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ABSTRAKT

Dizertačná práca podrobne vykladá problematiku televízneho spravodaj-
stva, pričom sa opiera o diskurzívnu perspektívu a rituálový náhľad na ko-
munikáciu.  Po  obsiahlom  definovaní  pojmov  diskurz,  mediálny  diskurz
a spravodajský diskurz opisuje najvýznamnejšie novodobé trendy v televíz-
nom spravodajstve. Na základe módov sa charakterizujú verbálne, hudobné
a  vizuálne  prostriedky  televízneho  spravodajského  diskurzu,  uvažuje  sa
o  štruktúre  spravodajskej  relácie  a  jej  postavení  v  súčasných  vysielacích  
štruktúrach slovenských televízií. Spravodajské príspevky sú opísané z per-
spektív naratológie a teórie žánrov, ako aj s použitím konceptu spravodaj-
ských formátov (rutinných spôsobov spracúvania tém). Po vymedzení je ana-
lyzovaných 24 abstraktnejších tém správ, pričom sa pozornosť sústredí na ich  
naratívne, verbálne a vizuálne charakteristiky.

Kľúčové slová:  Televízne spravodajstvo.  Diskurz.  Výrazové prostriedky.  
Spravodajská relácia. Naratív. Žáner. Formát.

ABSTRACT

This dissertation thesis presents a detailed analysis of the television news  
based  on  the  discursive  perspective  and  ritual  model  of  communication.  
Apart from definitions of discourse, media discourse and news discourse this  
thesis  characterises the most important contemporary trends in television  
news. Based on modes,  the thesis  distinguishes verbal,  musical and visual  
elements of the television news discourse. Furthermore, the thesis deals with  
the structure of the news bulletin and its position in the contemporary pro-
gramming of the Slovak televisions. News is presented from the perspective  
of narratology and genre theory with use of the concept of news formats  
(routine ways of dealing with certain themes). The thesis presents the ana-
lysis of 24 abstract news themes with emphasis on narrative, verbal and visu-
al characteristics.

Keywords: Television news. Discourse. Discursive Expressions. News bul-
letin. Narrative. Genre. Format.
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PREDHOVOR

Na začiatku mojej práce stál silný predchádzajúci teoretický záujem o televízne 

spravodajstvo. V tom čase ma oslovovala hlavne semiotika a možnosti aplikovania 

jej konceptov a metód v skúmaní spravodajstva.

Neskôr, keď som sa snažil – najprv sám pre seba, potom kvôli predmetom, ktoré 

som vyučoval – „vyrovnať sa“ s pojmom diskurz, zistil som, že práve diskurzívno-

analytický prístup by mohol byť omnoho zaujímavejším, invenčnejším smerom,

a to nielen pre svoju módnosť, ale predovšetkým pre evidentnú schopnosť riešiť 

problémy novým, viac interpretatívnym než deskriptívnym spôsobom.

Napokon som narazil na teóriu Davida Altheida a Roberta Snowa: najprv to bola 

len  stručná definícia  mediálneho (spravodajského)  formátu v klasickej  učebnici 

Denisa McQuaila. Formát sa v nej, vychádzajúc z Altheidových a Snowových prác, 

charakterizoval ako „šablóna pre narábanie so špecifickými témami v medziach 

žánru“ (McQuail, 1999, s. 297). Táto myšlienka ma ihneď zaujala: s konkrétnym 

spôsobom spracúvania konkrétnych tém v spravodajstve – nech som sa akokoľvek 

snažil hľadať viac zdrojov – som sa spravidla stretával len v príručkách praktickej 

žurnalistiky, v útlych produkčných manuáloch. Zákonite nasledoval zrod otázky, 

ako žurnalisti, ktorých reportáže každodenne (laicky, ale i „poučene“) sledujem(e) 

v hlavných správach – narábajú s určitými témami, aké sú pravidlá, ktoré „vidím“, 

ktoré si uvedomujem, ale nie som ich schopný systematicky artikulovať. Uvedo-

moval som si teda, že niektoré rozdiely sú síce zjavné na prvý pohľad, zároveň som 

však začal zvažovať možnosti exaktnejšieho skúmania „formátov“; premýšľal som, 

ako nájsť a uplatniť postup, pomocou ktorého by som sa o spravodajských formá-

toch dozvedel viac. Tento proces, ako aj jeho výsledky, obsahuje predložená dizer-

tačná práca.

Môj školiteľ, doc. PhDr. Juraj Rusnák, CSc. mi pri práci nechával značnú te-

matickú a metodologickú slobodu; smerovanie v našich rozhovoroch o ďalších po-

stupoch viac naznačoval, než striktne určoval. Takýto liberálny prístup mi umož-
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nil aktívne hľadať (a azda aspoň čiastočne nájsť) svoju teoreticko-metodologickú 

pozíciu v rámci štúdia médií. V opísanej atmosfére azda nie je prekvapením, že sa 

táto napokon nelíši od pozície, ktorú som „objavil“ a obľúbil si u svojho školiteľa 

už pred ôsmimi rokmi, keď som mal možnosť po prvýkrát prísť s ním do kontaktu: 

je to tolerantný postoj k novým veciam, snaha pochopiť ich z pozície bežných ľudí 

(ako mediálnych tvorcov, tak i používateľov médií), ale aj ochota vzdať sa z času 

na čas svojho vkusu a „prehŕňať sa“ v rozmanitých mediálnych textoch s prostým 

cieľom – vedieť viac o tom, ako „to celé“ funguje. Za toto patrí Jurajovi Rusnákovi 

moje úprimné poďakovanie.

Michal Bočák
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ÚVOD

Vymedzenie teoretického problému a cieľov práce

Hlavným cieľom dizertačnej práce je ucelená a multiperspektívna charakteristi-

ka diskurzu televízneho spravodajstva, snaha odpovedať na otázku, voľnejšie for-

mulovateľnú slovami „ako – a prečo práve istým spôsobom – televízne spravodaj-

stvo funguje“, ale tiež aké komplexné spôsoby (v práci ich budem nazývať aj  for-

mátmi )  tvorcovia spravodajstva rutinne využívajú na prezentovanie konkrétnych 

tém.

V snahe dosiahnuť uvedený cieľ sa v práci opieram o viacero postupov:

– podrobné definovanie pojmu diskurz v širších súvislostiach,

– vymedzenie mediálneho a spravodajského diskurzu a užšie diskurzu televízneho 

spravodajstva a opis jeho aktuálneho stavu a vývinových trendov,

– podrobná  charakteristika  výrazových  prostriedkov  využívaných  spravodaj-

stvom,

– opis postavenia a funkcie spravodajskej produkcie v bezprostrednom kontexte 

televízneho vysielania (osobitne na Slovensku),

– charakteristika textových štruktúr spravodajských príspevkov (naratívne a žán-

rové špecifiká),

– vymedzenie spravodajských formátov ako ustálených spôsobov narábania s té-

mami, návrh spôsobu ich skúmania a ich hĺbková analýza.

Dva prístupy k spravodajstvu: informačný a diskurzívny

Výskum televízneho spravodajstva (i spravodajstva vo všeobecnosti) na Sloven-

sku  sa  dosiaľ  zameriaval  na  predovšetkým  textovú,  žánrovú  charakteristiku 

spravodajskej  produkcie  (najmä lingvistika,  teória  žurnalistických žánrov),  pod-
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mienky adekvátnej recepcie spravodajstva (teória žurnalistiky s pomocou poznat-

kov lingvistických disciplín) prípadne na obsahovú skladbu spravodajstva (napr. 

sociologické prístupy, najmä v aplikovanom výskume, ako sú napr. monitoringy 

spravodajských relácií). Vo svetovom kontexte zatiaľ teoretici – približne od 70. 

rokov 20. storočia – postupne začali na spravodajstvo nahliadať ako na „špecifický 

typ kultúrneho diskurzu“ (Lapčík, 2008) a v rámci rodiacich sa štúdií (resp. analý-

zy) diskurzu podrobili spravodajstvo obdivuhodne rozsiahlej analýze.

Túto dualitu analytických prístupov (paradigiem) k spravodajstvu môžeme zhr-

núť pod označenia informačný a diskurzívny prístup. Marek Lapčík, inšpirujúc sa 

dielom Petera Dahlgrena, prvý z prístupov sumarizuje takto:

„ ‚ Informačný model‘  zahŕňa prístupy, ktoré skúmajú obsah spravodajstva z hľadiska jeho 
objektivity, vyváženosti, zrozumiteľnosti, kritérií a charakteristík udalostí, ktoré ovplyvňujú 
to, či bude zaradená do spravodajstva a pod. Na strane publika môže byť skúmané napríklad 
jeho porozumenie informácii, miera zapamätateľnosti atď.“ (Lapčík, 2002, s. 18)

Novšie  diskurzívne  chápanie  vychádza  z  teórie  sociálnej  konštrukcie  reality 

(Berger – Luckmann, 1999), podľa ktorej si každé spoločenstvo realitu symbolicky 

utvára prostredníctvom systému označujúcich praktík (diskurzu), pričom táto kon-

štrukcia je východiskom pre každodenné konanie jednotlivcov a inštitúcií. Rozho-

dujúcim cieľom výskumu spravodajstva ako typu diskurzu (t. j. ako neprerušenej 

artikulácie neustále prebiehajúcej interpretácie skutočnosti) sa teda stáva poznanie 

procesov, ktorými sa prostredníctvom správ vytvára isté nazeranie na svet – také, 

ktoré nám umožňuje označiť ho za „náš“ svet a vyjadriť sa, aký „je“.

James Carey sa vo svojej monografii  Communication as Culture (Komunikácia 

ako kultúra, 1989; pozri aj poznámku 2 na s. 134) snaží vyargumentovať opodstat-

nenosť presmerovania globálneho uvažovania o povahe komunikácie od predstavy 

transmisie  („prostého“  prenosu  informácií,  ako  je  to  v  informačnom  prístupe

k spravodajstvu) k chápaniu komunikácie ako rituálového konania, pričom komu-
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nikáciu  definuje  slovami  „symbolický proces,  v  ktorom je  realita  produkovaná, 

udržiavaná, opravovaná a transformovaná“ (Carey, 1989, s. 23).1

Rituál je široko chápaný ako nekonečne opakovaná, vysoko formalizovaná a e-

mocionálne nabitá verejná udalosť s osobitným vyznením pre jej priamych účast-

níkov, v druhotnom dôsledku aj pre kultúru ako celok (napr. pre špecifickú komu-

nitu, ale aj národ; definícia rituálu podľa Grossberg et al., 1998, s. 20). Televízne 

spravodajstvo je systémom každodenne, rutinne produkovaných a vnímaných, sil-

ne formalizovaných textov (jeho štruktúra a výrazové prostriedky sú veľmi ustá-

lené). V čase jeho vysielania sa ľudia vzdávajú iných činností, aby ho mohli sledo-

vať  a stáva sa  východiskom pre množstvo ďalších komunikačných aktov (napr. 

rozhovory ľudí o tom, čo „dávali“ v správach, analýzy aktuálneho diania v publi-

cistike)  i  sociálne  konanie  vôbec  (napr.  odvolávanie  verejných  predstaviteľov, 

zmeny spotrebiteľského správania a pod.),  má teda aj individuálne emocionálne 

vyznenie, aj nespočetné sociálne dôsledky.

Rovnako ako Lapčík (2002, 2008) sa domnievam, že odklon od tradičného chá-

pania spravodajstva ako sprostredkúvania (transmisie) informácií k jeho výkladu 

ako  špecifického  prostriedku  konštrukcie  a  konzervácie  reality,  je  teoreticky 

prínosný, a preto sa súvisiace koncepty diskurzu a rituálu tiahnu celým textom 

mojej dizertačnej práce.

Stručný prehľad jednotlivých kapitol

Jadro dizertačnej práce tvorí dovedna šesť kapitol: po štyroch teoretických kapi-

tolách nasledujú metodologická a analytická kapitola. Toto členenie je, pochopiteľ-

ne, do istej miery iba formálne, pretože napr. 2. a 3. kapitola okrem syntézy aktu-

1 Carey na podporu svojich myšlienok cituje i výrok Johna Deweyho, v ktorom prvá časť súvetia 

zodpovedá prenosovej  a druhá rituálovej  perspektíve:  „Spoločnosť existuje nielen  pomocou 

transmisie, pomocou komunikácie, ale možno povedať, že rovnako existuje v transmisii, v ko-

munikácii“ (Dewey, 1916; cit. in Carey, 1989, s. 13; kurzíva M. B.).
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álnej teórie predkladajú výsledky mojej dlhodobej analýzy televízneho spravodaj-

stva (aj keď v porovnaní s analytickou kapitolou sú skôr akýmsi „vedľajším pro-

duktom“ výskumu).

Prvú kapitolu začínam širšou rozpravou o diskurze ako pojme a termíne, pri 

ktorom sa stretávajú súčasné humanitné a sociálne vedy. Predostieram rôzne prí-

stupy k diskurzu a snažím sa ich explikovať, miestami aj voľnejším spôsobom vý-

kladu. Hlavnými okruhmi tejto časti sú vzťah diskurzu a jazyka, konania, repre-

zentácie a ideológie. Po nasledujúcej krátkej charakteristike mediálneho diskurzu 

sústreďujem svoju pozornosť  na spravodajský diskurz:  najskôr na jeho základné 

črty, potom trendy, ktoré možno pozorovať v jeho súčasnom (či nedávnom) vý-

vine. Tu sa podrobne zaoberám 1. komercializáciou a komodifikáciou spravodaj-

stva, t. j. jeho podriaďovaním všeobecným zákonitostiam trhu a premenou na to-

var, 2. entertainizáciou (zozábavňovaním) spravodajstva, ktorá najčastejšie ústi do 

kombinovania informovania a zábavy (tzv. infotainmentu) a napokon 3. zmenou 

vnímania vzťahu realita – mediálna reprezentácia, teda nepriamo otázkami exis-

tencie „pravdy“ či „objektivity“ spravodajstva, žurnalistiky i médií vôbec.

Úlohou  ďalších  troch  kapitol  je  definovať  základné  pojmy  spravodajského 

diskurzu, dôkladne (ale vzhľadom na tému práce, pochopiteľne, výberovo) charak-

terizovať  spravodajstvo  v  širšom kontexte  diskurzu televízie  ako  komplexného, 

multimodálneho (multikódového) média: ide o jeho prvky a ich funkčné hodnote-

nie, štruktúru správy a spravodajstva a postavenie spravodajstva v systéme televíz-

nej produkcie vôbec. Všetky tieto prvky poskytujú esenciálne pojmové univerzum 

i znalostný a myšlienkový rámec pre neskoršiu interpretáciu.

Druhá kapitola predkladá poznatky o fungovaní jednotlivých semiotických sú-

stav v televíznom spravodajstve, zhŕňa prvky, ktoré môžeme nazvať diskurzívne 

(výrazové) prostriedky: nielen jazykové – podrobne v nej mapujem podoby a úlo-

hy hudby v spravodajstve, dynamického i statického obrazu a možnosti ich spolu-
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práce.  V závere predstavujem Hartleyho (1994) koncepciu vizuálnych a verbál-

nych štruktúr televíznych správ.

Tretia kapitola je pohľadom na televízny spravodajský celok, teda spravodajskú 

reláciu. Po načrtnutí možnej typologizácie spravodajských relácií a charakteristic-

kých vlastností  jednotlivých typov sa  zameriavam na kompozíciu  spravodajskej 

relácie. Delím ju na rámcové a vlastné informačné zložky, pričom každú z nich 

opisujem  v  samostatnej  časti.  Funkčne  interpretujem  jedny  z  najvýraznejších 

elementov spravodajskej relácie – správu dňa a tzv. spravodajskú bodku a poza-

stavujem sa nad podobou a funkciou spravodajských blokov. Ďalej, nadväzujúc na 

výklad o komodifikácii a komercializácii spravodajstva z prvej kapitoly, zaoberám 

sa rozmanitými možnosťami jeho propagácie. V zvyšnej časti kapitoly predkladám 

text o postavení spravodajstva v štruktúre celoslovensky vysielajúcich plnoformá-

tových televízií, o programových stratégiách, ktoré sa viažu na spravodajské relá-

cie (keďže práve ony sú dominantou prvej hodiny ekonomicky najvýznamnejšieho 

hlavného vysielacieho času).

Štvrtá  kapitola vychádza  z  postulátu  centrálnej  pozície  narácie  v  kultúrnom 

priestore. Zhŕňa prístupy, ktoré chápu správu ako špecifický naratív, ktorý o svete 

vypovedá a práve tým mu dáva, pripisuje (určitý) zmysel. Zhŕňam tu snahy vy-

braných  autorov  o  opísanie  (aspoň  do  istej  miery  invariantnej)  štruktúry 

spravodajského naratívu a funkcie konkrétnych elementov narácie. Na explikáciu 

naratívnej štruktúry nadväzujem charakteristikou žánru a predložením koncepcií 

žánrového  triedenia  televíznych  správ.  Napokon  sa  dostávam  ku  konceptu 

spravodajského formátu – označenia pre rutinné spracúvanie určitých tém –, ktorý 

je základom vlastnej analýzy.

V  piatej kapitole predkladám podrobnú charakteristiku použitých metód, pri-

čom sa pridržiavam Silvermanovho odporúčania uprednostniť v kvalitatívne orien-

tovaných prácach „autobiografický štýl“, t. j. opis „prirodzenej histórie svojho vý-

skumu“ (Silverman, 2005, s. 250). Keďže relevantných metodologických publikácií 
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domácej  proveniencie je minimum (resp.  metodológii  sa,  žiaľ,  v publikovaných 

domácich odborných štúdiách nevenuje priveľká pozornosť), obraciam sa najmä na 

publikácie so zahraničným autorstvom. V tejto kapitole sa vzhľadom na úzkosť 

problematiky snažím skôr „hľadať cestu“ skúmania spravodajských formátov. Po 

opise konštrukcie výskumnej vzorky (týždenný záznam hlavných spravodajských 

relácií  slovenských plnoformátových televízií  z  obdobia  12.  –  18.  12.  2005)  sa 

podrobnejšie venujem otázke transkripcie audiovizuálnych komunikátov a apliku-

jem mierne upravený a podľa potreby doplnený model Deacona et al. (1999, s. 227 

– 237).

Vlastný text dizertačnej práce uzatvára šiesta kapitola, založená na prezentácii 

zistení  uskutočneného  výskumu  spravodajských  formátov  (interpretovaný  opis 

dát) a ich nasledujúcej vzájomnej konfrontácii. Tu roztrieďujem správy do tematic-

kých kategórií a všímam si, ako sa s jednotlivými témami narába. Snažím sa identi-

fikovať invariantné postupy prezentácie tém, ktoré v 4. kapitole v súlade s koncep-

ciou Altheida a Snowa (1979, cit. podľa McQuail, 1987, s. 201) nazývam spravodaj-

ské formáty. Podrobne opisujem kľúčové charakteristiky dvadsiatich štyroch for-

mátov identifikovaných vo svojej výskumnej vzorke a snažím sa ich zaradiť do šir-

šieho teoretického kontextu predostretého v teoretických kapitolách.

18



1 DISKURZ, MEDIÁLNY DISKURZ, SPRAVODAJSKÝ DISKURZ

1.1 Diskurz

Pojem diskurz od svojho vzniku prekonal zreteľný vývin a získal mnoho vý-

znamov; jeho poňatie sa menilo v závislosti od konkrétneho autora, vedného od-

boru, bádateľskej školy a pod., takže keď sa ho v súčasnosti pokúšame jednoznač-

nejšie vymedziť, narážame na problém značnej diverzity jeho definícií. V nasledu-

júcom texte sa pokúsim načrtnúť aspoň základnú typológiu definícií diskurzu, ako 

aj (a to predovšetkým) poukázať na ich spoločné črty. Porozumenie súčasnej kon-

cepcii diskurzu je, podľa môjho názoru, nevyhnutné na to, aby som sa mohol po-

kúsiť  o  vysvetlenie  fungovania  televízneho spravodajstva  ako svojbytného typu 

mediálnej produkcie.

Definície diskurzu najvšeobecnejšie môžeme rozdeliť na užšie a širšie, čo najviac 

súvisí s faktom, či je diskurz definovaný z pozície jedného vedného odboru, alebo 

sa berú do úvahy poznatky viacerých vied v snahe o syntézu rozmanitých prí-

stupov. Azda by bolo prínosné rozlíšiť jednotlivé ponímania diskurzu aj na základe 

tradičného (a dodnes ešte do istej miery pretrvávajúceho) rozdelenia vied na hu-

manitné a  sociálne,  pričom v rámci prvých išlo  skôr o  sústredenie sa  na jazyk

a jeho vnútornú štruktúru, zatiaľ čo v druhom sa akcentovalo sociálne „okolie“ 

jazyka. Ako aktuálne najadekvátnejšie východisko z ešte stále sa prejavujúcej izolo-

vanosti jednotlivých disciplín a ich teórií a metodológií sa pokúsim načrtnúť obry-

sy  interdisciplinárneho,  ale  hlavne  transdisciplinárneho  chápania  a  výskumu 

diskurzu.

1.1.1 Vzťah pojmov diskurz a jazyk

Úzka jazykovedná definícia uvažuje o diskurze ako o akýchkoľvek textových 

útvaroch, prevyšujúcich svojím rozsahom vetu (napr. Stubbs, 1983, cit. in Jaworski 

– Coupland, 1999, s. 1; Schiffrin – Tannen – Hamilton, 2001, s. 1; kritický výklad 
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Černý, 1996, s. 375n.). Zdá sa teda, že v tomto prípade máme do činenia s čiastoč-

nou synonymiou výrazu s pojmom text. Diskurz v uvedených kontextoch odkazuje 

najčastejšie na realizované prehovory, a tak má významovo blízko k saussurovské-

mu pojmu parole. Vzhľadom na sociálnu povahu človeka a primárnosť rečovej in-

terakcie v spoločenskej štruktúre je diskurz často stotožňovaný s dialógom (pozri 

napr. Stenström, 1994; van Dijk, 1983; štúdie v zborníku Čmejrková – Hoffman-

nová, 2003, tam aj všeobecne o diskurze stať Krausa, s. 13 – 39).

S diskurzom etymologicky súvisia aj jeho poslovenčené hovorové podoby, uvá-

dzané v Krátkom slovníku slovenského jazyka:  diškurz = rozhovor, debata a od-

vodené sloveso  diškurovať,  t.  j.  zhovárať  sa,  rozprávať  sa,  debatovať,  besedovať 

(Kačala – Pisárčiková – Považaj, 2003), teda opäť slová jednoznačne odkazujúce na 

dialóg.

Vzťah diskurz = dialóg do istej miery, samozrejme, platí, pretože na to, aby urči-

tá spoločnosť existovala a aby vytvorila a ďalej rozširovala, upevňovala svoju myš-

lienkovo ucelenú predstavu o svete (t. j. diskurz, ako ho definujeme ďalej), musia 

jej členovia nevyhnutne interagovať, komunikovať, vstupovať do dialógu. Diskurz 

teda v princípe nejestvuje  bez dialógu ako svojej  primárnej  sociálnej  realizácie, 

rovnako je nepravdepodobné, že sa v dialógu nebude odrážať diskurz. Vilém Flus-

ser (2000) napriek tomu oba pojmy, podľa mojej mienky adekvátne, rozlišuje: kým 

dialóg podľa neho slúži na syntézu novej informácie v aktuálnom komunikačnom 

akte, diskurz sprostredkúva (zabezpečuje) uchovávanie a šírenie informácií v čase.2

2 Viacerí vplyvní komunikační teoretici poukazujú na to, že komunikáciu nemožno obmedziť 

výhradne na synchrónny prenos informácie. Napr. Régis Debray, pri položení základov medi-

ológie v roku 1979, upozornil, že dovtedajšie modely komunikácie preceňujú šírenie informá-

cií v priestore, kým rovnako dôležitá je ich transmisia v čase (Debray, 2004). Niektorí bádate-

lia – každý svojsky – na základe prístupu ku komunikácii vytýčili dve základné paradigmy 

komunikačných štúdií.

Carey v 80. rokoch 20. storočia (Carey, 1989) ako opozitum transmisívneho (prenosového)  

chápania, v ktorom je komunikácia konceptualizovaná  ako prenos informácií,  uvádza o čosi 
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Metóda pomenúvaná ako analýza diskurzu býva z uvedených dôvodov často za-

mieňaná s analýzou konverzácie (conversation analysis) , v ktorej sa sleduje jazy-

kové správanie jednotlivých komunikantov ako účastníkov dialógu, striedanie ich 

rol,  ich komunikačné zámery a z nich vyplývajúce stratégie.  Taktiež sa možno 

stretnúť  s  prístupom,  v  ktorom  sa  v  rámci  analýzy  diskurzu  pracuje  hlavne

s gramatickou štruktúrou textu. Analyzovať diskurz však nie je úplne to isté ako 

analyzovať  jazyk  (hoci  jazyková  analýza  je  pri  analýze  diskurzu  nepochybne 

kľúčovou  zložkou;  tu  veľmi  záleží  na  komplexnej  povahe  konkrétneho  typu 

diskurzu).

1.1.2 Diskurz ako „produkt“ postštrukturalizmu

Pojem jazyk bol po tom, čo centrálnu pozíciu v modernej (predovšetkým – no 

nielen – európskej) lingvistike 20. storočia obsadil Saussurovými tézami inšpirova-

ný štrukturalizmus, neraz redukovaný len na samotný symbolický systém, pričom 

jeho sociokultúrny kontext bol na istý čas nútený ustúpiť do pozadia. Ako reakcia 

na sústredenie záujmu jazykovedy na synchrónny rozmer jazyka ako znakového 

systému (langue), pozostávajúceho z inventára prvkov a ich vzťahov (t. j. štruktú-

ry; odtiaľ aj názov smeru), sa zhruba v 60. až 70. rokoch 20. storočia objavuje po-

stštrukturalizmus,  ktorý  kritizuje  obmedzenosť  predchádzajúcej  paradigmy  na 

skúmanie jazyka „zvnútra“. Postštrukturalisti sa pokúšajú „vystúpiť z textu“, snažia 

sa nazerať na jazyk ako fenomén historicky produkovaný a reprodukovaný istým 

spoločenstvom ľudí.

užšie rituálové poňatie komunikácie (neskôr nazývané kulturálne), podľa ktorého komuniká-

cia slúži na zachovanie kultúry v čase.

John Fiske (1990, s. 2) zas na základe podobných východísk pomenúva dve „komunikačné 

školy“:  do protikladu k staršej  procesuálnej škole, ktorá vysvetľuje komunikáciu ako proces 

prenosu informácie, stavia semiotickú školu (zaoberá sa témami, ako sú význam, interpretácia, 

porozumenie a pod.).
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Ako v slovníkovom hesle venovanom diskurzu sumarizuje John Hartley, použí-

vanie termínu diskurz je práve jednou z reakcií na jednostrannosť štrukturalistic-

kého synchrónneho skúmania jazyka (Hartley, 2002, s. 73). Napokon, vo vede je 

pomerne bežné nahradiť termín, ktorý sa ukázal denotatívne a/alebo konotatívny-

mi väzbami príliš obmedzujúci, termínom úplne novým, „nepoškvrneným“. Hart-

ley tiež konštatuje, že slovo diskurz akoby bolo zároveň substantívom i verbom, 

čím myslí jeho potenciál zároveň pomenúvať aj statické – produkt, aj dynamické – 

činnosť (tvorbu). Skutočne, jazyk v čisto štrukturalistickom chápaní evokoval skôr 

produkt,  samotný  výsledok  symbolickej  (označujúcej)  aktivity;  diskurz  však 

označuje ako jej produkt, predmet, tak aj akt, proces, v ktorom akýkoľvek sym-

bolický systém vzniká, v ktorom sa ustaľujú významy znakov ako rámci systému, 

tak aj v pragmatickej rovine (t. j. vo vzťahu znak – používateľ). Dôrazne teda pre-

pája synchrónnu a diachrónnu os jazyka.

Diskurz ako alternatíva k jazyku tiež prekonáva dôležité obmedzenie, ktoré štú-

diu ľudskej komunikácie vtláča centrálna pozícia prirodzeného jazyka: symbolic-

kých (znakových) systémov, ktoré slúžia na referovanie o skutočnosti („jazykov“), 

je v skutočnosti omnoho viac. Vo filmovej vede sa napr. môžeme stretnúť s meta-

forickým termínom jazyk filmu, výrazom označujúcim prostriedky, ktoré slúžia na 

konštruovanie určitého významu filmu, ako sú napr. uhol snímania kamery, veľ-

kosť a dĺžka záberu, osvetlenie či strih, ale aj reč postáv, hudba atď.

1.1.3 Sociálne chápanie diskurzu

Širšie, sociálne chápanie diskurzu, inšpirované predovšetkým dielom Michela 

Foucaulta (napr. Foucault, 2002 [1969]),3 vychádza z neoddeliteľnosti  produkcie

3 Podrobný rozbor Foucaultových myšlienok, inšpirujúcich analýzu diskurzu, pozri u Normana 

Fairclougha (2006, s. 37n. a najmä s. 55 – 61). Fairclough tu (na s. 55 – 56) zhŕňa atribúty 

Foucaultovo chápania diskurzu do piatich bodov: 1. konštitutívna povaha diskurzu, 2. dôleži-

tosť  interdiskurzivity a intertextuality,  3.  diskurzívna podstata moci,  4.  politický charakter 

diskurzu a 5. diskurzívna povaha sociálnej zmeny.
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a  recepcie  kultúry  a  definuje  ho  ako  relatívne  súdržný  systém  spoločensky 

produkovaných a reprodukovaných označujúcich praktík a reprezentácií ako nimi 

dočasne fixovaných výsledkov, ktorý sa vyvíja v konkrétnom kultúrnom časopries-

tore v závislosti od materiálno-technologických a sociálne-inštitucionálnych pod-

mienok v tesnej súvislosti so sociálnymi vzťahmi a praktikami. Zväčša sa viaže na 

konkrétnu tematickú oblasť, súvisiacu s konkrétnym spoločenským konaním (so-

ciálnymi praktikami;4 túto tézu ešte rozvediem ďalej) a tvorí tak paradigmu (rá-

mec) vedenia, komunikovania a konania v/o tejto oblasti.  Diskurz teda rámcuje, 

tvaruje napr. komunikáciu neznámych ľudí vo výťahu, rodičov s deťmi na ihrisku 

či poslancov v parlamente.

Ako príklady uvediem dve definície diskurzu, pochádzajúce od autorov publi-

kujúcich na multidisciplinárne „sýtenom“ poli komunikačných a mediálnych štú-

dií.

1. Podľa Johna Fiskeho je diskurz „jazyk alebo [iná] sústava reprezentácií [skutoč-

nosti], ktorá sa spoločensky vyvinula s cieľom dať do obehu koherentnú sadu 

významov o  nejakej  tematickej  oblasti“  (Fiske,  1987,  s.  14;  cit.  in  McQuail, 

1999, s. 269).5

2. Peter Dahlgren zasa hovorí, že diskurz je „špecifický a konzistentný spôsob po-

užívania jazyka a symbolov, ktorý produkuje význam a definuje kontext, čím 

nám pomáha dodávať zmysel skúsenostiam každodenného života“ (Dahlgren, 

1985; cit. in Lapčík, 2002, s. 18).

4 Praktika (angl.  practice) je,  slovami Barkera (2006, s.  158),  „spôsob, ktorým sa niečo robí, 

akcia, určité uplatnenie alebo výkon, ktoré sú dôsledkom zámeru, zvyku alebo rutiny“. Jazyk

a konanie začala neoddeliteľne spájať moderná lingvistika napr. v teórii rečových aktov Johna 

L. Austina. Nerozlučnosť jazyka a každodenných činností sa neskôr spojila aj vo foucaultov-

skom poňatí diskurzu.

5 Porov. aj definíciu Normana Fairclougha: „Diskurz je spôsob označovania určitej sféry sociál-

nej praxe z určitej perspektívy.“ (Fairclough, 1995, cit. in Wodak, 2001, s. 66)
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Ako vidno, obe definície vytýčením zdôrazňujú jazyk ako primárnu sústavu re-

prezentácií,  no  zároveň  nezabúdajú  na  iné  symbolické  systémy:  v  televízii  to 

okrem  prirodzeného  jazyka  bude  aj  statický  obraz,  videosekvencia,  hudba;  no 

napr. v priamej, nemediovanej komunikácii musíme počítať aj so znakmi z iných 

semiotických pásem (napr. významom pripisovaným vôni, kde je lacná voňavka 

symbolom nižšieho socioekonomického statusu či nedbanlivosti, prípadne aj Veľ-

kej noci, naopak, drahý luxusný parfum je symbolom príslušnosti nositeľa k vyššej 

triede, resp. márnotratného človeka). Fiskeho definícia slovami „s cieľom“ posúva 

do popredia funkčnosť diskurzu. Slová „koherentný“ i „konzistentný“ poukazujú 

na to, že diskurz je relatívne pevným, súdržným, ustálene štruktúrovaným systé-

mom.  Dahlgren  zahŕňa  do  definície  každodennosť  práve  preto,  že  diskurz  je 

recepčným (interpretačným) filtrom skutočnosti a jej interpretácií v našom bež-

nom živote, a to bez toho, aby sme si to bežne uvedomovali.

1.1.4 Diskurz ako sústava reprezentácií

Reprezentácia reality je komplexná symbolická forma zastupujúca skutočnosť 

ako relatívne ustálený výsledok jej subjektívno-sociálnej transformácie, tiež však 

samotná praktika  vytvárania  zástupných symbolov,  ktorá je  jedným z aspektov 

mediácie, procesu, v ktorom sa v komunikácii pretínajú osi realita – text a pro-

ducent – recipient. Inými slovami, reprezentácia je napĺňaním referenčnej funkcie 

jazyka opísanej Romanom Jakobsonom.

Rané teórie reprezentácie predpokladali,  že jazykový či  iný znak vzniká pod 

priamym vplyvom podoby objektu  (predmetu,  javu),  ktorý  označuje,  ktorý za-

stupuje. Inak povedané, akoby znaky boli výlučne ikonické.6 Podľa novších, hlav-

6 V znakoch môže ikonicita, podobnosť znakov referentu, prevažovať natoľko, že sa nám môže 

zdať, že predmet im sám „vtlačil“ súčasnú podobu. V skutočnosti však nad tým, či znak bude 

ikonický (širšie: či znak vôbec „bude“), rozhoduje (nie nevyhnutne vedome) človek, či pres-

nejšie v zložitých procesoch ustaľovania významu určité kultúrne (jazykové) spoločenstvo, 

diskurzívna komunita.
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ne postštrukturalistických teórií však veci nemajú samé osebe význam, ktorý by 

„odtláčali“ do znaku, nedisponujú nijakou významovou „esenciou“ (na základe tej-

to premisy sa zvykne celý smer filozofie jazyka a teórie významu označovať ako 

esencializmus).

V tomto zmysle štúdiá diskurzu inšpiruje aj teória sociálnej konštrukcie reality 

(Berger – Luckmann, 1999), pod vplyvom ktorej význam veciam okolo seba i sebe 

samému „dáva“ v medziach istého diskurzu až človek vo svojom sociálnom kontex-

te: veci, javy či ľudí a ich charakteristiky konštruujeme až diskurzívnymi praktika-

mi, teda tým, že ich pomenúvame. Aj podľa Jacquesa Derridu (1993) existuje len 

to,  čo sme sa  naučili  vnímať a  čo vieme pomenovať.  Ak niečo nie  je v  našom 

(spoločenskom) vedomí ukotvené v podobe znaku, nemáme šancu všímať si to, ne-

uvažujeme nad tým. Diskurz teda tvaruje komunikáciu celkovo, pretože nedeter-

minuje  len  produkciu  (čo  sa  smie  a  nesmie  hovoriť  z  hľadiska  spoločenských 

noriem), ale aj recepciu sveta (či sa vôbec o niečom hovoriť dá). Ak by sme napr. 

zrakom nevnímali bielu farbu, veci, ktoré nazývame „bielymi“ (napr. papier, sneh) 

by pre nás nejestvovali (nejestvovali by v tej podobe, ako ich „poznáme“).

Koncepcia konštrukcie reality ruší objektovo-subjektový dualizmus,7 predmety 

a javy teda nejestvujú len mimo ľudského subjektu, bez ohľadu na jeho vôľu, zatiaľ 

čo ich vnímanie je vždy len ich reprezentáciou, ale práve človek je aktívny prvok, 

ktorý realitu vytvára. Až človek skutočnosť štruktúruje a dáva jej zmysel, pričom 

toto ozmyselňovanie je nielen individuálne, ale kolektívne (sociálne) rámcované. 

Keďže je tvorcom „svojej“ reality jednotlivec alebo spoločenstvo, môžeme hovoriť 

o rozdielnych realitách (v pluráli). Nerovná distribúcia moci v spoločnosti (porov. 

aj typológiu moci v pozn. 15, s.  20) predpokladá rôzne možnosti presadzovania, 

rozširovania svojej konceptualizácie reality (svojho diskurzu). Navyše, podľa Wil-

7 Pod subjektom tu rozumieme (ľudskú) bytosť, pod objektom čokoľvek, na čo sa sústredí vní-

manie subjektu.
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liama Isaaca Thomasa konanie ľudí reflektuje aktuálnu a prijímanú definíciu reali-

ty, riadi sa teda tzv. definíciou situácie (Petrusek – Miltová – Vodáková, 1994).

Ako príklad sily reprezentácie (či našej viery v jej silu) uvediem narábanie s jed-

ným z našich kultúrne najvýznamnejších symbolov. Možno predpokladať,  že aj 

neveriaci človek by aspoň na chvíľu zaváhal v situácii, keď by sa nasťahoval do 

starého domu a pri pálení pôvodného zariadenia domu by mal vhodiť do ohňa, tak 

ako všetko ostatné,  malý drevený kríž,  ktorý našiel visieť na kuchynskej  stene.

V súčasnom stredoeurópskom kultúrnom časopriestore je kríž natoľko silnou re-

prezentáciou, že by bolo ťažké „len tak“ ju odstrániť, hoci sa v skutočnosti páli len 

kríž, nie kresťanstvo, ktoré symbolizuje. Analogicky spáliť vlajku nejakej krajiny 

neznamená vypáliť samotnú krajinu, ktorá používa vlajku ako svoj symbol, tomuto 

aktu je však napriek tomu zväčša prisudzovaná veľká symbolická sila (v televíz-

nom spravodajstve sa motív znehodnocovania takýchto symbolov objavuje často).

1.1.5 Diskurz a konanie ako nerozlučná dvojica

Súčasná najširšia predstava o diskurze zdôrazňuje pevnosť vzťahu reči a činnos-

ti, neoddeliteľnosť komunikácie a konania, diskurzívnych a sociálnych praktík, za 

čím  možno  vidieť  výraznú  inšpiráciu  napr.  americkou  teóriou  rečových  aktov 

alebo ruskou teóriou rečovej činnosti. Diskurzívne (resp. symbolické, označujúce) 

praktiky (t.  j.  spôsoby,  akými sa  veciam pripisujú pomenovania  a  významy)  sa 

priamo viažu so sociálnymi praktikami (spôsoby, akými sa niečo robí v spoločnos-

ti).

Mnohé prípady každodennej praxe svedčia v prospech ich silného prepojenia, 

ak nie  až  ich zlúčenia.  Napr.  tykanie často neznamená len použitie  inej  formy 

oslovovania než vykania, ale s tykaním sa očakáva aj zmena sociálnych vzťahov 

medzi komunikantmi.  Naopak, tykanie sa objavuje vtedy, ak chce jeden človek 

pred druhým prezentovať svoju spoločenskú nadradenosť (napr. z hľadiska veku, 

pracovného zaradenia; časté hlavne pri konflikte).
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1.1.6 Vzťah diskurzu a ideológie

Štúdium diskurzu, inšpirované kritickou sociálnou teóriou, na rozdiel od tradič-

nej jazykovedy zohľadňuje aj distribúciu moci v spoločnosti prostredníctvom sym-

bolických systémov. Diskurz je vždy tvorený z nejakej perspektívy (uhla videnia 

sveta), napr. dominantný diskurz je budovaný z pohľadu mocenskej elity.

Diskurz  zahŕňa  pravidlá  komunikácie  priznávané  jednotlivým  účastníkom 

komunikácie na základe ich sociálneho statusu. Permanentnou artikuláciou ide-

ológie sa v konečnom dôsledku stáva prostriedkom jej naturalizácie, javí sa teda 

ako „prirodzená“,  „daná“,  (a  preto)  nespochybniteľná  pravda,  rodiaca  sa  svojím 

opakovaním.  Preto  rôzne  sociálne  skupiny  súperia  o  čo  najširšie  akceptovanie 

vlastného diskurzu ako diskurzu dominantného, pretože nadvláda nad (globálnym) 

diskurzom v dôsledku znamená možnosť definovať realitu a sprostredkovane tak aj 

usmerňovať konanie ostatných. Výrazne je to pozorovateľné napr. pri zmene štát-

nej moci, keď sa rozširujú príležitosti vlády usmerňovať obsah i formu mediálneho 

diskurzu (a verejného  diskurzu  všeobecne), pričom je osobitný dôraz kladený na 

jeho inštitucionalizovaných šíriteľov (výmena hovorcov).

Najefektívnejšie pôsobí taká ideológia, ktorá dokáže skryť,  poprieť samu seba 

(Fairclough, 1989, cit. in Deacon et al., 1999, s. 153). O ideológii, ktorá dosiahne 

svoju „neviditeľnosť“, ktorá prestane byť považovaná za kultúrny výtvor, ale „stáva 

sa“ súborom prírodných zákonitostí, prirodzenou pravdou alebo božím zákonom, 

spravidla nikomu ani len nenapadne pochybovať.

1.1.7 Diverzita a vzťahy diskurzov

Diskurzy môžeme rozdeliť podľa jednotlivých sociálnych sfér (napr. mediálny, 

politický, vedecký) alebo na základe užšie špecifikovanej témy (napr. diskurz ne-

znášanlivosti). V rámci diskurzov potom, vzhľadom na ideológiu, ktorú reprezen-

tujú, môžeme rozlíšiť diskurzy dominantné a alternatívne. Akýkoľvek dominantný 

diskurz je konštruovaný takým spôsobom, aby neustále a všetkými možnými pros-
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triedkami zabezpečoval svoje prežitie, tým že ustanovuje v spoločnosti „tichý sú-

hlas“  (angl.  consent)  a  hegemóniu  (nadvládu).8 Alternatívne  diskurzy  obyčajne 

stoja  v  opozícii  proti  dominantnému  diskurzu  a,  keďže  v  danom  historickom 

momente nemôžu dosiahnuť dominantnú pozíciu, snažia sa aspoň pôsobiť subver-

zívne, teda pomaly zvnútra narúšať integritu dominantného diskurzu.

Tiež je možné triediť  diskurzy na základe rovín:  diskurzy a metadiskurzy (t. j. 

diskurzy o diskurzoch, diskurzy „druhého rádu“).

Rozmanité diskurzy vstupujú do rôznych vzťahov. Podľa Guya Cooka (1994,

s. 32) je napr. reklama, tým, že preberá obsah a formu (napr. novinový článok), ale

i tvorcov (napr. celebrity) a príjemcov (napr. mediálne publiká) iných diskurzov, 

typickým parazitným diskurzom. Vo vzťahu symbiózy sú zas napr. politický a me-

diálny  (spravodajský)  diskurz:  globálna  a  národná  politická  diskusia  súčasných 

západných spoločností nemôže fungovať bez médií; médiá závisia od politiky ako 

svojich informačných zdrojov.

Diskurzy ďalej môžu vstupovať napr. do vývinových vzťahov: jeden diskurz sa 

vyvinie (vyčlení) z predošlého a buď koexistujú, alebo nový diskurz zaujme miesto 

pôvodného. Takýto vzťah jestvuje napr. medzi televíznym spravodajstvom a jeho 

priamym predchodcom – filmovým spravodajstvom (a, podobne, širšie – samotné 

spravodajstvo ako typ diskurzu sa vyvinulo omnoho skôr než vznikla televízia či 

médiá vôbec).

Filmová produkcia si veľmi skoro po nástupe televízie – a samozrejme, už v do-

be  „panovania“  rozhlasu  –  uvedomila,  že  súperiť  s  týmito  médiami  v  rýchlosti 

sprostredkovania aktuálnej informácie je zbytočné. Vzhľadom na nové politické

a ekonomické podmienky, v ktorých sa u ľudí posilnila potreba byť pohotovo in-

formovaný, umožnilo televízne spravodajstvo plniť informačnú funkciu v spoloč-

nosti omnoho efektívnejšie ako spravodajský film (reprezentovaný napr. filmový-

mi týždenníkmi) a stalo sa novou sociálnou inštitúciou. Václav Pácl (1995, s. 60) 

8 Koncept hegemónie stručne v Křeček (2004).
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označil „takmer úplnú rezignáciu na funkciu informačnú a aktuálno-orientačnú“ 

filmu za jeho rozhodujúce špecifikum. Vytesnenie jeho informačnej funkcie súvisí 

najmä  so  všeobecným  rozšírením  televíznych  prijímačov  a  ustálením  miesta 

spravodajstva v programovej štruktúre televízií (čím sa, pochopiteľne, vybudoval 

návyk publika, jeden z najpevnejších vôbec).9

1.1.8 Transdisciplinárny prístup ako východisko štúdia diskurzu

Na pochopenie súčasného prístupu k štúdiu diskurzu, ktoré intenzívne kombi-

nuje  teoretické  zistenia  a  metodologické  bázy  rozmanitých  vedných  odborov

a smerov, je vhodné sprehľadniť  vývin vedných disciplín tým, že pomenujeme

a definujeme tri kvalitatívne odlišné konfigurácie vedeckého bádania. V tejto časti 

sa opriem predovšetkým o text Stevena Browna (1997).

Stav, keď sa vedy stretávajú nad spoločným objektom, pričom naň nahliadajú 

vlastnou optikou, úzkostlivo strážiac svoju kompaktnosť a hranice, uvedomujúc si, 

že inak im hrozí nebezpečenstvo rozsýpania na množstvo subdisciplín, disponujú-

cich osamostatňujúcim potenciálom, pomenúvame monodisciplinarita. Avšak tým, 

že sa vedy „majú na pozore“, darí sa im zachovávať nielen seba, ale v konečnom 

dôsledku konzervujú aj tradičné „rozškatuľkovávanie“ poznania (výraz Coopera, 

1992, cit.  in Brown, 1997, s.  87),  ktorého pravá, ideálna tvár by mala byť taká 

spojitá, komplexná, ako je realita sama.10

Interdisciplinarita (medziodborovosť) už pomenúva situáciu, keď vedecké dis-

ciplíny otvorene vstupujú do kooperácií, aby sa navzájom terminologicky alebo/a 

metodologicky obohatili, keď sa na ich styčných plochách rodia subdisciplíny. Ide 

9 Film si informačnú funkciu ponechal vo forme dokumentaristiky – v prípade dokumentu však 

ide o spracúvanie nie aktuálnych, ale gnómických informácií.

10 Multidisciplinarita (mnohoodborovosť) je termín, ktorý sa u nás síce zavše používa, no vo svo-

jej podstate je iný v porovnaní s nasledujúcimi, pretože len konštatuje mnohosť,  početnosť 

(predpona  multi-) (mono-)disciplín, podieľajúcich sa na štúdiu rovnakého objekt, pričom sa 

ale vôbec nevyjadruje k ich povahe ich vzťahov.
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tu vlastne o uvedomenie si  toho, že vedeckou spoluprácou a tvorivou syntézou 

nadobudnutých poznatkov i overených metód možno veľa získať. Pod vplyvom is-

tej „vyčerpanosti“ vied k ich integrácii (tzv. synergii) dochádza postupne najmä od 

70.  rokov 20. storočia. Problém s integráciou, usúvzťažnením týchto poznatkov 

vzniká preto, že každá z vied, ktorá sa podieľa na podobe nových vied (často nazý-

vaných štúdiá, z angl. studies), vnáša do nich stopy vlastných teoreticko-metodo-

logických rámcov (paradigiem) a osobitý terminologický repertoár. Príkladom in-

terdisciplín  sú  sociolingvistika,  psycholingvistika  či  sociálna  psychológia,  ktoré 

vznikajú na pomedzí jazykovedy, sociológie a psychológie (pozri obrázok č. 1).

Kým interdisciplinarita nastoľuje problém postupného stierania hraníc,  trans-

disciplinarita evokuje významy „idúci cez niečo“, prestupujúci, prekračujúci hrani-

ce. V tomto kontexte sa už nezvykne hovoriť o disciplínach (samo slovo „zvádza“

k chápaniu vedy ako pevne vymedzenej, „disciplinovanej“ oblasti), no hovorí sa

o poliach (angl. field).11 Mohlo by sa tak zdať, že transdisciplína je akýmsi parazi-

tom, ktorý zdrojovým disciplínam iba berie. V skutočnosti ich ale v mnohom spät-

ne obohacuje tým, že rozširuje pohľad na objekty ich skúmania. 

Transdisciplinárny výskum vylučuje zo svojich priorít vlastnú inštitucionálnu 

definíciu vedeckej disciplíny (t. j. hľadanie svojej pozície v rámci komplexu vedec-

kého bádania) a stráženie čistoty svojho slovníka, aby celú energiu mohol vyna-

kladať na samotné skúmanie: „vyzýva venovať menej času cibreniu teórie, a viac 

času objavovaniu a prepájaniu, čo [však] znamená smerovanie k večne pohyblivé-

mu horizontu,“ konštatuje v závere svojej práce Brown (1997, s. 93).

Teoreticko-metodologická sloboda transdisciplinárneho výskumu je však v aka-

demickej praxi, kde sa veda stále delí na jednotlivé odbory (čo je z organizačného 

hľadiska viac-menej nevyhnutné) zatiaľ stále relatívna, pretože inštitucionalizácia 

11 Aj keď anglické slovo  field možno preložiť aj ako „odbor“, kvôli odlíšeniu uprednostňujem 

preklad „pole“. V slovenskom prostredí sú totiž slová disciplína a odbor, myslím, vnímané skôr 

ako synonymá.
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v podobe pracovísk stále ostáva žiadanou charakteristikou vedy (rámcovanej roz-

manitými pragmatickými faktormi, ako sú napr. nutnosť vymedziť odbor kvôli ak-

reditačnému konaniu, ponuke uchádzačom o štúdium a pod.). Ako príklady trans-

disciplín uvádzam na obrázku č. 1 komunikačné, mediálne, rodové štúdiá a – aj 

štúdiá diskurzu.

Na súčasnom skúmaní diskurzu sa podieľa množstvo pôvodných disciplín i in-

terdisciplín: štúdium diskurzu tak osciluje medzi

a) snahou (domnievam sa, postupne slabnúcou) o „prisvojenie“ si populárneho ter-

mínu diskurz a „vpísanie“ vlastného významu doň zo strany izolovaných vied 

(resp., vhodnejšie povedané, ich „tradičných“ paradigiem)12 a

b) pokusmi o integráciu vied a ich „stretnutie“ sa nad diskurzom ako „spoločným“ 

fenoménom.

Jedny z najdôležitejších disciplín vymenúva obrázok č. 2, ktorý zároveň načrtá-

va skutočnosť, že pojem diskurz a jeho štúdium sú dôsledkom paralelných paradig-

matických zmien,  ku ktorým vo vedách začalo dochádzať  zhruba od poslednej 

tretiny 20. storočia: v lingvistike išlo o pohyb k sociálnu, v ďalších humanitných

i spoločenských vedách zase obrat k jazyku.13

1.2 Mediálny diskurz

Mediálny diskurz je „osobitný druh verejného diskurzu, produkovaný a rozširo-

vaný médiami a zároveň súbor praktík narábania s kultúrnymi reprezentáciami, 

realizovaný a formovaný v procese mediálnej komunikácie“ (Bočák, 2006, s. 81).

12 Tým sa len potvrdzuje, že aj vedecké poznávanie možno chápať ako svojbytnú diskurzívnu ob-

lasť/praktiku.

13 Do obdobia medzi polovicou 60. a polovicou 70. rokov 20. storočia situuje vznik transdiscipli-

nárne založenej analýzy diskurzu napr. Teun A. van Dijk (1991, s. 108).
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Obrázok 1 Rozdiely medzi monodisciplinaritou,
interdisciplinaritou a transdisciplinaritou

   monodisciplinarita interdisciplinarita   transdisciplinarita

Legenda: L – lingvistika, S – sociológia, P – psychológia, pl – psycholingvistika, sl – sociolin-
gvistika, sp – sociálna psychológia, KMŠ – komunikačné a mediálne štúdiá, DŠ – diskurzívne  
štúdiá (discourse studies), RŠ – rodové štúdiá (gender studies)

Obrázok 2 Zdroje transdisciplinárneho prístupu v štúdiu diskurzu

V súčasnosti je sprostredkovateľom väčšiny spoločenského diania širokej verej-

nosti, a to ako v informatívnych (spravodajstvo, dokumentaristika), tak aj v zábav-

ných žánroch (napr. filmová produkcia, hudobné vysielanie). V jeho rámci sa ako 

protichodné tendencie stretávajú snaha o zachovanie spoločenského poriadku (mé-
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diá opakujú, potvrdzujú status quo) a snaha o jeho narúšanie (médiá vystupujú ako 

verejné fórum, čím umožňujú korekciu sociálnych vzťahov). Z hľadiska ideológie 

možno mediálny diskurz (predovšetkým diskurz mainstreamových médií)14 pova-

žovať za diskurz dominantný.

Tvorcom mediálneho diskurzu je prisudzovaný vysoký kultúrny kapitál (bývajú 

vnímaní ako „profesionáli slova“, informačné autority, názoroví vodcovia a pod.).15 

Vysoký status pracovníkov mediálneho odvetvia a, vzhľadom na monologickosť 

mediálnej komunikácie, prakticky neohraničená možnosť tvarovania  mediálneho 

diskurzu (v súlade s vlastnými inštitucionálnymi záujmami), podporujú jeho recep-

ciu.  Mediálny diskurz  sa  stáva námetom iných diskurzov, takže mediálna kon-

zumpcia nie je motivovaná len dobrovoľným výberom na základe vlastných obsa-

hových preferencií, ale aj istým spoločenským tlakom (je považované za dôležité 

14 Angl. mainstream – hlavný prúd v oblasti kultúry (napr. hudby, filmu).

15 Pierre Bourdieu (1984) prisudzuje v pojme kultúrneho kapitálu pozíciu zdroja moci kultúrnej 

kompetencii  (obratnosti);  postuluje,  že „vzdelanie,  vkus a systematické vzorce konzumpcie 

kultúrnych produktov nie sú len sociálne stratifikované, ale sú samy osebe produktívnymi 

zdrojmi moci“ (Hartley, 2002, s. 45).

Bourdieuovu  typológiu  kapitálu  možno  porovnať  (resp.  prepojiť)  aj  s  typológiou  moci 

Michaela Manna (1986), ktorú cituje napr. John Thompson (2004, s. 17 – 21) – ide o moc:

a) ekonomickú,  založenú  na  vlastníctve  materiálnych  výrobných  prostriedkov  a  financií 

(napr. firmy),

b) politickú, ktorá je autoritou riadiacou životy jednotlivcov (napr. štát),

c) donucovaciu, ktorá fyzickou silou (napr. polícia, vojsko) kontroluje dodržiavanie poriadku

a činnosť protivníkov politickej moci,

d) symbolickú alebo kultúrnu, sprostredkúvanú komunikačnými médiami, zahŕňajúcu okrem 

komunikačných  technológií  a  komunikačných  kompetencií  (napr.  schopnosť  narábať

s kódmi a technológiami) i „akumulovanú prestíž, uznanie a úctu, priznávanú určitým vý-

robcom symbolických obsahov alebo určitým inštitúciám (‚symbolický kapitál‘)“. (Thom-

pson, 2004, s. 20)

Príznačné je, že jednotlivé typy moci sa koncentrujú v rukách vybraných jednotlivcov, 

resp. inštitúcií.
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vedieť, čo bolo obsahom včerajšieho spravodajstva alebo čo sa odohralo v ostatnom 

diele reality šou).

