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JAZYK A JEHO POUŽÍVANIE V KONTEXTE  
INTERNETOVEJ KOMUNIKÁCIE

LANGUAGE AND ITS USAGE IN CONTEXT  
OF INTERNET COMMUNICATION 

SABÍNA GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ – ANDREA KOLTAIOVÁ

Abstrakt:
Autorky sa v článku venujú premenám jazyka a jeho používania v kontexte 
internetovej komunikácie. Sledujú vybrané aspekty evolučných aj revolučných 
zmien v rôznych dimenziách jazyka v relácii k jazyku v “prirodzenej” (technicky 
nemediovanej) komunikácii. Jazyk predstavujú ako otvorený a dynamický 
systém, ktorý v internetovej komunikácii nadobúda špecifiká tak vzhľadom na 
sociokultúrnu determinovanosť, ako aj vzhľadom na technickú povahu internetu. 
Identifikujú spätný dopad internetovej „on-line“ komunikácie na podobu jeho 
bežného použitia jazyka v našej “prirodzenej” hovorenej reči a písaného prejavu 
„off-line“. Konštatujú nehomogénnosť a hybridnosť internetového diskurzu. 
Ďalej zdôrazňujú komunikačnú, resp. jazykovú kultúru s jej významnou 
súčasťou, ktorou je “étos”. Tento predstavujú ako istý „regulátor“ dynamiky 
zmien v jazyku a jeho používaní. Vzhľadom na etický nárok každej komunikácie 
s humanizujúcim efektom poukazujú na potrebu formovania etiky individuálnej 
a spoločenskej (kolektívnej) zodpovednosti vo vzťahu k internetu a internetovej 
komunikácii, osobitne k jej jazykovej kultúre. Pripomínajú étos zodpovednosti 
v kreovaní „jazykového vedomia“, aj systémové (najmä edukačné) mechanizmy 
spoločnosti a individuálnu sebakultiváciu, ktoré podľa nich k spomínanému 
étosu môžu prispieť.

Kľúčové slová: 
jazyk, internetová komunikácia, systém, kyberkultúra, jazyková kultúra, étos.

Abstract:
In this article, the authors speak about changes in language and its usage in 
context of Internet communication. They observe a set of chosen aspects of 
evolutionary and revolutionary changes in various dimensions of language in 
relation to the language used in “natural” (mediated neither electronically nor 
technically) communication. They see language as an open and dynamic system 
that acquires specific features in Internet communication through socio-cultural 
determination and technical nature of the Internet. They identify the impact that 
the Internet “on-line” communication has on our everyday, “natural” usage of 
language in our “natural” spoken language and written, “off-line” communication. 
They notice there is a non-homogeneous and hybrid-like character of Internet 
discursus, especially and also in English, the “lingua franca” of the Internet and 
Internet communication. Finally, they emphasize communication culture, or 
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language culture with “ethos” being an important component. They see “ethos” 
as a “regulator” of dynamics of changes in the language and its usage. Keeping 
in mind the ethical aspiration of every communication with humanizing effect, 
they declare that there is a need for forming individual and social ethics, or 
collective responsibility in relation to the Internet and Internet communication, 
especially to its language culture. They highlight responsibility ethos in creation 
of “language conscience” that can be strengthened through systematic (especially 
educational) mechanisms in society, but also through individual self-cultivation.

Key words: 
language, Internet communication, system, cyberculture, language culture, ethos.

Úvod 

V kontexte rozvoja a rozširovania elektronických médií, osobitne 
internetu, sa v našej spoločnosti objavuje a čoraz viac presadzuje 
nová, špecifická komunikačná paradigma. Nové možnosti elektronicky 
mediovanej komunikácie pritom značne menia aj naše hospodárske, 
sociálne a kultúrne praktiky a zvyklosti. V znamení elektronickej 
komunikačnej paradigmy sa deje formovanie dnešného postmoderného 
štýlu života. V tomto kontexte môžeme tiež hovoriť o elektronickom 
médiu, ktorý dnes modelovo predstavuje internet, ako o epistéme1 
postmodernej (kyber)kultúry.2 

Za posledných dvadsať rokov internet radikálne mení spôsob, akým 
ľudia komunikujú, a to ako lokálne, tak i globálne. (Baron, 2003) Spolu 
s novým médiom – internetom sa nerozvíjajú a nemenia len možnosti 
ako sa jednotliví členovia dnešnej spoločnosti navzájom kontaktujú 
a komunikujú, ale týmto médiom je ovplyvňovaný aj samotný jazyk, 
ktorým komunikujú. Ukazuje sa, že jazyk, ako doposiaľ neprekonaný 
dorozumievací kód, prechádza vo veku internetovej komunikácie 
mnohými, často radikálnymi zmenami. V tejto súvislosti možno hovoriť 
aj o utvárajúcom sa špecifickom “elektronickom diskurze“ počítačovo 
mediovanej (internetovej) komunikácie (Computer Mediated Discourse 

1 Autori Seilerová – Seiler zdôrazňujú význam filozofického skúmania média 
komunikácie ako epistémy, a to tak v noetickom, ako aj ontopraktickom 
zmysle. (Seilerová – Seiler, 2008, s. 53, 57).

2 GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S.: Determinants of humanising effect of modern 
(electronic) media. In European Journal of Science and Theology, 2014a, Vol. 
10, Suppl. 1.
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– CMD). Dnes je už sledovaný mnohými odborníkmi3, no možno 
skonštatovať, že v porovnaní s výskumami vo svete je tento fenomén na 
Slovensku pomerne málo komplexne preskúmaný.

1 K internetovej komunikácii

Je nesporné, že práve technológie predurčujú spôsoby a formy 
komunikácie prostredníctvom jednotlivých médií4. Súčasná „internetová 
komunikácia“ predstavuje špecifický druh ľudskej komunikácie, ktorá 
je mediovaná elektronicky – čiže technicky5. Ide o formu medziľudskej 
komunikácie, ktorá je sprostredkovaná výlučne technickým médiom – 
počítačom. Je preto označovaná ako počítačovo mediovaná komunikácia 
(CMC – computer mediated communication).6 

CMD môžeme teda interpretovať ako komunikáciu tvorenú ľudskými 
bytosťami vo vzájomnej interakcii, v ktorej sú prenášané správy cez 
zosieťované počítače (Herring, 2001, s. 1). Internet ako komunikačná 
sieť, resp. sieť diferentných médií, typicky kooperujúcich, je celkom, (...) 
v rámci ktorého narastá komplexita internetovej komunikácie.”7

Je zrejmé, že v prípade internetovej komunikácie ide aj o úplne nové 
formy komunikácie. No napriek širokosti spektra možností, ktoré tento 
typ komunikácie poskytuje, internetovej komunikácii chýbajú niektoré 

3 K tomu napr.: Mochňacká, 2011, 2012.
4 TANITÓ, V.: Niekoľko poznámok k technologickým aspektom etiky médií. 

In MIHÁLIKOVÁ, I. – TURČAN, C. (eds.): Poznanie, veda a spoločnosť. Fyzika 
a etika V. Nitra : UKF, 2011, s. 455.

5 „Elektronickú komunikáciu“ je potrebné chápať širšie vzhľadom na rôzne 
participujúce médiá, resp. uplatnené technológie. Vzhľadom na realitu 
posledného vývoja informačno-komunikačných technológií však treba 
spomenúť konvergovanie „nových médií“ (multimédií). 

6 CMC najčastejšie označuje písomnú komunikáciu v prirodzenom jazyku, 
ktorá je realizovaná prostredníctvom počítačov (napr. IM – instant 
messaging, e-mail, chat). Je ale možné aplikovať ho aj na iné typy 
komunikácie, ktoré sú realizované prostredníctvom akýchkoľvek dvoch 
alebo viacerých elektronických zariadení podporujúcich počítačové 
komunikačné technológie určené na prenos/posielanie textových správ 
(napr. posielanie SMS cez mobilný telefón, komunikovanie na Twitteri). 

7 ROPOLYI, L.: Philosophy of the Internet. A Discourse on the Nature of the 
Internet. 2013. [online]. [2017-01-26].Dostupné na: <http://elte.prompt.
hu/sites/default/filest/ananyagok/philosophy_of_internet/book.pdf>.
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prvky, ktoré vždy sprevádzajú živú komunikáciu “tvárou v tvár”.8 Treba 
však povedať, že niektoré zo spomínaných prvkov možno aspoň čiastočne 
nahradiť. Podľa Z. Vybírala sa v internetovej komunikácia “text pokouší 
sdělovat i mnohé z toho, co jinak sdělují intonace, pohledy, gesta.”9 A tak 
možno v tejto súvislosti dodať, že elektronická (internetová) komunikácia 
je schopná byť “nielen nástrojom aktívneho vyhľadávania informácií, ale 
i prostriedkom emocionálneho nasýtenia a kontaktu v podobe grafickej 
paralely “face-to-face” dialógu, rozhovoru “tvárou v tvár”.” 10

Samotná internetová komunikácia ako CMC komunikácia sa realizuje 
ako výmena a prenos digitálnych dát, no vstupným kódom pre 
internetovú komunikáciu je prirodzený ľudský jazyk. Jazyk slúži ako 
primárny komponent, ktorým médiá prenášajú informácie zo zdroja 
k prijímateľom. Je to základná funkcia jazyka v médiách, ktorá sa uchovala 
až do súčasnosti.11 S príchodom nového média, ktorým je internet, sa 
však jazyk, jeho používanie mení, modifikuje. 

V podstatnejšom zmysle v kontexte fenoménu “mediomorfózy”12 
ide o to, že komunikácia cez internet nadobúda technicko-humánnu 
povahu. Človek sa musí prispôsobiť tomuto médiu, jeho technickému 
nastaveniu. Prispôsobenie sa človeka internetu má vplyv na jeho 
myslenie, resp. kognitívne procesy a samozrejme aj používanie jazyka. 
To znamená, že komunikant v konečnom dôsledku bude používať jazyk 
(vrátane myslenia) zodpovedajúci technickému nastaveniu média. 
V nasledujúcom sa zameriame na jazyk, resp. jeho využívanie v kontexte 
internetovej komunikácie.

8 Sledovanie komunikačného partnera a produkcie a percepcie výpovede 
a jednotlivých signálov tiež umožňuje komunikujúcim pripraviť si reakciu/
odpoveď už v priebehu rečového aktu/prehovoru. 

9 VYBÍRAL, Z.: Psychologie komunikace, vyd. 2. Praha : Portál, s. 272.
10 MOCHŇACKÁ, B.: Jazyk – identita – správanie online. In KESSELOVÁ, J., 

IMRICHOVÁ, M. (eds.): Epištoly o jazyku a jazykovede. Prešov : FF PU, 2011, 
s. 202.

11 SOTÁK, E.: Media and Language Change. In MAGÁL, S., PETRANOVÁ, D., 
SOLÍK, M. (eds.): K problémom mediálnej komunikácie I. Trnava : FMK UCM, 
2010, s. 396.

12 Samotný fenomén mediomorfózy ako taký má základ práve v skutočnosti 
samotnej svojbytnej podstaty a povahy elektronických médií. K tomu 
bližšie: Gáliková Tolnaiová, 2014a, s. 195-198 .
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2 Jazyk internetovej komunikácie

Ako už bolo naznačené, ide o prispôsobenie sa jazyka internetu ako 
technicky “založenénu” supermédiu. Jazyk, resp. jeho používanie 
sa “aklimatizuje” na nové podmienky, ktoré internet so sebou do 
komunikácie prináša. Prispôsobuje sa technickej povahe internetu 
a jemu zodpovedajúcim možnostiam. Všimnime si, že jazyk (spolu s ním 
aj myslenie) tak nadobúda isté špecifiká. Napríklad fragmentárnosť, 
povrchnosť, skratkovitosť. Reč, resp. písaný prejav sa totiž nerozvíja 
v jednoznačnej linearite a koncentrovane, ale skôr nekoncentrovane, 
v zmysle rizómy.13 Treba povedať, že internet pritom ovplyvňuje jazyk 
v internetovej komunikácii v mnohých jeho rovinách.

Spomeňme ďalej napríklad práve klasický štýlový protiklad hovorenosť 
– písanosť. Ten označujú niektorí autori za nadradený nad všetky 
ostatné štýlové protiklady. Jazyková komunikácia v rámci elektronického 
diskurzu však jednoznačne nespadá ani do jednej zo spomínaných 
kategórií. V internetovom prostredí nie je možné stanoviť jednoznačné 
hranice medzi hovorenosťou či písanosťou. Ide o ich akýsi medzistupeň. 
V oblasti terminológie sa aj preto stretávame so synonymnými výrazmi 
ako “reč internetu” (netspeak), “kyberreč” (cyberspeak). Odkazujú 
okrem iného k realite, že aj písomná komunikácia prostredníctvom 
tohto nového média pripomína skôr rečový prejav/hovorenie. Ide o to, 
že z formálnej stránky internet ako médium determinuje písanú podobu 
internetového jazyka “on-line”. Pokiaľ ide o písaný prejav, repliky 
sú prenášané prostredníctvom písma, no v spôsobe ich výstavby sa 
prejavujú silné prvky hovorovosti. 

V intenciách spomínaného S. Čmejrková (1997) charakterizuje 
internetovú komunikáciu ako povrchovo písanú a hĺbkovo hovorenú. Tiež 
aj J. Wachtarczyková konštatuje, že diskurz na webe „je primárne písaný, 
ale potenciálne hovorený a prejavuje sa ako povrchovo písaná a hĺbkovo 
hovorená komunikácia“14. Iná autorka C. Pérez-Sabaterová, a podobne aj 
N. S. Baronová, poukazujú, že hlavne vo vzťahu k jazyku používanému 
v elektronickej pošte je jeho štýl charakterizovaný ako písaný jazyk, alebo 

13 Rizóma je metaforou nového typu myslenia. K tomu tiež: Gálik – Gáliková, 
2015, s. 10.

14 WACHTARCZYKOVÁ, J.: Mapa slovenského internetu – diskurzívna 
topografia a zonácia virtuálnej slovenčiny. In Jazykovedný časopis, 2010, roč. 
61, č. 1. s. 29.
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ako jazyk čiastočne hovorený, čiastočne písaný,15 V kontexte analýzy 
chatu M. Sandbothe zasa hovorí o tendencii k “skriptualizácii jazyka” 
a tendencii “verbalizácie písma (písania)”. Sú to podľa neho v kontexte 
internetovej komunikácie korešpondujúce fenomény.16

Ďalej môžeme tiež poukázať na zvláštnosť vo vzťahu jazyk-obraz-
písmo v internetovej komunikácii. Ako už bolo skôr spomenuté, 
v prostredí internetu, resp. v rámci internetovej komunikácie ide najmä 
o komunikáciu prostredníctvom textu, no tiež aj prostredníctvom 
obrazov a zvukov, pričom možno konštatovať v internetovej komunikácii 
stále častejší multimediálny prístup s ich kombináciou. V tejto súvislosti 
možno poukázať, že elektronické medium – internet ovplyvňuje spôsob 
ním mediovanej (jazykovej) komunikácie tak, že sa ukazuje ako problém 
udržať dištinkciu jazyka, obrazu a písma, resp. tradičný pohľad na ich 
vzťah v tejto komunikácii. “Spleť znakov produkovaných v multimédiách 
celosvetovej siete internetu postupuje ďalej v tejto separácii a opätovne 
definuje ich vzťahy”.17

Technické supermédium internet otvára možnosti pre využitie, v ktorom 
môže byť písanie rozvinuté ako médium umožňujúce neustále prepínanie 
v pozícii medzi odosielateľom a prijímateľom flexibilným spôsobom 
podobne ako v hovorenej konverzácii18. Technologicky spracovaná 
komunikácia dnes však vôbec vyžaduje dynamiku formy a možnosť 
variácie.19 Povahou je a musí byť internetový jazyk dynamickým 
a otvoreným systémom. 

15 PÉREZ-SABATER, C.: The Linguistics of Social Networking: A Study of 
Writing Conventions on Facebook. In Linguistic online 56, 6/12, pp. 82; 
BARON, N. S. Language of the Internet. In FARGHALI, A. (ed.): The Stanford 
Handbook for Language Engineers. Stanford : CSLI Publications, 2003, pp. 
248.

16 SANDBOTHE, M.: Interactivity – Hypertextuality – Transverzality. A media-
philosophical analysis of the Internet.In Journal of Computer-Mediated 
Communication, 1998 – Wiley OnlineLibrary, pp. 94.

17 SANDBOTHE, M.: Interactivity – Hypertextuality – Transverzality. A media-
philosophical analysis of the Internet.In Journal of Computer-Mediated 
Communication, 1998 – Wiley OnlineLibrary, pp. 93.

18 SANDBOTHE, M.: Interactivity – Hypertextuality – Transverzality. A media-
philosophical analysis of the Internet.In Journal of Computer-Mediated 
Communication, 1998 – Wiley OnlineLibrary, pp. 94.

19 CENKÁ, R.: Cognitive-linguistic processes of media communication. In 
European Journal of Science an Theology, 2014, Vol. 10, Suppl.1., pp. 9. 
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Jazyk sa samozrejme ako taký mení v samotnom používaní.20 Uvedené 
platí o jazyku tak v “prirodzenej” komunikácii, ako aj o jazyku 
v internetovej komunikácii. Osobitne v dynamických komunikačných 
prostrediach internetu sa internetový jazyk ukazuje ako zvlášť 
dynamický systém s prebiehajúcimi zmenami. Treba však povedať, 
že pokiaľ ide o tieto zmeny jazyka v internetovej komunikácii v relácii 
k jazyku v “prirodzenej” komunikácii, nie sú to len “evolučné” zmeny. 
Ide v niektorých prípadoch o radikálnejšie “revolučné” zmeny vo 
všetkých rovinách jazyka (syntaktických, sémantických, kompozičných, 
štylistických, lexikálnych, gramatických). 

Predovšetkým možno skonštatovať, že využitie prirodzeného jazyka 
v prostredí internetu sa vo všeobecnosti (resp. vždy) nenesie v duchu 
pravidiel klasickej jazykovej komunikácie. Ide teda o porušovanie 
pravidiel klasickej spisovnej formy. Ide o fakt, že jazyková stránka 
(slovenskej aj inej) internetovej komunikácie nie je z klasického aspektu 
dostatočne kultivovaná – neriadi sa totiž bežne klasickými konvenciami. 
Všimnime si napríklad, že „hovorovosť“ internetovej komunikácie 
prináša zmeny aj do tejto oblasti: Na internete je používaný sugestívnejší 
jazyk s vyšším podielom humoru a nadhľadu. Viac ako kdekoľvek inde sa 
používajú módne slová a obraty. Celkom samozrejme sa v elektronických 
médiách pracuje s termínmi a slangom z oblasti internetu, bez toho, aby 
sa autori a užívatelia nad tým pozastavovali.21

V niektorých formách/typoch internetovej komunikácie (napr. chat) 
sa veľmi často ignorujú základné pravidlá spisovného jazyka. Písomný 
prejav ako taký sa často neriadi jeho klasickými konvenciami. Bežne sa 
totiž stretávame s typografickými a gramatickými chybami (v slovenčine 
je to napr. absencia interpunkcie, osobitne ignorovanie y/ý, často sa 
nepoužíva diakritika, veľké začiatočné písmená a pod.). Znamená to, že 
v prostredí internetu je v písomnom prejave povolená väčšia tolerancia 
k spomínaným pravopisným chybám, príp. preklepom. Tolerujú sa, 
hoci azda predsa len menej, aj chyby a nedostatky v odbornom jazyku 

20 Predovšetkým zmena jazyka je nepretržitý a nevyhnutný proces, ktorý 
ovplyvňuje naše každodenné používanie jazyka. Samotným používaním ho 
neprestajne meníme, produkujeme jeho permanentnú zmenu bez toho, aby 
sme to zamýšľali. Zmeny pritom spúšťajú rozličné faktory, či už vnútorné 
alebo vonkajšie. (Soták, 2010, s. 396, 398)

21 FOBELOVÁ, D.: Tri rozmery kultúry. Bratislava : Iris, 2004, s. 55.
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“...odborné termíny obsahujú nespisovné koncovky, neurčité zámená 
a hovorovú syntax.“22

V tejto súvislosti si dovolíme poukázať na skutočnosť, že jednou z príčin 
prečo v rámci elektronického diskurzu prechádza jazyk spomínanými 
výraznými zmenami, je práve fakt, že v súčasnosti je dôraz kladený na 
rýchlosť komunikácie. U komunikujúcich sa prejavuje predovšetkým 
snaha o úsporu času a takmer okamžitú spätnú väzbu. To vedie k odklonu 
od jazykovej krásy a príklonu k utilitárnosti, resp. k „ekonomizácii“, 
zprimitívňovaniu, zjednodušovaniu jazyka. Práve rýchlosť spätnej 
väzby – komunikujúci chcú reagovať a reagujú rýchlo, bez premýšľania 
a korektúr – je jednou zo psychologických príčin tohto zprimitívňovania, 
zjednodušovania jazyka (predovšetkým v prostredí chatu), ako 
poukazuje Vybíral (2009).23

Možno povedať, že hranica prijateľnosti nových zmien v internetovom 
jazyku sa podľa všetkého posúva až na úroveň, ktorá je, resp. by bola 
inde považovaná za štýlovo nižšiu, alebo vôbec neprijateľnú.24 Neplatí 
to však globálne – oficiálna mailová komunikácia, komunikácia na 
blogoch, oficiálne webové stránky či iné oficiálne komunikáty sa snažia 
o gramatickú korektnosť. Teda skôr tu ide o dynamické komunikačné 
prostredia (ako sú napr. chat, diskusné fóra a pod.), ako už bolo naznačené, 
ktoré majú kvázi dialogický charakter a pre ktoré, ako poukazuje Mistrík 
(1997), je typická spontánnosť v reakcii na danú situáciu a s tým spojená 
nepripravenosť a neoficiálnosť prejavu, prejavy emocionálnosti, často 
expresivity.25

22 FOBELOVÁ, D.: Tri rozmery kultúry. Bratislava : Iris, 2004, s. 55.
23 Autor toto konštatuje v súvislosti s českým jazykom, no jeho konštatovanie, 

domnievame sa, možno generalizovať. 
24 FOBELOVÁ, D.: Tri rozmery kultúry. Bratislava : Iris, 2004, s. 55.
25 Komunikácia v tejto forme je, rovnako ako živý rozhovor, do istej miery 

prchavá a časovo obmedzená. Rýchlosť s akou sa striedajú repliky 
virtuálneho rozhovoru, vedie k pocitu interaktívneho rozhovoru. V tomto 
smere pripomínajú tieto texty skôr ústny prejav, ktorý sa tiež utvára 
postupne, reťazovite a lineárne. Písomné prejavy sú naopak potencionálne 
plošné a text sa nerealizuje iba na hraniciach vedľa stojacich jednotiek, ale 
i na väčšie vzdialenosti ponad text. (Mistrík, 1997)
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3  Internetový jazyk a diskurz v sociokultúrnej 
determinovanosti

Jazyk (a diskurz) internetovej komunikácie možno označiť za 
“dynamický” (prebiehajú v nich zmeny) a zároveň “otvorený” systém, 
ktorý nielen za technickej, ale aj za sociálnej a kultúrnej determinácie 
komunikácie nadobúda rôzne špecifické charakteristiky.26 V CMD ide 
o kyber-kultúrnu variáciu jazyka, spontánne utváraného používateľmi 
internetu, ktorý možno považovať za internetový slang používaný 
rozličnými internetovými komunitami27. 

Tu spomenieme, že je to práve nová, mladá generácia – generácia 
Z, vyrastajúca hlavne na interaktívnej komunikácii v internetovom 
prostredí. Ide o dnešných mladých ľudí, ktorí sú schopní prijímať 
informácie simultánne z viacerých mediálnych kanálov (napr. popri 
práci na notebooku pozerať televíziu, popri učení počúvať iPod, 
chatovať či esemeskovať). Informačný pretlak na nich nepôsobí 
stresujúco, kontakt s médiom vyhľadávajú aj vo voľnom čase (resp. ich 
voľný čas patrí „médiu“). Neoddeľujú striktne virtuálnu skúsenosť od 
reálnej – oba svety sú do určitej miery prepojené. Internetový diskurz, 
resp. jazyk – je diskurz, resp. jazyk tejto mladej generácie generácie Z, 
ktorá je komunikačne veľmi aktívna a vyhovuje jej najmä dynamické 
komunikačné prostredie. 

Komunikačné potreby každej generácie, a teda aj generácie Z, sú špecifické, 
čo sa odzrkadľuje aj v používaní jazyka. Je zrejmé, že “kyberkultúra” tejto 
generácie nadobúda špecifické podoby z hľadiska jazykových foriem 
– v jazykovej oblasti jednoznačne dominujú také prostriedky, ktoré sú 
pre ňu štýlovo primeranejšie a ktoré sú pre ňu aj zaujímavejšie. Štýl 
komunikácie prináleží k určitej identite, pričom možno povedať, že dnes 
“obzvlášť chaty a SMS tvoria prostredie pre originálny (hlášky, bonmoty) 
a typovo invenčný štýl komunikácie a vytvárania komunikačného 
imidžu”28, a to osobitne práve príslušníkov tejto mladej generácie. 
Možno povedať, že napriek (základnej) báze znakov a pravidiel na 
používanie v komunikácii v prostredí internetu, resp. napriek tomu, 
že v prostredí internetu sa komunikácia realizuje prostredníctvom 
26 Internetový jazyk sa ukazuje ako otvorený a dynamický systém aj v zmysle 

„lingua franca“ internetu, ktorému sa venujeme osobitne ešte ďalej.
27 CENKÁ, R.: Cognitive-linguistic processes of media communication. In 

European Journal of Science an Theology, 2014, Vol. 10, Suppl.1., pp. 9. 
28 FOBELOVÁ, D.: Tri rozmery kultúry. Bratislava : Iris, 2004, s. 56.
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konvencionalizovaných postupov29, nehomogénnosť internetového 
diskurzu tejto generácie, avšak samozrejme nielen tejto, je zrejmá 
(Mochňacká, 2012), pretože “každý, kto vstúpi do internetového 
kyberpriestoru, si môže štylizovať svoju vlastnú osobitú individuálnu 
kultúru a komunikačné spôsoby...”30. Na druhej strane táto 
nehomogénnosť má svoje limity, a to práve v kontexte sociálnych praktík, 
ktoré sa formujú ako (spomínané) konvencie v prostredí internetu 
a v kontexte internetovej komunikácie.31 

V tejto súvislosti možno skonštatovať, že na základe technicky 
mediovanej internetovej komunikácie sa pomerne rýchlo vytvárajú 
komunikačné bariéry. Ide o komunikačné bariéry medzi “generáciou 
pred” a “generáciou po” (t. j. generáciou X a generáciou Z). Ale aj 
o komunikačné bariéry v samotnej mladej generácii Z, a to osobitne 
na základe relatívnej nehomogénnosti jej vlastného internetového 
diskurzu. Avšak ako sa zdá, možno vo všeobecnosti očakávať výraznejšiu 
homogénnosť v internetovom diskurze prospievajúcu plnohodnotnej 
a úspešnej inter-generačnej aj trans-generačnej komunikácii. Možno 
ju dnes predpokladať, ale ako poukazuje B. Mochňacká, až po vzniku 
rovnakých kritérií, spoločných štandardov komunikácie, čo je zatiaľ 
vzdialenou budúcnosťou.32 

V tomto kontexte sa podobne domnievame ako D. Fobelová, že úspech 
internetovej komunikácie je “otvorený skôr pre tých, ktorí ovládajú 
(materinský) jazyk na pozadí spisovného jazyka”33 i napriek tomu, že 
“hodnotový rebríček vo vzťahu k spisovnému jazyku nadobúda už dnes 
iné postavenie, na aké sme boli zvyknutí“34. Ale ako je to so samotnými 

29 Tieto postupy však tiež závisia od typu komunikačnej situácie (chat, 
e-mail, forum), od autora a adresáta, ale aj od bezprostredného situačného 
kontextu. (Mochňacká, 2012)

30 FOBELOVÁ, D.: Tri rozmery kultúry. Bratislava : Iris, 2004, s. 54, 55.
31 Ako poukazuje B. Mochňacká, spoločensky stanovené pravidlá – konvencie 

(sociálne praktiky) viažuce sa na komunikáciu prostredníctvom 
elektronického média, sa začínajú objavovať už s používaním mobilných 
telefónov. (Mochňacká, 2012, s. 2)

32 MOCHŇACKÁ, B.: Variácie a experiment – diskurz súčasnej počítačom 
sprostredkovanej komunikácie. 2012, s. 8.[online]. [2016-11-16]. Dostupné 
na: <www.ff.unipo.sk/jak/10_2012/mochnacka.pdf>.

33 FOBELOVÁ, D.: Tri rozmery kultúry. Bratislava : Iris, 2004, s. 56.
34 BOSÁK, J.: Môžu médiá zahatať rozvoj slovenčiny? In VOPÁLENSKÝ, J. 

(ed.): Médiá na prahu tretieho tisícročia (Človek v sieti mediálnej recepcie). 
Trnava : FMK UCM, 2013, s. 126. 
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jazykovými bariérami v internetovej komunikácii, a to pri komunikácii 
naprieč jazykovými hranicami? Máme na mysli jazykovo heterogénnu 
komunikáciu, resp. komunikačnú situáciu (napr. pri medzinárodných 
kontaktoch). Je zrejmé, že v tomto prípade úspešnosť komunikácie nie 
je možné podporiť – aspoň nie vo všetkých prípadoch – uplatnením 
pravidiel (spisovného) jazyka vlastnej jazykovej oblasti, domácej 
“jazykovej hry” – povedané wittgensteinovským spôsobom. 

Pripomeňme si tu, že pri komunikácii naprieč jazykovými hranicami, pri 
medzinárodných kontaktoch, sa na odstránenie jazykovej bariéry vo 
všeobecnosti využívajú rôzne stratégie. Častým riešením je zameranie 
na viacjazyčnosť – zvládnutie cudzieho jazyka (najčastejšie jazyky tých, 
s ktorými sú kontakty najtesnejšie, prípadne jazyk susedov). Špecifickým 
riešením je tiež vytvorenie kontaktných jazykov35. Možno skonštatovať, 
že v súčasnosti je práve angličtina využívaná ako spoločný dorozumievací 
jazyk v nadnárodnom komunikačnom kontexte, a to aj v internetovej 
komunikácii – angličtina je “lingua franca” internetu.

V skratke možno povedať, že ELF angličtina ako dorozumievací jazyk 
je taká rôznorodá, ako sú rôznorodí jej používatelia. Je zrejmé, že ELF 
angličtinu používajú najmä inojazyční recipienti, rodení hovoriaci 
ju používajú väčšinou len v interakcii s nimi. Ak je spomínaná ELF 
používaná rodeným hovoriacim, ten sa tejto lingvistickej „komunikačnej 
úrovni“ nevedomky prispôsobí (v rámci procesu komunikačnej 
akomodácie). Prispôsobí svoj jazyk (gramatiku, lexiku, dikciu a tempo 
reči) úrovni svojho inojazyčného partnera. V niektorých prípadoch môžu 
byť dokonca rodení po anglicky hovoriaci používatelia v istej „nevýhode“, 
pretože nevedia, ako používať angličtinu vhodne v týchto situáciách36.

35 Kontaktné jazyky sú jazyky, ktoré boli vytvorené na to, aby slúžili 
ako spoločný dorozumievací jazyk, ktorý môže byť využívaný 
ako spoločný komunikačný jazyk bez ohľadu na konkrétny pôvod 
účastníkov komunikačného diskurzu (napr. jazyky pidgin, kreolské 
jazyky). V stredoveku túto úlohu v okruhu vzdelancov a predstaviteľov 
cirkvi predstavovala latinčina. Až keď latinčina túto funkciu stratila, 
vynorila sa potreba nájsť novú lingua francu. Kandidátov bolo viac. 
V stredomorských prístavoch od stredoveku až do 19. stor. slúžil na 
medzikultúrnu komunikáciu sabir – zmes, románskych jazykov, arabčiny 
a gréčtiny, ktorý bol známejší pod názvom lingua franca (jazyk Frankov, t.j. 
Západoeurópanov). 

36 PARADOWSKI, M. B.: Winds of change in the english language –air of peril 
for native speakers? Novitas-ROYAL, 2008, Vol.: 2 (1).
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4 Jazyková kultúra a “étos” v internetovej komunikácii 

Možno skonštatovať, že dnes podľa všetkého ide o to, aby kultúrne 
jazyky uspokojovali diferencované komunikačné potreby. Schopnosť 
“pragmaticky prepínať kód” je dnes potrebná k úspešnej internetovej 
komunikácii, pričom – ako je zrejmé aj z predchádzajúceho – v popredí 
nie je zásada sledovania, resp. dodržiavania normy (spisovnosti), ale 
skôr “zásada vhodnosti a primeranosti, teda taká voľba výrazových 
prostriedkov, aby boli adekvátne téme, komunikačnému cieľu, ktorý sa 
má dosiahnuť, adresátovi, celej situácii a kontextu”37. 

Schopnosť “pragmaticky prepínať kód” je určite potrebná k úspešnej 
internetovej komunikácii, no nestačí k jej plnohodnotnosti, ak ide 
o humanizujúci efekt komunikácie38. Nestačí tu ani samotná znalosť 
jazyka, resp. klasická gramotnosť, t. j. vedieť písať a čítať, resp. jazykové 
kompetencie, v ktorých dnes ide významne o “viacjazyčnosť” – zvládnutie 
cudzieho jazyka, najmä angličtiny (napríklad na úrovni ELF). Nestačia ani 
v tomto prípade potrebné širšie komunikačné – a v rámci nich osobitné 
mediálne – kompetencie. Rovnako ani potrebná špecifická mediálna 
gramotnosť, resp. technická (počítačová) gramotnosť, na základe 
ktorých zvládame vôbec vstúpiť do internetového kyberpriestoru, 
máme schopnosť sa v ňom orientovať, voliť v rámci komunikácie vhodné 
komunikačné stratégie.39 V humanistickej perspektíve k plnohodnotnej 
internetovej komunikácii v neposlednom rade k tomuto všetkému 
potrebujeme aj komunikačnú, resp. jazykovú kultúru s významnou 
súčasťou, ktorou je “étos”.

Pokiaľ ide vo všeobecnosti o jazykovú kultúru, resp. požiadavku jazykovej 
správnosti, možno skonštatovať, že “hodnotový rebríček vo vzťahu 
k spisovnému jazyku nadobúda už dnes iné postavenie, na aké sme 
37 BOSÁK, J.: Môžu médiá zahatať rozvoj slovenčiny? In VOPÁLENSKÝ, J. 

(ed.): Médiá na prahu tretieho tisícročia (Človek v sieti mediálnej recepcie). 
Trnava : FMK UCM, 2013, s. 126. 

38 Tento efekt je v humanistickom duchu tam, kde komunikácia sleduje svoj 
zmysel, napĺňa svoju podstatu. Teda kde komunikácia prispieva k súladu, 
k vzájomnosti medzi ľuďmi, kde slúži porozumeniu v ľudskom spolu-
bytí a takto prispieva k základnému bytostnému orientovaniu vo svete. 
Pritom humanizmus zdôrazňuje ľudskú hodnotu, dôstojnosť v kontexte 
komunikácie. K tomu tiež: Gáliková Tolnaiová, 2014a.

