto kategóriu v ana-
lyzovanom materiáli reprezentujú štyri správy. Prvá sa týka nezhôd medzi vládou a mimovládny-
mi organizáciami, v ďalších dvoch sa riešia vlastnícke vzťahy.

Správa o spore o rozdelenie peňazí z eurofondov (STV, 12. 12. 2005) je príkladom konfliktnej
situácie na inštitucionálnej úrovni. Napriek ostro kontradiktórnym stanoviskám sú tu vyjadrenia
jednotlivých strán omnoho uváženejšie než v prípade „bežných ľudí“, čo sa pravdepodobne odvíja
od všeobecne vyššej mediálnej kompetencie verejne činných osôb (v zmysle zvyku poskytovať
stanoviská médiám). Toto tvrdenie sa vzťahuje aj na politické konflikty.

Evidovaný rozdiel medzi dvomi podkategóriami však bol nepochybne spôsobený aj tým, že
v prípade reportáží o konfliktoch bežných ľudí boli zábery získané nakrúcaním priamej konfron-
tácie. Preto väčšia uvoľnenosť a pokoj badateľný vo vyjadreniach politikov môže byť dôsledkom
nepriamej, sprostredkovanej konfrontácie (reportéri nakrútia interview s každou zo zúčastnených
strán osobitne a ich fragmenty použijú v správe). Problém „bežných ľudí“ sa väčšinou rieši na
„mieste činu“. Ďalšie dve správy sú však oveľa emotívnejšie (pozri obrázok 1). [179/180]

Prvá z nich (Markíza, 14. 12. 2005) sa týka vlastníctva parku v obci Lada pri Prešove. Majiteľ-
ka v nej tvrdí, že časť parku patrí jej, starosta to odmieta. Dvaja respondenti i starosta poukazujú
na obľúbenosť parku verejnosťou – ide tu však o emocionálne pseudoargumenty vyznievajúce
v neprospech údajnej majiteľky.

Druhý príspevok (JOJ, 16. 12. 2005) približuje konflikt medzi rodinou a realitnou kanceláriou.
Tá tvrdí, že manželia Žigovci byt predali, no oni tvrdia opak. Situácia sa vyhrotila nasadením
mreží na dvere bytu, ktoré nariadil údajný nový majiteľ. Neskôr polícia rozhodla, že mreže treba
sňať. Bez ohľadu na to, kto má v spore pravdu, príbeh obsahuje šťastný koniec (vrátane objatia
manželov), ktorý diskurzívne zvýhodňuje manželov Žigových (odkazovaním na mýtus rodinnej
súdržnosti):

[redaktor:] Najviac sa manželom Žigovcom uľavilo, keď zistili, že ich deti majú kde prespať. Navyše sa
obávali o ich zdravie, pretože jedno z nich je postihnuté.
[pán Žigo:] Možnože by... do rána by... nespali a by... prišlo im zle a by som sanitku zavolal. (JOJ, 16. 12.
2005)

Zaujímavou je aj  skutočnosť, že komunikačná, symbolická bariéra medzi stranami sporu je
v oboch „ľudských príbehoch“ materializovaná. V reportáži o parku je viackrát nasnímané roz-
delenie lavičky na „súkromnú“ a „obecnú“ časť natiahnutým drôtom (obrázok 2a); v správe o za-
mrežovaní bytu je materiálnou bariérou práve samotná mreža (obrázok 2b).

Správu o konflikte spravidla ukončuje deklarácia, že o pravde niektorej zo strán musí rozhod-
núť nezávislý súd (pokiaľ súdne konanie prebieha alebo sa plánuje jeho iniciovanie). Nie je to ale
jediná možnosť – v analyzovanej správe o eurofondoch sa na konci vyskytlo pohrozenie jednej zo
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strán odstúpením od spolupráce na spoločných projektoch v prípade, že nedôjde k dohode. Re-
daktor v záverečnom stand-upe:

Zástupcovia mimovládnych organizácií sa spolu s predstaviteľmi Ministerstva výstavby a regionálneho
rozvoja opäť stretnú zajtra. Ak nenájdu spoločnú reč, do výborov, ktoré kontrolujú používanie peňazí
z eurofondov, sa nevrátia. (STV, 12. 12. 2005) [180/181]

4.1.2 Korupcia, zlyhanie a prekročenie právomocí verejných predstaviteľov

V tejto kategórii sa naskytla možnosť porovnávať spracovanie rovnakej témy vo všetkých troch
televíziách  v  správach  o  odhalení  korupcie  policajtov  na  slovensko-ukrajinskom  hraničnom
priechode vo Vyšnom Nemeckom (14. 12. 2005). Okrem detailného opisu korupčného konania
televízie zaradili aj reakcie miestnych obyvateľov na situáciu. Samozrejmosťou v týchto správach
boli obligátne záverečné informácie o predpokladaných sankciách za trestné konanie.