Mediálny  diskurz  významne  aktívne  i  pasívne  pretvára  rôzne  iné  diskurzy, 

ktoré sa stávajú jeho obsahom. Súvisí to s javom, ktorý Winfried Schulz a Gian-

pietro  Mazzoleni,  pri  analýze  premien  politickej  komunikácie, pomenovali 

mediatizácia  (mediatization),  t.  j.  moc  médií  vplývať  na  podobu  spoločenskej 

komunikácie (a v dôsledku toho i celého spoločenského vedomia), ktorú získali 

zaujatím miesta centrálnych komunikačných inštitúcií  (Schulz,  2004).  Pri  spro-

stredkúvaní politického diskurzu vedie mediálny diskurz  k posilňovaniu extrém-

nych politických stanovísk;  politické  strany,  inštitúcie  a  udalosti  personalizuje, 

pričom využíva „osvedčené“ osobnosti, ktoré stavia do pozície expertov. Odborný 

diskurz zas pretvára na populárno-náučný, vedecké objavy  zjednodušuje a kon-

kretizuje.

V tejto súvislosti možno ako prototyp vplyvu médií na sociálny život spomenúť 

tzv. mediálne udalosti (angl. media events). Ide o ceremoniálne (vzhľadom na vý-

raznú reflexivitu sociálneho života možno povedať aj ceremonializované) udalosti, 

ktoré podľa Daniela Dayana (1997) „majú moc prerušiť sociálny život zrušením 

všetkých ostatných programov“, vyznačujú sa teda „disruptívnou kvalitou“. Juraj 

Rusnák  (2008)  mediálne  udalosti  charakterizuje  ako  „dramaturgicky  ošetrené, 

komplexne  spracovávané  a  dlhodobo  šírené  informácie  exkluzívneho  typu,

v ktorých je emocionálna potencia intenzívnejšia než ich spravodajská hodnota“, 

pričom ich vlastne chápe ako modelový príklad štandardizácie mediálne emitova-

ných  informácií.  Autor  ako  typické  príklady  mediálnych  udalostí  uvádza 

spravodajské  pokrývanie  vojnových a  iných násilných konfliktov,  (prírodných) 

katastrof a pod. Ako uvádza Dayan, medializácia (či mediatizácia) ceremoniály vý-

razne  transformuje,  pričom  najvýznamnejšími  zmenami  sú  ich  delokalizácia

(v princípe sa môžu konať hockde) a disperzifikácia publika (prechod od priamo 

prítomnej verejnosti k priestorovo/časovo rozptýleným jednotlivcom či malým so-

ciálnym skupinám) (Dayan, 1997).
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Mediálny diskurz čoraz viac simuluje otvorenosť smerom ku svojim príjemcom, 

konštruuje  predstavu  dialogickosti  mediálnej  komunikácie  (napr.  SMS,  e-mail) 

(viac napr. Bočák, 2005b). Tá ale v skutočnosti stále ostáva vysoko inštitucionalizo-

vanou kultúrnou praktikou,  takže  diskurz,  ktorý šíri,  je  v  podstate  ideologicky 

„uzatvorený“.

1.3 Diskurz televízneho spravodajstva

Diskurz  televízneho  spravodajstva  je  špecifický  typ  mediálneho  diskurzu,

o ktorom sa dlho predpokladalo, že primárne slúži na distribúciu informácií v spo-

ločnosti, pričom treba povedať, že táto jeho funkcia je zdôrazňovaná dodnes ako

v mediálnej (žurnalistickej) teórii, tak aj laickými divákmi televízneho spravodaj-

stva.16

Za približne storočie  intenzívneho mediálneho výskumu sa však čisto infor-

matívnu povahu tejto vetvy mediálnej tvorby podarilo značne spochybniť nielen 

teoretikom – v klasických koncepciách štúdia médií, akými sú napr. nastoľovanie 

tém (agenda setting), „stráženie prístupu“ do médií (gatekeeping) a i. –, ale dokon-

ca  aj  spravodajstvu  samotnému:  v  mnohých  prípadoch  vedome  manipulovalo, 

slúžilo oficiálnej štátnej propagande; dnes je často skôr zábavou než informovaním 

(o  aktuálnych  trendoch  v  televíznom  spravodajstve  píšem  ďalej).  Príkladom 

spravodajskej „angažovanosti“ (i šikovnosti odvetvia public relations) môže byť vy-

tváranie pseudoudalostí (angl. pseudo-events, termín Daniela Boorstina), ktoré „sú 

v  istom  zmysle  nereálne  a  nemajú  žiaden  racionálny  význam a  zmysel  mimo 

okruhu pôsobnosti médií, pre ktoré boli vytvorené“ (McNair, 2004, s. 148). Taký-

mito umelými „udalosťami“ („udalosťami bez referentu“) sú tlačové konferencie.17 

Koncept  pseudoudalosti  tak  tiež  prispel  k  postupnému  oslabovaniu  predstavy

16 Marek Lapčík (2008) na obhajobu predpokladu o primárnej informačnej funkcii spravodajstva 

ironicky, no pritom veľmi výstižne poznamenáva, že „ťažko možno predpokladať,  že ľudia 

sledujú spravodajstvo preto, aby si skreslili svoje predstavy o svete, boli manipulovaní atď.“.

17 Viac informácií o pseudoudalostiach možno nájsť v Trampota, 2006 (s. 34 – 35).
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o spravodajstve ako „zrkadle sveta“ (o tejto perspektíve podrobnejšie v kapitole 

Zmeny v konceptualizáciách objektivity a pravdivosti, s. 45).

Najpodstatnejšou črtou spravodajského diskurzu je teda to, že sa snaží pôsobiť, 

akoby vznikal mimo reality, akoby jeho tvorca bol situovaný mimo udalostí, akoby 

ich sledoval odniekiaľ zvonka. V skutočnosti je spravodajstvo len jeden z možných 

výkladov  sveta  (špecifický  napr.  svojím prepojením na  dominantnú  ideológiu). 

Aby uspel ako všeobecne akceptovaný, logicky hlavnou úlohou kódu, ktorý využí-

va, musí byť zakrývanie jeho konštrukcionistickej povahy (naturalizácia). Z po-

hľadu štúdií diskurzu však žiaden kód, hoci sa tak môže „tváriť“, nie je ideologicky 

neutrálny. Naturalizácia určitej ideológie je jedným z hlavných objektov bádania 

na poli diskurzu.

Problémom,  ktorý  významne komplikuje  štúdium akýchkoľvek  audiovizuál-

nych diskurzov, je  simultánne označovanie (Hartley, 1994, s. 31). Jedna a tá istá 

skutočnosť je tu bežne súbežne označovaná prvkami rôznych symbolických systé-

mov,  z  ktorých každý má špecifické  pravidlá  používania  a  vnímania  zo  strany 

príjemcu.  Napr.  v  televíznom spravodajstve musíme vziať  do úvahy prirodzený 

jazyk,  autentický  obraz,  grafiku,  hudbu  atď.  a  skúmať  nielen  tvorbu  významu

v každej  znakovej  rovine  osobitne,  ale  v  ich vzájomnej  interakcii  (viac  v  časti

o vzťahu kódov v komplexných komunikátoch, s. 53 a vôbec v celej 2. kapitole).

1.3.1 Odraz zmien televízneho prostredia v televíznej spravodajskej tvorbe

V  nasledujúcej  časti  sumarizujem  aktuálny  vývinový  kontext  televízneho 

spravodajstva, ktoré sa, aj napriek tomu, že dlho bolo (resp. ešte stále ostáva) pova-

žované za „chránený televízny druh“ (Krönig, 2000, s. 45), v poslednej dobe (vo 

svete  ostatných  20  –  30  rokov,  u  nás  po  nástupe  komerčných  televízií  v  90. 

rokoch) výrazne a pomerne prudko mení. Vo všeobecnosti badať odliv publika te-

levízneho spravodajstva, obzvlášť „tradične“ poňatého (t. j. informačne nasýtený 

prehľad relevantných udalostí dňa, podávaných kontextualizovane a formálne ne-
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utrálne). S rovnakými zmenami, aké sa v spravodajstve dejú po celom svete, sa

v globalizovanom televíznom prostredí musí vysporadúvať aj naša kultúra, pričom 

diskusia, ktorá sa okolo meniacej sa podoby spravodajstva rozvíja, sa globálne kon-

centruje na niekoľko kľúčových problémov, napr.:

– zmenšujúca sa informačná nasýtenosť (menej správ a ich zvýšená redundancia),

– trivializácia, obsahové „odľahčovanie“ správ (menej informácií z politiky a eko-

nomiky, viac správ zo šoubiznisu a kuriozít),

– formálne  „zozábavňovanie“  spravodajstva  (napr.  dramatické  vystupovanie 

redaktorov, používanie populárnej hudby),

– problém skombinovať zábavu a objektivitu,

– chápanie  spravodajstva  ako tovaru (propagácia  spravodajstva  ako hocktorého 

iného mediálneho produktu, napr. v upútavkách),

– využívanie spravodajstva na (seba-)propagáciu média (či skrytú reklamu) a i.

V snahe ponechať text dizertačnej práce normatívne čo najčistejší,  budem sa 

snažiť vyhnúť zaujímaniu postoja k týmto javom (nie je to cieľom mojej práce).

V samostatných podkapitolách sa sústredím na stručný opis najčastejšie uvádza-

ných  vývinových  trendov,  bez  ktorých  by,  nazdávam  sa,  chápanie  súčasného 

spravodajstva nebolo úplné; konkrétne na:

1. komercializáciu a komodifikáciu,

2. entertainizáciu,

3. zmeny v konceptualizáciách objektivity a pravdivosti.

Niektoré ďalšie aspekty nasledujúcich tém rozvediem v ďalších kapitolách te-

oretickej časti práce.
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1.3.1.1 Komercializácia a komodifikácia spravodajstva

S  komercializáciou  televízie  sa  postupne  mení  ako  funkcia,  tak  aj  štruktúra 

spravodajských relácií.

Daniel Hallin (1996) napr. vo vývine americkej spravodajskej žurnalistiky vidí 

posun od koncepcie profesionalizmu ku komercializmu. Profesionalizmus vyšiel

z koncepcie sociálne zodpovednej žurnalistiky a podriaďoval sa etickému imperatí-

vu „verejnej  služby“.  Naproti  tomu komercializmus,  ktorý Hallin (1996, s.  246) 

nazýva aj „žurnalistika na trhový pohon“ (angl. market-driven journalism), je zalo-

žený na chápaní médií ako akejkoľvek inej formy podnikania; za prvoradé krité-

rium úspešnosti si teda, podľa tejto „novej“ logiky, aj žurnalistika vytyčuje zisk. 

Hallin  tiež  vo svojej  štúdii  vymenúva a  charakterizuje  základné faktory týchto 

zmien vo vysielaní elektronických médií (absolútne platné, samozrejme, pre situ-

áciu  v  USA,  no  hodné  zamyslenia  aj  pri  skúmaní  kontextu  postsocialistických 

mediálnych krajín):

1. nárast konkurencie – zvýšenie počtu vysielateľov,

2. obsahová deregulácia – zrušenie povinného podielu spravodajstva vo vysielaní,

3. nárast počtu lokálnych vysielateľov ponúkajúcich vlastné (prirodzene, lokálne

a regionálne) spravodajstvo,

4. vznik  iných „programov založených na  skutočnosti“  (reality-based program-

ming ), od spravodajských magazínov, zmiešavajúcich informovanie a zábavu, 

až po vyslovene bulvárne magazíny,

5. nová  korporátna  kultúra,  ktorú  vniesli  do  mediálnych  spoločností  ich  noví 

vlastníci (často obrovské konglomeráty orientované hlavne na zisk, ktoré pred-

tým s  mediálnymi rutinami  a  normami nemali  nič  spoločné).  (Hallin,  1996,

s. 249 – 250)

Komodifikáciu definujem ako „chápanie informácie a kultúrnych produktov vô-

bec ako komodity – tovaru určeného na predaj a spotrebu, bezvýhradné podriaďo-
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vanie charakteru informácie zákonitostiam trhu“ (Bočák, 2006, s. 58). Tovarom je 

pritom nielen informácia v zmysle určitej správy. Stávajú sa ním napr. aj celé relá-

cie či ich série. No kým v minulosti sa na audiovizuálnom trhu obchodovalo s ho-

tovými produktmi (dielami), ako sú napr. filmy či seriály, v súčasnosti sa predme-

tom obchodovania v čoraz väčšej miere stávajú aj samotné manuály na tvorbu relá-

cií, nazývané formáty (podrobnejšie o nich pozri v kapitole  Pojem formát v mé-

diách, s. 137; v samostatnej štúdii Bočák, 2008b).

Médiá sa dôsledne držia zásady, že propagovať sa musia najmä samé. Televízie 

tak začali dôsledne využívať svoje spravodajské relácie na sebapropagačné účely 

(self-promotion), ktoré je často podávané len implicitne:

– na  konci  relácií  explicitne  propagujú  program,  ktorý  bude  nasledovať  („čo 

máme pre vás pripravené na dnešný večer...“),

– ako témy reportáží nezriedka spracúvajú svoje relácie (ich prípravu, zákulisie) či 

osoby spojené s televíziou a jej programom (napr. účastníci reality šou),18

– ako zdroje politických informácií a stanovísk využívajú svoje politické talkšou 

(u nás sa typicky obsah poludňajších nedeľných diskusií stáva obsahom večer-

ného spravodajstva),

– snažia sa o vytváranie dojmu otvorenosti spravodajstva voči divákom, vyzýva-

ním na ich vlastné autorské prispievanie (aspoň vo forme tipov na udalosti hod-

né spravodajského spracovania).

Skúmaním vzťahu upútaviek na spravodajstvo a obsahu spravodajskej relácie sa 

ukázalo, že televízie, v snahe získať a udržať si sledovanosť spravodajstva, rafinova-

18 Matthew McAllister v stati o vzrastajúcej propagácii vlastných programov, konkrétne reality 

šou,  v  televíznych  správach  poznamenáva:  „Vzhľadom  na  zintenzívnený  dojem  realizmu

a spontánnosti sa javí jednoduchším obhájiť používanie spravodajských programov na propa-

gáciu takýchto [reality, pozn. M. B.] šou než obhájiť propagáciu sitkomov. Napokon, odkedy 

sú relácie ‚reálne‘, o udalostiach, ktoré sa v relácii stanú, sa môže informovať v spravodajstve 

[...]“. (McAllister, 2006, s. 215)
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ne zavádzajú divákov: témy, ktoré prezentujú v rozhlasových a televíznych upú-

tavkách na svoje hlavné spravodajské relácie, sú (najmä u komerčných televízií) 

rovnomerne rozdeľované v rámci relácie; niektoré avizované príspevky sa dokonca 

objavujú až na jej konci. (Bočák, 2005a; výskum na materiáli z roku 2003) Viac

o komodifikácii aj v časti  Tendencie v propagácii spravodajstva v televíznom vy-

sielaní, s. 95.

1.3.1.2 Entertainizácia spravodajstva

Entertainizácia znamená zozábavňovanie, posilňovanie zábavnej stránky (fun-

kcie) médií na úkor ich ostatných funkcií.19 Mediálne šírená zábava sa výrazne

(a pravdepodobne čoraz viac) podieľa na vypĺňaní voľného času a zábavný obsah

i forma prenikajú i do spravodajstva. Henrich Krejča, šéfredaktor spravodajstva TV 

Markíza, sa o Televíznych novinách vyjadril:

„Pre diváka to má byť na jednej strane informačný servis a na druhej strane dobré  ‚kino‘. 
Musí to byť pre neho zaujímavé, musí otvárať oči, zamýšľať sa. Akoby si človek každý večer 
pozrel dobrý nový film. Tak, aby ste to pozerali až do posledného dychu.“ (Krejča in Augus-
tín – Kočišek, 2006)

Keďže prosté nahradenie informovania zabávaním by bolo u publika (najmä

v žánrových druhoch, akým je spravodajstvo) neakceptovateľné, televízie pristúpi-

li  k  ich  kombinovaniu.  Rozvinul  sa  tak  osobitný  hybridný,  kompromisný  typ 

mediálneho obsahu – infotainment (z angl. information – informácia + entertain-

ment – zábava).20

19 Vo funkcionalistických  poňatiach  médií  sa  uvádzajú  napr.  tieto  funkcie:  1.  informovanie,

2. korelácia (usúvzťažňovanie informácií a sociálna koordinácia), 3. kontinuita (transmisia kul-

túry), 4. zábava, 5. mobilizácia (získavanie podpory pre idey) (McQuail, 1999, s. 103).

20 Termín v roku 1997 zaviedol Walter Cronkite, dlhoročný moderátor hlavnej spravodajskej 

relácie televízie CBS Evening News (McNair, 2004, s. 123). „Zozábavňovanie“ sa ani zďaleka 

netýka len spravodajstva. Ďalšími termínmi, poukazujúcimi na entertainizáciu televízie (t. j. 

podávanie osobitných informácií v zábavnej podobe), sú napr. edutainment (z angl. education 

– vzdelávanie, výchova; napr. v dokumentárnych programoch – jestvuje dokonca aj termín 
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Ďalší termín, ktorý sa v súvislosti s obsahovou trivializáciou, formálnou expresi-

vizáciou a celkovým posilňovaním zábavného charakteru správ používa – občas 

ako synonymum infotainmentu, inokedy s odlišným, no súvisiacim významom, je 

tabloid (v prípade televízie sa hovorí o tabloidnej televízii). Ten je chápaný ako vý-

znamový ekvivalent infotainmentu, častejšie je však považovaný za jeho „tvrdšiu“ 

formu.

Názov tabloid (v podstate synonymnému prekladu bulvár sa zámerne vyhýbam 

v snahe udržať terminológiu konotatívne „čistejšiu“) vychádza z angl. pomenova-

nia pre formátom (veľkosťou papiera) malé noviny, ktoré sú – čo je významné

v tomto kontexte – zamerané na celebrity, senzácie, škandály a pod., dbajúce na 

výraznú vizualitu (t. j. tzv. bulvárna denná tlač).

Cynthia Carter (2001, s. 446) opisuje tabloidnú televíziu slovami

„typ spravodajstva a [ostatných typov] programov o aktuálnych udalostiach, ktorý stiera roz-
diely medzi verejným a súkromným, serióznym a senzacionalistickým, kritickým a skeptic-
kým. Má tendenciu byť moralistickým [...], rozmazávajúcim hranice medzi faktom a fikciou, 
správami a zábavou“.

Podľa inej štúdie (Inoue – Kawakami, 2004, s. 38), tabloidné správy:

1. sú venované celebritám,

2. samy sú predmetom záujmu printových tabloidov (novín, časopisov).

Naznačuje sa tu akýsi kruh, v ktorom sa tabloidy pohybujú, čím vytvárajú a u-

držiavajú svoj „svet celebrít“.21 Takéto „putovanie“ primárnej informácie médiami 

sa spravidla významne podieľa na zmene jej pravdivostnej hodnoty (samozrejme, 

za mierne idealistického predpokladu, že pôvodná informácia bola pravdivá).

docutainment), confrontainment (z angl. confrontation – konfrontácia, konflikt; napr. v poli-

tických  talkšou).  Jürgen  Krönig  zas  konštatuje,  že  „[s]právy  degenerovali  na  ‚disastertain-

ment ‘ .“ (Krönig, 2000, s. 45). V tomto prípade prvá časť slova – disaster – znamená v angl. po-

hromu, nešťastie, katastrofu, správy sú tu teda interpretované ako „katastrofy zábavnou for-

mou“.

21 Pozri aj tzv. tabloidné spravodajské hodnoty v pozn. 93 na s. 101.
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Najprv  v  aktuálnej  publicistike,  ale  dnes  už  aj  v  mediálnej  teórii  americkej 

proveniencie sa navyše objavuje tabloidu významovo blízky výraz „newszak“.22

Názory teoretikov adekvátnu definíciu infotainmentu alebo/a tabloidu a na ich 

pozíciu v rámci mediálnej produkcie nie sú dosiaľ zjednotené, najčastejšie sa vy-

medzujú sadou obsahových a formálnych kritérií, ktoré ich charakterizujú. V tejto 

časti práce, keďže v nej ide o stručný a prehľadný opis trendov, nebudem pojmy 

ďalej rozlišovať a v nasledujúcom texte budem používať výraz infotainment.

Spomedzi obsahových kritérií sa infotainment vyznačuje:

– zameraním na (privátne) personálne príbehy,

– kladením dôrazu na vizuálnu stránku,

– používaním techník ako dramatizácia a rekonštrukcia. (Machin – Papatheode-

rou, 2002, s. 36 – 37; pozn.: kritériá vymedzenia v 3. bode patria skôr k formál-

nym)

Pri  formálnej charakteristike infotainmentu sa môžeme oprieť napr. o výskum 

Grabe et al. (1988, cit. podľa Stockwell, 2004, s. 6 – 7). Autori vo svojom pokuse

o  jemnejšie  formálne  rozlíšenie  infotainmentu a  „klasického“  spravodajstva  po-

stupovali skôr technologicky (otázka spôsobu spracovania televízneho materiálu na 

správu) a identifikovali päť „senzacionalizujúcich“ produkčných techník. V info-

22 Newszak [nju:zæk] je kompozitom, pozostávajúcim zo slovných základov news (t. j. správa/y, 

spravodajstvo) a časti slova muzak [mju:zæk], amerického slangového ekvivalentu slova music 

[mju:zik]  (hudba), ktorým sa označuje výsostne kulisová (teda nevýrazná, nevyrušujúca, ne-

identifikovateľná) hudba reprodukovaná v obchodných domoch či na verejných priestrans-

tvách. (WordSpy, 1. 9. 1999) Práve bulvárne televízne magazíny (u nás rôzne relácie ako napr. 

Reflex, Smotánka, Črepiny Plus a i.), „parazitujúce“ na spravodajskej forme, často využívajú na 

podfarbenie reportáží – pre zvýšenie ich emocionálneho vyznenia – túto „lacnú“ hudbu. „Žá-

ner muzak“ je tak zjavným symptómom „syndrómu zámernej agresivity komunikačného pro-

stredia“, ktorý západnej kultúre vo svojej práci diagnostikuje Juraj Rusnák (1996; podrobnejšie 

2002, s. 39 – 44).

42



tainmente boli prítomné nasledujúce formálne prvky (uvádzam aj citované pome-

ry používania jednotlivých techník, platné pre infotainment v porovnaní s tradič-

ným spravodajstvom):

1. hudba (207:1),

2. zvukové efekty (497:1),

3. spomalený záber (34:1),

4. používanie zábleskov (flash frames) ako prechodov medzi zábermi (82:1),

5. vtieravosť tónu hlasu reportéra.

K vymenovaným charakteristikám by sme mohli pridať napríklad aj

6. frekventované využívanie detailných záberov (ide o pomerne príznakovú veľ-

kosť záberu),

7. opakovanie najemotívnejších (napr. najdramatickejších, vizuálne najpôsobivej-

ších) záberov (porov. napr. Ehrlich, 1996, s. 7).

Azda by bolo vhodné vymenovať aj niekoľko kritérií,  ktoré nemožno jedno-

značne zaradiť ani do jednej, ani do druhej skupiny. Nazvem ich pracovne obsaho-

vo-formálne kritériá:

– dôraz na emotívnosť (vloženú do textu „za každú cenu“ – mediované emócie sú 

často „umelé“, vyfabrikované),

– irónia až sarkazmus,

– sentimentalita (Ehrlich, 1996, s. 7 – 8; 10).

Infotainment má ľudí ihneď zaujať, má sa stať obsahom ich diskusií, čomu po-

máha aj to, že už „[j]eho štýl je založený na tom, že hovorí [divákom] presne to, čo 

si myslia – odráža to, čo sa hovorí v krčmách, dielňach, na autobusových zastáv-

kach, za pultmi a cez ploty na vidieku“ (Grose, 1989, cit. in McNair, 2004, s. 118; 

pôvodne konštatovanie o britskom tabloidnom denníku  Sun, v záujme zapojenia 
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do nového kontextu som slovo čitateľom v citáte zmenil na divákom, pozn. M. B.). 

Zámer urobiť zo spravodajského diskurzu obsah ďalších metadiskurzov, je prítom-

ný aj v jednej z odpovedí Petra Višvádera, bývalého šéfredaktora Televíznych no-

vín Markízy,  v  interview pre  server  Medialne.sk: „Chceme ich  [správy,  pozn.

M. B.] spracovať tak, aby na každej z nich bolo čosi výnimočné, čo si každý zapa-

mätá a napríklad dokáže porozprávať priateľom, manželke a pod. slovami: ‚na Mar-

kíze dávali...‘“ (Višváder in Augustín, 2005).

V už  citovanom rozhovore  s  Krejčom stojí  za  pozornosť  aj  jeho vyjadrenie,

v  ktorom vlastne minimalizuje  rozdiel  medzi  mierne  bulvárnym spoločenským 

magazínom a televíznymi správami „svojej“ televízie:

„Reflex,  ale aj Televízne noviny musia divákovi dať to, čo je najdôležitejšie, to čo je najpi-
kantnejšie, to čo je veselé a aj to, čo je, samozrejme, smutné. A musí to byť show a divák by 
si mal oddýchnuť...“ (Krejča in Augustín – Kočišek, 2006; kurzíva M. B.)

Už za socializmu, čo je pomerne prekvapivé, môžeme nájsť v Malej encyklopé-

dii žurnalistiky aj túto charakteristiku Televíznych novín Československej televí-

zie: „[...] využívajú rozličné žurnalistické a špecificky televízne žánre s cieľom do-

siahnuť maximálny účinok na myslenie a city divákov.“ (in Jacz, 1982, s. 473; zvý-

raznil M. B.). Ani u nás teda nie je koncepcia uvoľneného, odľahčeného spravodaj-

stva úplne nová, neznáma. Skutočný zlom však prišiel až so začiatkom vysielania 

TV Markíza (1996), resp. TV JOJ (2001).23

Prvotnou  príčinou  uvedených  zmien  pritom  nemusí  byť  zákonite  vnútorná 

zmena samotného televízneho prostredia. John Corner sa, naopak, domnieva, že 

zmeny v obsahu a forme súčasnej televíznej produkcie môžu byť dôsledkom „posu-

nu“ [...] „... v charaktere verejného a súkromného života ... a komplexných spôso-

boch,  v  ktorých  sa  rekonfigurujú  obrysy  sociálneho  vedomia  a  emocionálnej 

skúsenosti“ (Corner, 2000, cit. in Stockwell, 2004, s. 14).24

23 Pozri aj pozn. 81 vo 4. kapitole o suplovaní roly verejnoprávnej televízie Markízou (s. 33).

24 V nedávnej relatívne dobe, po vzniku a rozšírení kvartérnych médií (t. j.  od 90. rokov 20. 

storočia), došlo k podstatnej reštrukturalizácii spôsobov získavania informácií. Richard Sam-
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Podobný, resp. súvisiaci smer vplyvu naznačuje napr. David Altheide:

„Publiká si túto [infotainmentovú, pozn. M. B.] perspektívu osvojili v priebehu desaťročí so-
cializácie s populárnou kultúrou a teraz ju očakávajú. [...] [Z]atiaľ čo publiká s týmito  for-
mátmi trávia viac času, logika reklamy, zábavy a populárnej kultúry sa stáva považovanou za 
‚normálnu formu‘ komunikácie. A tak v súčasnosti rôznym publikám dáva dokonalý zmysel 
‚podať správy o svete za 60 sekúnd‘, sledovať vojnu ‚naživo‘ alebo zhliadnuť kľúčové sociálne 
udalosti v podobe hudobného videoklipu.“ (Altheide, 2007, s. 4)25

Zozábavňovanie správ, aby boli čo najviac „priateľské k sledovanosti“ („ratings  

friendly“ news; McAllister, 2006, s. 212) súvisí nielen s ich jednoduchým a príťaž-

livým prezentovaním, ale už štruktúrovaním. V súčasnosti dominuje podľa všetké-

ho recepčne najprijateľnejšia štruktúra správy – chronologický naratív (rozpráva-

nie o udalosti). O naratívoch podrobne píšem v samostatnej, 3. kapitole.

1.3.1.3 Zmeny v konceptualizáciách objektivity a pravdivosti

Zmeny, o ktorých budem hovoriť v tejto kapitole, sa netýkajú len vývinu médií 

(popkultúry), ale aj zmeny celej vedeckej paradigmy mediálnych štúdií v širšom 

kontexte paradigmatických posunov sociálnych vied, ktoré nastali v druhej polo-

vici 20. storočia (porov. aj už prezentovanú časť o disciplinarite, s. 29n.).

Keďže médiá sa považujú za zásadný faktor verejného diskurzu, mediálne štúdiá 

sa intenzívne zaoberajú povahou mediálnej  reality, t.  j.  mediálnej reprezentácie 

skutočnosti.

brook, šéf spravodajstva BBC, sa vyjadril, že mladší ľudia „už nesedia pred správami vo forme 

naplánovaného sledovania (appointment viewing)“, pretože v súčasnosti „kým neskoro večer 

prídu domov, už zhruba vedia, čo sa stalo“ (Sambrook, cit. in  Hargreaves – Thomas, 2002,

s. 97).

25 Pojmy formát a logika, používané autorom, podrobne rozoberám v 3. kapitole. Mimochodom, 

TV Markíza i TV Nova aktuálne poobede vysielajú krátke flešové spravodajstvo trvajúce nece-

lú minútu (viac aj  Propagácia hlavného spravodajstva v ostatných spravodajských reláciách,

s. 98).
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Dva základné, paradigmaticky protikladné prístupy k nej, pri štúdiu spravodaj-

stva veľmi potrebné, načrtáva Winfried Schulz (2000):

a) ptolemaiovský  pohľad  hovorí  o  zrkadlení  skutočnosti  médiami  (tzv.  optická 

analógia – médiá ako „zrkadlá sveta“, príp. „okná do sveta“),

b) kopernikovský pohľad chápe médiá ako prostriedky interpretácie, konštrukcie 

reality.

Ako sa ukazuje z analýz mediálnej produkcie (napr. spravodajstva, televíznych 

seriálov), médiá skutočnosť zjavne neodzrkadľujú „takú, aká je“, čo ich kritikmi 

býva považované za manipuláciu, ktorá má škodlivý potenciál, a tak sa pociťuje po-

treba kontroly médií. Podľa druhého náhľadu sú médiá prirodzenou, integrálnou 

súčasťou spoločnosti, aktívnym prvkom v sociálnom procese,  podieľajúcim sa na 

konštruovaní reality (teda aj seba samých).26 Zdrojmi konštruovanej reality sú pri-

tom, podľa Schulza (2000, s. 32), dva typy informácií:

– externé informácie – podnety z okolia subjektu (napr. udalosti) a

– interné informácie – skúsenosť subjektu, ktorá determinuje pravidlá narábania

s  podnetmi  (napr.  udalosťami),  v  médiách  napr.  mediálne  rutiny,  schémy

v spracúvaní informácií.

26 Podľa použitých označení prístupov, Schulz onú zlomovosť medzi nimi pripodobňuje k tzv. 

kopernikovskému obratu v astrológii. Tento pojem pôvodne odkazuje na zmenu paradigmy 

astronómie ako vedy, spočívajúcu v zásadnom prechode od geocentrickej (staroveký grécky 

astronóm Claudius Ptolemaios) k heliocentrickej (stredoveký poľský astronóm Mikuláš Koper-

nik) teórii usporiadania vesmíru a zavše sa používa v prenesenom význame na pomenovanie 

podobného procesu v ďalších, i humanitných a spoločenských vedách (viac napr. Doubravová, 

2002). Schulzovho Ptolemaia môžeme chápať ako reprezentanta dominantnej (resp. tradičnej) 

a  Kopernika  alternatívnej  (resp.  kritickej)  paradigmy  mediálnych  štúdií,  vymedzených

McQuailom (1999, s. 64n.).
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Obrázok 3 Ptolemaiovský a kopernikovský pohľad na vzťah médií a reality

Pozoruhodne – a podobne ako Schulz – vzťah reality a jej textového „uchope-

nia“ načrtáva slovenský spisovateľ Balla (2002). Rečou jednej z postáv svojej po-

viedky Krutobytie opisuje zvláštnu knihu, ktorá má vždy na jednej strane zrkadlo 

a na druhej, protiľahlej strane text, takto:

„Zrkadlá verne zobrazujú realitu, je to dokonalý, čistý, nesporne výborne zvládnutý realiz-
mus!  [zvýraznil M. B.] Odraz všetkého, čo vidno; absentuje akt subjektívnej selekcie. Je tam 
všetko,  čo  je.  [...]  Text  je  komentárom  k  zrkadlenej  realite,  alebo  presnejšie,  je  iba 
štruktúrou, akousi definíciou podstatných vzťahov medzi prvkami reality. Hovorí o tom, čo 
majú všetky odrazy v zrkadle spoločné.“

Odrazy (resp. obrazy vzniknuté odrazom) sa  teda bežne javia realistickejšími 

než text, ktorý skutočnosť zjavne transformuje. Bezvýznamná nie je ani samotná 

etymológia slova zobrazenie (pretváranie skutočnosti do obrazov), z ktorého sa pô-

vodný vizuálny rozmer vytráca.27

Druhé, možno povedať aj diskurzívne chápanie správ, stručne vystihuje John 

Hartley takto: „Nie je to udalosť, o ktorej sa informuje, čo určuje formu, obsah, vý-

znam alebo ‚pravdu‘ správy, ale skôr správa, čo určuje, čo udalosť znamená [...]“ 

27 Balla pritom ani v prvom prípade nehovorí o realite, ale o realizme, t. j. realistickom zobrazení 

(definícia ďalej).
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(Hartley,  1994, s.  15).  Podobne Slávka Krajčovičová (1997, s.  44) konštatuje, že 

„[ú]lohou televíznych správ je organizovanie vizuálnych a verbálnych diskurzov, 

cez ktoré si  ľudia vysvetľujú svet vonkajšej  reality“.  Teda správa je pripísaním, 

ukotvením významu udalosti, je ustanovením rámca (frame) významu sociálneho 

diania.

Aj Umberto Eco sa zaujímavo dotýka problematiky vzťahu televízie a reality. 

Ako  konštatuje,  tzv.  paleotelevízia  (tradičná  forma  televízie,  založená  na 

„poctivej“,  žurnalistickej  práci,  vzhliadajúcej  k  ideálom presnosti  a  objektivity) 

bola postavená na pravdivosti správy (čes.  sdělení), kým novšia tzv.  neotelevízia 

(televízia, ktorej už hodnoty modernej spoločnosti nie sú naďalej „posvätné“) sa už 

vyznačuje pravdivosťou informovania (čes. sdělování). (Eco, 2000, s. 94)28 Eco tým 

chce naznačiť, že dôležitá už nie je pravdivosť obsahu, ale pravdivosť formy – to, 

ako televízia ukáže, že podáva pravdu, že je sama pravdou, a nie to, či televízia 

adekvátne referuje o extramediálnej realite (čo je perspektíva zrkadlenia). Súčasná 

televízia (t. j. ecovská neotelevízia) už odkazuje viac na seba než na to, čo je okolo 

nej. Jej sila spočíva v „budovaní televízneho univerza“, v ktorom

„jednotlivé programy sa stávajú dôslednou sebapropagáciou (okrem bulvárno-spoločenských 
magazínov sa vyskytuje v upútavkách, džingloch, aj v spravodajstve a publicistike), pričom 
sa často dokonca zdá, že je to ich hlavný zámer. Prehliadky celebrít sú už výhradne pre-
hliadkami vlastných (alebo televízne neutrálnych) celebrít, čo môžeme považovať z akési 
„podprahové self-promotion“ (Bočák – Rusnák, 2008, s. 315).

Špecifickou formou reprezentácie, ktorú médiá produkujú, je realizmus (realis-

tické zobrazenie), charakteristický tým, že popiera svoju konštruktivistickú pova-

hu a prezentuje sa ako spomínaný „odraz“ reality, v protiklade k fikcii (pripomí-

nam Faircloughovo konštatovanie, že ideológia, ktorá dobre maskuje seba samú, 

pôsobí  najefektívnejšie,  citované v  kapitole  Vzťah  diskurzu a  ideológie, s.  27). 

Spravodajstvo a  niektoré formy dokumentaristiky sú jeho typickými príkladmi: 

28 V zátvorkách uvádzam aj české ekvivalenty, pretože pri akomkoľvek pokuse o preklad trojice 

českých slov sdělení – sdělování – sdílení do slovenčiny sa, žiaľ, strácajú signály ich spoločnej 

etymológie.
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hoci sme naučení vnímať ich ako „neutrálne“, „objektívne“, „pravdivé“ žánre, rov-

nako ako fiktívna mediálna tvorba sú založené na svojskom konštruovaní (nie ref-

lexii)  významov,  a  to  prostredníctvom  osobitných  semiotických  možností 

(kódov).29

V nasledujúcich častiach práce sa zameriam sa na fungovanie jednotlivých prv-

kov diskurzu televízneho spravodajstva (vizuálnych i auditívnych) ako osobitne, 

tak aj v ich kooperácii a pokúsim sa predložiť náčrt podoby spravodajskej relácie

a spravodajského šotu (ako špecifického naratívu).

29 „[T]elevízne spravodajstvo sa stalo neuveriteľne vyumelkovaným a štylizovaným. Je zahltené 

gestami a pózami, ktoré majú posilniť – aj keď v skutočnosti skôr podrývajú – úsilie o chladnú 

objektivitu a autoritu. [...] Kult serióznosti sa sám osebe stal štýlom. ... Sme svedkami mimo-

riadneho rozkvetu technického a obrazného štýlu, ktorý je vyvolaný nekompromisným tr-

hom, ktorý vyžaduje maximálny dojem dôležitosti a senzácie,“ napísal Bruan Appleyard (1994, 

cit. podľa McNair, 2004, s. 122) vo svojej interpretácii subverzívneho potenciálu programov 

parodujúcich televízne spravodajstvo využívaním jeho formálnych charakteristík (konkrétne 

išlo o program BBC The Day Today).
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2 DISKURZÍVNE PROSTRIEDKY TELEVÍZNEHO

   SPRAVODAJSTVA

V texte tejto kapitoly sa pokúsim definovať a charakterizovať diskurzívne (výra-

zové) prostriedky televízneho spravodajstva; na začiatku teda budem k spravodaj-

stvu pristupovať analyticky – budem sa snažiť „rozpitvať“ tento diskurz, rozložiť ho 

na základné prvky a prostriedky a  vyložiť  ich funkciu,  pokúsim sa  zodpovedať 

podstatnú otázku, ktorú som si musel položiť na úvod svojho výskumu (na tomto 

mieste si dovolím formulovať ju hovorovo): „S čím všetkým sa to vlastne v spravo-

dajstve môžem stretnúť?“.

Text člením podľa základných módov televízneho spravodajstva (verbálny, au-

ditívny, vizuálny), napriek tomu sa v mnohých prípadoch žiada poukázať na vzá-

jomné vzťahy teoreticky „vypreparovaných“ výrazových prostriedkov (televízia je 

médium komplexné).

Aj keď som sa snažil zachovať štandardné delenie práce na teoretickú, metodo-

logickú a analytickú časť, rozhodol som sa opisované výrazové prostriedky televíz-

neho  spravodajstva  ilustrovať  dokladovým  materiálom  z  analyzovanej  vzorky 

priamo v texte nasledujúcich kapitol. Tieto časti práce totiž vznikali na základe 

kombinácie systematického sledovania stavu a vývinu slovenského i zahraničného 

(najmä českého) spravodajstva a ich odbornej reflexie (v česko-slovenskom pro-

stredí t. č. ešte nie príliš rozvinutej); aj tieto kapitoly predkladám ako čiastkové vý-

sledky svojho výskumu.

2.1 Módy a kódy televízneho spravodajstva

Pojmy mód a kód predstavujú dve z možností systematického opisu výrazových 

prostriedkov televízneho spravodajstva.

50



2.1.1 Terminologické vymedzenie módu a kódu

Larry Gross (1989) vymedzuje mód ako  „symbolický systém závislý od našich 

biologických  štruktúr  a  fyzického  prostredia,  determinujúci  formu  informácií, 

ktoré vnímame, spracúvame a komunikujeme“ a práve symbolické módy považuje 

za jediné možné prostriedky realizácie významu. Symbolické módy sa vyznačujú 

niekoľkými vlastnosťami, napr.:

– obmedzenosť vzájomnej „preložiteľnosti“ – významy zakódované v rámci jed-

ného módu nie vždy možno (kompletne) pretlmočiť do iného módu,

– iba relatívna viazanosť na jednotlivé zmysly – viaceré symbolické módy využí-

vajú viacero zmyslov v rôznych pomeroch,

– komunikabilita v rámci módu je dosahovaná skúsenostne – treba si osvojiť mož-

nosti a hranice módu,

– primárnosť kódu (ako subkategórie módu) z pohľadu používateľa.

Autor rozoznáva päť symbolických módov (Gross, 1989, s. 33; najmä 34n.):

1. verbálny (resp. lexikálny, v angl. origináli lexical) ,

2. sociálno-gestický,

3. ikonický (ďalej ho zjednodušene nazývam vizuálnym),

4. logicko-matematický,

5. hudobný.

Podľa  Grossa  (1989,  s.  33)  je  kód,  vo vzťahu k módu,  možné definovať  ako 

„usporiadanú podmnožinu úplného rozsahu prvkov, operácií a štruktúrnych prin-

cípov, ktoré sú možné v danom móde“. Mód je teda všeobecnejšou kategóriou za-

hŕňajúcou kódy: kým mód je všeobecným spôsobom komunikovania, kód je systé-

mom znakov slúžiacich ako nosiče informácie v danom móde. Byť kultúrne (či už-

šie komunikačne) kompetentný predpokladá osvojiť si kódy a nájsť možnosti a ob-

medzenia ich používania v rámci im nadradených módov.
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Kód je  teda  kultúrne  utvoreným  a  sociálne  zdieľaným  systémom  znakov, 

pravidiel ich výberu a kombinácie. Podľa Johna Hartleyho (2002, s. 30) sú kódom 

„nevyslovené alebo implicitné pravidlá kombinácie známych prvkov v akomkoľ-

vek komunikačnom systéme“.

John Fiske (1989, s. 312) v rámci svojho omnoho širšieho chápania kódu ako 

„systému produkcie a komunikácie  významov v spoločnosti“  jemnejšie rozlišuje

1. kódy behaviorálne, ktoré kontrolujú sociálne správanie jednotlivcov, majú teda 

regulatívnu funkciu (nezriedka sa,  najmä v konkrétnych profesných oblastiach, 

nazývajú kódexy) a 2. kódy označujúce, resp. komunikatívne. Druhý typ je Fiskem 

charakterizovaný ako sociálne produkovaný a zdieľaný súbor zmysluplných (na 

niečo odkazujúcich) konvencionálny znakov, z ktorých môžeme pri zakódovaní 

významu na základe určitých pravidiel vyberať a ktoré sú prenosné náležitým, do-

stupným médiom.

V tabuľke 1 uvádzam zjednodušený prehľad kódov, realizovaných v televíznom 

spravodajstve v rámci vymenovaných komunikačných módov. Z nich sa budem

v ďalšom texte venovať verbálnemu, ale hlavne hudobnému a vizuálnemu módu.

Tabuľka 1 Príklady na kódy využívané v televíznom
spravodajstve v rámci jednotlivých módov

symbolický mód kód

verbálny (lexikálny) hovorená a písaná forma jazyka

sociálno-gestický nonverbálne kódy, behaviorálne kódy

vizuálny (ikonický) fotografia, film, statická a animovaná grafika

logicko-matematický vzorce, grafy

hudobný spravodajská hudba
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2.1.2 Vzťahy kódov v televíznom spravodajstve ako komplexnom

 komunikáte

Komplexné komunikáty sú také druhy mediálnych textov, na výstavbe ktorých 

sa podieľajú dva a viac rôznych kódov (na rozdiel od simplexných komunikátov 

konštruovaných s využitím jediného kódu).30 Do kategórie komplexných komuni-

kátov patrí aj televízne spravodajstvo.

Pri komplexných komunikátoch, celkom logicky, vystupuje do popredia otázka 

vzájomného vzťahu kódov, ktoré  sa v nich využívajú. Podľa Otakara Šoltysa pre 

ich vzťahy platia tri princípy (Šoltys, 2004a, s. 257 – 258; stručnejšie Šoltys, 2004b, 

s. 104):

a) Princíp harmónie kódov – v záujme naplnenia komunikačného zámeru (v prí-

pade tradične poňatého spravodajstva31 je ním zrozumiteľné, zapamätateľné po-

danie relevantnej a vieryhodnej informácie) je potrebná spolupráca kódov; kó-

dovanie významu do textu sa tak stabilizuje, čím sa minimalizuje možnosť jeho 

neadekvátneho dekódovania,  t.  j.  možnosť  faktického zlyhania  komunikácie. 

V ďalších častiach práce opíšem aj kooperáciu jednotlivých diskurzívnych pros-

triedkov televízneho spravodajstva.

b) Princíp dominancie [určitého]  kódu – hoci je komunikát multikódový, reálne 

zvyčajne niektorý z kódov dominuje, je primárnym nositeľom informácie, za-

tiaľ čo ostatné kódy ho skôr dopĺňajú. Ako príklad sa dajú uviesť v televíznych 

správach často využívané ilustračné zábery, ktoré majú – v porovnaní s verbál-

ne prezentovanými informáciami – nulovú informačnú hodnotu (čo však ne-

znamená, že spravodajstvo v televízii by sa bez nich zaobišlo).

30 Zdá sa, že definovať komplexné komunikáty by bolo možné aj na základe rôznych módov.

31 Myslím tým spravodajstvo pred nástupom mediálnych trendov, akými sú infotainmentizácia, 

komodifikácia a i., načrtnutých v 1. kapitole.
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c) Princíp [vzájomnej] substitúcie kódov – tá istá hlavná informácia sa v podstate 

môže  vyjadriť  prostredníctvom rôznych kódov,  takže  použité  kódy sa  môžu 

vzájomne zamieňať. Napr. nekorektné správanie politika k novinárom môžeme 

prezentovať ako jeho explicitným verbálnym opísaním, tak i autentickými zá-

bermi, na ktorých sa politik pred spravodajskými štábmi snaží uniknúť a pod. 

Niektoré informácie, však, naopak, „preložiť“, „prekódovať“ nemožno, čo je dô-

sledkom spomínanej modálnej ohraničenosti kódov (napr. niektoré povolania je 

ťažké v časovej tiesni zobraziť,  musia byť „pretlmočené“ verbálne).

„Rozohráva sa tak [súbežným využívaním viacerých kódov, pozn. M. B.] veľmi špecifická 
hra štruktúrnych vzťahov najvyššej úrovne zložitosti, pretože jednotlivé semiotické kódy, 
ktoré sa na výstavbe komplexného komunikátu podieľajú, so sebou neprinášajú iba svoju 
vlastnú syntax a sémantiku, ale tiež pragmatiku spojenú s ich znakovou podstatou i pro-
stredím, v ktorom sú používané,“

uzatvára svoj výklad o vzťahu kódov v komplexnom komunikáte Šoltys (2004a, 

s. 258) Preto je skúmanie povahy koexistencie kódov v komplexných komuniká-

toch  také  dôležité,  a  preto  v  nasledujúcom  teoretickom  prehľade  výrazových 

(semiotických, diskurzívnych) prvkov televízneho spravodajstva uplatním funkč-

no-relačné hľadisko (t. j. ako jednotlivé kódy fungujú a ako fungujú vo vzťahu k i-

ným kódom).

2.2 Verbálny mód spravodajstva

Verbálnemu módu (v porovnaní s hudobným a vizuálnym) sa budem venovať 

len obmedzene, v stručnom prehľade, pretože opis jazyka spravodajstva (i konkrét-

ne televízneho) je dostatočne komplexne spracovaný v iných, aj domácich prá-

cach, na rozdiel od analýzy využívania hudby a obrazu (a kooperácie všetkých 

troch módov), a informácie o podobe verbálnej roviny televíznych správ sú inkor-

porované do ďalších častí  práce (napr.  časť  grafiky funguje v rámci verbálneho 

módu, no v záujme kompaktnosti danej kapitoly píšem o grafike ako  vizuálnom 

celku).
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Na jazyk televízneho spravodajstva sa vzťahujú mnohé zo všeobecných zásad 

tvorby  spravodajstva,  prehľadne  publikovaných  napr.  Svetlanou  Hlavčákovou 

(2001,  s.  137  –  155;  spravodajstvo  agentúrnej  žurnalistiky),  Karlom  Šebestom 

(2001;  spravodajstvo  všeobecne),  Stephanom  Ruß-Mohlom a  Hanou Bakičovou 

(2005,  s.  69n.;  všeobecne),  Imrichom Jenčom (2004;  rozhlasové  spravodajstvo). 

Mnoho čiastkových informácií o jazykových výrazových prostriedkoch spravodaj-

stva nájdeme v rámci štylistiky a teórie žánrov, ale aj v prácach zaoberajúcich sa 

jednotlivými jazykovými rovinami.

Na rozdiel od všeobecných zásad platných pre spravodajstvo, v televízii má však 

spravodajský žánrový druh,  pochopiteľne,  svoje jazykové špecifiká.  Na niektoré 

vlastnosti (čiastočne i vývinové trendy) jazyka televízneho spravodajstva pouká-

žem v nasledujúcich odsekoch, oprúc sa o Mistríkovu (1997, s. 460) enumeráciu 

charakteristík publicistického, resp. žurnalistického štýlu.32 Mistrík vymenúva do-

vedna osem charakteristík. Najprv uvádza štyri základné vlastnosti žurnalistického 

štýlu, a to:

1. Písomnosť. Môžeme ju chápať ako pripravenosť, pretože všetky texty pre te-

levízne spravodajstvo sú vopred pripravené v písomnej podobe,33 i keď sú pris-

32 Autor považuje termíny za synonymné. Osobne uprednostňujem a ďalej budem používať ter-

mín žurnalistický štýl. Mistrík konštatuje, že „publicistika má už širší význam ako žurnalisti-

ka“ (Mistrík, 1997, s. 459), čo, nepochybne, platí, azda najmä v terminológii nemeckej prove-

niencie: ako strešný termín sa tu nepoužíva žurnalistika, ale práve publicistika (porov. aj ná-

zov svojho času zhruba analogický domácej novinovede –  Publizistikwissenschaft, t. j. veda

o publicistike; pozri Charvát, 1996, s. 6 – 7). Avšak v našich podmienkach – a je to umocnené 

aj  importom anglo-amerických teórií  žurnalistiky a  médií  –  sa  v  rámci žurnalistiky (napr.

v žánrológii) systematicky odlišuje spravodajstvo, založené na fakte, od publicistiky, stavajúcej 

na názore. Na základe vymenovaných dôvodov sa mi vidí terminologicky značne nesystémové 

definovať publicistický štýl a následne ho rozčleniť na štýl spravodajstva a (opäť) štýl publicis-

tiky.

33 Pre Mistríka je  dôležitá  práve prvotná podoba textu (Mistrík,  1997,  s.  427).  Profesionálne 

elektronické  médiá  vyžadujú  dokonalosť,  „hladkosť“  komunikácie,  ktorá  je  zväčša  dosia-

55



pôsobené (napr.  syntakticky) tak, aby vyznievali  prirodzene, hovorovo (teda, 

ako hovoria profesionáli, napísaný text im musí „sadnúť do úst“), na čo je ich, 

samozrejme, nevyhnutné adekvátne zvukovo realizovať, t. j. treba sa vyhnúť in-

tonácii, ktorá znie „čítane“.34 Jednoduchým spôsobom, ktorý sa odporúča dodr-

žiavať pri výstavbe správy, je predstaviť si konkrétneho človeka (napr. príslušní-

ka  rodiny  či  známeho),  ktorému  moderátor  alebo  redaktor  správu  adresuje 

priamo v súkromnom rozhovore (porov. citát Potter – Lang, 1999 v časti Správy 

ako naratívy, s. 115).

2. Monologickosť, v zmysle „mikromonológov“, ktoré „nekladú veľké požiadavky 

na  kompaktnosť  prejavov“  (Mistrík,  1997,  s.  460).  Akokoľvek  sú  televízne 

správy „súhrnom monológov“, badať v nich náznaky dialogickosti, ktorá je zrej-

me čiastočne aj rezíduom povahy žurnalistického tvorivého procesu (interview 

je totiž v žurnalistickej teórii chápané ako, okrem žánru, aj primárna metóda 

získavania novinárskych informácií; Jacz, 1982, s. 219). V správach sa vyskytujú 

aj „mikrodialógy“ (medzi moderátormi, medzi reportérom a respondentom). Di-

alogizácia  ako  komunikačná  stratégia  sa  výrazne  prejavuje  v  infotainmente, 

v ktorom moderátori a redaktori priamo oslovujú divákov, ba dokonca sa javí, 

že je to univerzálna tendencia súčasných médií (Bočák, 2005b, s. 36).

3. Verejnosť je pri spravodajských komunikátoch samozrejmosťou. Kým napr. pri 

veľmi úzko špecializovaných médiách lokálneho dosahu je oslabená, pri televíz-

nom spravodajstve  celoslovensky vysielajúcich  plnoformátových televízií35 je 

nespochybniteľná. A, napokon, podobne ako pri písomnosti, aj tu je rozhodujú-

hnuteľná len dôkladnou pripravenosťou rečníkov.

34 Fakt, že „zdanlivo spontánny alebo naspamäť naučený text je v skutočnosti predčítaný z číta-

cieho zariadenia“ je pre Johannesa Grossa jedným z dôvodov obvinenia televízie z falošnosti 

(Gross, 1996, cit. in Ruß-Mohl – Bakičová, 2005, s. 144).

35 Plnoformátová televízia vysiela všetky žánrové typy programov, zameriava sa na nešpecifické 

publikum (napr. obyvatelia všetci Slovenskej republiky).
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cim kritériom zámer (potenciálna dostupnosť verejnosti), nie výsledok (reálna 

konzumpcia).

4. Pojmovosť. V správach sa hojne využívajú menné výrazy ako efektívne nosiče 

informácie. Zároveň majú ostať všeobecne zrozumiteľné, takže sa v princípe vy-

hýbajú odbornej lexike a použité termíny vysvetľujú.36 No jednoduchosť slovní-

ka nie je vždy nevyhnutnosťou, keďže informácie sú divákovi sprostredkúvané 

nie jedným, ale celým komplexom kódov. Mistrík hovorí:

„Slovník televízneho jazykového prejavu v porovnaní so slovníkom rozhlasového prejavu 
môže byť veľmi náročný, bohatý, až exkluzívny. [...] [A]k divák neporozumel slovu, do-
pomôže mu porozumieť obraz a naopak. Kombinovaním obrazu a slova sa môžu vytvárať 
štylistické kontexty.“ (Mistrík, 1997, s. 464 – 465)

Vymenovanými vlastnosťami sa,  podľa Mistríka,  žurnalistický štýl ponáša na 

náučný  štýl.  Ďalej  autor  uvádza  štyri  špecifické  atribúty  žurnalistického  štýlu, 

konkrétne:

5. Informačnosť,  „imanentná  vlastnosť“  žurnalistiky  (Mistrík,  1997,  s.  461).37 

Spravodajstvo si,  napriek aktuálnemu vývinu,  udržiava informatívnu funkciu 

(prinajmenšom verejnosť ho tak neustále vníma). Novšie snahy o dynamizáciu

a dialogizáciu posilňujú postavenie slovies a kontaktných prostriedkov, ktoré 

síce majú malú informačnú, ale zato veľkú emocionálnu nasýtenosť (spomedzi 

slovných druhov sú to napr. citoslovcia), v spravodajských komunikátoch.

Verbálny mód (v porovnaní s inými módmi) plní v televíznom spravodajstve 

primárnu informačnú funkciu. Ako na základe výsledkov svojho výskumu naz-

načujú Ann Crigler, Marion Just a Russell Neuman (1994, s. 146 – 147),38 v te-

levíznom spravodajstve dominuje práve verbálne podávanie informácií, azda aj 

36 Veľmi podrobným dielom o spôsoboch transformácie odbornej informácie na žurnalistickú je 

publikácia Borisa Droppu (1998).

37 Autor z dôvodov vysvetlených v pozn. 32, používa termín publicistika (s. 55).

38 Výsledky štúdií výrazne závisia od toho, či sa skúma jednokanálová (audio, video), alebo mul-

tikanálová (audiovizuálna) recepcia.
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preto, že je – na rozdiel od vizuálneho – významovo koherentnejšie. Zábery 

často slúžia len ako ilustrácia verbálne predkladanej informácie, v týchto prípa-

doch nemajú „plnú“ informačnú hodnotu. Komplexné médium televízia však

i tak ideálne funguje multimodálne.