39 Možno skonštatovať, že tejto oblasti je dnes už venovaná zvýšená 
pozornosť- ide o problematiku aktuálne intenzívne rozpracovávanú 
v kontexte programu mediálnej výchovy, a to aj u nás na Slovensku.
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boli zvyknutí.“40 No z humanistického aspektu “morálka je podmienka 
komunikácie”41 aj naďalej. Ako v naznačenom zmysle poukazuje napr. aj 
I. Lomnický, “ľudstvo si už od nepamäti uvedomuje, aký dôležitý je etický 
rozmer komunikácie. Už najstaršie etické dokumenty podčiarkovali 
dôležitosť ľudského prejavu, význam slova a zároveň varovali pred jeho 
zneužitím.”42

Jazyk v kontexte komunikácie ako sociokultúrne podmienený fenomén 
nie je hodnotovo-mravne neutrálny. Odráža sa v ňom morálka osôb aj 
celej spoločnosti. Jazyk „stavia spoločnosti a ľuďom zrkadlo, v ktorom 
majú možnosť vidieť nielen príjemné a krásne, ale rovnako aj veci, ktoré 
by možno sami pred sebou chceli utajiť. To, ako jazyk používame, ako 
s ním narábame a čo si z neho vyberáme pre svoje potreby, je internou 
identifikáciou každého z nás (a rovnako aj celej spoločnosti, v ktorej 
fungujeme ako jej členovia).“43. Možno skonštatovať, že náš spôsob 
používania jazyka má vplyv na druhých, a v konečnom dôsledku má 
dopad na kultúrny rozmer širšej spoločnosti. 

Akákoľvek komunikačná aktivita bez morálnej vnímavosti stráca 
humánny charakter. Dnes sa často osobitne na internete stretávame 
so skutočnosťou, že aj „nefunkčne sa využívajú expresívne, pejoratívne 
a neraz aj vulgárne slová a slovné spojenia. Tu práve ide nielen o porušenie 
estetických, ale aj etických noriem i o porušenie noriem spoločenského 
správania.“44 Avšak komunikačné postupy a jazykové nástroje by mali 
byť volené a používané v intenciách morálneho správania sa. Mali 
by prebiehať v „etickom“ rámci, čo si vyžaduje spomínanú morálnu 
vnímavosť každého komunikujúceho. 

40 BOSÁK, J.: Môžu médiá zahatať rozvoj slovenčiny? In VOPÁLENSKÝ, J. 
(ed.): Médiá na prahu tretieho tisícročia (Človek v sieti mediálnej recepcie). 
Trnava : FMK UCM, 2013, s. 126. 

41 VIŠŇOVSKÝ, E.: Človek ako Homo agens. Ľudské konanie medzi mysľou 
a sociokultúrnym kontextom. Bratislava : Iris, 2009,s. 29.

42 LOMNICKÝ, I.: Ľudské slovo nech je ako chlieb (zamyslenie nad etickým 
rozmerom komunikácie v medziľudských vzťahoch) In Slovenský jazyk 
a literatúra v škole, 2001/2002, Vol. 48, No. 7 – 8, s. 208.

43 KOLTAIOVÁ, A.: Vulgarizmy v komunikácii. In MAGÁL, S., ISTRÍK, M. (eds.): 
Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : FMK 
UCM, s. 112.

44 FINDRA, J.: 2008. Etika a estetika jazykovej komunikácie. In Verejná správa, 
2008, Vol. 63, no. 9, s. 21.
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„Étos“ ľudského agensa v kontexte internetu, resp. internetovej 
komunikácie je humánnou kvalitou, ktorá spoludeterminuje 
plnohodnotnosť ľudskej technicky mediovanej internetovej komunikácie. 
A len od morálne kultivovaného komunikačného a jazykového prejavu 
v kontexte internetu možno očakávať aj humanizujúci efekt tejto 
komunikácie. V tomto kontexte súhlasíme, že vstup do kyberpriestoru 
„by mal byť spojený s nutnosťou prevziať zodpovednosť“45, a to osobitne 
aj vo vzťahu k jazyku, resp. k jeho používaniu. I keď sa azda dnes čiastočne 
vytráca “zodpovedný” vzťah k spisovnému jazyku, stále zostáva nárok 
“étosu”, resp. zodpovednosti v komunikácii ako ľudského stretnutia, 
vzťahu. Práve tento nárok zakladá a legitimizuje nárok etického, 
zodpovedného využívania jazyka v komunikácii vo vzťahu k druhému. 

Možno bohužiaľ skonštatovať, že dnes technické možnosti vôbec 
nekorešpondujú s pokrokom, rastom morálnosti človeka46. Samotné 
možnosti internetu pritom nedávajú komunikácii dostatočné etické 
rámce, limity. Možno dokonca ukázať, že z humanistického hľadiska tieto 
možnosti prinášajú viaceré riziká a nebezpečenstvá.47 Vzhľadom na to sa 
dnes podľa nás ukazuje úloha a význam formovania etiky individuálnej 
a spoločenskej zodpovednosti aj v internetovej komunikácii, osobitne 
v jej jazykovej kultúre. Malo by ísť o etickú zodpovednosť v kontexte 
potrebného rozvíjania, kreovania a kultivovania „jazykového vedomia“, 
ktoré sa nestavia benevolentne, ľahkovážne k morálnej dimenzii 
v používaní jazyka.48 

Jednou z možností je určite možnosť morálneho sebaformovania, 
sebakultivácie. No spomínanú zodpovednosť podľa všetkého možno 
vytvárať, formovať aj s pomocou systémových mechanizmov spoločnosti. 
K étosu (zodpovednosti) v kontexte internetovej komunikáce môže 
prispievať napríklad osobitne edukácia ako jeden z takýchto systémových 
mechanizmov.49 Ide tu pritom zvlášť o etickú a mediálnu výchovu, ktoré sa 
ako konvergujúce môžu spolupodieľať na formovaní kultúrnych kapacít 

45 FOBELOVÁ, D.: Tri rozmery kultúry. Bratislava : Iris, 2004, s. 56.
46 SZUMERA, G.: Virtuálna spoločnosť. In PORUBJAK, M., KARUL, R. (eds.): 

Realita a fikcia. Bratislava : SFZ a KF FF UCM, 2009, s. 255.
47 K tomu napr.: Gáliková Tolnaiová, 2014b.
48 KOLTAIOVÁ, A.: Vulgarizmy v komunikácii. In MAGÁL, S., MISTRÍK, M. (eds.): 

Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom výskume. Trnava : FMK 
UCM, s. 116.

49 FOBELOVÁ, D.: Tri rozmery kultúry. Bratislava : Iris, 2004, s. 56,57.
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súčasného človeka v intenciách eticky žiaduceho správania, komunikácie, 
resp. osobitne používania jazyka v internetovom kyberpriestore. 

Záver

Konštatujeme, že technicky založené supermédium internet ovplyvňuje 
jazyk v internetovej komunikácii za súčasnej sociálno-kultúrnej 
determinácie vo všetkých jeho rovinách. Ten spätne vplýva na podobu 
nášho bežného “prirodzeného”, elektronicky nemediovaného použitia 
jazyka v komunikácii – v našej “prirodzenej” hovorenej reči a písaného 
prejavu “off-line”. Akákoľvek zmena v internetovom jazyku a v jeho 
(jazykovej) kultúre spoludeterminuje svojou povahou jazyk „off-line“, 
pričom za azda dnes najzrejmejší vplyv, dopad na jazyk, resp. jeho 
používanie vôbec možno považovať vplyv a dopad na jeho spisovnosť. 
Tá sa podľa všetkého dnes ukazuje v perspektíve používania jazyka „on-
line“, jeho zmien a ich dopadov na „off-line“ komunikáciu a jazyk len ako 
relatívne (slabo) udržateľná.

Možno povedať, že kultúrne zmeny sa vždy odrážajú v jazyku 
a zmeny v jazyku vždy menia kultúru, pričom tie dnešné sú prudké 
a paradigmatické. Len veľmi ťažko možno nájsť univerzálny „regulátor“ 
zmien v internetovom jazyku či jazyku vôbec, ba možno povedať, že 
z hľadiska samotnej „sieťovej logiky“ internetovej komunikácie ide 
v takomto hľadaní aktuálne o nelegitímnu snahu. Napriek tomu si v tejto 
súvislosti dovolíme skonštatovať, že nech nás čaká akákoľvek zmena 
v internetovom jazyku a v jeho (jazykovej) kultúre, zostáva etický nárok 
komunikácie ako takej. K úspešnej internetovej komunikácii potrebujeme 
počítačovú gramotnosť, mediálne/jazykové kompetencie, aj schopnosť 
“pragmaticky prepínať kód”, no nestačia k plnohodnotnej komunikácii 
tam, kde ide o humanizujúci efekt komunikácie. “Morálka je podmienka 
komunikácie“50 a (aj) internetová komunikácia vyžaduje „étos“, ktorý sa 
nám ukazuje ako istý možný „regulátor“ v kontexte dynamických zmien 
v jazyku a jeho používaní.

Jazyková kultúra s nevyhnutným etickým rozmerom vyžaduje, aby 
komunikačné postupy a jazykové nástroje boli volené a používané 
v kontexte ľudskej komunikácie v intenciách morálneho správania sa. Je 
pritom zrejmé, že aj vstup do internetového kyberpriestoru v „etickom“ 
rámci si vyžaduje morálnu vnímavosť každého komunikujúceho. Dnes 
50 VIŠŇOVSKÝ, E.: Človek ako Homo agens. Ľudské konanie medzi mysľou 

a sociokultúrnym kontextom. Bratislava : Iris, 2009.



BUDÚCNOSŤ MEDIÁLNEJ TERMINOLÓGIE

21

sa podľa nás ukazuje ako potreba a úloha formovanie etiky individuálnej 
a spoločenskej zodpovednosti (aj) v internetovej komunikácii, osobitne 
v jej jazykovej kultúre. Ide o etickú zodpovednosť v kontexte potrebného 
rozvíjania, kreovania a kultivovania „jazykového vedomia“. Domnievame 
sa, že môžu k nemu určite prispieť systémové mechanizmy spoločnosti, 
napríklad, a najmä, edukačné. Významná a možná je v tomto kontexte 
napokon aj sebakultivácia.
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MEDIALNÁ LINGVISTIKA

MEDIA LINGUISTICS

DOMINIKA RAŠOVÁ

Abstrakt:
Východiskom odbornej lexiky mediálno-lingvistických výskumov sú slová 
médium a mediálny. Interdisciplinárny charakter týchto pojmov sa prejavuje 
v trvalom záujme lingvistiky o masmediálnu komunikáciu. Na tomto princípe 
stavia tzv. mediálna lingvistika, ktorá svojím terminologickým inventárom 
podporuje myšlienku o priepustnosti hraníc medzi jazykovednými, 
masmediálnymi, sociologickými, kulturologickými a inými disciplínami.

Kľúčové slová: 
interdisciplinárnosť, médium, mediálny dialóg, diskurz, mediálna lingvistika 

Abstract:
The background of professional lexicon of media linguistic research is the medium 
and media. The interdisciplinary nature of these concepts is reflected in the 
continuing interest of linguistics in mass media communication. This principle is 
the base for the so-called Media linguistics, which by its terminological inventory 
supports the idea of the permeability of borders between linguistic, masmedial, 
sociological, cultural, disciplines.

Key words: 
Interdisciplinarity, media, media dialogue, media discourse, media linguistics

Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom priestore 

Zásady kultivovaného jazykového prejavu ako jednoznačnosť, presnosť, 
výstižnosť, primeranosť, logickosť, presvedčivosť, obsahová plnosť 
a prehľadnosť už dávno nie sú prioritou. S cieľom médií zapôsobiť, 
ovplyvniť, presvedčiť, vyvolať emócie dominuje výraz nad témou. 
Odlišné stratégie médií bez pochýb vplývajú na identifikáciu významov, 
na celkový potenciál výrazových prostriedkov a efekt z ich použitia. 
Preto je dôležitý nielen používateľ výrazu, ale aj jeho interpret. Jazykové 
javy signalizujúce tieto vyjadrovacie tendencie sa ľahko prenášajú aj do 
mimomediálnej sféry. V tomto smere si treba uvedomovať súvislosti 
medzi používaním jazyka a pôsobením médií a výrazové prostriedky 
interpretovať aj na základe masmediálneho kontextu. 
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Metodologické limity výskumu masmediálnej komunikácie pomáhajú 
prekonať rozličné disciplíny. Za prijateľné možno pokladať stanovisko 
považujúce výskum masmediálnej komunikácie za interdisciplinárny 
prienik sociálnych, humanitných a informatických vied. Koncepčne tento 
fakt dopĺňa tvrdenie, že „systém masmediálnej komunikácie nemožno 
redukovať na lingvistický systém, ani na systém spoločenských vzťahov, 
ba ani na systém hodnôt či ideológií“. 1

Interdisciplinárny charakter výskumu masmediálnej komunikácie 
podporuje myšlienka o priepustnosti hraníc medzi disciplínami. 
K prirodzenému prechodu medzi nimi dochádza v dôsledku pragmaticko-
komunikačného obratu. Fenomén pragmaticko-komunikačnej dimenzie 
masmediálnej komunikácie preniká do súboru spoločenských vied 
prostredníctvom nových interpretačných modelov. Do tejto paradigmy sa 
zaraďuje aj aditívne utvorená moderná disciplína – mediálna lingvistika. 
Mediálna lingvistika dokazuje trvalý záujem lingvistiky o masmediálnu 
komunikáciu a zdieľa s ňou rovnaký objekt pozornosti – používanie 
jazyka vo verejnej a médiami sprostredkovanej komunikácii.

2 Mediálna lingvistika ako vedný odbor

Obhájiť postavenie mediálnej lingvistiky v systéme spoločenských vied 
môže predstavovať menší problém, najmä pokiaľ ide o pregnantné 
vymedzenie predmetu skúmania, výskumných otázok a metód. „Mediálna 
lingvistika je čiastková disciplína lingvistiky, ktorá skúma vzťah jazyka, 
jazykových štruktúr a komunikačných procesov k médiám a koncentruje 
sa na samotné používanie jazyka v mediálnom prostredí.“ 2 Nedá sa však 
jednoznačne vymedziť ako lingvistická disciplína. Teoreticky, metodicky 
a prakticky čerpá predovšetkým z textovej lingvistiky a sociolingvistiky, 
ale aj z koncepcií mediálnych štúdií, pretože študuje verbálno-
komunikačné aspekty mediálnych produktov a ich recepcie. 

K špecifickým otázkam mediálnej lingvistiky a lingvisticky orientovanej 
mediálnej analýzy patria:
 –  použitie jazyka v tlači, televízii, rozhlase a internete
 –  opis jazyka mediálnych produktov z formálneho a funkčného hľadiska 

1 ZÁGORŠEKOVÁ, M.: Problém interpretácie hodnôt z hľadiska multikultúrnej 
komunikácie. In: Masmediálna komunikácie v interdisciplinárnom kontexte. 
Trnava : UCM, 2006, s. 54. 

2 PERRIN, D.: Medienlinguistik. Konstanz : UVK, 2011, s. 30.
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 –  účastníci publicistickej komunikácie (zdroje informácií, médiá, 
publikum, verejnosť)

 –  použité výrazové prostriedky vo vzťahu k cieľovým skupinám 
 –  organizácia a štrukturácia mediálnych dialógov a zámerné konanie 

hovoriacich 
 –  spôsob prezentácie skutočností v médiách a ich úloha pri konštituovaní 

verejných diskurzov
 –  vplyv médií na jazykové správanie a zmeny v jazyku.3

Výskumné pole mediálnej lingvistiky zaberajú používatelia jazyka, 
jazyková činnosť a opis jazyka. Účastníkmi komunikácie v médiách sú 
nielen samotné médiá, ale aj pramene informácií, publikum a nepriamo aj 
verejnosť. Každý účastník komunikácie vykonáva isté jazykové činnosti, 
a to buď v zmysle recepcie, alebo produkcie, ktoré potom mediálna 
lingvistika synchrónne alebo diachrónne analyzuje. 

Tieto výskumné oblasti potvrdzujú multidisciplinárny, interdisciplinárny 
a transdisciplinárny charakter mediálnej lingvistiky. Multidisciplinárnosť 
spočíva v prepožičiavaní si teórií a metód, aby sa mohol skúmať jeden 
výskumný problém (didaktika, pedagogika, aplikovaná psychológia). 
Interdisciplinárnosť je založená na spoločnom objekte skúmania, 
pričom sa vyvíjajú spoločné metódy a teórie (masmediálne štúdiá 
a komunikačné vedy) a transdisciplinárnosť predstavuje skúmanie 
mediálnych produktov s podporou mimovedených súvislostí (jazykové 
povedomie).4

2.1 Východiskové koncepcie

Napriek pluralizmu mediálnej lingvistiky v metodických, teoretických 
i empirických aspektoch je možné hovoriť o niekoľkých vedúcich 
tendenciách. Prvá z nich sa týka hodnotenia pojmu mediálna výpoveď 
a  mediálnych komunikačných modelov. Mediálnej lingvistike konvenuje 
vymedzenie H. Sottonga a M. Müllera (1998), podľa ktorých sa 
mediálne výpovede vyskytujú vo viacerých takmer identických kópiách 
v rovnakom čase, sú prístupné takmer pre každého člena spoločnosti, 
neexistuje však priama interakcia medzi odosielateľom a prijímateľom 
mediálnej výpovede, pretože sú mediálne výpovede smerované často 
nešpecificky.5 Obsiahnuť interakciu komunikačným modelom je preto 
3 PERRIN, D.: Medienlinguistik. Konstanz : UVK, 2011, s. 45.
4 PERRIN, D.: Medienlinguistik. Konstanz : UVK, 2011, s. 31.
5 SOTTONG, H., MÜLLER.: Zwischen Sender und Empfänger. Eine Einführung in 
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náročné. Na úskalia naráža komunikačný model Shannona a Weavera, 
ktorý nevystihuje ani dynamický charakter komunikačnej interakcie, 
ani komplexné súvislosti medzi produkciou a recepciou mediálneho 
produktu. V alternatívnom modeli R. Scollona nie sú dokonca producenti 
a recipienti mediálnych produktov považovaní za komunikačných 
partnerov.6 Z toho vyplýva, že v rámci analýzy nemožno vyvodzovať 
priame závery o vplyve jazykovej podoby mediálnych produktov. 
Lingvistická mediálna analýza je motivovaná konceptom Audience Design 
(dizajn publika).7 Prispôsobenie jazykovej úrovne svojim adresátom a ich 
očakávaniam je totiž základným prvkom komunikácie. Takéto jazykové 
predvídanie (štýl písania a hovorenia) je dôležité najmä pri získavaní 
nových (intendovaných) recipientov.

Mediálna lingvistika sa odvracia od štrukturalizmu smerom k funkciám 
mediálnych výpovedí. Mediálny produkt je vnímaný ako komplexné 
rečové konanie, a preto je nevyhnutné skúmať vzťahy medzi formou 
a funkciou mediálnej výpovede. Typickým príkladom môžu byť výrazové 
prostriedky, ktorými sa žurnalisti dištancujú od prezentovaných správ. 

Jazykový štýl je centrálnym prvkom mediálnej značky a médium si ním 
vyhraňuje príslušnosť k určitému trhovému segmentu. V mediálnej 
lingvistike má preto osobitné postavenie termín mediálny jazyk. Neplní 
funkcie jazykovej variety (mediolektu), ale vníma sa ako hyperonymum 
mnohovrstvových komunikačných polí. H. Burger tvrdí, že „masové 
médiá nemajú vlastný jazyk, ale majú vlastný spôsob, ako s ním narábať, 
vlastné komunikačné postupy a typy textov, ktoré sa od bežnej jazykovej 
reality jednoznačne odlišujú.“8 Systém špecifického použitia jazyka 
v médiách nepredstavuje jazykové štruktúry, ale komunikačné funkcie 
mediálnych textov, ktoré vplývajú aj miešanie žánrov a textov. Príkladom 
môže byť tematicky orientovaný magazín, v ktorom sa prelínajú rôzne 
typy žánrov, ako napr. správy, reportáže, interview, rozhovor s divákom. 

Mediálny produkt je z hľadiska masmediálnych štúdií spojovníkom 
medzi masovým médiom a recipientom. Z pozície mediálnej lingvistiky 

die Semiotik der Kommunikationsgesselschaft. Berlin : Schmidt, 1998, s. 164.
6 ANDROUTSOPOULOS, J.: Medienlinguistik: Sprachwissenschaftliche Zugänge 

zur Medienanalyse. Tübingen : Narr Francke Attempto, 2013, s. 20. 
7 ANDROUTSOPOULOS, J.: Medienlinguistik: Sprachwissenschaftliche Zugänge 

zur Medienanalyse. Tübingen : Narr Francke Attempto, 2013, s. 50. 
8 BURGER, H.: Sprache der Massenmedien. Berlin, New York : de Gruyter, 

1990, s. 3. 
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je týmto spojovníkom mediálny dialóg a diskurz. Mediálny dialóg 
vzniká z inštitucionalizovanej a intersubjektívnej komunikačnej 
interakcie na základe komunikačného kódu, akým je hovorený jazyk. Do 
synonymického radu sa v tomto zmysle môže zakomponovať aj pôvodný 
sociologický termín rozhovor alebo konverzácia. Mediálny dialóg sa 
môže vyznačovať symetrickou alebo asymetrickou formou interakcie, 
realizuje sa v rôznych variáciách, s rôznym počtom účastníkov. 

V mediálnych dialógoch sa preskupujú rôzne diskurzy (redakčné, 
agentúrne, odborné, politické, publicistické), ktoré sú z mediálno-
komunikačného aj lingvistického hľadiska veľmi zaujímavé. Diskurz 
je polysémickým pojmom interdisciplinárne chápanej komunikácie9, 
ktorý má jazykovú, spoločenskú a kognitívnu dimenziu. Diskurz 
vždy implikuje používateľa. V lingvistickom ponímaní ide o použitie 
(politického, publicistického, lekárskeho) jazyka v aktualizovanom 
kontexte členom istej diskurznej komunity s vymedzeným vzťahom 
k prostrediu a s komunikatívnymi funkciami (persuazívna, informačná 
atď.). Inak povedané, „život“ diskurzu má vždy v rukách používateľ 
jazyka. Distributérmi diskurzov sú účastníci mediálneho dialógu, ktorí 
medzi sebou interagujú. Interakcia je záležitosťou účastníkov mediálneho 
dialógu, na základe ktorej dochádza k interferencii diskurzov a výslednej 
interdiskurzivite (súčasťou rečovej činnosti i recepcie je povedomie 
o žánrových zákonitostiach jazykového prejavu). Slovné spojenie mediálny 
diskurz vo význame používanie mediálneho jazyka v konkrétnom 
kontexte môže predstavovať konceptuálny problém. M. Bočák, tvrdí, že 
„médií je príliš mnoho a v rôznych aspektoch sa navzájom líšia. Preto by 
sme nemali mediálnych diskurz automatizovane chápať ako homogénnu 
kategóriu“10, ako napríklad lekársky, politický alebo publicistický 
diskurz. Poňatie výrazu mediálny jazyk je rovnako príliš extenzívne. Skôr 
treba hovoriť o publicistickom jazyku. Nemožno teda tvrdiť, že napr. 
politický diskurz interferuje v istom kontexte s mediálnym diskurzom. 
Uvedené nepopiera úlohu médií pri prenášaní diskurzov, ale podporuje 
presvedčenie o mediácii (distribúcii) alebo mediatizácii (formatívnej 
transformácii) verejných diskurzov11. Ako príklad možno uviesť tzv. 

9 KLINCKOVÁ, J.: Verbálna komunikácia z pohľadu lingvist(i)ky. Banská 
Bystrica : UMB, 2008, s. 55.

10 BOČÁK, M.: Diskurz – koncept kritický: nereflektované riziká používania 
výrazu mediálny diskurz. In: Jazyk a kultúra. Prešov : Prešovská univerzita 
v Prešove, 2012, s. 5. [online] Dostupné na: http://www.ff.unipo.sk/
jak/10_2012/bocak.pdf

11 BOČÁK, M.: Diskurz – koncept kritický: nereflektované riziká používania 
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mediálnu konvergenciu, ktorá „predstavuje súčasný prerod médií na 
digitálne, mobilné a multimodálne technológie so zodpovedajúcimi 
komunikačnými praktikami, formátmi a inštitúciami.“12

  
2.2 Metodológia

Mediálna lingvistika nedisponuje vlastnými metódami na zber 
a vyhodnocovanie dát, ale opiera sa o výskumné tradície jazykovedy. 
Jazykové produkty skúma aj pomocou nasledovných metód: 
 a)  analýza žánrov – zaoberá sa tradičnými žurnalistickými formami 

z hľadiska ich funkčných a situačných aspektov, pričom poukazuje 
na nejednotnosť a zmeny v žurnalistickej praxi,

 b)  progresívna analýza – lingvistická metóda, ktorá skúma použitie 
jazyka ako kognitívnu a  sociálnu činnosť; rieši jazykové 
„rozhodnutia“ žurnalistov a ich pracovné postupy,

 c)  variačná analýza – lingvistická metóda, ktorá skúma použitie 
jazyka vo vzťahu k variabilným cieľovým skupinám; do popredia 
sa dostáva napätie medzi formálnosťou a neformálnosťou 
a spisovnosťou a nespisovnosťou,

 d)  konverzačná analýza – rekonštruuje ne-/verbálnu 
interakciu, sleduje výrazové prostriedky inštitucionalizovaných 
dialógov, turn-taking-mechanizmus, prozodické javy a situačné 
kontexty zaznamenávané pomocou transkripčného systému GAT 
(Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem),

 e)  analýza diskurzu – vzťahuje sa na používanie jazyka v komunikácii 
o istej téme, čo sa na úrovni organizačnej štruktúry mediálneho 
dialógu prezentuje interferenciou diskurzov; orientuje sa na 
koherenciu v diskurze a na štruktúrny opis diskurzov,

 f)  analýza metadiskurzu – lingvistická metóda, ktorá skúma 
sociálne a individuálne zakotvené jazykové povedomie; spočíva 
v analýze hodnotení použitých výrazových prostriedkov 
v mediálnom dialógu,

 g)  kritická analýza diskurzu – kriticky sa stavia k istým sociálnym 
javom a skúma, ako sa prostredníctvom jazyka v médiách 
reprodukujú ideológie a spoločenské pozície; pre výraznú 

výrazu mediálny diskurz. In: Jazyk a kultúra. Prešov : Prešovská univerzita 
v Prešove, 2012, s. 7. [online] Dostupné na: http://www.ff.unipo.sk/
jak/10_2012/bocak.pdf

12 PERRIN, D.: Medienlinguistik. Konstanz : UVK, 2011, s. 43. 
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interdisciplinárnu povahu často balansuje na hrane lingvistiky, 
sociológie a politológie,13

 h)  pragmatická analýza – zaoberá sa zámerným jazykovým konaním 
v konkrétnych komunikačných situáciách a odhaľuje skutočné 
významy výpovedí na pozadí kontextu (rečové akty, konverzačné 
maximy, metapragmatika, pragmatika presviedčania ap.).

3 Horizonty mediálnej lingvistiky 

Ponúknuť vyčerpávajúci pohľad na mediálnu lingvistiku nie je 
jednoduché, najmä pre jej heterogénnosť. Monotematicky sa mediálnej 
lingvistike takisto nevenoval veľký počet autorov. Napriek deficitom 
môže mediálna lingvistika obsiahnuť výskumné problémy a otvoriť 
priestor moderným výskumným postupom. Je veľkou výhodou, že sa 
mediálna lingvistika snaží o ucelený pohľad na súčinnosť jazykových 
a mediálnych aspektov, i keď sa na metaúrovni pridržiava jazykovedných 
tradícií a jazykového systému. Pomenúva najmä výskumné činnosti 
jazykovedcov, ktorí skúmajú použitie jazyka na vzorke mediálnych 
produktov. Myšlienka zaoberať sa mediálnou lingvistikou teoreticky 
a metodicky nemá teda ambície vymedziť nový vedný odbor, ale 
prezentovať istý posun k odhaľovaniu vzájomných vzťahov v/k jazyku. 
V tomto smere už mediálna lingvistika dávno nie je na začiatku. Má 
svoj predmet skúmania, teoretické východiská i metodické postupy. 
Doterajšie lingvistické mediálne analýzy riešili napríklad problematiku 
„písania medzi riadkami“, irónie, vlastného štýlu písania, genderlektov, 
správnej výslovnosti, frázovania, slovnej zásoby a hesiel, derivácie, 
skratiek, slovnej redundancie, informačnej saturovanosti a pod. 

Mediálna lingvistika má dosah aj na optimalizáciu komunikačných 
a mediálnych kompetencií pri textovej produkcii a redakcii. Poskytuje 
spätnú väzbu o zrozumiteľnosti komunikátu, identifikuje obsah 
jazykových štruktúr a funkcií mediálneho produktu. Do znalostnej 
štruktúry recipienta sa takto môže integrovať povedomie o preferovaných 
výrazových prostriedkoch v masmediálnej komunikačnej sfére. Mediálne 
texty a ich percepcia totiž podmieňujú socializáciu jedinca a predstavujú 
významný prvok ich komunikačného systému človek – médium – 
societa. Mnohovrstvé a viacúrovňové bádanie mediálnej lingvistiky 
založené na dialektickej jednote jazykových a mediálnych príznakov je 
priam žiadúce. Výrazové prostriedky sú neraz len momentom v procese 

13 HIRSCHOVÁ, M.: Pragmatika v češtině. Olomouc : FF UP, 2006, s. 28.
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komunikácie, jadrom sú subjekty komunikácie, kontexty, hodnoty, 
významy, zámery, stratégié a reakcie.14 V tomto smere je osobitne 
dôležitá spolupráca jazykovedcov a mediálnych odborníkov, ale aj vklad 
pragmalingvistických, kognitívnych, semiotických, komunikačných 
a kulturologických prístupov. Médiá nás nútia rozmýšľať a provokujú 
k rozvažovaniu o celom komunikačnom pozadí. Budúcnosť ukáže, do 
akej miery sa mediálnej lingvistike bude dariť študovať vyjadrovací 
potenciál výrazových prostriedkov pri prenášaní mediálneho posolstva. 
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ŠTANDARDIZÁCIA TERMINOLÓGIE V MANAŽÉRSKEJ 
KOMUNIKÁCII 

STANDARDIZATION OF TERMINOLOGY IN MANAGERIAL 
COMMUNICATION

JARMILA ŠALGOVIČOVÁ

Abstrakt:
Článok objasňuje význam štandardizácie terminológie používanej v manažérskej 
komunikácii. Štandardizácia umožňuje lepšie porozumenie komunikujúcich 
strán. Formuje právny rámec komunikácie. Príspevok vysvetľuje úlohu, ktorú 
majú v odbornej terminológie medzinárodné a európske normy. Upozorňuje 
na terminologické problémy odborných prekladov a naznačuje možné riešenia 
týchto problémov.

Kľúčové slová: 
Štandardizácia, termín, terminológia, normy, komunikácia, manažér, marketing, 
masmédiá, preklad

Abstract:
Article explains the importance of standardization of the terminology used in 
managerial communication. Standardization allows a better understanding 
of the communicating parties. Forms the legal framework for communication. 
Contribution explains the role played by the technical language of International 
and European standards. Draws attention to the terminological problems of 
professional translations and suggesting possible solutions to these problems.

Key words: 
Standardization, term, terminology, standards, communication, manager, 
marketing, mass media, translation

1 Úvod 

Informačná spoločnosť, ktorú buduje táto generácia, prináša podstatné 
zmeny v mnohých oblastiach nášho života. Základom informačnej 
spoločnosti je digitálna elektronika spolu so svojimi nástrojmi: 
počítačovými hardvérmi, softvérmi, sieťami, digitálnym televíznym 
vysielaním, súvisiacimi službami, atď., ktoré sú základom informačných 
komunikačných technológií. Je zrejmé, že bez informačných 
komunikačných technológií, ktoré sú podstatné pre šírenie informácií 
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alebo znalostí elektronickou formou, by globálna informačná spoločnosť 
nemohla existovať a fungovať. Aj orientácia v ekonomickom prostredí 
si vyžaduje prístup k oveľa väčšiemu množstvu informácií na rôznych 
úrovniach, počnúc od firemnej, až po globálnu, ako kedykoľvek predtým.1 
Keďže informácie a komunikácia predstavujú nevyhnutný predpoklad 
úspešnej manažérskej práce na všetkých stupňoch riadenia, zjednotená 
aplikácia termínov v manažérskej praxi, ale aj mimo nej, môže byť 
prínosom k prenosu informácií a k vzájomnému komunikačnému 
dorozumievaniu.

Navyše, súčasný vývoj modernej terminológie a jej postavenie 
v lingvistike rozširuje zainteresovaným potrebné odborné vedomosti, 
ktoré môžu aplikovať v rôznych sférach života. Napriek tomu možno 
konštatovať, že nie všetci odborníci z jednotlivých oblastí spoločenskej 
praxe si uvedomujú dôležitosť terminológie, jej fungovanie a systém 
noriem i predpisov, ktoré terminológiu regulujú a zároveň i uľahčujú 
pochopenie jej aplikovateľnosti a praktického využitia v rôznych 
oblastiach nášho života. 

2 Štandardizácia terminológie v komunikácii manažérov 

Kým pod pojmom „termín“ zvyčajne rozumieme slovné pomenovanie 
pojmu, napríklad odborného výrazu v sústave daného vedného alebo 
výrobného odboru, procesu, zariadenia apod., potom terminológia 
je súhrnom pomenovaní predmetov, nástrojov, zariadení, činností 
atď. v určitom odbore. S termínom „terminológia“ sa v teórii aj praxi 
zaobchádza zložitejším spôsobom. Na jednej strane možno rozlišovať 
medzi terminológiou ako celkom odborných pomenovaní týkajúcich sa 
jednej oblasti ľudského poznania, na strane druhej pod týmto pojmom 
chápeme lingvistickú disciplínu, ktorá skúma a analyzuje odborné pojmy 
a termíny. Okrem toho môžeme rozumieť pod pojmom terminológia 
súhrn činností, ktoré súvisia s terminologickou prácou, teda získavanie 
a analyzovanie slovných foriem pre konkrétnu oblasť. V centre záujmu stojí 
termín a jeho pevné miesto v príslušnom vednom odbore. Encyklopédia 
jazykovedy definuje terminológiu ako náuku, ktorá sa vo svojej podstate 
zaoberá identifikáciou pojmov v určitých odboroch, pokúša sa o ich 
1 BEZÁKOVÁ, Z.: Impact of the globalization on the process of creating 

marketing communication and its importance in the creation of innovation. 
In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 16th International 
Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas Kliestik ; Žilina : ZU, 
2016, S. 175-182.
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exaktnú definíciu a následne uskutočňuje ich systemizáciu. Jej hlavnou 
úlohou je opísať vlastnosti termínov, vypracovať všeobecné zásady ich 
tvorby a definícií ako aj metodológiu zostavovania systému. Terminológia 
má pri určitej miere zovšeobecnenia synonymický vzťah s pomenovaním 
názvoslovie, menoslovie či prevzatým nomenklatúra. V ostatnom 
období sa pohľad na obsah pojmu terminológia mení, zvýšený dôraz sa 
kladie na pragmatickosť, čo znamená, že sa terminológia vníma viac zo 
zorného uhla interakcie so spoločnosťou, teda nielen ako jazykovedná, 
ale aj medziodborová disciplína, ktorá sa zaoberá pomenovaním pojmov 
a má poznávaciu, komunikatívnu a sociokultúrnu funkciu v odbornej 
komunikácii. 