O priblíženie napätej atmosféry samotného zákroku sa pokúsila STV spovedaním miestnych
obyvateľov a vôbec samotným zobrazením ich neochoty odpovedať:

[redaktorka:] Vo Vyšnom Nemeckom bolo rušno už od rána. Záťah na policajtov bol pomerne krátky.
Ľudia sú však skúpi na slovo. Jeden z domácich si však všimol policajnú dodávku so psami.
[1. respondent:] Som videl, že tu chodia autá policajné, tak neviem povedať čo...
[redaktorka:] A o ktorej, o siedmej?
[1. respondent:] Ta tak kolo desiatej išlo auto pri nás.
[2. respondentka:] Jáj, tak to ja vám nepoviem, pani. O takých vecoch neznam nič. (STV, 14. 12. 2005)

TV JOJ udalosť prezentovala, s pomocou výpovedí v ankete, ako „nič, čo by sa nedalo čakať“,
ako „verejné tajomstvo“:12

[redaktor:] [Úplatky] sú na východnej hranici od nepamäti verejným tajomstvom, len málokto o nich do-
káže otvorene a bez strachu hovoriť.
[1. respondent:] Vždy sa tu niečo robilo.
[2. respondent:] Kto si chce pomôcť, tak musí podplatiť, kto chce niečo previezť.
[3. respondent:] Bez vetra sa ani lístok nepohne. (JOJ, 14. 12. 2005) [181/182]

Televízia  poukázala aj  na nadštandardné majetkové pomery pracovníkov hraničnej  polície,
využila zábery na nové domy a v sprievodnom komentári sa spomenuli aj nové autá.

Z inej, no tematicky súvisiacej oblasti sú reportáže TV Markíza a STV zo 14. 12. 2005 rekapitu-
lujúce pochybenia  slovenských lekárov.  TV Markíza,  podobne ako TV JOJ v predchádzajúcej
správe o razii na skorumpovaných policajtov, konštatuje „normálnosť“, „očakávateľnosť“ zlej situ-
ácie v zdravotníctve, ktorú moderátorka už v prvej vete formuluje:

Prešľapy slovenských lekárov a zdravotníkov sú u nás zrejme na dennom poriadku.
(Markíza, 14. 12. 2005)

12 Moralizovanie je jedným z typických znakov tabloidnej žurnalistiky. (Carter 2001: 446) [181]
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Obe  správy  o  zlyhaní  zdravotníkov  sa  začínali  vyrozprávaním  rovnakého  odstrašujúceho
príbehu tehotnej ženy, ktorá v nemocnici nečakane zomrela krátko po pôrode. Správa v STV na-
vyše získala podstatne väčší význam tým, že nasledovala bezprostredne po reportáži o vyskočení
čerstvej matky z okna trenčianskej pôrodnice (STV, 14. 12. 2005; príspevok som zaradil do kate-
górie nešťastí).

V správe o pochybnej súťaži o záchranné stanice (JOJ, 16. 12. 2005) sa kritizujú výsledky súťa-
že,  podľa  ktorých  syn  poslanca  parlamentu  dostal  možnosť  prevádzkovať  záchrannú  stanicu
v schátranej budove. Pri snahe získať stanovisko poslanca sa zdôrazňuje jeho neochota vyjadriť sa,
hoci televíziou odvysielaná reakcia – aj ráznosťou intonácie – tak priamo nevyznieva:

[redaktorka:] „[...] jeho otcovi sa nám k tomu, či záchranky dostal ako odmenu za hlasovanie, vyjadriť
nechcelo.“
[Miroslav Abelovský:] „Je to absolútna hlúposť, ja som... ja s tým nič nemám a bohužiaľ... ja sa k tomu
už nebudem vyjadrovať.“ (JOJ, 16. 12. 2005)

Redaktorka po uvedení ďalších podobných prípadov ukončila správu slovami:

Nad záchrankami sa teda vznáša pochybnosť, či nezvíťazil vplyv a peniaze nad pacientom.
(JOJ, 16. 12. 2005)

Príspevok o spame šírenom Slovenskou poštou (JOJ, 14. 12. 2005) reprezentuje tému prekro-
čenia právomocí verejnou inštitúciou. [182/183] Normatívny kontext informovania tu efektívne
podčiarkuje vyjadrenie zástupcu Asociácie internetových médií:

To je niečo neprípustné a nemalo by sa to diať. (JOJ, 14. 12. 2005)

4.1.3 Modernizácia, pokrok

Spravodajský príspevok o využívaní videokonferenčného tlmočenia pri vybavovaní žiadostí
o azyl (JOJ, 14. 12. 2005, STV, 14. 12. 2005) poukázal na cenovú výhodnosť a rýchlosť uvedeného
postupu, ktorého priebeh aj podrobne opísal a zobrazil.

TV JOJ 16. 12. 2005 priniesla divákom reportáž o ekonomickom vykurovaní mesta Zvolen
drevnou štiepkou. Kým vizuálne sa sústredila predovšetkým na prezentovanie novej prevádzky
a činnosti jej pracovníkov, verbálna zložka správy sa skladala z ocenení rôznych výhod tohto typu
vykurovania:

[redaktorka:] Keďže toto palivo nebudú musieť dovážať zo zahraničia, ušetrí sa na doprave. [...]
[primátor Zvolena:] Tento projekt prinesie aj nové pracovné príležitosti pre tých, ktorí budú pracovať na
výrobe drevoštiepky.
[redaktorka:] Rozhodnutie teplárov tak nezaťaží rodinný rozpočet a poteší aj všetkých ochrancov život-
ného prostredia.
[minister životného prostredia:] Biomasa je CO2-neutrálna a druhá vec je, že sa veľmi výrazným spôso -
bom znížia emisie. (JOJ, 16. 12. 2005)
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Správy o pokroku a modernizácii sú spôsobom, ako ukázať, že spoločnosť napreduje, že je „na
správnej ceste“. Hoci môžu evokovať úsmevné spomienky na filmové týždenníky z čias budova-
nia socializmu, aj dnes sa tento pozitívne, ba až nadšene ladený formát využíva na prezentovanie
niektorých tém. V spravodajstve je osobitne často pertraktovaná téma medicínskych pokrokov.
Vynájdenie vakcíny, oddelenie siamských dvojčiat či úspešná nová metóda transplantácie sú prí-
padmi, myslím, natoľko zriedkavými, že za ich frekventovaným umiestňovaním do spravodajstva
nemožno hľadať primárne informačnú relevanciu (azda skôr kurióznosť), ale na ich interpretáciu
treba opäť uplatniť rituálovú perspektívu: [183/184] „seriál“ pozostávajúci zo sérií správ oddelenia
jednotlivých dvojíc siamských dvojčiat, bude globálne televízne publikum, dovolím si tvrdiť, na-
päto sledovať dovtedy, kým sa medicínske postupy nezdokonalia natoľko, že úspešné oddelenie
dvojčiat bude samozrejmosťou. Načrtnutý princíp rituálneho seriálu sa vzťahuje napr. aj na ves-
mírne či podmorské objavy.

4.1.4 Varovanie, rada, návod

V analýze správ z tejto kategórie sa prejavil väčší rozdiel v spracúvaní oboch tém, aj keď sa ne-
zriedka obe kombinujú. Varovania sa vyznačujú vyššou negativitou a ich základom býva kon-
štrukcia určitého nebezpečenstva, pocitu ohrozenia (porov. Volek 1998), napr. nevyspytateľným
živlom, ako to bolo v slovách redaktora v správe TV JOJ o blížiacej sa víchrici:

Obloha je prevažne zatiahnutá, iba na horizonte sa zvláštne sfarbila dožerava.
[...]
Zatiaľ sa nič zvláštne nedeje, ale obloha neveští nič dobré, tak si pre istotu pozatvárajte okná.
(JOJ, 16. 12. 2005; podčiarkol M. B.)

Aj správach ostatných televízií sa pri spracovaní tejto témy vyskytovali emotívnejšie prvky,
navodzujúce atmosféru potenciálneho nebezpečenstva:

Ak sa nachádzate dnes večer v Tatrách, radšej ostaňte doma. (Markíza, 16. 12. 2005)
Už v noci sa teda ukáže, či sa zopakuje tragická história z Tatier z 19. novembra [2004, pozn. M. B.].
(STV, 16. 12. 2005)

Rady sú, naopak, pozitívne návody na vykonávanie určitých činností, sú to skôr akési „sociál-
ne manuály“ jednoducho odpovedajúce na otázku „ako prežiť v nových či zmenených podmien-
kach“. Reportér sa v snahe poradiť ľuďom vžíva do ich pozície, snaží sa určitý problém vyriešiť za
divákov a  poskytnúť  im tak modelový príklad  správania.  Napr.  12.  12.  2005 redaktorka  STV
hľadala možnosti, akými by sa dal poslať vianočný stromček. Spravodajstvo týmito postupmi ne-
uľahčuje život len bežným ľuďom, ale zároveň prispieva k fungovaniu rôznych [184/185] sociál-
nych inštitúcií (napr. reportáž o tom, ako nakladať so starými preukazmi poistenca zdravotných
poisťovní, JOJ, 12. 12. 2005; ako predchádzať okradnutiu vreckovými zlodejmi v predvianočnom
období, Markíza, 18. 12. 2005). V dnešnej, plne mediatizovanej dobe by, zdá sa, žiadna z inštitúcií
nefungovala bez médií, ktoré dokážu širokému publiku efektívne „pretlmočiť“ rozmanité problé-
my – od verejných po súkromné, od závažných legislatívnych zmien v daňovej oblasti po dôleži-
tosť pravidelného samovyšetrovania prsníkov (mimochodom, v dobe dokončovania analýzy pre-
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biehala v médiách intenzívna kampaň o prechode Slovenskej republiky na spoločnú európsku
menu).

V správe o podvodných pracovných agentúrach (STV, 13. 12. 2005) televízia odkázala divákov
na oficiálny internetový register, v ktorom si treba preveriť povolenie pracovnej agentúry, pričom
bol snímaný monitor počítača a redaktorka na otvorenej internetovej stránke krúžila kurzorom
okolo kolónky „číslo povolenia“. O dva dni neskôr zas STV varovala pred rizikami nákupu liekov
cez internet (STV, 15. 12. 2005).

TV Markíza predostrela 16. 12. 2005 prípad dôchodcu, ktorý dostal od Slovak Telekomu faktú-
ru za používanie internetu vo výške temer stotisíc korún, pretože jeho internetové pripojenie
bolo zneužité prostredníctvom tzv. dialeru (Markíza, 16. 12. 2005).