6. Variabilnosť je okrem tematickej  pestrosti,  spomenutej  Mistríkom, spôsobená 

vysokou dynamikou vývoja mediálnych technológií, a teda foriem prezentácie, 

čo má za následok vysokú žánrovú premenlivosť. Variabilita je čiastočne dielom 

akéhosi „imperatívu módnosti“, keďže od dnešných médií sa z prestížnych dô-

vodov vyžaduje, aby stíhali rýchlo sa meniace obsahové a formálne trendy ref-

lektovať vo svojej produkcii.

7. Koncíznosť ako zhustené podávanie informácií sa odvíja od dĺžky času, ktorá je 

venovaná verbálnym reakciám jednotlivých subjektov na aktuálne dianie. Tá sa 

neustále zmenšuje. Podľa Daniela Hallina (1992, cit. in Watson, 2003, s. 168) 

klesla v americkom televíznom spravodajstve v priebehu 20 rokov (1968 – 1988) 

o vyše tri štvrtiny zo 40 sekúnd na menej než 10 sekúnd (t. j. čas, ktorý zodpo-

vedá približne prvej, resp. prvým dvom vetám tohto odseku, realizovaným vyš-

ším rečovým tempom).

Prejavom absolútnej mediatizácie (koncept predstavený v kapitole Mediálny  

diskurz, s. 34) súčasného verejného života je aj prispôsobovanie spôsobu formu-

lácie  myšlienok  médiám:  osobám,  ktoré  sú  oslovené  redaktormi  televízneho 

spravodajstva,  sa  odporúča maximálna stručnosť  vo vyjadrovaní  (sformulovať 

niekoľko jednoduchých, obsahovo zhustených viet) – inak sa môže stať, že sa

v spravodajstve napokon vôbec neobjavia.

8. Aktualizovanosť.  Aktuálnosť  je jedným zo základných atribútov žurnalistiky. 

Našou žurnalistickou teóriou však nie je vnímaná v absolútnom význame, t. j. 

ako novosť, ale je determinovaná predovšetkým významnosťou pre publikum 

(spoločenským významom) a ďalšími faktormi.  Aj časovo stará informácia sa 

môže stať aktuálnou, a teda správotvornou (kalk z angl. newsworthy), napr. po 
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jej zaradení do nového kontextu, po pridaní ďalších, dosiaľ neznámych skutoč-

ností a pod. (napr. Jacz, 1982, s. 34; Hlavčáková, 2001, s. 84).

2.3 Hudobný mód spravodajstva

2.3.1 Hudba v spravodajstve

V spravodajskej produkcii sa môžeme stretnúť s dvoma spôsobmi využitia hud-

by. Buď ide o hudbu spravodajských zneliek, alebo o autentický hudobný záznam 

(so zámerom vytvoriť čo kompaktnejší výklad práve sem zaraďujem aj autentické 

nerečové a nehudobné zvuky).

Miesto  slovenských  termínov  znelka,  zvučka  budem  ďalej  používať  termín 

džingel.39 Toto v mediálnej praxi používané slovo,  ktoré vzniklo poslovenčením 

angl. jingle (zvoniť, cengot; i tu je vidno prvotnú zvukovú motiváciu slova), sa už 

stihlo  terminologizovať. Ako výhodu používania slova džingel vidím skutočnosť, 

že – na rozdiel od svojich slovenských ekvivalentov – nekonotuje výhradne zvu-

kovosť. Chápať džingel v televízii ako čisto (či aspoň dominantne) auditívny prvok 

totiž nie je úplne výstižné, pretože vizuálny mód tu rovnako hrá rozhodujúcu úlo-

hu.

2.3.1.1 Hudba spravodajských džinglov

Spravodajstvo, keďže jeho cieľom je vytvoriť si prinajmenšom „obal“ dominant-

nej informačnej inštitúcie, sa musí dôrazne odlíšiť od iných programov.

39 Termín v uvedenej podobe uvádzajú vo svojom slovníku Renáta Gregová, Juraj Rusnák a Ján 

Sabol (2004, s. 30 – 31), popri džingli však na s. 130 – 131 uvádzajú aj termín  zvučka. Zá-

kladom rozdielu termínov je podľa autorov funkcia útvarov: zvučka identifikuje (rozhlasovú 

alebo televíznu) stanicu alebo reláciu, džingel vysielanie segmentuje. V tejto práci používam 

výhradne výraz džingel ako strešný termín a podrobnejšie definujem funkcie jednotlivých ty-

pov džinglov (v časti Typológia spravodajských džinglov, s. 61).
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Tzv. spravodajská hudba vzniká ako hudobný balík vyrobený na mieru televíz-

nej stanice, pričom zohľadňuje rozmanité kritériá, ako napr. formát televízie (ve-

rejnoprávna/komerčná,  plnoformátová/spravodajská  a  pod.),  cieľové  publikum 

(starší/mladší  ľudia  a  pod.).  Vo  svete  existujú  osobitné  spoločnosti,  vyrábajúce 

kompletné hudobné balíky pre potreby spravodajstva, v USA napr.  615 Music či 

Gari Media Group (ide o aktuálny názov firmy Gari Communications).40

Pri komponovaní ústrednej hudobnej témy spravodajského hudobného balíka 

treba dbať na to, aby znela dynamicky, no zároveň na to, aby nepoškodzovala, na-

opak, podporovala dôveryhodnosť spravodajstva. Divákov má, v každom prípade, 

„zobudiť“, ale zároveň ich nemá „vystrašiť“. Má ich teda skôr uviesť do „pohoto-

vostného režimu“, pripraviť na rýchly a fragmentárny sled udalostí. Na to najlepšie 

slúži hudba navodzujúca dramatický dojem.

Spravodajstvo musí pôsobiť auditívne (i vizuálne) jednotne.41 Musí byť zladené

s inými informatívnymi programami (napr. šport, počasie; ranné, nočné a ďalšie 

vydania správ), aby sa vytváral a podporoval dojem jednoty spravodajskej produk-

cie televízie: televízia, ktorá by používala pre jednotlivé spravodajské programy ú-

plne odlišné džingle a grafickú výbavu, by pôsobila ako vnútorne nekoordinovaná 

organizácia, a teda nedôveryhodný informačný subjekt.

40 Podľa Television News Music (2008). Ukážky spravodajskej hudby sú dostupné na webstrán-

kach spoločností: http://615music.com/ a http://www.garicomm.com/.

41 Vzťahuje sa to, samozrejme, aj na televíziu ako celok. Dnes sa kladie veľký dôraz na audi-

ovizuálnu „jednoliatosť“, „uhladenosť“ televízie, ktorou médium vyjadruje svoje dominantné 

hodnoty a odlišuje sa od konkurencie. Za požiadavkou kompaktnej prezentácie média stojí aj 

predpoklad, že ak sa podarí vytvoriť homogénny prúd vysielania, v ktorom divákov (resp. po-

slucháčov) nič výrazne nevyruší  (no zároveň neunudí),  trávia pri  danom médiu viac času. 

Hlavné hudobné motívy spravodajských relácií sa využívajú aj v reklame: používajú sa ako 

podhrávky v upútavkách na televízne spravodajské relácie, vysielaných či už v samotnej te-

levízii  (v  tomto prípade ide o sebapropagáciu),  alebo dokonca v rozhlasových reklamných 

spotoch. (Bočák, 2005a)
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Samotná hudba má schopnosť zavádzať u recipienta istý interpretačný rámec. 

Nicholas Engstrom napr. vo svojom článku (2003) poukazuje na to, že keď si ame-

rické televízie pred blížiacou sa vojnou v Iraku nechali vytvoriť osobitné hudobné 

balíky pre spravodajského pokrývania priebehu vojny, výsledné džingle mali po-

dobu vojenských pochodových piesní, čím jednoznačne prispievali k „predajnosti“ 

konfliktu na televíznej obrazovke: v podstate vytvorili džingel k novému televíz-

nemu vojnovému „seriálu“.

Analogicky, napriek tomu, že médiá neboli pripravené na neočakávané udalosti 

z 11. septembra 2001 v USA, smerovanie k štandardizácii, ktoré je u nich veľmi sil-

né, ich rýchlo primalo k „vráteniu sa do starých koľají“:  spravodajské televízie,

na čele so CNN, po krátko trvajúcom, sprvu živelnom informovaní o teroristických 

útokoch  v  mimoriadnom  spravodajstve  (breaking  news),  rýchlo  zabezpečili 

pravidelnosť svojho audiovizuálneho tvaru, promptne použijúc nové, ad hoc vy-

tvorené džingle (pod hlavičkou  AMERICA UNDER ATTACK, t. j.  Amerika pod  

útokom). (Rusnák, 2002, s. 97)

2.3.1.2 Typológia spravodajských džinglov

V rámci kompletnej hudobnej výbavy spravodajstva môžeme rozoznať predov-

šetkým nasledujúce druhy džinglov, ktoré sa líšia nielen svojou pozíciou v relácii, 

ale aj svojou funkciou:

1. úvodné – otvárajú program, majú okamžite zaujať svojou ráznosťou a musia byť 

okamžite rozpoznateľné, majú tiež naznačiť obsahovo-formálnu povahu relácie,

2. predelové – veľmi krátke džingle, trvajúce necelú sekundu, slúžia ako „audiovi-

zuálna interpunkcia“ (Gregová – Rusnák – Sabol, 2004, s. 31),

3. záverečné – uzatvárajú program, sú kratšie ako úvodné (diváci v očakávaní ob-

sahu relácie  vydržia  dlhší  džingel  a  na príchod k televízoru musia  mať  čas;

po skončení relácie treba rýchlo nadviazať ďalšou, aby diváci neodchádzali od 

televíznych prijímačov či neprepínali na iný program).
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Pristavme sa ešte pri predelových džingloch. Nimi je téma menená „násilne“, 

umelo,  v  porovnaní  s  „prirodzenejším“  verbálnym  „premostením“  tém  (ktoré 

uskutočňuje moderátor). Lapčík (2002, s. 140) pripisuje predelovým džinglom i re-

generačnú funkciu (diváci si oddýchnu, majú čas spracovať informácie). Inú fun-

kciu však nadobúdajú v podstate predelové džingle v USA, kde sú spravodajské re-

lácie prerušované reklamnými prestávkami (čo pri spravodajských programoch po-

dľa § 35 ods. 4 slovenského zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii nie 

je možné).

2.3.1.3 Autentický hudobný záznam a autentické nerečové zvuky

Hudba v tomto prípade spravidla plní len podfarbujúcu funkciu, využíva sa teda 

ako ilustračný materiál, ako spôsob navodenia atmosféry. Pri referovaní o hudob-

nom interpretovi sa napr. využívajú jeho vlastné piesne (samozrejme, čo najzná-

mejšie, aby ich z krátkej ukážky spoznalo čo najviac divákov). V mojej výskumnej 

vzorke sa ale objavila i správa TV JOJ z parlamentu, ktorá mala pobaviť divákov,

na čo využívala práve hudobné podfarbenie (pozri analýzu, s. 183).

V krajnom prípade môže byť aj samotná pieseň podávaním informácie (napr. 

sprostredkovanie záznamu z koncertu).

V tejto časti spomeniem ešte autentické nerečové (a nehudobné) zvuky, ktoré 

boli zaznamenané spolu s nakrúcaním obrazového materiálu k správe. Takisto ako 

hudba slúžia ako primárny nosič informácie len v málo prípadoch (v analyzovanej 

vzorke to bol napr. prenikavý zvuk píly pri odstraňovaní mreží z exekútorom za-

blokovaného bytu v správe TV JOJ zo 16. 12. 2007; fučanie vetra v správach o blí-

žiacej sa víchrici zo 16. 12. 2007). Inak je väčšinou ich úlohou legitimizácia spra-

vodajstva, potvrdenie účasti novinára na autentickej udalosti.
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2.4 Vizuálny mód televízneho spravodajstva

S vizuálnym módom televízneho spravodajstva súvisí zaujímavý semiotický pa-

radox, ktorý treba spomenúť ešte pred začiatkom jeho charakterizovania: hoci je tu 

dominantným nosičom informácie verbálny mód (t. j. slovne kódovaná informá-

cia), práve obrazová stránka je dôvodom, prečo televízne správy pozeráme.

Pravda, televízne správy neboli vždy natoľko vizuálne; v počiatkoch televízie 

pôsobili skôr ako rozhlas, v ktorom hlásateľa navyše aj vidíme: samo spravodajské 

štúdio bolo vizuálne strohé, bez komplikovaných rekvizít, rovnako moderátorov 

prejav nedopĺňala komplexná grafika, ako je to dnes.42 Vývin televízneho spravo-

dajstva  (i  televízie  vôbec)  je  teda  posilňovaním vizuality,  v  poslednom období 

vplyvom technických možností dokonca ešte výraznejšej. Uvedené tendencie naz-

načuje napr. Martin Foret, keď pre súčasnú televíziu považuje za signifikantné,

„že i  v takto dominantne vizuálnom médiu môžeme vypozorovať posilňovanie  vizuality.
(V hlavnej spravodajskej relácii tak už nesledujeme nehybného predčítavača správ ako pred 
rokmi, ale sledujeme spektakulárne zápasenie ‚hovoriacich hláv‘ s obrou obrazovou plochou 
za ich chrbtami. [Autor v poznámke pod čiarou odkazuje na aktuálnu podobu spravodajstva 
TV Nova.] Aj tu sa teda obraz posilnil, vizuálne zmohutnelo.)“ (Foret, 2008)

Kódmi, ktoré sa v televízii uplatňujú v rámci vizuálneho (ikonického) módu, sú 

grafika v jej rôznych podobách a obraz (aktualita), členený na zábery,43 vrátane 

možností jeho kompozície (veľkosť či uhol záberu) a editácie (strih, montáž).

2.4.1 Grafika v spravodajstve

Grafika je v televízii jednoznačne jedným z najvýznamnejších prvkov. V spra-

vodajstve spravidla slúži dvom základným účelom:

42 Zdá sa, že istou analógiou je internetové vysielanie súčasného rozhlasu, kde takisto môžeme 

prostredníctvom webkamier vidieť, čo moderátori robia v štúdiu.

43 Záber je „najmenšia základná kinetická jednotka audiovizuálneho vyjadrenia“ (Mistrík, 1997, 

s. 376), ktorá „vzniká jedným, neprerušeným chodom kamery“ (Gregová – Rusnák – Sabol, 

2004, s 130).
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a) na identifikáciu, rámcovanie a členenie relácie,

b) na vizualizáciu informácií podávaných v konkrétnej televíznej správe.

Hlavný rozdiel teda spočíva v tom, že druhý typ je priamou formou zobrazenia 

informácie, a je teda neoddeliteľnou súčasťou spravodajského šotu, kým prvý sa 

predovšetkým podieľa na celkovej vizuálnej podobe relácie, tvaruje ju a umožňuje 

divákovi jednoznačne rozpoznať ako spravodajstvo v rámci celej televíznej ponu-

ky, tak i spravodajstvo konkrétnej televízie.

2.4.1.1 Grafika v džingloch

V prvom prípade sa grafika vyskytuje ako vizuálna zložka džinglov. Charakteri-

zuje ju kombinácia relatívnej striedmosti a sviežosti,  farebné i tvarové zladenie.

V grafike (podobne v dekoráciách štúdia) je najvýhodnejšie využiť kombináciu far-

by pôsobiacej dynamicky (slúži posilňovanie dojmu aktuálnosti) a staticky (posil-

ňujúcej dojem stability a vieryhodnosti inštitúcie). (o semiotike farieb pozri Vy-

sekalová  – Komárková,  2000,  s.  64n.)  Funkcia  a  typológia  džinglov je  súčasťou 

predchádzajúcej kapitoly o zvuku v spravodajstve (najmä s. 61n.).

V spravodajstve sa však zavše objaví aj interpunkčný prvok s výlučne grafickým 

stvárnením.44 Napr. v januári 2006 začala televízia Markíza medzi krátkymi spra-

vodajskými príspevkami zo zahraničia používať nový predelový džingel. Ide o neo-

zvučený, výhradne grafický prvok, a to animáciu zemegule, ktorá sa podľa potreby 

otáča,  pričom sa  zvýrazňuje  miesto,  ktorého  sa  bude týkať  nasledujúca  správa.

Na tomto príklade vidno, ako sa dá v spravodajstve, hoci len nenápadným prvkom, 

podporiť vnímanie sveta, v ktorom „miesta diania“ nie sú izolované, ale sú súčasťou 

jedného univerza, v ktorom sa ich deje odvíjajú súbežne. Takto sa posilňuje para-

digmatická dimenzia vnímania (schematicky v A sa stalo x, zatiaľ čo v B sa odo-

hrávalo y), oproti dojmu syntagmatického plynutia udalostí, ktoré je v relácii vy-

tvárané práve radením príspevkov po sebe.

44 Tento – hoci okrajový – prípad bol jedným z dôvodov uprednostnenia termínu džingel.
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2.4.1.2 Informačná grafika (infografika)

Pod výrazom  infografika rozumieme také využívanie grafiky v spravodajstve, 

ktorého primárnym cieľom je informovať. Zaraďujeme sem najmä grafy, tabuľky, 

obrázky (nie však fotografie – tie totiž patria do skupiny statických autentických 

obrazových materiálov), prepisy telefonických hovorov a informačné lišty. Info-

grafika sa využíva na vizualizáciu informácií podávaných divákovi v sprievodnom 

komentári, a to predovšetkým vtedy, ak:

a) Téma správy je príliš abstraktná na to, aby sa dala zobraziť inak, preto sa v tom-

to zmysle hovorí aj o tzv. ilustračnej grafike (jej zámerom je ilustrovať hovore-

né). Napr. niektoré správy z ekonomiky si vizualizáciu doslova žiadajú, pretože 

priemerný divák televízneho spravodajstva nemá adekvátne ekonomické vzde-

lanie: týka sa to napr. komplexných ekonomických javov, ako sú inflácia či úro-

ková miera. To, ako vzrástla inflácia sa dá ukázať napr. tým, že na jednu stranu 

obrazu sa umiestni stokorunáčku a na druhú veci z každodenného života, ktoré 

sme si za ňu mohli kúpiť (povedzme chlieb, mlieko a salámu). Následne sa jeden 

z výrobkov preškrtne, čím sa názorne ukáže, že v súčasnosti si za tú istú sumu 

môžeme kúpiť menej potravín.

b) Redaktori nemajú k dispozícii autentické zábery z miesta udalosti, či už preto, 

že sa im ich nepodarilo získať, alebo ich získanie je prakticky nemožné (napr. 

správy o vesmírnych objavoch). Takto sa dá grafika využiť napr. aj pri rekon-

štrukcii dopravnej nehody.

Informačná grafika je príkladom simultánneho označovania, pri ktorom na sa 

zobrazenie tej istej skutočnosti využívajú súčasne rôzne módy, v prípade televízie 

ako komplexného média je to aj akusticko-auditívny, aj opticko-vizuálny mód. Vý-

sledkom je potom, logicky, značná redundancia. Pri grafike však jednoznačne ide

o prostriedok pozitívnej redundancie, pretože spomenuté zmnožovanie tej istej in-

formácie v skutočnosti divákovi pomáha v dekódovaní komunikátu. Napríklad už 

v počiatočnej časti správy, prezentovanej moderátorom zo štúdia, sa využíva ilus-
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tračná grafika, „nakľúčovaná“ vedľa hlavy moderátora, ktorá zjednodušene načrtá-

va, čo bude obsahom nasledujúcej správy (a potom, samozrejme, do istej miery už 

ona rámcuje jej interpretáciu).

Infografiku môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:

a) statická – zväčša ide o texty, tabuľky, grafy a statické obrazy,

b) dynamická (pohyblivá, animovaná).

Podľa výskumov (Fox – Potter, 2002, s. 2) je grafika jednoznačne účinným pros-

triedkom zjednodušenia spracúvania informácií, a tým aj ich porozumenia a zapa-

mätania (v porovnaní s ilustračnými zábermi). Spomenuté druhy infografiky sa ale 

vzájomne líšia  z pohľadu diváckej  pozornosti:  kým statická grafika si  ju udržať 

nedokáže, animovaná áno (podobne aj ilustračné zábery). Z tohto pohľadu sa teda 

používanie statickej grafiky, v slovenskom televíznom spravodajstve pomerne čas-

té,  ak nie dokonca prevažujúce,  ukazuje ako rozporuplné.  Vhodnosť  zvoleného 

typu grafiky navyše súvisí aj s témou správy: náročnejšie témy, ktoré samy o sebe 

majú potenciál strácať divácku pozornosť, si vyžadujú animovanú grafiku. (Fox – 

Potter, 2002, s. 2)

Pokiaľ sa na zobrazenie využívajú grafy či tabuľky, poukazuje sa len na základ-

né vzťahy a všetky čísla, ktoré sa použijú, sa v čo najväčšej miere zaokrúhľujú, aby 

ich  bolo  možné  rýchlo  prečítať.  Platí  zásada,  že  jedno  grafické  zobrazenie  má 

spracúvať len jeden koncept. Úlohou grafiky je totiž divákovi pomáhať, a nie vyru-

šovať ho. Ak je potrebné použiť text, napr. uviesť dlhší výrok v pôvodnom znení 

(prepis telefonického hovoru, dôležité vyjadrenie respondenta, ktoré sa redaktoro-

vi  nepodarilo  získať  vo  forme zvukového  či  obrazového  záznamu,  text  zákona

a pod.), siaha sa po textovej grafike: výrok sa prepíše, takže ho divák môže sledovať 

spolu s redaktorom. V tomto prípade však treba dať divákovi dostatok času na to, 

aby si prečítal celý text. Recepčné testy totiž ukazujú, že ak divák nestihne prečítať 

celý text, dochádza uňho k percepčnému zablokovaniu a ďalšie informácie jedno-

ducho neprijíma.
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Informačné lišty sú grafickým prvkom, umiestňovaným spravidla do dolnej čas-

ti obrazu, v ktorom

a) sa  dopĺňajú  informácie  potrebné  na  interpretovanie  obrazu  (v  podtitulku  sa 

napr. uvádza meno a charakteristika osoby, ktorá sa vyjadruje k téme správy, 

miesto udalosti a pod. – je to zložka správy, ktorá sa nazýva nominácia, viac

v časti Vizuálne štruktúry, s. 78), vzhľadom na obrazový materiál teda fungujú 

iba doplnkovo,

b) sú zobrazované informácie nezávislé od obrazu a nesúvisiace s práve vysielanou 

správou; patria sem tzv.  kraul (informačný riadok s kontinuálne plynúcimi – 

„kraulujúcimi“ – správami; ten sa, mimochodom, používa aj vtedy, ak chce te-

levízia oboznámiť svojich divákov so zmenami programu, napr. aj pri zaradení 

mimoriadneho  spravodajstva)45 a  news-ticker (permanentne  prítomný  infor-

mačný riadok v spodnej časti obrazu, v ktorom sa zobrazujú titulky správ).46

Spomenutý kraul využívajú i plnoformátové televízie (Markíza vo svojej bývalej 

relácii  Nočné správy vysielala doplnkové ekonomické a burzové informácie, STV 

zasa využívala kraul vo svojich  Prvých správach), no intenzívne najmä televízie 

spravodajské. Správy, ktoré sú tu podávané, môžu priamo kopírovať správy prezen-

tované moderátorom; často je to však blok správ z konkrétnej oblasti: vo vysielaní 

televíznej stanice CNN sa napríklad na ľavej strane kraulu vopred objavuje osobit-

ná informačná lišta, ktorá oznamuje, aké správy budú v kraule nasledovať (napr. 

Newsbar – všeobecné správy, Bizbar – obchodné informácie).47 Využívanie kraulu 

je na jednej strane výhodou, pretože správy takto môžeme sledovať aj pri vypnu-

45 Kraul. In: Slovník. http://medialne.etrend.sk/slovnik/?pismeno=K [15. 1. 2008]

46 News-ticker. In: Slovník. http://medialne.etrend.sk/slovnik/?pismeno=N [15. 1. 2008]

47 Základom slov Newsbar, Bizbar a i. je angl. slovo bar, ktoré v tomto kontexte značí lištu, panel 

či riadok; často sa používa v počítačovom softvéri (napr. toolbar – panel nástrojov, menu bar – 

lišta menu programu,  status bar – stavový riadok). K základu je tu pridaný príslušný prefix, 

napr.  News- – (všeobecné) správy,  Biz- (od  Business) – správy z oblasti obchodu,  Sports – 

šport atď.
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tom zvuku na televíznom prijímači. Otázna je však recepcia takýchto informácií 

pri ich súbežnom vnímaní s informáciami prúdiacimi v zvukovej a obrazovej zlož-

ke. Tu sa už doslova presahujú receptívne možnosti, a tak si diváci musia – hlavne 

keď obsah správ v kraule nekorešponduje s obsahom správ prezentovaných mode-

rátorom – vybrať, ktorým informáciám venujú svoju pozornosť, pretože inak môže 

dochádzať k ich interferencii, ktorej výsledkom je pravdepodobne slabá zapamäta-

teľnosť.

2.4.2 Autentický obraz v spravodajstve

Pohyblivé farebné obrazy, vysielané v súčasnej televízii, sa najviac podobajú re-

alite, až tak, že sa v súvislosti s televíziou objavujú obavy, či sme schopní rozoznať 

realitu extramediálnu od reality mediálnej. Televízia je pre ľudí lákavá hlavne pre-

to, že dokáže mimoriadne verne simulovať realitu.

Základný problém,  s  ktorým sa  musia  vyrovnať  tvorcovia  televízneho  spra-

vodajstva, je polysémickosť, t. j. významová šírka obrazu – vo svojej podstate je ob-

raz označujúcim pre rôzne označované (Barthes, 1977, s. 38 – 39). Mnohé ilustrač-

né zábery sa v skutočnosti príliš nelíšia, napr. záber na ľudí idúcich po ulici je bež-

ný v správach s rôznou tematikou, nech už je to správa o politických preferenciách 

či nakupovaní vianočných darčekov (v tom prípade sa záber stáva vizuálnym klišé 

– „čokoľvek sa deje, ľudia chodia po ulici“). Keď hovoríme, že interpretácia ob-

razov v televízii je priamo závislá od sprievodného komentára, vlastne len rozširu-

jeme chápanie  vzťahu  fotografie  a  k  nej  prináležiaceho opisného  textu  v tlači, 

ktoré predložil Roland Barthes: význam fotografie nemožno vyčítať len z nej sa-

motnej, ale tvorí (zužuje, špecifikuje a pod.) sa pod vplyvom jej verbálneho „ukot-

venia“ (anchorage) (Barthes, 1977, s. 38 – 41).48 Treba však povedať, že vzťah ob-

48 Barthes (1977) o funkcii sprievodného textu v interpretácii obrazu hovorí: „titulok [...] mi po-

máha zvoliť si  správnu úroveň percepcie, umožňuje mi zamerať nielen môj pohľad, ale tiež 

moje porozumenie“ (s. 39) a ďalej pokračuje o vzťahu textu a obrazu takto: „text čitateľovi 

ukazuje cestu označovanými obrazu, spôsobujúc, že [čitateľ] sa [určitým významom] vyhýba
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razu a zvuku je v televízii komplikovanejší, pretože aj opačne platí: obraz mnoho-

krát podporuje porozumenie komentára tým, že napr. legitimizuje podávanú infor-

máciu a robí správu autentickou (o rokovaní parlamentu hovorí reportér pred jeho 

budovou, o dopravnej nehode sa hovorí na mieste, kde sa stala a pod.).

Napriek dôležitej úlohe vysvetľujúceho komentára sa dobré spravodajstvo riadi 

diváckym imperatívom „to musíte vidieť“, ktorý ako svoj slogan dlho používala TV 

JOJ. K neoddeliteľnosti obrazu a zvuku sa výstižne vyjadrila Sylvia Hoffmannová: 

Ak televízne správy nepotrebujem pozerať, ale stačí mi ich počúvať, potom niečo 

nie je v poriadku.49

Podobne ako pri grafike, aj v prípade obrazu máme na výber z dvoch možností:

a) Dynamický obraz, t. j. bežný záber kamerou, ktorý v spravodajstve prevláda.

b) Statický obraz – v tomto prípade ide o fotografie, tlačené dokumenty a pod.

Mistrík pripisuje dynamike televízneho obrazu (v porovnaní so statickým ob-

razom v tlačových médiách) vysokú sugestívnosť, hovorí, že „[o]braz v televízii – 

pritom, že sa ‚vyvíja‘ – upúta viac ako ‚hotový‘ obraz v novinách“ (Mistrík, 1997, s. 

464). V snahe zachovať spomenutú sugestivitu „televizuality“ transformujú tvorco-

via spravodajstva aj statické obrazové prvky do dynamickej podoby, napr. jazdou 

kamery po obraze, ktorý je sám o sebe nehybný (simuluje sa tak kĺzanie pohľadu 

diváka po fotografii či texte) či „rozhýbaním“ statickej grafiky.50

a iné prijíma“ (s. 40).

49 Parafrázujem jej slová, ktoré odzneli na jednom zo seminárov žurnalistickej tvorby pre štu-

dentov masmediálnych štúdií Prešovskej univerzity v roku 2004.

50 V rámci vyučovania žurnalistickej tvorby v televízii som pre študentov pripravil experiment:

v jednej reportáži som všetky umelo dynamizované zábery nahradil za statické. Napr. z kĺza-

vého záberu kamery na textový dokument či fotografiu som vystrihol jeden statický obraz

a vložil som ho do pôvodnej reportáže tak, aby zaberal celý pôvodný čas dynamizovaného zá-

beru. Očakávaným výsledkom bola omnoho „strnulejšia“ správa.
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Vizualita (aj médií) je založená na tzv. percepčných schémach, čo znamená, že 

pre interpretáciu akéhokoľvek obrazu sú dôležité fyziologické zákonitosti vníma-

nia prostredníctvom zraku ako ľudského zmyslu.51 Na základe jednej z týchto zá-

konitostí sme naučení rovné (jednoduché horizontálne a vertikálne) línie vnímať 

ako prvky statické, také, ktoré vnášajú do obrazu poriadok, usporiadanie. Naopak, 

neštandardné línie ako krivky, ale aj rovné línie diagonálne pretínajúce obraz vní-

mame ako prvky narúšajúce poriadok, vnášajúce do obrazu dynamiku. (Deacon et 

al., 1999, s. 194) Ani spravodajstvo, ktoré musí byť (zrejme čoraz viac) dynamické, 

sa využívaniu neštandardných línií nevyhýba. Z môjho pozorovania vyplýva, že 

pri snímaní objektov, ktoré by inak vo výslednom obraze pôsobili staticky, sa ka-

mera natáča do polohy, v ktorej tieto predmety sníma tak, aby narúšali striktné 

pravouhlé smery. Napr. obrazy inak statické – textové dokumenty (zákony, zmlu-

vy) alebo fotografie – pretínajú svojimi líniami (smer textu, okraj papiera a pod.) 

televízny záber diagonálne (pozri obrázok 4). Avšak ani tu sa nemôže ísť proti re-

cepcii  spravodajstva  divákmi,  preto  sa  text  dokumentov  zobrazených  s  cieľom 

umožniť divákom prečítať ho (alebo jeho časť), sníma vodorovne. Na druhej strane 

ale spravodajstvo jednoduchými vodorovnými (i zvislými) líniami, uplatňovanými 

napr. pri grafike, rámcuje samé seba ako profesionálny zdroj informácií (fiktívne 

televízne programy sú v grafike omnoho liberálnejšie).

V ďalšej typológii by bolo užitočné rozdeliť obraz na:

a) Informatívny – sám obraz (hoci len s minimálnym komentárom) prináša infor-

máciu relevantnú vo vzťahu k téme správy. Napriek tomu, že televízia je kom-

plexným médiom, obraz by mal byť dominantný – je to tá zložka, ktorá odlišuje 

televíznu tvorbu od rozhlasovej, dovoľuje vidieť. Ak má obraz plniť informačnú 

funkciu, je mimoriadne dôležité dodržiavanie zásady formulovanej Martinom 

51 Pochopiteľne, nie sú čisto „prirodzené“, „nevinné“; všetky percepčné zákonitosti sú istým spô-

sobom kultúrne ukotvené.
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Lokšíkom – „to, čo vidím, by som mal aj počuť, ale to, čo počujem, nemusím vi-

dieť“ (Lokšík, 2001, s. 76).

b) Ilustračný –  obraz slúži  na doplnenie hovoreného,  dominantný je  tu slovný 

komentár.  Tieto zábery sa zaraďujú do reportáže vtedy, ak redaktori nemajú

k dispozícii dostatočné množstvo autentického materiálu, no potrebujú čas na 

verbálne prezentovanie informácií (Koščovo tvrdenie „[r]ozsah textu je deter-

minovaný dĺžkou obrazu“ sa tu obracia naopak; Koščo, 1984, s. 42 – 43).

Obrázok 4 Dynamizácia statického obrazu narúšaním
horizontálnych a vertikálnych línií

Ilustračné zábery sa snažia vizualizovať hovorené, aby sa divák nemusel zaťažo-

vať  vytváraním vlastných vizualizácií  v predstavách.  Ľuboslav Choluj,  niekdajší 

redaktor Novín JOJ, hovorí, že úlohou redaktora je stať sa „pokusným králikom“, 

má udalosť prežiť „za nás sám na sebe“, aby sme si ju vedeli predstaviť, ale aby sme 

sa pritom zároveň nemuseli vzdialiť z obývačky. Obrazne to charakterizoval slo-
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vami, že ak niekde napadne 130 cm snehu a TV JOJ chce o tom odvysielať správu, 

úlohou redaktora je „zahrabať sa“ do snehu do tejto výšky, aby si divák situáciu ve-

del presne predstaviť.52

V ďalších častiach nasleduje prehľad základných prvkov súvisiacich so získava-

ním a spracúvaním autentického obrazu (dĺžka, veľkosť a uhol záberu, strih).53

2.4.2.1 Veľkosť záberu

Veľkosť záberu je definovaná ako „vzdialenosť kamery od snímaného objektu“ 

(Bernard – Frýdlová, 1988, cit. podľa Gregová – Rusnák, Sabol, 2004, s. 130). Je si-

muláciou ľudskej nemediovanej percepcie v tom zmysle, že už v bežnom živote si 

vyberáme z kontinua okolitej reality to, čo nás zaujíma, zaostrujeme na to zrak

(a  ostatné  „nevidíme“,  či  skôr potláčame,  odsúvame do periférie  zorného poľa)

a približujeme sa k tomu. Naopak, toho, čo sa nám nepáči, čo nás desí, sa stránime, 

snažíme sa od toho držať čo najďalej.

Rozlišujeme päť základných veľkostí záberu:

1. veľký celok (VC) – zobrazuje celkové prostredie, v ktorom sa vyskytuje nejaký 

predmet alebo v ktorom sa odohráva určitý dej a zdôrazňuje ho, funkčne je to 

tzv. ustanovujúci záber (angl. establishing shot), tzn. prvotne určujúci charakter 

prostredia (Chandler, 1994),

2. celok (C) – predmet alebo osoba sú obkolesené časťou svojho prostredia,

3. polocelok (PC) – je zobrazená väčšina postavy osoby alebo väčšina snímaného 

predmetu, ešte stále ide o objekt „vsadený“ do svojho prirodzeného prostredia,

52 Parafrázujem jeho slová, ktoré odzneli na seminári Produkcia regionálnych a lokálnych médií  

organizovanom Katedrou všeobecnej jazykovedy, fonetiky a masmediálnych štúdií na Prešov-

skej univerzite 29. októbra 2005.

53 Keďže svoju pozornosť zameriavam hlavne na spravodajské príspevky, ďalším vizuálnym as-

pektom spravodajstva (štúdio, výzor moderátorov a pod.) sa nebudem venovať.
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4. detail (D) – evokuje sústredenie na predmet a môže vyvolávať dojem napätia, 

dramatickosti – Kathleen Jamieson a Karlyn Campbell (1988, s. 63) ho aj preto 

označujú „dramatický detail“ (dramatic close-up),

5. veľký detail (VD) – vyvoláva dojem hĺbkového, podrobného skúmania objektu, 

zameriava sa na jeho vlastnosti.54

V odbornej literatúre je kategorizácia veľkostí záberov, pochopiteľne, o niečo 

podrobnejšia (napr. Kučera, 1983, s. 28). Pre našu analýzu však uvedené rozdelenie 

plne postačuje.55 Osobitným a často uvádzaným záberom je ešte tzv. americký zá-

ber (príp. americký plán), v ktorom je snímaná postava osoby po kolená (americké 

zábery možno vidieť napr. v správach o počasí). Jednotlivé veľkosti záberov sú na 

obrázku 5 (všetky sú vystrihnuté z jednej televíznej správy).

V televízii (i vo fotografii) platí, že čím viac sa vzďaľujeme od „stredného“, „ne-

utrálneho“ záberu – polocelku –, tým sú zábery expresívnejšie. Za najexpresívnejší, 

vizuálne a emotívne najsilnejší záber sa však považuje veľký detail (ide o extrémne 

zdôraznenie) a tento typ záberu sa v televíznom spravodajstve temer nepoužíva (ak 

áno, skôr zobrazuje predmety než osoby). Za pozornosť, pamäť či emócie stimulu-

júce  zábery sú  viacerými  autormi  považované  detaily,  najmä  detaily  ľudí  (t.  j.

v podstate tváre),  ktoré „sú hodnotné pre formovanie názorov publika na ľudí“ 

(Crigler – Just – Neuman, 1994, s. 135; tam aj zdroje) zobrazovaných v spravodaj-

stve, čo zrejme vychádza z domnienky, že z tváre možno vyčítať charakter člove-

ka.

54 Vskutku vynikajúcou vizuálnou pomôckou na rozoznávanie veľkosti a uhlu záberu a pohybu 

kamery sú fotografie v dokumente Daniela Chandlera (1994).

55 Navyše, definovanie záberov je skôr orientačné a vzhľadom na svoju arbitrárnosť ani nemôže 

platiť absolútne. Vymedzenie veľkosti záberu je vždy možné iba relatívne, t. j. vo vzťahu k i-

nému záberu.
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Obrázok 5 Veľkosť záberu

Jednoduché spravodajské príbehy (alebo ich sekvencie) najčastejšie kombinujú 

tri základné veľkosti záberov – hovorí sa potom o tzv. záberovej triáde (Lokšík, 

2001, s. 75) –, idúce po sebe v poradí  celok – polocelok – detail. Toto poradie je 

blízke našej percepcii nejakého objektu v neznámom prostredí, pretože si objekt 

„vyberá“ z prostredia (postupným) sústredením sa naň. Ľahko si to možno pred-

staviť  na  situácii,  keď vchádzame do  miestnosti  plnej  ľudí  a  hľadáme človeka,

s ktorým sa máme stretnúť. Najprv sa rozhliadneme po miestnosti a spravíme si 

prehľad (pričom si všímame aj ľudí, aj miestnosť), keď nájdeme svojho známeho, 

približujeme sa k nemu, naše zorné pole sa zužuje, až sa mu napokon ocitneme 

tvárou v tvár a ostatné, periférne vnímané objekty prosto „odfiltrujeme“.

2.4.2.2 Uhol záberu

Priestorovo môžeme obraz rozdeliť na základe vertikálnych a horizontálnych lí-

nií. Okrem neutrálnej perspektívy, ktorá sa dosahuje snímaním predmetov v línii 
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očí (angl. eye-level shot), sú extrémami vertikálne definovaného uhla pohľadu dve 

obrazne pomenované perspektívy:

1. Vtáčia perspektíva.56 Zábery zvrchu sa uplatňujú vtedy, ak sa má vytvoriť rých-

ly prehľad o pozícii  ľudí a predmetov (stavenisko, ihrisko, dejisko dopravnej 

nehody a pod.).  Nie veľmi dostupnou, no občas i  tak využívanou formou sú 

letecké zábery.

2. Žabia perspektíva. Zábery snímané prudko zospodu, teda zo žabej perspektívy, 

sú využívané často: ministerstvá (úrady) – zábery na ich tabuľky (skutočne sú 

vysoko, ale ide aj o konštrukciu dominancie – analógia s oltárom (podobne via-

ceré náboženské kultúry stavali sídla bohov na vrchoch)

Už samotná možnosť pohľadu sa v mediálnych štúdiách interpretuje ako vyjad-

renie moci subjektu: pozerať sa, upierať pohľad (angl.  gaze) môžu tí, ktorí majú 

moc. Práve vertikálna línia je pozoruhodná tým, že na jej základe sa do obrazu 

„vpisujú“ sociálne vzťahy subjektov či inštitúcií. Vertikálnym členením priestoru 

sa dá efektívne vyjadriť sociálna nerovnosť. Deacon et al. (1999, s. 193) ako príklad 

používajú mrakodrapy a iné vysoké budovy, postavené svojho času v metropolách 

v USA, v ktorých mohla bývať len ekonomicko-mocenská elita (sociálna proxemi-

ka sa tu v podstate pretransformovala do architektonickej proxemiky).57 V televíz-

nych správach sú najmä úrady štátnej správy snímané zreteľne zospodu, čo spro-

stredkúva pocit ich nadradenosti (moci) či odosobnenosti (pozri aj obrázok 6).

56 V logike vtáčej perspektívy vznikla i kognitívna metafora „pozrieť sa na vec zvrchu“, tzn. uro-

biť si prehľad, odosobniť sa od aktuálneho diania, môcť abstrahovať.

57 Nielen v európskych kultúrach si môžeme všimnúť  tendenciu umiestňovať božstvá a ich re-

prezentácie (oltáre, sochy, obrazy) nad úroveň ľudského pohľadu, teda tak, aby človek musel 

pri religióznom rituáli k svojmu božstvu vzhliadať.
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Obrázok 6 Vtáčia a žabia perspektíva

2.4.2.3 Strih a radenie záberov

Variabilita spôsobov strihu je v spravodajstve veľmi nízka. Na prechod medzi 

jednotlivými zábermi sa takmer výhradne využíva jediný druh: ostrý strih, ktorý 

spočíva v prostom juxtapozičnom umiestnení záberov (jeden záber za druhým). 

Len tento strih je z hľadiska spravodajstva neutrálny, a preto sa používa temer sto-

percentne.

Dôvody jednoznačnej prevahy ostrého strihu sú zrejmé. Po prvé, spravodajstvo 

sa tým vymedzuje voči fiktívnej televíznej produkcii (tá na prechody medzi záber-

mi hojne používa  prelínanie)  a  po druhé,  editovanie  vyjadrenia  respondenta je

v televízii omnoho ťažšie než v tlači alebo v rozhlase.

Tlačový žurnalista môže získaný materiál, za predpokladu zachovania pôvodné-

ho významu, jazykovo „uhladiť“. V rozhlase možno audionahrávky zostrihať prak-

ticky ľubovoľne bez toho, že by bola editácia výpovede pre bežného poslucháča 

rozpoznateľná. Súčasné softvérové vybavenie rozhlasových staníc (rovnako ako aj 

voľne dostupné programy na domáce používanie) umožňuje jednoducho manipu-

lovať napr. s intenzitou hlasu, takže aplikovaním vstavaných funkcií (napr. fade-in 

– angl. vzrast, fade-out – angl. pokles intenzity) na vybrané úseky nahrávky mož-

no dosiahnuť auditívny dojem „prirodzenej“ nadväznosti, alebo naopak ukončenia 
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výpovede.  Výsledná veta  tak,  hoci  pozostáva z  dvoch rozličných úsekov,  sa  dá 

upraviť tak, aby bola gramaticky správna.

Umelé spojenie úsekov videonahrávky je však v prípade audiovizuálnej komu-

nikácie nemysliteľné: hoci hovorí ten istý respondent na tom istom mieste, predsa 

len sa pri artikulácii pohybuje, sprevádza ju mimikou a gestikou (čo sú všetko ana-

lógové kódy), takže spojením dvoch vystrihnutých úsekov by sa dosiahol nežiaduci 

vizuálny efekt (napr. prudké trhnutie hlavou, nečakanú zmenu mimiky či gestiku-

lácie). V tomto prípade sa občas používa efekt  záblesku (strih „cez bielu“), ktorý 

naznačuje miesto strihového zásahu do pôvodnej výpovede. Uvedený efekt, podľa 

mojich pozorovaní, používa česká TV Nova, u nás zatiaľ zrejme iba TV JOJ. Uve-

dený spôsob strihu pôsobí veľmi dynamicky, navyše vytvára krátky predel a akýsi 

„oddychový čas“, ktorý je tak či onak pri kognitívne náročnom spracúvaní kom-

plexných výpovedí v televíznom spravodajstve vítaný. Druhou možnosťou je zo-

strihať výrok respondenta tak ako v rozhlase, ale miesto záberu vložiť do vizuálnej 

stopy ilustračné zábery.

Spomedzi  iných typov prechodov sa môžeme stretnúť s  prelínaním (plynulý 

prechod z jedného obrazu do druhého), ktoré sa používa v začiatkoch a na kon-

coch relácie preto, aby sa zjemnil ostrý prechod medzi celoplošnou grafikou a ob-

razom (napr. v úvode pri prvom kontakte s moderátormi), resp. ešte v prípade sna-

hy o emotívne vyznenie správy (napr. zobrazenie nešťastia, pohrebu a i.). V mojej 

výskumnej vzorke (išlo o predvianočné obdobie) sa prelínanie vyskytovalo v re-

portážach Slovenskej televízie o prípravách miest na Vianoce (vysvietenie vianoč-

ného stromčeka vo Vatikáne, predvianočná atmosféra vo Varšave).

Ostrý strih konotuje jasnosť, ráznosť, konflikt, konfrontáciu; pôsobí, ako keby sa 

s obrazmi vôbec nemanipulovalo, akoby sa len „to, čo je“ natočilo a „pozliepalo“. 

Prelínanie navodzuje dojem mäkkosti, emotívnosti, melanchólie, ale sme tiež na-

učení chápať ho ako symbol výraznejšieho chronologického posunu (napr. v te-
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levíznej fikcii  slúži na signalizovanie začiatku a konca snívania, zamyslenia po-

stavy a pod.).

2.5 Diskurzívna interpretácia výrazových prostriedkov televíznych správ:

  vizuálne a verbálne štruktúry správy

Hartley (1994, s. 107n.) rozdeľuje prvky správy do dvoch kategórií:

1. vizuálne štruktúry a

2. verbálne štruktúry.

2.5.1 Vizuálne štruktúry

Tu Hartley rozlišuje tri prvky prezentácie a štyri spôsoby prezentácie. Prvkami 

prezentácie sú:

a) moderátor,

b) redaktor,58

c) nakrútený filmový záznam (z miesta udalosti).

Medzi spôsoby prezentácie autor radí:

1. „Talking-head“ (angl. „hovoriace hlavy“) – označuje moderátorov, ktorí prezen-

tujú správu zo spravodajského štúdia. Moderátori sú štandardne snímaní od pása 

nahor (t. j. v polocelku), resp. v dramatickom detaile (vrchná časť trupu a hla-

va), z čoho vzniklo aj ich označenie „hovoriace hlavy“, používané v anglo-ame-

rickom televíznom prostredí.

2. Grafika –  akákoľvek grafická prezentácia informácií.  Hartley sem zaraďuje aj 

fotografiu (t. j. nepohyblivý autentický záber).

58 Hartley rozoberá konkrétnu správu, v ktorej ako sprostredkovateľ diania vystupuje korešpon-

dent.
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3. Nominácia,  t.  j.  pomenovanie,  uvádzané často (najexplicitnejšie)  v  informač-

ných  lištách  (zväčša  kombinácia  mena  a  zamestnania,  vykonávanej  činnosti

a pod.), ale aj verbálne. Tieto prvky zdroj informácie výrazne pozicionujú (situ-

ujú do určitej pozície) (viac Bočák, 2008c).

4. Aktualita (nazývaná aj šot) – slovami Hartleyho (1994, s. 108) „chrbtová kosť“ 

televízneho spravodajstva – s troma subtypmi:

a) nahrávka s komentárom – tzv. voice-over (angl. voice – hlas, over – vyjadru-

je významy nad, cez) – ide o také použitie audiovizuálnej nahrávky, v ktorej 

sa  pôvodné zvuky prekryjú komentárom redaktora;  v slovenskom mediál-

nom prostredí sa označuje aj ako asynchrón – reč v takomto zábere totiž nie 

je synchronizovaná s príslušným obrazom,

b) stake-out (angl.  stake-out –  /policajné/  vyšetrovanie,  sledovanie  objektu

s cieľom získať dôkazy; zrejme ide o analógiu s investigatívnou prácou repor-

téra) – v tomto prípade je redaktor v teréne, kde aktívne získava podklady na 

reportážnu správu, pričom o svojich zisteniach informuje televíznych divá-

kov priamo z terénu, hovoriac priamo na kameru (nazýva sa aj stand-up),59

c) vox pop (skrátená forma lat. vox populi – hlas ľudu) – anonymní (t. j. nepo-

menovaní) respondenti odpovedajúci reportérovi, ktorý je mimo záberu ka-

mery (resp. v tzv. zábere cez plece, angl. over-the-shoulder shot; Price, 2003, 

s. 264). Ankety sa používajú na sprostredkovanie názorov verejnosti na rozo-

beraný problém, natáčajú sa  na verejných priestranstvách (ulice,  nákupné 

centrá a pod.).

Uvedené spôsoby sú zobrazené na obrázku 7 (materiál z Novín TV JOJ 16. 12. 

2005).

59 V domácom televíznom žargóne sa ako ekvivalenty stand-upu používajú aj výrazy „véočko“ 

(odvodené od redaktor v obraze, VO), prípadne „odpal“ (redaktor svojím vystúpením „odpáli“ 

– v zmysle začne, resp. ukončí – reportáž) či  synchrón (t. j. audiovizuálne synchronizovaná 

reč).
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Obrázok 7 Vizuálne spôsoby prezentácie v televíznych správach

2.5.2 Verbálne štruktúry

Hartley poukazuje na skutočnosť, že „hlasy“ v spravodajstve nielen „hovoria“, 

ale konkrétnym spôsobom sa vždy naplno podieľajú na konštrukcii spravodajského 

naratívu, v zmysle výstavby jeho návodov na jeho dominantnú interpretáciu, vkla-

dania „manuálov“ na preferované čítanie do televíznej  správy. Na základe toho 

Hartley (1994, s. 110 – 115) rozlišuje:

a) Inštitucionálne hlasy prehovárajú v mene samotnej mediálnej inštitúcie. Hlasy 

moderátorov, reportérov, redaktorov, korešpondentov sú hlasmi, ktoré sú naj-
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mocnejšie naturalizované – sú konštrukciami,  no práve to sa snažia potláčať, 

zneviditeľňovať;  sú prezentované ako neutrálne „médiá“,  cez ktoré sa  realita 

„len“ vyjavuje. V budovaní takejto výsadnej, avšak bežne „neviditeľnej“ pozície, 

im  pomáha  aj  striktné  dištancovanie  sa  od  mimoinštitucionálnych  výrokov 

(napr. zmenou intonácie vnútrovetných citátov). Spoločným znakom inštituci-

onálnych prehovorov je to, že sú prezentované priamo na kameru.

b) Sprostredkované hlasy; také, ktorým je prístup do spravodajstva iba umožnený 

(angl. accessed voices). Sú to hlasy subjektov nepatriacich k mediálnej inštitúcii 

(spravodajskej redakcii). Logicky teda, v porovnaní s inštitucionálnymi hlasmi, 

nie sú „prirodzené“, „neutrálne“, ale sú to hlasy, ktoré získavajú prístup (access) 

do  spravodajstva,  získavajú  možnosť  vyjadriť  sa  k  nastolenej,  spravodajsky 

spracúvanej  téme práve  na  základe  rozhodnutia  inštitucionálnych spravodaj-

ských subjektov, pričom toto (pochopiteľne, aj  vzhľadom na adekvátnu kon-

štrukciu prvej kategórie) treba dať v spravodajstve dôrazne najavo.

Z rečových prostriedkov  sa  na  tento  účel  využívajú  napr.  zmeny intonácie, 

sprevádzané často vyčlenením daných úsekov prehovoru krátkymi pauzami. Z vi-

zuálnych prostriedkov dominuje predovšetkým uhol záberu: hovoriaci nepatriaci

k mediálnej inštitúcii sa temer nikdy nepozerá priamo do kamery, čo naznačuje,

že možnosť prehovoriť k téme je mu niekým oprávneným (reportérom) len dočas-

ne pridelená. V týchto záberoch je často reportér explicitne prítomný (napr. pred 

hovoriacim sa nachádza ruka redaktora, stojaceho mimo záberu, s mikrofónom).

Aj Peter Larsen (1974; cit. in Larsen 2002, s. 131) definuje vzťahy jednotlivých 

subjektov vyskytujúcich sa  v televíznych správach na základe očného kontaktu

s kamerou (a teda, sprostredkovane, s divákmi) a prostredia, v ktorom sa správa re-

alizuje.
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Tabuľka 2 Vizuálny kód televíznych správ
(podľa Larsen, 2002, s. 131)

štúdio terén

očný kontakt moderátori, novinári novinári

bez očného kontaktu interviewovaní interviewovaní

Pohľad  do  kamery  je  silne  ideologicky  ukotvený  diskurzívny  prostriedok. 

Umberto Eco (2000, s. 93) o ňom hovorí:

„[K]to sa do kamery nepozerá, ten robí čosi, o čom sa my môžeme domnievať (alebo to pred-
stierať), že by to robil, aj keby pritom nebola prítomná televízia, zatiaľ čo ten, kto sa do 
kamery pozerá, kladie dôraz na to, že televízia tu je a jeho reč ‚sa deje‘ práve preto, že tu je.“

Prostredie, v ktorom osoba vypovedá na kameru, sa, samozrejme, líši hlavne na 

základe toho, či ide o individuálny, alebo inštitucionálny subjekt. „Bežní“ ľudia sú 

najčastejšie snímaní doma či na ulici; inštitucionálne autority (politici, úradníci)

v kancelárii, pred úradom. Na jednej strane je to funkčné: dekódovanie významu 

správy,  ktorej  dĺžka  sa  meria  v  desiatkach  sekúnd,  a  významu  jej  základných 

stavebných prvkov – (niekoľkosekundových) záberov, zákonite musí byť rýchle,

a tak je výhodné (ba prakticky nevyhnutné) používať „významové skratky“ ako in-

sígnie, rekvizity a dekorácie (Rusnák, 1999; prípadne Rusnák, 2002, s. 36 – 38), t. j. 

napr. symboly sociálneho statusu (oblečenie – napr. obleky, uniformy), symbolic-

ky  významné prvky  prostredia  (knihy,  pracovné  stoly,  počítače)  a  pod.  Avšak

z  ideologického  pohľadu  sú  tieto  symbolické  prvky  konzervantmi  diskurzívnej 

moci politicky, ekonomicky, ale napr. aj vzdelanostne mocných a inhibítormi mo-

cenského potenciálu „tých druhých“.
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3 SPRAVODAJSKÁ RELÁCIA

Jednotlivé správy, ktoré budem skúmať, nemožno chápať v úplnosti, ak si nevší-

mame širší kontext, v ktorom sú v televízii vysielané: je ním hlavne spravodajská 

relácia (jej skladba, funkcia jednotlivých prvkov a pod.), ale v širšom zmysle i celá 

programová štruktúra danej televízie (z nej osobitne napr. politické talkšou či bul-

várne magazíny, viac s. 99). Celkové chápanie spravodajstva ako tovaru a televíz-

nej  produkcie  ako  zábavy  napr.  v  rozhodujúcej  miere  ovplyvňuje  aj  spôsob 

spravodajského  stvárnenia  tém,  obsahovú  i  formálnu  podobu  správ  (Altheide, 

2007, s. 4).

Aj  podľa  Lapčíka  rôzne  široko  poňatý  kontext  spoluvytvára  interpretáciu 

jednotlivých správ (Lapčík, 2008). V podstate sa tu znova dostávame k samotnému 

princípu široko, transdisciplinárne chápanej diskurzívnej analýzy, ktorá, aby pre-

nikla do hĺbky významu a spôsobu jeho (de)konštrukcie v komunikácii, zásadne 

vyžaduje prekročenie hraníc jednotiek komunikátov (napr. viet, ale v televízii aj 

obrazov) i komunikátov samotných (textov).