Každá vedecká a technická oblasť by však mala mať zjednotenú, 
jednoznačnú a jasne definovanú terminológiu, ktorú používatelia 
akceptujú, najlepšie bez výhrad. Z predchádzajúceho vyplýva, že súčasťou 
terminologickej práce je systematické zhromažďovanie pojmov, ich 
označovanie, opis, spracovanie a prezentácia v podobe terminologických 
produktov. 

Ak sa komunikácia v určitej oblasti stáva zložitou z dôvodu 
nejednoznačnosti, prípadne nejasnosti pojmov alebo termínov, je 
potrebné tento nedostatok identifikovať a vyriešiť štandardizáciou. 
Konečným cieľom procesu štandardizácie terminológie je štandardizovaný 
– normatívny slovník, v ktorom jednému pojmu prislúcha len jeden 
termín.2 Vzorovou formou, akýmsi etalónom normatívneho slovníka 
v technických odboroch je terminologická norma. 

Terminologické normy sú oficiálne uverejňované súpisy definovaných 
termínov, ktoré sú usporiadané do vzájomne súvisiacich vzťahov 
v rámci určitého odboru. V odboroch, ktoré nemajú technický charakter, 
preberajú túto funkciu zvyčajne terminologické slovníky. Ak tieto 
slovníky vydáva dostatočne prestížna inštitúcia, napríklad renomované 
špecializované vydavateľstvo, akademické pracovisko alebo ústredný 
orgán štátnej správy a v ňom pôsobiaca rezortná terminologická komisia, 
môžu sa stať určitým nástrojom – prostriedkom kodifikácie. V prípade, 
že na medzinárodnej alebo regionálnej úrovni vznikne určitý konflikt 

2 JAROŠOVÁ, A.: Terminologická práca v kontexte prekladu európskych 
dokumentov. In Odborný seminár Ministerstva kultúry SR Európske 
záležitosti a otázky jazykovej kultúry. Bratislava 16. júna 2005. Dostupné na: 
<http://korpus.juls.savba.sk/publications/block2/terminologicka-praca-v-
kontexte-prekladu-europskych-dokumentov/Term_EU.pdf>.
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v rámci terminografie, (ktorou rozumieme takú oblasť terminológie, 
ktorá sa zaoberá opisom termínov a pojmov a tvorbou terminologických 
produktov napr. slovníkov, databáz, noriem a pod.), potom je vhodné 
a potrebné pristúpiť k harmonizácii. 

Terminografia pracuje s takými nástrojmi, ako sú spomínané 
terminologické slovníky (výkladové alebo prekladové), ktorými 
z vecného hľadiska rozumieme také súbory terminologických záznamov 
(hesiel), ktoré sa vzťahujú spravidla k vopred vymedzenej tematickej 
oblasti. Medzi ďalšie nástroje patria napríklad terminologický register, za 
ktorý považujeme terminologický slovník pripojený k určitej publikácii, 
napr. k učebnici, manuálu a tiež terminologický glosár – rozsahom 
malý slovník, ktorý obsahuje aktuálne terminologické informácie 
zamerané len na určitú vybranú skupinu používateľov. Terminologické 
slovníky v súčasnosti predstavujú zvyčajne výstupy z terminologických 
štruktúrovaných databáz, popisujúcich aktuálnu terminológiu danej 
tematickej oblasti, ktoré slúžia najmä informačnému, štandardizačnému 
a harmonizačnému cieľu. V rámci plnenia informačného cieľa poskytuje 
terminologická databáza používateľovi informáciu o existencii 
termínu a jeho význame. Štandardizačný – normalizačný cieľ spočíva 
v kodifikácii nielen formy, ale aj významu termínov. Môže tiež riešiť aj 
formálne, prípadne vecné rozpory, ktoré boli zaevidované v odbornej 
literatúre. Môže dávať odporúčania a správne odpovede na používanie 
sporných gramatických slovných tvarov a pod. Ak terminologická 
databáza zjednocuje pojmy, termíny a ich definície v rámci jedného 
alebo niekoľkých jazykov, potom plní harmonizačný cieľ, čo znamená, 
že zabezpečuje výmenu informácií v oblasti terminológie a možnosti ich 
využitia opakovaným a jednoznačným  spôsobom. 

Okrem databázy je v niektorých prípadoch vhodné použiť termín 
terminologická databanka, pričom databanka má širší a všeobecnejší 
význam ako databáza. Obvyklým rozlišujúcim znakom databanky je, 
že elektronické údaje v nej môžu byť uložené v akejkoľvek podobe, 
teda nemusia byť štruktúrované. V každom prípade by terminologické 
databázy mali byť priebežne aktualizované a doplňované.
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3  Medzinárodné a európske normy a ich úloha 
v štandarizácii terminológie zameranej na marketingovú 
a masmediálnu komunikáciu

Medzinárodné a európske normalizačné organizácie, v ktorých 
je Slovensko plnoprávnym členom, majú význam pre skvalitenie 
štandardizácie terminológie tým, že pripravujú, schvaľujú, vydávajú 
a revidujú normy. Sú to najmä: ISO Medzinárodná organizácia pre 
normalizáciu, ITU Medzinárodná telekomunikačná únia, ďalej  CEN 
Európsky výbor pre normalizáciu a ETSI (European Telecommunications 
Standards Institute) – Európsky inštitút pre telekomunikačné normy 
a ďalšie. V Slovenskej republike je ústredným orgánom štátnej správy, 
zodpovedným za činnosť a rozvoj technickej normalizácie, Úrad pre 
normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR). Jeho úlohou 
je prostredníctvom Odboru technickej normalizácie riadiť všetky 
činnosti spojené s vecnými, finančnými a ostatnými súvisiacimi 
právami a záväzkami, súvisiacimi s technickou normalizáciou, a teda aj 
s terminologickými normami.

Normy vo všeobecnosti predstavujú dokumenty vytvorené na základe 
dohody a schválené uznaným orgánom, ktoré obsahujú pravidlá, pokyny, 
znaky činností alebo výsledky činností na všeobecné a opakované použitie. 
Majú jednotnú štruktúru, ktorá vždy obsahuje aj zoznam najčastejšie 
používaných termínov v predmetnej oblasti. Svoje špecifické miesto 
a význam majú v systéme európskych a medzinárodných technických 
noriem normy výlučne terminologické. Vymedzujú termíny spravidla 
s ich definíciami, prípadne s vysvetľujúcimi poznámkami, obrázkami, 
príkladmi atď. Ich význam spočíva aj v skutočnosti, že zjednodušujú 
transpozíciu zákonov, nariadení, rozhodnutí a smerníc ES do národných 
legislatívnych dokumentov z toho dôvodu, lebo národné legislatívne 
dokumenty jednoznačné, úplné a nestranné opisy a vyjadrenia vyžadujú. 
Ich význam nekončí len v rámci spomínaných procesov spojených 
s legislatívou, ale formujú aj právny rámec manažérskej a marketingovej 
komunikácie a určite prispievajú k optimalizácii komunikácie aj 
v masmediách, keď definujú vybrané pojmy príslušnej komunikačnej 
základne. 

Medzinárodné a európske normy obsahujú vecné odporúčania aj pre 
marketingovú a  masmediálnu komunikáciu. Napríklad v revidovanej 
medzinárodnej norme ISO 9001:2016 Quality management systems 
– Requirements je v časti Komunikácia so zákazníkom uvedené, že 
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organizácia musí určiť konkrétne procesy komunikácie so zákazníkom 
v súvislosti s informáciami, týkajúcimi sa produktov a služieb, so 
spracovaním dopytov, zmlúv alebo objednávok, v ktorých sa definovali 
požiadavky jednak zákazníkov na produkty a služby, ale aj právne 
požiadavky a požiadavky regulačných orgánov. Ďalej organizácia musí 
zaviesť procesy týkajúce sa získavania pozitívnych, ale aj negatívnych 
názorov zákazníka. V popisoch týchto procesov musí byť preukázateľné, 
že organizácia má schopnosť splniť definované požiadavky na produkt 
a musí preukázať spôsobiloť vyriešiť reklamácie na ponúkané produkty 
a služby. Je to dostatočne široko vymedzený rozsah komunikačních 
aktivit, ktoré musia byť písomne vyjadrené, a preto vyžadujú presne 
používanú terminológiu. Kvalite v masmediálnej a marketingovej 
komunikácii môže pomôcť aj využitie normy STN ISO 20252 Trh, 
názor a sociálny prieskum. Slovník a požiadavky na služby; zavedenej 
do sústavy STN v roku 2009. Norma rozoberá príslušné požiadavky na 
kompetentnosť pracovníkov a potrebu ich prípravy na činnosti súvisiace 
so sociálnym a marketingovým výskumom v oblasti trhu, napríklad 
zberu kvalitatívnych údajov, ich spracovania, analýzy a uchovávania. 

Ďalšou normou, využiteľnou v masmediálnej komunikácii, je norma 
STN EN 15707 Prehľad tlačových médií. Slovník a požiadavky na 
služby, zavedená do sústavy STN v roku 2009. Táto norma špecifikuje 
požiadavky na slovnú zásobu a služby pri prieskume médií v oblasti 
tlače, pri vytváraní prehľadov prostriedkov v oblasti tlačových médií. 
Zameriava sa na jednotlivé oblasti a kroky, s ktorými sa zákazník stretne 
pri spolupráci s poskytovateľom výskumných služieb a pri spolupráci 
so zákazníkmi. Hovorí sa v nej o spolupráci so zákazníkmi, využívaní 
subdodávateľov, kontrole kvality údajov, autorských právach, práve na 
súkromie respondentov, o metódach náhodného výberu, o postupoch 
merania používateľov, o manažérstve prác v teréne, o validácii 
anketárov, o výslednej dokumentácii, definuje ľudstvo a jeho vzorky atď.

Za užitočnú pre masmediálnu a marketingovú komunikáciu považujeme 
aj normu STN EN ISO 27001, ktorá rieši problémy spojené s informačnými 
technológiami, zabezpečovacou technikou a systémami manažérstva 
informačnej bezpečností. Bola zavedená v roku 2006 a dáva návod na 
riešenie mimoriadne významných problémov komunikácie, ku ktorým 
patrí práve bezpečnosť informácií. Za zmienku stojí súbor noriem radu 
10000, ktoré riešia komunikáciu v rámci monitoringu spokojnosti 
zákazníkov v celom rozsahu, vrátane komunikácie s nespokojnými 
zákazníkmi a komunikácie v rámci riešenia sporov mimo organizácie. 
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4 Terminologické problémy anglických odborných prekladov 

Prvý problém, s ktorým sa používateľ preloženej normy, alebo 
preloženého anglického odborného textu stretne, je rad bežných 
anglických výrazov z ktorých niektoré sú v spisovnej slovenčine nie 
úplne bežne používané a môžu znieť neprirodzene. Uveďme niektoré 
z nich: manažment a manažérstvo, pohovor s pomocou počítača, výskum 
spoza stola, tajnostkárske nakupovanie, vzorkovanie z kvóty, rámec kódu, 
váhovanie a ďalšie. Hoci nejde o frekventované výrazy a ich zavedenie do 
technickej slovenčiny môže byť do určitej miery užitočné, ale niekedy 
sa dostávajú do bežného „jazyka“ používateľa len ťažko. Podľa názorov 
jazykovedcov v slovnej zásobe slovenčiny sa väčšinou udomácnia tie 
prevzaté slová, ktorými používatelia pomenúvajú nové reálie, pre ktoré 
v slovenčine nemáme pomenovanie a ktoré sa „nedajú“ preložiť jedným 
slovom alebo dvoj- či trojslovným spojením.

Polemika o správnosti používania anglických slov v slovenčine je 
v ostatnej dobe naozaj dosť intenzívna najmä v tých prípadoch, kedy 
pre anglické (častokrát deformované a neprirodzene ohýbané) výrazy 
máme v slovenčine dlhodobo zaužívané a bezproblémové výrazy. Prečo 
sa napríklad rečník či moderátor mení na spíkra? Prečo musí potom 
ten spíker vystupovať na stejdži a nie na javisku? A prečo mu potom 
diváci dávajú feedback a nie spätnú väzbu? Slovenský jazyk – to nie je len 
spisovný jazyk. Súčasťou jazyka sú okrem spisovnej vrstvy aj nespisovné 
útvary – slang (vrstva nespisovných vyjadrovacích prostriedkov 
používaná istými spoločenskými, záujmovými a inými skupinami), ale 
i nárečia a pod. V rámci študentského slangu môžeme počuť, že čosi je 
„ízy“, „kúl“, „in“, že ktosi má „míting“ s kamarátom či „mesidž“ pre kolegu. 
To je v neoficiálnej komunikácii možné aj bežné. Mnohé anglické slová, 
pre ktoré máme aj slovenský ekvivalent, sa používajú v slangovej, teda 
nespisovnej komunikácii úplne bežne. 

Ako ukážku súčasnej masmediálnej komunikácie uvádzam krátky úryvok 
z textu, ktorý uverejnil marketingový expert (blogger a speaker) na 
internetovej stránke na tému Analyzovanie klientskych dát: „ ... V Telco 
biznise sa budú u operátorov naďalej otvárať nožnice medzi zozbieranými 
a skutočne monetizovanými údajmi o klientoch, zvyšujúci sa tlak povedie 
k zvýšeniu počtu start-upov alebo spin-offov... Naplno prepukne kríza 
s hiringom Data scientistov, začnú vzniknať opevnené hrady (Deloitte 
v Prahe) alebo butikové analytické firmy (Essential data, Pygmalios, 
…). Aj v našich končinách začnú vznikať prvé čisto Pay-By-Data biznisy. 
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Na druhej strane sa objavia prvé usecasy na komerčné použitie Boring 
Data (dáta o správaní klientov v zdanlivo nezaujímavých odvetviach ako 
municipality, či doprava). Do popredia pôjde aj Prediktívny UX, nová vlna 
analytiky na predikovanie klientskeho zážitku. Vďaka tlaku IT komunít 
v mnohých krajinách sa konečne posunú vpred OpenData...Aj väčšie 
korporácie postupne začnú brať na milosť Cloudové riešenia...“3

Nedá sa s určitosťou tvrdiť, že všetky anglicizmy uvedené vyššie 
nie sú internacionalizmy. Aj medzi jazykovými odborníkmi existuje 
polemika o (ne)správnosti a význame opatrení na ochranu čistoty 
slovenského jazyka, ktoré by pri prekročení optimálnej hranice mohli 
mať aj kontraproduktívny charakter. Mimo iného sa argumentuje tým, že 
slovenčina nečelí záplave cudzích výrazov prvýkrát. Boli tu v minulosti 
a sú tu dnes aj latinské výrazy, množstvo nemeckých i maďarských 
slov, o slovenskej autenticite ktorých už dnes takmer nik nepochybuje, 
pretože jazyk to zakaždým vyriešil sám. Podľa niektorých jazykovedcov 
je to všetko len záležitosť módy, ale tiež aj pretrvávajúci dôsledok veľkej 
spoločenskej zmeny pred dvoma desaťročiami. Slovensko sa otvorilo 
svetu, obchodu a jeho jazyku – angličtine a aj jazykovedci často usudzujú, 
že ľudia sa musia mentálne prekódovať. Spoločnosť sa veľmi zmenila, 
na Slovensku nie je taká silná obchodná tradícia a ešte stále je ťažké 
nájsť vhodný slovenský ekvivalent k niektorým komerčným výrazom. 
Rýchlosť vývoja jazyka zaostáva, čo sa odráža aj vo vedomí bežných ľudí. 

Otázkou môže byť, či si napríklad pracovníci v médiách – redaktori 
môžu dovoliť používať slová v éteri ako napríklad „sharovať“ (v zmysle 
zdieľať)? V prieskume, ktorý bol uskutočnený v roku 2016 na vzorke 
420 respondentov bola položená otázka: „Ste za obmedzenie používania 
anglických názvov v slovenčine?“ Výsledky priniesli 78 percent odpovedí 
kladných a len 22 percent respondentov uviedlo zápornú odpoveď.4

Najmä pracovníci médií by si mali uvedomiť, že text by mal byť 
zrozumiteľný pre čo najširšiu verejnosť a v oficiálnej komunikácii by 
sa zrejme mal používať spisovný jazyk, ktorý sa učíme v škole. Ešte 
neznamená že mnohé slová, napriek tomu, že sa začnú objavovať 
v jazykovej praxi v hovorenej alebo písanej forme, sa dostanú aj do 
spisovného jazyka. V médiách sa predpokladá používanie spisovného 
3 2017 v Marketingu a CRM: Čo očakávať? [online]. [2017-1-13]. Avialable at: 

<http://blog.etrend.sk/filip-vitek/2017-v-crm-co-ocakavat.html>.
4  VEGA 1/0640/15: „Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom 

integrovanom environmentálnom manažmente podnikov“
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jazyka. Očakávajú to poslucháči, diváci aj čitatelia. Moderátori by sa mali 
usilovať o kultivovaný jazykový prejav a mali by vedieť, že ich zaväzuje 
vplyv, ktorý na verejnosť majú. Cieľom ich rozprávania by malo byť 
odovzdať informáciu tak, aby bola zrozumiteľná pre široké masy.

Prekladatelia odborných textov a terminologických noriem priznávajú, 
že napriek všeobecnému povedomiu špecifík odborného textu 
a napriek ochote prekladať terminológiu presne a konzistentne nie 
je najmä kvalita slovenských prekladov európskej agendy dobrá. 
Podľa všeobecného názoru prekladateľov sú termíny ako jazykové 
pomenovania presne definovaných pojmov, typickým problémovým 
miestom prekladov. Medzi hlavné príčiny, ktoré spôsobujú tento stav 
patrí najmä podcenenie výrazného rozdielu medzi bežnou slovnou 
zásobou a terminologickými jednotkami, nedostatočná jazyková 
kompetencia (týkajúca sa najmä materinského jazyka) niektorých 
nelingvistov, ktorí prekladajú odborné texty, európske dokumenty 
a normy, prípadne revidujú preklady. Aj nespoľahlivosť niektorých 
foriem agentúrneho spôsobu prekladania, prenášanie nesprávnej 
terminológie zo skôr preložených právnych aktov do nových prekladov, 
vyplývajúce z nevyhnutnosti uvádzať doslovne názvy starších aktov 
v odkazoch a citáciách, nedostatočná spolupráca právnikov-lingvistov 
pôsobiacich v orgánoch EÚ s pracovníkmi Jazykovedného ústavu Ľ. 
Štúra môžu byť príčinou nízkej kvality. V neposlednom rade sa zdá byť 
príprava študentov na povolanie prekladateľa nepostačujúca a rovnako 
ku kvalite neprispieva ani absencia personálne a technicky dobre 
vybaveného koordinačného terminologického centra, ktorého úlohou 
by bolo budovať kvalitnú a funkčnú terminologickú databázu a ďalšie. 
Pomocou v tomto smere môže byť zvyšovanie kvalifikácie prekladateľov 
pracujúcich v prekladateľských servisoch európskych inštitúcií 
a školenia zamerané na otázky kvality prekladu z hľadiska slovenčiny, 
stretnutia právnikov – lingvistov pracujúcich v európskych inštitúciách 
zamerané na zjednotenie prekladania vytypovaných problematických 
výrazov a zaradenie terminológie a počítačom podporovaného prekladu 
do študijných programov niektorých univerzít.

5 Záver

Význam štandardizácie terminológie spočíva nielen v tom, že jednoznačne 
prispieva k lepšiemu porozumeniu komunikujúcich strán navzájom, ale 
svoju nezastupiteľnú úlohu hrá aj v rámci formovania a zabezpečovania 
právneho rámca komunikácie ako takej. Terminologické tendencie vo 
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svojom vývoji smerujú k  nutnosti skúmať termíny priamo v komunikácii, 
v texte a upozorňujú na skutočnosť, že striktné rozdelenie vedeckých 
oblastí prestáva platiť, v dôsledku čoho sa v súčasnosti terminológia 
v jednotlivých odboroch prelína. Kým doteraz sa príliš neprihliadalo 
na dynamický rozvoj slovnej zásoby odborného jazyka, v súčasnom 
terminologickom myslení výrazne prevláda potreba zohľadniť textovú 
a sociolingvistickú dimenziu termínov. Takýto pohľad na termín mal za 
následok vznik nových terminologických tendencií: socioterminologickej, 
textovej a prekladovej, ktoré sa však vzájomne prelínajú. Ich spoločnou 
črtou je skúmanie termínu v jeho prirodzenom prostredí, ktorým je 
odborný text. Verbálna aj písomná odborná komunikácia má svoje 
špecifiká, nástrahy a riziká. Štandardizácia terminológie môže tieto 
nedostatky do značnej miery eliminovať. To platí pre marketingovú 
a masmediálnu komunikáciu v plnom rozsahu.

Poďakovanie: 
Príspevok vznikol na základe riešenia projektu VEGA 1/0640/15: 
„Koncepcia Phygital a jej uplatnenie v udržateľnom integrovanom 
environmentálnom manažmente podnikov“

Literatúra a zdroje:
BEZÁKOVÁ, Z.: Impact of the globalization on the process of creating 
marketing communication and its importance in the creation of 
innovation. In: Globalization and Its Socio-Economic Consequences : 
16th International Scientific Conference : Proceedings / edited by Tomas 
Kliestik ; Žilina : ZU, 2016, S. 175-182.
JAROŠOVÁ, A.: Terminologická práca v kontexte prekladu európskych 
dokumentov. In Odborný seminár Ministerstva kultúry SR Európske 
záležitosti a otázky jazykovej kultúry. Bratislava 16. júna 2005. Dostupné 
na: <http://korpus.juls.savba.sk/publications/block2/terminologicka-
praca-v-kontexte-prekladu-europskych-dokumentov/Term_EU.pdf>.
KOŽARÍKOVÁ, H: Socioterminologická koncepcia ako súčasť 
terminologickej práce súčasnosti. Technická univerzita v Košiciach, In 
Jazyk a kultúra, Vol. 17-18, 2014. [online]. [2017-02-21]. Dostupné na: < 
www.ff.unipo.sk/jak/17-18_2014/kozarikova.pdf>. 
MISTRÍK, J.: Encyklopédia jazykovedy. Bratislava : Obzor, 1993, 518 s.
ŠALGOVIČOVÁ, J.: Význam medzinárodných noriem pre masmediálnu 
a marketingovú komunikáciu  In Megatrendy a médiá 2015, Trnava : FMK 
UCM v Trnave, 2015, s. 394-403 [CD-ROM].



BUDÚCNOSŤ MEDIÁLNEJ TERMINOLÓGIE

43

ŠALGOVIČOVÁ, J.: Manažérska komunikácia v intenciách odbornej 
terminológie. In Kvalita produkcie 2009 : Zborník prednášok zo semináru 
pedagógov študijného odboru Kvalita produkcie. Košice : Technická 
univerzita v Košiciach, 2009, s. 84-86.
STN ISO 704 Terminologická práca. Princípy a metódy. Slovenský ústav 
technickej normalizácie, 2005.
STN ISO 860 Terminologická práca. Harmonizácia pojmov termínov. 
Slovenský ústav technickej normalizácie, 2010.
STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky 
2017 v Marketingu a CRM: Čo očakávať? [online]. [2017-1-13]. Avialable 
at: <http://blog.etrend.sk/filip-vitek/2017-v-crm-co-ocakavat.html>.

Kontaktné údaje:
prof. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc. 
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
j.salgovicová@gmail.com





BUDÚCNOSŤ 
VPLYVU MÉDIÍ



MEGATRENDY A MÉDIÁ

46

FOTOGRAFIA V MÉDIÁCH

PHOTOGRAPHY IN MEDIA

EVA BARNIŠINOVÁ

Abstrakt:
V dnešnej novinárskej praxi je fotografia neoddeliteľnou súčasťou príspevkov, 
vyskytuje sa v priamej interakcii s písaným textom. Fotografia je univerzálny 
a nezávislý jazyk (znakový systém). Fotografia je prostriedkom, ktorým 
komunikujeme, dokumentujeme a šírime realitu okolo nás. Fotografia vo svojich 
rôznych formách (klasická, digitálna) je jedným z najrozšírenejších vizuálnych 
médií. Fenomén fotografie výrazne zasiahol myslenie spoločnosti – otvorili 
sa dvere do nového sveta obrázkov, ktoré umožnili ľuďom zachytiť a neskôr 
opätovne prežiť najrôznejšie okamihy. 

Kľúčové slová: 
Fotografia, Fotožurnalistika, Fotoreportáž, Feature fotografia, Športová fotografia, 
Fotografický portrét

Abstract:
A photography is inseparable part of today´s newspapers practice, it appears in 
direct interaction with written text. A photography is universal and independent 
language (system of signs). A photography is a means through which we 
communicate, document and spread reality surrounding us. A photography is 
one of the most wide spread visual media in its various forms (classic or digital). 
Phenomenon of photography has significantly influenced thinking of society – 
the doors to the new world of images were open and they enabled people to 
catch and later experience various moments again. 

Key words: 
Photography, Photo-journalism, Photo story, Feature photography, Sport 
photography, Photographic portrait 

1. Digitálna fotografia

Digitálna fotografia predstavuje z technického hľadiska „statický 
obrazový záznam, ktorý vznikol a uchováva sa digitálnou cestou, t. j. 
zaznamenávaním prostredníctvom diskrétnych (binárnych) číslicových 
jednotiek. Výsledný obraz je zložený z množstva obrazových bodov 
(pixelov); hustota pixelov na vopred definovanú priestorovú jednotku 
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vyjadruje kvalitu realizovanej digitálnej fotografie.“1 K prednostiam 
digitálnej fotografie zaraďuje Rusnák2 relatívne nízke náklady na jej 
výrobu, spracovanie a široké možnosti prenosu do iných grafických 
a multimediálnych prostredí. Možnou nevýhodou je nevyhnutnosť 
pracovať často s tzv. komprimovaným formátom, čo prináša úbytok 
kvality obrazu.

Podľa Čiljakovej3 sú pre fotografiu typické tieto tri aspekty: 
 • informačná nasýtenosť, 
 • zrozumiteľnosť, 
 • koncentrovaný obsah. 

Zároveň má fotografia také vlastnosti, ktoré sú nezameniteľné so 
žiadnym iným druhom odovzdávania mediálneho posolstva, t. j. 
vizuálna autentickosť, medzinárodná zrozumiteľnosť, koncentrovanosť, 
prehľadnosť.4 Lábová tvrdí, že fotografia nielen sprostredkováva jediný 
fotografický záber, ktorý zachytáva určitý výsek reality, ale že pomocou 
tohto záberu vyvoláva u vnímavejšieho čitateľa ďalšie asociácie, 
predstavy o tom, čo je „za snímkou“.5 

Medzi hlavné charakteristiky fotografie patrí všeobecne rozšírená 
dôvera v pravdivosť a autentickosť zobrazenia – toto vnímanie fotografie 
je kultúrnou konštrukciou a má svoje korene aj v dobovom kontexte 
vynálezu fotoaparátu a v mechanickom charaktere fotografického 
zobrazenia. Fotografický obraz sa od fotografovanej skutočnosti líši tým, 
že je „len“ dvojrozmerným zobrazením trojrozmerného priestoru. Je 
výsekom celku v takých rozmeroch, ako to umožňuje objektív fotoaparátu 
– skutočnosť nezachytáva v skutočnej veľkosti. Viacerí súčasní 
teoretici fotografie (Rosler, Wheeler alebo Lester) sa domnievajú, že 
manipulovateľnosť je integrálnou zložkou fotografie – podľa ich názoru 

1 RUSNÁK, J. et al.: Texty elektronických médií. Stručný výkladový slovník. 
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, p. 87.

2 RUSNÁK, J. et al.: Texty elektronických médií. Stručný výkladový slovník. 
Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010, p. 87.

3 ČILJAKOVÁ, A.: Fotožurnalistika I. Úvod do teorie fotožurnalistiky. Praha : 
Státní pedagogické nakladatelství, 1975, p. 11.

4 ČILJAKOVÁ, A.: Fotožurnalistika I. Úvod do teorie fotožurnalistiky. Praha : 
Státní pedagogické nakladatelství, 1975, p. 37.

5 LÁBOVÁ, A.: Základy fotožurnalistiky II. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1990, p. 10



MEGATRENDY A MÉDIÁ

48

upravovanie a formálne i obsahové úpravy fotografie sú jej súčasťou už 
od jej vzniku, nezačali až s elektronickým spracovávaním fotografie.6 

2 Fotožurnalistika

Žurnalistika si zakladá svoju autoritu a kredibilitu na predstave, že 
žurnalisti reprezentujú objektívne, pravdivo, neutrálne, vyvážene 
a autenticky skutočnú realitu – a práve fotografia je výsostným nástrojom, 
ktorý im umožňuje dosiahnuť tieto hodnoty.7 Lábová uvádza, že fotografia 
môže vzniknúť v počítači, a to, čo sa nám javí ako skutočnosť, môže byť 
len klam a ilúzia.8 Vyčleňuje tieto dve najčastejšie využívané prostriedky 
zámerného skreslenia skutočnosti v fotografiách: 
 •  retušovanie (akýkoľvek zásah, ktorého cieľom je zmeniť, opraviť či 

upraviť výsledný vzhľad snímky), 
 •  fotomontáž (zloženie nového obrazu z niekoľkých častí rôznych 

fotografií či obrazových prvkov).9 

Písané slovo ešte pred niekoľkými rokmi tvorilo prevažnú časť obsahu 
tlačových médií. Postupom času prevážila fotografia nad slovami. 
Hovorí sa, že jedna fotografia povie viac ako tisíc slov. Prácou a poslaním 
novinára je objektívne sprostredkovanie udalostí s čo najvyšším stupňom 
predstavivosti – k tomu slúži fotografia. Fotožurnalistika je osobitná 
forma žurnalistiky, ktorá využíva fotografie (obrázky) na výpoveď 
o  udalosti. 

6 LÁBOVÁ, A., LÁB. F.: 2010. Soumrak fotožurnalismu? Praha: Karlová 
univerzita v Prahe, 2010, s. 13-14. 

7 ŠIMŮNEK, M.: Fotožurnalismus je mrtev, ať žije fotožurnalismus. Proč 
může digitalizace zvyšovat důvěryhodnost novinářskéfotografie. [online]. 
[2017-03-07]. Dostupné na: http://www.academia.edu/2942026/
Foto%C5%BEurnalismus_je_mrtev_a%C5%A5_%C5%BEije_
foto%C5%BEurnalismus._Pro%C4%8D_m%C5%AF%C5%BEe_
digitalizace_zvy%C5%A1ovat_d%C5%AFv%C4%9Bryhodnost_
novin%C3%A1%C5%99sk%C3%A9_fotografie_Photojournalism_Is_Dead_
Long_Live_Photojournalis._Why_Digitization_Can_Increase_the_Credibility_
of_Journalistic_Photography.

8 LÁBOVÁ, A.: Fotogrfické zpravodajství v tištěných médiích. In OSVALDOVÁ, B 
a kol.: Zpravodajství v médiích. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2001, p. 98.

9 LÁBOVÁ, A., LÁB. F.: 2010. Soumrak fotožurnalismu? Praha: Karlová 
univerzita v Prahe, 2010, s. 17-20.
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Fotožurnalistika sa odlišuje od ostatných druhov fotografie tým, že je:
 •  objektívna – fotografia je presnou a pravdivou reprodukciou toho, 

čo sa udialo počas danej udalosti, 
 • vypovedá o nejakom jave, zachytáva niečo konkrétne, 
 •  časovo kritická – fotografie majú zmysel v danom kontexte a v danom 

čase ako zachytenie udalosti v určitom časovom slede. 

Fotožurnalista musí zachytiť a reprodukovať udalosť presne (ako a kedy 
sa odohrala), nemôže meniť obrázky prostredníctvom programov na 
úpravu fotografií. Fotožurnalista najčastejšie spolupracuje s reportérom, 
niekedy pracuje sám. Pomocou fotografií rozpráva príbeh (fotoesej 
alebo obrazová reportáž). Niektoré fotoeseje sú sprevádzané textom 
novinára, fotoreportéra, iné pozostávajú len z fotografií s krátkym 
popisom. Na povolanie fotožurnalistu sú isté požiadavky – musí to 
byť silný a psychicky stabilný človek, ktorý nemá strach z negatívnych 
udalostí, nebojí sa riskovať, cielene vyhľadáva nebezpečenstvo, je dobrý 
psychológ, ovláda prácu s fotoaparátom a s príslušnými programami aj 
softvérom a vie pracovať s ľuďmi. Prioritou fotožurnalistu je pravdivé 
reprodukovanie udalostí za akýchkoľvek okolností, keďže aj fotografia 
môže byť neobjektívna či zavadzajúca. Povinnosti a úlohy fotožurnalistu 
sú rôzne v závislosti od typu média, v ktorom pracuje. Jeho hlavnou úlohou 
je produkcia fotografií – má zodpovednosť za jasné, výstižné, pravdivé 
fotografie v dobrej kvalite, ktoré obsahujú istú výpoveď, ilustrujú text. 
Každú fotografiu musí sprevádzať popis, ktorý odpovedá na základne 
otázky: Kto? Čo? Kedy? Kde? Prečo? sa niečo udialo. Kompletný popis je 
dôležitý z hľadiska presnej publikácie aj archivovania fotiek, prípadne 
ich ďalšieho použitia.10 

Alena Lábová upozorňuje, že spojenie žurnalistická fotografia sa často 
neadekvátne používa v súvislosti so všetkými fotografiami vyskytujúcimi 
sa v médiách. Z toho dôvodu rozlišuje medzi dvoma pojmami – 
žurnalistická fotografia a fotografia v žurnalistike. Termín fotografia 
v žurnalistike je chápaný v širších aspektoch, zahŕňa všetky druhy 
fotografického zobrazenia, ktoré sú bežnou súčasťou žurnalistických 
prejavov.11 Pod pojmom žurnalistická fotografia rozumie pomerne úzku 
špecifickú skupinu fotografií vyskytujúcich sa v tlačených médiách 
– konkrétne tie, ktoré sú nositeľkami žurnalistickej (novinárskej) 
10 MRÁZIKOVÁ, D.: Vaše portfólio je také dobré, ako najhoršia fotka v ňom. In 

Otázky žurnalistiky, 2005, Vol. 48, No. 3 – 4, s. 282-284.
11 LÁBOVÁ, A.: Základy fotožurnalistiky II. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství, 1990, p. 13. 
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informácie. Novinárska informácia je komplex nových, aktuálnych 
faktov, väčšinou o neznámych skutočnostiach, ktoré vo svojom súhrne 
predstavujú dôležité informácie pre príjemcu. Ide o vyslovene sociálnu 
hodnotu.12 Každá fotografická snímka špecifickým spôsobom odráža 
(zachytáva) skutočnosť, je nositeľom nejakej informácie. Aby sme 
ju mohli považovať za žurnalistickú fotografiu, musí zobrazovať aj 
žurnalistickú tému – spoločenskú a aktuálnu. Najstručnejšia definícia 
uvádza, že žurnalistická fotografia je vizuálna forma odovzdávanej 
novinárskej informácie.13 Podľa Aleny Lábovej je žurnalistická fotografia 
špecifickou formou žurnalistickej informácie, ktorá prostredníctvom 
obrazu objektívnej reality dáva príjemcovi správu o tejto realite 
a odpovedá na základné novinárske otázky – Kto?, Kde?, Čo? Nielenže 
rozširuje poznanie sveta príjemcu a pôsobí na jeho vedomie i emócie.14 

Toms s Osvaldovou15 uvádzajú päť špecifík žurnalistickej informácie:
 1. spoločenská a časová aktuálnosť, 
 2.  štylizovanie danej informácie žurnalistom a jej publikovanie vo 

forme istého žurnalistického žánru, 
 3.  viazanosť informácie na poznanie a oznámenie faktov v ich 

okamžitom stave, 
 4.  poskytovanie hlbšieho poznávania oznamovaných faktov 

v kontinuite poradia iných informácií, 
 5. masové šírenie danej informácie.