TV JOJ varovala rodičov pred tým, že aj ich neplnoletý syn si môže prostredníctvom internetu
bez problémov dohodnúť stretnutie s prostitútkou (JOJ, 18. 12. 2005). V tomto prípade redaktor
v telefóne simuloval  nižší  vek a  ukázal,  že  stretnúť sa  s  prostitútkou nie  je  žiaden problém.
Priebeh ich stretnutia snímala skrytá kamera.13

4.1.5 Škandál

Do kategórie škandálov som zaradil aj odfotografovanie chlapca cudzími mužmi na toalete zá-
kladnej školy (STV, 16. 12. 2005). Tento rámec bol správe daný už úvodnými slovami moderátora:
[185/186]

Cudzí muži sa dostali na školskú toaletu a odfotili tam malého chlapca. Takáto šokujúca vec sa stala na
jednej z bratislavských základných škôl. Rodičia sú zhrození a obávajú sa o svoje dieťa. Prípad už vyšet -
ruje aj polícia. (STV, 16. 12. 2005)

Nastolenú nepríjemnú atmosféru správy umocňuje trojica rekonštrukčných záberov (doplne-
ných v informačnej lište titulkom Školy: Sú žiaci v bezpečí?), sprevádzajúcich text asynchrónne-
ho komentára redaktorky (pozri obrázok 3), ktoré simulujú kroky a pohľad páchateľov. Na prvom
je prázdna školská chodba, na druhom ruka otvárajúca dvere s nápisom WC – chlapci a na treťom
záber na pisoáre. Dramaticky prednesené slová redaktorky zneli:

Je vyučovanie, chodby sú prázdne. Presne o tomto čase chodili po týchto chodbách dvaja cudzí muži.
Vošli na toaletu, kde bol 9-ročný chlapček. Odfotili ho a odišli. (STV, 16. 12. 2005)

Je pozoruhodné,  že takúto identifikáciu s páchateľom alebo (potenciálnou) obeťou, postup,
ktorý bolo donedávna doménou fiktívnych kriminálnych programov, využívajú televízie aj pri
spravodajskom referovaní o kriminalite. Napr. i v reportáži o odhalení nelegálnej baliarne mäsa
v Maďarsku (JOJ, 15. 12. 2005) a objavení 73 ton pokazeného hydinového mäsa sa redakcia zjavne
nedostala k autentickým záberom z baliarne, a tak ich nahradila zábermi, v ktorých kamera neu-
stále rýchlo prehliada mäso vystavené v chladiacich boxoch v mäsiarstve a mäsiarske pulty. Rých-

13 Posledné tri správy (každá svojsky) nadväzujú na technopesimistické diskurzy nebezpečnosti internetu a potreby
ovládania, kontroly nových technológií. [185]
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losť pohybu kamery a opakované zaostrovanie na kusy mäsa simulujú skúmavý, podozrievavý po-
hľad (napr. zákazníka). Podobne správa o priemyselných kamerách a iných „kurióznych“ pred-
metoch ako objektoch krádeží (JOJ, 18. 12. 2005), sa začína viacnásobným zoomovaním na kame-
ry umiestnené v exteriéroch (na budovách, stĺpoch a pod.), čo evokuje pohľad páchateľa, ktorý si
vyberá svoju „korisť“. Uvedené príklady (ako aj charakteristiky ďalších reportáží) i po desiatich
rokoch poukazujú na relevanciu zistení výskumu Davida Altheida a Sama Michalowskeho (1999),
ktorí identifikovali nahrádzanie zločinu (aj násilia) v spravodajstve všeobecnejšou a všadeprítom-
nou témou strachu, spôsobené najmä entertainizáciou ako základným trendom/atribútom médií
postžurnalistickej éry (Altheide – Snow 1991). [186/187]

4.2 Komparácia formátov ako špecifického spracúvania rôznych tém

V najvšeobecnejšom rozdelení  by bolo  možné  uvažovať  o  formátoch „typicky“  serióznych
a „typicky“ tabloidných (slovo typicky tu má len relatívnu platnosť vzhľadom neustále prebieha-
júcu obsahovú konvergenciu televízií). Opozícia seriózne – tabloidné však v podstate stále kopí-
ruje opozíciu verejné – súkromné. Odstupňovanie v smere od verejného k súkromnému čiastočne
naznačuje postupnosť vyčlenených tém použitá v tabuľke 1. Pravda, tieto témy neboli na základe
uvedeného kritéria zoradené vedome, avšak – pretože som pri vyhodnocovaní tematických profi-
lov postupoval v smere od začiatku relácií – ich poradie v istom zmysle odráža poradie (a čiastoč-
ne i frekvenciu) tém v spravodajskej relácii:  na začiatku sa spravidla nachádzajú „serióznejšie“
témy ako napr. rokovanie verejných zástupcov/kýň, korupcia, konflikty a i., ktoré majú širší ve-
rejný dosah. Hlavne v druhej časti relácie nachádzame formáty súkromnejšieho razenia (ľudské
príbehy, hobby, nešťastia, nehody a i.).

Spravodajské príbehy zo súkromnej sféry bývajú usporiadané chronologickejšie, často prezen-
tujú udalosti prostredníctvom krátkych personálnych naratívov (napr. osobné svedectvá), čo sa
podieľa na ich emotívnejšom vyznení. Reakcie bežných ľudí, prezentované v anketách, nemajú
primárne reprezentovať „verejnú mienku“; sú skôr hlasom „zdravého rozumu“, reagujúceho na
udalosti. Zábery sú nezriedka detailnejšie, viac sa zameriavajú na osoby než prostredie. Zdôrazňu-
jú  každodenné  (resp.  výnimočné)  činnosti  a  postupy,  pretože  chcú  divákom/čkam  umožniť
a uľahčiť identifikáciu s „postavami“ spravodajského príbehu.