3.1 Typológia spravodajských relácií

Spravodajské relácie v plnoformátových, teda nie špecializovaných spravodaj-

ských televíziách môžeme rozdeliť podľa času vysielania na päť typov:

a) ranné – sú vysielané najmä v raných magazínoch, často zhŕňajú alebo rozširujú 

témy hlavných spravodajských relácií z predchádzajúceho dňa, niektoré podá-

vajú aj analytický prehľad dennej tlače či predpokladaných udalostí (alebo uda-

lostí, o ktorých sa predpokladá, že ich televízia v daný deň bude spravodajsky 

pokrývať), vyznačujú sa imitovaním rozhlasového (t. j. príposluchového, kuliso-

vého) princípu vysielania, pretože typicky ranné činnosti ako napr. chystanie sa 

do  práce  či  do  školy  sú  nezlučiteľné  so  sústredeným  sledovaním  televízie

(o rannom televíznom vysielaní viac Bočák – Rusnák, 2008, s. 306);
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b) denné – vysielajú sa v priebehu dňa ojedinele alebo v pravidelných intervaloch, 

z našich televízií ich využívala len STV;

c) podvečerné – ide o spravodajské relácie vysielané v čase v televíziách nazýva-

nom access-prime,60 mierne sa v nich načrtáva obsah hlavnej spravodajskej relá-

cie (v tomto zmysle slúžia, hlavne v komerčných televíziách, ako programová 

upútavka; v súčasnosti ide napr. o Prvé Televízne noviny TV Markíza, vysielané 

o 17:00);

d) hlavné (večerné) – relácie vysielané v čase medzi 19:00 a 20:00 ponúkajú kom-

plexný spravodajský prehľad dňa, sú chápané ako „výkladné skrine“ televízií – 

keďže sú vysielané v jednom z najexponovanejších časov (a sú teda pod drobno-

hľadom väčšiny divákov), vysielatelia do ich podoby investujú (z imidžových 

dôvodov) nemalé finančné prostriedky; práve obsah týchto relácií analyzujem 

vo svojej práci;

e) nočné – v súčasnosti sa vysielajú len obmedzene alebo vôbec nie, okrem struč-

ných spravodajských prehľadov dňa v nich prevažujú analytické prvky, výbero-

vo sa venujúce kľúčovej téme (témam) dňa, ako napr. interview, často skĺzavajú 

od spravodajstva k publicistike (typickým zástupcom je relácia Správy a komen-

táre, pravidelne vysielaná na druhom okruhu STV o 21:30).

Podľa tematiky, ktorá je náplňou relácií, ďalej rozlišujeme:

a) všeobecné (polytematické) – sú to štandardné spravodajské relácie;

b) špecializované (monotematické) – patria sem všetky samostatné relácie, referu-

júce oddelene o istej oblasti, najčastejšie o športe, počasí a i.

Ďalšie možné typológie spravodajských relácií uvádzam v tabuľke 3.

60 Časové obdobie začínajúce približne 2 hodiny pred hlavným vysielacím časom, keď postupne 

stúpa celková sledovanosť televízií (ľudia sa vrátili z práce, postarali sa o domácnosť a chystajú 

sa oddychovať pred televíziou); u nás je to čas medzi 17:00 – 19:00.
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Tabuľka 3 Ďalšie možnosti klasifikovania spravodajských relácií

kritérium delenia typy relácií

periodicita
pravidelné

mimoriadne

obsahový profil televízie
spravodajstvo spravodajských televízií

spravodajstvo plnoformátových televízií

legislatívna pozícia vysielateľa
(resp. postavenie vysielateľa na trhu)

spravodajstvo komerčných televízií

spravodajstvo televízií verejnej služby
(„verejnoprávnych“ televízií)

dominujúci žáner príspevkov
pozostávajúce z rozšírených správ

pozostávajúce z krátkych správ

Bližšiu charakteristiku si žiada, myslím, len delenie spravodajských relácií  na 

základe dominujúceho žánru. Aj keď žánrom televíznej správy je venovaná samos-

tatná podkapitola 4. kapitoly (pozri Žánre televíznych správ, s. 131n.), už na tomto 

mieste sa žiada rozdeliť relácie na tie, ktorým dominujú rozšírené správy (kombi-

nované,  reportážne a  pod.)  referujúce  o  udalostiach  komplexnejšie  a  tie,  ktoré 

podávajú stručný a vysoko selektívny prehľad o aktuálnom dianí v podobe krát-

kych správ. Krátke správy ešte možno deliť na headlinové (t. j. „titulkové“ – správy 

prezentované jednou vetou) a flešové (správy pozostávajúce z niekoľkých viet).

3.2 Kompozícia spravodajskej relácie

Spravodajská relácia má veľmi ustálenú kompozíciu, ktorá sa odvíja predovšet-

kým od:
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– formátu spravodajskej relácie – od obsahovo-formálne konzervatívneho cez in-

fotainmentový až po tabloidný,61

– dĺžky trvania relácie (s ktorou priamo úmerne súvisí počet príspevkov; zatiaľ čo 

v Televíznych novinách Markízy s trvaním 20 minút bolo v skúmanom období 

priemerne 12 – 13 príspevkov, u TV JOJ a  STV, ktorých spravodajstvo bolo

o päť minút dlhšie, išlo až o 19 – 20 príspevkov),62

– recepčných charakteristík televízneho spravodajstva – informácie sú v ňom sil-

ne  kondenzované  a  sú  predkladané  v  („nepredvídateľnej“)  modálnej  kombi-

nácii, takže navzdory populárnym názorom o jeho jednoduchosti je spravodaj-

stvo percepčne i recepčne zložitým diskurzom.

Každá jednotlivá spravodajská relácia je v podstate textom (presnejšie multitex-

tom; podobne ako celé vydanie novín), aj keď sa, pravda, skladá z množstva ďal-

ších menších textov, konkrétnych správ a ich sekvencií. Ak na reláciu aplikujeme 

pojem textu, môžeme si pri uvažovaní o jej štruktúre vhodne vypomôcť štylistický-

mi pojmami horizontálne a vertikálne členenie textu (napr. Mistrík, 1997, s. 237

a 313n.; Slančová, 1994, s. 32 – 33).

Základnými prvkami spravodajskej relácie, z hľadiska jej horizontálneho člene-

nia ako textu, sú (pozri aj stručnú schému na obrázku 8):

1. džingle,

2. headliny,

61 Formát je tu chápaný približne v druhom význame, charakterizovanom v časti Pojem formát  

v médiách (s. 137), s tým rozdielom, že podoba relácie sa nestáva komoditou, hoci jednotlivé 

prvky spravodajskej relácie áno. Napr. prvky ako spravodajský hudobný „balík“ (porov. časť 

Hudba spravodajských džinglov, s. 59), podoba spravodajského štúdia (tzv.  set, angl. scéna) 

alebo grafická výbava sú dodávané externými firmami špecializujúcimi sa na výrobu komplex-

ných pre televíziu, resp. spravodajstvo.

62 Pomerne väčší počet správ pri iba päťminútovom rozdiele je spôsobený zaradením väčšieho 

množstva krátkych správ u TV JOJ a STV.
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3. vstupy moderátorov nesúvisiace priamo s konkrétnymi správami,

4. bloky domácich a zahraničných správ,

5. „oddychový predel“,

6. sebapropagačné materiály.

Obrázok 8 Kompozícia spravodajskej relácie

Niektoré z vymenovaných prvkov sa  zároveň podieľajú na vertikálnom (vý-

znamovom) členení relácie. Sú to napr. headliny, väčší priestor poskytnutý určitej 

správa v rámci spravodajského bloku a pod., ktoré určujú dôležitosť konkrétnych 

udalostí z pohľadu autorského zámeru.

Ako  každý  text,  aj  spravodajská  relácia  má  svoje  vnútorné  (jadrové)  zložky

a rámcové zložky. Kým prvé sú nosičmi informácií (jednotlivé správy, hlavne ich 

jadrá),  funkcia druhých je predovšetkým identifikačná (identifikácia konkrétnej 

relácie i televízie) a delimitačná (vzájomné oddeľovanie jednotlivých spravodaj-

ských – i nespravodajských – príspevkov) – takto fungujú najmä džingle.
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3.2.1 Džingle

Džingle boli opísané už v časti o hudbe v spravodajstve, napriek tomu je na 

tomto mieste vhodné zopakovať ich kategorizáciu, tentokrát s naznačením ich fun-

kcií v relácii.

1. Úvodný džingel otvára spravodajskú reláciu a spravidla sú rovno v ňom zakom-

ponované prvky ako predstavenie moderátorov a úvodné headliny.

2. Záverečný džingel dáva bodku za reláciou, obsahuje informácie o inštitucionál-

nom tvorcovi, prípadne aj konkrétnych pracovníkoch televízie zodpovedných 

za vydanie relácie.

3. Predelové  (interpunkčné)  džingle  slúžia  na  signalizovanie  (prudkej)  zmeny 

témy, rozdeľujú sa na krátke a dlhé, v relácii sa najčastejšie vyskytujú oba typy 

(napr. moderátor uvedie prvý príspevok v zahraničnom bloku správ, po jeho 

obrazovom doplnení nasleduje séria príspevkov oddelených krátkymi džinglami 

– ale napr. TV Markíza miesto nich používala iba výraznejšie prechody medzi 

zábermi – a napokon je blok správ uzatvorený dlhým džinglom).

Džingle ešte môžeme rozdeliť na pravidelné a príležitostné, ktoré sa používajú 

napr. pri mimoriadnych situáciách. Ďalej sú to spomenuté džingle interpunkčné 

(ich hlavnou funkciou je oddeliť jednotlivé správy či bloky správ) a rubrikové (po-

užívajú sa v prípade, ak televízia, zväčša v obmedzenom období, výraznejšie vy-

čleňuje niektoré spravodajské bloky). Rubrikové džingle sú spravidla o niečo dlh-

šie ako interpunkčné. Bližšie o džingloch v kapitole Hudba v spravodajstve (s. 59).

3.2.2 Headliny a predely

Headline je „dynamický prehľad troch až piatich hlavných správ v úvode (nie-

kedy tiež  ale  uprostred alebo  na  konci)  spravodajskej  relácie,  ktorý  má diváka 

okamžite zaujať a upútať“ (Lokšík, 2001, s.  83).  Výraz  headline (vyskytuje sa aj
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v podobe  flash-headline)63 je anglickým ekvivalentom slovenského termínu  titu-

lok; v práci budem používať pôvodnú podobu, preferovanú v televíznej (i širšej 

mediálnej) praxi.64 (O headlinoch porov. aj Štruktúra správy podľa Bella, s. 128.)

Headliny sú zväčša tri. Spravidla ide o jednoduché vety, doplnené zábermi z te-

levíznej správy, na ktorú odkazujú, vsadenými do dynamického grafického poza-

dia. STV ako jediná z našich televízií dopĺňa zábery aj 2- až 3-slovným titulkom 

(rovnako to robila už v roku 2003).65

V súčasnosti, v snahe zabezpečiť pestrosť a dynamiku spravodajského prejavu, sa 

moderátori pri čítaní headlinov striedajú. Krajným a najdynamickejšie pôsobiacim 

prípadom je kombinované čítanie jedného headlinu, rozdeleného do dvoch viet, 

ktoré sa formálne i funkčne ponášajú na titulok a podtitulok novinovej správy, 

oboma moderátormi, ktoré využíva TV JOJ. Príklad zo 17. 12. 2005:

HL1 (ĽS:) Diaľničný kolaps. (ZH:) Autá aj 15 hodín zaviate v snehu.
HL2 (ĽS:) Rozruch na Donovaloch. (ZH:) Adriana Sklenaříková na káve.
HL3 (ĽS:) Vyhnané maloleté deti. (ZH:) Žili ako zvery v prírode.66

V prípade častí relácie,  ktoré som pracovne nazval  „oddychové predely“, ide

o krátky rozhovor oboch moderátorov, nasledovaný druhou sériou flash-headli-

nov, ktorý slúži jednak na uvoľnenie a jednak na stimulovanie, udržanie pozornos-

ti. Systematicky sa z psychologických dôvodov zaraďujú po 8. minúte od začiatku 

relácie: tvrdí sa, že pozornosť divákov k recepčne značne náročnému programu, 

akým je spravodajstvo, sa práve v tomto čase oslabuje, čo môže viesť k problémom 

63 Angl. flash – bleskový, mihajúci sa, záblesk, rýchlo ukázať (niečo), ale i krátky (filmový) šot.

64 TV  Markíza  na  začiatku  roka  2008  spustila  „headlinový“  spravodajský  formát  Televízne 

noviny Headlines, čím dovtedy skôr odborný či „zákulisný“ výraz cielene posunula do verej-

ného diskurzu (o TN Headlines pozri aj časť Druhý rozhodujúci čas – 19:30 (začiatok spravo-

dajstiev TV JOJ a STV), s. 103). Aj FUN Rádio aktuálne vysiela krátku spravodajskú reláciu 

pod názvom Headliny.

65 Stav v období budovania výskumnej vzorky k dizertačnej práci mám možnosť porovnávať s ar-

chivovaným výskumným materiálom v štúdii Bočák, 2005a a aktuálnym stavom.

66 Vysvetlivky: HL – headline, ĽS: Ľuboš Sarnovský, ZH: Zuzana Hajdu.

89



pri interpretácii  ďalších správ.  So zaraďovaním oddychových predelov do spra-

vodajskej relácie začala na Slovensku TV Markíza67 a dnes ju využívajú všetky te-

levízie.

Headliny, ktoré sa vyskytujú na konci, nemajú upútať, ale skôr zrekapitulovať 

najdôležitejšiu časť obsahu práve odvysielanej relácie. Vo vysielaní slovenských te-

levízií sa nevyužívajú (okrem spravodajskej televízie TA3, v ktorej moderátor po 

blokoch domáceho a zahraničného spravodajstva niekoľkými vetami zrekapituluje 

obsah spravodajstva, uvádzajúc prehľad vetou „Toto sú témy, o ktorých by ste ur-

čite mali vedieť.“, pričom v news-tickeri (permanentný spravodajský riadok, viac

s. 67) je zobrazený titulok Najdôležitejšie udalosti dňa).

3.3 Osobitné funkcie jednotlivých správ a radenie správ

Azda na začiatku uvažovania o radení správ treba poznamenať,  že zaradenie 

jednotlivých príspevkov do spravodajského celku nie je možné chápať ako bezvý-

hradne zámerné, presne naplánované. Ako naznačujú viacerí tvorcovia spravodaj-

stva, konečná štruktúra relácie – hoci istá predstava o nej v redakcii existuje a po-

stupne sa upravuje v priebehu dňa na redakčných poradách – vzniká priamo „za 

chodu“,  počas  vysielania  hlavných  správ.  Nezriedka  sa  stáva,  že  niektoré 

spravodajské príspevky sa dokončujú (napr. strihovo) ešte aj počas vysielania relá-

cie  a  do  poslednej  chvíle  je  otázne,  či  vôbec budú do „prúdu“ správ zaradené. 

(Vološčuková, 2003; Zo zákulisia..., 2003) Občas, v prípade mimoriadne dôležitých 

udalostí, na to dokonca upozornia aj samotní moderátori (vo formulácii ako napr. 

„Rokovanie predsedníctva strany ešte stále prebieha a malo by byť ukončené v na-

sledujúcich minútach. O vývine situácie vás budeme informovať v ďalšej časti relá-

cie.“).

67 Peter Višváder, vtedajší šéfredaktor spravodajstva TV Markíza, zaradenie druhej série headli-

nov vysvetlil pre Medialne.sk takto: „Cieľom bolo avizovaním zaujímavých príspevkov z dru-

hej polovice scenára udržať, prípadne ešte zvýšiť záujem divákov počas správ.“ (Višváder in 

Augustín, 2005)
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Niekdajší šéfredaktor  Novín TV JOJ Roland Kubina dokonca pre denník SME 

priznal, že vedenie spravodajstva sleduje Televízne noviny konkurenčnej TV Mar-

kíza, vysielané o pol hodiny skôr a aj na základe ich štruktúry v poslednej chvíli 

upravuje vlastné  Noviny: „Podľa toho ešte meníme aj poradie našich príspevkov. 

Definitívna verzia je často známa pár minút pred vysielaním.“ (Kubina, cit. in Zo 

zákulisia..., 2003).

Tento  poznatok  je,  podľa  mňa,  prototypovým  príkladom  toho,  že  mediálna 

produkcia nemusí byť celkom adekvátne interpretovaná bez znalosti kontextu jej 

produkcie a recepcie (čo je vlastne jeden zo základných postulátov štúdií diskurzu 

obšírnejšie načrtnutých v prvej kapitole). Nie všetko sa, žiaľ, dá „vyčítať“ z textu, 

ani radenie správ nemôžeme chápať ako absolútne intencionálne.

3.3.1 Správa dňa

Najvýznamnejšia správa spravodajskej relácie (spravidla tá, ktorá ju otvára) sa 

nazýva  angl.  top  story (z  toho  aj  slov.  žargónové  slovo  topka).  Zo  žánrového 

hľadiska ide o reportážnu správu a venuje sa aktuálne najvýznamnejšej udalosti.

„Všeobecne platí, že [top story] je v rámci úvodných headlinov zaradená na prvom mieste
a jej špecifikácia nasleduje hneď po headlinoch. Od ostatných správ zaradených do hlavného 
spravodajského bloku sa líši predovšetkým formou prezentácie – obvykle predstavuje najroz-
siahlejšiu a najviac štruktúrovanú správu, čo posilňuje dojem jej ‚dôležitosti‘.“ (Lapčík, 2002, 
s. 141)

Na  základe  svojich  analýz  z  roku  2003  (Bočák,  2005a)  i  na  základe  sondy 

uskutočnenej na výskumnej vzorke zhromaždenej pre túto prácu68 sa domnievam, 

že Lapčíkovo úvodné tvrdenie o rozvíjaní top story vzápätí po headlinoch neplatí.

Ak za top story považujeme prvú správu vysielanú v rámci relácie, potom je sig-

nifikantné, že odkaz na túto správu v headlinoch sa z celého týždňa (t. j. 7 relácií 

68 Týždenná vzorka hlavného spravodajstva troch celoslovensky vysielajúcich plnoformátových 

televízií z obdobia 12. – 18. 12. 2005. O vzorke bližšie v kapitole Rozsah vzorky a voľba časo-

vého obdobia, s. 147.
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každej z televízií), vyskytoval len trikrát u TV Markíza, dvakrát u TV JOJ a iba raz 

u STV. Pre overenie platnosti pozorovaní môžeme (postupujúc opačným smerom) 

zistiť, kde v konkrétne relácii sa nachádza správa, na ktorú sa v headlinoch odka-

zovalo ako na prvú. Odpovede zobrazuje tabuľka 4. Z nej vidno, že televízie správu 

z prvého headlinu spravidla nezaraďujú na prvé miesto.

Tabuľka 4 Zaradenie správy z prvého headlinu v spravodajskej relácii
(v týždni 12. – 18. 12. 2005)

TV / dátum 12. 12. 13. 12. 14. 12. 15. 12. 16. 12. 17. 12. 18. 12.

Markíza 8. 1. 2. 2. 1. 1. 3.

JOJ 17. 9. 2. 9. 1. 1. 3.

STV 2. 2. 2. 2. – 3.* 2. 1. 14.

* STV dňa 15. 12. 2005 odkazovala jedným headlinom na dva po sebe nasledujúce a tematic-
ky príbuzné príspevky

Umiestnenie ďalších správ z headlinov (v prospech čitateľnosti textu konkrétne 

údaje vynechávam) je rovnako zaujímavé: „propagované“ príspevky sú „rozložené“ 

po celej relácii, aby sa permanentne udržiavala divácka pozornosť a dokonca sa stá-

va, že správa z prvého headlinu v skutočnosti nasleduje až po správach z ďalších 

headlinov.

Poradie správy je však len jedným z faktorov formálne signalizujúcich „dôleži-

tosť“ správy. V televízii je „významnosť“ správy naznačovaná komplexnejšie. Od-

zrkadľuje sa v troch hlavných ukazovateľoch:

a) odkaz na správu v headlinoch,

b) zaradenie správy v časovej blízkosti k začiatku relácie a

c) nadpriemerný čas trvania správy. (Bočák, 2005a, s. 129)
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3.3.2 Spravodajská bodka

Záverečná správa,  tzv.  spravodajská bodka,  má za úlohu uvoľniť  divákov po 

správach, ktorých témy často nie sú najľahšie; ide teda o typického reprezentanta 

„soft“ správ v televízii (Lapčík uvádza aj výraz soft shot, používaný v anglo-ame-

rickej žurnalistike; Lapčík, 2002, s. 142). Je veľmi dôležitá z komerčného hľadiska 

– preto musí byť dostatočne zaujímavá, musí nejaký čas rezonovať v mysli divákov.

Niektorí autori v rámci rodovej (žiada sa povedať aj rodovo stereotypnej) inter-

pretácie televíznych textov a ich delenia na maskulínne a feminínne texty (či do-

konca žánre) konštatujú, že spravodajská bodka – a „soft news“ vo všeobecnosti – 

je budovaná na základe feminínneho princípu. Napr. John Fiske chápe sledovanosť 

spravodajstva ako rodovo podmienenú – hovorí, že

„[v]šetky [televízie] využívajú podvečernú spravodajskú reláciu na vovedenie divákov do 
svojho prime-timového programu. Táto je zameraná na pritiahnutie muža z domácnosti do 
televízneho publika... hoci často končí  ‚mäkšou‘ (softer) správou, ktorá je určená na pritia-
hnutie ženy späť do publika.  Typicky je nasledovaná mäkším spravodajským magazínom, 
často s lokálnym zameraním (v protiklade k národnému), ktorý je navrhnutý tak, aby oslovil 
ženy a aby utužil rodinné publikum pred televízorom pre prime-time [...]“ (Fiske, 1987; cit. 
in Chandler, 1998)

V prípade TV JOJ spravodajská bodka získala označenie „zvieracia bodka“: te-

levízia  totiž  ako  poslednú  správu  najčastejšie  uvádza  krátky  príbeh  zo  života 

zvierat (odohrávajúci sa na dvore, v zoologickej záhrade a pod.), v ktorom zvieratá 

poľudšťuje sprievodným komentárom. Róbert Lattacher, niekdajší vedúci vydania 

Novín JOJ, sa pre server Medialne.sk o charakteristických spravodajských bodkách 

televízie vyjadril takto: „Osobne si myslím, že zvieracia bodka môže byť na konci 

spravodajstva vítaným osviežením a odľahčením. Hlavne potom, ako sme videli 

potoky krvi, rôzne nešťastia, či hádajúcich sa politikov.“ (Lattacher in Augustín, 

2005) Vystihol tak funkciu spravodajskej bodky.
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3.3.3 Zoskupovanie správ do spravodajských blokov

Kombinovaním správ väčších celkov (blokov) sú jednotlivé správy zaraďované 

do nových kontextov (syntagiem), ktoré potom do určitej miery môžu ovplyvňo-

vať ich interpretáciu. Lapčík navyše prisudzuje blokom správ segmentačnú a ryt-

mizačnú funkciu vzhľadom na celú reláciu a regeneračnú funkciu vo vzťahu k re-

cipientovi (Lapčík, 2002, s. 142 – 143). V zoskupovaní správ do blokov a v radení 

správ vôbec sa dá vypozorovať striedanie vypätých, konfliktom nasýtených miest

s  miestami uvoľnenia napätia  (temer záväzne na konci  zaradením odľahčujúcej 

spravodajskej  bodky);  celé  relácie  sú tak štruktúrované podobne ako jednotlivé 

správy (podrobne pozri v časti Správy ako naratívy, s. 112n.). (Gregušová, 2005)

Televízie zoskupujú správy do blokov na základe kategórie ich pôvodu: v spra-

vodajstve sa teda stretávame s blokmi domácimi a zahraničnými. Bloky domácich 

správ časovo prevládajú, čo je spôsobené hlavne možnosťou komplexného, pohoto-

vého a bezprostredného spravodajského krytia domácich udalostí, ale aj záujmom 

divákov predovšetkým o domáce dianie. Vnímanie jednotlivých správ ako súčastí 

pevnejšie  uzavretých blokov je,  domnievam sa,  podmienené ich výrazným od-

členením pomocou džinglov, ale tiež ich formálnou homogénnosťou, t. j. spôso-

bom ich spracovania, prezentácie (napr. zahraničné spravodajské bloky pozostáva-

jú prevažne z krátkych obrazových správ; viac v časti Žánre televíznych správ na

s. 133).

3.3.4 Sebapropagačné materiály v spravodajstve

Kontaktové  prvky,  akými  sú  apely  na  divácku  angažovanosť  pri  tvorbe 

spravodajstva, zároveň fungujú ako materiál propagujúci spravodajstvo ako reláciu, 

ktorá nie je tvorená len redakciou, ale priamo divákmi. Výzvy adresované divákom 

ako prvá začala používať TV JOJ; dodnes text „0-9-0-7 670 670 – to je číslo pre vaše 

tipy. Volajte JOJ-ku 0-9-0-7 670 670. Volajte vaše Noviny.“ dopĺňa zábermi na svo-

jich redaktorov v rôznych kontextoch (prostredia sporadicky strieda).
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V súčasnosti sa uvedený prvok vyskytuje aj v hlavnom spravodajstve TV Markí-

za, s nasledujúcim textom:

Stali ste sa svedkami udalostí, o ktorých by mali vedieť všetci? Naši reportéri sú vám vždy 
nablízku. Vaše tipy, námety, dôležité informácie. 0915 100 100 alebo tn@markiza.sk. Staňte 
sa spolutvorcami najsledovanejších Televíznych novín.

V tomto prípade použité zábery (hasiči, policajti, záchranári, dopravná nehoda, 

medveď, malé dieťa a pod.) výrazne rámcujú obsah diváckych tipov: napospol ide

o kuriozity a ľudské nešťastia. Tak sa konštruuje implicitne prezentovaný rozdiel 

medzi redaktormi ako profesionálmi kontrolujúcimi verejnú sféru (politiku) a di-

vákmi ako „obyčajnými ľuďmi“, ktorí napr. k politike nemajú prístup a ktorých 

výsostne privátne životy pozostávajú z každodenných udalostí „obyčajných ľudí“. 

Treba doplniť, že kým politika je spravodajsky „plánovateľná“, nešťastia nie. Kým

v oblasti politiky sa možno spoľahnúť na to, že podstatnú časť informácií „vďačne 

dodajú“ samotní politici (napr. prostredníctvom tlačových konferencií),  pri ľud-

ských príbehoch, ktoré sa v spravodajstve vyskytujú čoraz častejšie, sú spravodaj-

covia na pomoc ľudí vo forme spravodajských tipov vo výraznej miere odkázaní.

3.4 Tendencie v propagácii spravodajstva v televíznom vysielaní

Vysielanie reklám na spravodajstvo, ktoré sa u nás rozšírilo s nástupom súkrom-

ných televízií, je jasným potvrdením tendencie komodifikovať mediálne produkty, 

pre ktoré to ešte nedávno bolo tabu (o komodifikácii všeobecne pozri časť Komer-

cializácia a komodifikácia spravodajstva, s. 38).69 Na propagáciu hlavného televíz-

neho spravodajstva slúžia:

a) spravodajské upútavky – televízne (i rozhlasové),70

69 Na druhej strane, to, čo sa zdá nové, a teda „zvláštne“ v televízii, funguje už od zrodu bulvár-

nej žurnalistiky v tlači v 19. storočí. („Chodiaca“) reklama na správy je tu stelesnená v podobe 

kolportéra, vyvolávajúceho najpútavejšie titulky z novinového čísla.

70 Rozdiel medzi nimi je v tom, že upútavky vysielané samotnou televíziou patria do oblasti se-

bapropagácie (self-promotion), zatiaľ čo rozhlasové upútavky sú klasickou reklamou.
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b) iné spravodajské relácie televízie,

c) ostatné relácie televízie (napr. bulvárne magazíny).

V nasledujúcich častiach v stručnosti charakterizujem jednotlivé spôsoby.

3.4.1 Spravodajské upútavky

Spravodajským upútavkám som sa podrobne venoval v osobitnej štúdii.  V jej 

závere som ich charakterizoval takto:

„hybridné mediálne texty, krížence spravodajstva a reklamy, čo sa rôzne odráža v ich podo-
be. V slovnej vrstve prinášajú informáciu o aktuálnom dianí a svojím celkovým ustrojením 
sprostredkúvajú  ‚pocit spravodajstva‘, vplývajúci na ich čítanie. Významovo sú uzatvárané 
sloganom s persuazívnym vyznením, ktorý hovorí recipientovi, kde má hľadať kontext in-
formácie. Funkčne ich teda jednoznačne interpretujeme ako reklamu.“ (Bočák, 2005a, s. 137)

Stratégie upútavania sa v jednotlivých televíziách líšia. Oproti ostatným televí-

ziám, TV Markíza sa nevzdáva formálnosti spravodajského diskurzu a moderátora 

sníma kamera sediaceho za spravodajským stolom (hoci uhol záberu je tu iný než

v  spravodajskej  relácii).  Každé  médium  si  volí  vlastnú  komunikačnú  stratégiu: 

vzdanie sa uvoľnenosti pôsobí dôveryhodne, naopak neformálnosť evokuje dojem 

blízkosti, ľudskosti.

Osobitne zaujímavá je TV JOJ, ktorá zvolila výsostne vizuálny princíp. Na vedo-

mosti o tom, že diváci chcú predovšetkým vidieť, je postavený nasledujúci príklad: 

„Pozrite sa, ako tento unikát [guľatá šachovnica, pozn. M. B.] vyzerá v dnešných 

Novinách na JOJ-ke!“ (JOJ, 14. 11. 2003). TV JOJ navyše často konštruuje problém, 

pričom jeho rozriešenie rafinovane ponúka až v spravodajstve. Ide o apel na po-

slucháčov, aby sa o 19:30 stali divákmi a hľadali odpovede v Novinách JOJ. Už ta-

káto „hra na mačku a myš“ v podobe hádaniek je určitým signálom infotainmentu. 

Požičajúc si slová Juraja Rusnáka možno konštatovať, že v takto konštruovaných 

upútavkách sa výrazne uplatňuje „presun reklamnej stratégie od informatívnosti

k emocionalite“ (Rusnák, 2003, s. 72). Príklady:
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„Čoraz viac slovenských rušňovodičov sa bojí chodiť do práce. Z čoho majú strach, vám po-
vieme v dnešných Novinách na JOJ-ke.“ (JOJ 16. 11. 2003)
„Prečo tam vypukol požiar [v košickom hoteli Hutník, M. B.], vám už povieme dnes večer
v Novinách.“ (JOJ, 17. 11. 2003)

V  konkurenčnom  mediálnom  prostredí  je  prirodzenou  súčasťou  mediálnej 

komunikácie  kreovanie  mediálnych  osobností.  Upozornenie  na  moderátorov  je 

nadviazaním na každodenných „priateľov“. Príklady:

„S Ľubom Bajaníkom sa na vás tešíme o 19:30.“ (STV, 14. 9. 2003)
„Viac už večer o pol ôsmej, kedy vás spolu s Ľubošom privítame v štúdiu Novín.“
(JOJ, 11. 9. 2003)

V texte rozhlasovej reklamy na Noviny JOJ z augusta 2003 badať snahu nahrá-

dzať  neosobné  pomenovania  ako  diváci či  publikum predsa  len  osobnejšie, 

prirodzenejšie znejúcim slovom ľudia:

„Spravodajstvo o politike, ale aj o bežných ľuďoch a ich živote na Slovensku. Denne o 19:30 
vám spravodajcovia a spolupracovníci JOJ-ky prinesú objektívny súhrn tých najdôležitejších 
udalostí dnešného dňa. Noviny na JOJ-ke sú o ľuďoch pre ľudí.“ (zvýraznil M. B.)

Lapčík priraďuje deklarovanie záujmu o „obyčajných ľudí“ zo strany tvorcov 

správ k diskurzívnej stratégii,  ktorú nazýva identifikácia (užšie potom hovorí aj

o princípe „konštruovania imaginárneho spoločenstva“). Identifikácia

„využíva špecifický súbor postupov alebo prvkov, prostredníctvom ktorých je konštruovaný 
imaginárny  vzťah  medzi  divákmi  a  ‚newsteamom‘.  Cieľom  je  teda  deklarovanie  statusu 
newsteamu ako reprezentanta divákov.“ (Lapčík, 2002, s. 54).

Nazdávam sa, že sú to všetko náznaky „poľudšťovania“ niekedy pretechnizova-

ne a neosobne vnímanej mediálnej komunikácie, zhrnutého do vety „zabudnite na 

technológie a inštitúcie, médiá – to sú [predsa] ľudia“ (Bočák, 2005b, s. 36). Tento 

trend sa napokon potvrdzuje nedávnym vznikom a rozšírením tzv. sociálnych mé-
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dií,71 pričom ani tradičné masmédiá (tlač, rozhlas, televízia) v tomto smerovaní ne-

môžu ostať bokom.

3.4.2 Propagácia hlavného spravodajstva v ostatných spravodajských

reláciách

Propagácia hlavných spravodajských relácií sa v súčasnosti stala jednou z pod-

statných funkcií najmä denných spravodajských relácií. 21. mája 2007 sa v prog-

ramovej štruktúre TV Markíza po prvýkrát objavili  Prvé Televízne noviny (slovo 

„prvé“ sa neskôr z názvu vytratilo; dnes sa prvé spravodajstvo nazýva rovnako ako 

hlavné). Podľa čerstvo zverejnených informácií podobnú spravodajskú reláciu za-

mýšľa od jesene zaradiť do svojho vysielania aj konkurenčná TV JOJ (Augustín, 

2008c).

TV Markíza (podľa vzoru sesterskej TV Nova) predstavila 16. apríla 2008 pod-

večernú spravodajskú reláciu Rýchle Televízne noviny. Krátke flešové spravodaj-

stvo trvá do jednej minúty a je vysielané v niektorých poobedňajších reklamných 

prestávkach. Obraz je vertikálne rozdelený na dve časti; v jednej vidno moderáto-

ra, v druhej zábery k prezentovanej správe. O Rýchlych Televíznych novinách sa 

hovorkyňa TV Markíza Oľga Dúbravská vyjadrila, že

„[c]ieľom ich zaradenia do vysielania je prinášať divákom dôležité a zaujímavé správy ešte 
pred vysielaním samotných Televíznych novín. Ide o headlinové informácie, ktoré sú záro-
veň self-promom na Televízne noviny o 17-tej a o 19-tej.“ (Dúbravská, cit. in Kočišek, 2008)

71 V knihe od spoločnosti Spannerworks (2007; v súčasnosti sa už firma volá iCrossing) sú sociál-

ne médiá definované ako „nová skupina druhov online médií, ktoré zdieľajú viacero z alebo 

všetky nasledujúce charakteristiky“: 1. participácia, 2. otvorenosť, 3. konverzácia, 4. komunita, 

5.  prepojenosť,  resp.  spojitosť  (angl.  connectedness)  (s.  5).  Základnými formami sociálnych 

médií sú podľa uvedenej publikácie (s. 6): a) sociálne siete, b) blogy, c) wikis, d) podcasty,

e) fóra, f) obsahové komunity a g) mikroblogovanie. (Spannerworks,  2007; tam aj príklady

a ďalšie informácie)
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3.4.3 Propagácia spravodajstva v ostatných (nespravodajských) reláciách  

 televízie

V uvažovaní o správe ako tovare, ktorý – aby jeho výrobca „mal odbyt“ – po-

trebuje reklamu, treba spomenúť aj iné než spravodajské programy televízie, preto-

že aj v tých sa často spravodajstvo objavuje. Na jednej strane je (či skôr bývalo) 

spravodajstvo výraznejšie obsahovo (ale aj moderátorsky) prepájané s politickými 

reláciami (popoludňajšie nedeľné politické talkšou, dnes už nejestvujúce večerné 

talkšou); aktuálne sa moderátori spravodajstva bežne stávajú hosťami zábavných 

relácií  „svojej“  televízie.  Zámerom je  predstaviť  týchto  „ľudí  bez  mimiky“  ako 

„normálnych“ ľudí, ktorí sa „v súkromí“, keď opustia spravodajské štúdio, kde sa 

od nich všeobecne očakáva hranie náležitej profesionálnej roly, vedia uvoľniť a byť 

vtipní a bezprostrední.72 Ďalším spôsobom prezentovanie osobností spravodajstva 

sú hlavne bulvárne magazíny a magazíny z televízneho zákulisia (tie umožňujú di-

vákom výberovo nahliadnuť do samotného procesu televíznej tvorby).

3.5 Hlavné spravodajské relácie v programovej štruktúre: stav a vývin

V tabuľke 5 je prehľad súčasného stavu vysielacích časov hlavných spravodaj-

stiev slovenských televízií, ktorý sa od obdobia získavania dát zmenil iba minimál-

ne. Spravodajský „maratón“ začína Hlavnými správami spravodajská televízia TA3, 

nasledujú Televízne noviny TV Markíza o 19. hodine a o pol ôsmej súperia svojím 

spravodajstvom o divákov Noviny TV JOJ a Správy STV.

72 Moderátori spravodajstva ako verejne známi ľudia („top-celebrity“) sa často vyskytujú v bul-

várnej tlači.
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Tabuľka 5 Prehľad vysielacích časov hlavných spravodajských relácií

čas vysielania televízia

18:40 – 19:00 TA3

19:00 – 19:20 Markíza

19:30 – 19:52 JOJ Jednotka Dvojka*

* Pozn.: Na Dvojke STV vysiela paralelne s Jednotkou
správy s tlmočením do posunkovej reči.

Pre  kontextuálne  chápanie  spravodajskej  produkcie  bude  vhodné  pozrieť  sa 

bližšie na vývoj slovenského televízneho trhu v posledných rokoch, konkrétne na 

využívanie potenciálu jednotlivých programových stratégií koncom access-primu73 

a začiatkom prime-timu,74 t. j. v „spravodajskej hodine“ (19:00 – 20:00) a jej bez-

prostrednom časovom okolí, najmä z dôvodu, že práve spravodajstvo vďaka svojej 

všeobecnej popularite u dospelej populácie má schopnosť pritiahnuť k obrazovkám 

veľké publikum, na čom televízie môžu stavať v nasledujúcich, z ekonomického 

pohľadu dôležitejších programoch (viac Bočák, 2005a, s. 135n.).75 Nasledujúci text 

73 Access-prime (angl.  access – prístup, prime – hlavný) – čas pred hlavným vysielacím časom,

v ktorom výraznejšie rastie televízne publikum (v porovnaní s ostatnými časťami dňa), v kto-

rom sa publikum „nabaľuje“ na program televízie; na Slovensku sa najčastejšie pod access-pri-

mom myslí čas medzi 17,00 až 19,00.

74 Prime-time (angl. prime – hlavný, time – čas) – hlavný vysielací čas, čas, v ktorom sleduje te-

levíziu najviac divákov. Najčastejšie je vymedzovaný 19. až 22. hodinou.

75 Úlohu hlavného spravodajstva charakterizuje vtedajší programový riaditeľ TV Nova (okrem 

toho aj moderátor hlavných spravodajských relácií ČT, Novy a v súčasnosti Primy, kde je aj 

šéfredaktorom spravodajstva) Pavel Zuna takto: vlastník súkromnej televízie „chce aspoň mi-

nimalizovať stratu“, spôsobenú vysokou finančnou a personálnou náročnosťou výroby spravo-

dajstva, a tak sa snaží o to, „aby spravodajstvo, predovšetkým to večerné, aspoň pripravilo pô-

du pre tie relácie, ktoré nasledujú a ktoré mu potom budú zarábať za reklamy, ktoré do toho 

predá“ (Zuna 2002; pôvodne cit. in Bočák 2005a, s. 136 – tam aj ďalšie informácie).
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pre ilustráciu dopĺňajú schémy schedulingu76 jednotlivých televízií z rokov 2006

a 2008 (s. 110 a 111). Práve tieto roky boli vybrané preto, že tu, podľa mňa, došlo

k najvýraznejšiemu preskupovaniu vysielacích štruktúr u všetkých troch plnofor-

mátových televízií.77

V poslednej dobe možno v televíziách pozorovať čoraz dôslednejšie uplatňova-

nie postupov, ktoré sa snažia o dosiahnutie  toku publika.78 Z definovaných prog-

ramových stratégií sa v analyzovanom čase azda najviditeľnejšie operuje s dvomi 

programovými  stratégiami:  premostením  (angl.  bridging)79 a  neprerušenosťou 

(angl. seamlessness) 80 programu.

76 Z angl. schedule – plán, rozpis – vypĺňanie časovo vymedzených programových „okien“, tzv. 

slotov (angl. slot – medzera, voľné miesto) konkrétnymi reláciami (resp., presnejšie, typmi re-

lácií). Napr. v čase (slote) 18:00 – 18:50 sa bude vysielať telenovela, 19:00 – 19:20 spravodaj-

stvo, 19:30 – 19:55 sitkom.

Konkrétne načasovanie,  presné rozvrhnutie časových úsekov (najčastejšie dní,  týždňov)

v televízii  je porovnateľné s  členením vysielacieho času v rozhlase.  Ten sa segmentuje na 

jednotlivé hodiny, z ktorých každá je prekreslená do podoby kruhu rozdeleného na najmenšie 

programové segmenty (správy,  šport,  počasie,  hudba,  reklama,  hudba atď.;  v angl.  sa tieto 

hodinové schémy nazývajú hot clock a podobajú sa tzv. koláčovému grafu).

77 Tabuľky sú rozdelené riadkami na časové úseky po 2 a pol minúty, preto scheduling a trvanie 

jednotlivých relácií nie sú úplne presné (navyše, ani samy televízie ich nedodržiavajú absolút-

ne).  Zostrujúcou sa konkurenciou vznikajú často  náhle posuny vo vysielacích štruktúrach, 

takže ak sa jeden deň zaznamenajú, na druhý deň už nemusia platiť.

78 Angl.  audience flow; Joseph Dominick (1993, s. 593) ho definuje ako „také zostavovanie te-

levízneho programu, pri  ktorom publikum prilákané k jednej relácii  prirodzene prechádza

k nasledujúcej relácii“.

79 Ide o programovú techniku, v ktorej televízia začne vysielať svoju reláciu o určitý čas (zvyčaj-

ne len o niekoľko minút) skôr než konkurencia. Keďže relácia sa už vysiela, predpokladá sa, že 

diváci zotrvajú pri jej sledovaní aj po začiatku relácie konkurenčnej televízie (neprepnú na inú 

stanicu).

80 V súlade s touto programovovu technikou relácie na seba bezprostredne časovo nadväzujú, 

bez zaradenia akejkoľvek reklamnej prestávky.
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3.5.1 Prvý rozhodujúci čas – 19:00 (začiatok Televíznych novín

TV Markíza)

TV Markíza vysielala od spustenia svojho vysielania v roku 1996 20-minútové 

hlavné  spravodajstvo  s  názvom  Televízne  noviny o  19:00  (o  dočasnej  zmene

v tomto roku pozri ďalej). Dosiaľ práve kvôli tejto relácii prichádza k podvečer-

ným obrazovkám väčšina televíznych divákov a je to vôbec najsledovanejšia relá-

cia slovenských televízií. Snahou ostatných televízií (STV, TV JOJ) je teda, pocho-

piteľne, narušiť jej pozíciu vo svoj prospech.

Keď začala  vysielať  TV JOJ,  postavila  2.  marca 2002 svoje  Noviny na 19:00, 

presne oproti správam TV Markíza.  Obrovský tlak,  spôsobený silným návykom 

divákov  a  ich  lojalitou k  Televíznym novinám81 po  štyroch mesiacoch (1.  júla 

2002) nevydržala a presunula svoje Noviny na 19:30, čo zachovala dodnes.82

Prakticky neporaziteľné spravodajstvo TV Markíza skúšala TV JOJ neskôr pre-

mostiť  súťažami,  seriálmi;  v  roku 2006 sa  rozhodla  vyskúšať  bulvárny magazín 

Črepiny Plus, pozostávajúci z reportáží preberaných z nemeckých a maďarských 

televízií (neskôr aj vlastných), začínajúci o 18:45. O podobný krok sa TV JOJ pokú-

sila minulý rok s cooking-šou Andreja Bičana Varí vám to, avšak rovnako bez vý-

raznejšieho úspechu.

81 Okrem dlhotrvajúcej fascinácie samotnou novosťou komerčného vysielania si ju TV Markíza, 

domnievam sa, vybudovala suplovaním roly verejnoprávnej televízie, ktorá za druhej vlády 

Vladimíra Mečiara (1994 – 1998) bola považovaná za neskrývaný propagandistický nástroj 

vládnej koalície, resp. „vyvažovaním“ informovania STV prezentáciou osobností a myšlienok 

vtedajšej opozície. Spravodajstvo TV Markíza si tak vytvorilo u verejnosti vysoký kredit (avšak 

neskôr prišlo aj k jeho zneužívaniu: výsledkom neskôr bolo viac-menej bezproblémové použí-

vanie televízie na mediálne kreovanie osobností i celých politických strán).

82 O podobný krok – súperenie s najsledovanejším spravodajstvom – sa pokúsila v tomto roku 

česká TV Prima, keď 4. februára presunula svoje Zprávy na 19:30, presne oproti  Televizním 

novinám TV Nova. Po troch mesiacoch, 5. mája 2008, sa Prima stiahla na 18:55.
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STV na jar 2006 ponúkla taktiež bulvárny magazín  Blesk,  začínajúci o 18:50

a presahujúci kľúčovú 19. hodinu, 10. apríla 2006 ho ale vymenila za animovaný 

komediálny seriál  Simpsonovci, ktorý dovtedy vysielala o 17:30.  Neskôr zaujala 

miesto  Simpsonovcov relácia  Hopla! (moderovaný blok vtipných videí). Pre po-

trebu prilákať k svojmu programu dospelých divákov odsunula dokonca do access-

primu aj Večerníček (predtým približne o 19:10; teraz 18:25). Ani STV sa však na-

štrbiť sledovanosť TV Markíza nepodarilo.

3.5.2 Druhý rozhodujúci čas – 19:30 (začiatok spravodajstiev

TV JOJ a STV)

TV Markíza sa, pochopiteľne, nemohla uspokojiť so svojou výhrou po 19. hodi-

ne navždy. Prechod divákov ku konkurencii o 19:30, keď súbežne začínajú hlavné 

spravodajské relácie STV a TV JOJ, sa rozhodla riešiť v roku 2006.

1. mája 2006 nasadila vo svojom dovtedy výsostne sitkomovom slote (od 19:30 

televízia počas svojej existencie odvysielala napr. sitkomy Krok za krokom, Show 

Billa  Cosbyho alebo  Priatelia) spoločensko-bulvárny  magazín  Reflex s  výrazne 

propagovaným podtitulom Ľudia, príbehy, emócie, plne vystihujúcim jeho zame-

ranie (neskoršími zmenami bol odsunutý do access-primu). Hoci televízia vopred 

ohlasovala nasadenie  Reflexu na 19:30, už v druhý deň vysielania jeho začiatok 

presunula o päť minút skôr, čím premostila program konkurenčných televízií (išlo 

jej najmä o Noviny TV JOJ, preto mal magazín práve bulvárny charakter). Zároveň 

musela z tohto času presunúť aj svoje Športové noviny, od vzniku televízie vysiela-

né po reklamnej prestávke po  Televíznych novinách; zaradila ich až po  Reflexe

o 19:50. Ani  Reflex však napokon televízia nepovažovala za trvalé riešenie stále 

hroziaceho problému, hoci jeho sledovanosť nebola zanedbateľná.

TV Markíza tak začiatkom tohto roka podnikla ďalší krok: spolu s novou a dlho 

očakávanou  komplexnou  vizuálnou  zmenou  spravodajstva  priniesla  dve  nové 

spravodajské relácie. 14. januára 2008 na 19:00 nasadila do programovej štruktúry 
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nové Televízne noviny Headlines, moderované jediným moderátorom, v ktorých 

sa na prezentáciu niekoľkých správ hojne využívali živé vstupy redaktorov a sprá-

vy ponúkali skôr naznačenia niektorých tém nasledujúcej relácie. Po krátkej pre-

stávke okolo 19:13 (t. j. v čase, keď sa na konkurenčných televíziách vysielal nie-

ktorý  program)  televízia  nadviazala  reláciou  Televízne  noviny  Dnes,  variáciou 

svojho  pôvodného  spravodajstva,  ktorou  opäť  premosťovala  konkurenčné  prog-

ramy, tentoraz však už nezačínala o päť minút skôr (ako Reflex), ale o sedemnásť 

minút skôr a zasahovala tak až do polovice konkurenčných spravodajstiev.

TV JOJ neodkladne (2.  februára 2008)  reagovala  spustením špecializovaného 

kriminálneho reportážneho spravodajstva  Krimi Noviny o 19:00.  Počasie TV JOJ 

opustilo lukratívny vysielací čas po 19:20; bolo presunuté do neskoršieho access-

primu na 18:20. STV na svojom prvom okruhu – Jednotke – premostila od 4. febru-

ára TN Headlines TV Markíza súťažnou šou 5 proti 5, pôvodne vysielanou o 17:50, 

priradiac jej nový čas medzi 18:35 a 19:18 (5 proti 5 si vymenila pozíciu s reláciou 

Hopla!) . TV Markíza ako odvetný krok na zmeny konkurencie predĺžila TN Head-

lines o päť minút, aby mohla „odchytiť“ divákov prepínajúcich z STV a TV JOJ po 

skončení ich programov.

Prvé údaje o sledovanosti Markízu posilnili (nepochybne to bolo spôsobené aj 

zvedavosťou divákov), no neskôr sledovanosť klesala na (z pohľadu lídra televízne-

ho trhu) neuspokojivé hodnoty. Po pomerne rozsiahlej kritike divákov a odbornej 

verejnosti (pozri napr. Kernová, 2008)83 sa Markíza po vyše mesiaci (25. februára 

83 Výnimku tvorila azda len redakcia špecializovaného internetového portálu o mediálnom pro-

stredí,  Medialne.sk,  patriaceho  do  portfólia  vydavateľa  týždenníka  Trend,  ktorá  zmeny

v štruktúre spravodajstva TV Markíza privítala. Po návrate televízie k pôvodnému formátu 

Televíznych novín s pôvodným schedulingom Medialne.sk kritizovalo televíziu za to, že pod-

ľahla tlaku médií a neriadila sa sledovanosťou a skutočnosťou, že STV len nedávno účinne pre-

mostila TN Headlines úspešnou súťažou 5 proti 5 (Augustín, 2008b). Podľa môjho názoru však 

bol januárový krok Markízy príliš radikálny vzhľadom na zvyk televízneho publika (Markíza, 

prvá komerčná televízia na Slovensku, svojím spravodajstvom suverénne otvárala prime-time 
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2008) vrátila  k pôvodnej  podobe  Televíznych novín v pôvodnom, resp.  mierne 

dlhšom trvaní, a relácia  TN Dnes bola nahradená reláciou  Dnes, spravodajstvom 

magazínového typu, prinášajúcim voľnejšie spracovanie niektorých, hlavne regi-

onálnych tém, so začiatkom o 19:25.

3.5.3 Tretí rozhodujúci čas – 20:00 (nástup prime-timových relácií)

Na jeseň roku 2006 sa TV JOJ rozhodla predĺžiť trvanie svojho spravodajstva: 

dĺžku relácie upravila z 20 na 25 minút. Bol to výsledok rozhodnutia o pomerne 

výraznej zmene v access-prime: relácia Šport TV JOJ bola postavená konkurenčne 

proti Športovým novinám TV Markíza. Uvažovalo sa pritom, že je to prvý krok TV 

JOJ, ktorá medzičasom získala dostatočnú sebadôveru, k presunutiu relácie Noviny 

na 19. hodinu.84 Tento krok následne ovplyvnil aj STV – tá sa rozhodla rovnako 

predĺžiť svoje  Správy a „nedarovať“ tak TV JOJ možnosť udržať si diváka pre na-

sledujúce prime-timové tituly jednoduchým premostením. STV pritom už dlhšie 

dbala o to, aby jej spravodajstvo nebolo kratšie ako u televízie JOJ, pretože sa stá-

valo – a dokázalo sa to po zavedení presného people-metrového merania –, že di-

váci po skončení spravodajstva prepli ešte na zvyšok správ jej priameho konkuren-

ta (z hľadiska času a typu relácie) – TV JOJ.

o 19:00 od začiatku svojho vysielania, bezmála 12 rokov). Na kritike mali svoj podiel prinaj-

menej ďalšie skutočnosti:

– formálne  relatívne  konzervatívnejšie  Televízne  noviny (hoci  značne  bulvarizované  po 

vstupe TV JOJ na trh) boli o 19:00 nahradené ľahkou zmesou živých vstupov; celá relácia 

sa tak stala rozvláčnou a monotónnou a spravodajský blok, ktorý takto vznikol, bol len 

priehľadným „naťahovaním“ diváckej pozornosti,

– TV Markíza z imidžových dôvodov prešla v spravodajstve na formát vysielania 16:9 (mie-

sto dosiaľ zaužívaného pomeru strán obrazu 4:3), na čo mnoho divákov nie je technicky 

pripravených a na starších prijímačoch je obraz značne skreslený.

84 Programová technika, v ktorej sa relácia zaradí do pozície priamo súperiacej s inou reláciou, 

určenou rovnakému/podobnému publiku (v tomto prípade teda spravodajstvo oproti spravo-

dajstvu), sa nazýva blunting (angl. oslabenie, otupenie, v tomto kontexte sa myslí oslabovanie 

výnimočnosti konkurencie).

105



Po ostatnom vývoji v TV Markíza prišla so zaujímavou zmenou TV JOJ. Od 11. 

februára 2008 vysielala po 20:00 reláciu Noviny Plus, zjavne vychádzajúc z pozoro-

vania, že televízie napriek deklarovanej 20. hodine začínajú vysielať prime-timové 

programy (filmy, seriály, šou) o niekoľko minút, nezriedka až o štvrť hodiny ne-

skôr. V tomto „hluchom“ čase plnom reklám a self-promotion nasadila do vysiela-

nia  15-minútové  bulvárne  magazínové spravodajstvo  s  niekoľkými  reportážami

a živými vstupmi (televízia pritom dbala na to, aby jednotlivé správy v priebehu 

relácie gradovali),  zakončené aktuálnou glosou. Miesto  Novín Plus ale aktuálne 

prenechala svojmu už rozbehnutému dennému seriálu Panelák (pôvodne vysielaný 

o 21:15), ktorý tak nasleduje bez reklamnej prestávky hneď po  Športe (Noviny  

Plus televízia presunula na 20:40).

3.5.4 Špecifiká víkendových vysielacích štruktúr

Keďže čas vysielania spravodajstva v priebehu týždňa meniť nemožno, jediným 

subjektom, ktorý reálne môže cez víkend pružne upravovať vysielanie a pokúšať sa 

získavať do 20:00 nových divákov, je TV Markíza. Cez víkend je štruktúra prvej 

prime-timovej hodiny TV Markíza iná ako cez pracovné dni. Keďže spravodajstvo 

má už o 19:20 za sebou, vysiela magazíny: v sobotu umiestňuje do slotu od 19:30 

bulvárny klebetník Smotánka, v nedeľu väčšinou subformát k aktuálnej prime-ti-

movej šou. Upútavky na prime-timové šou zvykne vysielať tesne po  Športových 

novinách, zväčša v nich moderátor šou alebo moderátor jej subformátu v krátkom 

živom vstupe ukazuje zákulisie príprav na večer. Logicky, tento živý vstup presa-

huje kritický čas 19:30. Aktuálnou novinkou o pol ôsmej je ďalší bulvárny magazín 

– tentokrát nedeľný –  Prominenti (premiéra 20. 4. 2008; presahuje 20. hodinu). 

Týmito reláciami sa, mimochodom, výrazne podporuje jeden z novších trendov 

slovenských televízií, ktorý som v 1. kapitole nazval „budovaním televízneho uni-

verza“ (s. 48).
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3.6 Sledovanosť spravodajstva

3.6.1 Meranie sledovanosti v televíznom prostredí

Sledovanosť (rating) je jedným z ukazovateľov obľúbenosti televízie, od ktorého 

sa odvodzuje cena reklám v televízii a na základe ktorého sa určuje celková hod-

nota vysielateľa na mediálnom trhu. Vyjadruje sa ako podiel divákov, ktorí sledujú 

konkrétnu reláciu z celkového počtu divákov, ktorí televíziu môžu sledovať (teda 

majú televízny prijímač). V podstate ide o vzťah reálne – potenciálne publikum, 

známy z typológie mediálnych publík.