Rozlišujeme tieto základné funkcie žurnalistickej fotografie: informačnú 
(sprostredkováva aktuálnu informáciu), ilustračnú (vystupuje ako 
obrazová informácie, spresňuje písaný text), výchovnú (bezprostredne 
ovplyvňuje vedomie recipientov, orientáciu ich postojov a charakter 
vytvárania názorov) a estetickú (vplýva na vkus recipientov a vyvoláva 
emocionálny zážitok).16 

12 ČILJAKOVÁ, A.: Fotožurnalistika I. Praha: Statní pedagogické nakladatelství, 
1975, p. 29.

13 OSVADLOVÁ, B. et al.: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri. 
2002. p. 70.

14 LÁBOVÁ, A.: Základy fotožurnalistiky II. Praha : Statní pedagogické 
nakladatelství, 1990, p. 15

15 TOMS, S., OSVALDOVÁ, B.: Informační žánry. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství. 1984, p. 10.

16 LÁBOVÁ, A.: Základy fotožurnalistiky II. Praha : Statní pedagogické 
nakladatelství, 1990, p. 15-18.
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Petr Tausk17 uvádza dve skupiny žurnalistickej fotografie: 
 1. reportážna a publicistická 
 2. dokumentárna a náučná. 

Reportážna fotografia sa v médiách objavuje ako samostatná snímka 
alebo ako séria snímok (vtedy hovoríme o fotoreportáži a v tomto prípade 
musí platiť, že každý ďalší záber je nositeľom ďalšej myšlienky, príp. jej 
pokračovaním, rozvinutím).18 Do reportáže môžeme zaradiť fotenie 
svadieb, ale aj fotenie rôznych spoločenských, kultúrnych či športových 
udalostí. Reportážna fotografia si vyžaduje postreh, keďže fotografovaná 
udalosť sa, pravdepodobne, nebude opakovať. V reportážnej fotografii sa 
ilustruje dej, ktorý sa postupne rozvíja v priloženom texte. To, čo sa snaží 
reportážny fotograf zachytiť z reality, musí byť viditeľné i na snímke. 
Za reportážnu fotografiu môžeme označiť takmer všetko, čo sa dá 
odfotografovať – vznikajú tak zábery, ktoré ilustrujú zaujímavé udalosti, 
deje, osoby, prírodné úkazy, ľudské výtvory a pod., a ktoré spresňujú 
a približujú istú problematiku.19 Dokumentárna fotografia je založená 
na faktoch a udalostiach zo spoločenského života, politiky, kultúry, vedy, 
rodinného života.20 Dokladá pravdivosť javov, ktoré musia byť autentické 
a mali by byť svedeckou výpoveďou o dejoch, osobách, ich vlastnostiach 
v určitom priestore a čase. Dôraz je na sile a autentickosti príbehu či 
udalosti, ktoré fotografia zachytáva. Má splynúť s prostredím. Z hľadiska 
základných žánrov môžeme, podľa Praktické encyklopedie žurnalistiky, 
zahrnúť do žurnalistickej fotografie fotoreportáž, fotografickú aktualitu, 
športovú fotografiu, portrét a feature fotografiu.21 

2.1 Fotoreportáž

Je fotografickou výpoveďou o aktuálnom spoločenskom jave alebo 
významnej udalosti, prezentovanou ako osobné svedectvo fotoreportéra. 
Je tvorená sériou fotografií, ktoré zachytávajú udalosť v širších 

17 TAUSK, P. et al.: Praktická fotografie. Praha : Nakladatelství technické 
literatury, 1972, p. 60.

18 BARAN, L.: Teorie novinářske fotografie. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství, 1971, p. 13.

19 DVOŘÁK, P.: Základy reportážní fotografie. [online]. [2017-03-20]. Dostupné 
na: <http://www.nicm.cz/files/zurnalistika-v-kostce-vysoka-kvalita.pdf>.

20 BARAN, L.: Fotografie jako dokument a tvorba. Praha : Ústřední kulturní 
dům železničárů. 1990. p. 6.

21 OSVALDOVÁ, B. et al.: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri. 
2002. p. 70.
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súvislostiach.22 Pre fotoreportáž je typická jej aktuálnosť, schopnosť 
rozdeliť udalosť do niekoľkých snímok, subjektivita autora (vyslovuje 
svoje hodnotiace stanovisko v spôsobe prezentácie faktov, v použitej 
forme obrazového spracovania, vo výbere faktov a zhodnotení ich 
významov).23 Každá fotografia musí zachytávať istú časť udalosti, musí 
nadväzovať na predchádzajúci i nasledujúci záber, čím sa vytvára logická 
postupnosť.24

2.2 Fotografická aktualita

Pod týmto pojmom rozumieme obrazovú správu o udalostiach a ľuďoch do 
nej zapojených. Prináša obrazovú informáciu o niečom novom, o ničom, 
čo sa práve stalo. Mala by byť aktuálna, na prvý pohľad zrozumiteľná, 
obrazovo pôsobivá (techniky „dokonalá“) a relevantná, t. j. týkajúca na 
najdôležitejších aspektov).25 Fotografické aktuality delíme na:
 •  general news – zachytávajú udalosti, ktoré sú vopred naplánované/

očakávané, 
 •  spot news – zachytávajú udalosti, ktoré nie je možné vopred 

naplánovať, napríklad prírodné katastrofy.26

22 OSVALDOVÁ, B. et al.: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri. 
2002. p. 71.

23 LÁBOVÁ, A.: Základy fotožurnalistiky II. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství. 1990, p. 30.

24 LÁBOVÁ, A.: Základy fotožurnalistiky II. Praha : Státní pedagogické 
nakladatelství. 1990, p. 35.

25 OSVALDOVÁ, B. et al.: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri. 
2002, p. 19.

26 LÁBOVÁ, A.: Fotografické zpravodajství v tištěných médiích. In OSVALDOVÁ, 
B. a kol.: Zpravodajství v médiích. Praha : Nakladatelství Karolinum. 2001, 
p. 92.
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Obr. 1 Čerstvý sneh v Trebišove – 14. február 2017
Zdroj:  FOTO: Snehová kalamita na východe pohľadom čitateľov Aktuality.
sk. [online]. [2017-03-20]. Dostupné na: <https://www.aktuality.sk/
clanok/406702/foto-snehova-kalamita-na-vychode-pohladom-citatelov-
aktuality-sk/>.

2.3 Feature fotografia

Feature fotografia sa najčastejšie používa ako ilustračná fotografia 
v dennej tlači (novinách i časopisoch). Je nadčasová, prináša obrazy 
obyčajných ľudí na všedných miestach a v každodenných situáciách.27

Obr. 2 Ilustračné foto
Zdroj:  TASR: Vláda schválila zatvorenie obchodov cez sviatky. [online]. [2017-
03-25]. Dostupné na: https://www.aktuality.sk/clanok/424152/vlada-suhlasi-
so-zatvorenim-obchodov-pocas-sviatkov/.

27 OSVALDOVÁ, B. et al.: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri. 
2002. p. 61.
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2.3 Športová fotografia

Športová fotografia má v sebe dávku emócie. Zväčša keď sa spojí so 
známou tvárou (športovcom), vzniká značka a stáva sa produktom. Podľa 
Praktické encyklopedii žurnalistiky je športová fotografia špecifický 
druh reportážnej fotografie. Fotografom ponúka drámu, akciu, napätie, 
dynamiku, súboj, víťazov i porazených. Je dôležité, aby fotograf ovládal 
základné pravidlá športovej disciplíny, ktorú fotografuje. Dôležitý je aj 
prehľad o účinkujúcich a orientácia v prostredí, v ktorom sa udalosť 
odohráva. Rozlišujeme akčnú športovú fotografiu (zachytenie akejkoľvek 
dynamickej akcie z priebehu športového podujatia) a feature športovú 
fotografiu (prináša obrazovú informáciu zo zákulisia – sklamanie, radosť 
z víťazstva a pod.)28 

Športová fotografia by mala okrem samotných aktérov (športovcov) 
obsahovať aj nejaký kľúčový moment daného podujatia. Keďže ho 
fotografi často nevedia odhadnúť, zvyčajne nafotia sériu fotografií, 
z ktorých vyberú ten najlepší záber.29

28 OSVALDOVÁ, B. et al.: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri. 
2002. p. 68.

29 BOUŠKA, L.: Jak fotit sport. [online]. [2017-20-03]. Dostupné na: <https://
www.megapixel.cz/sport>.
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Obr. 3 Športová feature fotografia
Zdroj:  GAJDOŠ, O. Malá veľká šampiónka. Cibulková je majsterkou sveta. 
[online]. [2017-03-20]. Dostupné na: <https://sport.sme.sk/c/20371404/mala-
velka-sampionka-cibulkova-je-majsterkou-sveta.html#storm_gallery_51819>.

3.4 Fotografický portrét

Ide o zobrazenie človeka, najmä jeho tváre, príp. zobrazenie do pasu 
s využitím gestikulácie rukami alebo zobrazenie celej postavy v istom 
prostredí, ktoré je využité pre presnejšie vystihnutie fotografovanej 
osoby. „Štýl fotografického portrétu pre tlač určuje metóda snímania, 
ktorou je pohotová momentka, fotografovanie v akcii bez aranžovania 
a nahrávky, takže je zachovaná autenticita a bezprostrednosť záberu. 
Pre tento druh fotografického portrétu sa používa označenie reportážny 
portrét,“ uvádza Osvaldová.30 Výrazným znakom takéhoto portrétu je 
jeho kinetika, dynamickosť.31 Pri fotení portrétu dbá fotograf na vysokú 
kvalitu obrazu a vykreslenie detailov. Okrem zvládnutia technických 
nastavení fotoaparátu by mal zvládnuť aj komunikáciu s fotografovanou 
30 OSVALDOVÁ, B. et al.: Praktická encyklopedie žurnalistiky. Praha : Libri. 

2002. p. 136.
31 BARAN, L.: Teorie novinářske fotografie. Praha : Státní pedagogické 

nakladatelství. 1971. p. 22.
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osobou. Ak nepracuje s profesionálnym modelom, musí si uvedomiť, že 
pre väčšinu ľudí je takáto rola neprirodzená a často sa cítia nervózne 
alebo majú trému, čo môžu preniesť do svojho výrazu, mimiky, gest 
a pod., a následne i do konečnej fotografie. Preto by mal dobrý fotograf 
do istej miery ovládať aj základy psychológie.32

Obr. 1 Fotografický portrét Jozefa Kronera
Zdroj:  Jeden z najlepších slovenských hercov oslavuje. Janko Kroner má 
60 rokov. [online]. [2017-03-20]. Dostupné na: <http://www.tvnoviny.sk/
soubiz/1829745_jeden-z-najlepsich-slovenskych-hercov-oslavuje-janko-
kroner-ma-60-rokov>.

Záver

Fotograf pracuje s realitou. Pri zachytávaní danej udalosti by mal mať 
na pamäti jedno – musí istým spôsobom zažiť pocit, ktorý chce svojou 
snímkou odovzdať ďalej. Tiež by mal mať na danú udalosť/jav vlastný 
názor, ktorý chce prostredníctvom fotografie prezentovať širokej 
verejnosti. Je zrejmé, že fotografia má svoje stále a pravidelné miesto 
v online i tlačenom prostredí. Fotografia (v mnohých prípadoch v online 
prostredí aj fotogalérie) približuje opisovanú udalosť čitateľom. V spojení 
s textovou časťou príspevku podáva ucelenú informáciu a spoločne tvoria 
jeden významový celok.
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PERSPEKTÍVY NOVEJ ETIKY MÉDIÍ

PROSPECTS OF NEW MEDIA ETHICS

MILAN BOTÍK

Abstrakt:
Mediálna gramotnosť je základom pre rozširovanie príjmu informácií. Čím vyššia 
je technická a jazyková gramotnosť, tým sa zvyšujú možnosti komunikácie. 
Informácie získavame hlavne z médií. Etika médií je nerozlučne spätá s etikou 
žurnalistiky. Jednotlivci, či malé skupiny vytvárajú vlastné médiá, čo vedie 
k rozvoju, ale aj k negatívnym pohnútkam, ktorým je nutné čeliť etickými 
a právnymi normami. Tieto normy však nesmú brániť demokracii a k slobodnému 
prístupu k informáciám. 

Kľúčové slová:
Etika, médiá, mediálna gramotnosť, mediálna výchova, informácie, pravdivosť 
informácií, printové médiá, elektronické médiá, Etický kódex Slovenského 
syndikátu novinárov. 

Abstract:
Media literacy is the basis for the dissemination of information intake. The 
higher the technical and linguistic literacy, thus increasing the possibilities of 
communication. The information we collect mainly from the media. Media ethics 
are inextricably linked with the ethics of journalism. Individuals or small groups 
create their own media, leading to the development, but also to the negative 
incentive, which is necessary to face the ethical and legal standards. These 
standards do not affect the democracy and the freedom of information.

Key words:
Ethics, media, media literacy, media education, information, truthfulness of 
information, print media, electronic media, Code of Ethics of the Slovak Syndicate 
of Journalists.

Súčasťou všetkých spoločenských systémov sú médiá. „Médiá chápeme 
ako informačné prostriedky, ktorými sa umožňuje najrôznejším spôsobom 
šírenie informácií, údajov, faktov, programov, autorských diel a prejavov. 
Týmito prostriedkami sú printové médiá /noviny, časopisy atď./ alebo 
elektronické médiá ako rozhlas, televízia a internet.“ 1 

1 VOJČÍK, P., MIŠČÍKOVA, R., BOTÍK, M.: Mediálne právo. FMK UCM. Trnava 
2004, s. 5.
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Obsahujú informácie a tie sú jednou zo základných potrieb a záujmov 
ľudskej spoločnosti. Vývoj ľudstva bez odovzdávania si informácií nie je 
možný. Nové poznatky neustále posúvajú ľudstvo vpred. Brečka a kol. Vo 
svojej publikácií Od tamtamov po internet, dokazujú vzájomnú súvislosť 
medzi vývojom ľudstva a dejinami komunikácie. 

Základným vývojovým medzníkom komunikácie bolo vynájdenie 
kníhtlače Gutenbergom. Tento vynález umožnil rýchlejšie a lacnejšie 
vydávanie kníh, čím sa umožnila väčšia vzdelanosť. Rozšírenie 
vzdelanosti viedlo k väčšiemu dopytu po knihách a poznatkoch. Rozvoj 
novej masovej komunikácie však nastal o niekoľko storočí neskôr. Hlad 
po informáciách si vyžiadal v 19. storočí v Anglicku pravidelné vydávanie 
tzv. šestákovej tlače. Vydávaním tejto tlače, ktorá sa rozširuje aj 30. 
rokoch 19. storočia do Spojených štátov, však ešte nemôžeme hovoriť 
o masovej komunikácií. Podmienenosť premeny šestákovej tlače na 
masovú komunikáciu je determinovaná viacerými faktormi:
 – technickými vynálezmi /rozhlas, film/,
 – ekonomickými a kultúrnymi podmienkami, 
 – politickým vývojom,
 – atď.

Až dosiahnutie takéhoto stupňa možností šírenia a prijímania informácií, 
do ktorého sú zapojené milióny ľudí, môžeme hovoriť o masovej 
komunikácií. Rozmach masových médií, však už neslúži len na šírenie 
a prijímanie informácií, ale prináša so sebou určité iné možnosti. Už v 20. 
storočí sa mediálna sféra stala zložitým nástrojom moci a obrovským 
vplyvom na spoločenský život /fašistická propaganda v Nemecku – 
Hitler/. Nedostupnosť celosvetových informácií, cez internet v Číne, 
Kórei, na Kube atď. Toto je negatívna stránka masmédií. 

Mediálna gramotnosť je základom pre rozširovanie príjmu informácií. 
Čím vyššie technická a jazyková gramotnosť, tým väčšie možnosti 
komunikácie. Informácie získavame hlavne z médií. Etika médií je 
nerozlučne spätá s etikou žurnalistiky. Jednotlivci či malé skupiny si 
vytvárajú vlastné médiá, čo vedie k rozvoju ale aj negatívnym pohnútkam, 
ktorým je nutné čeliť etickými a právnymi normami. Tieto normy však 
nesmú brániť demokracii a slobodnému prístupu k informáciám. 

Etika médií študuje mediálnu oblasť z pohľadu morálky spoločnosti. 
Má interdisciplinárny charakter a skúma poznatky vedných disciplín 
filozofie, žurnalistiky, histórie, psychológie, atď. Vladimír Holina – 
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významný slovenský mediálny teoretik napísal „Je čoraz zrejmejšie, že 
existuje rozdiel medzi etikou médií a etikou novinára.“2

Súčasťou etiky médií je aj skúmanie morálky a jej rozvoja. Rozvoj etiky 
je závislý od individuálneho prístupu mediálneho pracovníka k svojej 
práci. Mala by byť limitovaná etickými kódexmi, vnútornými zásadami 
mediálnych organizácií a zákonmi. Jej dodržiavanie či porušovanie 
vyvoláva verejnú diskusiu o profesijnej etike. Sú rôzne dôvody jej 
nedodržiavania. Ide hlavne o istý prospech, či výhodu, či v neposlednom 
radi zisk. Je bežné, že majiteľ média prikáže novinárovi vypracovať 
kladný článok o firme, či spoločnosti ktorá je klientom daného oddelenia 
napr. zadávateľ reklamy) táto informácia nemusí byť úplne pravdivá. 
Taktiež majiteľ rozhoduje o nezverejnení informácie v mene dobrých 
vzťahov s dotknutou osobou. Takto sa vykonáva politicko-mocenský 
a ekonomický vplyv na obsah médií, ktoré na Slovensku a nielen na 
Slovensku existuje (viď Berlusconi v Taliansku). 

Zamyslime sa aj nad ďalšími dôvodmi prečo slovenská verejnosť vo 
všeobecnosti médiám neverí. Začnime vo vývoji našich médií počas a po 
nežnej revolúcii. Významnú úlohu počas nežnej revolúcie samozrejme 
zohrali médiá. Došlo k zmene spoločenského systému a médiá sa 
k tomu museli prispôsobiť. Printové médiá sa postupne sprivatizovali, 
niektoré zanikli a samozrejme niektoré aj novo vznikli. V súčasnosti 
neexistuje žiadne štátne periodikum. Novo prijímané zákony umožnili 
vznik súkromných rozhlasových a televíznych vysielateľov. Existuje tu 
takzvaný duálny systém t.j. koexistencia súkromného a verejnoprávneho 
vysielania. Privatizovať mohol len ten, kto bol úzko spätý s vtedajšou 
vládnucou politickou garnitúrou. Teda popri privatizácii firiem 
a podnikov sa privatizovali aj vysielatelia. Dá sa tvrdiť, že médiá sú úzko 
späté s ekonomickou sférou. M.A. Verick upozorňuje na nebezpečenstvo, 
ktoré ľudstvu hrozí z koncentrácie ekonomickej a mediálnej moci. 
„Ten kto chce ovládnuť svet, potrebuje médiá. Ten kto kontroluje médiá, 
kontroluje mienku širokých vrstiev obyvateľstva, a tým i voličské hlasy, 
demokratické voľby politikov, rozdeľovanie daňových prostriedkov, 
ducha doby, súdy a nositeľov moci, vhodných odborníkov... Všetko čo na 
to potrebujete sú peniaze, dostatočný kapitál sústredený do rúk pevne 
stmelenej záujmovej skupiny čiže tých, ktorí ťahajú za nitky.“ 3 Z uvedeného 
jasne vyplýva, že ekonomická sféra má dominantné postavenie 
2 HOLINA, V. (1995): Etika žurnalistiky v tlačových radách. In: Otázky 

žurnalistiky, roč. 38, č. 1, 1995, s. 19.
3 VERICK, M. A. (2009): Mediální monopol. Praha: Earthsave CZ, s. 17.
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v spoločnosti a mediálna sféra sa stala len jednou z jej odvetví. Musíme si 
uvedomiť, že spojenie ekonomickej a mediálnej moci je veľkou hrozbou 
pre slobodu prejavu a slobodu tlače. Demokracia nemôže existovať bez 
slobodnej žurnalistiky ako aj slobodná žurnalistika nemôže existovať 
bez demokracie. Toto prepojenie má však aj negatívne stránky. Uvediem 
príklad: Našli ste niekde v médiách informácie o ekonomickom správaní 
sa mobilných operátorov, ktorých služby sú predražené voči susedným 
štátom, nedostatočne kvalitné a podobne. Takéto správy sa v printových 
ani v elektronických médiách neobjavujú. Dôvod je prozaický. Mobilní 
operátoru sú najväčšími zadávateľmi reklamy. Ak by sa takáto negatívna 
správa objavila, operátori okamžite stiahnu z daného média reklamu 
a majiteľ média príde o miliónové príjmy.

To je len jeden z príkladov úzkeho prepojenia ekonomickej a mediálnej 
moci. Koncentrácia tejto moci je očividná v spravodajstve, selekcii správ, 
zaujatosti, bulvarizácii, atď.. Takéto zoskupenia stoja za manipuláciu 
verejnej mienky napríklad aj počas volieb. Na médiá pôsobia aj samotní 
prijímatelia informácií a médiá sa im prispôsobujú. Väčšina čitateľov 
periodík odsudzuje bulvár ako taký. Ak sa však pozrieme na čitateľnosť 
cez internet a predajnosť zistíme, že práve bulvárne periodiká sú 
najžiadanejšie. Tak ako je to? Na jednej strane bulvár odsudzujeme, no 
na druhej strane ho najviac sledujeme. Z uvedeného vyplýva, že najväčšia 
čitateľnosť prináša pre majiteľa požadovaný zisk a zároveň aj moc 
z pohľadu ovplyvňovania verejnej mienky. 

Dôvera verejnosti k médiám slabne. Kedysi bola najväčšou hodnotou 
správy jej pravdivosť. Dnes už vedúci pracovníci mnohých periodík ani 
veľmi nebazírujú na overenej pravdivosti publikovanej informácie, ale 
hlavne aby bola zaujímavá. Hlad po zaujímavých informáciách je väčší, 
ako dodržiavanie morálnych a etických zásad. 

Etika médií je nová spoločenská disciplína zaoberajúca sa otázkami čo 
je dobré, správne a spravodlivé. Názory ľudí na etiku sú rôzne. Preto 
aj žurnalistická etika a jej dodržiavanie je rôzne. Každý žurnalista 
a mediálny pracovník si v podstate sám stanovuje čo z etických pravidiel 
dodržiava. Na Slovensku existuje viacero etických kódexov novinárov. 
Sú si viac menej podobné, no ich dodržiavanie závisí od toho ktorého 
mediálneho pracovníka. Vymožiteľnosť dodržiavania eticky stanovených 
zásad je mizivá. V dôsledku toho u niektorých žurnalistov pretrváva 
pocit beztrestnosti aj keď sú si vedomí, že porušili etické zásady. Existuje 
len akési spoločenské odsúdenie prehreškov. Ako môžeme vyžadovať 
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dodržiavanie etických zásad, keď sme skoro denno- denne svedkami 
porušovania právnych noriem v médiách. Dôkazom toho sú početné 
súdne spory pri ktorých sú médiá odsúdené k uhradeniu miliónových 
súm za porušenie právnych noriem pri uvádzaní rôznych informácií. 

I napriek týmto negatívam je mediálny pracovník nedeliteľnou súčasťou 
nášho každodenného života. Základnou zásadou demokracie je sloboda 
presvedčenia, prejavu a získavanie informácií. Táto sloboda v sebe 
zahŕňa právo vyhľadávať, prijímať a rozširovať informácie bez ohľadu 
na hranice štátov. Na druhej strane si každý mediálny pracovník musí 
uvedomovať zodpovednosť za obsah uverejnených informácií. Kde teda 
hľadať hranice čo je a čo nie je etické? Slovenský syndikát novinárov 
prijal Etický kódex dňa 19.10.1990. Novelizácia tohto kódexu je platná 
od 01.01.2011.

Zámerom Etického kódexu je: stanoviť záväzné pravidlá správania pre 
členov Slovenského syndikátu novinárova iných profesijných organizácií, 
vydavateľstiev, vysielateľov, tlačových agentúr, poskytovateľov 
informačnej služby, internetových portálov, redakcií, či jednotlivcov, ktorí 
sa rozhodnú k nemu pristúpiť. Organizácie a redakcie, ktoré k Etickému 
kódexu pristúpia, môžu prijať, alebo si ponechať vlastné etické kódexy. 

Dovolím si tvrdiť, že na Slovensku už vydavatelia a celá žurnalistická 
obec čoraz viac dbá nad dodržiavaním etických pravidiel. Z praxe však 
vieme, že pravidlá sú na to, aby sa porušovali. Združenie vydavateľov 
periodickej tlače a Slovenský syndikát novinárov založili Asociáciu na 
ochranu novinárskej etiky v Slovenskej republike, ktorej vrcholným 
orgánom je Tlačová rada. 

Uznávame obrovský vplyv médií na stav spoločnosti, ale i na miliardy 
jednotlivcov. Kto má médiá, má aj moc. Koncentrácia ekonomickej 
a mediálnej moci je veľkou hrozbou slobody médií. U nás sa to prejavilo 
v nedávnom období predvolebnej kampane. Vlastníci médií určujú ich 
smerovanie a stoja za manipuláciou verejnej mienky. Z tohto vývoja 
vychádza nutnosť duálneho systému, kde protiváhou súkromného 
mediálneho vlastníctva je verejnoprávna televízia a rozhlas. 

Každý mediálny pracovník či už na pozícií novinára, vydavateľa alebo 
majiteľa médií musí disponovať aspoň minimálnymi teoretickými 
vedomosťami o etike a morálke získavania, spracovania a šírenia 
informácií cez médiá. Etické a morálne zásady napomáhajú mediálnemu 
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pracovníkovi poznať, ako sa má správať v reálnom živote. Samozrejme, 
že existujú aj právne normy, ktoré nám prikazujú, prípadne zakazujú 
určité spôsoby správania sa. Základným rozdielom medzi morálnymi 
zásadami a právnymi normami je ich vymožiteľnosť. Nedodržiavanie 
právnych noriem má za následok sankcionovanie. Porušenie morálnych 
noriem môže mať za následok len dve sankcie:
 – vlastné svedomie,
 – verejná mienka. 

Svedomie je vlastne regulácia vlastného správania sa, t.j. schopnosť 
človeka na sebakontrolu. Verejná mienka je kontrola plnenia morálnych 
požiadaviek stanovených určitou komunitou. 

Etika a morálka v médiách idú ruka v ruke. Už pri vzniku médií sa ich 
obsahy stretávali s určitými neodmysliteľnými princípmi:
 – čestnosť,
 – pravdivosť, 
 – spravodlivosť.

Treba chápať aj tú skutočnosť, že nie je vždy možné v médiách 
dodržiavať všetky etické a morálne zásady. Na druhej strane však práve 
ich porušovanie vedie k maximalizácií ziskov a tie sú hlavnou motiváciou 
vydavateľských subjektov a ich majiteľov. Práve od majiteľov médií a ich 
vydavateľov závisí kvalita médií a úroveň rešpektovania etiky a morálky 
mediálnych pracovníkov. 

Možnosti manipulácie a ovplyvňovanie verejnej mienky sú veľké. Z týchto 
dôvodov je nutná kvalitná právna úprava. Nesmie ísť o zasahovanie 
do slobody vyhľadávania a šírenia informácií, ale o ochranu osobnosti 
a súkromia, kde médiá často prekračujú právny rámec. Svedčia o tom 
mnohé súdne spory, ktoré sa proti médiám viedli a aj vedú. Nejde len 
o obyčajných ľudí, ale tieto spory vedú aj naše politické špičky (Fico) 
členovia súdov Harabin, sudcovia v kauze Bonáno, atď. Médiá sú 
právoplatne odsúdené na zaplatenie stotisícových súm na odškodnom. 
Na druhej strane musíme uznať aj veľkú záslužnú činnosť pri odhaľovaní 
mnohých káuz. Remišová vo svojej publikácii Etika médií uvádza: „Jedným 
z najčastejších dôvodov prečo štátna moc má tendenciu obmedzovať slobodu 
tlače, je kontrolná funkcia médií a tým, permanentná hrozba zverejnenia 
záležitostí, ktoré si štátna moc praje utajiť pred verejnosťou. Žurnalistika je 
štvrtým pilierom demokracie a zabezpečenia demokratického spravovania 
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v štáte a túto úlohu môže plniť len vtedy, keď má prístup k informáciám 
o činnosti vládnych, zákonodarných a justičných orgánov, inak nemôže 
kontrolovať či konajú vo verejnom záujme. Mimoriadne negatívne vplýva 
na poslanie žurnalistiky cenzúra, ktorá je spojená s pôsobením najsilnejších 
antidemokratických síl v spoločnosti.“4
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PROFESIA NOVINÁRA V BUDÚCNOSTI –  
NOVINÁR MILO URBAN

JOURNALIST’S PROFESSION IN THE FUTURE –  
MILO URBAN JOURNALIST

BORIS BRENDZA – MÁRIA STANKOVÁ

Abstrakt:
Milo Urban patrí k najvýznamnejším medzivojnovým prozaikom slovenskej 
literatúry. V dejinách nášho štátu však vyniká aj svojou publicistickou činnosťou 
v novinách Gardista, kde pôsobil ako vedúci redaktor. Krátky pohľad na jeho 
publicistiku nám poslúži ako príklad, na základe ktorého zanalyzujeme úlohu 
novinára v politicky a spoločensky nestabilných časoch.

Kľúčové slová:
novinár, profesia, Milo Urban, etika, spoločenský kontext

Abstract:
Milo Urban is one of the most important slovak writers in period between wars. In 
our history he has also place as journalist for newspaper Gardista, where he was 
editor-in-chief. Short excurse into his writings will help us analyse problem of 
journalist in political and social unstable times. 

Key words:
journalist, profession, Milo Urban, ethics, social context 
 

1. Úskalia profesie novinára

Profesia novinára patrí k jedinečným zamestnaniam, ktoré sú možno 
viac poslaním ako len napĺňaním pracovnej činnosti. Okrem reflexie 
spoločenského (politického, kultúrneho,...) diania sa s ňou spája najmä 
zaviazanosť voči etickému kódexu. Spomeňme Medzinárodný kódex 
novinárskej cti1 (1939), Medzinárodný kódex novinárskej etiky OSN2 

1 Prijala ho v roku 1939 medzinárodná federácia novinárov FIJ/IFJ 
(Fédération Internationale des Journalistes/International Federation 
of Journalists) IFJ Declaration of Principles on the Conduct of 
Journalists. [online] [2017-04-26]. Dostupné na: < http://ethicnet.uta.fi/
international/declaration_of_principles_on_the_conduct_of_journalists >. 

2 „... zhrnul a pregnantne sformuloval kľúčové požiadavky kladené na 
prácu novinárov. ... Naplno v ňom odznela povinnosť chrániť dobré meno 
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(1952), International Principles of Professional Ethics in Journalism3 
a v našom kontexte Etický kódex novinára4. V ňom sa pod hlavičkou 
„Základné hodnoty“ ako prvý bod píše toto: „Pre prácu novinára sú 
prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej 
práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti“5. V reakcii na 
súčasné politické a spoločenské zmeny, ktoré ovplyvňujú život vo 
všetkých krajinách, sa vynára otázka, ako definovať „hodnoty osobnej 
slobody, spravodlivosti a slušnosti“ a či sú premenlivé s ohľadom na 
kontext. Pri pohľade na vývoj svetovej politiky a ekonomiky a nečakané 
zmeny, hroziace (alebo prebiehajúce) vojenské konflikty sa definícia 
stáva ešte náročnejšou. Nemusíme však chodiť ďaleko, politické tlaky 
a nestabilita sa stali každodennou otázkou aj našich médií. Neustále 
sa vynárajúce problémy súvisiace s globalizáciou a nacionalizáciou na 
druhej strane sú reflektované na stránkach novín. K tomu sa pridáva aj 
neustály vývoj v oblasti žurnalistiky, v ktorom sa komentátorom, ba aj 
novinárom môže stať každý človek s prístupom na internet, nech už sú 
jeho názory akékoľvek. 

2. (Výstražný) prípad Milo Urban

Celkom paradoxne, no nie bezdôvodne, sa pri uvažovaní o novinárovi 
budúcnosti zameriame na jedného z novinárov minulosti. Medzivojnové 
obdobie sa vyznačovalo silnými politickými tlakmi, ktoré formovali tvár 
spoločnosti. Jedným z významných predstaviteľov slovenskej kultúry 
danej doby bol Milo Urban (1904-1982), na ktorého profesijnom 
živote sa dá demonštrovať otázka novinárskej etikety. V jeho prípade 
sa z uznávaného spisovateľa stal vedúci redaktor časopisu Gardista6. 
V tom čase mal Urban už na svojom konte vydané najzásadnejšie 
umelecké diela, vďaka ktorým sa zaradil k popredným predstaviteľom 

človeka. Za vážny profesionálny priestupok kódex označil znevažovanie, 
osočovanie, ohováranie a neopodstatnené obviňovanie.“ (HLAVČÁKOVÁ, S.: 
Etika sa novinára týka. In HORVÁTH, M. (ed.): Kríza komunikácie v médiách. 
Bratislava: 2011, s. 17.)

3 Ethics in Journalism. [online] [2017-04-26]. Dostupné na <http://ethicnet.
uta.fi/international/international_principles_of_professional_ethics_in_
journalism>. 