Naopak, pre správy z oblasti verejného života sú charakteristické vyjadrenia inštitucionálnych
subjektov (dokonca nie priamych aktérov udalostí, ale mediátorov – hovorcov/kýň). Pri reportá-
žach z verejnej sféry sa vox populi využíva zriedkavejšie (ak vôbec), čo vlastne odhaľuje, k čomu
majú  bežní  ľudia  v  spravodajstve  oprávnenie  vyjadriť  sa.  Je  reálne  nepredstaviteľné,  aby
spravodajcovia pravidelne zaraďovali do reportáží o parlamentnom konflikte reakcie „náhodných
okoloidúcich“  –  toto  miesto  je  v  správach  „rezervované“  pre  expertov.  Navyše,  prostredie,
[187/188] v ktorom sú snímaní verejne činní ľudia, má za úlohu legitimizovať ich právo prehovo-
riť k téme (budova s logom organizácie a pod.).14

14 Na porovnanie, keby televízie odrazu zaviedli napr. snímanie laických respondentov z mierneho podhľadu, s názvom
ulice a číslom rodinného domu v pozadí (ako sa to často robí v interview s politikmi/čkami), pôsobilo by to komicky,
skôr ako paródia  na spravodajstvo.  Avšak iba preto,  že  zákonitosti  nášho spravodajského diskurzu,  t.  j.  diskurzu
typického pre naše „tu a teraz“, ako publiká (intuitívne) dokonale ovládame. (Viac v štúdii Bočák 2009a.) [188]
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Všeobecne sa typ tém a spôsob ich spracovania odvodzuje od celkového formátu spravodajskej
relácie (verejnoprávny – komerčný, seriózny – infotainmentový – tabloidný).

5 SPRAVODAJSKÉ FORMÁTY:
ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY K TEORETICKÉMU KONCEPTU

Na základe svojho postavenia (funkcie) v spravodajskej produkcii by sa formáty dali prirovnať
k dielikom stavebnice puzzle. V nej má každý z dielikov určitý tvar (formu) a každý má na sebe
vytlačenú časť  kompletného obrázku (obsah).  Podobne spravodajský formát  je  formou správy
(spôsobom spracovania), ktorá „nesie“ určitý obsah (tému). „Poskladaním“ formátov vzniká určitá
(žiadaná) podoba spravodajskej relácie: tá má, podobne ako celé vysielanie televízií, svoju ustá-
lenú  štruktúru  –  napr.  pri  komerčnom televíznom spravodajstve  môžeme  uvažovať  o  vzorci
„trochu informovať, trochu vystrašiť, napokon upokojiť a rozveseliť“. Každú z týchto funkcií do-
kážu naplniť práve určité formáty. Vypĺňanie tematických medzier v spravodajstve možno v jeho
precíznosti, naformátovanosti prirovnať k vypĺňaniu programových slotov vo vysielacej štruktúre
televízií či k výstavbe hodinového časového úseku vysielania formátových rádií.15 [188/189]

Pri príprave spravodajskej relácie sa už v súčasnosti nepostupuje (iba) tak, že sa zvažuje reflek-
tovanie tradične definovaných tematických oblastí, akými sú politika, ekonomika atď., prípadne
domov a  zahraničie.  Rozhodujúce sú,  zdá  sa,  práve formálne  rámce,  ktoré  sú  aplikované pri
spravodajskom spracúvaní jednotlivých udalostí. Vedenia redakcií vyžadujú od redaktorov/iek ur-
čité osobitné spracovanie funkčne vymedzených tém – formáty v chápaní predloženom v tejto
štúdii (domnievam sa, že aktuálnej spravodajskej praxi koncepcia formátov vyhovuje viac než
koncepcia žánrov). Uprednostnenie známych príbehov pred jedinečnými informáciami však roz-
hodne nie je novinkou: rovnaký princíp produkcie správ sa objavuje už v známom Northcliffo-
vom výroku „Zožeňte mi vraždu denne!“.

Rituálová perspektíva komunikácie a transdisciplinárne chápaný diskurz ako východiskové te-
oreticko-metodologické stanoviská umožňujú nanovo explikovať formáty ako textové štruktúry
odrážajúce schematizované spôsoby, akými premýšľame o svete, akými ho interpretujeme a zo-
brazujeme (resp., presnejšie, ako to „v našom mene“ robia žurnalisti/ky).

Napriek tomu, že som si za základnú analytickú jednotku stanovil reportážnu správu z domo-
va, aplikovanie koncepcie formátov na žánrovo odlišné správy domáceho, ale i zahraničného pô-
vodu by mohlo vniesť viac svetla predovšetkým do spôsobu ustanovovania určitých rámcov na
konkrétne udalosti médiami. Ďalej by bolo prínosné skúmať témy, ktoré – napriek možnému spl-
neniu podstatného kritéria dostupnosti audiovizuálneho materiálu – nedostanú reportážnu podo-
bu, a teda istým spôsobom nestoja v centre záujmu televízií. Pri ďalšom výskume spravodajských
formátov bolo vhodné uvažovať o validizácii výskumu napr. prostredníctvom skúmania fungova-