Pre televízny trh má väčšiu dôležitosť charakteristika odvodená od sledovanosti, 

ktorá zohľadňuje len ľudí, ktorí v danom momente majú zapnutý televízny prijí-

mač. Veličina sa nazýva podiel na trhu (share) a vyjadruje sa ako podiel počtu 

divákov konkrétnej televíznej stanice v určitom čase k celkovému počtu divákov 

sledujúcich v danom momente akúkoľvek z televízií.  Rating je vo všeobecnosti 

nižšie číslo ako share (čisto hypoteticky, ak by na Slovensku v istom okamihu cel-

kovo sledovalo televíziu iba 10 ľudí a zároveň by všetci sledovali tú istú televíziu, 

jej sledovanosť by bola v danom čase mizivá, no podiel na trhu by bol 100-percent-

ný).

Meranie sledovanosti sa na Slovensku od roku 2004 uskutočňuje pomocou pe-

oplemetrov; systém prevádzkuje združenie PMT, a. s., ktoré založili a financujú te-

levízne  spoločnosti  a  mediálne  agentúry.  Dovtedy  sa  uskutočňovalo  technikou 

programových denníčkov: vykonával ju bývalý Odbor mediálneho výskumu Slo-

venskej televízie, ako i súkromné agentúry pracujúce pre komerčné televízie.
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3.6.2 Sledovanosť jednotlivých relácií

Jednoznačne najsledovanejším spravodajstvom na Slovensku, i keď v súčasnosti 

jeho sledovanosť postupne klesá, sú  Televízne noviny TV Markíza. V poslednej 

dobe výrazne upadá aj sledovanosť spravodajstva verejnoprávnej televízie.85

Údaje o sledovanosti a podiele na trhu pre hlavné spravodajské relácie sloven-

ských televízií uvádzam v tabuľkách. Na porovnanie vyberám hodnoty zo začiatku 

mája 2006, polovice marca 2007 a začiatku mája 2008.86 Na pozorovanie trendov je 

najvhodnejšie porovnávať vývin hodnôt jednotlivých veličín pre jednotlivé televí-

zie.

85 Situáciu sa pritom rýchlo sa striedajúce manažmenty snažia riešiť zväčša radikálnou zmenou 

(vedenia spravodajstva, moderátorov, vizuálu a pod.), čo v žiadnom prípade neumožňuje vy-

budovanie potrebného diváckeho návyku. Pozíciu Správ STV tak dnes zrejme z pohľadu väč-

šiny verejnosti adekvátne vystihujú slová Steva Andersona, šéfa spravodajstva a aktuálnych 

udalostí britskej televízie Independent Television (ITV), ktorými svojho času vyjadril vzťah 

publika k hlavnej spravodajskej relácii ITV News at Ten (Správy o desiatej) po zmenách v ich 

dlhoročne stabilnom vysielacom čase: „News at Ten boli ‚inventárom‘ v životoch ľudí, napriek 

tomu, že sa ich publikum zmenšovalo. Bolo to ako navštevovanie starej mamy. Robilo to čoraz 

menej ľudí, ale nechceli, aby starká zomrela.“ (Anderson, cit. in Hargreaves – Thomas, 2002,

s. 99).

86 Dáta tu plnia iba ilustratívnu funkciu a nemožno ich absolútne generalizovať, i keď, pravda, 

poukazujú na určité trendy. Rozhodol som sa na porovnanie vybrať dni s rovnakým dátumom, 

medzi ktorými je presne dvojročný odstup (tabuľky 6 a 8). Napriek tomu je však ich bezvýh-

radné porovnanie problematické. Hlavne preto, že išlo o iné dni v týždni (v roku 2006 to boli 

pondelok, utorok a streda; v roku 2008 štvrtok, piatok a sobota) a sledovanosť spravodajstva

a televízie vôbec sa líši aj podľa dní v týždni (ľudia sa venujú iným činnostiam vo všedné dni, 

iným cez víkend) či napr. faktorov ako dĺžka dňa, počasie (v lete za pekného počasia ľudia 

dlhšie ostávajú vonku, v zime zas trávia väčšinu voľného času vo svojich príbytkoch), politická 

situácia (v roku 2006 išlo o čas blížiaci sa parlamentným voľbám, navyše, 1. máj je štátnym 

sviatkom). Okrem uvedených dát som mal archivované dáta i z marca 2007; na doplnenie uvá-

dzam ich v tabuľke 7.
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Tabuľka 6 Sledovanosť a podiel na trhu hlavných
spravodajských relácií v máji 2006

rating / share 1. 5. 2006 2. 5. 2006 3. 5. 2006

TN Markíza 25,7 / 65,4 22,6 / 67,8 22,4 / 77,7

Noviny JOJ 14,6 / 33,8 12,1 / 32,4 11,7 / 33,8

Správy STV 11,2 / 25,8   8,8 / 23,5   8,7 / 25,0

Tabuľka 7 Sledovanosť a podiel na trhu hlavných
spravodajských relácií v marci 2007

rating / share 12. 3. 2007 13. 3. 2007 14. 3. 2007

TN Markíza 28,6 / 76,2 28,1 / 76,4 26,0 / 69,9

Noviny JOJ 14,4 / 35,2 13,7 / 33,8 12,9 / 31,8

Správy STV   9,6 / 23,6   9,2 / 22,7   8,2 / 20,2

Tabuľka 8 Sledovanosť a podiel na trhu hlavných
spravodajských relácií v máji 2008

rating / share 1. 5. 2006 2. 5. 2006 3. 5. 2006

TN Markíza 17,0 / 53,5 13,9 / 51,7 16,3 / 59,7

Noviny JOJ 13,3 / 37,3 9,5 / 30,4 10,6 / 35,0

Správy STV 7,3 / 20,3 6,4 / 20,6 6,3 / 20,7
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Schéma 1 Začiatok prime-timu v máji 2006
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Schéma 2 Začiatok prime-timu v máji 2008
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4 SPRAVODAJSKÝ PRÍSPEVOK

V tejto kapitole sa sústredím na „základnú jednotku“ spravodajstva – spravodaj-

ský príspevok. Charakterizujem ho z perspektív naratológie, žánrológie a napokon 

zavediem a opíšem užší termín než žáner – formát.

4.1 Správy ako naratívy

Naratív87 vo všeobecnosti znamená príbeh, resp. rozprávanie, výsledok narácie. 

Tá je, ako vraví William Labov (1999, s.  225), „spôsobom rekapitulácie minulej 

skúsenosti prostredníctvom prepájania verbálneho sledu viet so sledom udalostí, 

ktoré  sa  (ako  sa  usudzuje)  skutočne  stali“.  Chris  Barker  definuje  naráciu  ako 

„príbeh alebo usporiadané sekvenčné zhrnutie udalostí“ (Barker, 2006, s. 129).

Termín, pochádzajúci z literárnej vedy, bol použitý v mediálnych štúdiách po 

tom, ako si viacerí bádatelia všimli, že veľké množstvo súčasnej mediálnej produk-

cie je štruktúrované rovnako ako ústne interpersonálne podávané príbehy. Zo za-

čiatku sa koncept narácie využíval najmä v oblasti interpretácie fiktívnych textov, 

no neskôr sa ukázalo, že ani faktografické mediálne textúry, ako je spravodajstvo, 

sa vo svojej podstate neodlišujú od iných príbehov (azda len konkretizáciou štruk-

túry). Aj správy sú vlastne rozprávaním príbehov o tom, čo sa stalo (prípadne aj 

„malo by sa stať“) vo svete, aj ony sa snažia štruktúrovať realitu, dať svetu, v kto-

rom žijeme, určitý zmysel.

„[A]ko  akékoľvek  príbehy,  aj  [správy]  štruktúrujú  našu  skúsenosť,  odfiltrúvajúc  mnoho
z komplexity prostredia a ponúkajúc vyleštenú [v angl. orig. polished, pozn. M. B.] (azda až 
doslovne) verziu, v ktorej je vyzdvihnutých niekoľko objektov a vybrané atribúty,“

možno dodať s Maxwellom McCombsom (1994, s. 3)

87 Výraz budem používať vo forme naratív (singulár) – naratívy (plurál) miesto niektorými auto-

rmi používaného naratívum (singulár) – naratíva (plurál).
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Podľa Georga Herberta Meada možno dokonca na základe spôsobu vytvárania

a podávania žurnalistických informácií vymedziť dva základné modely žurnalisti-

ky: informačný, snažiaci sa o odosobnené, analytické zhrnutie informácií, a príbe-

hový, predkladajúci informácie v „obale“ z príbehu (Mead, 1926; cit. in Watson, 

2003, s. 152). Podobne napr. Morin (podľa McQuail, 1999, s. 305) tvrdí, že v proce-

se tvorby správy „musí byť udalosť premenená na  ‚príbeh o udalosti‘“ .  Autorka 

teda identifikuje v správe dve vzájomne sa kombinujúce línie:

a) konštatujúcu, demonštrujúcu, faktickú,

b) performatívnu, interpretatívnu, fabulačnú.

McQuail  zhŕňa citovanú interpretáciu správ vetou: „‚Čisté fakty‘  [...]  nemajú 

žiaden význam a ‚čistá performancia‘ je veľmi vzdialená od nezvratných, racionál-

ne  poznaných  historických  faktov,  ktoré  spravodajstvo  poskytuje.“  (McQuail, 

1999, s. 305)88

Pri skúmaní správ z perspektívy naratológie možno prísť na to, že majú množ-

stvo  spoločných  znakov  s  príbehmi,  ktoré  si  ľudia  rozprávajú  odpradávna.  Aj 

správy ponúkajú zápletku a jej riešenie, na ktorých sa podieľajú zúčastnené po-

stavy („hrdinovia“). No kým v starších časoch sa o podstatných udalostiach refero-

valo večer pri kmeňovom ohni, dnes sa v podstate ten istý rituál – pochopiteľne, 

na technologicky úplne odlišnej úrovni – odohráva v obývacích izbách a relatívne 

homogénne spoločenstvo, zdieľajúce jeden časopriestor, je nahradené priestorovo 

(a mnohokrát i časovo) rozptýlenou spoločnosťou.

88 Na základe možného „odfiltrovania“ jednotlivých rovín spravodajstva pri jeho analýze sa vy-

vinuli dva prístupy: 1. vylúčením formy spravodajstva sa dostávame k jeho „informačnému 

jadru“; eliminovanie obsahu nám dovoľuje sústrediť sa na formu. Druhý postup uplatnil vo 

svojej analýze Marek Lapčík, „potlačenie“ informačnej stránky mu umožnilo sústrediť sa na 

diskurzívne prvky a diskurzívne stratégie, ktoré sa v spravodajstve opakujú bez ohľadu na to, 

o čom sa v konkrétnej správe práve informuje (2002, 2008).
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Naratívy ako príbehy sa vyznačujú lineárnym, chronologickým prezentovaním 

významových štruktúr, ktoré smerujú od známeho východiska (jazykoveda ho po-

menúva téma) k samotnej informácii (tu zas lingvistika pracuje s termínom réma). 

Možno teda povedať, že povedomie o svete aktualizujú pozvoľna. Základnými prv-

kami narácie sú často binárne opozície, ktoré nezriedka majú až archetypálnu po-

vahu – môže ísť doslova o „boj“ mýtov (napr. dobro vs. zlo), ktorý býva „kostrou“ 

aj televíznych správ (koalícia vs. opozícia, zločin vs. spravodlivosť ap.).

Chronologické naratívy sú štruktúry vývinovo staršie, pôvodnejšie než iné spô-

soby prezentovania udalostí.  Dnes môžeme azda bez problémov konštatovať,  že 

chronologické poradie je pre ľudské myslenie prirodzené. Samozrejme, nie v zmy-

sle, že by šlo o kognitívne štruktúry, ktoré sú nám vrodené a ktoré následne tvaru-

jú ľudskú komunikáciu (produkciu i recepciu), čo by zodpovedalo východiskám 

staršej esencialisticky orientovanej psychológie, ale skôr naopak – sú to diskurzív-

ne štruktúry, ktoré si kultúra vytvorila, sú do nej pevne vrastené, a tým, že si ich 

človek odmalička osvojuje, určujú spôsob, akým komunikuje. Sú prijateľné práve 

preto, že s nimi žijeme od narodenia, že sme sa naučili tvoriť i prijímať ich. Naše 

myslenie sa im plne prispôsobilo. A tak aj žurnalistika, ak chce byť široko prijateľ-

ná, stavia svoju produkciu na príbehoch.

Podľa Petera Dahlgrena (1992, cit. vo Watson – Hill, 1997, s. 220), „[r]ozpráva-

nie príbehov ... je kľúčovým spojivom žurnalistiky a popkultúry [...] naratívum je 

spôsob poznávania sveta.“ Allan Bell v úvode svojej state o štruktúre správy (opisu-

jem ju ďalej) konštatuje: „Novinári nepíšu články. Píšu príbehy. [...] Novinári sú 

profesionálni rozprávači príbehov našej doby.“ (Bell, 1999, s. 236).

Aj  keď  žurnalisti  zvyknú  priznávať  (a  považovať  za  vhodné),  že  príbehovo 

spracúvajú len soft news,89 pri ktorých „[naratívnu] formu diktuje sám obsah“ (Bird 

89 Termíny hard news a soft news sa používajú v anglo-americkej teórii žurnalistiky. Hard news 

(doslova „tvrdá“ či „ťažká“ správa) je „tradičná“, relevantnými informáciami nasýtená správa, 

zatiaľ čo do kategórie soft news (doslova „mäkká správa) patria rozmanité zaujímavosti („pi-
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– Dardenne, 1990, s. 34). V prospech tvorby správy ako jednoduchého a jedno-

značného chronologického príbehu hovoria napr. aj Deborah Potter a Annie Lang 

vo svojom manuáli Sedem návykov dobrého spravodajcu (1999):

„Aby ste vtiahli svojich divákov [do deja], povedzte im príbehy v televízii tak, ako by ste im 
to hovorili zoči-voči. Používajte jasné, chronologické rozprávanie, kedykoľvek sa dá. Štúdie 
zistili,  že  príbehy naratívneho typu sú podstatne zapamätateľnejšie  než správy podávané 
starým štýlom nazývaným ‚obrátená pyramída‘.“

Pravda, štruktúra obrátenej pyramídy, v ktorej sú informácie usporiadané na zá-

klade klesajúcej dôležitosti z hľadiska významu správy ako celku, je produktom

v prvom rade technologického vývoja, no tiež ustaľovania žurnalistických rutín

a akademického vzdelávania novinárov. Prvotnou príčinou tejto deformácie chro-

nologickosti správy bola najskôr nedostatočná spoľahlivosť telegrafického spojenia 

v začiatkoch telegrafie. Pre nedokonalosť techniky sa spojenie medzi korešponden-

tom a spravodajskou agentúrou často prerušilo a práve z tejto neistoty vznikala 

konvencia  posúvajúca najdôležitejšie  informácie na začiatok správy.  (Dominick, 

1993,  s.  69;  Hlavčáková,  2001,  s.  111  –  112)90 Tento  postup  si  neskôr  tlačoví 

novinári hojne osvojili a aj správa v novinách sa čoraz dôslednejšie člení na čelo 

(lead) a telo, resp. trup (body). V období vzniku štúdia novinárstva a vzniku žur-

nalistického školstva už bol model obrátenej pyramídy natoľko rozšírený, že sa do-

stal do učebníc novinárstva, až sa napokon – domnievam sa, že hlavne vplyvom 

spomenutej vzájomnej reflexivity praxe a teórie – stal žurnalistickou dogmou (po-

košky“) prezentované odľahčeným štýlom (viac napr. Vojtek, 2001, s. 13n.). Na uvedené kate-

górie možno aplikovať aj opozíciu spravodajstvo racionálneho typu (t. j. hard news) – spravo-

dajstvo emocionálneho typu (t. j.  soft news), používanú v novšom domácom dichotomickom 

triedení žurnalistických žánrov (pozri Veľas, 2000, s. 12).

90 Hlavčáková tiež uvádza dva dôvody obľúbenosti spravodajskej štruktúry obrátenej pyramídy 

(podotýkam, že autorka sa primárne venuje agentúrnej správe):

a) vyhovuje súčasnému hektickému životnému štýlu – recipient môže efektívne vyselektovať 

pre neho zaujímavé správy, (pretože/a) základné informácie „dostane“ hneď na začiatku,

b) takto  štruktúrované  agentúrne  správy  sa  médiám  jednoduchšie  spracúvajú  –  krátenie 

správy od konca „je pre [ne] len remeselnou otázkou“. (Hlavčáková, 2001, s. 111 – 112)
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dobne ako tzv. spravodajské hodnoty; o koncepte pozri ďalej pozn. 101 v nasledu-

júcej kapitole). Lenže médiá nie sú rovnaké, každé má svoje recepčné výhody i ob-

medzenia, a tak to, čo platí pre agentúrnu či tlačovú žurnalistiku, sa neukázalo ako 

vhodné  pre  žurnalistiku  v  elektronických médiách,  obzvlášť  v  televízii.  Tu  je, 

vzhľadom na pominuteľnosť vysielania (čím sa televízia podobá rozhlasu) a kom-

plexnosť  komunikácie  (súbežné  využívanie  rôznych  módov,  najmä  verbálneho

a ikonického, resp. auditívneho a vizuálneho), situácia omnoho zložitejšia. Divák, 

keďže musí súčasne spracúvať obraz i zvuk, potrebuje diskurzívnu štruktúru, ktorá 

je ľahko prijateľná, ktorá je čo najprirodzenejšia jeho mysleniu i vnímaniu.

Po  vymenovaní  a  opísaní  dvoch  modelov  správy  (chronologického  naratívu

a „obrátenej pyramídy“) uveďme ešte typológiu princípov výstavby správy Andreja 

Tušera, ktorá v tomto kontexte vhodne naplní zhrnujúcu funkciu. Aj keď je pri-

márne vytvorená na charakteristiku spravodajstva printových médií, platí, zdá sa, 

omnoho  univerzálnejšie.  Tušer  (2007,  s.  95)  uvádza  tieto  tri  „postupy  tvorby

v spravodajstve“ či skôr postupy prezentácie udalosti:

a) chronologický, ktorý opisuje udalosť (udalosti) v časovom slede,

b) logický, založený na štruktúre obrátenej pyramídy a

c) dynamický (emfatický), začínajúci najzaujímavejšími, najpútavejšími informá-

ciami, atribútmi danej udalosti.

4.2 Naratívna štruktúra televíznej správy

Viacerí  autori  sa  pokúsili  vymedziť  abstraktnú,  všeobecne  platnú  štruktúru 

naratívu. Jedným z najvýznamnejších bol Labov (1999 [1972], s. 227). Podľa La-

bova rozvinutejší než jednoduchý naratív91 pozostáva zo šiestich prvkov:

91 Minimálny naratív pozostáva z dvoch temporálne usporiadaných sekvencií. Jednoduchý nara-

tív obsahuje úvod, jadro a záver. (Labov, 1999, s. 226, 227)
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1. Abstrakt je krátkym zhrnutím príbehu.

2. Orientácia. Ide o vytýčenie základných charakteristík príbehu pridávaním in-

formácií  potrebných na jeho interpretáciu,  akými sú čas,  miesto,  zúčastnené 

subjekty a pod. Labov tvrdí, že hoci sú údaje slúžiace na zorientovanie sa môžu 

byť  sústredené  na  začiatku  príbehu,  reálne  bývajú  strategicky  „dávkované“

v priebehu príbehu.

3. Komplikujúce sa dianie, dej príbehu – (podrobné) vykreslenie toho, čo sa stalo. 

Táto časť nie je iba jadrom príbehu, je absolútne „nevyhnutná [...] pre identifi-

káciu naratívu“ (Labov, 1999, s. 234).

4. Hodnotenie je podľa Labova mimoriadne dôležitým prvkom naratívu; bez neho 

by  príbeh  mal  význam,  no  nedával  by  (poslucháčovi,  čitateľovi,  divákovi) 

zmysel (t. j. bolo by tam „čo sa mám dozvedieť“, ale absentovalo by „prečo mám 

vedieť práve o tomto“). Tvoria ho informácie o tom, „prečo bol [naratív] vyroz-

právaný a na čo narátor [svojou, priamou alebo sprostredkovanou, účasťou na 

opisovanej udalosti; pozn. M. B.] prišiel“. (Labov, 1999, s. 231)92

5. Výsledok a vyriešenie – sumár konečných udalostí s ich dôsledkami.

6. Kóda (písané i v pôvodnej podobe coda), umiestnená v závere naratívu, indikuje 

ukončenie  príbehu.  Často  obsahuje  generalizácie,  ktoré  vzťahuje  na  opísané 

udalosti, čím ich spätne „vpisuje“ do istého diskurzívneho rámca.

Omnoho jednoduchšie načrtáva štruktúru („gramatiku“) naratívu Tzvetan To-

dorov  (1977;  cit.  podľa  Fiske,  1987,  s.  140n.).  Jeho  základný  model  pozostáva

z troch po sebe nasledujúcich sekvencií, z ktorých prvá a tretia sú si podobné.

92 Labov dodáva, že zle vystavané naratívy – také, ktoré neobsahujú hodnotenie – sú v angličtine 

nasledované otázkou „So what?“ (analogickou reakciou signalizujúcou potrebu pridania evalu-

ácie v slovenčine býva „A...?“ v zmysle „Čo si tým chcel/a povedať?“). (Labov, 1999, s. 231)
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1. ekvilibrium (E) – východiskový stav sociálnej rovnováhy, „sociálna harmónia“, 

stav, keď „všetko je tak, ako má byť“ (Price, 2003, s. 271),

2. disekvilibrium (D) – stav nerovnováhy, narušenia sociálnej rovnováhy,

3. nové  ekvilibrium (E1)  –  znovunastolenie,  obnovenie  rovnováhy,  sociálneho 

poriadku, ktoré sa ponáša na východiskový stav, pričom už „vstrebalo“ aj kon-

flikt, (Fiske, 1987, s. 140n.)

Štruktúra je schematicky zobrazená aj na obrázku 9 ako vznik konfliktu dvoch 

osôb a jeho vyriešenie. Todorovova predstava o naratíve je však o čosi komplikova-

nejšia, keďže autor zohľadňuje nielen vyhranené stavy (states),  ale aj prechodné 

fázy medzi nimi (passages). (Fiske, 1987, s. 139) Okrem spomenutých troch prvkov 

sú tu prítomné, medzi štádiami disekvilibria a nového ekvilibria,

a) rozpoznanie narušenia rovnováhy a

b) snaha o nápravu, o odstránenie nerovnováhy (Price, 2003, s. 272).

Obrázok 9 Základná štruktúra naratívu podľa Todorova

V skutočnosti, samozrejme, udalosti chápeme nie izolovane, ale ako súvisiace, 

nadväzujúce javy. Mimochodom, práve takouto kontextualizáciou udalostí a ab-

strahovaním sa vytvárajú gnómickejšie naratívy, v tomto procese sa vlastne rodí 

diskurz, historické (aj v zmysle súčasné, aktuálne) vedomie.
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Fiske (1987, s. 139) konštatuje, že správotvorné (newsworthy)93 sú len nástupy 

stavov nerovnováhy: „Stav rovnováhy nie je sám osebe správotvorný a nikdy nie je 

opísaný, okrem implicitného opísania v protiklade k stavu nerovnováhy, ktorý je 

typicky do detailu vykreslený.“ Nazdávam sa, že táto Fiskeho interpretácia nie je 

univerzálne platná. Hoci ju u nás v súčasnosti považovať môžeme za relevantnú, 

charakter spravodajstva v socialistickom Československu pred rokom 1989 validitu 

tvrdenia „ekvilibrium nie je správotvorné“, myslím si, oslabuje. Spravodajstvo (či 

už televízne, alebo filmové) v tom období bolo, práve naopak, silným potvrdzova-

ním socialistického statusu quo, bolo postavené na rozprávaní pozitívnych príbe-

hov, v ktorých bolo spoločenské zriadenie zobrazené ako vítané a bezproblémové 

93 Správotvornosť (angl.  newsworthiness) – vlastnosť(-ti) udalosti, ktoré ju „predurčujú“ stať sa 

správou – je pojem, ktorý sa objavil v sociologických výskumoch žurnalistickej produkcie, naj-

mä v súvislosti s konceptom tzv. spravodajských hodnôt (angl. news values) , t. j. charakteris-

tík, ktoré pracovníci médií (napr. žurnalisti) pripisujú udalostiam, o ktorých sa rozhodujú, či 

ich o nich budú, alebo nebudú spravodajsky referovať. Platia tu dve zásady:

1. udalosť je tým viac hodná spravodajského pokrytia, čím sa na ňu viaže viac spravodajských 

hodnôt (aditívna teória) ,

2. primárne  spravodajské  hodnoty  môžu  nahradiť  neprítomnosť  sekundárnych  spravodaj-

ských hodnôt (teória komplementarity). (Jirák, 2004, s. 76 – 78)

Medzi spravodajské hodnoty patria rôzne a na základe rôznych kritérií definované vlast-

nosti  udalosti.  Hlavčáková ich  vymenúva dovedna sedemnásť,  medzi  inými  napr.:  novosť, 

závažnosť, blízkosť, prekvapivosť, konflikt, negatívnosť, kontinuita, ľudský záujem (angl. hu-

man interest) atď. (Hlavčáková, 2001, s. 84 – 85). Tieto charakteristiky Jirák v citovanej stati 

(s. 76 – 77) navyše triedi na všeobecné (aké „sú“ udalosti) a spracovateľské (ako sa s udalosťami 

v rámci spravodajstva možno tvorivo „vyrovnať“).

V našej teórii sa dosiaľ málo uvažuje o spravodajských hodnotách bulvárnych médií (čo, 

samozrejme, reflektuje aj dominujúci negatívny postoj mediálnych teoretikov k tomuto typu 

médií). Tabloidné spravodajské hodnoty vymenúva napr. James Watson (2002, s. 145) v „tab-

loidnej formule“ C+5S: 1.  celebrita, 2.  sex, 3.  senzácia, 4. škandál (angl.  scandal), 5. zvrhlosť, 

nechutnosť (angl. sleaze) a 6. televízne seriály (angl.  soaps) – účinkovanie či už v nich alebo

v televízii vôbec.
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(aj  keď, pravda, mnohokrát fungovalo na vymedzovaní sa voči kapitalistickému 

Západu či „buržoáznym živlom“).

Pri naratívnych textoch istého typu (napr. žánrového) môžeme spravidla vyab-

strahovať ich všeobecnú naratívnu štruktúru. Môžeme pritom predpokladať, že sa 

táto štruktúra bude v podobných textoch bez väčších zmien opakovať a že bude 

len napĺňaná (aktualizovaná) inými faktmi.  Automatizačný aspekt je v médiách 

badateľný  v  pravidelne,  rutinne  produkovaných  textoch  (napr.  spravodajstvo) 

alebo  v  textoch,  ktoré  sa  stali  komerčne  osvedčenými  preto,  že  vytvárať  novú 

štruktúru, kým stará funguje a stretáva sa s pozitívnou odozvou stabilného publika 

(napr. telenovely), sa jednoducho nevypláca.

Burton a Jirák (2003, s. 219) rozlišujú dva druhy narácie, vymedziteľné v me-

diálnej produkcii:

1. referovanie – narácia o udalostiach, spravidla lineárne rozprávanie o ich priebe-

hu; ide teda o naráciu s posilnenými syntagmatickými väzbami,

2. dramatizácia – narácia o konfliktoch, ktorá sa koncentruje na vzťahy aktérov 

udalostí, je teda štruktúrovaná skôr paradigmaticky.

Podľa autorov „[s]pravodajstvo je rafinovaná naratívna štruktúra so sklonom ku 

kombinovaniu oboch druhov narácie“ (Burton – Jirák, 2003, s. 219).

Pre porovnanie všeobecnej naratívnej schémy rozdielnych mediálnych produk-

tov uvádzam na nasledujúcom obrázku (obrázok 10) príklad naratívnych štruktúr 

televíznej  správy  a  fiktívneho  príbehu  s  kriminálnou  tematikou.  Ak  nachvíľu 

zanedbáme rozdiel medzi realitou a fikciou, vidíme, že hoci sú to rozdielne nara-

tívne štruktúry, diskurz, ktorý sa nimi vinie, je zhodný – ide o súboj dobra a zla: 

opačne – (úplne) rovnaká téma sa môže realizovať rôzne.
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Obrázok 10 Naratívne štruktúry správy a kriminálnej fikcie
(zdroj: Deacon et al., 1999, s. 170; správa vľavo, kriminálna fikcia vpravo)

4.3 Štruktúra správy v koncepciách vybraných autorov

V nasledujúcom texte charakterizujem tri modely štruktúry správ. Pre všetky 

platí, že sa pokúšajú rozčleniť správu na jednotlivé segmenty a pomenovať ich tak, 

aby už z tohto pomenovania bolo zrejmé, čo jednotlivé časti obsahujú a aká je jej 

hlavná funkcia. Tak ako akékoľvek modely, i modely správ ale počítajú s „ideál-

nym typom“ správy, teda s takou štruktúrou, v ktorej sa jednotlivé prvky plne roz-

víjajú,  manifestujú  (reálne  to  platí  predovšetkým  pre  reportážne  správy,  pozri 

ďalej). Uvedomujem si, že nie všetky uvedené modely spravodajských štruktúr sú 

konštruované so snahou znázorniť správu v televízii,94 napriek tomu sa nazdávam, 

že sú užitočné ako východisko pre moje ďalšie uvažovanie. Preto sa pokúsim vo 

výklade načrtnúť, či/ako ich možno aplikovať na analýzu televíznych správ (zdô-

raznením rozdielov, uvedením príkladov a pod.).

94 Van Dijk píše o správach vo všeobecnosti, Bell o printových správach, Hartley najmä o sprá-

vach televíznych.
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4.3.1 Štruktúra spravodajského naratívu podľa Hartleyho

Štandardná spravodajská narácia sa obyčajne naplno rozvíja v hlavnej správe 

dňa  (top  story)  a  u  nás  predovšetkým v  domácom spravodajstve.  Skladá  sa  zo 

štyroch častí (Hartley, 1994, s. 118 – 119; údaje ďalej zhŕňa tabuľka č. 1 a ilustruje 

obrázok č. 3)95:

1. Rámcovanie (framing)96 uskutočňuje moderátor zo spravodajského štúdia. Jeho 

úlohou je nenásilne prepojiť konkrétnu správu s ostatnými tak, aby relácia vy-

tvárala  dojem jednoliateho  celku.  Zároveň  sa  stáva  prvým subjektom,  ktorý 

ustanovuje určitý interpretačný rámec (frame), určitý diskurz (Hartley, 1994,

s. 118), v ktorom má byť správa interpretovaná (napr. závažná politická udalosť, 

nevšedná senzácia, škandál). Rámce sa jednoducho dajú prirovnať k „rámu ob-

razu, ktorý ho oddeľuje od steny a od ostatných možností“ (Altheide – Michalo-

wski, 1999, s. 478).

Moderátor však v skutočnosti ustanovuje len jeden z rámcov. Význam uda-

losti, prezentovanej v televíznej správe, totiž postupne rámcujú rôzne zložky (sú 

vyznačené na obrázku 11). Každá z nich osobitným spôsobom prispieva k jed-

noznačnej (či jednoznačnejšej) interpretácii správy, t. j. významu udalosti: hud-

ba navodzuje určitú atmosféru, titulky aspoň naznačujú obsah (ale často aj pre-

ferované čítanie) správy, moderátor v štúdiovom úvode buduje základný inter-

pretačný rámec a potenciálne udalosť prepája (či už na začiatku, alebo na konci) 

s inými udalosťami, reportér interpretáciu svojím komentárom ešte viac zužuje, 

pričom mu výdatne pomáha audiovizuálne prevedenie správy.

95 Hartley tieto časti nazýva „naratívnymi ‚momentmi‘“ (Hartley, 1994, s. 118).

96 Anglický výraz framing zahŕňa oba významy – rámovanie ako ohraničenie správy a zároveň 

budovanie istého tematicko-formálneho a interpretačného rámca. V slovenčine sa jemne odli-

šujú vložením morfémy -c- do slova rámovanie. Framing má, podľa Roberta Entmana (cit. in. 

Watson, 2003, s. 157), štyri hlavné ciele: 1. definovanie problémov, 2. stanovenie príčin, 3. vy-

tváranie morálnych úsudkov a 4. predkladanie návrhov na nápravu.
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Obrázok 11 Rámce (frames) v televíznom spravodajstve
(prekreslené podľa Watson – Hill, 1997, s. 87)

V rozoberanej  naratívnej  sekvencii  je  moderátor  snímaný v  polocelku od 

pása nahor (t. j. ako  talking-head). Neverbálne kódy aj intonácia sú spravidla 

neutrálne, čo sa, samozrejme, v súčasnom televíznom prostredí a pod vplyvom 

súčasnej predstavy o spravodajstve oslabuje.97

Moderátor hlavného spravodajstva je v anglo-americkom prostredí označo-

vaný slovom  anchor (slov. kotva, rovnako sa používajú pomenovania  anchor-

man, resp. novšie rodovo neutrálne anchor-person). Pôvod slova sa často hľadá 

v  oblasti  námorníctva,  no  samotný  termín  anchorman pôvodne  označoval 

„najzdatnejšieho bežca štafetového tímu, ktorý odbieha poslednú etapu prete-

kov“ a dopravuje štafetový kolík do cieľa (Morse, 1997).98

97 Lapčík (2002, s. 63n.) túto časť funkčne definuje rovnako, no nazýva ju introducing (uvádza-

nie).

98 Ukotvujúcu funkciu moderátora možno v istom zmysle interpretovať aj s využitím už spome-

nutého Barthesovho konceptu ukotvenia (anchorage, pozri s. 68); potom je anchor metaforou 

označujúcou osobu, ktorá „ukotvuje“ význam (a zmysel) správ u publika.
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2. Zaostrenie (focusing). Uskutočňuje sa už v rámci samotnej správy, zväčša redak-

torom, ktorý mapuje terén a konkretizuje základné súvislosti. Zaostrenie sa mô-

že začínať stand-upom, ale nie je to podmienka.

3. Realizácia (realizing) je vlastným jadrom správy, v ktorom udalosť tým, že je 

prezentovaná, sa vlastne stáva reálnou (Hartley, 1994, s. 119). Reportér obozna-

muje diváka so skutočnosťami, ktoré zistil, ukazuje, ako sa k uvedeným infor-

máciám dostal. V tejto časti sa používajú rozmanité spôsoby stvárnenia informá-

cie (komentár reportéra, spytovanie sa respondenta, zábery z miesta udalosti, 

ilustračné zábery, informačná grafika, anketa atď.).

4. Uzavretie (closing), v ktorom môže reportér zrekapitulovať základné informá-

cie, uviesť dodatočné informácie, no hlavne sa snaží doviesť diváka až „do cieľa“ 

naznačením jednoznačnej  a  želanej  interpretácie  (tzv.  preferovaného čítania) 

správy. Napr. v závere kriminálnej správy vedie diváka k dominantnej interpre-

tácii slovami „Za tento čin hrozí páchateľovi až 10 rokov väzenia.“. Nejde o re-

álne, ale diskurzívne, interpretačné „zavŕšenie“ (ukončenie) príbehu (Hartley, 

1994, s. 119); vždy je možnosť naratív ďalej rozvíjať, čo mnoho správ dokonca 

explicitne naznačuje (napr. O výsledku rokovaní vás ešte budeme informovať.). 

Inak povedané,

„[spravodajské]  príbehy  –  nech  sú  akokoľvek  formálne  uzavreté  –  v  skutočnosti  nikdy 
nekončia: vždy budú ďalší teroristi, ďalšie politické konferencie, ďalšie vraždy, ďalšie kata-
strofy, ďalšie mačiatka na strome; zajtra, budúci týždeň alebo budúci mesiac. Naratívne na-
pätie medzi rovnováhou a jej narušením je [v správach] prítomné vždy,“

vyjadril  sa  o  neukončenosti  ako  jednej  zo  základných vlastností  televíznych 

(osobitne, no nielen, spravodajských) naratívov Fiske (1987, s. 145).
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Tabuľka 9 Časti štandardnej spravodajskej narácie

SPRÁVA
(STORY)

1. 2. 3. 4.

časť
(anglicky)

rámcovanie
(framing)

zaostrenie
(focusing)

realizácia
(realizing)

uzavretie
(closing)

zaradenie
pred vlastnou 

správou
úvod správy

vlastné jadro 
správy

koniec správy

subjekt pre-
zentácie

moderátor redaktor redaktor redaktor
(moderátor)

funkcia a ob-
sah

uvedenie správy 
do tematického 

kontextu,
prepojenie

s inými časťami 
relácie

zaostrenie po-
zornosti na 
spracúvanú 

tému pridáva-
ním detailných 

informácií

komplexné roz-
víjanie story do 
reálnej podoby

ukončenie story, 
potvrdenie 
smerovania

k dominantnej 
interpretácii

Na obrázku 12 je hypotetický príklad správy o fabrike, vypúšťajúcej do ovzdušia 

nebezpečné exhaláty.

Obrázok 12 Spravodajská narácia v obrazoch

Pozrime sa ešte bližšie na iný aspekt relatívnej uzavretosti spravodajských nara-

tívov. Na druhej strane sa totiž správa často významovo „otvára“ aj smerom dozadu 

poukázaním na skutočnosť, že sa rozoberanej alebo podobnej udalosti už spravo-

dajcovia venovali (Ako sme vás už informovali, ...). Obzvlášť závažným udalostiam 
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sa médiá nielenže venujú priebežne, ale ich pozornosť sa na ne v určitom období 

natoľko zaostruje, že môžeme hovoriť o tzv. mediálnych (spravodajských) vlnách, 

ktoré  sú  charakteristické  pomerne  náhlym  vzrastom  mediálnej  pozornosti 

vzhľadom k istej téme a s ňou spojeným vzrastom pozornosti publika k spravodaj-

stvu.  Spravodajské pokrývanie  a  sledovanosť  spravodajstva sa  tu potom istý čas 

vzájomne stimulujú, až kým sa téma nevyčerpá a kým pretrváva stav celospoločen-

skej morálnej paniky (k termínu McNair, 2004, s. 56 – 60), počas ktorej verejnosť 

trvá na akútnom riešení nastoleného (teda nie vždy reálne existujúceho) problé-

mu.99

Podľa Voleka médiá nie náhodou spochybňujú u svojich publík pocit ontologic-

kého ohrozenia (koncept Anthonyho Giddensa) – aj spravodajstvo

„posilňuje náš pocit bezpečného zakúšania sveta práve prostredníctvom mechanizmu kon-
štrukcie ohrozenia, ktoré je však vždy vyvážené vlastnou každodenne opakovanou existenci-
ou spravodajstva ako takého. [...] Čím je svet nepokojnejší alebo, presnejšie povedané, čím sa 
javí nepokojnejší očami televíznych kamier, tým rastie i konzumácia spravodajstva a jeho 
návykovosť“ (Volek, 1998)

Z tohto pohľadu sa kontinuálne podávanie negatívnych príbehov a narácia „bez 

začiatku a konca“ ukazuje priam marketingovo výhodná. Nielenže zvyšuje sledo-

vanosť, ale ukazuje, že médiá sú schopné aj ponúkať riešenie (o spôsoboch a aspek-

99 Príkladom na  mediálnu  vlnu,  konkrétne  vlnu  kriminality  z  domáceho  prostredia  je  séria 

medializovaných prípadov dopravných nehôd zo začiatku roku 2002, ktoré spôsobili príslušní-

ci  polície jazdiac  pod vplyvom alkoholu.  V súvislosti  s  každou vlnou kriminality  môžeme 

okrem búrlivej verejnej diskusie (morálnej paniky) očakávať prijímanie opatrení, ktoré majú 

zabrániť  jej  pokračovaniu.  U nás  to  boli  nariadenia  najvyšších  predstaviteľov  ministerstva 

vnútra a policajného zboru smerujúce k prepúšťaniu vinných policajtov z práce a dychovým 

skúškam v zbore počas pracovnej doby. Silný tlak médií, verejnej mienky, zákona a morálky sa 

tu zomkli a viedli k ráznemu potláčaniu zločinu. Zvýšený výskyt informácií o dopravných 

nehodách policajtov pod vplyvom alkoholu  v médiách bol  v  štúdii  Akadémie Policajného 

zboru  SR  vyhodnotený  ako  pravdepodobne  rozhodujúci  činiteľ  poklesu  dôveryhodnosti 

Policajného zboru SR v prvých mesiacoch roku 2002 (Bilský et al., 2002, s. 71).
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toch pozitívneho prezentovania sa médií v snahe vytvoriť „mediálne, resp. tech-

nologicky priateľské prostredie“ viac pozri v Bočák, 2005b).

4.3.2 Štruktúra správy podľa van Dijka

Teun van Dijk predkladá vo svojej knihe  News as Discourse (Správy ako dis-

kurz, 1988) jednu z najčastejšie citovaných štruktúr správ.

Obrázok 13 Štruktúra správy podľa van Dijka

Ako vidíme na obrázku 13, správa vo van Dijkovom poňatí pozostáva z dvoch 

základných zložiek – zhrnutia a príbehu, pričom zhrnutie v istej podobe „zaujíma“ 

v správe začiatočnú pozíciu.

Zhrnutie pozostáva z titulku (headline) a čela (lead), pričom titulok je vlastne 

zhrnutím „na druhú“, pretože sumarizuje informácie z čela. Titulky sa v televízii 

uvádzajú v infografike alebo informačných lištách (umiestnených naspodku obra-
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zu), prípadne sa verbalizujú na začiatku alebo v strede relácie ako sumarizujúce 

a/alebo upútavacie headliny. Čelo sa v tlačovej žurnalistike zvykne nazývať perex. 

Ide o graficky odčlenené zhrnutie obsahu článku, resp., vo voľnejšom podaní, as-

poň tematické avízo. Efekt, ktorý sa v tlači dosahuje grafikou, sa v televízii zväčša 

nahrádza tým, že načrtnutie obsahu reportáže prezentuje moderátor.

Zložkami  spravodajského  príbehu  sú  „objektívny“  opis  situácie  a  komentáre 

(reakcie na situáciu). Opis situácie môže pozostávať z viacerých epizód (t. j. čias-

tkových príbehov), v rámci ktorých sa prerozprávajú základné udalosti a ich dô-

sledky. Situácia však nemôže byť podaná izolovane: je nevyhnutné (obzvlášť v te-

levízii,  kde – vzhľadom na recepčné obmedzenia  – správa  trvá najviac minútu

a pol, pričom častejšie je to menej) uviesť jej pozadie (background), aby mohla byť 

udalosť náležite interpretovaná. Ak totiž v rýchlom prúde televízneho (podobne 

rozhlasového) vysielania divák nepochopí správu na prvýkrát, už ju pravdepodob-

ne nepochopí vôbec. Novinári teda kontextualizujú udalosť (udalosti) hlavne vy-

svetlením jej (ich) okolností a jej (ich) usúvzťažnením s predchádzajúcimi udalos-

ťami (podobného či odlišného typu), ale aj poukázaním na širšie historické ukotve-

nie aktuálneho diania.

Správa navyše obsahuje aj komentáre (tu v zmysle zaujatia postoja), pričom naj-

častejšie ide o verbálne reakcie priamo či nepriamo zainteresovaných subjektov na 

situáciu, ktorá nastala a o ktorej sa v správe referuje. Špecifickým typom komento-

vania sú aj vyvodenie záverov o očakávanom vývine situácie a jej hodnotenie.

4.3.3 Štruktúra správy podľa Bella

Allan Bell (Bell, 1999 [1991]; tiež Trampota, 2006, s. 63 – 64), podrobne analy-

zujúc rozšírenú tlačovú správu, predkladá (hlavne s. 248n.) štruktúru temer zhod-

nú s van Dijkovou (a odvodenú od nej;  pozri obrázok 14), v ktorej diferencuje 

správu na abstrakt, atribúciu a príbeh.
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Abstrakt sa skladá z titulku a perexu, čiže ide o rovnaké počiatočné prvky ako

u van Dijka. Správy v elektronických médiách (broadcast news) podľa Bella (1999, 

s.  239) titulky nemajú. Tu treba autorovi oponovať: mnohé z televíznych správ 

dnes titulky majú – či už sú to 2-3 slová graficky zalomené pod ilustračným obráz-

kom,100 „nakľúčované“  (slovo  z  prostredia  televízneho  žargónu)  vedľa  hlavy 

moderátora, alebo, najmä v poslednej dobe, titulky správ umiestnené v informač-

ných riadkoch (news-tickers), známe z vysielania spravodajských televízií.

Atribúcia  znamená  prisúdenie,  pripísanie  pôvodu  správy  a  obsahuje  prvky 

zdroj, miesto a čas. Hneď na úvod treba pripomenúť, že ide o typickú štruktúru 

novinovej, prípadne agentúrnej správy, pretože v televíznej správe sú informácie

o autorovi správy, o mieste a čase štandardne prezentované až nakoniec v závereč-

nom odhlásení redaktora (hoci, samozrejme, mnohokrát sú atribúty správy uvá-

dzané na jej začiatku moderátorom zo štúdia).

Potom opäť nasleduje samotný príbeh, ktorý sa skladá z 1 až  n epizód. Každá 

epizóda je tvorená prerozprávaním 1 až n udalostí.101 Pri každej z udalostí sú infor-

mačné zdroje uvádzané osobitne. Následne sa vymenúvajú hlavní aktéri udalosti

a opisuje sa ich konanie, ktoré sa časopriestorovo ukotvuje. Zvyšok štruktúry je, 

ako vidieť po porovnaním obrázkov 13 a 14, zhodný so štruktúrou správy predlo-

ženou van Dijkom.

100 Aj obrázok, domnievam sa, môžeme chápať ako súčasť titulku, pretože spravidla plní všetky tri 

funkcie titulku, vymedzované v slovenskej novinovede (napr. Beránková, 1973):  1.  pútaciu 

(pútanie pozornosti na najzaujímavejšie, resp. najvýznamnejšie fakty), 2. orientačnú (orientuje 

nás v usporiadaní spravodajskej relácie) a 3. informačnú (prináša informáciu – hoci ju len na-

črtáva). Druhý aspekt je pritom diskutabilný (Bočák, 2005a). Samozrejme, označovanie prebie-

ha v tomto prípade v inom móde (nie textovom, lež obrazovom). Musíme však rešpektovať 

premisu komplexnosti televízneho média uvedenú na začiatku 2. kapitoly.

101 Je jasné, že číslo n je v oboch prípadoch nízke, pretože správa je silne časovo limitovaná.
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Obrázok 14 Štruktúra správy podľa Bella
(prekreslené podľa Trampota, 2006, s. 64)
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4.4 Žánre televíznych správ

4.4.1 Niekoľko poznámok ku konceptu žánru

Začnúc úplne všeobecne, žáner možno charakterizovať ako model komunikátu. 

Toto vymedzenie mu u nás pripisuje napr. Ján Findra (2004), podľa ktorého je žá-

ner „modelovou štruktúrou textu“, (synchrónne) invariantným priesečníkom obsa-

hových a formálnych kritérií. Tak ako každý model, aj žáner má dva aspekty:

1. je modelom niečoho, vyabstrahovaným textovým vzorcom, ktorý vznikol na zá-

klade vnímania určitého množstva textov,

2. je modelom  na niečo – funguje ako (viac či menej akceptovaná) „šablóna“ na 

tvorbu ďalších textov.102

Jozef Mistrík (1975, s. 18) žáner vytyčuje slovami „abstraktný, formálne i obsa-

hovo uzavretý kontextový celok“.  Podobne podľa  Štefana  Veľasa  je  žáner „ab-

straktný a zovšeobecnený model prejavu, s ustálenými obsahovými a formálnymi 

znakmi a v žurnalistickej tvorbe sa reprodukuje v konkrétnom, obsahovom a for-

málne ucelenom komunikáte“ (Veľas, 2000, s. 11).

Daniela Slančová (1994, s. 115) chápe žáner „ako istú normu, ako istý zovšeo-

becnený súbor  pravidiel,  ktorými  sa  riadi  tvorba  konkrétnych textov,  útvarov, 

komunikátov, ktorý je súčasťou komunikačnej kompetencie príslušníkov [konkrét-

neho] jazykového spoločenstva [...]“.

U nás napr. Andrej Tušer (2007, s. 82) vo svojej práci o printových médiách 

uvádza viacero zdrojov, ktoré – vzhľadom na extrémne rýchle žánrové „pohyby“

v súčasnej mediálnej praxi – potrebnosť kategórie žánru viac či menej relativizujú, 

102 Podľa Jamesa Careyho (1989, s. 29n.) akékoľvek modely majú dvojaký aspekt: častejšie si azda 

uvedomujeme to, že sú „modelmi niečoho“ (v angl. „of“ aspect), že znázorňujú niečo, čoho sú 

abstrakciou; zároveň sú však aj „modelmi na niečo“ (v angl. „for“ aspect), pretože ako (hoc aj 

len podvedome) vnímané súbory textových charakteristík a produkčných/recepčných kon-

vencií ovplyvňujú tvorbu textov.
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ba priam zavrhujú. Na základe štúdia problematiky i viacerých osobných i inštitu-

cionalizovaných rozhovorov s teoretikmi komunikácie a médií103 by som faktory 

vzniku výhrad voči konceptu žánru zhrnul do niekoľkých bodov:

– západné teórie vo všeobecnosti vnímajú žáner zväčša priširoko (z perspektívy 

domácej teórie) na to, aby ešte mohol fungovať ako zmysluplný teoretický kon-

cept, ktorý teoretikom pomáha vysporadúvať sa s mediálnou tvorbou (za žáner 

sa napr. považuje spravodajstvo ako celok),

– vonkajšie tlaky na maximálnu praktickosť študijného odboru mediálne štúdiá 

(zo strany študentov i mediálnych manažmentov) spôsobujú určité oslabovanie 

podielu teoretizovania (v pozitívnom zmysle) o mediálnej produkcii v prospech 

výuky praktických tvorivých zručností,

– teória žánrov (globálne) pomaly reaguje na prudké pohyby vo vývine mediálnej 

produkcie, navyše, u nás ešte stále situáciu komplikuje vysporadúvanie sa s ne-

komplexným ponímaním médií pred rokom 1989, keď sa pozornosť domácej te-

órie  sústredila  predovšetkým  na  žurnalistické  žánre  (v  rámci  teórie  žurna-

listiky),  prípadne  umelecké  žánre  (najmä  v  oblasti  divadelnej  vedy,  estetiky

a teórie literatúry) vyskytujúce sa v médiách.

Posuny v žánrológii ďalej nastávajú aj preto, že s konceptom žánru okrem teore-

tikov pracuje nielen produkcia (samotné médiá), ale i samotní konzumenti mediál-

nych produktov. A tak Peter Larsen pri žánri rozlišuje „teoretické“ a „praktické“ 

žánre – prvé sú, podľa neho, „dielami“ teoretikov, druhé producentov i konzumen-

tov (Larsen, 2002, s. 132 – 133). V postmodernej (resp. neskoromodernej) situácii, 

103 Viacero názorov viac či menej relativizujúcich význam a postavenie teórie žánrov v rámci od-

borov žurnalistika a mediálne štúdiá odznelo napr. na medzinárodnom odbornom kolokviu 

Žurnalistika jako VŠ obor – mezi teorií a praxí (bolo súčasťou projektu ESF Inovace studijního 

programu žurnalistika s ohledem na aktuální stav informační společnosti, digitalizaci mediální  

sféry a rozvoj mediální gramotnosti realizovaného Katedrou žurnalistiky FF UP v Olomouci a 

konalo sa v dňoch 3. – 4. 4. 2008), na ktorom som mal možnosť osobne sa zúčastniť.
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keď sú kontakty popkultúry a akadémie čoraz viac intenzifikované, sa oba reflek-

tujú  vzájomne. Žánre tak nedefinujú už len teoretici; robia to aj (potenciálne te-

oreticky poučenejší) praktici (napr. prostredníctvom webových diskusných fór, fa-

núšikovských stretnutí, známych pod angl. názvom conventions, a pod.). (k téme 

aj Bočák, 2008b)

Michael Keane a Albert Moran navyše o zmenách v súčasnom televíznom pro-

stredí konštatujú, že v ére prekonávajúcej tradičné centralizované, širokospektrál-

ne vysielanie (v orig. post-broadcasting) „nedáva veľký zmysel hovoriť o obchodo-

vaní s televíznymi žánrami“ (Keane – Moran, 2005, s. 3). Autori zjavne nechávajú 

kategorizovať mediálnu produkciu samotnému mediálnemu priemyslu a v kontex-

te absolútnej komodifikácie televízie a jej produktov uprednostňujú používanie vý-

razu formát (pozri ďalej časť Pojem formát v médiách, s. 137). V súlade s uvedený-

mi  „praktickými“  východiskami  naznačujú  potrebu  reflexie  aktuálnych  zmien

v mediálnej teórii.

4.4.2 Žánrové triedenie správ podľa Lokšíka

Zatiaľ najnovšie dostupné žánrové triedenie televíznych správ predkladá Mar-

tin Lokšík (2001, s. 84 – 86). Autor rozoznáva päť základných druhov televíznej 

správy, ktoré sa, samozrejme, vyskytujú aj v mnohých variáciách a kombináciách:

1. Čítaná (verbálna) správa je prednesená moderátorom. Spravodajská produkcia je 

už v súčasnosti natoľko rutinizovaná a predvídateľná, navyše technika a spra-

vodajské siete sú natoľko rozvinuté, že čítaná správa sa dnes v televízii takmer 

nevyskytuje. (U nás dominovala televíznemu spravodajstvu v čase socializmu.) 

Redakčné uzávierky sa konajú niekoľko hodín pred samotnou reláciou. Navyše, 

čítaná správa v podstate indikuje neschopnosť redakcie zadovážiť si obrazový 

materiál, umožňujúci zaujímavé (t. j. obrazové) spracovanie správy.

2. Obrazová správa pozostáva z obrazového materiálu získaného z agentúr, ktorý 

sa zostrihá do 10 až 30 sekúnd a doplní sa sprievodným komentárom. Nedos-
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tatok obrazového materiálu vlastne vylučuje zaujímavé spracovanie, a preto sú 

tieto správy také krátke (hoci ich téma môže byť natoľko zaujímavá a relevant-

ná,  že sa  oplatí  zaradiť  ich do relácie).  Obrazové správy sa  bežne vyskytujú

v blokoch zahraničného (menej už domáceho) spravodajstva plnoformátových 

televízií, v „čistej“ podobe ich môžeme vidieť napr. v rubrike „Bez komentára“, 

ktorú zvykne vysielať televízia TA3 po každom spravodajskom bloku.

3. Kombinovaná (rozšírená) správa sa využíva, keď je k dispozícii viac zdrojového 

materiálu. Moderátor podáva divákom najdôležitejšie informácie ústne, násled-

ne sa zo záznamu púšťajú rozširujúce informácie obohatené o autentický obraz. 

Dominantou tejto správy je zvuk (teda komentár redaktora), obraz skôr slúži na 

ilustráciu. Nejde teda o typický televízny spôsob informovania (televízia sa tu 

stáva skôr akýmsi „vizualizovaným rozhlasom“).

4. Reportážna správa (reportáž) ako jediný druh správy naplno využíva všetky do-

stupné formy akustického i vizuálneho sprostredkúvania informácie. Reportáž 

je vo všeobecnosti najdlhšia správa (v trvaní od 1 a pol do 2 minút), naplno sa

v nej rozvíja minimálne jeden príbeh (story). Pripravuje ju reportér, ktorý zís-

kava podklady osobne priamo v teréne a so svojou skúsenosťou sa delí s televíz-

nymi divákmi. Vo forme reportáže bývajú spracované správy z domáceho pro-

stredia, osobitne hlavná správa dňa  (top story; viac aj časti  Osobitné funkcie  

jednotlivých správ a radenie správ, s. 90), vysielaná na začiatku relácie, ale aj 

ďalšie správy zaradené najmä v prvej a poslednej štvrtine spravodajskej relácie. 

Dôvodom je (okrem napr. výrazného diváckeho záujmu o domáce dianie) mož-

nosť najkomplexnejšieho a hlavne priameho pokrytia udalostí: domáce informá-

cie sú pre reportérov dostupné, každá televízia si udržiava svoju regionálnu sieť 

redaktorov. Tento spravodajský žáner je hlavným objektom analýzy.104

104 Vidí sa mi ako najvhodnejšie analyzovať tie správy, ktorých obsah a formu môžu tvorcovia ur-

čovať v plnej miere. Hoci aj pri zahraničných správach iných žánrov by sa nepochybne dali 

nájsť určité textové schémy, tieto sú väčšinou len zostrihom záberov zo servisov spravodaj-

ských agentúr, takže domáci tvorcovia si nemôžu v plnej miere vyberať spôsob prezentácie 
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5. Televízny spravodajský rozhovor sa uskutočňuje buď prostredníctvom telefónu, 

alebo videoprenosom.  Novšie  sa  u  nás  pri  spravodajskom rozhovore  využíva 

rozdelenie obrazovky na dve časti (angl.  split-screen, odvodené spojením slov 

split – rozdeliť, screen – obrazovka), zobrazujúce obe komunikujúce strany. Na 

split-screene je zaujímavé predovšetkým to, že hoci dialóg prebieha medzi mo-

derátorom  v  štúdiu  a  reportérom  v  teréne,  obaja  komunikanti  sa  pozerajú 

priamo do kamery (ide o televíznu simuláciu „zoči-voči“ či „tvárou v tvár“ prin-

cípu reálneho dialógu).