4 Etický kódex novinára. [online] [2017-04-26]. Dostupné na <http://www.
vydavatelia.sk/eticky-kodex-novinara-snn>. 

5 Tamže. 
6 Gardista bol politický týždenník a neskôr denník, ktorý vychádzal od 18. 

1. 1939 do 5. 4. 1945. 25. číslom prvého ročníka sa z tohto periodika stal 
oficiálny tlačový orgán Hlinkovej gardy. 
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slovenskej medzivojnovej prózy s dedinskou tematikou. V roku 1922 
debutoval novelou Jašek Kutliak spod Bučinky, o štyri roky neskôr mu 
vyšla ďalšia novela Za vyšným mlynom, v roku 1928 to bola zbierka próz 
Výkriky bez ozveny. Za najzásadnejší text považujeme román Živý bič 
z roku 1927, v ktorom sa na pozadí prvej svetovej vojny a hospodárskej 
krízy reflektuje aj politická situácia. V roku 1940, keď bol poverený 
vedením Gardistu7, vyšlo už druhé pokračovanie tohto románu s názvom 
V osídlach (prvé pokračovanie z roku 1930 má názov Hmly na úsvite). 
Jeho umelecká tvorba sa dostáva do úzadia na úkor publicistiky, neskôr 
o tejto dobe napísal: „Splietajúc osudy nejestvujúcich, papierových hrdinov. 
Nie, nie.“ (Urban, 1994, s. 7) Než sa dostaneme k Urbanovmu postoju 
k žurnalistike, treba poznamenať, že bol od 1. januára 1928 redaktorom 
politického denníka Slovák8, z ktorého neskôr priamo prešiel do Gardistu. 
V pamätiach9 Urban píše, že sa nezaujímal o politiku10 a že sa vedúcim 
redaktorom stal znezrady11 a s Hlinkovou gardou nemal nič spoločné12.

Zastávať funkciu redaktora v dvoch tlačových orgánoch jednej 
z najsilnejších politických strán v danom období zrejme nebolo 
jednoduché. O istej rozdvojenosti vypovedajú tvrdenia v Urbanových 
pamätiach, ktoré sme naznačili, v porovnaní s autorovými článkami 
v daných periodikách. Problematika sa dá ešte skomplikovať, ak sa 
vezmeme ohľad na Urbana ako prozaika – v románe Živý bič je v popredí 
sociálna vzbura a revolta ako odpoveď na politický a hospodársky 
útlak. Máme teda trojaký obraz Urbana – sám o sebe tvrdí, že je politiku 

7 Problematikou Urbana – novinára sa zaoberal Pavol Parenička 
(PARENIČKA, P.: Milo Urban ako redaktor a novinár. In. MAŤOVČÍK, A. (ed.) 
Biografické štúdie 22. Martin: 1995, s. 132-142) 

8 Tento denník vychádzal od 16. 1. 1919 do 1.1. 1945 a bol ústredným 
tlačovým orgánom HSĽS. 

9 Zaujímavý prienik do otázky autobiografie a v Urbanovom prípade aj 
žurnalistiky podáva Karol Csiba vo svojej monografii PRIVÁTNE – VEREJNÉ 
– AUTOBIOGRAFICKÉ (CSIBA, K.: PRIVÁTNE – VEREJNÉ AUTOBIOGRAFICKÉ. 
Bratislava: Ústav svetovej literatúry, 2014.) 

10 „No ak som politiku nemal v láske, vtedy som na ňu celkom zanevrel.“ 
(URBAN, M.: Na brehu krvavej rieky. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994, 
s. 55) 

11 „Ja som v redakcii len zaskakoval, napodobňoval redaktorov, aby som si 
zarobil na živobytie. A tu znezrady až hlavný redaktor.“ (URBAN, M.: Na 
brehu krvavej rieky. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994, s. 68) 

12 „... Okrem toho časopis Gardista bol orgánom HG, a ja som nebol, ba ani 
nemienil byť členom tejto organizácie.“ (URBAN, M.: Na brehu krvavej rieky. 
Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1994, s. 69) 
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nemal nikdy rád; články v Gardistovi, ako si ihneď ukážeme, sú jasným 
vyjadrením jeho politického stanoviska v mimoriadne pohnutých 
časoch; a jeho postavy v románe Živý bič tendujú k revolúcii. Ak by sme 
to vyjadrili v politických pojmoch, Urban ako človek je (podľa vlastného 
tvrdenia) apolitický, ako novinár tenduje k vyhranenému nacionalizmu 
a klérofašizmu (v súlade s HSĽS), kým v Živom biči chápe ako riešenie 
revolučnú vzburu. 

Ako sa teda prejavoval Milo Urban vo svojich publicistických článkoch? 
Pozrime sa na úvodník z 8. decembra 1940 s názvom Naše symboly. 
„Ony ďalej žily v nás a my v nich. Udržovaly našu vieru, posilňovaly lásku 
k slovenskej veci a vzbudzovaly nádeje, že príde čas, že raz predsa len zrodí 
sa veľký deň zmŕtvychvstania, keď kameň bude odvalený a symboly našej 
vôle po živote, túžby po slobode zaskvejú sa v plnej svojej sláve. A ten deň 
prišiel! ... Slovenská hymna dnes slobodne splýva s pier slovenských ľudí, 
slovenské zástavy slobodne vejú pod slobodným slovenským slnkom. ... 
Vejú na domoch, hrdo pochoduje pod nimi naša armáda, Hlinkova garda, 
Hlinkova mládež a s nimi celý národ. ... Nuž myslime na slovenskú zástavu. 
Hlásme sa k nej a pochodujme s ňou smelo vpred, lebo len ňou sjednotení 
a vedení dostaneme sa ďalej, zabezpečíme si to, čo sme pod ňou získali.“ 
(Urban, 1940, s. 1.) Treba mať na pamäti, že Urban bol v čele politicky 
jasne definovaného periodika v extrémne náročných politických časoch. 
V citovanom texte je cítiť prítomnosť Urbana – prozaika, ktorý pracuje 
s metaforou symbolov, neskôr skonkrétnených do štátnych symbolov 
vlajky a hymny. Jeho text je zo štylistickej stránky bohatý na umelecké 
prostriedky a vyplýva z neho autorovo zanietenie pre tému, o ktorej píše. 
Článok má charakter agitácie, ktorá sa spája s explicitne menovanými 
politickými orgánmi – HG a HM. 

V inom článku s názvom Z minulosti pre budúcnosť (Urban, 1943, 
s. 1) vyplýva Urbanova radosť z politického vývinu na Slovensku, zo 
samostatnosti. „Neprezradím nič nové, keď poviem, že naša bilancia 
z posledných rokov je aktívna a – prirodzene – radostná. V každom 
ohľade! Aj vtedy, keď okolo nás zúri veľká vojna; áno, aj vtedy, keď nám 
do tejto bilancie prichodí zarátať rozličné straty, rozličné obete, prinesené 
v záujme spoločnej európskej veci. ... Veď sme uprostred bojujúcich kolosov, 
nerozlučnou čiastkou veľkého európskeho spoločenstva, ktoré sa so 
zbraňou v ruke rozhodlo riešiť svoje staré spory. Takto však – ako slobodný 
národ, žijúci vo vlastnom štáte – vieme, za čo tie obete prinášame.“ (Urban, 
1943, s. 1) Z citovaného celkom presne vyplýva, aký postoj zaujíma 
Urban k problematike druhej svetovej vojny. 
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Urban pôsobil ako redaktor periodikách HSĽS viac ako pätnásť rokov. Už 
len z jeho úvodníkov v Gardistovi by sa dal vyskladať komplexný obraz 
o jeho novinárskej činnosti, v ktorej sa musel vyjadrovať k pálčivým 
problémom, medzi inými aj k židovskej otázke13 či Hitlerovej politike14. 
Nebolo naším cieľom odsúdiť Urbana ako novinára, len poukázať na 
problém etikety v danej profesii a na značný rozpor, ktorý je medzi 
tým ako vníma svoju publicistickú činnosť on samotný (odkazy na toto 
obdobie v memoároch) a čo vypovedajú jeho texty. Otázka novinárskej 
etikety a kódexu sa vynára najmä s ohľadom na politicko-spoločenský 
kontext. Urban bol vedúcim redaktorom periodika, ktoré bolo tlačovým 
orgánom HSĽS. Bol v ním čase druhej svetovej vojny. Sú to poľahčujúce 
okolnosti? Platia v takýchto podmienkach iné pravidlá? Napriek tomu 
v memoároch opakuje, že bol apolitický, a je fakt, že nikdy nebol členom 
žiadnej politickej strany. 

Na záver

Milo Urban sa vyznal, že novinárom bol preto, aby sa uživil (pozri 
pozn. č. 11). Okrem toho zaujme jeho spomienka: „Redaktorčinu 
verejnosť pokladala za bohémske povolanie, nedôstojné vážneho človeka, 
a redaktorov za ľudí viac-menej nezodpovedných, čo sa – žiaľbohu – vinou 
kadejakých okolností dosť často potvrdzovalo.“ (Urban, 1992, s. 118) 
V nej akoby Urban zľahčoval význam profesionálnych novinárov, ktorý 
sa v pohnutých dobách ešte zvyšuje. Moc informovať ľudí a tak čiastočne 
ovplyvňovať ich názor je jedným z atribútov publicistiky, a Urbanove 
úvodníky sa ocitali na titulnej strane novín. Profesia novinára stojí 
v súčasnosti na križovatke. Ohrozená nie je len jej nestrannosť a aspekty 
uvádzané v rôznych kódexoch, ale najmä jej význam, keďže žijeme v čase 
blogov, vlogov, sociálnych sietí, komentárov a lajkov. Vyhrotené názory 
majú väčší priestor a je úlohou novinára ich filtrovať, reagovať na ne 
a poukazovať na možné riziká. Milo Urban a jeho publicistická činnosť 
predstavuje memento toho, čo sa stane, ak je ohrozená demokracia 
médií. 

13 Článok Po roku (URBAN, M.: Po roku. In Gardista, 1941, Vol. 3, 3. 11. 1941, 
s. 1) 

14 Článok Naše poslanie (URBAN, M.: Naše poslanie. In Gardista, 1941, Vol. 4, 
15. 2. 1942, s. 1)
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TELO A TELESNOSŤ V KONTEXTE ROZVOJA 
INFORMAČNO-KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

BODY AND CORPORALITY IN THE CONTEXT 
OF DEVELOPMENT IN INFORMATION AND 

COMMUNICATION TECHNOLOGIES

SABÍNA GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ

Abstrakt: 
V príspevku autorka sleduje rôzne vzťahy a spojenia ľudského indivídua 
s informačno-komunikačnými technológiami a v ich kontexte status a relevanciu 
tela a telesnosti. V základe rozlišuje „virtuálne telo“, t. j. telo v kontexte používania 
technológie v spojení s digitálnym environmentom a vo vnútri neho (telo online, 
v internetovom kyberpriestore, či telo v zmysle fyzického tela v imerzii do 
virtuálnej reality) a kyborgické telo, v ktorom ide o fyzické spojenie reálneho tela 
s technológiou (v kyborgovi). Poukazuje na skutočnosť, že ako také ľudské telo 
zostáva stále v popredí rôznych teoretických zápasov. Pripomína, že pre nás ľudí 
– ako ontologicky telesných a zároveň intersubjektívne komunikatívnych bytostí 
– zostáva aj v kontexte technológií relevantné. Napokon apeluje v rámci našej 
sociálnej a morálnej slobody aj na potrebnú zodpovednosť v utváraní našich tiel 
v kontexte technológií, a to virtuálne aj fyzicky reálne. 

Kľúčové slová: 
informačno-komunikačné technológie, digitálny environment, človek, telo, 
telesnosť, virtuálna realita, virtuálne telo, avatar, kyborg, zodpovednosť

Abstract:
In this contribution the author is studying various relations and connections 
between a human individual and information and communication technologies, 
as well as status and relevancy of human’s body and corporality in respect of 
these technologies. Generally speaking, she is distinguishing the “virtual body” 
– i.e. body used in the context of digital environment technology and inside 
this environment (either the online body, body in the Internet environment 
or physical body immersed in virtual reality) and “cyborg body,” which is real 
body physically connected to technology (in a cyborg). She is talking about the 
fact that a human body as such still remains a subject of struggle of various 
theories. She notices that for us, ontologically corporal and at the same time 
intersubjectively communicative beings, body still remains relevant even in 
the context of technologies. Respecting our social and moral freedom, she is 
calling for responsibility in forming our virtual and physical bodies in context of 
technologies.
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1 Úvod

V posledných dvoch desaťročiach sa zrodil homodigitalis. Ako konštatuje 
H. Pravdová, splodila ho digitálna informačno-technologická revolúcia, 
digitálne technológie a kybernetický priestor, ako aj mentálna výbava 
postmodernej a z jej vývoja vyplývajúcej hypermodernej spoločnosti. 
Tieto významným spôsobom zmenili podobu postmoderny i sebareflexiu 
človeka, a to vrátane jeho tela a vnímania telesnosti. Ide o samotné 
premeny tela a telesnosti a ichreflektovaný obraz, v ktorom sa dostávajú 
do kontextu nových kategórií a perspektív vnímania v kontexte virtuálnej 
reality a kyberpriestoru. Možno so spomínanou autorkou povedať, 
že v ňom samotný koncept ľudského tela v hypermodernej kultúre 
koreluje s predstavami o jeho integrovaní s technológiami a o vytváraní 
kyborgových tiel ako súčasti digitálnej kultúry.1

Dnes sú to najmä vedci zo sociológie a filozofie, ktorí začínajú čoraz 
intenzívnejšie riešiť a diskutovať otázku súčasného tela v súvislosti 
s emergenciou nových informačno-komunikačných technológií, resp. 
médií.2 Ph. Brey poukazuje na ich dva vývojové trendy, ktoré majú veľký 
vplyv na chápanie človeka a ktoré nechávajú osobitne vyrásť otázku 
o povahe jeho identity, „ja“ a ich realizácii v budúcnosti.V jednom ide 
o vývoj v zmysle emergencie virtuálnych identít, ktoré sú identitami 
ľudí online, resp. vo virtuálnych svetoch. V druhom ide o informačno-
komunikačné technológie, ktoré sa začínajú stávať časťou našich tiel 
a funkcií ako protetické technológie rozširujúce biologické funkcie tela. 
Menia ľudí v kyborgov – kybernetické organizmy a ako také alterujú 
ľudskú prirodzenosť.3

1 PRAVDOVÁ, H.: Kult tela – univerzum kultúry homodigitalis. In GÁLIK 
A KOL.: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Łódź: 
Księży Młyn (Dom Wydawniczy Michał Koliński), 2016, s. 65, 71.

2 VICDAN, H. –ULUSOY, E.: Symbolic and Experiential Consumption of Body 
in Virtual Worlds: from (Dis) Embodiment to Symembodiment. “Virtual 
Worlds Research: Consumer Behavior in Virtual Worlds”. November 2008 
Vol. 1. No. 2, p. 2. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <https://journals.tdl.
org/jvwr/index.php/jvwr/article/viewFile/347/257>.

3 BREY, Ph. – SØRAKER, J. H.: Philosophy of Computing and Information 
Technology. 2009. p. 55. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <http://www.
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V nasledujúcom chceme identifikovať rôzne vzťahy a spojenia ľudského 
indivídua s technológiami a v ich kontexte status a relevanciu tela 
a telesnosti. Vychádzame z predpokladu, že je potrebné odlíšiť úrovne 
integrovania človeka, jeho tela s technológiou a že v týchto rôznych 
úrovniach, resp. rôznych a komplikovaných vzťahoch aspojeniach 
s technológiami zostáva fenomén tela a telesnosti pre nás ľudí ako 
ontologicky telesné a zároveň intersubjektívne komunikatívne bytosti, 
relevantný. 

2  Človek a jeho telo vo vzťahoch k informačno-
komunikačným technológiám

Sociálne médiá, online hranie, telekonferovanie a ďalšie softwarové 
oblasti sú de facto v súčasnosti tvorené virtuálne svety, ktoré čoraz 
viac zohrávajú kľúčovú rolu v ľudskom živote. Nie sú už virtuálnymi 
priestormi v zmysle súboru priestorov, kde je možné sa geometricky 
hýbať. Sú to zdieľané environmenty interakcie medzi ľuďmi, teda ide 
skôr o sociálne priestory.4 Možno inak povedať a doplniť – virtuálne 
svety sú perzistentné digitálne environmenty umožnené internetovými 
technológiami, v ktorých viaceré ľudské subjekty interagujú v reálnom 
čase. Tieto svety môžu byť grafickéči textovo založené a so zmyslom pre 
geografiu a prítomnosť.5 Pre virtuálne svetysú koncepty tela a telesnej 
reprezentácie signifikantné.6

„Virtuálne telo“ je dôležité pre virtuálnu identitu, resp. „ja“ prezentujúce 
sa v počítačovo-mediovanej komunikácii. Kým v nej skutočne sme, 
príp. sa stávame, závisí od toho, ako (intersubjektívne, verejne) 

idt.mdh.se/kurser/comphil/2010/PHILO-INFORM-TECHNO-20081023.
pdf>.

4 BOSTROM, N. – SANDBERG, A.: TheFuture of Identity. Future of Humanity 
Institute. Faculty of Philosophy and Oxford Martin School. Oxford 
University, 2011, p. 18. [online] [2016-04-20] Dostupné na:<http://www.
nickbostrom.com/views/identity.pdf>.

5 HONEY, T. – MORGAN, R.: Technology and Community: The Changing 
Face of Identity Etropic 12.1 (2013): Trans Oceanik Special Edition, p. 
65. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <http://researchonline.jcu.edu.
au/29561/1/29561_Honey_Morgan_2013.pdf>.

6 VICDAN, H. – ULUSOY, E.: Symbolic and ExperientialConsumption of Body 
In Virtual Worlds: from (Dis)Embodiment to Symembodiment. “Virtual 
Worlds Research Consumer Behavior in Virtual Worlds”. November 2008Vol. 
1. No. 2, p.4 [online] [2016-04-20] Dostupné na:<https://journals.tdl.org/
jvwr/index.php/jvwr/article/viewFile/347/257>.
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sebaprojektujeme.7 Virtuálne svety obyčajne zahŕňajú textové deskripcie 
„ja“ a tela, pričom môžu zahrnúť ďalšie typy médií. Ako poukazujú 
autori Vicdan a Ulusoy, v začiatkoch rozvíjania technológiíbola 
komunikáciavyhradená pre písané slová a neskôr vylepšená hlasom. 
Zdokonalenia v nových mediálnych technológiách ponúkajú neskôr 
individuálny potenciál k manipulácii znakovnielen vo forme textu, ale aj 
obrazov. Nárast semiotického potenciálu virtuálnych svetov teda postupne 
dovoľuje utvárať reprezentácie fyzického „ja“s vizuálnymi aspektami, 
ako sú fotografie, videá a cez také obrazy, akými sú avatari. Možno tiež 
skonštatovať, že niektoré virtuálne svety poskytujú schopnosť, možnosť 
utváraťvizuálne reprezentácie„ja“ alebo personifikovanéikony tak, že 
„ja“ vyjadrujú v niekoľkých telesných reprezentáciách — ideálnych alebo 
možných, reálnych alebo fantastických.8

Dnes sú tzv. avatarinajpopulárnejšími digitálnymi obrazmi, alebo iným 
slovom, symbolickými formami „ja“ užívaným vo virtuálnom svete.9 
Avatar je vlastne nový subjekt i symbol10, pričom ide o telesné zastúpenie 
reálne existujúceho človeka, resp. jeho alternatívnu formu tela 
a osobnosti (napr. v hrách či četovaní).11 Predstavuje spôsob prezentácie 
človeka v rôznych formách. Môže to byť postava so svojou identitou vo 

7 MATTHEWS, S.: Identity and Informationtechnology. In Hoven, van den J., 
Weckert, J. (eds.) Inormation Technology and Moral Philosophy.Cambridge 
University Press. 2009, p. 159. 

8 VICDAN, H. – ULUSOY, E.: Symbolic and Experiential Consumption of Body 
In Virtual Worlds: from (Dis)Embodiment to Symembodiment. “Virtual 
Worlds Research: Consumer Behavior in Virtual Worlds”. November 2008, 
Vol. 1. No. 2, p.2-4 [online] [2016-04-20] Dostupné na: <https://journals.
tdl.org/jvwr/index.php/jvwr/article/viewFile/347/257>.

9 Tamže, s. 4.
10 Odvodené od starého indického jazyka Sanskrit, avatar je definovaný ako 

stelesnenie božstva na zemi (Tamže). Ako taký je termín avatar veľmi 
výstižný. PRAVDOVÁ, H.: Kult tela – univerzum kultúry homodigitalis. In 
GÁLIK A KOL.: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií.
Łódź: Księży Młyn (Dom Wydawniczy Michał Koliński), 2016, s. 69.

11 „Takáto digitálna inkarnácia je ústredným prvkom veľkej on-line kultúry 
a dôležitú úlohu hrá aj pri pochopení správania sa ľudí v rámci digitálnych 
sfér.“ Chatfield in PRAVDOVÁ, H.: Tamže.
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virtuálnom svete alebo ikona, ale aj meno na čete či v online fóre.12 Ako 
poukazuje Brey, realizácia avatara predpokladá užívateľovu kontrolu.13

3 Virtuálne a kyborgické telo

V kontexte predchádzajúceho možno skonštatovať, že ľudské telo je 
vo vzťahu k dnešným online médiám vnímané ako extenzia fyzického 
tela a telesných aktivít v kyberpriestore. Ako poukazuje SuangCo, je tu 
pritom viera, že neuskutočňujeme v digitálnom environmente rozšírenie 
len častí našich tiel, ale tiež celku tela a identity ako takej. V zmysle 
tohto vnímania a viery je potommožné chápaťvirtuálne telo akostatus 
bytia, keď je prítomné vo virtuálnej realitealebo obýva virtuálny 
environment. Celkom špecificky je ho možné spájať s fenoménom extra 
imerzie človeka vo virtuálnom environmente. Reflexia tela a telesnosti 
tu odkazuje na prapôvodné vývojové trendy „virtuálnej reality“, kde išlo 
o pomocné prístroje a príslušenstvo potrebné k plnej imerzii mysle vo 
virtuálnych svetoch.Tento typ virtuálnej reality však ponúka odlišný 
druh virtuálneho tela, resp. pohľadu naň, pretože virtuálne telo a reálne 
fyzické telo sú v tomto prípade jedným a tým istým.14

Treba povedať, že dnes počítačové rozhranie umožňuje, aby boli naše 
fyzické pohyby odzrkadľované cez digitálneho avatara v reálnom čase.
Zahŕňajúc technologické protézy senzorického vnímania umožňuje tak 
fenomenologickú experienciu tela v akcii vo virtuálnom environmente. 
Vnímanie skúsené vlastne mimo fyzického tela môže byť ako také 
kognitívne zmapované a precítené cez naše fyzické telo(aj bez taktilných, 
resp. kinestetických senzorov spätnej väzby). Ako však konštatuje 
K. Cleland, napriek technologickému pokroku je dnes plne imerzívna 

12 Tamže. Treba dodať, že termín avatar môže byť aplikovaný tak na 
reprezentácie ľudí, ako aj na reprezentácie AI. HONEY, T. – MORGAN, 
R.: Technology and Community: The Changing Face of Identity Etropic 
12.1 (2013): Trans Oceanik Special Edition, p. 65. [online] [2016-04-20] 
Dostupné na: <http://researchonline.jcu.edu.au/29561/1/29561_Honey_
Morgan_2013.pdf>.

13 BREY, Ph. – SØRAKER, J. H.:Philosophy of Computing and Information 
Technology. 2009. p. 57. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <http://www.
idt.mdh.se/kurser/comphil/2010/PHILO-INFORM-TECHNO-20081023.
pdf>.

14 SUANG CO, S.: The Body in the Virtual Space.pp. 1 – 5. [online] [2016-04-20] 
Dostupné na: <http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/wp-
content/uploads/2015/07/Sim-Suang-Co-bt4-dpaper.pdf>.
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virtuálna realitastále rarita.15Môžeme tiež povedať, že kompletná 
senzorická imerzia do virtuálnej reality stále zostáva viacsciencefiction, 
než realitou, resp., že aktuálne v zmysle plného transferu tela je priamo 
nemožná.16

Či už ide o virtuálne telo ako reprezentáciu „ja“ a jeho identity, resp. 
tela avatara online, v internetovom kyberpriestore, alebo virtuálne 
telo v zmysle fyzického tela v imerzii do virtuálnej reality, ide v týchto 
prípadoch o fakt ľudského používania technológie v spojení s digitálnym 
environmentom a vo vnútri neho. Je tu však aj iný spôsob a úroveň 
spojenia človeka s technológiou, v ktorej ide o ich alternatívu. Máme na 
mysli fyzické spojenie jeho reálneho tela s technológiou v „kyborgovi“.
Kyborg –to je kybernetický organizmus – časťou človek a časťou stroj.17 
V základnom zmysle je kyborg chápaný ako amalgám organického 
a strojového. Ako hovoria autori Honey a Morgan, termín kyborg v tomto 
zmysle bol, resp. je tradične aplikovaný na technologicky rozšírené 
fyzické telá.18

Predbežne nie je dnes aktuálna otázka úplného nahradenia človeka 
strojom19, ale fyzický kyborgako reálne telo s technologickými protézami 
je, musíme povedať, dnes realitou. Nejde len o sciencefiction. Spomeňme 
napr. fyzika S. Hawkinga, ktorý má elektronický hlasový syntetizátor.20 

15 CLELAND, K.: Prosthetic Bodies and Virtual Cyborgs. In Second Nature, 3 
2010. pp. 88, 89. [online] [2016-04-20] Dostupné na <http://pl02.donau-
uni.ac.at/jspui/bitstream/10002/601/1/Cleland_Prosthetic_Bodies.pdf>.

16 GÁLIKOVÁ TOLNAIOVÁ, S.: Cyberspace of Digital Games as a „Living Space“ 
of Human and Experiential Product (On Characteristics and Value of 
(Cyber)experience). In Čábyová, Ľ, Petranová, D. (eds.) Marketing Identity. 
Digitallife – part I. Trnava: FMK UCM 2015, pp. 465.

17 BREY, Ph. – SØRAKER, J. H.: Philosophy of Computing and Information 
Technology. 2009. p. 55. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <http://www.
idt.mdh.se/kurser/comphil/2010/PHILO-INFORM-TECHNO-20081023.
pdf>.

18 HONEY, T. – MORGAN, R.: Technology and Community: The Changing Face 
of Identity Etropic 12.1 (2013): Trans Oceanik Special Edition | pp. 64, 
65. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <http://researchonline.jcu.edu.
au/29561/1/29561_Honey_Morgan_2013.pdf>.

19  RANKOV, P.: Informačná spoločnosť – perspektívy, problémy, paradoxy. 
Levice: LCA Publishers Group´s, 2006, s. 79. 

20  GÁLIK, S.: Filozofia a médiá. K filozofickej reflexii vplyvu médií na utváranie 
(súčasnej) kultúry. Bratislava: Iris 2012, s. 70. CLELAND, K.: Prosthetic 
Bodies and Virtual Cyborgs. In Second Nature, 3 2010. pp. 88, 89. [online] 
[2016-04-20] Dostupné na: <http://pl02.donau-uni.ac.at/jspui/
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V oblasti umenia je to napr. Stelarc – umelec s protetickou treťou 
rukou.21Alebo,ako uvádzajú Bostrom a Sandberg, v niektorých prípadoch 
ide o protézy človeka, ktoré napr. zachytávajú a zobrazujú textové správy 
od priateľov, hry mp3, videá, akty a pod..22 Tie sú vlastne technologickými 
predĺženiami či rozšíreniami tela nad rámec protetického nahrádzania 
normálnej (telesno-orgánovej) funkcie.Je zrejmé, že kyborgické telo 
v spomínanom zmysle je odlišné od virtuálneho tela s jeho možnosťami 
operovania, teda – v nadväznosti na rozlíšenie týchto možností 
u SuangaCoa – s možnosťou jeho operovania vo virtuálnom svete ako 
extenzie fyzického tela, príp. fyzického tela ako takého.23

V kontexte vývoja informačno-komunikačných technológií sa však podľa 
všetkého môžeme stretnúť už aj s inými, neraz spornými, definíciami 
kyborga.Kyborgje (o. i.) aktuálne reflektovaný v progresívnych 
vývojových trendoch počítačovej technológieako grafický znak, ktorý robí 
problematickú zreteľne odlišnú opozíciu, resp. rozdiel medzi človekom 
a strojom.24 V intenciách posthumanistického pohľadusa pritom priamo 
pristupuje k uznaniu, že ľudské bytie telesnej existencie a počítačovej 
simulácie konverguje, konfiguruje tak, že nie je rozdiel medzi telesnou 
existenciou a počítačovou simuláciou.A to popri uznaní, že nie je rozdiel 
medzi kybernetickým mechanizmom a biologickým organizmom, medzi 
teleológiou robotov a ľudskými cieľmi a pod.25

bitstream/10002/601/1/Cleland_Prosthetic_Bodies.pdf>.
21 MATTHEWS, S.: Identity and Informationtechnology. In Hoven, van den J., 

Weckert, J. (eds.) Information Technology and Moral Philosophy.Cambridge 
University Press. 2009, p. 152.

22 „The “Pimp my Arm” discussion umožňuje užívateľom komunikovať 
potreby a myšlienky, a to nie len v zmysle požiadaviek základných funkcií 
tela. BOSTROM, N., SANDBERG, A.: The Future of Identity. Future of 
Humanity Institute. Faculty of Philosophy and Oxford Martin School. Oxford 
University, 2011, p. 42. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <http://www.
nickbostrom.com/views/identity.pdf>.

23 SUANG CO, S.: The Body in the Virtual Space. p.5. [online] [2016-04-20] 
Dostupné na: <http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/wp-
content/uploads/2015/07/Sim-Suang-Co-bt4-dpaper.pdf>.

24 HONEY, T. – MORGAN, R.: Technology and Community: The Changing 
Face of Identity. Etropic 12.1 (2013): Trans Oceanik Special Edition, p. 
64. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <http://researchonline.jcu.edu.
au/29561/1/29561_Honey_Morgan_2013.pdf>.

25 LENOIR, T.:HapticVision: Computation, Media, and Embodiment in 
MarkHansen´s New Phenomenology. Foreword. In HANSEN, B. N. M.:New 
Philosophy and New Media. MIT Press 2006, pp. xvi. V silne materiálnom 
zmysle je podľa Hansena telo koprocesor digitálnej informácie. 
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Vzhľadom k spomínanému sa ukazuje potrebným rozšíriť reflexiu avatara: 
Grafický avatar, ako bolo už skôr poukázané, je virtuálnou reprezentáciou 
tela, ktorá koná a existuje čisto v digitálnom environmente. Avšak tento 
avatar je vlastne (fakticky) forma kyborga,pretože – ako uvádzajú Honey 
a Morgan – „ja“ je fragmentované a rekonštruované cez technologickú 
augmentáciu fyzického tela.26 Ide tu práve o už spomínané technologické 
protézy zmyslového vnímania, na ktoré bolo upozornené v nadväznosti na 
K. Cleland. Táto tiež poukazuje, že vizuálne telo grafického avatara, ktoré 
vidíme v súčasných video hrách a online virtuálnych environmentoch, 
tvorí nový typ virtuálneho kyborgického tela. Môžeme v tejto súvislosti 
hovoriť o „virtuálnomkyborgovi“– technologickejprotéze „ja“, ktorá 
obýva spolu s ďalšími podobnými online kyberpriestor.27

4  K statusu ľudského tela a telesnosti v kontexte digitálno-
technologických transformácií

Za týmto možno napokon zovšeobecnene skonštatovať, že v 21. storočí 
je ľudský subjekt ako individuálny činiteľ čoraz viac konštituovaný ako 
„montáž“ ľudsko-počítačovej komunikačnej siete. Nové informačno 
– komunikačné technológie sa stále viac stávajú nahrádzajúcimi alebo 
rozširujúcimi funkcie psychiky. Predlžujú alebo rozširujú ľudské senzory 
a kognitívne funkcie mysle. Náš centrálny nervový systém je vlastne 
rozšírený z tela cez komunikačné protézy – t. j. technologické extenzie 
senzorickej percepcie, kognície a sebauvedomenia. Ako také informačno 
– komunikačné technológie narušujú hranice medzi ľudským „ja“ 
a environmentom, a to aj za jeho bezprostredný fyzický environment28 
a implikujú rekonfiguráciu jeho telesnej experiencie.29

V Hansenovom digitálno-estetickom pohľade sú technológie extenziami 
ľudskej schopnosti. Tamže, s.xxvi.

26 HONEY, T. – MORGAN, R.: Technology and Community: The Changing 
Face of Identity Etropic 12.1 (2013): Trans Oceanik Special Edition, p. 
65. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <http://researchonline.jcu.edu.
au/29561/1/29561_Honey_Morgan_2013.pdf>.

27 CLELAND, K.: Prosthetic Bodies and Virtual Cyborgs. In Second Nature, 3 
2010. pp. 79, 80. [online] [2016-04-20] Dostupné na:<http://pl02.donau-
uni.ac.at/jspui/bitstream/10002/601/1/Cleland_Prosthetic_Bodies.pdf>.

28 Fyzicky intímne senzory skúsenosti ľudsko-strojového tela sú najviac 
evidentné v protetických implantátoch a priamych telesných prepojeniach 
s technológiou. CLELAND, tamže, pp. 75, 76.[online] [2016-04-20] 
Dostupné na <http://pl02.donau-uni.ac.at/jspui/bitstream/10002/601/1/
Cleland_Prosthetic_Bodies.pdf>.

29 SUANG CO, S.: The Body in the Virtual Space. p.5. [online] [2016-04-20] 
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V kontexte spomínaného (vývoja) je zrejmé, že dnešné 
„postmoderné“ľudské telo jetelom vnímaným prostredníctvom 
informatiky, a to s takými charakteristikami, ako sú fragmentácia, 
poddajnosť, prispôsobivosť... Ide vlastne o možnosti jeho 
programovateľnosti.30 Ako také telo a telesnosť vyvolávajú mnohé 
a rôzne otázky. Možno v tejto súvislosti poznamenať, že téma premeny 
tela, resp.povahy jeho telesnosti v kontakte s digitálnou technológiou sa 
ukazuje neodmysliteľnoua kľúčovou súčasťou súčasnej kyberkultúry.31 
Súčasný technologický vývoj prináša so sebou osobitne významnú 
otázku o povahe identity, „ja“ a ich realizácii v budúcnosti,32 pričom 
práve fenomén tela zostáva v popredí teoretických zápasov či sporov 
v prebiehajúcich odborných diskusiách.33 Je to stále sporný terén 
poznania.34

Niektorí sa pýtajú, čipremeny tela a telesnosti v kontexte rozvoja 
informačno-komunikačných technológiíneprekročia fyzické hranice „ja“, 
subjektu v zmysle jeho denaturalizácie. Z teoretického hľadiska však napr. 
SuangCo poukazuje, že virtuálne telo je reprezentácia fúzie fyzického 
a virtuálneho v priestore internetu (obývaného užívateľmi simultánne 
alebo separátne). Táto nemôže nikdy transcendovať fyzické hranice. 
Jedine je schopná poskytnúť ľuďom permanentnúidentitu v dočasnom 

Dostupné na: <http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/wp-
content/uploads/2015/07/Sim-Suang-Co-bt4-dpaper.pdf>

30 PRAVDOVÁ, H.: Kult tela – univerzum kultúry homodigitalis. In GÁLIK 
A KOL.: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Łódź: 
Księży Młyn (Dom Wydawniczy Michał Koliński), 2016, s. 71.