15 Scheduling (z angl.  schedule – plán, rozpis) je vypĺňanie časovo vymedzených programových „okien“, tzv. slotov
(angl. slot – medzera, voľné miesto) konkrétnymi reláciami (resp., presnejšie, typmi relácií). Podobne v rozhlase sa
vysielací čas segmentuje na jednotlivé hodiny, z ktorých každá je prekreslená do podoby kruhu rozdeleného na
najmenšie programové segmenty (v angl. sa tieto hodinové schémy nazývajú hot clock a podobajú sa tzv. koláčo-
vému grafu). (Viac Bočák – Rusnák 2008.) [188]
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nia rutín, uplatňovaných v spravodajstve pri spracúvaní tém, priamo v redakčnom kontexte (in-
terview, zúčastnené pozorovanie). [189/190]
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Tabuľka 1 Prehľad hlavných čŕt identifikovaných spravodajských formátov

číslo formát rámcové črty

1.
kriminalita,

zločin, podvod

autentické policajné zábery, faktografické výpovede zástupcov/kýň polície,
vyjadrenia o hroziacom treste pre páchateľov/ky, potenciálna identifikácia kamery

s pohľadom páchateľa/ky alebo obeťou, vox populi

2.
náprava spoločen-
ského problému

rekapitulácia, resp. rekonštrukcia prípadu (už odvysielané, archívne zábery),
nová kontextualizácia udalosti, vyjadrenia orgánov činných v trestnom konaní,

audiovizuálne utajovanie identity svedkov/kýň a sudcov/kýň, snímanie obvinených
v sprievode policajtov/tiek, vyjadrenia o hroziacom alebo už uloženom treste

pre páchateľov/ky

3.
kontradikcia,

konflikt

vizuálne posilňovanie konfliktu (napr. rozdielne uhly snímania), častý príklon k jednej
z perspektív (hoci len implicitný – spôsob snímania, „poľudšťovanie“ jednej strany

konfliktu emotívnymi zábermi), v prípade „bežných ľudí“ používanie emotívnych záberov,
v ktorých zúčastnení/é impulzívne obhajujú „svoju pravdu“ (gestikulácia)

4.

korupcia, zlyhanie
a prekročenie

právomocí verejných
predstaviteľov

podrobné vyrozprávanie udalostí, informácia o hroziacich trestoch, vox populi,
odvolávanie sa na negatívnu verejnú mienku, na rozšírenosť povedomia

o skorumpovanosti či neprofesionality sociálneho (sub)systému

5.
rokovanie
verejných

predstaviteľov

zábery na akt rokovania doplnené asynchrónnym komentárom redaktora/ky,
zábery na tabuľu s výsledkami hlasovania v parlamente, reakcie jednotlivých strán

(sústredenie sa na lídrov/líderky a osoby správajúce sa kontroverzne),
snaha zachytiť okamžité emotívne reakcie, potenciálne reakcie expertov/iek

6. stav spoločnosti
fakty vo forme súvislejších komentárov, resp. tabuliek, grafov a vyjadrení expertov,

ilustračné zábery, ilustrácia trendov na konkrétnych ľuďoch

7. sociálna disfunkcia
charakteristika problému pomocou ľudských príbehov, angažovanosť spravodajcov/kýň

v úmysle upozorniť na problém alebo vyzdvihovanie schopnosti problém (vy)riešiť

8.
výsledky verejnej

kontroly

oficiálne prezentovanie výsledkov kontroly, enumerácia zistených nedostatkov,
reakcie dotknutých obchodníkov/čok, vox populi, situovanie spotrebiteľa/ky do pozície

ohrozeného, oklamateľného subjektu, „skúmavé“ zábery na predávané výrobky
simulujúce podozrievavý pohľad [196/197]

9.
vyrovnávanie sa

s históriou

zábery z pamätných podujatí koncentrované na oficiálnych predstaviteľov/ky, autentické
dobové filmové zábery, fotografie, dokumenty alebo zábery z filmov s dobovou tematikou,

spomienky obetí, účastníkov/čok, pamätníkov/čok, hodnotenia historikov/čiek

10.
modernizácia,

pokrok

komparácia starého a nového stavu, opis ekonomických, ekologických a iných výhod
noviniek, snímanie novej technológie/postupu, v prípade ešte nerealizovaného projektu

simulácia očakávaného stavu

11.
varovanie,

rada, návod

celé postupy činností (napr. administratívnych), grafická vizualizácia zmien
(napr. v zákonoch), definovanie skupín obyvateľstva, ktorých sa správa najviac týka,

vymenovanie štatisticky najrozšírenejších hrozieb, preventívne varovania
pred ohrozeniami (počasie, kriminalita), vyjadrenia štátnych orgánov a odborníkov/čok,

nabádanie k dôslednému preverovaniu rôznych skutočností

12.
životné prostredie

a ekologické
správanie

konkrétny prípad narušenia životného prostredia, príčina a poukázanie na pôvodcu/kyne,
oslovovanie kompetentných v snahe o nápravu, apel na dodržiavanie zásad

ochrany životného prostredia, ekologicky výchovný prístup
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13.
kultúrno-spoločen-

ské podujatie

rozhovory s organizátormi/kami (zámer, hodnotenie akcie), ankety s návštevníkmi/čkami
(emotívne, zážitkové výpovede), pri tradičných podujatiach zdôraznenie historických

koreňov, detailné zábery na (napr. tvorivé) činnosti

14.
zdravie

a životospráva
príbehy konkrétnych ľudí alebo anketa, zábery z každodenného života ľudí,

názory a rady odborníkov/čok na životosprávu

15. ohrozenie zdravia vymenovanie a rozlíšenie príznakov chorôb, možnosti prevencie, upozornenia lekárov/ok