Ďalej možno, vychádzajúc hlavne z aktuálnych pozorovaní, uvažovať o žánroch:

6. „Skladačka“ (miesto žargónového označenia by sme azda mohli použiť spojenie 

zložená správa) – správa, v ktorej sú spravodajské príspevky rôznych redaktorov 

k jednej téme „poskladané“ do jedného celku. Jednotlivé čiastkové príspevky 

bývajú  vymedzené  napríklad  na  základe  regionálnej  odlišnosti.  Typickými 

„skladačkami“ sú napríklad správy o účasti na voľbách alebo správy porovnáva-

júce krajovo špecifické tradície počas sviatkov.

7. Spravodajská bodka – formátovo ustálená správa, ktorá uzatvára spravodajskú 

reláciu, teda, obrazne povedané, dáva za ňou bodku. Je charakteristická odľah-

čenou tematikou a voľným, zábavným spracovaním. U nás sú osobitne zaujíma-

vé spravodajské bodky televízie JOJ, ktorá na koniec svojich Novín, podľa vzoru 

TV Nova, zaraďuje krátke príbehy, v ktorých personifikuje zvieratá. (Spravodaj-

skej bodke sa podrobnejšie venujem v časti Osobitné funkcie jednotlivých správ  

a radenie správ, s. 90.)

4.4.3 Žánrové triedenie správ podľa Košča

Ján Koščo (1984, s. 30, 39n.) vyčleňuje v televízii niekoľko „žánrov spravodaj-

skej skupiny“ v rámci širšej kategórie „spravodajsko-publicistických žánrov“. Autor 

zmiešava dve typológie správ, čo jeho výklad značne zneprehľadňuje, preto som, 

témy. Ten vždy ostane vopred rámcovaný hotovými „cudzími“ zábermi.
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kvôli prehľadnosti, zaviedol rozdelenie podľa dvoch kritérií – z výkladu totiž mož-

no zhrnúť, že autor v prvom rade správy delí podľa použitých kódov, v druhom 

rade podľa rozvitosti. Navyše, medzi „žánrami spravodajskej skupiny“ nájdeme aj 

útvary, ktoré evidentne patria do publicistiky emocionálneho typu (napr. glosa, 

črta, fejtón a i. – tieto z citovaného prehľadu spravodajských žánrov vynechávam).

Podľa použitých kódov Koščo rozoznáva tri typy správ:

1. verbálna (čítaná) správa – krátky verbálne prednesený oznamovací útvar (podľa 

autora sa obsahovo i formálne ponáša na rozhlasovú správu);

2. fonofotografická (kombinovaná) správa – kombinuje statický obraz (najčastejšie 

fotografiu) so sprievodným komentárom (autor uvádza ako synonymný i starší 

termín „zvuková fotografia“), pričom oba výrazové prostriedky sa tu navzájom 

dopĺňajú (tzn. obraz neplní len ilustratívnu funkciu, ale skôr potvrdzuje obsah 

verbálnej výpovede a zvyšuje jej autenticitu);

3. audiovizuálna (ikonofónická) správa – ako typická, najčastejšie sa vyskytujúca 

televízna správa sa skladá z dvoch pevne spätých zložiek – dynamického (po-

hyblivého) obrazu a zvuku.

Z hľadiska  rozvitosti,  resp.  bohatosti  výrazových prostriedkov,  možno podľa 

Kočša vymedziť niekoľko ďalších typov správ:

a) flešová – krátka (zvyčajne len niekoľkovetná) správa,

b) rozšírená – správa obsahuje svedeckú výpoveď,

c) komentovaná – autor sa o nej zmieňuje iba v prehľade na s. 30, v ďalšom texte 

ju už neuvádza,

d) reportážna  správa –  podľa  Košča  je  modifikáciou  personifikovanej  správy 

(redaktor je snímaný v mieste udalosti),  ktorej  dominuje „hľadačská kamera, 

psychologicky založená na princípoch ľudskej zvedavosti, nahliadnutí na veci

a  javy,  objavení  nového alebo  aspoň  relatívne  nového  vo  vzťahu  k  už  skôr 

známym faktom“ (Koščo, 1984, s. 43 – 44).
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e) riport – kratšia, subjektívnejšie ladená reportáž, založená na angažovanej výpo-

vedi  redaktora  a  očitého  svedka,  ktorá  má  divákom  predovšetkým  priblížiť 

atmosféru udalosti: redaktor zovšeobecňuje a hodnotí dianie, o ktorom reportu-

je, oboznamuje diváka so svojimi dojmami,

f) interview, „osobitným spôsobom štylizovaný druh správy, ktorý má dialogizo-

vaný charakter“ (Koščo, 1984, s. 79; autor miestami stotožňuje interview s roz-

hovorom, miestami ich zas chápe rozdielne – pozri s. 78n.),

g) „neštylizovaná  reportáž,  vysielaná  priamym  televíznym  prenosom“ (Koščo, 

1984, s. 88n.).

Z  dnešného  pohľadu  sa  javí  ako  nie  celkom  šťastné  Koščovo  zmiešavanie 

spravodajstva s publicistikou; je však chvályhodné, že tým vlastne načrtáva exis-

tenciu emocionálneho spravodajstva (aj keď ho explicitne nevydeľuje). Bez tejto 

kategórie sa súčasná teória televíznej žurnalistiky, vzhľadom na aktuálnu „hege-

móniu infotainmentu“, nezaobíde. Uvedený spôsob konceptualizácie spravodajstva 

však pred rokom 1989 nebol ničím zvláštnym, ba naopak, bol normou: nielen pub-

licistika, aj spravodajstvo v „prostriedkoch masovej informácie a propagandy“ (vte-

dajší  oficiálny  režimový  názov  pre  masmédiá)  malo  otvorene  ideologickú  fun-

kciu.105

4.5 Formáty televíznych správ

4.5.1 Pojem formát v médiách

V anglo-americkom prostredí sa v súvislosti s mediálnou produkciou hojne po-

užíva výraz formát. Možné významy a prínos termínu v mediálnej teórii som zhr-

105 „Základnou úlohou Televíznych novín je pohotovo informovať o politických, hospodárskych, 

kultúrnych, športových a iných významných udalostiach doma i v zahraničí, vplývať na for-

movanie socialistického vedomia televíznych divákov a nabádať ich k uskutočňovaniu politi-

ky KSČ.“ (in Jacz, 1982, s. 473; zvýraznil M. B.)
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nul vo svojej  štúdii  (Bočák, 2008b). Nateraz jednotlivé významy termínu aspoň 

stručne  definujem a  zameriam svoju  pozornosť  na  posledný  a  zároveň  najužší

z nich.

Výraz formát sa v mediálnej praxi a teórii používa na označenie týchto skutoč-

ností:

1. zacielené  programovanie  elektronického  média,  explicitnejšie  „komplexný

a konzistentný dramaturgický charakter elektronického média definovaný so 

zreteľom  na  čo  najefektívnejšie  oslovenie  cieľovej  skupiny“  (Bočák,  2008b). 

Napr. pri rozhlase sú predmetom formátovania rozmanité parametre, najmä

„hudba,  moderovanie,  správy,  stručné  slovné  príspevky,  promotion  a  hry,  reklamné 
spoty, imidž a spôsob vystupovania, vystupovanie na mediálnom trhu, technické vybave-
nie štúdia, akustické spracovanie“ (Prokop, 2005, s. 330);

2. komodifikovaný manuál na tvorbu relácie, podrobnejšie aj

„jasne a pevne definovaná koncepcia konkrétnej rozhlasovej alebo televíznej relácie vyvinu-
tá konkrétnym tvorcom a majúca konkrétneho vlastníka, ktorá zaručuje jeho rozoznateľnosť 
vo vzťahu k podobným produktom, zahŕňajúca tiež pevne definovaný súbor produkčných 
praktík, určená na pritiahnutie konkrétneho publika, ktorá vďaka svojej rozsiahlej materiali-
zácii môže fungovať ako komodita“ (Bočák, 2008b);

3. rutinizované spracúvanie konkrétnych tém (hlavne v spravodajstve).

4.5.2 Spravodajské formáty

Posledný  uvedený  význam  slova  formát  vychádza  z  prác  Davida  Altheida

a Roberta Snowa.106

106 Ide o práce Altheide, David L. – Snow, Robert P.: Media Logic. Beverly Hills and London: 

Sage 1979.; Altheide, David L.: Media Power. Beverly Hills and London: Sage 1985. K uvede-

ným zdrojom som sa zatiaľ, žiaľ, nedostal, preto vo výklade odkazujem na dostupnú publiká-

ciu Altheida a Snowa (1991), niektoré novšie práce Altheida (1987; 1996; 2007) či sekundárnu 

literatúru (McQuail, 1999).

138



Altheide a Snow konštatujú, že „formát je mediálna stratégia prezentovania ur-

čitej témy“ (Altheide – Snow, 1991, s. 18), resp., preformulované slovami Denisa 

McQuaila (1987, s. 201), formát je „sub-rutina pre narábanie so špecifickými té-

mami v medziach žánru“. V českom preklade McQuailovho textu je slovo sub-ru-

tina preložené ako šablóna (McQuail, 1999, s. 297) – badať tu istý rozdiel, pretože 

sub-rutina odkazuje na skôr na produkčné praktiky uplatňované v tvorivom proce-

se, kým „šablóna“ môže konotovať aj povahu výsledku produkcie.107

„Formátovanie“ tu teda znamená, že určité témy sa (napr. v spravodajstve, ale

i publicistike a akomkoľvek inom type mediálneho produktu) pravidelne spracú-

vajú  istým  spôsobom,  čo  však  nemusí  mať/nemá  vplyv  na  globálnejší  žánrový 

„tvar“ (a teda i žánrové zaradenie) komunikátu. Zdá sa teda, že práve uvedená kon-

ceptualizácia formátu môže pomôcť odpovedať na otázku vplyvu témy na výslednú 

podobu žánrovo inak totožných správ.

Naopak aj – udalosti, ktoré vyhovejú uvedenej „logike formátu“ (teda v prípade 

štandardnej  správy  „ponúkajú“  dostatok  vhodného  audiovizuálneho  materiálu, 

majú potenciálne „postavy“, sú príbehmi, ktoré možno prerozprávať v časovej po-

stupnosti) či „mediálnej logike“ (McQuail, 1999, s. 297n.),108 majú väčšiu šancu stať 

sa správami. Formát v tomto aspekte možno prepojiť s už uvedeným konceptom 

spravodajských hodnôt, konkrétne tzv. spracovateľskými hodnotami, t. j. vlastnos-

ťami, ktoré žurnalistom ponúkajú možnosti jednoducho a efektívne spracovať uda-

losť na správu (pozri pozn. 93 v tejto kapitole).

Altheide totiž na inom mieste podrobnejšie definuje formáty ako „organizačné 

prostriedky na uľahčenie koordinácie tvorby správ“, ako „pravidlá a procedúry na 

definovanie,  rozpoznanie,  výber,  usporiadanie  a  prezentovanie  informácií  ako 

správ“ (Altheide, 1987, s. 69; zvýraznil M. B.). Inak povedané,

107 Prehľadné spracovanie tematiky spravodajských rutín pozri Trampota (2006, s. 48 – 58).

108 I podľa Altheida je najvhodnejším spravodajským formátom chronologický naratív kombinu-

júci audiovizuálne výrazové prostriedky (Altheide, 1987, s. 69).
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„[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 pred-
tým pravdepodobne počuli‘, a, okrem toho, na získanie špecifických informácií od zdrojov, 
ktoré sa  na [uvedenú tému] môžu vzťahovať (Iyengar,  1991).“  (Altheide – Michalowski, 
1999, s. 479)

Formy využívané médiami na prezentovanie určitého obsahu sa neustále vyví-

jajú: medzi médiami a publikom jestvuje „krehký konsenzus“, ktorý je ale (nane-

šťastie  pre  médiá)  vždy len  dočasný,  takže  z  hľadiska  producenta  „je  rozumné

a prezieravé stanoviť formátové charakteristiky, ktoré sú efektívne bez ohľadu na 

obsah“. (Altheide – Snow, 1991, s. 18 – 19) Štandardizácia je pre médiá absolútnou 

prioritou, pretože uľahčuje jednak produkciu („pásová výroba“ je lacná a efektívna 

– aj v médiách), jednak recepciu (ľudia si navyknú na istý spôsob výkladu sveta

a sú radi, že ovládajú jeho princípy, navyše, v štandardizovanej mediálnej ponuke 

sa ľahko orientujú).109

V nasledujúcom texte koncepciu formátu modelovo aplikujem na kriminálnu 

správu a televízny dokument. Kriminálna správa je napr. väčšinou prezentovaná 

ako personalizovaný naratív, v ktorom je jasne artikulované, kto zo zainteresova-

ných je „dobrý“, a kto naopak „zlý“. Spomedzi používaných technologických kon-

vencií  sú  azda  najvýznamnejšie  audiovizuálne  spôsoby,  zabezpečujúce  ochranu 

svedkov, sudcov a pod. (rozmazanie obrazu, počítačová zmena hlasu, snímanie uta-

jovaného zdroja od chrbta). Vo verbálnej rovine je nápadné neuvádzanie priezvisk 

predpokladaných páchateľov ako signalizovanie rešpektovania princípu prezump-

cie neviny (aj keď to často pôsobí pomerne okázalo, pretože z celej správy býva

i tak zrejmé, kto je za skutok zodpovedný). V týchto správach sa štandardne po-

skytuje  priestor  predstaviteľom vyšetrovateľov  (polície),  ktorí  definujú  situáciu 

(azda aj preto, že polícia je často prvotným zdrojom informácií o vyšetrovaných 

109 Konzumenti mnohokrát pred inováciou preferujú práve návyk, ustálenosť: „pôžitok z origi-

nality a pôžitok zo známosti sú prinajmenej rovnako dôležité,“ hovorí v kontexte filmovej 

tvorby Leo Braudy (1976; cit. in Newcomb, 2004, s. 424). Vedieť, „ako to dopadne“, pohotovo 

chápať, „čo sa v televízii deje a prečo“, poskytuje ľuďom špecifické uspokojenie, prameniace

z vedomia vlastnej mediálnej kompetencie.
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priestupkoch a trestných činoch). Záverečný stand-up redaktora sa spravidla neza-

obíde bez výpovede o možných sankciách pre páchateľa. S týmito prostriedkami sa 

môžeme stretnúť pri reportážnej správe o zločine, ale nenájdeme ich napr. v (rov-

nako reportážnej) správe o parlamentnom rokovaní (tá má zasa svoje špecifiká).

Súčasná mainstreamová západná dokumentaristika  sa  vyznačuje zaujímavými 

formátovými  konvenciami  (rutinným  spracúvaním  tém).  Napr.,  zjednodušene,

v žánri  prírodopisný dokument je nepodstatné, o ktorej „konkrétnej prírode“ do-

kument referuje, v prevažnej väčšine dokumentov totiž môžeme identifikovať stret 

diskurzov prírody s environmentálnym diskurzom, stret „nevinnej a bezbrannej“ 

prírody a „nenásytne pustošiteľskej“ civilizácie. Prírodopisný dokument je typicky 

ukončovaný slovami ako „dnes je všetko inak: prostredie je zničené, človek do ne-

vinnej prírody prudko zasiahol...“. S podobnou šablónou (t. j. formátom) sa často 

stretávame aj pri cestopisných dokumentoch (zdôrazňuje sa jedinečnosť pôvodnej 

kultúry a zväčša neblahý vplyv západnej, resp. globálnej, kultúry na ňu).110 Dom-

nievam sa, že práve vymenované diskurzy v prípade jednotlivých typov dokumen-

tu ustanovujú mediálnu logiku, ktorej sa potom podriaďuje tvorba celej  relácie: 

tvorca dokumentu (a rovnako správy) ide do „terénu“ s určitými predpokladmi 

(ktoré si ani nemusí uvedomovať), má isté žánrové povedomie (pomerne presne 

vie, ako má jeho produkt vyzerať, ako má byť štruktúrovaný, aké formálne aspekty 

má mať, aby napr. mohol predať vysielacie práva naň televízii), vie, čo si má všímať 

a čo zapôsobí na publikum a má istú predstavu o tom, aké spracovanie „vyhovuje“  

danej téme, pri jej spracúvaní vie, „ako na to“ (čo by sme mohli pracovne nazvať – 

analogicky k žánrovému povedomiu – formátové povedomie).

110 Západná dokumentaristika so svojou kritikou kolonializmu vo svojich produktoch vlastne re-

prezentuje kontradiskurz západnej civilizácie, pritom je však, paradoxne, jej integrálnou súčas-

ťou (známe globálne vysielajúce televízne stanice ako Discovery, Animal Planet a pod.).
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4.5.3 Formát a žáner: komplementárne či konkurenčné termíny?

Pri snahe o vymedzenie vzájomného vzťahu medzi formátom v tu bližšie analy-

zovanom poňatí a žánrom111 sa treba, myslím, opäť pristaviť pri samotnom chápaní 

žánru,  najmä kvôli  rozdielom medzi  naším (užším) a  anglo-americkým (širším) 

poňatím žánru. Anglo-americká teória vníma žáner ako „akúkoľvek kategóriu ob-

sahu, ktorá sa vyznačuje nasledujúcimi znakmi“:

– zdieľané vnímanie identity producentmi/recipientmi,

– jednota funkcie, formy a významu,

– dodržiavanie konvencií,

– charakteristická  naratívna  štruktúra,  prediktabilita  spracovania  a  obmedzená 

variabilita tém. (McQuail, 1999, s. 295)

U anglo-amerických žánrových teoretikov sa môžeme stretnúť s klasifikáciou 

značne heterogénnych skupín textov ako „žánrov“ (napr. žáner spravodajstvo, žá-

ner zábava a pod.),  kým u nás sa označujú ako  žánrové druhy či  žánrové rody

(v rámci žurnalistických žánrov vyčleňuje Veľas dva druhy: spravodajský a publi-

cistický;  Veľas,  2000,  s.  12;  porov aj  Mistrík,  1975,  s.  16).  Ak je  spravodajstvo 

(news) ako také žánrom (kým u nás sú to významovo omnoho užšie entity), po-

tom sú formáty, zdá sa, iba ekvivalentom našich subžánrov.

Téma, rozhodujúca pre existenciu pojmu formátu, je v domácej literatúre pova-

žovaná  za  jeden  z  rozhodujúcich  znakov  na  definovanie  už  samotného  žánru. 

Napr. Daniela Slančová žáner vymedzuje komplexom piatich kritérií: 1. tematické, 

2. funkčné, 3. kompozičné, 4. formálne a 5. jazykové. Tematické hľadisko je v defi-

nícii žánru zohľadňované kvôli vývinovo ustálenému súvisu istých tém s istými 

textovými formami. (Slančová, 1994, s. 116n.) Opäť sa tak dostávame k sémantic-

111 V citovanej štúdii (Bočák, 2008b) som charakterizoval vzťah formátu v druhom chápaní a žán-

ru.
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kému „zlievaniu“ formátu a žánru: vynára sa otázka, či – ak už je téma obsiahnutá 

v žánri – vôbec treba nový termín?

Keď však uvážime, koľko rôznych tém (či prinajmenej tematických kategórií) sa 

bežne vyskytuje len v samotnom spravodajstve, po preklasifikovaní formátov na 

subžánre a ich prípadnej premene na samostatné 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. Mistrík (1975, s. 16) v prehľade pojmov priamo sa vzťahujú-

cich na žáner uvádza termín literárnej vedy  literárna forma, ktorou je „žánrom 

podradený špecifický útvar“ (napr. žánru román je podradený špecifický historic-

ký román a pod.). Aj tu vidno istú analógiu s formátom, termínom, ktorý by som 

uprednostnil aj vzhľadom na „kompatibilitu“ so zahraničnou odbornou literatúrou.

Podľa Larsena sa možno stretnúť so štyrmi spôsobmi definovania žánru, pričom 

každý z nich sa primárne venuje jednému aspektu:

a) sémantické chápanie si všíma obsah, témy, referenčnú stránku textu,

b) v materiálnom chápaní je podstatou definície forma, spôsob stvárnenia textu, 

napr. audiovizuálne prostriedky,

c) syntaktické chápanie sa zameriava na „aktuálne štruktúrovanie textu, jeho sek-

venčnú organizovanosť alebo kompozíciu“,

d) pragmatické chápanie je funkčným poňatím textov, umiestňujúcim do centra 

záujmu napr. autora a jeho intencie, spôsob oslovenia publika a pod. (Larsen, 

2002, s. 133 – 134).

Larsen navyše vo svojom prehľade na konkrétnom filme ukazuje, že pri kom-

plexnom definovaní žánru je potrebné brať do úvahy všetky štyri poňatia.

Staršia i súčasná domáca teória spravodajských televíznych žánrov (napr. uve-

dené delenie podľa Košča či novšie Lokšíkovo) rozlišuje správy na základe využí-
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vania prvkov prezentácie, resp. narábania s jednotlivými kódmi (auditívny, vizuál-

ny) – ide teda o (s využitím Larsenovej klasifikácie definícií žánru) primárne mate-

riálny (formálny) prístup.  Domnievam sa, že teória formátov pracuje s komplex-

ným chápaním žánru – azda s istým posilnením pragmatického aspektu vplyvom 

zamerania sa na produkčné praktiky (rutiny) a úlohu istého prezentovania istých 

tém v istej kultúre vôbec. Plne tak zapadá do „diskurzívnej paradigmy“ štúdia mé-

dií (načrtnutej v 1. kapitole).

Z dôvodov uvedených v tejto kapitole by som formát v altheidovskom poňatí vo 

vzťahu k žánru chápal ako legitímny (nie duplicitný) a v každom prípade užitočný 

termín.

4.5.4 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 for-

mát – na rozdiel od výrazu žáner – v praxi súčasných elektronických médií). Žáner 

je koncept, ktorý sa v rámci vysokoškolského mediálneho vzdelávania bežne vy-

učuje (hoci zďaleka nie všetci pracovníci médií sú absolventmi „príslušných“ vyso-

koškolských odborov).  S „vyučovaním“ formátov v zmysle  akýchsi  návodov na 

spracúvanie tém sa možno skôr stretnúť na profesijných školeniach, skôr si  ich 

však bežne osvojujú redaktori v rutine redakčnej činnosti. Konkrétny vysielateľ, 

hlavne prostredníctvom vlastnej redakcie spravodajstva, určuje spôsob prezentácie 

tém, tak aby zapadal do globálnejších štruktúr, akými sú formát relácie i celého 

média  (napr.  televízie):  manažmenty  majú  istú  predstavu  o  cieľovom publiku, 

čomu sa prispôsobuje celý vysielaný obsah (rozhoduje sa napr. o uprednostnení in-

formovania, zábavy, o ich zmiešavaní a pod.).
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Altheide a Snow konštatujú:

„Ľudia siahajú po rôznych formách, aby dali zmysel rôznym druhom skúsenosti. Ľudia inter-
pretujú alebo tvoria zmysel fenoménov prostredníctvom známych foriem. [...] Z toho vyplý-
va,  že  naším  záujmom  je  vypozorovať  rozmanité  štandardizované  črty  týchto  foriem“.
(Altheide – Snow, 1991, s. 18)

Ak sú napr. všetky správy zo žánrového hľadiska správami reportážnymi, ale pri 

rôznych témach sa v nich evidentne uplatňujú odlišné produkčné konvencie, vcel-

ku očakávane vyvstáva otázka prečo, nasledovaná ďalšou otázkou: čím konkrét-

nym sa tieto správy líšia? Čo je typické pre referovanie o určitom type témy? Čo 

môžeme od konkrétnej správy očakávať? A, napokon, je možné zostaviť typológiu 

spravodajských formátov? A ak áno, aký bude mať tento krok dosah na aktuálnu 

žánrovú klasifikáciu televíznych správ. Nastolené otázky sa pokúsim zodpovedať 

vo svojej analýze (kapitoly 5. a 6.), s využitím doteraz prezentovaných poznatkov

o  diskurzívnych  prostriedkoch  spravodajstva,  o  jeho  naratívnej  a  žánrovej 

štruktúre, ako aj širších súvislostí, do ktorých sa jednotlivá správa dostáva v rámci 

spravodajskej relácie.

145



5 POUŽITÉ METÓDY A PRIEBEH VÝSKUMU

Hoci moja dizertačná práca nie je prácou metodologickou, metodológia je v nej 

pomerne  obšírne  spracovaná  najmä  kvôli  potenciálnej  overiteľnosti  správnosti 

jednotlivých krokov. Množstvo metodologických publikácií z oblasti diskurzívnej 

či inej kvalitatívnej analýzy mediálnych textov neobsahuje explicitne formulované 

návody analytických postupov, a tak je práca v istom zmysle zároveň spôsobom, 

ako sa s touto nejednoznačnosťou vyrovnať.

Ako som konštatoval v úvode práce, v súlade s kvalitatívnou metodologickou lí-

niou práce chápem metodologickú kapitolu ako opis „prirodzenej histórie svojho 

výskumu“ (Silverman, 2005, s. 250, op. cit.), t. j. ako chronologicky usporiadanú 

naráciu o spôsobe výberu a použitia výskumných metód, vrátane úvah o príležitos-

tiach  i  obmedzeniach  jednotlivých  metód  a  spätnej  čiastkovej  i  komplexnejšej 

metodologickej reflexie.

5.1 Konštrukcia výskumnej vzorky a jej zdôvodnenie

5.1.1 K metóde konštrukcie vzorky

Ak vnímame mediálnu produkciu ako diskurz, ktorého manifestovaným preja-

vom sú kontinuálne, pravidelne a rutinne produkované texty – spravodajstvo je 

toho  reprezentantom  par  excellence  –  narážame  na  metodologický  problém:

na, nazdávam sa, neadekvátnosť uvažovania o mediálnej produkcii ako o populácii 

(základnom súbore) a analyzovanom súbore textov ako o vzorke (výberovom súbo-

re). I Barrie Gunter (aj keď píše o kvantitatívnom výskume) poznamenáva, že uva-

žovať o mediálnom obsahu ako o populácii, t. j. v intenciách, v ktorých sociálne 

vedy bežne ponímajú ľudí, nie je celkom namieste (Gunter, 2002, s. 221).

Nemožnosť použiť náhodný, štatistický výber (random sampling), typický pre 

kvantitatívnu metodológiu, nie je vo výskume ničím výnimočná. Napr. Miroslav 

Disman konštatuje, že „zďaleka nie vždy sme schopní [pravdepodobnostné; pozn. 
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M. B.] techniky použiť“, okrem iného v prípadoch, ak „neexistuje žiadny zoznam 

cieľovej populácie“ (Disman, 2002, s. 111).112 Ako som konštatoval, spravodajstvo 

nie je uzavretý súbor textov (ktorý by sme mohli bez problémov nazvať populáci-

ou), preto som pri výbere výskumného materiálu uplatnil metódu účelového výbe-

ru. Disman ju charakterizuje takto: „Účelový výber je založený výlučne na úsudku 

výskumníka o tom, čo by malo byť pozorované a o tom, čo je možné pozorovať.“ 

(Disman, 2002, s.  112) V tomto prípade sa teda predpokladá oboznámenosť vý-

skumníka s potenciálnym výskumným materiálom, ako praktická, tak teoretická. 

Jedine  teoreticky poučená  znalosť  diskurzu môže  pomôcť  zmenšiť  (resp.  elimi-

novať) riziká nenáhodného výberu.

Gillian  Brown a George Yule  (1988,  s.  69)  pripomínajú,  že  „[d]áta  skúmané

v  rámci  analýzy  diskurzu  sú  vždy  fragmentom  diskurzu  a  analytik  skúmajúci 

diskurz musí vždy rozhodnúť, kde fragment začína a kde končí.“ Disman upozor-

ňuje: „Pri použití účelového výberu musí výskumník jasne, presne a otvorene defi-

novať populáciu, ktorú jeho vzorka skutočne reprezentuje.“ (Disman, 2002, s. 112; 

zvýr. v orig.) Jasné zdôvodnenie výberu a jeho potenciálneho vplyvu na výskum, 

ktoré nasleduje, je potrebné kvôli metodologickej transparentnosti výskumu.

5.1.2 Rozsah vzorky a voľba časového obdobia

V  prvom  rade  platí,  že  čím  menšia  je  konkrétna  jednotka  spravodajského 

diskurzu, tým menej spravodajských relácií nám postačuje zhromaždiť, čiže napr. 

na skúmanie formátu spravodajských relácií  či  štruktúry spravodajských blokov 

treba zhromaždiť niekoľkotýždennú vzorku, no na analýzu, v ktorej je základnou 

jednotkou „správa“ (spravodajský príspevok) – ide aj o moju analýzu –, postačuje 

niekoľko dní.

112 Diskurzívna analýza patrí  väčšmi  do kvalitatívnej  metodologickej  vetvy,  pretože diskurz –

ak má byť náležite vyložený, sa „vzpiera“ kvantifikácii. Hoci, ako upozorňujú napr. Deacon et 

al. (1999, s. 8), výskum, ktorý by úplne ignoroval kvantitatívne aspekty, reálne neexistuje.

Aj kvalitatívni výskumníci zavše používajú niektoré kvantitatívne ukazovatele.
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Gunter (2002, s. 222) cituje metodologickú štúdiu Guida Stempela (1952), ktorý 

sa  zaoberal  veľkosťou  výskumnej  vzorky  potrebnej  pre  výskum obsahu  dennej 

tlače. Stempel sa v nej – porovnávaním rôzne rozsiahlych vzoriek s ročným úhr-

nom denníkov – dopracoval k záveru, že po prekročení hranice 12 vydaní (čísel) sa 

výsledky podstatne nelíšili, pričom potrebnú výpovednú hodnotu mali aj menšie 

vzorky. V prípade televízie Gunter uvádza týždenné (aj pri vzorkách popredných 

autorov ako napr.  George Gerbner)  až niekoľkotýždenné vzorky,  konštruované 

chronologicky alebo skladaním (ide o tzv. composite sampling), keď bol z každého 

zo siedmich týždňov vybraný jeden deň so zámerom dosiahnuť väčšiu pestrosť 

vzorky. (Gunter, 2002, s. 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, s.  32; pozn. 16). Marek Lapčík (2002) 

hovorí,  že  jednotlivé  dni  (potvrdzuje  to  i  moja  staršia  analýza,  porov.  Bočák, 

2005a) nemajú závažnejší vplyv na formálnu stránku spravodajstva a že „výraznej-

šie diferencie medzi rôznymi dňami boli zaznamenané iba v tematickej štruktúre 

spravodajských relácií...“ (Lapčík, 2002, s. 28).

Na svoju analýzu som si, v súlade s uvedenými stanoviskami, napokon vybral 

jeden týždeň vysielania hlavných spravodajských relácií slovenských plnoformáto-

vých televízií, konkrétne týždeň 12. – 18. decembra 2005.

Jediným nedostatkom vo voľbe výskumnej vzorky by mohlo byť, podľa mňa, jej 

časové zaradenie blízko Vianoc. Na základe dlhšieho systematického pozorovania 

televízneho spravodajstva i svojej predchádzajúcej analytickej skúsenosti s ním113 si 

však dovoľujem vysloviť domnienku, že v rámci roka temer nejestvuje obdobie, 

113 V už citovanej štúdii o spravodajských upútavkách (Bočák, 2005a, pozri najmä pozn. 10 na

s. 132) mierne deformovala moje výsledky návšteva pápeža Jána Pavla II. v roku 2003 na Slo-

vensku, práve v čase, keď som zhromažďoval svoju 1. výskumnú vzorku. Bol jej venovaný 

značný podiel spravodajstva STV a keďže v analýze bolo dôležité poradie správ, výsledky pre 

STV boli skreslené.
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keď by spravodajstvo nebolo deformované nejakým mimoriadnym (či už očakáva-

ným, alebo nečakaným) dianím. Viacerí bádatelia však ukázali, že aj „mimoriadne 

témy“ sa v spravodajstve spracúvajú rutinne. Ustálená štruktúra je dokonca bada-

teľná (ako je to zhrnuté napr. v koncepcii spravodajských formátov), aj pri spracú-

vaní mimoriadnych udalostí (napr. sviatkov, politických kríz, závažných kriminál-

nych činov; porov. aj predchádzajúci výklad o tzv. spravodajských vlnách v teore-

tickej časti). Výraznú schematickosť a rutinnosť spravodajstva, jeho vyhýbanie sa 

akejkoľvek zmene, tak treba chápať ako pozitívum, pretože aj malú vzorku môže-

me považovať za značne reprezentatívnu. Navyše, i náhľad do spracúvania mimo-

riadnych tém môže byť pre ďalší výskum zaujímavý.

Z uvedených poznámok vyplýva, že výsledky výskumu budú stopercentne re-

prezentovať len spravodajstvo uvedeného týždňa, nebudem ich však môcť s istotou 

zovšeobecniť  na  celé  spravodajstvo.  Vzhľadom na  charakteristiku spravodajstva 

ako kontinuálneho rutinného spracúvania informácií však, samozrejme, aj tak oča-

kávam vysokú (hoci nie absolútnu) významnosť výsledkov.

5.2 Získavanie materiálu a jeho spracovanie pre potreby analýzy

Spravodajské relácie slovenských televízií som sa rozhodol nahrávať priamo do 

počítača, pretože s materiálom v digitalizovanej podobe sa dá ďalej veľmi jednodu-

cho  pracovať.  Prvou  komplikáciou  bolo  to,  že  dve  zo  spravodajských relácií  – 

Noviny JOJ a Správy STV – sú vysielané simultánne o 19:30.114 Tento problém som 

vyriešil súbežným nahrávaním uvedených relácií na dvoch počítačoch. Použil som 

externé televízne karty (zapojené do počítača cez USB port) a, keďže som s mate-

114 Je užitočné uvedomiť si, že už týmto som sa situoval do pozície neštandardného diváka, preto-

že relácie sa v danom čase nedajú pozerať súčasne. Nepochybne existujú diváci, ktorí pravidel-

ne či príležitostne sledujú jedno zo spravodajstiev, ktoré sa vysielajú simultánne, v „riadnom“ 

čase a druhé v repríze v nočných hodinách. Recepcia reprízovaného spravodajstva, vysielané-

ho o niekoľko hodín neskôr, je však už zákonite iná.
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riálom potreboval ďalej pracovať, v softvéri zariadení som nastavil vysokú kvalitu 

rozlíšenia pre nahrávaný obraz.

Nahrávky som ďalej upravil v programe Pinnacle Studio (verzia 9.4; ide o zná-

my poloprofesionálny  program,  vhodný na  bežné používanie):115 odstrihol  som 

materiál pred úvodným a po záverečnom spravodajskom džingli, čím som získal 

reláciu v „čistom čase“. Potom som nahrávky skonvertoval do formátu s rovnakým 

rozlíšením obrazu (išlo DVD rozlíšenie, t. j. 720 x 576 pixlov) a relácie za celý týž-

deň som pre každú televíziu napálil na DVD po dvakrát (jedno DVD určené na po-

užívanie pri analýze, druhé ako záložné médium pre prípad poškodenia a pod.).

V čase, keď som zhromažďoval dáta pre svoj výskum, už mali všetky relevantné 

televízie na svojich webových stránkach zriadené archívy odvysielaných relácií

z vlastnej produkcie. Archívy však neumožňovali voľné stiahnutie videosúborov

(s výnimkou TV Markíza) a televízie spätne sprístupňovali spravodajstvo z obdobia 

posledného mesiaca. Obrazová kvalita flashových videí v tej dobe – pred bežným 

rozšírením dostatočne rýchleho širokopásmového internetového pripojenia – ale 

bola  veľmi  slabá  (veľký  rozdiel  dokonca  vidno  už  v  porovnaní  so  súčasným 

stavom), takže pre výskum, ktorého zámerom bolo analyzovať aj obraz (a môcť ho 

použiť ako dokladový materiál), sa ukázala možnosť použiť vysielania archivované 

na internete ako nevhodná. Navyše, TV JOJ mala svoje spravodajstvo vo webovom 

archíve rozsegmentované na jednotlivé príspevky, čo by už neumožnilo skúmať 

reláciu ako komplex.

Webové televízne archívy sa síce na prvý pohľad ukazujú ako výhodný zdroj 

dát, avšak práve vzhľadom na krátkosť archivácie odvysielaných materiálov (pri 

spravodajstve je to zväčša jeden mesiac) sú záznamy použiteľné azda len na aktuál-

nu analýzu, pri ktorej je predpoklad, že sa k dátam nebudeme musieť vracať (moh-

lo by ísť povedzme o vopred precízne pripravenú longitudinálnu kvantitatívnu ob-

sahovú analýzu spravodajstva, pri ktorej sa aktuálne relácie neodkladne spracujú).

115 Užívateľské rozhranie programu pozri v prílohe 2.
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5.3 Transkripcia

5.3.1 Transkripcia televíznych textov ako metodologická nevyhnutnosť

Transkripcia textov elektronických médií je nevyhnutnou súčasťou prípravy na 

ich výskum. Kým v prípade tlačových médií (prípadne aj internetu) máme do čine-

nia s textami, ktoré už sú v písanej verbálnej podobe, v prípade rozhlasu a televízie 

ich takými musíme urobiť, aby sa vôbec dali analyticky uchopiť (napokon, aj vý-

skumná správa je predkladaná vo verbálnom kóde; obrazovo vyjadriť výsledky vý-

skumu – hoci aj vizuálnych komunikátov – nie je možné). (Bočák, 2008c, s. 3)

V tabuľke 10  uvádzam stručný náčrt  znakových prvkov,  ktoré  sa  vyskytujú

v jednotlivých typoch médií (podrobne sú rozpracované v 2. kapitole). Pre trans-

kripciu textov elektronických médií platí, že čím viac znakových prvkov konkrét-

ny typ média využíva (t. j. čím viac plusových znamienok je mu pripísaných v ta-

buľke),  tým je  prepis  náročnejší.  Kým písaný  (tlačený)  text  možno analyzovať 

priamo, v prípade auditívnych (3. a 4. stĺpec tabuľky) a nelineárnych vizuálnych 

(5. a 6. stĺpec) znakových prvkov musíme uskutočniť „medzikrok“, ktorým je „pre-

kódovanie“ týchto prvkov do (písaného) jazyka, teda do podoby, s ktorou možno 

ďalej  pracovať.  Texty potom môžeme jednoducho čítať,  zvýrazňovať relevantné 

úseky, zaznačovať si vlastné poznámky a pod.

Tabuľka 10 Náčrt výrazových prostriedkov jednotlivých médií

médium / 
znakové prvky

písaný text hovorená reč
hudba, zvuky, 

ruchy
statický obraz

dynamický ob-
raz

tlač + – – + –

rozhlas – + + – –

televízia (+) + + + +

web + + + + +

Poznámka: v zátvorke sú uvedené znakové prvky využívané v danom médiu okrajovo.
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Každá takáto zmena pôvodného materiálu, samozrejme, nastoľuje otázku kon-

štrukcionistickej práce analytika (literatúra už dostatočne upozornila na konštruk-

cionistickú povahu samotnej transkripcie, napr. Edwards, 2001, s. 321; Fairclough, 

2006, s. 229); je možné, že analytik ovplyvní zvuk tak, že mu „ukazuje“, čo má 

vidieť vo vizuálnom naratíve (a vlastne, už samotný naratív je vždy aspoň čiastoč-

ne dielom čitateľa, v zmysle interpretanta naratívu, označovaného v angl. naratee), 

resp. môže byť vplyv aj opačný (obraz na zvuk).

Nevýhodou transkribovania je, samozrejme, jeho zložitosť a nesmierna zdĺha-

vosť.  Tie ale vyvažuje skutočnosť,  že sa počas neho dobre oboznámime s mate-

riálom (pokiaľ ho prepisujeme osobne; čo bol i môj prípad): už tu si v mysli môže-

me robiť akési „značky“, ktoré nám neskôr pomáhajú v orientácii v dátach, už tu 

totiž, v súlade so svojím výskumným zámerom, zameriavame pozornosť na miesta, 

ktoré sa nám javia ako významné pre neskoršiu analýzu z hľadiska zvolenej vý-

skumnej témy a ktoré neskôr mienime podrobnejšie rozobrať. Transkribovanie ako 

prostriedok hĺbkového oboznámenia sa s textami tiež prispieva k nevyhnutnej špe-

cifikácii výskumného zámeru práce.116 David Silverman o transkripcii konštatuje:

„Ako zdôrazňujú Atkinson a Heritage (1984), vytváranie a používanie prepisov sú zásadné 
‚výskumné činnosti‘. Vyžadujú dôkladné, opakované počúvanie nahrávok, ktoré často odha-
ľuje predtým nepozorované, znovu sa vynárajúce charakteristiky usporiadania reči.“ (Silver-
man, 2005, s. 162)

Transkripcia nám v mnohom „otvára oči“; odhaľuje veci, ktoré by sme si v rý-

chlosti spravodajskej komunikácie nemuseli  všimnúť. Pri  spravodajstve, ktoré je 

vizuálne (a napokon aj auditívne) veľmi dynamické, totiž hrozí riziko, že sa nám 

niektoré  dôležité  skutočnosti  nepodarí  zachytiť,117 a  to  aj  v  prípade,  že  reláciu 

116 Dokonca aj kvantitatívna obsahová analýza, „typická“ metóda mediálneho (komunikačného) 

výskumu, postuluje, že kategórie, cez ktoré neskôr „preosieva“ analyzované mediálne produk-

ty, sa konštruujú (alebo minimálne upravujú) až po podrobnom oboznámení sa s dátami.

117 I malý experiment s krátkym komunikátom, akým je televízna správa alebo reklama, nám ľah-

ko potvrdí, že zapamätať si celý verbálny text a všetky vizuálne znaky, navyše v ich interakcii, 

je nemožné.
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sledujeme zo záznamu a opakovane.118 Televízne texty sa v tomto zmysle „vzpiera-

jú“ analýze, pretože sú príliš komplexné, príliš náročné na recepciu, nieto ešte na 

zapamätanie a hlbšiu interpretáciu.

Redukciou nevyhnutného rizika úniku kľúčových prvkov a vzťahov našej po-

zornosti môže byť okrem opakovaného sledovania správ v pôvodnej podobe napr. 

aj „nasadenie“ istého „filtra“ – správy sledujeme s vypnutím zvuku, alebo naopak, 

všímame si len zvuk. (Bočák, 2008c) Dočasné „odfiltrovanie“, „odstavenie“ určitej 

komunikačnej roviny nám umožní lepšie sa sústrediť na spôsob štruktúrovania in-

formácie predkladanej v rámci jedného z kódov.

Avšak aj transkripcia je kódom (azda by sme ju v  ad hoc vytvorenej typológii 

kódov mohli označiť ako expertný kód);  v prípade televízneho spravodajstva je 

transkript metakódom na druhú: udalosť sa najprv kóduje do správy, ktorá sa po-

tom kóduje do transkriptu. Preto musia byť príprava, uskutočňovanie a kontrola 

transkripcie precízne – musíme sa neustále (v dobrom slova zmysle) obávať, aby 

sme sa týmto krokom od dát, ktoré analyzujeme, nevzdialili.  Stále tu tiež hrozí 

nebezpečenstvo, na ktoré upozorňuje, zhŕňajúc názory viacerých autorov, Rendle-

Short  (2006,  s.  24),  „[t]ranskripty  sú  len  pomocnými  nástrojmi  na  výklad  dát. 

Analytik musí dbať na to, aby nenechal transkripty nahradiť dáta“.

5.3.2 Voľba typu transkripcie

Na začiatku tejto fázy výskumu bolo potrebné dôsledne zvážiť a rozhodnúť sa, 

akým spôsobom budem dáta prepisovať, čím bolo možné predísť napr. prepracúva-

118 Pre predstavu možno uviesť,  že v použitom výskumnom súbore spravodajská relácia, ktorá 

trvá 20 – 25 minút, pozostáva z približne 200 – 380 jedinečných záberov (najmenej pri naj-

kratšom spravodajstve TV Markíza, najviac pri vizuálne obzvlášť dynamickom spravodajstve 

TV JOJ). Frekvencia ich striedania je pritom taká vysoká, že počas vyslovenia jednej vety re-

daktorom  sa  nezriedka  stihne  vystriedať  niekoľko  záberov.  Čo  sa  týka  zvukovej  roviny, 

spravodajstvo sa zasa vo všeobecnosti vyznačuje vyšším tempom reči.
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niu už dokončených transkriptov, spôsobenému zanedbaním niektorého z podstat-

ných aspektov zhromaždených dát.

Jan Hendl (2004, s. 208 – 210) uvádza Mayringovu (1990) typológiu transkripcie 

materiálu:

a) doslovná transkripcia – ide o kompletný prepis materiálu, kde presnosť („do-

slovnosť“) závisí od požiadaviek konkrétnej analýzy; prehovor môže byť verne 

prepísaný vo forme fonetickej transkripcie alebo rôzne zjednodušený (napr. šty-

listicky);

b) komentovaná transkripcia – súbežne s prepísanými dátami sa uvádzajú komen-

táre, či už vo forme slov, alebo osobitných znakov označujúcich prvky prehovo-

ru, ktoré sú pre danú analýzu chápané ako sekundárne (napr. prozodické javy 

reči, nonverbálna komunikácia a pod.);

c) zhrňujúci protokol – v procese postupnej abstrakcie sa materiál redukuje na ob-

sahovo najpodstatnejšie časti, všetko ostatné sa vynecháva;

d) selektívny protokol – z dát sa vynecháva všetko, čo stojí mimo pozornosti vý-

skumníka s ohľadom na jeho výskumný zámer. (Hendl, 2004, s. 208 – 210)

Joanna Rendle-Short načrtáva 3 okruhy, ktoré by mal analytik zvážiť pred zača-

tím transkribovania:

1. transkripty by mali byť zrozumiteľné, „čitateľné“, jednoduché a ľahko spraco-

vateľné (mali by brať do úvahy aktuálne technické možnosti a ich dostupnosť),

2. hoci transkripty na analýzu majú byť čo najpodrobnejšie (samozrejme, v súlade 

s  výskumným  zámerom),  prepisy  predkladané  čitateľovi  (napr.  výskumnej 

správy) by mali zachytávať len naozaj relevantné skutočnosti;

154



3. čitateľom treba uľahčiť  orientáciu v dátach pomôckami,  ako sú obrazy,  dia-

gramy, video a pod. (Rendle-Short, 2006, s. 23 – 24).119

Ako vidíme, prvý bod upozorňuje výskumníka na limity jeho práce, kým druhý 

a tretí na to, že má brať ohľad na čitateľa výskumnej správy (hoci v prípade vedec-

kej práce ide o odborného čitateľa z tej istej alebo príbuznej vednej oblasti) a svoje 

zistenia prezentovať stručne a jasne; v prípade transkripcie platí, aby ju bolo mož-

né pochopiť aj bez dôkladného štúdia použitých skratiek, značiek a vysvetľujúcich 

poznámok (čomu sa však, pochopiteľne, v plnej miere vyhnúť nemožno).

5.3.3 Poznámky k prepisu zvuku

Vzhľadom na charakter výskumu sa mi spomedzi jednotlivých typov transkrip-

cie ako najvhodnejšia vidí úplná, doslovná transkripcia, avšak s vynechaním vy-

braných prvkov. Keďže som sa nezameriaval na skúmanie jazykovej úrovne komu-

nikátov, nepotreboval som využiť fonetickú transkripciu (vo výskume išlo hlavne 

o obsah, nie o formu), nebolo potrebné presne zaznačovať napr.:

– dialektizmy, krajovo variantnú výslovnosť niektorých slov,

– deformovanú výslovnosť,  ktorá  bola  evidentne spôsobená improvizovanosťou 

prejavu; hlavne u „laických“ respondentov,

– nedokončené slová, ktoré sa vzápätí ich autor rozhodol predsa len použiť,

– prerieknutia moderátorov (brbty).

V tomto zmysle ide teda už pri prepisovaní správ o určité abstrahovanie.

Niektoré  zvukové skutočnosti  som však  v  transkriptoch predsa  len  zaznačil:

z pragmaticko-komunikačného pohľadu je totiž nepochybne signifikantné, že ľu-

dia „z ulice“ rozprávajú príslušnými sociolektmi či dialektmi.

119 Okrem statických snímok vložených priamo do textu a samostatnej obrazovej prílohy som

k práci priložil CD s videoukážkami.
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5.3.4 Poznámky k „prepisu“ videa

Rendle-Short (2006, s. 21), poukazuje na rozdiel pri prepisovaní reči a videa:

v prvom prípade je do jazyka prepísaná hovorená reč (speech), v druhom konanie 

(action), je teda potrebné prekódovať „trojdimenzionálne konanie“ do „dvojdimen-

zionálneho písaného textu“.

Podobne, už tým, že som na ľahšiu orientáciu vo vizuálnom materiáli  zvolil 

„charakteristický“ obraz, ktorý som vystrihol z každého jedinečného záberu, moh-

lo dôjsť k redukcii niektorých významov prezentovaných v obrazovej zložke, čo 

som sa snažil potlačiť opisom (akýmsi „prerozprávaním“) kľúčových prvkov zábe-

ru, prípadne ich vzťahov. (Bočák, 2008c) Prostredníctvom vopred definovaných 

kategórií sa už samotný obraz prvotne organizoval.

5.3.5 Komplexný opis postupu transkripcie

Moja transkripcia zohľadňuje zámer výskumu: tým nie je niečo pozitivisticky 

opísať, na túto úlohu nakoniec, rezignujem zo svojho metodologického presved-

čenia (uprednostňujem skôr postštrukturalistické vnímanie diskurzu a kvalitatív-

ne, interpretatívne metódy), ale interpretovať, vyložiť, vysvetliť, ako spravodajstvo 

funguje. Nazdávam sa, že preto som si mohol dovoliť pracovať voľnejšie.

Najvšeobecnejšie možno na prepis audiovizuálnych materiálov použiť (a skutoč-

ne sa často používa) jednoduchý model, v ktorom rozdelíme stranu na dva stĺpce:

v ľavom opisujeme vizuálnu zložku, v pravom auditívnu. Keď si uvedomíme, že 

obdobne bývajú písané scenáre audiovizuálnych (filmových, televíznych) textov, 

možno povedať, že ide o postup opačným smerom: o „rekonštrukciu“ pôvodného 

hypotetického scenára relácií (pri scenári sa dielo „prekladá“ z lineárnych verbál-
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nych textov do audiovizuálneho „jazyka“,  v  prípade transkripcie  naopak).120 Na 

jemnejšiu interpretáciu však tento spôsob transkribovania, žiaľ, nepostačuje.

Svoju transkripciu som založil na modeli Deacona et al. (1999, s. 227 – 237),121 

ktorý  som  mierne  doplnil  podľa  svojich  potrieb  (pozri  prílohu  1).  Prepisy 

spravodajstva týchto autorov (možno to však vztiahnuť na akékoľvek audiovizuál-

ne komunikáty) pozostávajú z piatich stĺpcov. V prvom sa číselne označuje poradie  

záberu v reportáži.

Do druhého stĺpca autori vložili  statické obrazy vystrihnuté z jednotlivých zá-

berov. Obraz je v prípade televízie plnohodnotným výrazovým prostriedkom, pre-

to bol v transkriptoch nutný.

Obrazy sú v mediálnej teórii považované za najvernejšie simulácie reality (do-

konca za natoľko verné, že ich nepovažujeme za významové konštrukcie a be-

rieme ich ako „dané“), preto je nevyhnutné mať neustále na pamäti, že samotné 

vystrihnutie obrazov a ich vloženie do transkriptov ešte nie je ich analýzou, na-

opak – že je to je to len príprava na analýzu. „Zavádzajúca“ povaha obrazov sa dá 

potlačiť ich dôkladným opisom; Deacon et al. zavádzajú do transkriptov ďalšie dva 

stĺpce, ktoré – každý z trochu inej perspektívy – opisujú príslušné zábery. V treťom 

120 Dva  príklady  formátu  „pracovného  scenára“  spravodajskej  relácie  (angl.  rundown)  možno 

nájsť napr. u Ivana Curyho (2007, s. 199, 200). Oba uvedené produkčné materiály, pochádza-

júce z amerických televízií, sú rozdelené na niekoľko stĺpcov, v ktorých sú uvádzané položky 

ako napr.: téma správy; prináležiaca strana scenára; prezentujúci moderátor; reportér, ktorý 

správu pripravil; dĺžka jednotlivých častí správy; dĺžka a povaha jednotlivých prvkov prezen-

tácie (grafika, dokrútky) vrátane druhu a označenia úložných médií, z ktorých sa pripravené 

materiály budú vysielať; zaradenie príspevku v relácii; pokyny pre technikov (najmä kamera-

manov) a i.

121 Podobne postupuje vo svojej štúdii, venovanej metodológii kvalitatívnej obsahovej analýzy te-

levíznych správ,  Echo  Fields  (1988,  s.  185  –  187).  Jeho  transkripty  obsahujú  štyri  stĺpce:

1.  vizuály (opis  obrazu);  2.  textové  kategórie (ide o  kategórie  uplatnené v analýze textu);

3. text (prehovoru); 4. spíker (meno hovoriaceho).
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stĺpci, pod označením framing,122 uvádzajú citovaní autori technické charakteristi-

ky príslušného záberu, hlavne spôsob práce kamery, pohyb, veľkosť a kompozíciu 

záberu, osvetlenie scény a pod. (porov. aj 2. kapitolu). Vo štvrtom stĺpci je stručne 

opísaná  scéna, vymenúva teda podstatné predmety, osoby a pod. vyskytujúce sa

v zábere a v základe načrtáva „dej“, ktorý sa v ňom odohráva, výstižne charakteri-

zuje obrazový naratív.

Opis framingu a scény je dôležitý aj preto, že v samotnom statickom obraze, 

ktorý sa do transkriptu vkladá, všetky vizuálne prvky záberu nevidno; ten je skôr 

len pomôckou, slúžiacou analytikovi na rýchle zorientovanie sa v dátach. Funkci-

ou týchto dvoch prvkov je teda spraviť vizuálne prvky celého záberu explicitnými.

Napokon, v poslednom stĺpci, sa uvádzajú všetky  zvukové prvky konkrétneho 

záberu, t. j. reč, autentické a ilustračné zvuky a ruchy, prípadné hudobné podfar-

benie a i.

Prepis televíznych správ na základe uvedeného metodologického modelu pozo-

stával z niekoľkých, na seba nadväzujúcich fáz (porov. s nasledujúcou schémou na 

obrázku 15):

1. Prepis zvuku, pri ktorom som kvôli jednoduchšiemu následnému spracovaniu 

oddeľoval repliky pri každej zmene hovoriaceho voľným riadkom. Takto som 

získal „čistý“ hovorený text. Aj z pragmatického hľadiska sa ukázalo ako výhod-

né najprv prepisom auditívnej zložky zachytiť obsah spravodajstva a urobiť si 

prehľad vo vzorke.

2. Vytvorenie  šablóny  transkriptu  (pozri  prílohu  1).  Okrem  prvkov  opísaných

v ďalších bodoch každá strana transkriptu obsahuje vo svojom zápätí prvky na 

svoju jednoznačnú identifikáciu: číslo strany z celkového počtu strán (vo formá-

te 12/34), názov televíznej stanice a dátum vysielania relácie.

122 Upozorňujem,  že  v  tomto  prípade  je  význam  slova  framing,  použitého  už  v  4.  kapitole

(s. 122n.), iný, aj keď oba významy pojmu súvisia.
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3. Do šablóny (stĺpec 4) boli postupne vkladané charakteristické obrazy z jednotli-

vých scén, ktoré som získal cez funkciu  uložiť snímku v programe  Pinnacle  

Studio a upravil v obrázkovom editore na požadovanú veľkosť, aby sa s obrázka-

mi jednoduchšie pracovalo. Vzápätí som doplnil údaje do prvého (poradie zábe-

ru),123 druhého (čas,  ktorý uplynul od začiatku relácie) a tretieho stĺpca (čas 

trvania záberu): číselné údaje slúžia na orientáciu vo videonahrávke a na identi-

fikáciu jednotlivých záberov v texte nasledujúcej analytickej kapitoly.