31 MACEK, J. 2003. Tělesnost a kyberkultura. In Revue pro média 5, 2003, s. 10. 
32 BREY, Ph. – SØRAKER, J. H.: Philosophy of Computing and Information 

Technology. 2009. p. 55. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <http://www.
idt.mdh.se/kurser/comphil/2010/PHILO-INFORM-TECHNO-20081023.
pdf>. Objavujesa otázka ako forma kyborgickej telesnosti ovplyvňuje 
zmenu poňatia identity, „ja“ a komunity v kyberpriestore. HONEY, T. – 
MORGAN, R.: Technology and Community: The Changing Face of Identity 
Etropic 12.1 (2013): Trans Oceanik Special Edition, p. 65. [online] [2016-
04-20] Dostupné na: <http://researchonline.jcu.edu.au/29561/1/29561_
Honey_Morgan_2013.pdf>.

33 Sú dve cesty, v ktorých je virtuálne telo často diskutované: ako netelesná 
esencia personálnej mysle v kyberpriestore a ako konzekvencie 
reprezentácie personálnej identity ako virtuálneho tela v kyberpriestore. 
SUANG CO, S.: The Body in the Virtual Space. p. 4. [online] [2016-04-20]
Dostupné na: <http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/wp-
content/uploads/2015/07/Sim-Suang-Co-bt4-dpaper.pdf>.

34 Tamže, p. 5.
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médiu. Na konci dňa totiž virtuálne telo zlyháva, pretože – ako pripomína 
spomínaný autor – keď vytiahneme zástrčku, virtuálne telo prestáva 
existovať. Teda ide len o ilúziu, že pre virtuálne telo limity (fyzického) 
neexistujú.35 Podobne napr. aj Cleland konštatuje, že všetky experiencie, 
či fyzickéalebo virtuálne, môžu byť cítené, prežité jedine cez fyzické telo. 
Avatarnášho „ja“vo virtuálnom svete s čiastočne rozšírenými haptickými 
senzormi spätnej väzby nám poskytuje práve experienciumixovanej 
reality, kde napr. vnímanie, konanie, ovplyvňovanie sú distribuované 
medzi offline a online telá.36

Tu napokon treba povedať, že naše (prirodzené fyzické) telo je vždy 
otvorené k „splietaniu so svetom“, pričom dnes sú „telo, technológia a svet 
prepojené každý s každým. A technológia je tou, ktorá umožňuje telu plne 
interagovať so svetom.37 Pritom zostáva zachovanánaša subjektívna 
fyzická existencia v každom prípade jeho prepojenia s technológiou v jej 
aktuálnej vývojovej úrovni, a to v prípade virtuálneho, aj kyborgického 
tela.Ide tu o to, že sme my ako ľudia ontologicky telesné bytosti – „telo-
subjekt“. Telo je pre nás existenciálne radikálny bod, stanovisko každého 
vo fyzickom prirodzenom svete. Je naším primárnym zmyslom expresie, 
percepcie, vedomia a subjektivity38. V tomto kontexte sa ukazuje ako 
vhodné a potrebné chápať (a konceptualizovať) ho ako médium, ktoré 
pomáha ľuďom preskúmať a zažiť virtuálny svet, aj ktoré pomáha 
s preskúmaním a zažívaním skutočného bežného (prirodzeného, 
fyzického) sveta.39

35 Tamže, p. 4,5
36 CLELAND, K.: Prosthetic Bodies and Virtual Cyborgs. In Second Nature, 3 

2010. p. 95. [online] [2016-04-20] Dostupné na:<http://pl02.donau-uni.
ac.at/jspui/bitstream/10002/601/1/Cleland_Prosthetic_Bodies.pdf>

37 SUANG CO, S.: The Body in the Virtual Space. p. 5. [online] [2016-04-20]
Dostupné na: <http://www.inter-disciplinary.net/at-the-interface/wp-
content/uploads/2015/07/Sim-Suang-Co-bt4-dpaper.pdf>

38 Telo je médium, cez ktoré a s ktorým sa všetky médiá prelínajú 
a interagujú. Z filozofickej tradície je to fenomenológia M. Merleau-Pontyho, 
ktorá poskytuje heuristický rámec pre komunikačné médiá a telo. Ide 
o koncepciu ľudskej subjektivity, ktorá prekračuje dualizmus telo-duša. 
KILLMEIER, A. M.: The Body Medium and Media Ecology: Disembodiment in 
theTheory and Practice of ModernMedia. Proceedings of the Media Ecology 
Assocation, Vol. 10, 2009, pp. 35, 36, 46.

39 VICDAN, H. – ULUSOY, E.: Symbolic and Experiential Consumption of Body 
In Virtual Worlds: from (Dis)Embodiment to Symembodiment. “Virtual 
Worlds Research: Consumer Behavior in Virtual Worlds”. November 2008, 
Vol. 1. No. 2, p. 4. [online] [2016-04-20] Dostupné na: <https://journals.tdl.
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5 Záver

Záverom konštatujeme, že v súčasnom 21. storočí sme mediálnou 
technologickou kultúrou a spoločnosťou, v ktorej ide o istú mieru intimity 
medzi médiami a telesnou existenciou človeka, resp.o bezprostrednú 
dôvernosť mediálnej, sociálnej a fyzickej reality a každodennosti.40 
Súčasťou emergujúcej paradigmy tohto storočia jepráve „mixovaná 
realita“, v ktorej naše experiencie sveta okolo nás sú čoraz viac 
mediované a rozšírené cez digitálne technológie.41 V komplikovaných 
a rôznych vzťahom a spojeniam s technológiou sme však my ľudia 
stále reflektujúce telesné bytosti,pre ktoré sú vlastné telo a telesnosť 
bytostne relevantnými. Dnes, keď máme sociálnu a morálnu slobodu 
v utváranínašich tiel v kontexte technológií virtuálne, no aj fyzicky 
reálne (napr. tiel avatarov, tiel kyborgov),možno len súhlasiť s ideou, že 
sa ako jednotlivci i ako spoločnosť máme snažiť byť schopní prevziať 
zodpovednosť za naše mnohoraké spolu-tvorivé a komplexné vzťahy 
s technológiami.42 Samozrejme v rámci toho aj za naše mnohé v nich 
vytvorené telesné verzie, s ktorými ideme nevyhnutne ako ľudské bytosti 
druhým v ústrety.

Poznámka: 
Príspevok je čiastkovým výstupom projektu VEGA č. 1/0318/16.
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PERSPEKTÍVY NOVEJ ETIKY MÉDIÍ NA SLOVENSKU
KOMPARÁCIA SÚČASNÉHO STAVU MEDIÁLNEJ ETIKY 

V KRAJINÁCH V4 

PERSPECTIVES OF NEW ETHICS OF MEDIA IN SLOVAKIA
COMPARISON OF CONTEMPORARY STATE OF MEDIAL 

ETHICS IN COUNTRIES OF V4

LENKA HALAMOVÁ – OĽGA HUJČÁKOVÁ 

Abstrakt:
V príspevku prinesieme pohľad na potrebu vytvorenia etického kódexu platného 
pre všetkých novinárov na SR a nevyhnutnosť jej regulácie. Porovnaním etiky 
a mediálnej situácie v Českej republike, Maďarsku a Poľsku ponúkneme teoretický 
náhľad a prístup, ako by sa mohla etika médií vyvinúť, prípadne ako ju možno 
implementovať do slovenskej žurnalistickej praxe. Komparáciou regulácie 
a fungovania etických noriem platných v krajinách V4 so slovenským systémom, 
prinesieme aktuálnejšie aspekty etiky médií, ktoré je potrebné, vzhľadom na 
progresívny vývoj mediálnej oblasti, neustále aktualizovať. Slovenská mediálna 
etika je v stave potreby vývoja nových náhľadov a stanovísk, ktoré budú záväzné, 
sankcionovania schopné a regulované oficiálnou inštitúciu. V uvedených 
tendenciách vidíme potrebu tvorby aktuálnejšej etiky médií, ktorú prinesieme 
v našom príspevku. 

Kľúčové slová: 
etika, médiá, Slovensko, perspektívy, komparácia, možnosti, kódex 

Abstract:
In the contribution we bring a view of need for creation of ethic codex valid for all 
journalists in Slovakia and also inevitable need for its regulation. By comparing 
of ethics and medial situation in Czech Republic, Poland and Hungary we offer 
a theoretical overview and access how could ethics of media develop itself or 
possibly how it can be implemented into journalistic practise. Comparing of 
regulations and work of medial principles and ethics norms valid in countries 
of V4 with Slovak system, helps us to bring the most recent aspects of ethics 
which is needed with regards to progressive development of medial area. Slovak 
medial ethics requires development of new overviews and attitudes that will be 
committed, punitive and regulated by an official institution. In stated trends we 
see a need for creation of more recent ethics of media which will be mentioned 
in our contribution. 
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Úvod

Súčasnému rýchlemu vývoju technologických prostriedkov sa 
prispôsobuje celá spoločnosť, médiá nevynímajúc. Tradičné médiá 
formujú svoj obsah prostredníctvom technických podmienok, ktoré 
vytvárajú priestor pre výskumnú oblasť nových internetových médií 
a podmienok, na základe ktorých svoj obsah tvoria. Z uvedeného vyplýva 
i potreba novátorského pohľadu na etiku médií, ktorú už nemôžeme 
vnímať v starších perspektívach a podmienkach. Preto potrebujeme 
nové teoretické pohľady na etiku v médiách. 

Neaktuálny stav etiky médií na Slovensku vyvoláva presvedčenie, že 
v slovenskom novinárstve niečo absentuje alebo nie je dostatočne 
fungujúce. Inštitúcia a kódex, ktoré by ako jediné zastrešili a zároveň 
pokryli nielen médiá vo všeobecnosti, ale aj online médiá. Táto potreba 
vzniku, reformovania je nevyhnutnosťou v každej žurnalistickej tvorbe. 
V rámci Európy patríme spolu so susednými krajinami do Vyšehradskej 
štvorky. Toto zoskupenie štátov nás inšpirovalo ku komparácii súčasného 
stavu mediálnej etiky v krajinách V4 – Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko. 
Zameriame sa na konkrétne inštitúcie a kódexy platné v týchto krajinách 
a objasníme ich funkciu prípadne poukážeme na nedostatky. Porovnaním 
krajín V4 sa môžeme v rámci slovenskej žurnalistiky inšpirovať v nových 
možnostiach a prístupoch v etike médií a podnietiť novinársku obec 
v aplikovaní jednotlivých praktických poznatkov do fungovania etiky 
v spojení so samoreguláciou žurnalistiky. Samoregulácia v rámci etiky 
médií je prospešná najmä pre slobodu a nezávislosť médií od štátu.

Cieľom nášho príspevku je iniciovať aktualizáciu etiky médií na Slovensku 
a zároveň vyvolať diskusiu o nových mechanizmoch samoregulácie 
v tejto oblasti. 

1. Etika

Etické princípy sa v človeku formujú už od narodenia. Rodinné prostredie 
v ňom pestuje základné hodnoty a morálne princípy. V priebehu života sa 
postupne začleňuje do spoločnosti a učí sa konať eticky. Osvojuje si túto 
danosť, je s ňou úzko spätý. Na prahu dospelosti sa uberá profesijnou 
cestou, ktorá ovplyvňuje aj jeho etické správanie. V žurnalistike sa novinár 
správa eticky nielen pre svoje vlastné dobro, ale etickým prístupom 
prináša pravdivé informácie pre širokú verejnosť. Vo svojej profesii by 
sa mal zameriavať najmä na kritické poznávanie pravdy. Avšak v rámci 
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základných novinárskych štandardov by mal nazerať na konkrétne 
udalosti z rôznych etických hľadísk. „Jedným zo základných profesijných 
štandardov je totiž rešpektovanie profesionálneho kódexu činnosti.“1 
Samotná etika v žurnalistike je základom pre objektívne informovanie 
v súčasnom modernom svete. A teda, ak má byť žurnalistika objektívna, 
mala by byť zároveň etická. Musí rešpektovať právo verejnosti na 
pravdu, nezatajovať ju, ale zároveň sa potrebuje vyhýbať diskriminácii, 
korupcii a ohováraniu. Etika žurnalistiky je predpokladom novinára pre 
objektívne sprostredkovanie informácií medzi príjemcov. Ako sa však 
správať pri samotnej tvorbe žurnalistického obsahu? Je novinár povinný 
zastávať pri tvorbe nejaké etické pravidlá a pridržiavať sa etického 
kódexu? 

Etika sa v spoločnosti zaoberá tým, čo je správne a čo nesprávne. Skúma 
konkrétne mravné rozhodnutia ľudí a spôsoby, ktorými sa ich snaží 
odôvodniť. Odvetvie etiky v širšom slova zmysle znamená štúdium 
ľudského správania sa. Ovplyvňujú ju filozofické otázky o živote a jeho 
zmysle. Napriek tomu sa etika nezaoberá základnými štandardami 
správania, ale hľadá najmä to, čo je správne a dobré, a ako podľa toho 
najlepšie žiť. Jej úlohou je odstrániť nejasnosti, rozlíšiť fakty, hodnoty 
a argumenty, odhaliť základy, na ktorých sú komentáre postavené 
a zisťovať nakoľko sú logické a či skutočne vyjadrujú hlboko zakorenené 
názory alebo emočné reakcie.2

V predmete etiky rozoznávame štyri základné prístupy: Deskriptívna 
etika, Normatívna etika, Metaetika a Aplikovaná etika.
 1.  Deskriptívna etika sa zameriava na popis mravných rozhodnutí 

a hodnôt, ktoré zastáva konkrétna spoločnosť. Popisuje nielen to, 
čo ľudia robia, ale objektívne objasňuje aj dôvody, ktorými svoje 
činy vysvetľujú. Deskriptívna etika nedefinuje čo je a čo nie je 
správne, len popisuje určitú situáciu.

 2.  Normatívna etika skúma jednotlivé normy, ktorými sa ľudia vo 
svojom rozhodovaní riadia. Zameriava sa na otázky povinností 
a hodnôt, ktoré mravné rozhodnutia vyjadrujú. Je postavená vyššie 
nad deskriptívnou etikou, nepopisuje, ale pýta sa na konkrétne 
ľudské správanie či je to naozaj správne. Núti človeka uvažovať 
a pýtať sa na normy správania, ktoré odlišujú správne konanie od 
nesprávneho.

1 ZASĘPA, T. et al.: Etika v žurnalistike. Ružomberok : Verbum, 2009, s. 69.
2 THOMPSON, M.: Přehled etiky. Praha : Portál, 2004, s. 14-15.
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 3.  Metaetika svojou povahou vyjadruje istý druh diskusie. Jej snahou 
je zistiť, čo ľudia svojimi výrokmi chcú povedať. Na základe čoho 
považujú niečo za správne, prečo tomu pripisujú význam.

 4.  Aplikovaná etika je najdôležitejšou oblasťou etiky. Je vo vzájomnom 
vzťahu s teóriou etiky. Mnohí autori označujú aplikovanú etiku 
za etiku profesijnú. Zaoberá sa konkrétnymi problémami, ktoré 
nabádajú k vyjadrovaniu a skúmaniu mravných rozhodnutí 
a hodnôt. K najvýznamnejším oblastiam aplikovanej etiky patria 
etika života a smrti, lekárska etika, etika sexuality a vzťahov, 
feministická etika, právna etika, etika životného prostredia 
a obchodná etika.3

Vo vývoji novinárstva sa takisto etablovala etika. Irena Reifová spolu 
s autorským kolektívom v Slovníku mediálnej komunikácie definujú 
novinársku etiku ako súbor sociálnych, profesijných noriem, ktoré sa 
vzťahujú k výkonu novinárskeho povolania. Odrážajú akceptované 
morálne hodnoty a na ich základe sa definujú postupy pri práci na 
mediálnych produktoch v tejto oblasti, zvlášť v spravodajstve. Pre 
posúdenie hodnôt a významu etických pravidiel novinárskej profesie 
je dôležité, kto pravidlá formuluje. Je potrebné rozlišovať pravidlá, 
ktoré berú na seba novinári sami, pravidlá, ktoré formuluje vydavateľ 
a predkladá ich zamestnancom ako záväzok, napríklad ako prílohu ku 
zmluve a pravidlá, ktoré definuje nejaký subjekt mimo vlastnú sféru, 
napríklad parlament, či útvar fungujúci z vôle parlamentu.4

Oproti novinárskej etike Irena Reifová rozoznáva aj mediálnu etiku. 
Definuje ju ako súbor sociálnych, profesijných noriem, odrážajúcich 
akceptované morálne hodnoty, na ktorých základe sa definujú postupy 
pri práci na mediálnych produktoch. Tie sú v danej dobe a danom 
spoločenskom kontexte považované za prijateľné a žiaduce. Tieto 
normy sa potom regulujú ako súbor návodov konania profesionálov a sú 
základom pre kontrolu kvality výsledkov ich činnosti.5 Z teoretického 
základu etiky žurnalistiky vznikla postupne etika médií, ktorá patrí 
do mladých spoločenskovedných disciplín stojacich na začiatku svojho 
rozvoja.6 Anna Remišová považuje etiku médií za „aplikovanú etiku, ktorá 
kriticky reflektuje morálku a etiku v oblasti médií vo všetkých ich formách 
a na všetkých ich úrovniach. Je to normatívna etika, ktorá študuje mediálnu 

3 THOMPSON, M.: Přehled etiky. Praha : Portál, 2004, s. 11-13.
4 REIFOVÁ, I. et al.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 56.
5 REIFOVÁ, I. et al.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, 2004, s. 55.
6 REMIŠOVÁ, A.: Etika médií. Bratislava : Kalligram, 2010, s. 13.
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oblasť na základe hodnôt. Predmetom spoločenskej disciplíny etika médií je 
skúmanie morálky a rozvoj etiky v celej mediálnej sfére.“7 Mediálna tvorba 
založená na jednotlivých hodnotách má vo väčšine prípadov v záujme 
konať vo verejnom záujme. Je to interdisciplinárna veda so schopnosťou 
integrovania poznatkov iných vedných disciplín. Sú to najmä filozofia, 
psychológia, žurnalistika, ekonómia, história či politológia.8

Profesijnú etiku môžeme vnímať na dvoch úrovniach: osobnej 
a inštitucionálnej. Individuálny prístup sa prejavuje v prístupoch 
a správaní každého jednotlivca, ktorý vykonáva danú profesijnú činnosť. 
Ak dochádza k porušovaniu profesijných etických noriem svoju úlohu by 
mali plniť práve inštitúcie regulujúce zaužívané etické normy a zásady. 
Profesijné organizácie sú dôležitým prvkom uplatňovania novinárskej 
etiky, pretože sú zainteresované v jej tvorbe a podporujú samoregulačné 
opatrenia. Takéto inštitúcie prijímajú oficiálny dokument, ktorý zahŕňa 
základné etické povinnosti pre všetkých členov profesie. Ide o etický 
kódex či kódex správania, ktorý je potrebné regresívne kontrolovať, 
čo sa uskutočňuje prostredníctvom mediálnych či tlačových rád alebo 
ombudsmanom.9

1.1 Veľká Británia a samoregulácia

Príkladom s dlhoročne fungujúcou samoreguláciou žurnalistiky 
v rámci Európy je Veľká Británia. Už v roku 1936 predstavila odborová 
organizácia novinárov svoj prvý etický kódex – National Union Journalists 
(NUJ). Kódex obsahoval základné princípy nezávislej žurnalistiky 
ako sloboda slova, práva verejnosti na informácie, povinnosť opravy 
v prípade chybných informácií, ochrana zdrojov, zachovanie súkromia, 
odmietnutie plagiátorstva i rôznych foriem diskriminácie v spravodajstve 
a publicistike. Kódex vo vysokej miere zdôrazňoval aj oddelenie 
spravodajstva a publicistiky od komerčných správ a podrobnejšie 
vymedzoval termín verejný záujem v súvislosti s narušením súkromia 
zo strany novinárov. Jeho súčasťou sa stala aj klauzula svedomia, na 
základe ktorej môže novinár odmietnuť prácu, ktorá je v rozpore so 
stanovami kódexu. V roku 1953 vznikla vo Veľkej Británii Tlačová 
rada (Press Council), ktorá až do roku 1991 zastávala úlohu hlavného 
samoregulačného orgánu pre segment tlačovej žurnalistiky na britských 
ostrovoch. Po jej zániku ju nahradila Tlačová komisia pre sťažnosti (Press 
7 REMIŠOVÁ, A.: Etika médií. Bratislava : Kalligram, 2010, s. 21.
8 REMIŠOVÁ, A.: Etika médií. Bratislava : Kalligram, 2010, s. 22.
9 REMIŠOVÁ, A.: Etika médií. Bratislava: Kalligram, 2010, s. 77 – 99. 
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Complaints Commission), ktorá mala počas 18 mesiacov preukázať 
účinnú samoreguláciu tlačených médií. Po jej vzniku publikovala 
svoj prvý etický kódex, ku ktorému sa zaviazali dodržiavať ho zväzy 
vydavateľov tlače a profesijné organizácie žurnalistov. Kódex funguje aj 
v súčasnosti.10

2. Československé obdobie formujúce mediálne prostredie 

Vývoj etiky médií a ich samoregulácie sa na Slovensku formoval 
postupne, podľa spoločensko-politickej situácie a možnostiach, ktoré 
umožňovali premeny v mediálnej oblasti. Dôležitým historickým 
medzníkom pre Slovensko a Česku republiku je rok 1989. Transformácia 
mediálneho systému v Československu začala súbežne s rozsiahlymi 
spoločensko-politickými zmenami až po roku 1989. Úplne prvým 
krokom bola premena znamenajúca úplné opustenie totalitného modelu 
riadenia médií. Médiá sa liberalizovali a ich postupná privatizácia so 
sebou niesla vytvorenie na štáte nezávislých vlastníckych štruktúr. 
Odštátnenie mediálnej sféry znamenalo vytvorenie novej mediálnej 
legislatívy a úplnú elimináciu mediálneho fungovania pod vplyvom 
štátu a straníckeho aparátu Komunistickej strany Československa (ČSR). 
Ako základný a všeobecný legislatívny rámec pre fungovanie médií bol 
prijatý ústavný zákon č. 23/1991 sú súčasťou Listiny základných práv 
a slobôd a najmä článok 17 Listiny umožnil slobodu prejavu a právo na 
informácie. Neskoršie nezhody medzi českou a slovenskou politickou 
reprezentáciou, kvôli budúcemu usporiadaniu mediálneho fungovania 
v rámci už Českej a Slovenskej Federatívnej republiky (ČSFR), ukončilo 
prijatie zákona č. 136/1991 Sb. O rozdelení pôsobnosti medzi ČSFR a ČR 
a SR vo veciach tlače a iných informačných prostriedkoch.11 Na základe 
týchto základných historických faktoch môžeme ďalej bližšie priblížiť 
vývoj etiky médií a samoregulácie na Slovensku a v Českej republike, 
ktoré vnímame ako formujúce pre porozumenie súčasného stavu a istej 
vízie a perspektívy do budúcna. 

10 MORAVEC, V.: Novinářské kodexy v dějinách Evropy i v její současnosti 
s důrazem na střední Evropu. In: Novinárska etika v meniacom sa svete. 
Bratislava : Slovenský syndikát novinárov, 2010, s. 19-20.

11 KONČELÍK, J., VEČEŘA, P., ORSÁG, P.: Dějiny českých médií 20. století. Praha: 
Portál, 2010, s. 255 – 257. 
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2.1 Slovenská republika 

Súčasný stav kontrolných regulačných opatrení a etických noriem 
v oblasti mediálnej etiky vnímame ako neaktuálny, neprispôsobený 
súčasnej technologickej dobe a pokroku, kvôli ktorým je potrebné normy 
aktualizovať a prispôsobovať. Nová etika médií by sa mala formovať 
v kooperácii s požiadavkou nových technických prístupov, novinárov 
z praxe a inštitúcií zastupujúcich a tvoriacich princípy novinárskej etiky. 
Luboš Šefčák hovorí o potrebe samoregulácie novinárskej etiky, bez 
zásahov štátu, no v kompetencii novinárskych inštitúcii, vydavateľov 
i združení. Z uvedeného vyplýva potreba prítomnosti a zainteresovanosti 
inštitúcií novinárskej etiky.12 V nasledujúcej časti priblížime novinárske 
inštitúcie tvoriace a zasahujúce do oblasti regulácie novinárskej etiky 
a to Slovenský syndikát novinárov, Tlačová rada SR, Asociácia na ochranu 
novinárskej etiky a Asociácia vydavateľov tlače. 

Slovenský syndikát novinárov (SSN) je odborovým združením 
a stavovskou organizáciou novinárov. Podľa stanov sú jeho poslania 
a úlohy chrániť slobodu slova v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, 
príslušných zákonov, medzinárodných zmlúv a ďalších dokumentov. 
Obhajuje profesionálnu stránku a záujmy svojich členov a ďalších 
novinárov, podieľa sa na tvorbe legislatívnych noriem v oblasti médií 
a ochraňuje práva svojich členov aj v oblasti ekonomického a sociálneho 
zabezpečenia. Uvedená inštitúcia už v roku 1990 vytvorila prvý Etický 
kódex, ktorý bol v roku 2010 aktualizovaný a účinnosť nadobudol 
1. januára 2011 s pozmenením názvom Etický kódex novinára. Jeho 
účelom je stanoviť záväzné pravidlá správania pre členov SSN a iných 
profesijných organizácií, vydavateľstiev, vysielateľov, tlačových agentúr, 
poskytovateľov informačnej služby, internetových portálov, redakcií, či 
jednotlivcov. Z uvedeného vyplýva vymedzenie pôsobnosti tohto kódexu, 
ktorý vo svojej ďalšej časti reaguje aj na amatérskych redaktorov, 
komentátorov, editorov, blogerov, či iných autorov, ktorí tvoria mediálne 
obsahy v televízii, rozhlase, tlači alebo na internete. Etický kódex sa tým 
snaží reagovať na potreby etiky nových médií, no nepokrýva spomínanú 
oblasť v dostatočnej miere. Je zložený z preambuly a z 10 častí, ktoré, 
z hľadiska obsahu, špecifikujú princípy a zásady dodržiavania novinárskej 
etiky: 
 1. Zámer 
 2. Základné hodnoty 
 3. Novinár a verejnosť 
12 REMIŠOVÁ, A.: Etika médií. Bratislava: Kalligram, 2010, s. 98. 
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 4. Novinár a objekt jeho záujmu 
 5. Novinár a zdroj informácií 
 6. Novinár a redakcia 
 7. Novinár a kolegovia 
 8. Cenzúra 
 9. Pristúpenie ku kódexu 
 10. Prechodné a záverečné ustanovenia13 

Asociácia na ochranu novinárskej etiky (AONE) bola konštituovaná 
v roku 2001 v kooperácii jej zakladateľov, SNN a Združenia vydavateľov 
periodickej tlače Slovenska. (od 15.4 20013 premenované na Asociáciu 
vydavateľov tlače) Cieľom AONE je podporovať a chrániť práva verejnosti 
na pravdivé, overené informácie, spoluformovať etické princípy 
novinárskej práce, presadzovať ich a dohliadať na ich dodržiavanie 
a posudzovať sťažnosti na porušovanie etických zásad. Jej výkonným 
orgánom je Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) v oblasti 
etickej samoregulácie novinárov, ktorá rieši podnety upozorňujúce 
na porušovanie novinárskej etiky a bráneniu novinárov v prístupe 
k informáciám.14 Stanovy AONE by mali takisto reagovať na potrebu 
nových médií a obsahov. Hlavnou otázkou však je, či by nemala AONE 
a zároveň aj jej výkonný orgán reagovať aj na rozmer nových médií. 
V slovenskom mediálnom priestore nemáme jasne určené etické hranice 
či stanovy pre túto mediálnu oblasť, ktorú je potrebné zahrnúť do etickej 
samoregulácie. 

Asociácia vydavateľov tlače (AVT) je občianskym združením fyzických 
a právnických osôb, ktoré vydávajú a distribuujú periodickú tlač 
a poskytujú jej obsah na všetkých mediálnych platformách. V rámci svojej 
činnosti v oblasti etických zásad či noriem ctí a chráni slobodu prejavu 
v zmysle Ústavy Slovenskej republiky, chráni profesionálnu česť svojich 
členov a v prípade potreby im zabezpečuje právnu pomoc. Vnímame ju 
ako dôležitú inštitúciu, ktorá sa vyjadruje k právnym úpravám týkajúcich 
sa priamo i nepriamo vydavateľskej činnosti.15 

13 Asociácia vydavateľov tlače. [online]. [2017-04-10]. Dostupné na: http://
www.vydavatelia.sk/eticky-kodex-novinara-snn. 

14 Asociácia na ochranu novinárskej etiky. [online]. [2017-04-10]. 
Dostupné na: http://aonesr.sk/wp-content/uploads/2016/05/Stanovy_
AONE_23.3.2016.pdf

15 Asociácia vydavateľov tlače. [online]. [2017-04-10]. Dostupné na: http://
www.vydavatelia.sk/files/Stanovy_AVT_06.16.pdf 
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V roku 2008 nadobudol účinnosť Zákon č. 167/2008 o periodickej tlači 
a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
takzvaný Tlačový zákon, ktorý môžeme porovnať s tlačovým zákonom 
platným v Českej republike už od roku 2000, v ktorom sa takisto snažili 
uplatniť rôzne druhy foriem opravy. V slovenskom mediálnom prostredí 
boli vytvorené: 
 1. právo na opravu, 
 2. právo na odpoveď 
 3. právo na dodatočné oznámenie

Spomínaný zákon vyvolal vlnu nevôle zo strany vydavateľov či 
novinárov. V roku 2011 bol novelizovaný, právo na odpoveď, aj na 
opravu boli zachované. Na reguláciu formou práva na odpoveď nemajú 
nárok verejní funkcionári, predsedovia, podpredsedovia politických 
strán aj politické strany samotné a vypustila sa aj povinnosť pokút pri 
nedodržaní podmienok porušovateľmi pri právach na opravu, odpoveď 
alebo dodatočné oznámenie. Vydavatelia takisto nemusia zverejňovať 
štruktúru vlastníckych vzťahov. Posledná novelizácia zákona nadobudla 
účinnosť 1. júla 2016.16 

2.2 Česká republika 

Česká republika a jej mediálny systém bol formovaný, ako už bolo 
spomenuté vyššie, najmä po roku 1989, v ktorom došlo k dejinnému 
zlomu a mocenská totalitná modalita bola vystriedaná druhou a to 
pluralitnou parlamentnou demokraciou. Po desiatkach rokov, počas 
ktorých boli médiá a celá spoločnosť pod kontrolou komunistickej 
strany, nastal veľký prelom ovplyvňujúci kontrolu a riadenie médií.17 
Vplyvom predchádzajúcich obmedzení zo strany štátu médiá a novinári 
odmietali akúkoľvek formu regulácie, pretože to vnímali ako obmedzenie 
slobody slova a obsahu médií. Došlo k rozvoju súkromného podnikania 
v mediálnom priestore, zanikala stranícka tlač a vznikalo konkurenčné 
prostredie ovplyvňujúce aj zvýšené požiadavky na profesionálnych 
novinárov. Dôležitou súčasťou premien bolo oddeľovanie politickej 
moci, zaujatosti médií v prospech nezávislosti obsahu, čo sú prvky úzko 

16 Zákon č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. [online]. [2017-04-10]. Dostupné na: http://
www.culture.gov.sk/legdoc/16/ 

17 ŽANTOVSKÝ, P.: Česká politika a média po roce 1989. Praha: Institut Václava 
Klause, 2013, s. 43 – 44. 
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prepojené s vytváraním a modifikáciou etiky médií v Českej republike.18 
Hlavnou národnou profesionálnou organizáciou českých novinárov 
je Syndikát novinářů ČR, ktorý však novinári všeobecne neakceptujú, 
pretože odborové zväzy sú považované za bremeno socialistickej éry. 
Ale vydavatelia tlačených médií vytvorili v roku 1990 Asociáciu českých 
vydavateľov, ktorá skúma čitateľské a predajné údaje.19 

Kodifikované systémy zodpovednosti sú najintenzívnejšie spojené 
s verejnoprávnymi médiami, ktorú zabezpečujú ich regulačné orgány 
a vnútorné etické kódexy, o čom svedčí aj fakt prvého takéhoto dokumentu 
v krajine, ktorým bol Kódex Českej televízie ako prvá regulačná norma 
z roku 1995. Syndikát novinářů ČR prijal Etický kódex novinára až 
v roku 1998 a k dobrovoľnému dodržiavaniu vyzval všetky profesionálne 
organizácie, českých a moravských novinárov bez ohľadu na ich členstvo 
v syndikáte. V tom istom roku bola ustanovená Komise pro etiku při 
Syndikátu novinářů ČR, ktorá sa pravidelne zaoberá podnetmi verejnosti 
o sporných konaniach novinárov.20 

Etický kódex novinára tvoria tri časti: 
 1.  Právo občanov na včasné, pravdivé a neskreslené informácie – 

hovorí o práve na informácie a právach občanov na objektívny 
obraz skutočnosti 

 2.  Požiadavky na vysokú profesionalitu v žurnalistike – stanovuje 
charakter novinárskej profesie a jej zodpovednosť k verejnosti, 
špecifikuje povinnosti novinára neprijímať žiadne dary, 
nezneužívať povolanie a nepodporovať obchodné či finančné 
reklamy a podobne. 

 3.  Dôveryhodnosť, slušnosť a serióznosť zvyšujú autoritu médií – 
definuje povinnosť novinára riadiť sa požiadavkami ako napríklad 
presnosť a overovanie informácií, rešpektovanie súkromia osôb, 
dodržiavanie prezumpcie neviny atd.21 

18 VERNER, P.:Vývojové trendy v českých médiích po roce 1989. Praha: 
Univerzita Jana Amose Komenského, 2010, s. 37. 

19 European Journalism Centre. [online]. [2017-04-10]. Dostupné na: http://
ejc.net/media_landscapes/czech-republic 

20 MORAVEC, V.: Novinářské kodexy v dějinách Evropy i v její současnosti 
s důrazem na střední Evropu. In: Novinárska etika v meniacom sa svete. 
Bratislava: Slovenský syndikát novinárov, 2010, s. 28 – 37.

21 Syndikát novinářů České republiky. [online]. [2017-04-10]. Dostupné na: 
http://syndikat-novinaru-cr-z-s.webnode.cz/etika/kodex 
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Po roku 1999 bola v procese prijímania ďalšia forma regulácie. Išlo o nový 
Tlačový zákon22 obsahujúci tri formy nástrojov: právo na opravu, právo 
na odpoveď a právo na dodatočnú opravu. Avšak tieto tri formy neboli 
vhodne stanovené a definované, preto bolo dodatočne právo na opravu 
zo zákona úplne vypustené, právo na odpoveď a dodatočnú opravu boli 
špecifikované a lepšie vymedzené, aby nedošlo k ich zneužívaniu.23 
České mediálne prostredie prešlo v posledných dvoch desaťročiach 
intenzívnymi zmenami, či už išlo o silnejšiu hospodársku súťaž vo 
všetkých segmentoch mediálnej sféry spojenú s poklesom dennej 
čitateľnosti printových médií, ako aj poklesom výnosov z reklamy. 
Pokiaľ ide o príjmy z reklamy, jediným prostriedkom zaznamenávajúcim 
nárast bol internet. Ani české mediálne prostredie dostatočne nereaguje 
na potrebu novej etiky médií z hľadiska technických vymožeností 
a využívania online médií. 