16.
nešťastie,
nehoda

očité svedectvá (ojedinele videonahrávka) – emotívne reakcie svedkov/kýň,
odhad príčin nešťastia, vinníkov/čok, vyčíslenie výšky škôd, (opakované) zábery
na miesto nehody, rozhovory s príbuznými, známymi obetí, záchranármi/kami

17. reflexia médií
zábery z nakrúcania filmu / z hotového filmu, zdôraznenie exkluzivity získaného

vizuálneho materiálu, rozhovory s tvorcami/kyňami, účinkujúcimi [197/198]

18. hobby
prezentovanie hobby z perspektívy subjektu, dôvody a dôsledky, dĺžka vyznávania

danej záľuby, vysvetlenie jej príťažlivosti, prípadné stanovisko odborníkov/čok

19.
problém

bežných ľudí

problém konkrétneho človeka, rodiny a pod., snímanie domovov ľudí, ich bežného života
sprevádzané ich vlastných komentárom (aký majú problém, čo a ako robia a pod.),

redaktor/ka ako advokát/ka ľudí (zisťuje možnosti pomoci a pod.)

20. škandál
zdôraznenie škandalóznosti určitého činu/konania, volanie po okamžitej náprave,

reakcie kompetentných a/alebo bežných ľudí

21. kuriozita opakovanie vizuálne pôsobivých záberov, redaktor/ka osobne prežíva kuriozitu

22. aplikácia
spravidla kuriózne informácie (prípadne aj zábery) z inej krajiny, hľadanie domácej

analógie, reakcie „našich“ obyvateľov/iek (aj zástupcov/kýň inštitúcií) na nové informácie

23.
ľudský osud

ako emotívna
kategória

prezentovanie zásadných životných zlomov, kurióznych životných situácií,
personálny naratív (pre)rozprávaný televíziou

24. kríza

predpoklad kontinuálneho spravodajského krytia (v porovnaní s „jednorazovým“
nešťastím), expresívny jazyk príslušníkov/čok redakcie, reakcie bežných ľudí

(negatívne, ale aj ironické), zisťovanie príčin a rozsahu krízy u kompetentných,
intenzívna kontrola a kritika práce úradníkov/čok, konštatovanie zlyhania,

nepripravenosti verejnej správy na krízovú situáciu [198/199]
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Obrázok 1 Zvýšená emotívnosť správ o konfliktoch „bežných ľudí“

Obrázok 2 Materializácia symbolických bariér v správach

Obrázok 3 Vizuálna simulácia pohľadu páchateľa
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NEWS FORMATS:
TELEVISION NEWS FROM A DISCURSIVE PERSPECTIVE

Abstract

Michal Bočák (University of Prešov, Prešov, Slovakia)

This study presents a detailed analysis of the television news formats (i.e. routine ways of
dealing with certain themes) based on the discursive perspective and ritual model of commu-
nication and as originally introduced by Altheide and Snow. In its theoretical scope, this article
deals with several aspects of the format, which, as discussed here, is conceptualised as a more
pragmatic entity than genre, and thus—in particular contexts—more appropriate for contem-
porary television news production and its analysis. In the study, conducted on the week-long
sample of all three Slovak televisions (private broadcasters TV Markíza, TV JOJ and public-ser-
vice broadcaster Slovak Television) from December 12–18, 2005, I identified 24 abstract news
themes, which I subjected to analysis emphasising their narrative, verbal and visual character-
istics. Several news formats (e.g. conflict, advice, social progress) are characterised in detail.

Keywords:  television news – news format – genre – news story – theme – structure –
production routines – discourse

Bočák, M. (2009). Spravodajské formáty: pohľad na televízne spravodajstvo
z diskurzívnej perspektívy. Kultura – Média – Komunikace, 1(2), 165-200.

BERICHTERSTATTUNGSFORMATE:
DER BLICK AUF DIE FERNSEHBERICHTERSTATTUNG AUS DER DISKURSIVEN PERSPEKTIVE

Abstract

Michal Bočák (Prešover Universität, Prešov, Slowakei)

In der Studie lege ich eine detaillierte Analyse der Berichterstattungsformate im Fernsehen
vor, d. h. der routinemäßigen Arten der Aufbereitung von gewissen Themen, wie sie ursprüng-
lich bei Altheide und Snow aufgefasst werden. Ich gehe dabei von der diskursiven Perspektive
und der rituellen Auffassung der Kommunikation. Im theoretischen Teil des Aufsatzes beschäf-
tige ich mich mit ausgewählten Formataspekten, wobei ich das Format als eine mehr pragma-
tische Entität verstehe als das Genre. Ich halte deshalb – in gewissen Kontexten – das Format
für mehr geeignetes Konzept für die gegenwärtige Produktion und Analyse der Fernsehbericht-
erstattung an. In der Studie, die Beispiele aller slowakischen Vollformat-Fernsehen (private TV
Markiza und TV JOJ und öffentliches Fernsehen STV) vom 12. bis 18. Dezember 2005 berück-
sichtigt, identifiziere ich 24 abstrakte Nachrichtenthemen, die einer Analyse mit Betonung auf
deren narrative, verbale und visuelle Charakteristika unterzogen werden. Einige Berichterstat-
tungsformate (z.B. Konflikt, Ratgeber, Modernisierung) charakterisiere ich detailliert.