4. Obrazy boli opísané najpodstatnejšími technickými charakteristikami (v stĺpci 4 

– framing).

5. Opis scény – vymenovanie kľúčových prvkov obrazu a definovanie ich základ-

ných vzťahov.

6. Skopírovanie prepísaného textu do šablón a jeho úprava tak, aby segmentácia 

textu rešpektovala striedanie záberov (teda verbálny text bol priradený k obráz-

ku  reprezentujúcemu záber).  V tejto  fáze  som do  stĺpca  dopĺňal  neverbálne 

akustické zložky komunikácie (ruchy, hudba), na ktoré som sa pri prepise hovo-

reného textu zámerne nesústredil (v snahe udržať si krátkodobú pamäť „voľnú“, 

nezaťažovať ju zbytočne vecami, ktoré s verbálnym textom bezprostredne nesú-

visia a ktoré sa dajú doplniť dodatočne).

Na záver som všetky transkripty skontroloval, kvôli doplneniu a úprave všet-

kých charakteristík.

123 Zvolil  som  desatinné  číslovanie,  v  ktorom  prvé  číslo  (pred  bodkou)  zodpovedá  poradiu 

spravodajského príspevku v spravodajskej relácii, druhé (po bodke) vyjadruje poradie záberu

v spravodajskom príspevku (pozri aj prílohu 3).
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Obrázok 15 Postup pri transkripcii správ

Legenda
1 prepis hovoreného slova
2 ukladanie statických obrázkov ako reprezentantov záberov
3 vkladanie obrázkov do pripravenej šablóny
4 opis framingu a scény
5 vkladanie prepísaných prehovorov do šablóny a ich náležité zalamovanie
6 úprava, kompletizácia a kontrola transkriptu

5.3.6 Ďalšie skúsenosti s transkribovaním

Ako veľmi dobrá pomôcka na prípravu videonahrávok na analýzu sa ukázalo 

použitie počítačového programu na strih a úpravu videa. Program Pinnacle Studio 

disponuje funkciou automatickej  detekcie  scén,  tzn.  pri  načítaní videonahrávky 

automaticky virtuálne rozdelí nahrávku na jednotlivé zábery a je tiež schopný si 

toto (alebo modifikované) rozdelenie zapamätať (uloží ho v podobe metasúboru). 

Navyše, pri kliknutí na konkrétny segment program zobrazí čas jeho trvania, čo by 

sa  inak  muselo  omnoho  ťažšie  merať.  Automatické  segmentovanie  na  základe 

zmien obrazu však z rôznych príčin nefunguje dokonale, preto bolo treba niektoré 

časti manuálne skorigovať.
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V niektorých prípadoch som sa rozhodol automaticky nerozdelenú nahrávku 

rozdeliť, pretože sa tak zvýraznili dôležité prvky, ktoré by mohli byť prehliadnuté. 

Program nerozpoznával ako oddelené:

– niektoré príliš prudké zmeny obrazu (predovšetkým pri rýchlom striedaní ob-

razov v krátkych zahraničných správach),

– zmeny v headlinových blokoch na začiatku a uprostred správ (celý džingel s he-

adlinami považoval za jeden vizuálny prvok, čo bolo zjavne spôsobené rýchlos-

ťou striedania záberov a jednotiacou úlohou grafiky),

– džingle  (najmä  krátke),  ktoré  oddeľovali  jednotlivé  správy  v  spravodajských 

blokoch.

Naopak, z hľadiska efektivity som spätne spojil prvky, ktoré by zbytočne zväč-

šovali rozsah transkriptov, pričom ďalej som už s nimi pracoval ako s jedným zábe-

rom a na príslušný vizuálny prvok som upozornil  v  stĺpci  framing.  Šlo o  tieto 

prípady:

– záber na fotografované objekty (napr. politikov na tlačovej konferencii) – prog-

ram rozpoznal výraznejšie záblesky fotoaparátu ako vizuálne predely,

– záber  so  zámerne  využitým  vizuálnym  prechodom  (prestrihom)  „cez  bielu“ 

(angl. flash frame; rýchly strih s vložením záblesku, signalizujúci prestrih v pô-

vodnej výpovedi) – podľa mňa tu tvorcom ide o to, aby vytvorili dojem ucelenej 

výpovede respondenta,124

– záber s dočasným pridaním titulku (meno respondenta, slová „ilustračné“ či „ar-

chívne“ zábery a pod.) – je dôležité rozlišovať medzi produkciou (záber je jeden) 

a  postprodukciou  (záber  sa  síce  modifikuje  grafickým  prvkom,  ale  ostáva 

jednotný),

124 Porov. aj výklad v 1. kapitole (s. 43), v ktorej sa používanie  flash frames viaže na tabloidné 

spravodajstvo. Je symptomatické, že aj u nás tento spôsob editácie obrazu využíva práve TV 

JOJ.

161



– záber so zmenami grafiky – pri animácii grafiky som do transkriptov vložil iba 

jeden charakteristický obrázok,

– predkrútené sebapropagačné a kontaktné materiály – jednak neboli predmetom 

mojej  analýzy  (vo  svojej  podstate  totiž  nie  sú  spravodajskými  príspevkami), 

jednak sa v každej relácii opakujú v rovnakej podobe.

Tým, že som z každého záberu vystrihol obrázok, ktorý, podľa mňa, charakteri-

zoval celý záber (čo je pri dynamických záberoch ako zoom, zoom-out alebo jazda 

nemožné), som vlastne potvrdil názor, že akýkoľvek transkript je vždy metakó-

dom, kódovaním kódovaného – práve ja sám totiž výberom „charakteristického“ 

obrazu (framu) zo záberu nepochybne vytváram istý význam. Tieto prirodzené, 

nevyhnutné nedostatky transkripcie však korigujem opisom technického spraco-

vania záberu v stĺpci framing.

Dôležité je ale to, že transkripcia slúži pre môj výskum, preto obrazy musia po-

máhať v interpretácii práve mne, majú mi prácu s obrovským množstvom obrazo-

vého materiálu zjednodušiť a umožniť mi rýchlu orientáciu.

Po prvých skúsenostiach, keď sa pri kontrole spracovania transkriptov pred sa-

motnou analýzou ukázalo, že som občas zabudol do transkriptu vložiť nejaký zá-

ber, rozhodol som sa začínať prepis každého nového spravodajského príspevku na 

novej strane. V prípade potreby doplnenia tak nebolo treba meniť celý, 40- až 60-

stranový text, zodpovedajúci jednej relácii. Takéto členenie prispieva k jednoduch-

šej orientácii v materiáli a ponúka možnosť porovnávať správy s rovnakou/podob-

nou témou v rámci jednej alebo viacerých televízií (umiestnenie vytlačených tran-

skriptov vedľa seba je veľmi jednoduché).

Podobne som postupoval pri  číslovaní záberov jednotlivých správ – teda nie 

kontinuálne  od  začiatku  spravodajskej  relácie,  ale  pre  každú  jednotlivú  správu 

zvlášť podľa modelu „číslo správy – bodka – číslo záberu“ (t. j. 1.1, 1.2...). V prípade 

omylu pri číslovaní na začiatku alebo v strede tak netreba prepracúvať celý zvyšok 

textu.
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Vizuálny strih sa často vyskytoval v rámci vety. Napriek tomu, že som sa obo-

známil  s  rôznymi  transkriptmi  a  transkripčnými  manuálmi,  rozhodol  som  sa

v tomto prípade nepoužívať tri bodky (tie používam na naznačenie nezrozumiteľ-

ných miest  výpovede),  ale  len presunúť pokračovanie  výpovede na úroveň na-

sledujúceho záberu.

V transkriptoch som vynechal úvodný a záverečný džingel, upútavky a upozor-

nenia na možnosť posielať tipy na reportáže, pretože sú to nemenné zložky, ktoré 

majú  vždy rovnakú podobu.  Prepisy začínam až headlinami.  Ponechávam však 

džingle, pretože tvoria dôležitú vizuálnu interpunkciu.

5.4 Postup pri analýze

Ako už bolo naznačené, samotné transkripty (dokonca už v čisto textovej for-

me) sú do veľkej miery analytické, pretože už počas ich prípravy možno efektívne 

uvažovať napr. o konštrukcii tematických kategórií správ, o štruktúrnych podob-

nostiach a odlišnostiach správ.

Základnými krokmi predchádzajúcimi analýze boli:

1. získanie základného prehľadu v témach správ (čiastočne splnené už opakova-

ným sledovaním zaznamenaných relácií i pri transkribovaní),

2. vytvorenie obsahovo-tematických profilov relácií.

5.4.1 Obsahovo-tematické profily relácií

Pre každú z televízií som najprv vypracoval jednostranový obsahovo-tematický 

profil každej spravodajskej relácie, ktorý som použil na konštruovanie tematických 

kategórií. Dal som mu podobu tabuľky so štyrmi stĺpcami (ukážku pozri v prílohe 

3):

1. poradové číslo správy v relácii,

2. čas začiatku správy,
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3. obsahu správy a

4. tematická kategória správy.

Prvé dva stĺpce mi poslúžili  na rýchle zorientovanie v materiáli.  Tretí stĺpec 

stručne (v podobe jednoduchej vety či kľúčových slov) zhŕňa obsah správy. Po-

sledný, štvrtý stĺpec som ponechal voľný na neskoršie  doplnenie pridelenej  te-

matickej kategórie.

5.4.2 Zúženie výberového súboru

Na začiatku tvorby projektu dizertačnej práce som plánoval rozoberať všetky 

správy, čo sa odrazilo aj v spôsobe zhotovovania transkriptov. Po zameraní svojej 

pozornosti na problematiku spravodajských formátov som však pristúpil k zúženiu 

vzorky na správy, ktoré spĺňali dve súvisiace kritériá:125

1. išlo o reportážnu správu (kritérium žánru),

2. išlo o správu z domova (kritérium pôvodu).

Dôvodmi uplatnenia uvedeného žánrového kritéria, teda selekcie výhradne re-

portážnych správ, bolo predovšetkým to, že reportér je osobne prítomný v teréne, 

takže môže sám (resp. so spravodajským štábom) rozhodovať, ktoré fakty v správe 

použije, komu dá priestor na vyjadrenie, aké bude vizuálne spracovanie atď. Je tu 

teda potenciál rozvíjať všetky formy prezentácie (porov. aj pozn. 104, s. 102).

Kritérium pôvodu je rozhodujúce preto, že len tu majú spravodajcovia nad zís-

kavaním audiovizuálneho materiálu úplnú kontrolu – sú dostupné rôzne informač-

né zdroje, redaktori môžu využiť vlastnú sieť informátorov, ovládajú legislatívne 

možnosti získavania informácií a pod. Do kategórie z domova som po zvážení zara-

dil aj správy z Českej republiky, pretože (vzhľadom na spoločnú históriu oboch re-

125 Správy z domova sa spracúvajú hlavne reportážnym spôsobom.
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publík a ich úzke vzťahy) každá slovenská televízia má v Čechách svojho reporté-

ra, ktorý z tejto krajiny pravidelne pripravuje reportáže o aktuálnom dianí.126

Na základe tohto upresnenia som v obsahovo-tematických profiloch relácie fa-

rebne vyznačil reportážne správy z domova, na ktoré som sa ďalej koncentroval.

5.4.3 Postup pri analýze správ

Vlastná analýza správ pozostávala z niekoľkých krokov:

1. dôkladné štúdium transkriptov,

2. opakované prehrávanie jednotlivých správ alebo ich sekvencií (tu sa opäť uká-

zalo výhodné použitie programu Pinnacle Studio, pretože – na rozdiel od bež-

ných programov na prehrávanie videonahrávok – nepracoval s nahrávkou ako 

celkom, ale ako súborom videosekvencií),

3. súbežné zaznamenávanie najvýznamnejších (v porovnaní s transkriptmi už teda 

šlo  o  istý  stupeň  abstrakcie)  zistených  charakteristík,  hľadanie  spoločných

a rozdielnych znakov, triedenie materiálu; tento komplexný opis jednotlivých 

správ zohľadňoval najmä:

a) zvukové stvárnenie (použitie autentických zvukov a ruchov prostredia, po-

užívanie hudby),

b) vizuálny „tvar“  reportáže súvisiaci  s  technickým spôsobom jej  spracovania 

(spôsob práce kamery – dĺžka, veľkosť, uhol záberu; strih a i.),

c) naratívna štruktúra správy,

126 Každá televízia má vlastné spravodajské siete (v tom čase pomerne intenzívne spolupracovali 

TV Nova a TV JOJ). Podľa mojich informácií sa spravodajstvo českých televízií obdobne vo 

zvýšenej miere (v porovnaní s inými krajinami) venuje dianiu v Slovenskej republike.
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d) spôsob  vystupovania  jednotlivých  subjektov  (individuálny/inštitucionálny 

subjekt,  priame/nepriame  vystupovanie  na  kameru,  prezentované  témy

a spôsob ich prezentácie),

e) vystupovanie redaktorov.127

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 vý-

sledkov komplexnej analýzy spravodajských príspevkov),

7. komparácia formátov v rámci jednotlivých televízií a medzi televíziami navzá-

jom 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 rutinami fungujúcimi v konkrétnej redakcii a pod. – analyzo-

val som spravodajskú produkciu ako každej televízie zvlášť, tak i v porovnaní s os-

tatnými.

To, že som okrem abstrakcií, ktoré vyplynuli z analýzy prezentácie jednotlivých 

tém, porovnával aj spracovanie rovnakých tém rôznymi vysielateľmi, podľa môjho 

názoru pomohlo upresniť niektoré z vyvodených záverov a celkovo zvýšiť validitu 

výsledkov.

5.4.4 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 zá-

127 Pri rozbore boli teda uplatnené charakteristiky televíznych správ, ktoré sú podrobne rozo-

braté hlavne v 2. a 4. (čiastočne i tretej) kapitole práce.
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sadný spôsob umožňujúci vytvorenie abstraktných konštatovaní o povahe istého 

typu správ a vymedzenie a ďalšie skúmanie spravodajských formátov. Rozhodujú-

ca odlišnosť od kvantitatívnej obsahovej analýzy, v ktorej sa musia vopred vyme-

dzené  kategórie  slúžiace  na  „triedenie“  obsahu,  navzájom  absolútne  vylučovať

(v dôsledku čoho jeden prvok môže vždy patriť len do jednej kategórie), tkvie pod-

ľa Dismana v tom, že

„v kvalitatívnej štúdii nemusí byť požiadavka, aby použité kategórie boli vzájomne exkluzív-
ne, striktne dodržiavaná. Zmyslom kódovania je tu pomôcť nám nájsť určité koncepty, pred-
mety, analytické kategórie, nie ich počítať“. (Disman, 2002, s. 319; zdôraz. v orig.)

Bez ohľadu na to, že sa vo výskume vždy operuje s istými premisami, že na zá-

klade predchádzajúceho systematizovaného pozorovania spravodajstva (či už usku-

točnených výskumov) má každý bádateľ určitú predstavu o jeho tematickej štruk-

túre, pri tematickej analýze spravodajstva je napr. ťažké (ak nie nemožné) vopred 

definitívne stanoviť všetky témy, ktoré sa budú v analyzovanej vzorke vyskytovať, 

či  apriórne  určiť,  do  ktorej  kategórie  treba  určitú  tému zaradiť.  Bez  dôkladnej 

znalosti skúmaných textov hrozí ocitnutie sa v štádiu, keď sú tematické kategórie 

priširoké,  v  dôsledku  čoho  majú  malú  výpovednú  hodnotu  (podobne  je  to

s vytváraním kategórií typu „iné“, ktoré možno výstižne nazvať „odpadkové koše“; 

Surynek – Komárková – Kašparová, 2001, s. 133).

Ako metodologická inšpirácia – hoci neuplatnená „naplno“ vo svojej pôvodnej 

podobe – v tomto smere poslúžila tzv. metóda konštantného porovnávania (angl. 

constant comparative method),  ktorá spočíva v niekoľkostupňovom, postupnom 

upresňovaní,  zužovaní  či  rozširovaní,  preskupovaní  kategórií  aj  počas  samotnej 

analýzy. Konštantné porovnávanie je pôvodne súčasťou zakotvenej teórie (groun-

ded theory) vytvorenej Barneym Glaserom a Anselmom Straussom. Samotní autori 

povahu metódy formulujú týmito slovami:
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„Keď si výskumník v procese vytvárania teórie prehliada svoj materiál, neustále svoje teore-
tické koncepty preskupuje a reintegruje... [...] Účelom metódy konštantného porovnávania, 
súčasnej aplikácie kódovania a interpretácie, je vytvárať teóriu systematickejšie, než je to pri 
druhom prístupe [testovaní hypotéz] (Glaser – Strauss, 1967, s. 102, cit. in Disman, 2002,
s. 301; zvýr. v orig.)

Typické členenie tém, používané pri obsahovej analýze spravodajstva, možno 

nájsť napr. v štúdii Dany Kováčovej (1998, s. 144). Autorka podľa „oblastí spolo-

čenského života“ vyčleňuje 30 rôznych tém. Jej kategorizáciu pre názornosť uvá-

dzam v tabuľke v prílohe 5. Takéto členenie som však zamietol, pretože, nazdávam 

sa, by výsledné triedenie správ skôr „rozdrobilo“:

– v týždňovej vzorke spravodajstva,  navyše,  pri  vynechaní zahraničných správ

a eliminácii krátkych správ zo vzorky, by niektoré témy neboli zastúpené vô-

bec, iné by sa stali jediným zástupcom svojej kategórie,

– niektoré kategórie sa dajú efektívne zastrešiť metakategóriami – napr. „korup-

cia“ ako významná téma spravodajstva (postavená na sociálne zodpovednej kon-

ceptualizácii žurnalistiky ako „strážneho psa demokracie“) sa týka viacerých ob-

lastí sociálneho života (napr. politika, súdnictvo, zdravotníctvo a i.).

Druhé odôvodnenie  odmietnutia  „tradičných tém“ používaných pri  skúmaní 

obsahovej štruktúry spravodajstva určila aj (vzorová) koncepcia skúmania formá-

tov  pochádzajúca  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, s. 201). Formát, ako 

to syntetizuje McQuail pri  interpretácii  Altheidových postulátov (1987, s.  201), 

„transcenduje osobitosti udalostí a dáva spoločný tvar zaobchádzaniu s pomerne 

rozdielnymi spravodajskými príbehmi“.

Podobne ako korupcia, i kríza je, na jednej strane, širokou témou, ktorá sa tiah-

ne mnohými správami (od medzinárodnej politiky až po susedské nezhody), na 

strane druhej, práve takéto abstraktné vymedzenie tém, domnievam sa, sprístup-

ňuje zaujímavé analytické možnosti: umožňuje skúmať správy nie v rámci tradič-

ného informačného modelu (spravodajstvo ako informačná inštitúcia), ale naopak 
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v rámci diskurzívneho modelu, podľa ktorého je spravodajstvo špecifickým verej-

ným diskurzom reflektujúcim určité hodnoty, názory, presvedčenia (slovom ide-

ológiu) určitej spoločnosti.

Podľa diskurzívnej  perspektívy spravodajstvo nie  je  „iba“  (resp.  dominantne) 

zdroj  informácií,  ale prostriedok definovania situácie,  spôsob, ako sa pozrieť  na 

svet z „nášho“ pohľadu (t. j. pohľadu našej kultúry), ako zistiť, čo je dobré, a čo zlé. 

Publikum nezaujmú samotná existencia a „bežný chod“ zdravotníctva či polície, 

ale  to,  že  sa  v  týchto  oblastiach  deje  niečo  podstatné,  čo  si  zo  spoločenského 

hľadiska zasluhuje pozornosť, pretože je to buď príkladné, alebo zavrhnutiahodné.

Diskurzívna paradigma výskumu komunikácie čerpá aj z chápania komunikácie 

ako rituálu (pozri s. 15 a pozn. 2 na s.  134): preto za podstatu správ nepovažuje 

konkrétnu, meniacu sa informáciu,  ale „príbeh, ktorý [ľudia] už predtým prav-

depodobne počuli“ (Altheide – Michalowski, 1999, s. 479, op. cit.; porov. aj kapito-

lu Spravodajské formáty, s. 138) Typickými „veľkými príbehmi“ (grand narratives), 

viazanými na našu kultúru, sú napr. „morálne zlyhanie“ (napr. odhalenie skorum-

povaných policajtov vo Vyšnom Nemeckom, všetky televízie, 14. 12. 2005) alebo 

„šťastný život aj bez peňazí“ (reportáž o šťastnom živote bezdomoveckého páru, 

TV Markíza, 13. 12. 2005)128

Vychádzajúc z rozpracovania problematiky v 4. kapitole, formáty sú praktický-

mi „šablónami“ a „formátové charakteristiky [...]  sú efektívne bez ohľadu na ob-

sah“ (Altheide – Snow, 1991, s. 18 – 19) Ani mne teda nepôjde o analýzu zobrazo-

vania jednotlivých sociálnych oblastí, ale o odhalenie rutín, vzorcov v spravodaj-

skom referovaní o všeobecných témach, ktoré možno identifikovať v spravodaj-

ských naratívoch.

128 Ako vidno, ani zďaleka nejde o príbehy charakteristické len pre spravodajstvo a len pre súčas-

nosť.
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Témy som napokon roztriedil do niekoľkých kategórií, s ktorými som vstupoval 

do jemnejšej analýzy. Pri každej, podľa potreby, naznačujem, ktoré okruhy problé-

mov som do nej zaradil:

1.  kriminalita, zločin, podvod,

2.  náprava (spoločenského) problému (súdny proces, vyšetrovanie, nešťastie),

3.  kontradikcia, konflikt (politika, vlastnícke vzťahy, výstavba a pod.),

4.  korupcia, zlyhanie a prekročenie právomocí verejných predstaviteľov,

5.  rokovanie verejných predstaviteľov (napr. parlament),

6.  stav spoločnosti (školstvo, ekonomika),

7.  sociálna dysfunkcia (nezamestnanosť, bezdomovectvo, zlé platové podmienky),

8.  prezentácia výsledkov verejnej kontroly (potraviny),

9.  vyrovnávanie sa s históriou (sprístupnenie historických dokumentov, pamätní-

kov),

10. modernizácia, pokrok (rekonštrukcia, zavádzanie nových technológií),

11. varovanie, rada, návod (počasie, spotrebiteľské varovanie),

12. životné prostredie a ekologické správanie (ochrana zvierat, udržateľnosť život-

ného prostredia),

13. kultúrno-spoločenské podujatie (napr. výstavy),

14. zdravie a životospráva (stravovanie, duševné zdravie, hygiena),

15. ohrozenie zdravia (hroziaca epidémia, možnosti záchrany),

16. nešťastie, nehoda (úmrtie),

17. reflexia médií (nakrúcanie filmu),

18. hobby,
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19. problém(y) bežných ľudí (jednotlivcov, rodín, aj vzťahy),

20. škandál (udalosť vyvolávajúca spoločenský rozruch),

21.kuriozita.

Po podrobnejšej analýze som vyčlenil ešte ďalšie tri tematické kategórie:

22. aplikácia,

23. ľudský osud ako emotívna kategória,

24. kríza.

Nie je neprípustné – ale ako som konštatoval, výlučnosť tematických kategórií 

nie je v toto 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 (najmä, ale nielen) kombinujú abstraktnú a konkrétnu prezentáciu tém 

– napr. sociálny či ekonomický problém a jeho dosah na život bežných ľudí 

(napr. správa o depresii ako rozšírenom ochorení so spoveďou konkrétnej pa-

cientky – STV, 14.  12.  2005;  správa o spokojnosti  ľudí  s  platom obsahujúca 

štatistiky i výpovede konkrétnych ľudí – Markíza, 13. 12. 2005).

Správy zatriedené do týchto kategórií som v príslušnej časti analytického proce-

su skúmal v rámci každej z kategórií zvlášť. V rámci analýzy som ešte, ako som 

uviedol, jednotlivé kategórie upresňoval a prepájal na základe podobných a odliš-

ných znakov.
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6 INTERPRETÁCIA HLAVNÝCH ZISTENÍ ANALÝZY

   A REFLEXIA VÝSKUMU

V tejto  kapitole  predkladám zistenia  svojej  analýzy,  uskutočnenej  na  vzorke 

spravodajstva plnoformátových slovenských televízií z roku 2005 (viac v časti Roz-

sah vzorky a voľba časového obdobia, s. 147). Z dôvodov, vysvetlených v 5. kapi-

tole (na s. 164), koncentrujem svoju pozornosť na analýzu domácich reportážnych 

správ. Základná otázka, ktorú sa analýzou snažím zodpovedať, znie: aké sú jednot-

livé spravodajské formáty, resp. explicitnejšie – v čom spočíva rozdiel medzi žán-

rovo rovnakými, no tematicky odlišnými správami. V záujme väčšej prehľadnosti 

textu som uprednostnil prezentáciu komplexnejších výsledkov zovšeobecňujúcich 

výsledky pre všetky televízie (ak boli medzi televíziami výraznejšie rozdiely, po-

ukázal som na ne priamo v texte). V závere predostieram zrhnujúcu interpretáciu 

čiastkových zistení analýzy prezentovaných v tejto kapitole.

Dokladový materiál,  ktorý zaraďujem priamo do textu, z úsporných dôvodov 

označujem kombináciou skráteného názvu televízie (Ma – TV Markíza, JOJ, STV) 

a skrátenou formou dátumu vysielania správy (zaznačujem iba deň, napr. 14 zna-

mená 14. 12. 2005). Komplexná forma uvádzania zdroja je teda napr. Ma-16 (tzn. 

správa odvysielaná TV Markíza 16. 12. 2005). Všetky citáty zo spravodajstva píšem 

bez  úvodzoviek,  ale  graficky  ich  odčleňujem  (odsadenie,  kurzíva)  a  priebežne 

číslujem.

V rámci každej témy stručne uvádzam zásadné výsledky, vyplývajúce zo sledo-

vania charakteristík vymenovaných v časti Postup pri analýze správ (s. 165), zhŕ-

ňajúc ich pod označenie  rámcové črty (zvuková stránka, vizuálna stránka, vystu-

povanie subjektov, osobitne redaktorov, naratívna štruktúra – usporiadanie kľúčo-

vých sekvencií). Keďže kategórie sa v tomto type výskumu môžu prekrývať (a aj sa 

reálne prekrývajú, porov. s. 171), stráca zmysel hovoriť o  špecifikách tematickej 

kategórie. Na ilustráciu bližšie rozoberám aj niektoré zo správ v tematickej kategó-

rii, resp. tematicky najrelevantnejšie časti správ.
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6.1 Spravodajské formáty – spôsoby spracovania tém

6.1.1 Kriminalita, zločin, podvod

Rámcové črty

Využitie autentických policajných záberov. Výpovede zástupcov polície s dôra-

zom na faktografické informácie. Vyjadrenia o hroziacom treste pre páchateľov. 

Potenciálna  identifikácia  kamery  s  pohľadom  páchateľa  alebo  obeťou.  Reakcie 

bežných ľudí na zločin (vox populi).

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Prototypom „tradičnej“ kriminálnej správy je príspevok o policajnej razii v ne-

legálnej výrobni CD nosičov v Košiciach (Ma-12). Využíva autentické policajné zá-

bery (na rozdiel od snímania typického pre spravodajstvo je rýchlymi pohybmi 

kamery a detailnými zábermi zdôraznená dokumentačná funkcia záberov). K akcii 

sa vyjadruje zástupca polície. Vzápätí sa redaktor v ankete necháva odpovedať ľudí 

na (nevyslovenú) otázku, či už o podvode počuli. Nasleduje policajné vyjadrenie

o hodnote zaistených vecí a reportáž končí stand-upom s výpoveďou o hroziacich 

trestoch.

Infotainmentovú formu má správa o podvodných samoamputáciách (Ma-16). 

Na úvod redaktorka, držiac v ruke nôž (pozri obrázok 16a), konštatuje:

(1) Podvodníci, zdá sa, presne vedia, čo si majú takýmto nožom odrezať, aby na tom 
poriadne zarobili.

V správe je zaradená ilustračná grafika, v ktorej sa postupne „oceňujú“ jednotli-

vé prsty (obrázok 16b). Redaktorka v závere odrádza divákov:

(2) Ak si teda chcete zlepšiť svoju finančnú situáciu takýmto spôsobom [odrezaním prs-
ta, pozn. M. B., pozri obrázok 16c], radšej na to rýchlo zabudnite. Okrem toho, že si  
ublížite na celý život, môžete si aj pekných pár rokov posedieť za mrežami. (Ma-16)

Jej slová potvrdzuje výpoveď policajného predstaviteľa:
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(3) Za poistný podvod hrozí trest odňatia slobody od troch do dvanástich rokov. (Ma-
16)

V tejto správe teda ide o prelínanie formátu pre podvod/zločin (vyjadrenia zá-

stupcov poisťovní, polície) a senzáciu/kuriozitu (najmä vystupovanie redaktorky

a grafika).

Obrázok 16 Ukážky k správe o podvodných samoamputáciách

Televízie pri referovaní o kriminalite využívajú aj identifikáciu s páchateľom 

alebo (potenciálnou) obeťou, čo bola donedávna doména fiktívnych kriminálnych 

programov.

V reportáži o odhalení nelegálnej baliarne mäsa v Maďarsku (JOJ-15) a objavení 

73 ton pokazeného hydinového mäsa sa redakcia zjavne nedostala k autentickým 

záberom z baliarne, a tak ich nahradila zábermi, v ktorých kamera neustále rýchlo 

prehliada mäso vystavené v chladiacich boxoch v mäsiarstve a mäsiarske pulty. 

Rýchlosť  pohybu  kamery  a  opakované  zaostrovanie  na  kusy  mäsa  simulujú 

skúmavý, podozrievavý pohľad (napr. zákazníka).

Podobne správa o priemyselných kamerách a iných „kurióznych“ predmetoch 

ako objektoch krádeží (JOJ-18), sa začína viacnásobným zoomovaním na kamery 

umiestnené v exteriéroch (na budovách, stĺpoch a pod.), čo evokuje pohľad pácha-

teľa, ktorý si vyberá svoju „korisť“. Ďalšie prípady krádeží sú komentované ľuďmi 

na ulici, pričom sa, paradoxne, skôr pozitívne hodnotí absurdnosť vzniknutých si-
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tuácií  („Sranda! “  ako  reakcia  na  vykradnutie  policajného  auta  pred  policajnou 

stanicou) či vynaliezavosť zlodejov:

(4) To je typická ukázka, že český zloděj si najde vždycky řešení. (JOJ-18)

Pri poslednej spomenutej správe sa vyskytol spôsob spracovania, s ktorým som 

pri konštrukcii tematických kategórií nepočítal a ktorý som pracovne nazval ap-

likácia (pozri časť Aplikácia, s. 203).

6.1.2 Náprava spoločenského problému

Rámcové črty

Rekapitulácia, resp. rekonštrukcia prípadu s využívaním už odvysielaných (ar-

chívnych) záberov. Uvádzanie udalosti do nového kontextu. Vyjadrenia príslušní-

kov polície, resp. iných vyšetrovateľov, sudcov, advokátov a pod. Utajovanie sved-

kov (zmena hlasu, rozmazanie obrazu a pod.),  utajovanie identity sudcov (tváre 

zásadne mimo záberu). Snímanie obvinených v sprievode policajtov. Vyjadrenia

o hroziacom alebo už uloženom treste pre páchateľov.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Ako bolo naznačené v zozname tematických kategórií (s. 170), do druhej kate-

górie možno zaradiť správy o priebehu vyšetrovaní, súdnych procesov a pod.

Hoci  vo  verejnosti  často  zaznieva  názor,  že  v  spravodajstve  je  veľa  zločinu,

v skutočnosti sa tu oveľa častejšie vyskytujú správy o riešení kriminálnych prípa-

dov. To by mohlo naznačovať, že najdôležitejšie nie je to, že sa trestné činy stali 

(dejú), ale omnoho podstatnejšie sú informácie o tom, ako sa verejnosť prostredníc-

tvom štátnych orgánov dokáže s kriminalitou vyrovnať. (Môžeme hovoriť o orien-

tácii spravodajstva na konzekvencie miesto orientácie na informovanie o aktuál-

nych činoch.)
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Príčinou preferovania vyšetrovaných zločinov pred aktuálnymi je však zrejme 

aj nedostatok informačných materiálov, resp. nie dostatok takých, ktoré by vyho-

vovali televízii (napr. zábery z miesta činu). Navyše, spravodajské krytie vyšetro-

vacích a súdnych procesov v mnohom závisí od inštitucionalizovaných zdrojov in-

formácií, ktoré sa samy dôsledne starajú o pravidelné informovanie médií (napr. na 

tlačových konferenciách, prostredníctvom tlačových správ a pod.).

Totožnou funkciou reportáží zaradených do tejto kategórie je ukázať, ako (resp. 

či) funguje spravodlivosť, vyvíjať tlak na verejnú mienku, pripomínať krivdy, ktoré 

nie sú vyriešené, „osviežovať“ kolektívnu pamäť. Preto majú správy o vyšetrova-

niach a súdoch napriek mierne odlišnej tematike mnohé charakteristiky spoločné.

V rekapitulačnej  časti  reportáží  (náčrt  toho,  ako sa  trestný čin stal,  prehľad 

doterajšieho priebehu vyšetrovania či súdneho procesu) sa často využívajú audi-

ovizuálne materiály, ktoré už televízia odvysielala – niekedy nanovo zostrihané, 

inokedy však v identickej podobe. V tejto súvislosti Altheide hovorí:

„Predchádzajúci výskum odhalil fakt, že spravodajcovia často zaraďujú ‚archívnu‘ nahrávku 
a  ‚staré‘ reportáže do nových (porov. Altheide, 1976),  takže akákoľvek aktualizácia alebo 
prehľad reportáže obyčajne úzko súvisí s tým, čo bolo odvysielané. V tomto zmysle televízne 
správy často referujú o sebe.“ (Altheide, 1987, s. 72)

Kamera sa v reportážach zo súdnych siení zameriava na snímanie obvinených 

(v niektorých prípadoch to médiám nie je umožnené a záber na neutrálne miesto 

miesto  siene  sa  doplní  zvukovým  záznamom  výpovede  svedka,  obžalovaného

a pod.; pozri obrázok 17a, 17b). Viacero záberov ukazuje policajtov, ktorí privádza-

jú obvinených do miestnosti alebo ich v nej strážia, ukazujú im, kam si majú sad-

núť a pod. Súdna sieň je v niektorých záberoch prázdna, pretože sudcov z dôvodu 

ich ochrany nemožno snímať (obrázok 17b); ani v interview so sudcami nevidno 

ich tváre (obrázok 17c). Osobitnú zmienku si zaslúži frekventované detailné zo-

brazenie štátneho znaku (často so zvýraznením jeho dominantného umiestnenia

v súdnej sieni pomocou zmeny uhla snímania; obrázok 17b), ktorý má v tomto 

prípade reprezentovať absolútnu autoritu a spravodlivosť.
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Obrázok 17 Vizuálne riešenie zákazu snímania osôb v súdnej sieni

Rovnako ako pri  správach z prvej  kategórie,  aj  tieto správy spravidla končia 

hrozbami trestov. Na záver reportáže o fingovanej krádeži šperkov na banskobys-

trickej čerpacej stanici (Ma-12) redaktor vyslovuje hodnotenie:

(5) Vidina rýchleho zisku sa pre páchateľov po pol roku premenila na oveľa nepríjem-
nejšiu realitu. Vo väzení si odsedia 3 až 8 rokov. (Ma-12)

Podľa reportáže vracajúcej sa po roku k havárii autobusu na českom odpočívad-

le Devět křížů vyšetrovanie prípadu nepokročilo, a tak, zdá sa, poskytuje isté „za-

dosťučinenie“ aspoň ľútosť vodiča, vyjadrená záverečnými slovami redaktora, no 

hlavne samotného vodiča:

(6) [redaktor:]  Na výsledky vyšetrovania už rok čakajú nielen rodiny obetí, ale najmä  
samotný vodič autobusu, ktorý sa uzavrel do seba a nikam nechodí. A na noc s tra-
gickým číslom 13 nikdy nezabudne.
[vodič:]  Radšej by som bol medzi tými mŕtvymi, ako som tuná. Verte mi... že... tá  
smrť by bola pre mňa snáď ľahšia, ako je toto. (Ma-13)

6.1.3 Kontradikcia, konflikt

Rámcové črty

Vizuálne  posilňovanie  konfliktu  (napr.  rozdielne  uhly  snímania).  Časté  zo-

brazovanie konfliktu s príklonom k jednej z perspektív, hoci len implicitným (spô-

sob  snímania,  „poľudšťovanie“  jednej  strany  konfliktu  emotívnymi  zábermi).

V prípade „bežných ľudí“ používanie emotívnych záberov, v ktorých zúčastnení 

impulzívne obhajujú „svoju pravdu“ (čo sa odráža najmä v gestikulácii).
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Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Hoci konflikt, napätie,  protirečenie sú inherentné vo viacerých správach, do 

tejto kategórie som zaradil štyri správy. Prvá sa týka nezhôd medzi vládou a mimo-

vládnymi organizáciami, v ďalších dvoch sa riešia vlastnícke vzťahy.

Správa o spore o rozdelenie peňazí z eurofondov (STV-12) je príkladom kon-

fliktnej situácie na inštitucionálnej úrovni. Napriek ostro kontradiktórnym stano-

viskám sú  tu  vyjadrenia  jednotlivých strán omnoho  uváženejšie  než  v  prípade 

„bežných ľudí“, čo sa pravdepodobne odvíja od všeobecne vyššej mediálnej kom-

petencie verejne činných osôb (v zmysle poskytovania stanovísk médiám). Toto 

tvrdenie sa vzťahuje aj na politické konflikty.

Evidovaný rozdiel medzi dvomi podkategóriami však bol nepochybne spôsobe-

ný aj tým, že v prípade reportáží o konfliktoch bežných ľudí boli zábery získané 

nakrúcaním priamej konfrontácie. Preto väčšia uvoľnenosť a pokoj badateľný vo 

vyjadreniach politikov môže byť dôsledkom nepriamej, sprostredkovanej konfron-

tácie (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 18).

Obrázok 18 Zvýšená emotívnosť správ o konfliktoch „bežných ľudí“

Prvá z nich (Ma-14) sa týka vlastníctva parku v obci Lada pri Prešove. Majiteľka 

v nej tvrdí, že časť parku patrí jej, starosta to odmieta. Dvaja respondenti i starosta 
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poukazujú na obľúbenosť parku verejnosťou – ide o emocionálne pseudoargumen-

ty vyznievajúce v neprospech údajnej majiteľky.

Druhú príspevok (JOJ-16) približuje konflikt medzi rodinou a realitnou kance-

láriou. Tá tvrdí, že manželia Žigovci byt predali, oni tvrdia opak. Situácia sa vy-

hrotila 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 zvý-

hodňuje manželov Žigových (odkazovaním na mýtus rodinnej súdržnosti):

(7) [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)

Zaujímavou  je  aj  skutočnosť,  že  komunikačná,  symbolická  bariéra  medzi 

stranami  sporu  je  v  oboch  „ľudských  príbehoch“  materializovaná.  V  reportáži

o parku je viackrát nasnímané rozdelenie lavičky na „súkromnú“ a „obecnú“ časť 

natiahnutým drôtom (obrázok 19a); v správe o zamrežovaní bytu je materiálnou 

bariérou práve samotná mreža (obrázok 19b).

Obrázok 19 Materializácia symbolických bariér v správach

Správu o konflikte spravidla ukončuje deklarácia, že o pravde niektorej zo strán 

musí  rozhodnúť nezávislý súd (pokiaľ súdne konanie prebieha alebo sa plánuje 

jeho iniciovanie). Nie je to ale jediná možnosť – v analyzovanej správe o eurofon-

doch sa na konci vyskytlo pohrozenie jednej zo strán odstúpením od spolupráce na 
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spoločných projektoch v prípade, že sa nedôjde k dohode. Redaktor v záverečnom 

stand-upe:

(8) Zástupcovia mimovládnych organizácií sa spolu s predstaviteľmi Ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja opäť stretnú zajtra. Ak nenájdu spoločnú reč, do vý-
borov, ktoré kontrolujú používanie peňazí z eurofondov, sa nevrátia. (STV-12)

6.1.4 Korupcia, zlyhanie a prekročenie právomocí verejných predstaviteľov

Rámcové črty

Podrobné vyrozprávanie udalostí. Najmä v prípade dokázaných skutkov aj in-

formácia o hroziacich trestoch. Využitie vox populi. Odvolávanie sa na negatívnu 

verejnú mienku, na rozšírenosť povedomia o skorumpovanosti či neprofesionality 

sociálneho (sub)systému.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

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 oby-

vateľov 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 spoveda-

ním miestnych obyvateľov a ich neochotou odpovedať:

(9) [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)
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TV JOJ udalosť prezentovala, s pomocou výpovedí v ankete, ako „nič, čo by sa 

nedalo čakať“, ako „verejné tajomstvo“:

(10) [redaktor:]  [Úplatky]  sú na východnej hranici od nepamäti verejným tajomstvom,  
len málokto o nich dokáže 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)

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 rekapitulujúce pochybenia slovenských lekárov. TV Markíza, podobne ako 

TV JOJ v predchádzajúcej správe o razii na skorumpovaných policajtov, konštatuje 

„normálnosť“, „očakávateľnosť“ zlej situácie v zdravotníctve, ktorú moderátorka už 

v prvej vete formuluje:

(11) Prešľapy slovenských lekárov a zdravotníkov sú u nás zrejme na dennom poriadku.  
(Ma-14)

Obe správy o zlyhaní zdravotníkov sa začínali vyrozprávaním rovnakého od-

strašujúceho príbehu tehotnej ženy, ktorá v nemocnici nečakane zomrela krátko 

po pôrode. Správa v STV navyše získala podstatne väčší význam tým, že nasledova-

la bezprostredne po reportáži o vyskočení čerstvej matky z okna trenčianskej pô-

rodnice (STV-14; príspevok som zaradil do kategórie nešťastí, pozri s. 197).

V správe o pochybnej súťaži o záchranné stanice (JOJ-16) sa kritizujú výsledky 

súťaže, podľa ktorých syn poslanca parlamentu dostal možnosť prevádzkovať zách-

rannú stanicu v schátranej budove. Pri snahe získať stanovisko poslanca sa zdôraz-

ňuje jeho neochota vyjadriť sa, hoci samotný výrok – aj ráznosťou intonácie – tak 

priamo nevyznieva:
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(12) [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 bo-
hužiaľ... ja sa k tomu už nebudem vyjadrovať.“ (JOJ-16)

Redaktorka po uvedení ďalších podobných prípadov ukončila správu slovami:

(13) Nad záchrankami sa teda vznáša pochybnosť, či nezvíťazil vplyv a peniaze nad pa-
cientom. (JOJ-16)

Príspevok o spame šírenom Slovenskou poštou (JOJ-14) reprezentuje tému pre-

kročenia  právomocí  –  nie  však individuálnymi verejnými predstaviteľmi  (napr. 

správa o tom, ako si poslanci na poslanecké lístky kúpili viacero miesteniek vo 

vlaku InterCity, a potom ich nevyužili a celý vozeň bol počas cesty oficiálne „obsa-

dený“, no v skutočnosti poloprázdny; STV-18), ale dôležitou verejnou inštitúciou. 

Normatívny kontext informovania tu efektívne podčiarkuje vyjadrenie zástupcu 

Asociácie internetových médií:

(14) To je niečo neprípustné a nemalo by sa to diať. (JOJ-14)

6.1.5 Rokovanie verejných predstaviteľov

Rámcové črty

Zábery na akt rokovania (ak nie je neverejné) doplnené asynchrónnym komen-

tárom redaktora. Pri rokovaní parlamentu zábery na tabuľu s výsledkami hlasova-

nia. Reakcie jednotlivých strán, napr. poslancov (sústredenie sa na lídrov a osoby 

správajúce  sa  kontroverzne).  U  komerčných  televízií  snaha  zachytiť  okamžité 

emotívne reakcie. Potenciálne reakcie expertov (napr. politológov, ekonómov).

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii:

Vo všetkých troch televíziách sa dňa 13. 12. 2005 objavili správy o schválení 

štátneho rozpočtu na rok 2006. Ich spoločným znakom bolo sústredenie sa na opo-

zičných  poslancov,  ktorí  hlasovali  v  rozpore  s  oficiálnymi  stanoviskami  strán, 
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ktorých sú členmi (Bohumil Hanzel,  Beáta Brestenská a i.).  Vzápätí  nasledovali 

reakcie vedenia strán a straníckych kolegov na postup „rebelov“:

(15) [redaktor:]  To [že ide o nehospodárny rozpočet, pozn. M. B.]  si však nemyslel po-
slanec Smeru Hanzel. Opäť hlasoval s koalíciou, za čo ho zrejme neminie stranícky 
trest.
[Bohumil Hanzel:] Preto, lebo si myslím, že ten rozpočet je v poriadku.
[Robert Fico:]  Už sme predsa pána Hanzela dostali preč z rozhodujúcich orgánov 
strany... (STV-13)

Celkovo  boli  tieto  reportáže  spracované  výrazne  odlišne:  od  neutrálneho 

podania STV cez infotainmentový štýl so „zábavnou bodkou“ TV Markíza až po 

zábavné spracovanie, ktoré zvolila TV JOJ (napr. informácie o uzatvorených stáv-

kach poslancov,  použitie  hudby).  Tieto  správy možno nájsť  na  CD priloženom

k práci.

Redaktorka  TV  Markíza  komentovala  záber  na  usmievajúceho  sa  Ľudovíta 

Kaníka nasledovaný zábermi na gestikulujúcich poslancov (dokonca s grafickým 

zvýraznením pohybujúcej sa ruky Róberta Kaliňáka červeným kruhom; pozri ob-

rázok 20a):

(16) Už nie v pohodlnom ministerskom kresle, ale postojačky na balkóne sledoval hlaso-
vanie aj Ľudovít Kaník, ktorého takto pobavila možno aj posunková reč, signály či  
nervózne ruky poslancov. (Ma-13)

Podobne redaktorka TV JOJ skonštatovala:

(17) Rozpočet tento rok prešiel hladšie ako hladko. Dokonca zaň hlasovali aj niektoré 
opozičné tváre a, ako to už býva, ani dnes v parlamente nebola nuda. (JOJ-13)

Jej slová boli nasledované zábermi na zabávajúcich sa poslancov (obrázok 20b, 

20c), podfarbenými energickou orchestrálnou hudbou.

Redaktorka TV Markíza nakoniec v stand-upe zhrnula záver dňa:

(18) Na už tradičnú bodku za novým rozpočtom si poslanci tentokrát museli počkať až  
do úplného konca rokovacieho dňa. Podľa našich informácií sa totiž politici obávali,  
že by sa potom v spravodajstve oveľa viac hovorilo o tom, kto koľko vypil,  ako
o schválenom rozpočte. Za prísne zavretými dverami sa teda zhruba teraz pripíja  
sektom a rizlingom. (Ma-13)
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Obrázok 20 Sústredenie sa na gestikuláciu poslancov

6.1.6 Stav spoločnosti

Rámcové črty

Prezentácia  faktov  vo  forme  súvislejších  komentárov,  resp.  tabuliek,  grafov

a vyjadrení expertov. Frekventované využívanie ilustračných záberov. Ilustrácia 

trendov na konkrétnych ľuďoch.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

V STV i TV Markíza boli 14. 12. 2005 odvysielané výsledky hodnotenia sloven-

ských univerzít Akademickou ratingovou a rankingovou agentúrou (ARRA). Pri 

prezentácii sa striedali ilustračné zábery získané zo školského prostredia. Výsledky 

hodnotenia  kvality  škôl  prezentovali  zástupcovia  agentúry,  STV  si  vypomohla 

grafikou. Obe televízie oslovili najlepšie a najhoršie hodnotené univerzity.

Iný postup bol zvolený v reportáži o spokojnosti obyvateľov Slovenska so svo-

jím platom. Nešlo tu totiž o hodnotenie organizácií; správa – hoci bola postavená 

na štatistikách – sa priamo vzťahovala na jednotlivcov. Temer všetky štatistické in-

formácie prezentovala moderátorka, potom redaktorka „konfrontovala“ štatistiky 

so skutočnosťou priamo na ulici v ankete:
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(19) [moderátorka:]  Každý štvrtý Slovák je spokojný so svojím platom. Priemerná čistá  
mesačná mzda je pritom na slovensku asi 12 a pol tisíc korún. K tomuto prekvapivé-
mu zisteniu dospel prieskum spoločnosti GfK. Takmer 30% Slovákov považuje za  
úplne ideálny plat 15 až 20 tisíc korún mesačne v čistom.
[redaktorka:] Miniprieskum sme si urobili aj my, a to v hlavnom meste a zdá sa, že  
skutočne nie sme nároční. (Ma-13)

Nasledovali výroky riaditeľa výskumnej agentúry, ktoré sa striedali s komentá-

rom redaktorky sprevádzanom ilustračnými zábermi (napr. na pracovníka banky 

prepočítavajúceho bankovky).

Využívanie rozmanitých možností konkretizácie zložitých konceptov sa pri in-

formovaní o abstraktných javoch, akými sú napr. stav a vývin určitej oblasti, pova-

žuje za ideálny spôsob prezentácie:

„Konkrétne slová a obrazy sú pre divákov jednoduchšie zapamätateľné, avšak nie všetky 
správy sú o konkrétnych veciach. Výskum zistil, že keď sa zaoberáte abstraktnými témami, 
napríklad ekonomikou alebo vedou,  ‚vybudovanie‘ vzťahov medzi prvkami správy pomáha 
divákom  porozumieť  základným  myšlienkam.  Používajte  teda  grafiku,  ktorá  znázorňuje 
vzťahy, miesto nespracovaných údajov a čísel. Alebo nájdite obrazový materiál, ktorý ilus-
truje koncept konkrétnym spôsobom.“ (Lang – Potter, 2006)

6.1.7 Sociálna dysfunkcia

Rámcové črty

Charakteristika  problému  pomocou  ľudských  príbehov.  Angažovanosť 

spravodajcov  v  úmysle  upozorniť  na  problém  alebo  vyzdvihovanie  schopnosti 

problém (vy)riešiť.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Pod túto kategóriu spadá množstvo spravodajských príspevkov odvysielaných

v sledovanom období. Po hlbšej analýze by sa dali rozdeliť na správy, ktoré ne-

priaznivý stav ovplyvňujúci život ľudí iba opisujú a tie, v ktorých sa prezentuje 

možné riešenie. Prvý typ je skôr snahou o „prebudenie“ verejnosti zo stavu ľahos-

tajnosti k problému. Vyznenie príbehov druhého typu je zvyčajne veľmi pozitív-

ne: ukazujú, že spoločnosť si v závažných sociálnych otázkach vie poradiť, že sa
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o (finančne, vekovo a inak) slabších vie postarať. Napr. správa o novom hospici

v Lučenci obsahuje potvrdenie o legitímnosti takéhoto riešenia problému starostli-

vosti o smrteľne chorých ľudí:

(20) [redaktorka:] Mnohí ľudia majú z toho, že sem svojho príbuzného dali, akýsi pocit  
viny. Pritom sami doma mu nevedeli pomôcť tak, ako je to možné tu.
[lekárka:] Nie je to hanba, ani trošku to nie je hanba, pretože oni už doma nevládzu  
pomáhať im. (JOJ-12)

Prvá skupina sociálnych dysfunkcií je 15. 12. 2005 vo všetkých troch televíziách 

reprezentovaná reportážnou správou o Rómoch v sociálnej núdzi, žijúcich v osade 

pri  Michalovciach,  ktorí  pijú  vodu  z  rieky  Laborec.  Štruktúra  správ  je  veľmi 

podobná: uvedenie základných údajov, vyspovedanie niekoľkých Rómov (s orien-

táciou  na  zdravotné  dôsledky  pitia  vody),  reakcie  obyvateľov  mesta  a  úradov. 

Všetky televízie využili kontrast Rómov čerpajúcich vodu z rieky a sídliska v poza-

dí (pozri takmer identické zábery na obrázku 21). Kým STV a TV Markíza naz-

načujú  možnosť  riešenia  situácie  pripravovanou  demonštráciou  pred  mestským 

úradom v Michalovciach, TV JOJ necháva prípad otvorenejší:

(21) Riešenie je teda v nedohľadne a Rómovia sú z toho poriadne nervózni, pretože aj  
rieka im už čoskoro zamrzne. (JOJ-15)

Obrázok 21 Vizuálny kontrast majetných a chudobných

Ďalšie správy z tejto skupiny sa venujú napr. stavu vysokoškolských internátov 

(STV-15), bezdomovcom (Ma-13, JOJ-17), samovraždám, nezamestnanosti (STV-

18).
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Riešenia sociálnych problémov sú divákom sprostredkované v správach o tzv. 

hniezdach  záchrany  (STV-14;  Ma-18  –  tu  vrátane  informácií  o  krste  nového 

hniezda v Nových Zámkoch Jánom Tribulom, ktorý je redaktor spravodajstva TV 

Markíza, čiže správa je zároveň určitou sebapropagáciou televízie), o hospici (JOJ-

12)  alebo  o  riešení  nezamestnanosti  košických  Rómov  podpísaním  pracovnej 

zmluvy z iniciatívy železiarní US Steel (STV-13).

6.1.8 Výsledky verejnej kontroly

Rámcové črty

Oficiálne  prezentovanie  výsledkov kontroly,  enumerácia  zistených nedostat-

kov. Reakcie dotknutých obchodníkov. Ankety s kupujúcimi. Situovanie spotrebi-

teľa do pozície ohrozeného, oklamateľného subjektu. „Skúmavé“ zábery na predá-

vané výrobky simulujúce podozrievavý pohľad.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Všetky televízie  priniesli  správy s  dvomi témami:  výsledky kontrol  potravín

v obchodoch a obsahu ftalátov v kaproch predávaných na predvianočných trhoch. 

Všetky správy sú spracované podobne a čiastočne sa prekrývajú s kategóriou č. 11 

varovania a rady.129

129 Správu o potravinových inšpekciách TV Markíza z 12. 12. 2005 podrobne analyzujem (z per-

spektívy teórie positioningu, t. j. diskurzívneho situovania subjektu) aj v štúdii Bočák, 2008c.
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6.1.9 Vyrovnávanie sa s históriou

Rámcové črty

Zábery z pamätných podujatí (koncentrujú sa na oficiálnych predstaviteľov). 

Autentické dobové filmové zábery, fotografie, dokumenty alebo zábery z filmov

s dobovou tematikou. Spomienky obetí, účastníkov, pamätníkov. Hodnotenia his-

torikov.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Dňa 16. 12. 2005 všetky televízie zaradili do svojich spravodajských relácií prís-

pevok o zverejnení zoznamu slovenských židov, ktorým bol počas 2. svetovej voj-

ny zabavený majetok, Ústavom pamäti národa. Zatiaľ čo TV Markíza využila ar-

chívne zábery z prostredia koncentračných táborov, TV JOJ použila na priblíženie 

atmosféry ukážky z filmu Obchod na korze.

STV zvolila kombináciu dobových fotografií a autentických záberov, no taktiež 

odvysielala výpoveď sesterníc Lýdie a Selmy Steinerových, ktorým odviedli rodi-

čov do koncentračného tábora. Mimoriadne emotívne vyznievajú slová, ktoré pod 

lupou číta z dobových novín sama Selma Steinerová:

(22) [redaktor:] [...] Stačila jedna veta.
[Selma Steinerová:]  Prehlasujem, že vo svojom kníhkupectve v Bratislave na Ven-
dútskej 22 nepotrebujem týchto Židov. (STV-16)

Správa STV z 15. 12. 2005 zobrazuje ceremóniu odhalenia pamätníka obetiam 

rómskeho holokaustu počas 2. svetovej vojny. V reportáži sa okrem záberov z po-

dujatia používajú autentické fotografie.

TV JOJ sa 16. 12. 2005 venovala problematike odškodnenia vojnových veterá-

nov. Kompletná správa je použitá v prílohe ako ukážka transkripčného systému

(v mierne upravenej podobe – kvôli väzbe práce), správa v audiovizuálnej podobe 

sa nachádza aj na priloženom CD. Príbeh je vystavaný z priamych svedectiev voj-

nových veteránov, v správe sa synchrónne s komentárom ukazuje, ako veteráni 
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oboznamujú reportérku s udalosťami prostredníctvom svojich rozprávaní a foto-

grafií.