2.3 Poľsko 

Aktuálny stav novinárskej etiky priblížime aj v Poľsku, ktoré, z hľadiska 
spoločensko-politických či historických zmien, môžeme hodnotiť 
podobne ako Slovenskú a Českú republiku. Transformácia politického 
a ekonomického systému sa postupne začala meniť koncom 80 rokov 
a na začiatku 90 rokov 20. storočia, čo v poľskej spoločnosti spustilo 
masovú transformáciu. Po páde komunistického režimu zohralo 
najdôležitejšiu úlohu Združenie poľských novinárov (Stowarzyszenie 
dziennikarzy polskich (SDP)) formujúce tradičnú novinársku 
profesionálnu organizáciu s tisíckou členov. Na začiatku 80. rokov sa 
však toto zduženie rozdelilo na dve časti a to na Združenie poľských 
novinárov, ktoré pokračovalo v predchádzajúcej inštitúcii a na Asociáciu 
novinárov ľudí Poľskej republiky ako novo zriadenú inštitúciu. To však 
po voľbách v roku 1989 zmenila názov na Asociáciu novinárov Poľskej 
republiky (Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej 
(SDRP)) a vznikli aj ďalšie inštitúcie, medzi nimi aj Asociácia katolíckych 
novinárov (Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy). V tomto období 
sa formovala aj odborová únia novinárov, ktorá spolu so spomenutými 
asociáciami formovala Syndikát poľských novinárov. V Poľsku pôsobí 
až 10 profesionálnych žurnalistických organizácií, čo spôsobuje značné 
roztrieštenie mediálneho prostredia. Už spomenuté najväčšie asociácie, 
22 Tiskový zákon 46/2000 Sb.
23 MORAVEC, V.: Novinářské kodexy v dějinách Evropy i v její současnosti 

s důrazem na střední Evropu. In: Novinárska etika v meniacom sa svete. 
Bratislava: Slovenský syndikát novinárov, 2010, s. 28 – 37.
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SDP a SDRP, sú dlhodobo v konflikte, čo ovplyvňuje aj mediálne 
prostredie a etiku médií v Poľsku takisto. Tieto uvedené inštitúcie preto 
nie sú natoľko významné, aby reprezentovali novinársku profesiu. Kvôli 
historickým a politickým dôvodom SDP a SDRP neboli a nie sú schopné 
spolupracovať. Po mnohých sporoch a nezhodách o politickej situácii 
v krajine, majetku a po 25 ročnej transformácii sú členovia oboch 
organizácií v dôchodkovom veku, mnohí odišli a chýba nová generácia 
novinárov. Komunita novinárov akoby ani neexistovala, pretože v Poľsku 
existuje niekoľko konkurenčných skupín, ktoré si navzájom nepomáhajú 
a nepodporujú sa. Novinári sú rozdelení do politickej a ideologickej 
línie a pracujú skôr ako individuality. Dovtedy mediálny systém riešil 
skôr propagandu a informácie centralizované v rámci jednej vládnucej 
strany.24 

Aj v Poľsku môžeme hovoriť až po roku 1989 o zmene vo fungovaní 
a plnení úloh médií pre celú spoločnosť a rovnako aj o novinárskej etike 
či rôznorodosti názorov na otázky vzťahujúce sa na novinársku profesiu. 
Na ochranu morálnych aspektov žurnalistiky v Poľsku bola založená 
Mediálna etická rada. Už v roku 1995 podpísali novinári a majitelia médií 
v Poľsku Chartu mediálnej etiky (Meda Ethics Charter), ktorá zaviedla 
určité princípy pre všetky médiá a založili Poradný orgán pre médiá, 
ktorý vymenováva Radu pre etiku médií, ktorá je poradný orgánom 
a rozhoduje o otázkach porušenia týkajúcich sa charty.25 Jej obsah je 
zložený zo 6 nasledujúcich častí, respektíve princípov:
 1.  Princíp objektivity spočíva v zachovávaní objektívnych informácií, 

vrátane rôznych uhľov pohľadu na danú problematiku. 
 2.  Princíp preferovania priorít prijímateľa mediálneho obsahu pred 

prioritami redakcie znamená hodnotiť záujmy prijímateľov ako 
dôležitejšie než záujmy redakcie. 

 3.  Princíp zodpovednosti tvorcov mediálneho obsahu za obsah 
a formu ich prejavov.

 4.  Princíp tolerancie je dôležitý z hľadiska akceptovania ľudskej 
dôstojnosti a nezasahovania do súkromného života či hanobenia 
dobrého mena osôb. 

 5.  Princíp pravdy hovorí o mediálnych obsahoch, ktoré nesmú 
narúšať ľudské svedomie alebo prezentovať osoby v klamlivých 
kontextoch. 

24 SOBCZAK, J., SKRZYPCZAK, J.: Professionalism in journalism in the era of 
new media. Berlin: Logos Verlag, 2015, s. 91 – 96. 

25 European Journalism Centre. [online]. [2017-04-10]. Dostupné na: http://
ejc.net/media_landscapes/poland



BUDÚCNOSŤ VPLYVU MÉDIÍ

97

 6.  Princíp poctivosti, na základe ktorého majú novinári pracovať pre 
blaho verejnosti a vyhýbať sa akejkoľvek forme korupcie.26 

V poľskom mediálnom priestore platí aj Kódex etickej žurnalistiky (The 
Code of Journalistic Ethics), ktorý je vyhlásením správnej rady Asociácie 
poľských novinárov (SDP). Prijíma princípy vyššie spomenutej Charty 
mediálneho etiky a vyhlásenia Medzinárodnej federácie novinárov. 
Zároveň upravuje normy a etické pravidlá, ktoré sú klasifikované do 7 
oblastí: 
 1.  Informácie a názory – musia byť jasné, vyvážené a presné, tak, aby 

príjemca vedel rozlišovať medzi skutočnosťou, predpokladmi či 
klebetami. Chyby musia byť opravené hneď, ako to bude možné, 
bez ohľadu na to, či išlo o vinu autora, redakcie, prípadne niekto 
požiadal o korekciu informácií. 

 2.  Zhromažďovanie a prepracovanie materiálu – používať nezákonné 
alebo neetické metódy je neprípustné, napríklad skrytá kamera, 
mikrofón a podobne, avšak v prípade investigatívnej žurnalistiky27 
platia isté výnimky.

 3.  Upravuje vzťah medzi novinárom, zdrojmi a príjemcami – novinár 
má rešpektovať každú jednu zúčastnenú stranu, bez ohľadu na 
ideologické, kultúrne či morálne rozdiely v názoroch, dodržiavať 
opatrnosť pri podávaní o nových liečebných metódach, ktoré ešte 
neboli testované, respektíve majú experimentálny charakter, jazyk 
by nemal byť vulgárny s prítomnými obscénnymi výrazmi. 

 4.  Výnimočné situácie a trestné zločiny – je potrebné dodržiavať 
prezumpciu neviny. V prípade vojen, nepokojov či demonštrácií by 
sa mali novinári správať ako nezáväzní pozorovatelia, aby sa nestali 
predmetom manipulácie. V prípade citlivých scén smrti, krvavých 
dôsledkov vojny a podobne sa dané situácie môžu len popísať 
a zobraziť iba po podmienkou, že bude zachovaná rovnováha medzi 

26 Media Ethics Charter. [online]. [2017-04-10]. Dostupné na: http://ethicnet.
uta.fi/poland/media_ethics_charter 

27 Použitie skrytej kamery, mikrofónu alebo telefónu s drážkovaním je 
povolené len s vedomím a súhlasom jedného nadriadeného aj to len 
v prípade investigatívnej žurnalistiky odhaľujúcej trestnú činnosť, 
korupciu či zneužitie moci v mene verejného záujmu. Súkromie alebo 
intimita neplnoletej osoby by nemala byť narušená – s možnou výnimkou 
a zdôvodnením okolností – v prípade investigatívnej žurnalistiky. Týka sa 
to takisto aj osobností verejného života. The Code of Journalistic Ethics. . 
[online]. [2017-04-10]. Dostupné na: http://ethicnet.uta.fi/poland/the_
code_of_journalistic_ethics
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presnosťou podávania informácií a citlivosťou príjemcov, najmä vo 
vzťahu k rodinám obetí a osobám im blízkym. 

 5.  Konflikt záujmov – spoľahlivosť a nezávislosť novinára je 
nezlučiteľná s prijímaním darčekov v hodnote viac ako 200 
zlotých, s využívaním voľného cestovania, nemôže sa zapojiť do 
podpory reklamy či predaja, výnimku tvoria sociálne a charitatívne 
kampane. Priame zapojenie do politickej činnosti a údaj o konflikte 
záujmov je úplne vylúčený. 

 6.  Kolegovia a nadriadení – vzťahy medzi spolupracovníkmi by mali 
byť kolegiálne, bez nekalej súťaže, privlastnenia si práce niekoho 
iného alebo dokonca jeho myšlienky 

 7.  Zodpovednosť a sankcie – každý, kto zverejní materiál v tlači, 
rozhlase televízii alebo na internete je zodpovedný za svoj obsah, 
aj za prípadné porušenie proti zásadám novinárskej etiky. Súdy 
uložia novinárom sankcie zodpovedajúce charakteru a rozsahu 
priestupku napomenutím, pokarhaním až zrážkou členských práv 
v Združení poľských novinárov, respektíve vylúčením zo združenia 
a najvyšší súd môže verejne vysloviť svoj verdikt vo vzťahu 
k novinárovi v médiách.28 

Kódex etiky je ďalším platným dokumentom v oblasti mediálnej etiky 
v Poľsku, ktorý je platným dokumentom Asociácie novinárov Poľskej 
republiky (SDRP) prijatý v roku 1991. Tvorí ho 15 bodov, ktoré sú 
obsahovo takmer identické s predchádzajúcimi kódexmi, či už ide 
o základné povinnosti novinára, zákaz nezákonného manipulovania 
s faktami, neposkytovanie nepravdivých alebo neoverených informácií, 
uchovávanie a chránenie služobného tajomstva, nezávislosť novinára, 
zachovávanie noriem novinárskej profesie a podobne.29 

V Poľsku je platných viacero oficiálnych dokumentov upravujúcich 
princípy či etiku novinára v krajine. Je to spôsobené vyšším počtom 
asociácií, ktoré združujú novinárov, no z obsahového hľadiska poskytujú 
rovnaké profesionálne etické normy pre novinárov a vnímame ich 
ako nadbytočné a neaktuálne, keďže neakcentujú na súčasnú potrebu 
online médií a technických vymožeností. No v súčasnosti však poľské 
médiá riešia hlavne očividné zásahy štátu do mediálnej sféry. Poľsko 
je kritizované Európskou komisiou za porušovanie spoločenských 
28 The Code of Journalistic Ethics. [online]. [2017-04-10]. Dostupné na: http://

ethicnet.uta.fi/poland/the_code_of_journalistic_ethics 
29 Code of Ethics. [online]. [2017-04-10]. Dostupné na: http://ethicnet.uta.fi/

poland/code_of_ethics 
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európskych hodnôt prijatím právnych predpisov, ktoré dávajú vláde 
kontrolu nad štátnymi médiami a právomoc priamo menovať riaditeľov 
verejnoprávnych vysielateľov. Na strane druhej sa snaží poľská vláda 
eliminovať nepohodlné súkromné médiá zákazom reklamy.30 Sloboda 
prejavu a právo na informácie začína byť v niektorých krajinách 
podstatne obmedzovaná a to hlavne zo strany štátu. Podobné prípady 
môžeme vidieť aj v ďalšej krajine, ktorú sme analyzovali, v Maďarsku. 

2.4 Maďarsko 

Maďarsko, rovnako ako predchádzajúce analyzované krajiny, bolo počas 
sovietskej okupácie po druhej svetovej vojne súčasťou komunistického 
bloku až do mierovej dojednanej politickej premeny v roku 1990. Od 
prvých slobodných volieb v roku 1990 bola maďarská demokracia 
stabilná. Rovnako, ako vo všetkých postkomunistických krajinách, sú 
médiá v Maďarsku ovplyvnené dedičstvom desaťročí komunistickej vlády 
a vplyvom trhových mechanizmov zavedených v krajine po roku 1990. 
Úloha médií bola postupne rekonceptualizovaná podľa demokratických 
noriem. Napriek tomu historické dedičstvo komunistického režimu 
naďalej vytvára body napätia dodnes a slúži ako referenčný bod pre 
mnohé z politických, ekonomických a etických diskusií zameraných 
na médiá. Hlavnou profesijnou organizáciou novinárov v Maďarsku je 
Národná asociácia novinárov (Magyar Újságírók Országos Szövetsége 
(MÚOSZ)). Iné menšie inštitúcie boli založené ako alternatívy k MÚOSZ, 
ako napríklad Asociácia katolíckych novinárov, konzervatívnych 
novinárov, ako aj športových reportérov. Vydavatelia, vrátane vlastníkov 
a zamestnávateľov, sú v spoločnej Asociácii maďarských vydavateľov 
novín (Magyar Lapkiadók Egyesulete (MLE)). Online médiá spadajú 
pod Asociáciu maďarských poskytovateľov obsahu (Magyarország 
Tartalomszolgáltatók Egyesulete (MTE)), ktorá je inštitúciou pre 
samoreguláciu od roku 2001. Mladí novinári Maďarska je platformou 
pre študentov žurnalistiky, ktorá ponúka kurzy, právnu pomoc a učebné 
pomôcky pre svojich členov. Tlač a online médiá nemajú samostatné 
dozorné organizácie, v prípade nahlásenia sťažností môže osoba 
predložiť prípad na súd a citovať príslušné právne predpisy.31 

30 BJERREGARD, M. B.: Poland threatens media freedom in Europe.
[online]. [2017-04-18]. Dostupné na: http://europeanjournalists.org/
blog/2016/01/12/poland-threatens-media-freedom-in-europe/ 

31 European Journalism Centre. [online]. [2017-04-10]. Dostupné na: http://
ejc.net/media_landscapes/hungary
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MÚOSZ vytvorila Etický kódex Národnej asociácie maďarských 
novinárov, ktorý je v porovnaní s predchádzajúcimi analyzovanými 
národnými kódexami prepracovanejší. Je zložený z preambule a 10 sekcií, 
z ktorých je každá pomerne podrobná a špecifická k potrebám etických 
noriem v oblasti novinárstva. Cieľom kódexu je vytvoriť podmienky 
zamestnávania pre združenia v súlade so spoločnými etickými zásadami. 
MÚOSZ v spolupráci s Etickým orgánom realizujú pravidelnú analýzu 
etickej činnosti novinárskych organizácií. Orgánom asociácie je aj 
Etická komisia, ktorá zvažuje a odporúča rozhodnutia Etickému orgánu. 
Asociácia je zastúpená v Etickom orgáne svojimi zástupcami, ktorí sú 
delegovaní etickou komisiou. Etický kódex je zložený z nasledujúcich 
častí, ktoré sú z obsahového hľadiska bližšie špecifikované a to 
z dôvodu istých pasáží, ktoré sa v iných národných etických kódexoch 
nevyskytovali. 
 1.  Sekcia – pravidlá správania a konania – vymedzuje kto sa považuje 

za profesionálneho novinára, ktorého tvorba sa vzťahuje na 
tlačené, elektronické i online médiá. V záujme ochrany žurnalistiky 
je takisto nutné prijímať nových členov do združení, ako aj nových 
zamestnancov do redakcií. Prvá sekcia upravuje práva a povinnosti 
aj Etickej komisie, ktorá je oprávnená začať etické konanie na 
základe nárokov poškodeného, alebo na základe sťažností a tiež 
je oprávnená začať konanie z vlastného podnetu. V prípade, že je 
daná osoba členom asociácie novinárov, Etická komisia požiada 
o udelenie nezávislého experta, ktorý nemôže byť súčasťou Rady 
etickej komisie a jeho názor musí byť braný do úvahy. Prítomnosť/ 
neprítomnosť takéhoto odborníka môže ovplyvniť etické konanie. 

 2.  Sekcia – sloboda a zodpovednosť novinárov hovorí o povinnosti 
rešpektovať ľudské a ďalšie práva dané ústavou. Novinári sú 
povinní zachovávať krásu a jasnosť maďarského jazyka. 

 3.  Sekcia – ochrana osobnosti je najrozpracovanejšou časťou 
obsahujúcou pravidlá rešpektovania osobných práv, napríklad 
pravidlá zverejňovania mien alebo obrázkov osôb, zákaz 
poškodzovania dobrého mena alebo záujmy daného subjektu, 
ochrana osobných práv maloletých, rešpektovanie práva na 
súkromie, obzvlášť zvýšená pozornosť pri ochrane práv osôb 
trpiacich akýmkoľvek druhom choroby, potreba autorizácie osôb 
a vylúčenie odpočúvania či skrytej kamery a podobne. 

 4.  Sekcia – pravdivosť informovania. Novinári nesmú šíriť nepravdivé 
tvrdenia v písanej alebo online podobe, televíznych či rozhlasových 
programoch. Nemôžu zostať nestranní v boji proti terorizmu, 
podnecovaniu nenávisti či diskriminácie. 
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 5.  Sekcia – korektúra. Autori a editori sú povinní zverejňovať náležité 
opravy textov, zároveň brať ohľad na žiadosti zdrojov. Redakcia 
musí svedomito venovať pozornosť reakciám, kritike a sťažnostiam 
na obsah. 

 6.  Sekcia – ochrana autora. V tejto časti kódex upravuje etické 
princípy v rámci plagiátorstva a rovnako aj možnosť používania 
pseudonymov. 

 7.  Sekcia – zákaz zneužívania svojej profesie, zadržiavania skutočností, 
žiadostí alebo prijímanie finančných alebo hmotných darov. (Malé 
dary, vstupenky do divadiel, večere môžu byť prijaté, pretože 
nevyvolávajú podozrenie, že novinár je podplatený.) 

 8.  Sekcia – právo a etika informácií – právom a povinnosťou je 
informovať verejnosť nestranne a dôkladne s ohľadom na zváženie 
odhalenia utajovaných informácií a prípadná ochrana takéhoto 
tajomstva či informačného zdroja. 

 9.  Sekcia – kolektívna zodpovednosť – etický výbor prešetruje 
sťažnosti členov a volených zástupcov MÚOSZ, ak je podozrenie 
na porušovanie právnych predpisov týkajúcich sa danej asociácie 
a majú aj svoje dôsledky, ak bol priestupok spáchaný. Novinári 
by mali zachovávať kolegiálnosť, navzájom sa neohovárať či 
nezneužívať iných novinárov. 

 10.  Sekcia – etické nariadenia – v prípade porušení pravidiel 
stanovených etickým kódexom etická komisia v priebehu konania 
vydáva verdikt, ktorý musí mať čo najrozsiahlejšiu publicitu. Rada 
etickej komisie stanoví sankcie vo vzťahu k závažnosti etického 
prečinu. Etická komisia môže uložiť nasledujúce sankcie: 

    ústne varovanie
    písomné varovanie 
    napomenutie 
    závažnejšie napomenutie 
    pozastavenie členských práv na dobu jedného roka 
    vylúčenie z MÚOSZ32 

V rámci maďarského mediálneho systému je zaujímavá Asociácia 
maďarských poskytovateľov obsahu (MTE), ktorá je samoregulačným 
orgánom poskytovateľov obsahu a podporuje vývoj maďarského 
internetového obchodného trhu samoregulačnými nástrojmi. Stanovy 
boli prijaté predstavenstvom v roku 2001 a doplnené v roku 2008. 
32 Ethical Code of the National Association of Hungarian Journalists. [online]. 

[2017-04-10]. Dostupné na: http://ethicnet.uta.fi/hungary/ethical_code_
of_the_national_association_of_hungarian_journalists
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Asociácia sa snaží o to, aby bol internet regulovaný s čo najmenším 
štátnym zásahom. Pre tento účel vytvoril MTE profesionálny kódex 
internetového obsahu opisujúci všeobecne uznávané etické normy. Pri 
rozhodovaní o sporných veciach je do procesu začlenený rozhodovací 
súd, ktorého rozhodnutia sú záväzné pre členov MTE. 

Cieľom MTE je:
   poskytnúť inštitucionálny rámec pre profesionálne diskusie 

o regulácii poskytovania internetového obsahu 
   realizovať a aktívne uplatňovať techniky samoregulácie médií 
   pripraviť a verejne sprístupniť pravidlá a etické normy poskytovania 

internetového obsahu
   dosiahnuť jednotný systém noriem pre poskytovanie internetového 

obsahu 
   zastupovať poskytovateľov obsahu pri rokovaniach s vládnymi 

orgánmi 
   prispieť k rozvoju kultúry internetu a zvýšiť bezpečnosť jeho 

používania 

Kódex je pomerne rozsiahlym dokumentom, ktorý má zabezpečiť 
pravidlá, postupy a normy týkajúce sa poskytovania internetového 
obsahu, ktoré sú vymedzené a známe poskytovateľom služieb, ako 
aj používateľom a širšej verejnosti. Tvorí ho preambula a  pravidlá 
poskytovania i regulácie internetového obsahu spolu so 4 ďalším 
prílohami, ktorými sú: 
 1.  Príloha č. 1 – Etický kódex poskytovania obsahu vzhľadom na 

upravený obsah
 2.  Príloha č. 2 – Vyhlásenie o ochrane údajov
 3.  Príloha č. 3 – Základné princípy moderácie 
 4.  Príloha č. 4 – Rokovací poriadok prijatý výborom ad hoc Asociácie 

maďarských poskytovateľov obsahu33 

Každá právnická alebo fyzická osoba, alebo akékoľvek iná skupina, ktorá 
uverejňuje akýkoľvek typ informácie (textovú, numerickú, vizuálnu, 
zvukovú alebo multimediálnu), časovo obmedzenú alebo neobmedzenú 
a prístupnú skupine, alebo akejkoľvek skupine používateľov internetu 
a spôsobom, akým môže byť táto právnická alebo fyzická osoba určená 
tým, ktorí pristupujú k takémuto obsahu, sa kvalifikuje ako poskytovateľ 

33 Association of Hungarian Content Providers. [online]. [2017-04-18]. 
Dostupné na: mte.hu/in-english/ 
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internetového obsahu. Vzhľadom na rôzne druhy obsahu, ktoré internet 
poskytuje, definuje tento dokument dva typy poskytovateľov obsahu: 
 –  poskytovatelia obsahu, ktorí majú neobmedzenú zodpovednosť vo 

vzťahu k všetkým upraveným a plateným obsahom 
 –  poskytovatelia obsahu s obmedzenou zodpovednosťou v súvislosti 

s obsahom generovaným používateľmi34 

Obsah, vytvorený používateľmi, predstavuje špecifickú formu 
spoločenskej publicity, na ktorú sa nevzťahujú pravidlá upravujúce tlač. 
Predstavujú prostriedky vyjadrovania názorov, ktoré požívajú ústavnú 
ochranu. Obsah, vytvorený používateľmi, je dôležitým nástrojom 
slobody prejavu a ich prístup je založený na zásade transparentnosti. 
Právo a povinnosť poskytovateľov obsahu je pripojiť dokumenty, 
ktoré špecifikujú pravidlá prispievania a systém noriem v súvislosti 
so vzhľadom poskytovaným na umiestnenie obsahu vytvoreného 
používateľmi, a presadzovať tieto pravidlá a normy v súlade so zásadou 
obmedzenej zodpovednosti.35

Príloha č. 3 obsahuje odporúčania, ktoré môžu slúžiť ako návrh na 
vypracovanie takýchto pravidiel. Ide napríklad o vulgárny alebo agresívny 
či ohrozujúci tón príspevkov, v rámci ktorých musí administrátor určiť, 
či je daný príspevok vulgárny, agresívny alebo ohrozujúci, berúc do 
úvahy charakter daného fóra alebo témy. Administrátor však nemôže 
zasahovať do úpravy takéhoto príspevku, ten môže byť jedine vymazaný. 
Ďalšou možnosťou pri porušení etických noriem je obmedzenie nárokov 
používateľov porušujúcich pravidlá alebo zámerne či opakovanie brániť 
kultivovanej konverzácii. Pozastavenie môže byť čiastočné alebo úplné, 
dočasné alebo definitívne. Najčastejšie podmienky pozastavenia sú: jeden 
týždeň, jeden mesiac, definitívne – v závislosti od toho, či daný používateľ 
porušil základný princíp prvýkrát, respektíve sa to opakovalo.36 

Súčasná situácia v maďarskej mediálnej oblasti je pomerne komplikovaná, 
keďže už niekoľko rokov bojujú novinári v tejto krajine proti politickému 
vplyvu v médiách. Už v roku 2012 svetová organizácia Human Rights 
Watch informovala o situácii v krajine a o ohrození slobody médií 

34 Association of Hungarian Content Providers. [online]. [2017-04-18]. 
Dostupné na: mte.hu/in-english/

35 Association of Hungarian Content Providers. [online]. [2017-04-18]. 
Dostupné na: mte.hu/in-english/

36 Association of Hungarian Content Providers. [online]. [2017-04-18]. 
Dostupné na: mte.hu/in-english/ codex in english 
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v Maďarsku. Obmedzenia týkajúce sa slobody médií boli súčasťou širších 
obmedzení ľudských práv vlády37 pod vplyvom zmien v novej ústave, 
ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2012. Zákony o médiách boli prvou 
oblasťou, v ktorej sa jasne preukázal negatívny vplyv týchto zmien, 
keďže už v roku 2011 bol prijatý zákon o masových médiách a zákon 
o slobode tlače. Tieto zákony vytvorila Mediálna rada, nový regulačný 
orgán v rámci Národného mediálneho orgánu, ktorej členovia boli 
vymenovávaní vládnou stranou na deväť rokov, mala rozsiahle právomoci 
udeľovania licencie a posudzovania obsahu spôsobom, ktorý ohrozuje 
slobodu médií. Európska komisia takisto intervenovala v Maďarsku, no 
jej pôsobenie nebolo dostatočné a ak naďalej nebude konať, následky 
môžu byť katastrofálne nielen pre slobodu médií v Maďarsku, ale aj pre 
slobodu prejavu v celej Európskej únii.38 

Záver 

Technologické vymoženosti a progresívne prístupy v mediálnej oblasti 
spôsobili v posledných rokoch rapídny posun a vývoj vo všetkých typoch 
médií. Naším príspevkom sme chceli poukázať na aktuálnu situáciu 
v krajinách Vyšehradskej štvorky a na pomerne zložité a neaktuálne 
prostredie najmä vo sfére etiky online médií a novinárskych inštitúcií, 
ktoré by mali modifikovať etické prostredie. ,,Technická konvergencia 
neovplyvnila inštitucionálne štruktúry mediálnej politiky na Slovensku. 
Neviedla ani k vzniku jednotného komunikačného regulačného orgánu, 
ktorý by pokrýval rôzne typy médií.“39 Slovenské mediálne prostredie je 
primárne upravené tradičnou štátnou reguláciu s čiastočným vplyvom 
nezávislých regulačných orgánov. V oblasti novej etiky médií a najmä 
online médií je neprehľadné a komplikované. Tlačový zákon i zákon 
o vysielaní a retransmisii upravujú všeobecné právne predpisy, no 
37 Fidesz – Maďarský občiansky zväz je maďarská pravicová politická strana, 

ktorej predsedom je Viktor Orbán a od roku 2010 je vládnou stranou 
v Maďarsku. Ich zásahy do ústavných a ďalších súvisiacich zákonov 
zasahovali do nezávislosti súdnictva, podkopávajú náboženskú slobodu, 
diskriminujú ženy i ľudí so zdravotným postihnutím. Human Rights 
Watch. [online]. [2017-04-18]. Dostupné na: https://www.hrw.org/
news/2012/02/16/hungary-media-freedom-under-threat

38 Human Rights Watch. [online]. [2017-04-18]. Dostupné na: https://www.
hrw.org/news/2012/02/16/hungary-media-freedom-under-threat

39  ŠKOLKAY, A., HONG, M., KUTAŠ, R.: Podporuje mediálna politika slobodu 
a nezávislosť médií? Prípad Slovenska. [online]. [2017-04-10]. Dostupné 
na: http://www.mediadem.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/05/
Pripadova-studia-SK.pdf 
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v prípade online médií, konkrétne portálov či webových stránok, sa takýto 
typ stránky a jej obsah nepovažuje za žurnalistiku, tým pádom neexistuje 
ani žiadna právna ochrana. Publikovanie na internete, kontrolovanie 
blogov, internetových diskusií a regulovanie ich obsahu spôsobom 
odstránenia nevhodného príspevku je realizované len na základe 
vnútorných predpisov a morálky kompetentných osôb. Na druhej strane 
sú však oni zodpovední, v prípade, že by váhali pri odhaľovaní totožnosti 
autora napríklad na súde.40 Toto je len jedna z viacerých mätúcich 
a nedoriešených situácií v prípade regulácie online médií. Vidíme potrebu 
reštrukturalizácie starej či vytvorenia novej profesionálnej organizácie 
novinárov, ktorá bude iniciovať a ovplyvňovať etiku médií, podnecovať 
a podporovať diskusiu o mediálnej politike. Bude zastrešovať nielen 
novinárov z praxe, ale aj študentov žurnalistiky, ktorí nepotrebujú len 
teoretické prístupy, ale i praktické skúsenosti a zručnosti dodržiavania 
etiky médií. Ďalšia stagnácia a neriešenie tejto mediálnej oblasti 
môže viesť k zásahom štátu do samoregulácie médií. V prípade, že sa 
etika médií nebude aktualizovať, prispôsobovať stále novým trendom 
a vývojom, inštitucionalizovať organizáciami, ktoré nebudú mať stále 
dostatočnú spoločenskú a profesionálnu váhu na jej ovplyvňovanie, aj 
na Slovensku môže byť scenár podobný mediálnej situácii z Maďarska 
či Poľska. Pozitívny krok vidíme v zriadení Stredoeurópskeho výboru 
Slobodu médiám, ktorý takisto reaguje na aktuálnu mediálnu situáciu 
v krajinách V4 a je potrebné jeho úmysly implementovať i do jednotlivých 
národných novinárskych organizácií a celej spoločnosti. 
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SPEKTAKULÁRNOSŤ, HEDONIZMUS A ZÁBAVA AKO 
DOMINANTNÉ PRVKY SÚČASNEJ MEDIÁLNEJ KULTÚRY

SPECTACULARISM, HEDONISM AND ENTERTAINMENT 
AS DOMINANT ELEMENTS OF CURRENT MEDIA 

CULTURE

VLADIMÍRA HLADÍKOVÁ

Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá problematikou aktuálnych trendov v súčasnej mediálnej 
kultúre a produkcii a má charakter teoretickej štúdie. V úvodnej časti autorka 
predstavuje pojem mediálna kultúra a približuje niektoré vybrané determinanty 
jej vzniku a kreovania. Kľúčovú časť príspevku tvoria kapitoly týkajúce sa 
prvkov hedonizmu, zábavy a spektakulárnosti, ktoré možno v mediálnej kultúre 
považovať za dominantné. Príspevok reflektuje túto problematiku z pohľadu 
rôznych autorských prístupov a stanovísk a potvrdzuje, že nastolený charakter 
mediálnej kultúry bude pravdepodobne pokračovať aj v jej ďalšom vývoji 
a smerovaní. Autorka preto v závere príspevku zdôrazňuje idey mediálnej 
gramotnosti a výchovy, ktoré môžu recipientom pomôcť pri kritickej a selektívnej 
percepcii mediálnych posolstiev a obsahov. 

Kľúčové slová: 
médiá, mediálna kultúra, zábava, hedonizmus, spektakulárnosť, recipient

Abstract:
The paper deals with current trends in contemporary media culture and 
production and has the character of a theoretical study. In the introduction, the 
author presents the concept of media culture and approaches some selected 
determinants of its formation and creation. The key part of the contribution 
consists of chapters related to the elements of hedonism, entertainment 
and spectacularism, which can be considered dominant in media culture. 
The contribution reflects this issue from the point of view of various 
author‘s approaches and opinions, and confirms that the established character 
of media culture is likely to continue in its further development and direction. 
At the end of the paper, the author highlights the ideas of media literacy and 
education, which can help the recipients to critically and selectively perceive 
media messages and content.

Key words: 
media, media culture, entertainment, hedonism, spectacularism, recipient
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Úvod

Médiá, ich obsahy a produkty môžeme v súčasnosti jednoznačne 
považovať za istú časť kultúry, cez ktoré sú do spoločnosti infiltrované 
isté názory či postoje s cieľom pôsobiť na mediálne publikum. 
V mediologickej literatúre sa s pojmom mediálna kultúra stretávame 
pomerne často. Pod mediálnou kultúrou si môžeme predstaviť širokú 
množinu, do ktorej okrem umenia spadá tiež rôznorodá škála televíznych 
a rozhlasových programov, hudobné nahrávky, filmy, knihy, printové 
formáty či internetové portály, ktoré tiež nemusia mať výhradne 
umelecký charakter. Všetky tieto prvky spolu tvoria akýsi kultúrny kód, 
ktorý presahuje rámec umenia ako takého. 

Môžeme skonštatovať, že stav súčasnej mediálnej kultúry odzrkadľuje 
celosvetový status mediálneho priemyslu. Divácky dopyt po zábavných 
žánroch reaguje na ponuku migrujúcich zahraničných mediálnych 
produktov a formátov, prenikajúcich do štruktúry domáceho vysielania 
v globalizovanom systéme tvorby masovokomunikačných prostriedkov. 
Cieľom príspevku je na základe týchto skutočností načrtnúť a popísať 
isté dominantné prvky, ktoré možno v rámci aktuálneho stavu mediálnej 
kultúry pozorovať. Príspevok je rozdelený na tri samostatné kapitoly, ktoré 
na seba logicky nadväzujú. Prvá časť sa stručne zaoberá problematikou 
vymedzenia pojmu mediálna kultúra a definícii niekoľkých atribútov jej 
vzniku. Ďalšie kapitoly reflektujú otázky týkajúce sa spektakulárnosti, 
hedonizmu a zábavy ako dominantných prejavov súčasnej mediálnej 
kultúry.

1 Mediálna kultúra a determinanty jej vzniku

Koncept mediálnej kultúry sa najčastejšie popisuje ako jedna časť 
triumvirátu istého pohľadu na kultúru ako celok (masová, populárna 
a mediálna kultúra) a svoj význam plne nadobúda v postmodernizme. 
Chápanie mediálnej kultúry do určitej miery súvisí so zvládnutím 
veľmi širokého okruhu tém a problémov, ktoré zasahujú prakticky do 
všetkých oblastí kultúrneho i ekonomického života súčasnej spoločnosti. 
Ide najmä o kontext skúmania rozličných aspektov recipientov, ich 
trávenia voľného času, podobne aj vnímania mediálnej komunikácie, 
produkcie a recepcie mediálnych obsahov. Je zrejmé, že výklad termínu 
mediálna kultúra nie je úplne jednoznačný a variuje od autora k autorovi. 
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H. Pravdová1 mediálnu kultúru definuje ako súhrnné pomenovanie dvoch 
základných konštitutívnych sfér, ktoré je možné ďalej rozdeliť na viacero 
podkategórií. Na jednej strane ide o produkciu mediálnych obsahov, 
na druhej strane o ich recepciu – užitie publikom. Podľa J. Rusnáka2 
sa výklad tohto pojmu sústreďuje do niekoľkých interpretačných 
perspektív: prvá, základná perspektíva, sa upriamuje na pomenovanie 
kultúrnych trendov v špecifickom distribučnom prostredí a smeruje od 
všeobecných rámcov hodnotenia stavu kultúry k fungovaniu kultúry 
v „mediálnom environmente“ – (mas)mediálna kultúra je podľa toho 
kultúrou šírenou masmédiami, masovými médiami, elektronickými, 
printovými, rozhlasom, televíziou, novinami a časopismi, internetom 
a podobne. 