Schlüsselwörter: Fernsehberichterstattung – Berichterstattungsformat – Genre – Nachricht
– Thema – Struktur – Produktionsroutinen – Diskurs

Bočák, M. (2009). Spravodajské formáty: pohľad na televízne spravodajstvo
z diskurzívnej perspektívy. Kultura – Média – Komunikace, 1(2), 165-200.
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FORMATOS NOTICIEROS:
UNA MIRADA SOBRE LAS NOTICIAS TELEVISIVAS DESDE LA PERSPECTIVA DEL DISCURSO

Anotación

Michal Bočák (Universidad de Prešov, Prešov, Eslovaquia)

En este trabajo presento un análisis detallado de los formatos noticieros, es decir, de los
modos rutinarios de tratar ciertos temas, tal como los conciben Altheide y Snow. Al mismo
tiempo parto de la perspectiva discursiva y la concepción de la comunicación ritual. En la par -
te teórica me ocupo de algunos aspectos del formato, el cual concibo más bien en términos
pragmáticos que como género. En algunos contextos, por tanto, considero el formato el tér-
mino  más  oportuno  para  la  producción  y  el  análisis  actuales  de  las  noticias  televisivas.
En el estudio realizado con una muestra del material recogido en los tres canales de televisión
eslovacos (las cadenas privadas TV Markíza y TV JOJ y la cadena pública STV) entre el 12 y el
18 de diciembre de 2005, identifico 24 temas abstracto. El material lo sometí a un análisis cen-
trado en sus características narrativas, verbales y visuales.  Analizo con más detalles varios
formatos noticieros, p. e. conflicto, consejo, modernización. 

Palabras clave:  Noticias televisivas – formato informativo – género – noticia – tema –
estructura – rutinas de producción – discurso

Bočák, M. (2009). Spravodajské formáty: pohľad na televízne spravodajstvo
z diskurzívnej perspektívy. Kultura – Média – Komunikace, 1(2), 165-200.

LES FORMATS DES ACTUALITÉS:
LE JOURNAL TÉLÉVISÉ DANS LA PERSPECTIVE DISCURSIVE

Abstract

Michal Bočák (Université de Prešov, Prešov, Slovaquie)

Dans cette étude je propose une analyse détaillée des formats du journal télévisé, c. à d.
des modes de routine par lesquels sont traités certains thèmes, comme les perçoivent à la
base Altheide et  Snow. Mon point de départ  est  la perspective discursive et la conception
rituelle de la communication. Dans la partie théorique de l’article je me préoccupe de certains
aspects du format que je comprends comme une entité plus pragmatique que le genre. Dans
certains  contextes,  je  considère  donc le  format  comme un concept  plus approprié  pour la
production contemporaine et pour l’analyse du journal télévisé. Dans une étude effectuée à la
base d’un échantillon des trois chaînes slovaques généralistes (les chaînes privées TV Markiza
et TV JOJ et la chaîne publique STV) entre le 12 et le 18 décembre 2005, j’identifie 24 thèmes
abstraits du journal télévisé que j’ai soumis à l’analyse en me concentrant sur leurs caractéris-
tiques narratives, verbales et visuelles. Enfin, je m’efforce de caractériser plus en détail cer -
tains formats des actualités (p. ex. conflit, conseil, modernisation).

Mots clés: Journal télévisé – format des actualités – genre – nouvelle – thème – structure –
des routines de production – discours

Bočák, M. (2009). Spravodajské formáty: pohľad na televízne spravodajstvo
z diskurzívnej perspektívy. Kultura – Média – Komunikace, 1(2), 165-200.
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ФОРМАТЫ НОВОСТЕЙ:
ВЗГЛЯД НА ТЕЛЕВИЗИОННОЕ НОВОСТНОЕ ВЕЩАНИЕ С ДИСКУРСИВНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ

Aннотация

Михал Бочак (Прешовский университет, Прешов, Словакия)

В этом исследовании мы передаем детальный анализ телевизионных новостных
форматов, т.е. обычных способов обработки определенных тем, как их понимают
Алтеайд и Сноу. При этом мы исходим из дискурсивной перспективы и ритуального
понимания  коммуникации.  Теоретическая  часть  статьи  посвящена  отдельным
аспектам  формата,  который  понимается  нами  как  прагматическая  сущность,
не  как  жанр.  Формат  при  этом  —  е  определенных  контекстах  —  мы  считаем
наиболее  важным  концептом  для  современного  продюссирования  и  анализа
телевизионного новостного вещания. В исследовании, проведенном на примере всех
немногих словацких полноформатных телевизионных каналах (частных каналах TV
Markiza  и  ТV  JOJ,  а  также  общественной  телевизионной  службы  STV)  с  12  по  18
декабря  2005г.,  зафиксировано  24  абстрактных  темы  новостей,  которые  мы
подвергли  анализу  с  упором  на  их  нарративные,  вербальные  и  визуальные
характеристики.  Несколько  новостных  форматов  (напр.,  конфликт,  совет,
модернизация) описаны в работе более подробно.

Ключeвыe  слова:  телевизионные  новости  —  новостной  формат  —  жанр  —
новость — тема — структура — продюсерские навыки — дискурс

Bočák, M. (2009). Spravodajské formáty: pohľad na televízne spravodajstvo
z diskurzívnej perspektívy. Kultura – Média – Komunikace, 1(2), 165-200.
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