V kategórii  vyrovnávania  sa  s  históriou je  odľahčenejším štýlom spracovaná 

správa o historickom vyvrátení mýtov o „čachtickej panej“ Alžbete Báthoryovej 

(Ma-14). Zhrnutie – s opätovným poukazom na konflikt povestí a histórie, zosob-

nený v autoroch učebnice vlastivedy a oponujúcich historikoch – predkladá redak-

tor v záverečnom stand-upe:

(23) Autor vlastivedy hovorí: „Budujeme v deťoch národného ducha.“ Historik oponuje:  
„Neučia sa pravdu.“ Ministerstvo školstva chce, aby celý problém vyriešili učitelia.  
Je teda len na nich, čo budú Slováci o Báthoryčke vedieť. (Ma-14)

6.1.10 Modernizácia, pokrok

Rámcové črty

Komparácia starého a nového stavu. Opis ekonomických, ekologických a iných 

výhod noviniek. Sústredené snímanie novej technológie/postupu. V prípade ešte 

nerealizovaného projektu (napr. pri architektonických projektoch) simulácia oča-

kávaného stavu.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Spravodajský príspevok o využívaní videokonferenčného tlmočenia pri vybavo-

vaní žiadostí o azyl (JOJ-14, STV-14) 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 pre-

zentovanie novej prevádzky a činnosti jej pracovníkov, verbálna zložka správy sa 

skladala z ocenení rôznych výhod tohto typu vykurovania:
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(24) [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 všet-
kých ochrancov životného prostredia.
[minister životného prostredia:] Biomasa je CO2-neutrálna a druhá vec je, že sa veľ-
mi výrazným spôsobom znížia emisie. (JOJ-16)

Správy o pokroku a modernizácii sú spôsobom, ako ukázať, že spoločnosť napre-

duje, že je „na správnej ceste“. Hoci môžu evokovať úsmevné spomienky na filmo-

vé týždenníky z čias budovania socializmu, aj dnes sa tento pozitívne, ba až nad-

šene ladený formát využíva na prezentovanie niektorých tém. V spravodajstve je 

často pertraktovaná téma medicínskych pokrokov. Vynájdenie vakcíny, oddelenie 

siamských dvojčiat či úspešná nová metóda transplantácie sú prípadmi, myslím, 

natoľko zriedkavými, že za ich frekventovaným umiestňovaním do spravodajstva 

nemožno hľadať primárne informačnú relevanciu (azda skôr kurióznosť), ale treba 

opäť uplatniť rituálovú perspektívu: „seriál“ pozostávajúci zo sérií správ oddelenia 

jednotlivých dvojíc siamských dvojčiat, bude globálne televízne publikum, dovo-

lím si tvrdiť, napäto sledovať dovtedy, kým sa medicínske postupy nezdokonalia 

natoľko, že úspešné oddelenie dvojčiat bude samozrejmosťou. Načrtnutý princíp 

rituálneho seriálu sa vzťahuje napr. aj na vesmírne či podmorské objavy.

6.1.11 Varovanie, rada, návod

Rámcové črty

Ukazovanie celých postupov činností (napr. administratívnych). Grafická vizu-

alizácia zmien (napr. v zákonoch). Definovanie skupín obyvateľstva,  ktorých sa 

správa najviac týka. Vymenovanie štatisticky najrozšírenejších hrozieb. Preventív-

ne varovania pred rôznymi ohrozeniami (počasie,  kriminalita).  Vyjadrenia štát-

nych orgánov a odborníkov. Nabádanie divákov k dôslednému preverovaniu rôz-

nych skutočností.
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Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

V analýze správ z tejto kategórie sa prejavil väčší rozdiel v spracúvaní oboch 

tém, aj keď sa nezriedka obe kombinujú. Varovania sa vyznačujú vyššou negati-

vitou a ich základom býva konštrukcia určitého nebezpečenstva, pocitu ohrozenia 

(porov. Volek, 1998, cit.  na s. 126), napr. nevyspytateľným živlom, ako to bolo

v správe TV JOJ o blížiacej sa víchrici:

(25) 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 pozatvá-
rajte okná. (JOJ-16; podčiarkol M. B.)

Aj správach ostatných televízií sa vyskytovali emotívnejšie prvky, navodzujúce 

atmosféru potenciálneho nebezpečenstva:

(26) Ak sa nachádzate dnes večer v Tatrách, radšej ostaňte doma. (Ma-16)

(27) Už v noci sa teda ukáže, či sa zopakuje tragická história z Tatier z 19. novembra  
[2004, pozn. M. B.]. (STV-16)

Rady sú naopak pozitívne návody na vykonávanie určitých činností, sú to skôr 

akési „sociálne manuály“ jednoducho odpovedajúce na otázku „ako prežiť v no-

vých či zmenených podmienkach“. Reportér sa v snahe poradiť ľuďom vžíva do 

ich pozície, snaží sa určitý problém vyriešiť za divákov a poskytnúť im tak modelo-

vý príklad správania. Napr. 12. 12. 2005 redaktorka STV hľadala možnosti, akými 

by sa dal poslať vianočný stromček. Spravodajstvo týmito postupmi neuľahčuje ži-

vot  len  bežným ľuďom,  ale  zároveň prispieva  k  fungovaniu  rôznych inštitúcií 

(napr. reportáž o tom, ako nakladať so starými preukazmi poistenca zdravotných 

poisťovní, JOJ-12; ako predchádzať okradnutiu vreckovými zlodejmi v predvianoč-

nom  období,  Ma-18).  V  dnešnej  dobe,  ktorá  je  plne  mediatizovaná  (koncept 

mediatizácie pozri s.  34),  by,  zdá sa,  žiadna z inštitúcií  nefungovala  bez médií, 

ktoré dokážu širokému publiku efektívne „pretlmočiť“ rozmanité problémy – od 

verejných po súkromné, od závažných legislatívnych zmien po dôležitosť pravidel-

ného samovyšetrovania prsníkov (mimochodom, v dobe dokončovania tohto textu 
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prebieha v médiách intenzívna kampaň o prechode Slovenskej republiky na spo-

ločnú európsku menu).

V správe  o  podvodných pracovných agentúrach (STV-13)  televízia  odkázala 

divákov na oficiálny internetový register,  v  ktorom si  treba preveriť  povolenie 

pracovnej agentúry, pričom bol snímaný monitor počítača a redaktorka na otvore-

nej internetovej stránke krúžila kurzorom okolo kolónky „číslo povolenia“. O dva 

dni neskôr zas STV varovala pred rizikami nákupu liekov cez internet (STV-15).

TV Markíza predostrela 16. 12. 2005 prípad dôchodcu, ktorý dostal od Slovak 

Telekomu faktúru za používanie internetu vo výške temer stotisíc korún, pretože 

jeho internetové pripojenie bolo zneužité prostredníctvom tzv. dialeru (Ma-16).

TV JOJ varovala rodičov pred tým, že aj ich neplnoletý syn si môže prostredníc-

tvom internetu bez problémov dohodnúť stretnutie s prostitútkou (JOJ-18). V tom-

to prípade redaktor v telefóne simuloval nižší vek a ukázal, že stretnúť sa s prosti-

tútkou nie je žiaden problém. Priebeh ich stretnutia snímala skrytá kamera.130

6.1.12 Životné prostredie a ekologické správanie

Rámcové črty

Prípad narušenia životného prostredia. Príčina zmeny a poukázanie na pôvod-

cu. Oslovovanie kompetentných v snahe o nápravu situácie a postihnutia vinníka. 

Apel na dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia. Ekologicky výchovný 

prístup – informovanie o postupoch smerovania k trvalej udržateľnosti života.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Príspevok o problematike noriem na vypúšťanie exhalátov slovenskými fabrika-

mi (STV-12) bol ukončený apelom redaktorky:

130 Posledné tri správy (každá svojsky) nadväzujú na technopesimistické diskurzy nebezpečnosti 

internetu a potreby ovládania, kontroly nových technológií.
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(28) Otepľovanie Zeme kvôli škodlivým plynom sa už začalo. Odborníci preto upozor-
ňujú: ak to chce svet zastaviť, museli by všetky krajiny vypúšťať do vzduchu o 60  
percent menej škodlivín, ako je to dnes. (STV-12)

Správa využívala ilustračné zábery dymiacich komínov, sprevádzané komentá-

rom, ktoré striedali vyjadrenia politikov.

Na konci reportáže o nepovolenej skládke komunálneho odpadu (JOJ-13) redak-

tor, názorne stojac medzi kontajnermi na odpad (obrázok 22a), konštatuje:

(29) Podľa inšpektorov životného prostredia je takýchto skládok na Slovensku niekoľko  
desiatok. Ak sa obchod s odpadom nezastaví, budeme žiť presne takto – medzi od-
padkami. (JOJ-13)

TV JOJ sa v správe z 12. 12. 2005 zamerala na propagáciu možností ekologické-

ho chovu sliepok. Správa bola postavená na vizuálnom kontraste záberov z kliet-

kových veľkochovov a voľných chovov. Redaktor vysvetlil, ako z potlače slepačích 

vajec zistiť druh chovu sliepok, pričom mu pomohla jednoduchá ilustračná grafika 

(obrázok  22b).  Záver  správy  bol  poňatý  vyslovene  infotainmentovo:  redaktor

v stand-upe držal v jednej ruke sliepku a v druhej mikrofón, ktorý po svojom pre-

hovore,  v  ktorom nabádal  divákov k zmene spotrebiteľských návykov,  priložil

k zobáku sliepky (pozri obrázok 22c), čo bolo doplnené slepačím zvukom. Záve-

rečný prehovor redaktora:

(30) Ak nechcete podporovať utrpenie zvierat, máte ešte jednu možnosť – odoberať va-
jíčka od malochovateľov. Tam vidíte priamo, ako sú zvieratá chované. (JOJ-12)
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Obrázok 22 Vybrané zábery zo správ o životnom prostredí

6.1.13 Kultúrno-spoločenské podujatie

Rámcové črty

Rozhovory s organizátormi podujatí – hlavne vyjadrenia o zámere a hodnotenie 

úspechu akcie.  Ankety s návštevníkmi s emotívnymi, zážitkovými výpoveďami. 

Pri tradičných podujatiach zdôraznenie historických koreňov zvykov. Detailnejšie 

zábery na (napr. tvorivé) činnosti.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Reportáž zo zabíjačky, ktorá sa uskutočnila priamo v centre Michaloviec (Ma-

17),  priniesla  zábery  mäsiarov,  čistiacich  a  porciujúcich  prasa  (obrázok  23a)

a reakcie návštevníkov podujatia. Prezentovanie tradície vystihuje výpoveď náv-

števníka v ankete:

(31) Aby aj mládež videla, ako to bolo... však celý ten rituál... čaj s rumom, slivovička –  
všetko dobré. (Ma-17)

Keďže analyzované správy sa vysielali bezprostredne pred vianočnými sviatka-

mi, do správ sa dostalo viacero typicky predvianočných tém (benefičný koncert 

Úsmev ako dar, STV-18; koncert pre deti detských domovov, Ma-17). STV ponúk-

la reportáž o tom, ako deti v Košiciach strávili „strigônsku noc“ s učiteľkami v bu-

dove svojej základnej školy (STV-13). Obsahovala zábery na hrajúce sa deti, anketu 
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s deťmi a detailný záber na liatie vosku (miesto olova) do vody (obrázok 23b; na 

obrázku 23c maľujúce deti v reportáži o výstave diel autistických detí; JOJ-13).

Obrázok 23 Zábery z rôznych podujatí zvýrazňujúce činnosť

6.1.14 Zdravie a životospráva

Rámcové črty

Príbehy konkrétnych ľudí (alebo anketa). Zábery z každodenného života ľudí. 

Názory a rady odborníkov na konkrétnu oblasť životosprávy.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Správa o diétnom stravovaní počas vianočných sviatkov (JOJ-12) pozostávala

z opisu vianočných stravovacích návykov, graficky ilustrovaných rád týkajúcich sa 

úpravy stravy (pozri obrázok 24a; k nemu tomu patril nasledujúci komentár redak-

tora), vox populi a obligátnych rád odborníkov na výživu a lekárov (lekárka svoju 

výpoveď doplnila efektnou rekvizitou – modelom tráviaceho traktu; pozri obrázok 

24b).

(32) [redaktor:] Do takej pravej neškodnej kapustnice by teda nemala ísť klobáska a úde-
né. Cibuľku by sme mali orestovať na prírodnom rastlinnom oleji a namiesto záp-
ražky kapustnicu zahustíme postrúhaným zemiakom. Kapor by sa tiež nemal vy-
prážať, ale iba udusiť. Do zemiakového šalátu nebudeme pridávať majonézu, ale po-
užijeme biely jogurt. [...] (JOJ-12)
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Počas čítania komentára sa objavovali jednotlivé obrázky, ktoré boli vzápätí vý-

razne preškrtnuté červenou farbou alebo doplnené jednoduchým titulkom (pre ná-

zorné naznačenie nevhodných surovín či spôsobov spracovania jedál).

Reportáž STV o depresii (STV-14) pozostávala z ľudského príbehu – spovede 

pani Márie, ktorá depresiou trpí celý život. Už oslovovanie respondentky krstným 

menom je signifikantné – výpoveď je takto omnoho osobnejšia a poskytuje divá-

kom väčšiu možnosť identifikácie. Vzhľadom na spoločenskú citlivosť témy bola 

žena snímaná odzadu (oproti nej sedí redaktorka, ktorá so záujmom prikyvuje), 

resp. kamera snímala len jej gestikulujúce ruky (obrázok 24c). V detailnom zábere, 

v televíznom spravodajstve nie veľmi rozšírenom, sa ruky stávajú médiom veľmi 

intímnych emócií (porov. aj detail tváre človeka na obrázku 5, s. 74).

Obrázok 24 Ukážky k reportážam o zdraví a životospráve

6.1.15 Ohrozenie zdravia

Rámcové črty

Vymenovanie  a  rozlíšenie  príznakov  chorôb.  Možnosti  predchádzania 

chorobám. Vyjadrenia a upozornenia lekárov.
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Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

TV JOJ 12. 12. 2005 zisťovala aktuálny stav chorobnosti na chrípku, 18. 12. 2005 

sa sústredila na rozšírenosť mozgových príhod.

V správe o chrípke sa hovorilo o Žiline a Kremnici, kde už v niektorých školách 

vyhlásili alebo plánujú vyhlásiť tzv. chrípkové prázdniny. Napriek tomu, že reálne 

zatiaľ epidémia nehrozí, celá správa je podávaná pomerne dramatickým tónom. Na 

konštruovanie možného nebezpečenstva nákazy sú využité napr. zábery na malé-

ho chlapca, ktorý najskôr hovorí redaktorke, že ho bolí hlava, a neskôr ho kamera 

sníma kašľajúceho a siakajúceho do vreckovky. Táto správa je tzv. skladačkou (po-

zri s. 135); porovnávajú sa v nej rôzne regióny. Prvá redaktorka konštatuje:

(33) [1. redaktorka:] Oveľa dramatickejšie je to v Kremnici, kde museli zatvoriť jednu zo  
základných škôl. (JOJ-12)

Druhá redaktorka napriek nepotvrdeniu začínajúcej epidémie celú správu uzat-

vára výstrahou:

(34) [2. redaktorka:]  Napriek tomu, že chrípková epidémia nám zatiaľ nehrozí, nemali  
by sme zabúdať na to, že prevencie nie je nikdy dosť. (JOJ-12)

V správe o mozgových príhodách sa rozoberal neuspokojivý stav liečby pacien-

tov a zisťovali sa možnosti, ktorými by sa dala celoštátne zlepšiť prognóza ľudí pos-

tihnutých mŕtvicou. Redaktor i lekár zdôrazňujú potrebu promptného zásahu:

(35) [redaktor:]  Najkritickejšie sú totiž pre pacienta prvé tri hodiny od infarktu a na-
sledujúce dni, keď musí byť človek pod intenzívnou kontrolou neurológov.
[...]
[lekár:] Ideálne by bolo, keby sme mali toho pacienta okamžite po vzniku príhody,  
aby sme mohli približne do troch hodín stanoviť diagnózu. (JOJ-18)
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6.1.16 Nešťastie, nehoda

Rámcové črty

Očité svedectvá (ojedinele aj videonahrávka) – emotívne reakcie svedkov. Od-

had príčin nešťastia, vinníkov. Vyčíslenie výšky škôd. Zábery (zväčša opakované) 

na miesto nehody. Rozhovory s príbuznými, známymi obetí, záchranármi.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Príspevky v tejto kategórii by sa dali rozdeliť na správy o nešťastiach, ktoré po-

značili zdravie či ukončili život ľudí a nešťastiach spôsobivších materiálne škody. 

Obe kategórie sa, z pochopiteľných príčin, často prekrývajú.

Správa o úmrtí robotníka pri kanalizačných prácach (JOJ-15), kamera viackrát

a z viacerých uhlov sníma ležiace telo obete. Reportáž využíva reakcie miestnych 

ľudí a redaktorka sa márne pokúša zistiť niečo viac o nešťastí od spolupracovníkov 

usmrteného robotníka.

TV  JOJ  12.  12.  2005  sleduje  zásah  hasičov  pri  požiari  rodinného  domu. 

Chronologicky rekapituluje udalosti, zdôrazňuje prekážky, ktoré museli hasiči pre-

konávať, prináša reakcie majiteľa domu a až napokon sa zmieňuje o tom, že nájom-

ník,  ktorý obýval podkrovie,  v tom čase doma nebol;  túto informáciu redaktor

s cieľom vzbudiť a udržať pozornosť divákov – prezentuje až ako záver hasičského 

zásahu (t.  j.  drží  sa  časovej  postupnosti  hasiči  vnikli  do budovy –  dnu nikoho 

nenašli).

6.1.17 Reflexia médií

Rámcové črty

Zábery z nakrúcania filmu a zábery z hotového filmu. Potenciálne zdôraznenie 

exkluzivity získaného vizuálneho materiálu. Rozhovory s tvorcami, účinkujúcimi.
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Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Do tematickej oblasti reflexia médií som zaradil jednak sebapropagačné reportá-

že (priebeh vlastnej reality šou, JOJ-12, JOJ-18), jednak reportáže zobrazujúce na-

krúcanie filmov.

TV Markíza i STV 17. 12. 2005 informovali o začiatku nakrúcania filmu Juraja 

Jakubiska Báthoryčka, pričom v STV moderátorka upozornila na exkluzivitu zábe-

rov. Obe televízie snímali proces natáčania (štáb, filmovú techniku – v obraze sa 

objavili mikrofóny a pod.), čo doplnili rozhovormi s tvorcami. Redaktor TV Mar-

kíza bol v záverečnom stand-upe snímaný v kancelárii, na monitore počítača za 

ním bol obrázok Alžbety Báthoryovej (obrázok 25a). Podobne redaktorka v Sprá-

vach STV (STV-18) ukončila reportáž o príprave filmu o Jiřím Kajínkovi, odsú-

denom v Čechách na doživotie za dvojnásobnú vraždu: v pozadí visel plagát s po-

dobizňou Kajínka a sedel herec preoblečený za väzňa (obrázok 25b).

Obrázok 25 Autentizujúce rekvizity v správach o nakrúcaní filmu

6.1.18 Hobby

Rámcové črty

Prezentovanie hobby z perspektívy toho, kto sa mu venuje. Dôvody a dôsledky, 

dĺžka vyznávania danej záľuby, vysvetlenie jej príťažlivosti. Prípadné stanovisko 

odborníkov.
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Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

V tejto kategórii nemožno jednoznačne zovšeobecňovať; jediná správa „hobby“ 

formátu bola reportáž TV JOJ z 18. 12. 2005 o brušných tancoch. V nej dominovali 

svedectvá  žien  navštevujúcich  tréningy  orientálneho  tanca  a  sústredenie  sa  na 

priaznivé účinky tejto pohybovej aktivity na telo i myseľ.

6.1.19 Problém bežných ľudí

Rámcové črty

Problém konkrétneho človeka, rodiny a pod. Snímanie domovov ľudí, ich bež-

ného života sprevádzané ich vlastných komentárom (aký majú problém, čo a ako 

robia a pod.). Redaktor ako advokát ľudí (zisťuje u kompetentných možnosti po-

moci a pod.).

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Reportáž o živote troch rodín na okraji Trebišova, ktorí sú pre demontáž odsťa-

hovanie miestnej trafostanice takmer rok bez elektrickej energie (JOJ-13), zobrazi-

la nezávideniahodný každodenný život ľudí v ich domoch (svietia sviečkami, vodu 

čerpajú zo studne a pod.). Redaktor kontaktoval kompetentných v snahe vyriešiť 

problém alebo aspoň fungovať ako mediátor pri hľadaní riešenia. K tomuto typu 

ľudských príbehov sa televízie často vracajú – buď poukážu na to, že sa v prípade 

nič nedeje, alebo práve naopak upozornia na to, že ich apely podnietili úrady riešiť 

nepriaznivú situáciu ľudí.  Týmto spôsobom redakcie spravodajstva účinne kon-

štruujú obraz samých seba ako úspešných obhajcov verejnosti, čo spätne ovplyvňu-

je ich celkovú kredibilitu a prispieva k pozitívnemu vnímaniu celej televízie.

Vzhľadom na blížiace sa Vianoce sa až štyri reportáže venovali predvianočným 

nákupom. Všetky ukázali, ako sa ľudia pripravujú na sviatky, čo nakupujú pre svo-

jich blízkych, ktoré darčeky preferujú, a ktoré nie. Zreteľne sa odvolávali na naj-

rozšírenejšie kultúrne stereotypy súvisiace s Vianocami.  Napr. v správe o pred-
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vianočných nákupoch TV JOJ zo 16. 12. 2005 odzneli aj tieto výroky responden-

tov:

(36) [1. respondent:] Hlavne, že to je dané s láskou.
[...]
[2. respondent:] Ponožky, slipy, pyžamo – jasná vec, to musí byť. (JOJ-16)

Invokovanie stereotypov a mýtov je z informačného hľadiska vysoko redun-

dantné, ale tento spôsob spracovania tém je pre spravodajstvo plnoformátových te-

levízií kľúčový. Takéto spravodajstvo totiž z princípu musí byť hodnotovo mains-

treamové – aby bolo jednak pochopiteľné, a jednak sledované. Čím viac sa správy 

v spracúvaní známych tém blížia k dominantnému diskurzu, k „bežnému spôsobu 

uvažovania“ či logike „zdravého rozumu“ (ekvivalent angl.  common sense), tým 

väčším potenciálom diváckej identifikácie disponujú a tým väčšie publikum môžu 

získať. Dôsledne to platí predovšetkým v komerčných televíziách.

6.1.20 Škandál

Rámcové črty

Verbálne zdôraznenie škandalóznosti určitého činu/konania. Volanie po okam-

žitej  náprave.  Reakcie  kompetentných  a/alebo  bežných  ľudí.  Ukázanie  živého 

záujmu bežných ľudí o tému a ich znalosti témy.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Dňa 13. 12. 2005 všetky televízie informovali o rozruchu, ktorý v Českej repub-

like  vzbudilo  vydanie  knihy  kontroverzného  podnikateľa  Radovana  Krejčířa, 

ukrývajúceho sa pred stíhaním za podvody na Seychelských ostrovoch. Televízie si 

všímali reakcie ľudí, záujem o knihu v kníhkupectvách a poskytli priestor ne rea-

kcie politikom, ktorí boli Krejčířom obvinení. Samotná kniha sa niekoľkokrát ob-

javila v každej správe (vo výkladoch a na pultoch kníhkupectiev, v rukách zveda-

vých zákazníkov a pod.).
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Do kategórie škandálov som zaradil aj odfotenie chlapca cudzími mužmi na to-

alete základnej školy (STV-16). Tento rámec bol správe daný už úvodnými slovami 

moderátora:

(37) Cudzí muži sa dostali na školskú toaletu a odfotili tam malého chlapca. Takáto šo-
kujúca vec sa stala na jednej z bratislavských základných škôl. Rodičia sú zhrození
a obávajú sa o svoje dieťa. Prípad už vyšetruje aj polícia. (STV-16)

Nastolenú nepríjemnú atmosféru správy umocňuje trojica rekonštrukčných zá-

berov  (doplnených  titulkom  Školy:  Sú  žiaci  v  bezpečí? ) ,  sprevádzajúcich  text 

asynchrónneho komentára redaktorky (pozri obrázok 26), ktoré simulujú kroky

a pohľad páchateľov. Na prvom je prázdna školská chodba, na druhom ruka otvá-

rajúca dvere s nápisom WC – chlapci a na treťom záber na pisoáre. Slová redaktor-

ky zneli:

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

Obrázok 26 Vizuálna simulácia pohľadu páchateľa

6.1.21 Kuriozita

Rámcové črty

Opakovanie vizuálne pôsobivých záberov. Redaktor osobne prežíva kuriozitu.
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Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

S informáciou o tom, že mesto Hlohovec má najviac krčiem na obyvateľa prišla 

17. 12. 2005 STV. V úvodnom titulku použila slová Hlohovec: Slovenské Las Ve-

gas. S informáciou sa vydala do ulíc mesta a získavala reakcie obyvateľov na kuri-

ózne štatistické prvenstvo.

TV JOJ začala reportáž o odstrele komínov v Senci (JOJ-17) úvodným prehovo-

rom moderátora:

(39) Nevyužité komíny v Senci,  desiatky rozbušiek a  kilá trhaviny. Takéto zriedkavé  
divadlo dnes prilákalo množstvo zvedavcov aj našu kameru. Dlhoočakávaný okamih  
sa však nečakane zdramatizoval. Jedným z dvojice komínov plánovaný odstrel príliš  
neotriasol. (JOJ-17)

Do reportáže bol trikrát zaradený ten istý záber na padajúci komín. Po prvom 

zábere redaktor, stojac medzi čerstvými ruinami komína, upozornil:

(40) Tieto tehly boli ešte pred pár sekundami vo výške vyše 30 metrov. (JOJ-17)

Správa o odstránení poslednej ručne ovládanej železničnej závory v Českej re-

publike v Zajíčkove na Vysočine (Ma-12) sa začala príbehom o pani Matějů, ktorá 

závoru ovládala  20  rokov.  Významné boli  zábery na  každodennú činnosť  pani 

Matějů a detailné zábery na mechanizmus závory. Televízia v druhej časti správy 

zisťovala, aký je stav železničných závor na Slovensku. Cez túto správu sa teda 

možno dostať k ďalšej, novovytvorenej kategórii, ktorú som pomenoval aplikácia.

6.1.22 Aplikácia

Rámcové črty

Spravidla kuriózne informácie (prípadne aj zábery) z inej krajiny. Reakcie na-

šich obyvateľov (aj zástupcov inštitúcií) na nové informácie.
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Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

TV Markíza 18. 12. 2005 informovala o úmysle českej Občianskej demokratickej 

strany (ODS) použiť ako médium predvolebnej kampane výplatné pásky. S otáz-

kou, či by sa tento nápad ujal aj na Slovensku, sa redaktorka vybrala do parlamen-

tu, kde vyspovedala viacerých poslancov. Kontaktovala aj ministerstvo práce, soci-

álnych vecí a rodiny, kde preverovala možnú zákonnú oporu špecifického typu 

politického marketingu.

TV JOJ prezentovala v Británii fungujúce samovymazávajúce sa SMS (JOJ-16). 

Išlo o textové správy, ktoré sa po prečítaní adresátom do 30 sekúnd samy vymažú. 

Televízia túto myšlienku preniesla do ulíc, kde zisťovala, či by aj u nás bol záujem 

o podobnú službu mobilných telekomunikačných operátorov, pričom sa ľudí ne-

pýtala na spôsoby využitia samodeštruktívnych správ, ale uplatnila rámec partner-

skej  nevery ako „dobrý dôvod“ na sprevádzkovanie služby.  Redaktor s  otázkou

o zavedení služby samovymazávajúcich sa SMS oslovil aj hovorcov jednotlivých 

operátorov.

Aj v prípade správy o priemyselných kamerách ako objektoch krádeží (JOJ-18), 

analyzovanej v rámci kategórie kriminalita, zločin, podvod (s. 173) išlo o pôvodne 

český spravodajský „námet“, ktorý bol aplikovaný v našom prostredí: redaktor vy-

šiel z informácie o kurióznych krádežiach a zisťoval, či sa dejú aj na Slovensku.

6.1.23 Ľudský osud ako emotívna kategória

Rámcové črty

Prezentovanie  zásadných  životných  zlomov,  kurióznych  životných  situácií. 

Personálne naratívy.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Podobne ako pri hobby, ani v tejto kategórii nemožno jednoznačne zovšeobec-

ňovať, pretože formát „ľudský ľudský osud ako emotívna kategória“ bol vo vzorke 
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reprezentovaný jedinou správou, v ktorej sa hovorilo o nájdení 94-ročného muža

v Prostějove, ktorý bol 15 rokov nezvestný a už dva roky úradne vyhlásený za 

mŕtveho (JOJ-14). Napriek tomu vidím problematiku ľudských osudov ako osobit-

ný spravodajský formát, napr. aj preto, že, na rozdiel od kategórie nešťastia, neho-

dy, je v nej posilnená naratívna stránka, ide vlastne o personálny naratív (pre)roz-

právaný televíziou. Prípad pôsobí nevšedne, resp. až tragicky.

6.1.24 Kríza

Rámcové črty

Predpoklad  kontinuálneho spravodajského krytia  (v  porovnaní  s  „jednorazo-

vým“ nešťastím). Expresívny jazyk samotných príslušníkov redakcie. Reakcie bež-

ných ľudí (negatívne, ale aj ironické). Zisťovanie príčin a rozsahu krízy u kompe-

tentných osôb. Intenzívna kontrola a kritika práce úradníkov. Časté konštatovanie 

zlyhania, nepripravenosti verejnej správy na krízovú situáciu.

Stručná interpretácia vybraných správ v kategórii

Túto tematickú kategóriu som vyčlenil až po bližšej analýze správ o následkoch 

víchrice a celkovo nepriaznivého počasia, ktoré sa objavili v správach televízií dňa 

17. 12. 2008.131 Pôvodne som tieto správy zaradil do kategórie nešťastí a nehôd, na-

pokon sa však medzi oboma kategóriami ukázali rozdiely, ktoré mi umožnili rozlí-

šiť  ich.  Televízie  v  spravodajských blokoch informovali  o  zablokovaní  severnej 

diaľnice počas nočnej snehovej kalamity (Ma-17, JOJ-17, STV-17 – vo všetkých te-

levíziách ako top story), dôsledkoch víchrice v susedných krajinách (Ma-17, STV-

17) a o obdobnom dopravnom kolapse na diaľnici  D1 v Čechách o deň neskôr 

(JOJ-18).

131 Napriek tomu, že „formát pre krízu“ sa uvádza už u Altheida (1985, cit. in McQuail, 1987,

s. 201; pozri s. 168).
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6.2 Komparácia formátov ako špecifického spracúvania rôznych tém

Pri vzájomnom prekrývaní priebežne konštruovaných kategórií, „prirodzenom“ 

v kvalitatívnom type analýzy (akou je aj analýza diskurzu), je definovanie špecifík 

formátov komplikovanejšie, ale nie výslovne nemožné. Napriek tomu, že na jedno-

značnejšiu  špecifikáciu  podstaty  jednotlivých  spravodajských  formátov  by  bolo 

treba uskutočniť ďalšie rozbory na väčšom množstve materiálu, možno pozorova-

nia zhrnúť do niektorých všeobecnejších tvrdení, ktoré by zároveň mohli poslúžiť 

ako teoretické hypotézy pre ďalší výskum.

V najvšeobecnejšom rozdelení by bolo možné uvažovať o formátoch „typicky“ 

serióznych a  „typicky“ tabloidných (slovo typicky tu má len relatívnu platnosť 

vzhľadom neustále prebiehajúce zbližovanie podoby televízií). Opozícia seriózne – 

tabloidné v podstate kopíruje opozíciu verejné – súkromné. Odstupňovanie v sme-

re od verejného k súkromnému čiastočne naznačuje postupnosť tém vyčlenených 

v časti Vytvorenie tematických kategórií (s. 166n.), použitá i v analytickej kapitole. 

Pravda, tieto témy neboli na základe uvedeného kritéria vedome zoradené, avšak – 

pretože som pri vyhodnocovaní tematických profilov postupoval v smere od za-

čiatku relácií – ich poradie v istom zmysle odráža poradie (a čiastočne i frekven-

ciu) tém v spravodajskej relácii: na začiatku sa spravidla nachádzajú serióznejšie 

témy ako napr. rokovanie verejných zástupcov, korupcia, konflikty a i., ktoré majú 

širší verejný dosah. Hlavne v druhej časti relácie nachádzame formáty súkromnej-

šieho razenia (ľudské príbehy, hobby, nešťastia, nehody a i.).

Spravodajské príbehy zo súkromnej sféry bývajú usporiadané chronologickejšie, 

často prezentujú udalosti prostredníctvom krátkych personálnych naratívov (napr. 

osobné svedectvá), čo sa podieľa na ich emotívnejšom vyznení. Reakcie bežných 

ľudí, prezentované v anketách (vox populi), majú nielen reprezentovať „verejnú 

mienku“; sú skôr hlasom „zdravého rozumu“, reagujúceho na udalosti. Zábery sú 

nezriedka detailnejšie,  viac sa zameriavajú na osoby než prostredie.  Zdôrazňujú 
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každodenné (resp. výnimočné) činnosti a postupy, pretože chcú divákom umožniť 

a uľahčiť identifikáciu s „postavami“ spravodajského príbehu.

Naopak, pre správy z oblasti verejného života sú charakteristické vyjadrenia in-

štitucionálnych subjektov (dokonca nie priamych aktérov udalostí, ale mediátorov 

– hovorcov). Pri reportážach z verejnej sféry sa vox populi využíva zriedkavejšie 

(ak vôbec), čo vlastne odhaľuje, k čomu majú bežní ľudia v spravodajstve oprávne-

nie vyjadriť sa. Je reálne nepredstaviteľné, aby spravodajcovia pravidelne zaraďo-

vali do reportáží o parlamentnom konflikte reakcie „náhodných okoloidúcich“ – 

toto miesto je v správach „rezervované“ pre expertov. Prostredie, v ktorom sú sní-

maní verejne činní ľudia, má za úlohu legitimizovať ich právo prehovoriť k téme 

(budova s logom organizácie a pod.).132

6.3 Komparácia spravodajských formátov rôznych televízií

Všeobecne sa typ tém a spôsob ich spracovania odvodzuje od celkového formátu 

spravodajskej relácie (verejnoprávny – komerčný, seriózny – infotainmentový – 

tabloidný).

TV Markíza kombinuje serióznejšie informovanie s infotainmentovými správa-

mi, pričom poväčšine medzi oboma spôsobmi prezentácie rešpektuje hranicu: nie-

ktoré správy sú seriózne, iné infotainmentové.

Spravodajstvo TV JOJ je vo všeobecnosti formátovo najpestrejšie; práve kvôli re-

portážam tejto televízie ma primali k vymedzeniu viacerých tematických kategó-

rií. Najviac správ je pritom z 2. polovice zoznamu tém (či formátov), čo poukazuje 

na často konštatovaný infotainmentový až tabloidný charakter televízie.

132 Na porovnanie, keby televízie odrazu zaviedli napr. snímanie laických respondentov z mier-

neho podhľadu, s názvom ulice a číslom domu v pozadí (ako sa to často robí v interview s po-

litikmi), pôsobilo by to komicky, skôr ako paródia na spravodajstvo. Avšak iba preto, že zá-

konitosti nášho spravodajského diskurzu, t. j. diskurzu typického pre naše „tu a teraz“, ako 

recipienti (intuitívne) dokonale ovládame.
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Slovenská  televízia  sa  sústredí  na  verejné  témy  v  serióznom podaní.  Ak  sa

v STV vyskytli uvoľnenejšie témy a spôsoby ich spracovania, častejšie išlo o rady. 

Formát rady je, podľa mňa, zaujímavý, pretože snaha o prakticky využiteľné vy-

svetlenie určitého javu, na ktorej je postavený, „tlačí“ redaktorov do názorného 

spracúvania problémov; preto sú výsledkom procesu pochopiteľné a zapamätateľ-

né správy. Navyše, hoci je Slovenská televízia vysielateľom verejnej služby, ne-

znamená to, že jej správy automaticky musia byť elitistické. Na dôvažok, ako sa 

ukázalo z analýzy niekoľkých správ spracovaných formátom „rada“ alebo „varova-

nie“, správy, ktoré chcú byť nápomocné, nemusia byť z princípu infotainmentové 

– radu či varovanie možno rovnako dobre ako zábavne spracovať aj seriózne.

Pravda, Správy STV sa už dlho nachádzajú v zložitej situácii. Verejnosť (ako ich 

primárny financovateľ) na ne kladie vysoké profesionálne požiadavky a zároveň sú 

veľmi pozorne sledované kritikmi, ktorí si všímajú, či plnia zo zákona stanovenú 

úlohu verejnej služby. Na druhej strane sa nevedia vyrovnať s existujúcim „impera-

tívom sledovanosti“ – z princípu by síce nemali súťažiť s Novinami TV JOJ, ktoré 

im priamo časovo konkurujú, a na získavanie diváckej pozornosti by nemali použí-

vať rovnaké prostriedky, no sledovanosť sa (najmä zo strany odporcov konceptu 

verejnoprávnej televízie) používa ako jeden z argumentov ich opodstatnenosti.

6.4 Spravodajské formáty: záverečné poznámky k teoretickému konceptu

Definovanie  spravodajských  formátov  si  vyžaduje  komplexnú  interpretáciu 

správ, analýzu využívania auditívnych a vizuálnych prostriedkov, rozbor naratív-

nych štruktúr, najlepšie v rámci jedného žánru.

Napriek tomu, že som si za základnú analytickú jednotku stanovil reportážnu 

správu z domova, pretože ide o najkomplexnejšiu správu (potenciálne) využívajúcu 

všetky dostupné formy prezentácie informácií (viac v časti  Zúženie výberového  

súboru, s. 164), aplikovanie koncepcie formátov na žánrovo odlišné správy domá-

ceho, ale i zahraničného pôvodu by mohla vniesť viac svetla predovšetkým do spô-
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sobu ustanovovania určitých rámcov na konkrétne udalosti médiami. Ďalej by bolo 

prínosné skúmať, ktoré témy nedostanú reportážnu podobu, a teda istým spôso-

bom nestoja v centre záujmu televízií  (napriek možnému splneniu podstatného 

kritéria dostupnosti audiovizuálneho materiálu).

Ukázalo sa, že jednotlivé formáty možno efektívne definovať prostredníctvom 

vymedzenia tematických kategórií, pričom však nemôže ísť o témy dosiaľ vyme-

dzované v „tradičnom“ výskume spravodajstva (t. j. v rámci „informačnej paradig-

my“) napr. na pozadí oblastí sociálneho života (s. 168 a tabuľka v prílohe 5). 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 

diskurzívnu,  resp.  rituálovú  perspektívu,  z  ktorej  sa  pri  jednotlivých  témach 

spravodajského diskurzu posudzujú funkčné aspekty, ktorými konkrétne témy dis-

ponujú v kultúre (diskurze).
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ZÁVER

V závere  práce  načrtnem niektoré  ďalšie  súvislosti  formátu,  žánru a  možné 

smerovanie ďalšieho výskumu formátov.

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 spravodaj-

skej relácie: tá má, podobne ako celé vysielanie televízií, svoju ustálenú štruktúru – 

napr. pri komerčnom televíznom spravodajstve môžeme uvažovať o vzorci „trochu 

informovať,  trochu vystrašiť,  napokon upokojiť  a  rozveseliť“.  A každú z  týchto 

funkcií dokážu naplniť práve určité formáty.

Pri príprave spravodajskej relácie sa už v súčasnosti nepostupuje (iba) tak, že sa 

zvažuje reflektovanie tradične definovaných tematických oblastí, akými sú politi-

ka, ekonomika atď., prípadne domov a zahraničie. Rozhodujúce sú, zdá sa, práve 

formálne rámce, ktoré sú aplikované pri spravodajskom spracúvaní jednotlivých 

udalostí, t. j. žáner a formát. Vedenia redakcií vyžadujú od redaktorov reportáže

a  určité  osobitné  spracovanie  funkčne  vymedzených  tém  –  formáty.  Podobný 

princíp výstavby mediálneho textu bol opísaný už pri  novinách a formulovaný 

jedným z prvých tlačových magnátov, lordom Northcliffom, keď sa v redakcii svo-

jich  novín  vyjadril  „Dajte  mi  vraždu  denne!“.  Vypĺňanie  tematických  medzier

v spravodajstve možno prirovnať k vypĺňaniu programových slotov (porov. pozn. 

76 na s. 119) vo vysielacej štruktúre televízií.

Pojem formát  je  užitočný  prostriedok  presmerovania  pozornosti  mediálneho 

výskumu na stranu tvorcov mediálnych textov. Jeho vysoko pragmatická podoba 

môže poslúžiť  ako dobré východisko vyučovania procesov žurnalistickej  tvorby

v  oblasti  televízneho  spravodajstva.  Na  strane  teoretickej  však  nastoľuje  ďalšie 

otázky súvisiace so skúmaním ideológie spoločnosti (napr. akí sme, keď práve tak-

210



to  reprezentujeme určité problémy?) či globálnym stavom globalizovanej kultúry 

(napr. aké sú prostriedky entertainizácie spravodajstva?).

Ďalším problémom, s ktorým sa po zavedení pojmu formátu treba pokúsiť vy-

rovnať, je otázka vzťahu žánru a formátu, čiastočne načrtnutá už v časti  Formát

a žáner: komplementárne či konkurenčné termíny? (s. 142).

Po dlhšom systematickom sledovaní oboch teoretických stanovísk (komplexne 

publikované napr. Bočák, 2008b) som dospel k názoru, že prosté nahradenie termí-

nu žáner termínom formát je zbabelým, pseudovedeckým „riešením“ problému; 

pojem žánru sa nevyčerpal, len ho treba od formátu jemnejšie odlíšiť. Zavrhnutie 

žánru ako teoretickej kategórie by bolo nezmyselným, pretože je to (nielen teore-

ticky, ale prakticky) centrálny pojem, na základe ktorého sa v našej kultúre vní-

majú a tvoria texty. Istým podopretím dôležitosti odborných termínov je, podľa 

mňa,  koncepcia  reflexivity  modernity  (a  princípu  subverzie),  pochádzajúca  od 

Anthonyho Giddensa (1998).

Podľa Giddensa sa modernita vyznačuje pribratím expertného poznania k laic-

kému. Oba „druhy“ poznania už nejestvujú oddelene, ale jednostajne sa navzájom 

prestupujú: laické je skúmané expertmi a expertné sa vstrebáva do povedomia lai-

kov. Giddens nazýva tento charakteristický rys modernej doby reflexivitou:

„sociálne praktiky sú neustále overované a pretvárané vo svetle nových informácií o týchto 
praktikách samotných, informácií, ktoré tak v zásade menia ich charakter. [...] Všetky formy 
sociálneho života sú čiastočne utvárané vedením, ktoré o nich majú ich aktéri.“ (Giddens, 
1998, s. 40)

Poznanie takto reflexívne vstupuje do sociálneho života. I mediálna komuniká-

cia ako jedna z najvlastnejších čŕt modernej doby je, nepopierateľne, ovplyvňova-

ná naším poznaním o nej. Pre nazeranie na médiá v modernej dobe je rovnako in-

špiratívny Giddensom ďalej (Giddens, 1998, s. 42 – 43) popisovaný príklad preni-

kania diskurzu ekonómie do každodenného života a jeho príspevok k formovaniu 

„moderného  ekonomického  života“,  ktorý  aplikujem  na  „moderný  mediálny 
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život“. Autor v časti o všeobecnom používaní ekonomických pojmov argumentuje 

(v citáte som – a dovolil som si to urobiť preto, že Giddens používa ekonómiu len 

ako príklad sociálnovednej disciplíny – zámerne zamenil prvky diskurzu ekono-

mického za prvky diskurzu mediálneho):

„[Základné pojmy, ktoré sa zrodili] nemohli a neboli oddelené od aktivít a udalostí, na ktoré 
sa vzťahovali. Stali sa modernou súčasťou toho, čo je ‚moderný [mediálny] život‘, úplne od 
neho  neoddeliteľnou.  Moderná  [mediálna]  aktivita  by  nebola  tým,  čím  je,  keby  všetci 
členovia spoločnosti nezvládli tieto a nekonečne mnoho ďalších pojmov.“ (Giddens, 1998,
s. 42) [...] „Laik nemusí nevyhnutne podávať formálnu definíciu pojmov, [...] ale každý, kto 
používa [médiá], preukazuje [ich] skutočné a praktické ovládanie.“ (Giddens, 1998, s. 43)

Z odborného sa do laického mediálneho metadiskurzu primiešali napríklad poj-

my objektivita, nestrannosť, pravdivosť, ktoré dnes aj bežný konzument spravodaj-

stva či publicistiky suverénne uplatňuje pri ich hodnotení, a podľa týchto vedo-

mostí/dojmov sa orientuje v širokej  mediálnej  ponuke a berie ich do úvahy pri 

narábaní s danými obsahmi. Rovnako výraz žáner ľudia bežne používajú a štruk-

túrujú na jeho základe svoju mediálnu skúsenosť; médiá zas podľa žánrov štruk-

túrujú svoju ponuku, aby vedeli cielenejšie oslovovať určité publikum (viac napr. 

Larsen, 2002). Ak je žáner kategóriou používanou i v každodennom živote, nemá 

zmysel – ba bolo by priam neadekvátne a jednostranné – termín odsúdiť.

Relevancia  výsledkov  mojej  analýzy  formátov  závisí  od  metodologického 

stanoviska, z ktorého sa interpretujú. Pre kvalitatívny výskum je charakteristická 

vysoká validita, ale nízka reliabilita (Disman, 2002, s. 287), t. j. hĺbková interpretá-

cia javov je jeho prednosťou, no keďže vzorku treba v porovnaní s kvantitatívnymi 

štúdiami podstatne zmenšiť, zovšeobecňovanie výsledkov na celú populáciu (v mo-

jom prípade televízne spravodajský diskurz) je problematické. Preto by pri ďalšom 

výskume spravodajstva a osobitne spravodajských formátov bolo vhodné uvažovať 

o validizácii výskumu napr. prostredníctvom skúmania fungovania rutín, uplatňo-

vaných v spravodajstve pri spracúvaní tém, priamo v redakčnom kontexte (inter-
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view, zúčastnené pozorovanie). Táto metóda si však vyžaduje dlhšiu prípravu, za-

radenie spolupracovníkov do výskumu a dostatočné finančné zabezpečenie.

Nasledujúci výskum by mohol smerovať k upresneniu výsledkov ďalšími analy-

tikmi, ktorí by sa mohli sústrediť na:

– kombináciu kvalitatívnych a kvantitatívnych prístupov,

– globálnu komparáciu spravodajských formátov,

– rozšírenie vzorky a upresnenie metodológie skúmania formátov,

– kombinované skúmanie formátov viacerými metódami.

Za  najzávažnejší  limit  svojho  výskumu  považujem  obmedzenosť  možností 

skúmania spôsobenú nedostatočnými analytickými kapacitami jednotlivca; akákoľ-

vek rozsiahlejšia  analýza  si  nevyhnutne vyžiada  tímovú prácu,  ktorú  rozhodne 

treba uplatniť pri časovo náročnej transkripcii, ale aj samotnej analýze materiálu.

V práci sa, podľa môjho názoru, ukázalo výhodným využitie rituálového ná-

hľadu  na  komunikáciu,  podľa  ktorého  schematizácia  komunikačných  štruktúr 

prináša producentom i konzumentom mediálnych textov určitú „emocionálnu pri-

danú hodnotu“. Diskurzívna perspektíva nie je vo svojej podstate, na rozdiel od in-

formačného modelu spravodajstva, normatívna, pretože neposudzuje spravodajstvo 

primárne z pohľadu správneho plnenia určitej funkcie. Široko transdisciplinárne 

chápaný diskurz umožňuje nazerať na komunikáciu ako proces vzájomného „doha-

dovania“  významu  a  zmyslu,  je  teda  o  čosi  „demokratickejším“  pohľadom  na 

komunikáciu, aj keď, pravda, zohľadňuje jej mocensko-ideologické aspekty. Uve-

dené teoreticko-metodologické stanovisko umožnilo  nanovo explikovať formáty 

ako  textové  štruktúry  odrážajúce  schematizované  spôsoby,  akými  premýšľame

o svete, akými ho interpretujeme a zobrazujeme (resp., presnejšie, ako to „v našom 

mene“ robia žurnalisti).
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RESUMÉ

The main aim of this dissertation thesis is to provide a complex and multilateral 

characteristics of the television news discourse, moreover, it is the attempt to for-

mulate the answer to a question – ”how – and why exactly in that way – is televi-

sion news functioning“.  Furthermore,  its  aim is  to  explain the complex means 

(named  formats  further  in  the  thesis)  of  presenting  certain  events  in  certain 

routinely performed ways.

Out of the two basic paradigms of the news research, informational and discurs-

ive, I chose the second and more contemporary one, which is based on the under-

standing of the social construction of reality (Berger – Luckmann, 1999), and the 

ritual model of communication coined by James Carey (1989).

After  the  broader  discussion  on  the  complex  notion  of  discourse,  the  term 

which is common to both humanities and social sciences, I concentrate on the ba-

sic characteristics of television news discourse and several trends observable in its 

contemporary development: 1. commercialisation and commodification, 2. enter-

tainisation (infotainmentisation) and 3. changes in the reality – media representa-

tion  relationship.  When  dealing  with  the  discursive  expressions  I  characterise 

verbal as well as musical and visual elements of the news discourse.

In the news bulletin analysis, I concentrate on various means of news promo-

tion. Furthermore, the thesis encompasses approaches to news as a narrative (i.e. 

the central way of explaining the reality) and thus providing it  with a certain 

meaning. The explication of the narrative structure is followed by a further char-

acterisation of a genre and providing readers with genre classification of television 

news. Lastly,  the concept of the news format (label  used for  a  routine way of 

presenting of certain themes) is explained according to Altheide and Snow (1979) 

– this being the core of the actual original analysis. News formats are analysed ac-

cording to the qualitative methodology. The research sample consists of a week-
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long records of  news bulletins  of three Slovak full  format  televisions (week of 

December 12 – December 18, 2005).

Television news is divided into several thematic categories and it is analysed ac-

cording to ways of dealing with its topics. Key characteristics of 24 topics identi-

fied in the research sample are presented in the following part of the thesis. These 

topics  are  integrated  into  a  further  theoretical  context  presented  in  previous 

chapters.

The concept of format is usually used to redirect the attention of the media re-

search to media text producers. Its pragmatics can be used as a foundation of genre 

education in the television news: on the theoretical level it establishes questions of 

dealing with ideology (e.g. what are we, by presenting certain issues in certain 

way?) or questions of the overall status of the globalised culture (e.g. what are the 

means of the news entertainisation?).

The rejection of genre as a theoretical concept and its replacement by format is 

pointless because it still is (not only theoretically but practically) a central point by 

which our culture codes and decodes its texts. This reflects Giddens’ (1998) under-

standing of the reflexivity of modernity principle.
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PRÍLOHY
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Príloha 1 Šablóna transkriptu

234



Príloha 2 Užívateľské prostredie programu Pinnacle Studio
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Príloha 3 Ukážka transkriptu
(správa o odškodňovaní vojnových veteránov, TV JOJ, 16. 12. 2005)
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Príloha 4 Ukážka tematického profilu

TV: STV dátum: 12. 12. 2005

Tematický profil spravodajskej relácie

poradie 
správy

čas
začiatku

obsah tematická
kategória

1. 00.40 odročenie súdneho procesu s aktérmi nebank. subjektov * 2 **

2. 02.27 pokazené potraviny v obchodoch 8

3. 05.05 nebezpečenstvo užívania voľnopredajných liekov 11

4. 06.48 voľba generálneho riaditeľa SND 5

5. 08.30 súdny proces v kauze Devín Banka 2

6. 09.35 razia na nelegálnu výrobňu CD v Košiciach 1

7. 10.33 rozdelenie peňazí z eurofondov: konflikt MVO a vlády 3

8. 12.05 súd so slovenským podnikateľom v Prahe 2

9. 13.36 rasovo motivované nepokoje v Sydney

10. 13.58 požiar ropných skladov v Londýne

11. 14.20 škandál G. Schrödera

12. 15.30 škodliviny vypúšťané fabrikami 12

13. 17.04 snaha o poslanie vianočného stromčeka 11

14. 18.27 detské vianočné dielne v Bratislave 13

15. 19.33 v Bratislave zamrzli bezdomovci

16. 19.46 prípady besnoty v košickom parku

17. 20.06 spaľovňa pri Šali

18. 20.28 kreslená európska železnica 13

19. 21.50 najstarší človek na svete

* Sivým podfarbením zvýraznené reportážne správy.
** Kódy pridelené podľa zoznamu tematických kategórií, s. 170 – 171.
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Príloha 5 Témy televízneho spravodajstva podľa oblastí spoločenského života
(Kováčová, 1998; zostavené podľa tabuľky č. 6 na s. 144)

číslo téma číslo téma

 1.
medzinárodná politika
a medzinárodné vzťahy

16. sociálna sféra

 2. vláda 17. obchod, služby, CR

 3. NR SR 18. životné prostredie, príroda

 4. prezident 19. doprava a spoje

 5. Ústavný súd 20. stavebníctvo, byty

 6. politické strany 21. poľnohospodárstvo

 7. odbory 22.
polícia – tlačové porady,

kriminálne činy, legislatíva

 8. OÚ, MS, ZMOS 23. médiá

 9. záujmové spoločenské organizácie 24. kultúra

10. ekonomika 25. historické výročia, pamätné dni

11. financie, bankovníctvo 26. národnostné menšiny

12. armáda 27. cirkev

13. priemysel, energetika 28. veľtrhy, výstavy

14. školstvo 29. vlastná prezentácia

15. zdravotníctvo 30. iné
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Príloha 6 CD s videoukážkami a elektronickou verziou práce
(obálka s CD vlepená na vnútornej strane obalu)

Ilustračné videá zo spravodajských relácií nahrané na serveri YouTube.com

1. Veteráni. TV JOJ, 16. 12. 2009. http://www.youtube.com/watch?v=p9GWnZqFwzo

2. Rozpočet. TV Markíza, 13. 12. 2009. http://www.youtube.com/watch?v=VIsLlOIqr_A

3. Rozpočet. TV JOJ, 13. 12. 2009. http://www.youtube.com/watch?v=RDSmRy355wg

4. Rozpočet. STV, 13. 12. 2009. http://www.youtube.com/watch?v=KW5LRAWESRE

5. Víchrica. TV Markíza, 16. 12. 2009. http://www.youtube.com/watch?v=FqHYpkBUhzM

6. Víchrica. TV JOJ, 16. 12. 2009. http://www.youtube.com/watch?v=Zscn_xUduiI

7.  Víchrica. STV, 16. 12. 2009. http://www.youtube.com/watch?v=HQW0Q4IvBX0
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Poznámka autora

V porovnaní s tlačenou verziou práce, odovzdanou na obhajobu, ktorá sa konala 30. 9. 2008 na Filozofickej fa-
kulte Prešovskej univerzity v Prešove, boli v elektronickej verzii práce odstránené iba drobné pravopisné chyby 
a niekoľko bibliografických nedostatkov. Mierne upravený je obrázok na s. 47. V zozname zdrojov boli sfunk-
čnené hypertextové odkazy. Do príloh boli pridané hypertextové odkazy na videoukážky analyzovaných repor-
táží zo slovenských televízií TV Markíza, TV JOJ a STV, nahrané na server YouTube.com, ktoré majú slúžiť ako 
ilustračná pomôcka pre čitateľov/-ky práce.

Práca je sprístupnená od 2. 9. 2009 na webovej stránke
http://www.issuu.com/michalbocak.

Na tento dokument sa vzťahuje licencia Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported,
dostupná na webstránke  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.

Ak máte akékoľvek poznámky, otázky či návrhy týkajúce sa tejto
alebo akýchkoľvek mojich prác, neváhajte ma kontaktovať.

 

Michal Bočák

Ak chcete získať viac informácií o mojich prácach, navštívte moju webstránku
michalbocak.weebly.com.
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