J. Radošinská a J. Višňovský3 dopĺňajú, že mediálnu kultúru nie 
je možné determinovať kvalitatívne ani kvantitatívne, pretože sa 
vzťahuje výhradne na spôsob distribúcie. Ide o masovo šírenú kultúru – 
k recipientom sa dostáva prostredníctvom elektronických či printových 
médií a multimédií. Autori tiež tvrdia, že ide o významovo neutrálnejší 
pojem než masová či populárna kultúra a na rozdiel od nich neobsahuje 
kritické či negatívne konotácie. Možno preto skonštatovať, že mediálna 
kultúra nedefinuje svojich prijímateľov predovšetkým na základe 
intelektuálnej úrovne či socio-demografických kategórií, nesleduje 
kvalitatívnu úroveň svojich produktov ani ich množstvo, môže byť 
populárna či masová, „vysoká“ či „nízka“. V tejto súvislosti môžeme 
spomenúť aj významnú odborníčku na predkladanú problematiku 
M. Žilkovú4, ktorá upozorňuje na dvojaký postoj k mediálnej kultúre: 
zamietavý, alebo naopak oslavný, čo spôsobujú aj aktivity masmediálnej 
kultúry, ktoré často vnucujú recipientom svoju nepravú tvár – buď 
zdôrazňujú jej škaredosť, brutálnosť, neetickosť, alebo naopak zveličujú 
1 PRAVDOVÁ, H.: Mediálna kultúra. In: GAŽOVÁ, V., SLUŠNÁ, Z. a kol.: Kultúra 

a rôznorodosť kultúrneho. Acta culturologica. Zväzok č. 13. Bratislava : 
Katedra kulturológie, Filozofická fakulta Univerzity J. A. Komenského, 2005, 
s. 69-70.

2 RUSNÁK, J.: Od produktov k manuálom: niekoľko terminologických 
poznámok o vymedzovaní pojmov masová, populárna a mediálna kultúra. 
In: Jazyk a kultúra. [online]. Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity, roč. 2, č. 8/ 2011, ISSN 1338-1148. [cit.2017-04-13]. Dostupné 
na internete: <http://www.ff.unipo.sk/jak/cislo8.html>.

3 RADOŠINSKÁ, J.-VIŠŇOVSKÝ, J.: Aktuálne trendy v mediálnej kultúre. 
Trnava : FMK UCM v Trnave, 2013, s. 12.

4 ŽILKOVÁ, M.: Výhry a prehry mediálnej drámy. Bratislava : Slovenský 
rozhlas, 2004, s 9.
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jej krásu a estetickú skutočnosť. Stav mediálnej kultúry vníma ako 
chaotický, pretože nepoznáme jeho vnútorné usporiadanie či nové 
zákonitosti, ktorými sa riadi. Súhlasíme s autorkou v tom, že v súvislosti 
s vývojovým trendom mediálnej kultúry sa ozývajú rozličné námietky 
či obavy z informačného zahltenia, resp. zo zníženia estetického zážitku 
nedostatkom časového priestoru na vytvorenie hodnotného estetického 
produktu.

Čo však podmienilo samotný vznik mediálnej kultúry a jej súčasnú 
podobu? Existuje množstvo fenoménov, ktoré majú vplyv na vznik 
súčasnej mediálnej kultúry. H. Pravdová5 vo svojej publikácii Determinanty 
kreovania mediálnej kultúry vymedzuje základné faktory, ktoré 
ovplyvnili zrod a súčasný stav mediálnej kultúry. K základným zaraďuje 
fenomény industrializácie a informatizácie, ktoré majú významný vplyv 
na kreovanie úrovne mediálnej kultúry, zásadným spôsobom určujú 
pôsobenie mediálnej kultúry na postoje a správanie recipientov. Za 
dôležitý faktor považuje H. Pravdová aj kreovanie mentality davového 
a masového človeka, ktorý je objektom vplyvu masovej spoločnosti 
a masmédií a stáva sa súčasťou masového publika. V tomto kontexte 
je nutné rozlíšiť rozdiel medzi pojmami masa a dav, ktoré v mnohých 
prejavoch predstavujú identické javy, avšak v rámci kvantifikácie 
a priestorového ohraničenia sú diametrálne odlišné. „Termín masa 
vyjadruje množstvo alebo ťažko odhadnuteľný počet jednotlivcov, dav je 
oveľa ľahšie zrátateľný. Predstavuje skupinu, ktorá je viazaná na isté dianie 
zväčša na konkrétnom, verejnom priestore.“6 Myslenie a správanie davu 
má vlastné špecifiká – je silne emocionálne, popudlivé, akčné, podlieha 
hystérii, sugescii, je poznačené nekritickými súdmi, iracionálnosťou, 
ako aj stratou akýchkoľvek estetických noriem či organizačno-právnych 
pravidiel. Problematikou davového a masového správania sa vo svojich 
štúdiách zaoberali najmä J. Ortega y Gasset, G. Le Bon, M. Heidegger či S. 
Freud.

Ďalšie faktory predstavujú masová kultúra a masová spoločnosť, ktoré 
H. Pravdová nazýva „jednoliatou kultúrou rozmanitých pôžitkov“. Autorka 
poukazuje na faktor populárnej kultúry, avšak pripomína, že je potrebné 
rozlišovať populárnu a masovú kultúru v produkcii masových médií. 
Zároveň toto rozlíšenie nemôže byť striktné, pretože obe kultúry sa 
navzájom podmieňujú a majú identické tendencie k štandardizácii 
5 PRAVDOVÁ, H.: Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava : FMK 

UCM v Trnave, 2009, s. 27
6 Tamže, s. 53
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a komercializácii. Do popredia autorka dáva aj femínne a maskulínne 
faktory, na základe ktorých možno lepšie pochopiť ich úlohu a prejavy 
v mediálnej kultúre, pretože sú úzko späté s tvorbou mediálnych 
obsahov a posolstiev i so spôsobom recepcie a interpretácie. K dôležitým 
faktorom kreovania mediálnej kultúry sa podľa H. Pravdovej7 zaraďujú 
aj globalizačné a glokalizačné procesy, ktoré sú prítomné vo všetkých 
oblastiach spoločenského, politického, ekonomického či kultúrneho 
života a zároveň vplývajú na úroveň súdobej mediálnej kultúry. Medzi 
ne patrí expanzia nadnárodných mediálnych a iných korporácií 
a dôsledky ich pôsobenia na národné ekonomiky, životnú úroveň 
obyvateľstva i na stav životného prostredia. Tieto korporácie praktizujú 
premyslené a plánované stratégie sieťovania planéty. Na jednej strane 
bojujú o ovládnutie mediálneho trhu, na strane druhej uzatvárajú 
tiché spojenectvá a pakty s konkurenciou za účelom prerozdelenia sfér 
pôsobnosti.

V kontexte mediálnych korporácii sa vytvárajú otázky pôsobenia 
kultúrnej identity a národnej identity ako jej súčasti ako ďalšieho 
z faktorov kreovania mediálnej kultúry. Tá je implicitne zastúpená 
v každom mediálnom obsahu a posolstve. V. Gažová8 dopĺňa argumenty 
U. Eca (Skeptikové a těšitelé) a v tejto súvislosti uvádza:
 1.  Masmédiá sa obracajú k rôznorodému publiku a pritom sa riadia 

„priemerným vkusom“ a vyhýbajú sa originálnym riešeniam.
 2.  Tým, že masmédiá po celej zemeguli šíria jednotnú „kultúru“ 

„homogénneho typu“, ničia kultúrne osobitosti jednotlivých 
etnických skupín, dodajme, národnú kultúru.

 3.  Masmédiá sa obracajú na publikum, ktoré si neuvedomuje samo 
seba ako sociálnu skupinu s charakteristickými črtami, v dôsledku 
čoho nemôže vysloviť nároky na masovú kultúru a nevedomky 
podlieha tomu, čo sa mu predkladá, bez toho, aby o svojom 
podľahnutí vedelo.

 4.  Prípadné produkty vyššej kultúry šíri v nivelizovanej 
a „kondenzovanej“ podobe tak, aby sa konzument nemusel 
namáhať. Každá myšlienka je prevedená na „formulu“ a umelecké 
výrobky sú sumarizované a podávané v dávkach.

 5.  Aj produkty vyššej kultúry sa publiku ponúkajú vo všeobecnej 
situácii absolútnej nivelizácie s ostatnými produktmi určenými na 
zábavu.

7 PRAVDOVÁ, H.: Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava : FMK 
UCM v Trnave, 2009, s. 30.

8 GAŽOVÁ, V.: Súradnice kultúry. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2003, s. 21-22,
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 6.  Masmédiá teda podporujú pasívny a nekritický pohľad na svet. 
Odrádzajú divákov od námahy spojenej so získavaním nových 
skúseností.

 7.  Masmédiá šíria obrovské množstvo informácií o prítomnosti (aj 
eventuálne návraty do minulosti prevádzajú do polohy aktuálnej 
súčasnej kroniky), čím narúšajú historické povedomie.

 8.  Masmédiá sú ako stvorené pre zábavu vo voľnom čase, vyžadujú si 
iba povrchnú pozornosť. Ničia akýkoľvek postoj už v zárodku...

 9.  Masmédiá sa usilujú publiku nanútiť symboly a mýty založené na 
ľahko prístupnej univerzálnosti, vytvárajú okamžite rozpoznateľné 
„typy“, čím redukujú na minimum individuálnosť a konkrétnosť 
skúsenosti a predstáv, pomocou ktorých by sme mali skúsenosť 
realizovať.

Súhlasíme s L. Volkom9, ktorý tvrdí, že kultúrna a národná identita 
vstupujú do popredia najmä v čase, keď sú ohrozené hodnoty, ktoré 
vytvoril národ. Obyčajne sa to deje na prelome vplyvných historických 
udalostí (napr. po II. sv. vojne, kedy vznikol v Európe tzv. socialistický 
tábor) a aj v súčasnosti, keď sa národné zoskupenia právom obávajú 
silnejúceho vplyvu globalizácie. 

Ďalšou z oblastí procesov globalizácie a glokalizácie je spôsob získavania 
reálnej moci nadnárodnými korporáciami v jednotlivých štátnych celkoch, 
čo však vyvoláva obavy z postupujúcej deviácie demokracie. Prejavuje 
sa napríklad korupciou vládnej moci, prijímaním zákonov, z ktorých 
profitujú nadnárodné korporácie a nie väčšina, ale i pôsobením masmédií 
a nimi šírenej agendy obsahových skupín. Determinantom kreovania 
mediálnej kultúry je teda nová mocenská štruktúra – mediokracia, 
ktorá sa podieľa na získavaní globálnej názorovej a kultúrnej nadvlády. 
T. Mikuš10 definuje mediokraciu ako „produkt skomercionalizovanej 
doby, ktorá zakopala vzory a prototypy práva, demokracie a morálky. 
Mediokracia je zriadenie, keď vlastník (štát alebo súkromný sektor) 
riadi vplyvné skupiny prostredníctvom médií. Mediokracia znamená, že 
mediálny obsah je viac, než realita.“ H. Pravdová11 mediokraciu označuje 
9 VOLKO, L.: Masmediálna kultúra a jej sociologické kontexty. Dizertačná 

práca. Trnava : FMK UCM v Trnave. 2013, s. 30.
10 MIKUŠ, T.: Moc médií v demokratickej spoločnosti. s 256-265 In: 

PETRANOVÁ, D., MAGÁL, S., PRAVDOVÁ, H.: Megatrendy a médiá 2012. 
Demokracia verzus mediokracia. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2012, s. 256-257. 

11 PRAVDOVÁ, H.: Determinanty kreovania mediálnej kultúry. Trnava : FMK 
UCM v Trnave, 2009, s. 217.
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ako siedmu veľmoc s atribútom strážcu demokracie. Upozorňuje na 
fakt, že mediokracia má obrovskú finančnú i mienkotvornú moc, ovláda 
metódy manipulácie, vie korigovať verejnú mienku a “...je schopná hýbať 
spoločenskými náladami, tzn., cieľavedome riadiť emócie publika“. 

Pri pokračovaní priblíženia jednotlivých determinantov mediálnej 
kultúry rozlišuje odborníčka na túto problematiku H. Pravdová12 
v kontexte recipientov mediálnych obsahov dve základné kategórie 
recipientov, ktorých správanie k masovým médiám, mediálnym obsahom 
a posolstvám je podmienené rôznymi intelektuálnymi dispozíciami, 
mediálnymi kompetenciami a rôznymi vplyvmi prostredia. Prvým 
determinantom je kategória aktívneho recipienta – „osvieteného 
prozumenta“, ktorý sa stal interaktívnym subjektom médií. Druhú 
kategóriu tvorí pasívny recipient – „stádovitý konzument“, ktorý je viac 
objektom než subjektom pôsobenia médií. Ďalší významný determinant 
je označený ako fenomén impresie imaginárneho v mediálnej realite, 
ktorý vzniká na základe médiami simulovaných obrazov sveta – 
mediálnej reality. Táto realita má však diametrálne odlišné kvality ako 
bezprostredná, sociokultúrna realita. Fenomén public relations (PR) 
a z neho vyplývajúci proces komodifikácie publicity je ďalší determinant, 
ktorého postavenie v mediálnej praxi je neustále posilňované. Dôležitým 
determinantom kreovania mediálnej kultúry je fenomén audiovizuálnej 
zábavy. Súčasná mediálna produkcia je presýtená žánrami a formátmi, 
ktorých primárnou úlohou je zabaviť a potešiť. Prostredníctvom 
jednotlivých programov si recipient rieši problémy, relaxuje a spríjemňuje 
chvíle. Cez televíznu obrazovku má možnosť skryť sa do imaginárneho 
fantazijného sveta. Za posledný determinant autorka vymedzuje 
fenomén mediálneho diktátu kultúrnych imperatívov. Mediálny diktát IN 
sa stal existenčnou podmienkou nielen recipientov mediálnych obsahov, 
ale aj ľudí, pôsobiacich v oblasti výroby, obchodu, reklamy, politiky atď. 
Mediálny diktát OUT je nekompromisnou požiadavkou na exkomunikáciu 
neadaptabilných jednotlivcov zo spoločnosti. Tieto fenomény diktujú 
jednotlivcom, čo sa smie, čo je dovolené (in) a čo sa nesmie, nemôže (out). 
Mediálne diktáty majú výrazný a dokázateľný vplyv na konanie, myslenie 
a spôsob života recipientov, čím významne ovplyvňujú mentalitu a obraz 
súčasnej socio-kultúrnej reality.

12 Tamže, s. 31.
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2 Spektakulárnosť mediálnej kultúry 

Trendy súvisiace s produkciou a recepciou artefaktov mediálnej 
kultúry priamo súvisia s obsahovými a formálnymi charakteristikami 
typickými pre tento druh komunikátov. V súčinnosti so socio-kultúrnymi 
procesmi tvoriacimi priestor pre komunikovanie mediálnej kultúry tiež 
i problematického rozlíšenia medzi sférami „verejného“ a „súkromného“ 
pôsobí aj obsahová náplň a forma jednotlivých kultúrnych artefaktov 
šírených médiami. Obsahovo-formálna štruktúra mediálnej kultúry je 
výsledkom využívania prvkov „spektakulárnosti“ (atraktivita, dôraz na 
show, predstavenie, výjav, „divadlo“) jednotlivých komunikátov“. O koncepte 
mediálnych „shows“ (angl. „media spectacle“) v súčasnosti uvažuje 
mnoho mediálnych teoretikov, avšak samotný pojem spektakulárnosť sa 
v súvislosti so spoločenskými vzťahmi a komunikáciou objavil už v 60. 
rokoch 20. storočia, pričom za pôvodcov tejto myšlienky sa pokladajú G. 
Debord a J. Baudrillard. 

K obsahovým a formálnym charakteristikám spektakulárnej spoločnosti 
patria napríklad informácie, priama spotreba produktov zábavného 
priemyslu, reklama. Tieto charakteristiky sa priamo prenášajú do 
súčasného chápania mediálnej kultúry aj na Slovensku. Kladenie dôrazu 
na vizuálnu stránku mediálnych produktov sa týka spravodajstva ale 
aj živého vysielania. Na základe tohto faktu vstupujú tieto rozdielne typy 
mediálnej kultúry do vzájomnej komparácie vlastných produkčných 
metód a sebaprezentačných stratégií, pričom v centre pozornosti 
stojí zdanie „reálnosti“ a snaha o autentickosť mediálnych produktov. 
Prejavujú sa napríklad v aplikovaní rozličných prvkov filmovej reči 
v audiovizuálnych dielach závislých na realistickom stvárnení akčných 
sekvencií (filmové „blockbustery“, trháky) a v podstatnej miere závisia 
od technickej a technologickej úrovne počítačom generovanej grafiky. 
Autentickosť obrazov môžeme vidieť aj v televíznej produkcii – napríklad 
živé vysielania športových podujatí a ceremoniálov alebo ich záznamy či 
produkcia reality shows využívajúcich prvky hry a súťaživosti. V prípade 
onlinových a virtuálnych foriem komunikácie sa spektakulárnosť 
mediálnej kultúry prenáša najmä do zábavno-herných prostredí13.

B. Highmore14 v súvislosti so spektakulárnosťou médií uvažuje aj 
o existencii tzv. „mediálnej saturácie“ (mediálna kultúra, mediálne texty, 
13 RADOŠINSKÁ, J. -VIŠŇOVSKÝ, J.: Aktuálne trendy v mediálnej kultúre. 

Trnava : FMK UCM v Trnave, 2013, s. 51-53,
14 HIGHMORE, B.: Ordinary Lives: Studies in the Everyday. New York- London : 

Routledge, 2011, s. 13.
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posolstvá, shows). Tieto zložky sa postupne prenášajú do každodenného 
života recipientov. V prípade, ak mediálny produkt dosiahne „saturačný 
bod“, stáva sa súčasťou bežnej reality, každodennosti mediálnych publík 
a preniká do súkromnej sféry domovov a rodín. K problematike reálnosti 
a spektakulárnosti v mediálnej kultúre sa pripája aj J. Baudrillard15, ktorý 
hovorí o modeli „hypermarketu kultúry“. Autor poukazuje na fakt, že 
kultúra určená veľkému množstvu ľudí – mase – je odlišná od tradičných 
kultúrnych artefaktov a prostredí (múzeá, galérie, pamiatky, knižnice...). 
Upozorňuje na to, že sociálny život podlieha procesom simulácie – 
v prostredí hyperreality sa mediálne produkty stávajú hyperkomoditami 
a kultúra hyperkultúrou. Spoločnosť nadobúda charakter integrovaného 
kolobehu rozhodnutí, interpretácií, referencií, znakov a ich dekódovania. 
D. Kellner16 vníma mediálne „shows“ ako kombináciu zábavnej vizuality, 
marketingovej stratégie, politického prostredia, súvisiacich kultúrnych 
výtvorov a ich účinkov na publikum. Dopĺňa, že spektakulárne mediálne 
obsahy prispievajú k ikonizácii mediálne známych osobností (osôb 
v priemysle kultúry a zábavy) z hľadiska módy, krásy, štýlu, sexuality. 

Jedným z kľúčových nositeľov audiovizuálnej spektakulárnosti je 
v súčasnosti film. Filmové diela sú na základe svojej audiovizuálnej 
podstaty, dynamiky obrazu a deja obrazovo atraktívne mediálne produkty. 
Znásobujú svoju pútavosť predovšetkým vďaka vysokej technologickej 
úrovni produkcie založenej na generovaní špeciálnych digitálnych 
efektov, ktoré umocňujú a zvyšujú zdanie autenticity a reálnosti filmov. 
Počiatky spektakulárnosti filmových diel sa spájajú v 20. a 30. rokoch 20. 
storočia najmä s prostredím, v ktorom sa premietali. V tomto kontexte sa 
spomínajú filmové publiká vo veľkých mestách, ktoré mali k dispozícii 
kinosály s kapacitou 2000 miest a viac. Večerný program okrem 
premietania zahŕňal aj tanec, hudbu či vystúpenia komikov, rovnako 
i prostredie malo spektakulárny charakter – často nieslo prvky barokovej 
extravagancie. Jednou z takýchto budov bolo divadlo Loew´s Paradise 
Theatre v New Yorku s kapacitou 4000 miest. Disponovalo atmosférou, 
ktorá vytvárala ilúziu otvorených amfiteátrov v Taliansku, vrátane 
falošných záhrad a zodpovedajúcej úpravy stien a fasád17. 

15 BAUDRILLARD, J.: Simulacra and Simulation. Detroit : The University of 
Michigan Press, 1994, s. 67.

16 KELLNER, D. Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture. [online]. 
[cit.2017-04-17]. Dostupné na internete: < http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm>

17 HIGHMORE, B.: Ordinary Lives: Studies in the Everyday. New York- London : 
Routledge, 2011, s. 121-122.
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A. Darley18 v súvislosti s aktuálnym chápaním spektakulárnosti vo filme 
kladie dôraz nielen na priame stimulovanie ľudských zmyslov (najmä 
zraku), ale aj na procesy identifikácie, rozpoznávania a budovania 
atmosféry napätia. Práve tieto faktory – recepčné mechanizmy 
divákov sa významnou mierou podieľali na formovaní filmu v pozícii 
masového média, najmä v jeho komerčných podobách. V dnešnej dobe 
sú podmienky produkcie i recepcie filmových diel značne diferenčné. 
Samotné sledovanie filmu už nie je obmedzené na priestory kinosál, 
je dostupné aj prostredníctvom televízneho vysielania, záznamových 
nosičov a virtuálnych médií. Pôvodnú spektakulárnosť nahradila 
moderná technológia a audiovizuálna atraktivita viazaná na prezentáciu 
filmových diel publiku sa preniesla do reklamných a propagačných 
kampaní. Za významnú časť propagačnej kampane filmov považuje D. 
Kellner19 slávnostné premiéry a ceremoniály odovzdávania ocenení 
kritikov a odborníkov. Odovzdávanie filmových cien je často spojené 
s vystúpením televíznych moderátorov alebo iných známych osobností, 
hudobným programom orientovaným na prezentáciu aktuálne 
populárnych hudobných štýlov a interpretov a prítomnosťou množstva 
mediálnych hviezd – ide o „oslavu spektakulárnosti“ a verejnú prezentáciu 
množstva jej foriem, hodnôt a významov. Oscarové ceremoniály a podobné 
udalosti zároveň vystupujú ako oslavy víťazstva na mediálnom trhu, 
zvyšujú trhovú hodnotu víťazných hercov, diel a tvorcov, sú potvrdením 
kvality a príležitosťou k oznámeniu ich budúceho pokračovania. Vďaka 
audiovizuálnej dokonalosti, zábavnej podstate a zmenám v chápaní 
kedysi tabuizovaných tém ( najmä odhaľovanie ľudského tela a erotiky) 
nadobudli filmové produkty pozíciu nositeľov spektakulárnych pôžitkov 
a potešení. 

V kontexte spektakulárnosti filmu a najvplyvnejšieho masového 
média – televízie možno konštatovať, že vznik a celosvetové rozšírenie 
televízneho vysielania umožnili opätovné uvedenie vizuálne 
atraktívnych predstavení, avšak v prostredí domova, kruhu rodiny 
a priateľov. Dôležitou charakteristikou televízie je v tejto súvislosti jej 
vlastný audiovizuálny charakter – programová skladba segmentovaná 
reklamou, nárast počtu televíznych staníc, väčšia špecifikácia ich 
obsahového zamerania. Televízne formy drámy, hudby, varietných 

18 DARLEY, A.: Visual Digital Culture: Surface Play and Spectacle in New Media 
Genres. New York –London : Routledge, 2000, s. 48.

19 KELLNER, D. Cultural Studies, Multiculturalism, and Media Culture. [online]. 
[cit.2017-04-17]. Dostupné na internete: < http://pages.gseis.ucla.edu/
faculty/kellner/papers/SAGEcs.htm>
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programov, diskusií, hier a súťaží, komédií, filmov, spravodajských či 
dokumentárnych obsahov poskytujú recipientom množstvo rozličných 
vizuálnych podnetov. Špecifickým prípadom sú počítačové hry – formy 
spektakulárnej mediálnej kultúry založené na produkcii a recepcii 
digitálnych herných prostredí. Patria k postmoderným fenoménom 
a postupne sa etablujú do pozície mediálneho produktu kultúrnej 
povahy. J. Malíček20 hovorí, že okrem komerčného potenciálu a prevažne 
negatívne vnímaných schopnostiach počítačových hier ovplyvniť 
a meniť osobnosť používateľa (hráča), čoraz častejšie sa vyskytuje aj 
pojem „kultúra videohier“ (resp. počítačových hier). Tento termín sa 
domestifikoval nielen v odbornej praxi, ale aj v laickej verejnosti. Kultúra 
videohier zaznačuje neustále posilňovanie ich pozície ako artefaktu 
populárnej kultúry. V slovenskom prostredí sa problematike videohier 
a počítačových hier venuje P. Zlatoš21, ktorý ich označuje za fenomény 
postmodernej spoločnosti úzko súvisiace s novými digitálnymi 
technológiami. Ich vplyv možno pozorovať nielen v spôsobe prežívania 
voľného času, ale i v poetike súčasnej kinematografie, grafickom dizajne, 
videoklipoch či životnom štýle. Napriek rozdielnostiam medzi týmito 
typmi mediálnej kultúry (film/počítačová hra) dochádza v súčasnosti 
k prelínaniu ich výrazových prostriedkov – „filmovejší“ zážitok pri hraní 
počítačových hier, využívanie herných digitálnych prvkov vo filmovej 
reči a produkčno-propagačných stratégií. 

Digitalizácia mediálnych obsahov rozširuje možnosti uplatnenia 
pre rozličné formy dramatického a realistického šírenia kultúrnych 
posolstiev. Jednotlivé aspekty mediálnej kultúry však stále priamo závisia 
na určitej kontinuite, ktorá formuje podoby mediálnej komunikácie už 
od dôb vzniku prvého masového média – periodickej tlače. Aktuálne 
obsahovo-formálne charakteristiky audiovizuálnej mediálnej kultúry 
tiež vychádzajú z enormnej popularizácie a  prostredníctvom digitalizácie 
médií nadobúdajú čoraz silnejší dojem autentickosti. Spektakulárnosť 
mediálnej kultúry je založená na rafinovanom zdokonaľovaní vizuálnej 
stránky mediálnych produktov a nevyhnutných obsahových zmenách, 
ktoré súvisia so zahlcovaním recipienta atraktívnymi obrazmi. Kladenie 
dôrazu na pútavosť vizuálnej stránky mediálneho produktu však často 
ústi do obsahovej prázdnoty jeho kultúrneho posolstva. 

20 MALÍČEK, J.: Vademecum popkultúry. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre, 2008, s. 12-13.

21 ZLATOŠ, P.: Digitálna technológia a interaktivita. In: MALÍČEK, J. a kol.: 
Zborník o populárnej kultúre: Popkultúrny hrdina vo virtuálnej realite. Nitra: 
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2008, s. 39.
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3 Hedonizmus a fascinácia zábavou v mediálnej kultúre 

Aktuálny stav mediálnej kultúry vytvára ideálny priestor pre uplatňovanie 
hedonistických princípov a ideálov (gr. hedone – rozkoš) v živote 
jednotlivcov, ale i celej spoločnosti. Rovnako to platí aj pre mediálnu 
kultúru v našej krajine. Jednotlivci sú manipulovaní tak, aby sa ich 
svet orientoval na zber zážitkov, pôžitkov a vzrušenia prostredníctvom 
recepcie mediálnej zábavy. Na základe nej môžu, aj keď iba imaginárne, 
ale emocionálne veľmi intenzívne, pozorovať osudy iných, prežívať rôzne 
emocionálne stavy, napodobňovať a špecifickým spôsobom tak tvoriť 
vlastnú identitu. V súčasnej spoločnosti zohráva zábava dôležitú úlohu, 
pretože súvisí s aktivitami jednotlivcov v pracovnom i voľnom čase, so 
zmenou ich životného štýlu a myslenia. Z hľadiska psychológie osobnosti 
je zábava reflektovaná ako proces uspokojovania špecifickej potreby 
redukovať napätie či uvoľňovať emócie. Prístupy sociálnej a kultúrnej 
antropológie či psychológie naznačujú, že fenomén zábavy v ľudskej 
kultúre je dôsledkom potreby vyplývajúcej z mentálnych a fyzických 
dispozícií ľudí. Táto potreba je zároveň kultúrne podmienená a určovaná 
na základe vlastných formálnych a obsahových vyjadrení zohľadňujúcich 
dané kultúrne univerzálie (symboly, jazyk normy, hodnoty). 

Pojem fascinácia označuje intenzitu prežívania umeleckého zážitku 
jednotlivcom: niečo nečakané, šokujúce, prekvapivé. Predstavuje pocity 
a stavy opojenia či uchvátenia. Tento pojem môžeme použiť aj v kontexte 
pôsobenia masmédií a nimi vyvolávaných účinkov. Permanentné 
zvyšovanie fascinácií a podnetov znamená pre jednotlivcov jediný 
spôsob, ako sa vyrovnať s hrozbou nudy a zovšeobecnenia. Podľa 
Ch. Lascha22 masové médiá zintenzívňujú ich sny o sláve a obdive 
a pobádajú ich k tomu, aby sa identifikovali s hviezdami a nenávideli 
„stádo“, tzn. priemerných ľudí. Jednotlivci tak konajú pod tlakom dvoch 
rozličných tendencií. Na jednej strane žijú pod vplyvom masovej kultúry 
ponúkajúcej uniformitu, homogenizáciu, štandardizáciu. Na strane 
druhej smerujú ku krajnému individualizmu, k snahe byť odlišnými. 
Dôsledkom týchto tendencií je vznik tzv. „dedinskej“ a „karnevalovej“ 
spoločnosti ponúkajúcej zábavu bez hraníc. Tieto typy spoločnosti 
kreujú človeka fascinovaného zábavou, kultom jedla a pitia, kultom tela, 
mladosti, všemožných pôžitkov, človeka bažiaceho po momentálnom 
okamihu slávy. Princíp fascinácie je typický pre moderné umenia aj pre 
masovú produkciu mediálnej zábavy, ktorej primárnym poslaním je 
22 LASCH, CH.: The culture od Narcissism. New York : W.W.Northon&Company, 

1991, s. 72.
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zaujať, vyvolať osobité emocionálne stavy (smiech, slzy, strach, napätie, 
hnev, chvíľkové zabudnutie, odreagovanie a pod.). 

„Recipient je mediálnou zábavou fascinovaný, pretože mu umožňuje ľahšie 
prekonávať záťaž každodennej frustrujúcej reality“23. V tejto súvislosti 
sa v odbornej terminológii stretávame s pojmami „eskapizmus“ 
a „psychologický hedonizmus“. V prípade eskapizmu ide o mentálny 
proces jednotlivca spočívajúci vo fantazijnom úniku pred realitou do 
imaginárnych svetov, ktoré neraz majú podobu mediálnych simulácií. 
Eskapizmus je v súčasnosti väčšinou spájaný s konzumáciou mediálnych 
obsahov, ktoré vedú napríklad k strate záujmu o reálny svet či sociálne 
otázky.24 Za základnú myšlienku psychologického hedonizmu je 
považovaná téza, že jedinou motiváciou človeka je snaha o maximalizáciu 
kladných a minimalizáciu záporných emócií. Preto sa ľudia usilujú 
o dosiahnutie rozkoše, radosti, uspokojenia a vyhnutiu sa bolesti.25 
V kontexte médií definuje H. Pravdová26 mediálny hedonizmus ako 
„najvyšší princíp, a zároveň tvorivú dogmu, ktorá významným spôsobom 
ovplyvňuje tvorbu veľkej časti mediálnych produktov s cieľom ponúknuť 
príjemcom čo najemocionálnejšiu, najzážitkovejšiu mediálnu rozkoš.“ 
Hedonistický charakter možno vidieť v tvorbe i recepcii mediálnych 
obsahov nielen v rámci žánrov zábavnej povahy, ale takmer všetkej 
mediálnej produkcie. Orientácia tvorcov je sústredená na oblasť zábavy 
a sú pripravení uspokojiť očakávania aj túžby príjemcov mediálnych 
posolstiev. Recipientov táto ponuka fascinuje i uspokojuje, pretože im 
ponúka obrovské množstvo zážitkov a emocionálnych stavov. Na základe 
týchto faktov možno vymedziť definičný rámec mediálneho hedonizmu, 
ktorý je daný:
   posilňovaním zábavnej a relaxačnej funkcie médií;
   konštituovaním hedonizmu ako tvorivej dogmy;

23 PRAVDOVÁ, H.: Fenomén zábavy a úloha stereotypov v produkcii a recepcii 
mediálnej kultúry. In: Communication Today, 2011, č. 1, s 10. ISSN 1338-
130X.

24 REIFOVÁ, I. a kol.: Slovník mediální komunikace. Praha : Portál, s.r.o., 2004, 
s. 53.

25 CZAKO, M., SEEMANNOVÁ, M., BRATSKÁ, M.: Kapitoly zo všeobecnej 
psychológie. Emócie. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 
1982, s. 18.

26 PRAVDOVÁ, H.: Mediálna kultúra v kontexte interdisciplinárnych prístupov. 
In: MAGÁL, S., MISTRÍK, M.: Masmediálna komunikácia v interdisciplinárnom 
výskume. Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava : 
FMK UCM v Trnave, 2006, s. 129.
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  fascináciou recipientov mediálnymi obsahmi saturujúcimi ich túžbu 
po rozkoši; v oblasti mediálnej produkcie má rozkoš rôzne formálne 
i obsahové stvárnenie (jazykové, tematické, obrazové, žánrové, 
pohybové a pod.).

Mediálna kultúra sa javí ako fenomén, ktorý formuje naše bytie, pretože 
svojou prostou, v mnohých prípadoch až vulgárnou jednoduchosťou 
dokáže pohltiť ľudské emócie a otupiť ľudské zmysly. Nevyžaduje 
si veľké sústredenie ani namáhanie mozgu. Je svojim spôsobom 
konformná, pretože ponúka pohodlie, slasť či rôzne druhy pôžitkov. Je 
nekritická a nekonfliktná, pasívna voči spoločenskému, ekonomickému 
a politickému poriadku, čím síce poburuje malú skupinu svojich odporcov 
prevažne z radu intelektuálov, avšak väčšej časti populácie spôsobuje 
obrovské potešenie už len tým, že im ponúka možnosť úniku zo stresu 
a stereotypov každodenného života. 

Španielsky spisovateľ a novinár I. Ramonet27 programovú ponuku a jej 
obsahy súčasných televíznych spoločností zužuje iba na zábavu. Príčinu 
vidí v snahe televíznych spoločností zachovať si priazeň u diváckeho 
publika, pretože na televíznom trhu je obrovská konkurencia. Tá 
núti novinárov hľadať za každú cenu senzácie, byť prvými na mieste 
a čo najrýchlejšie o nich pôsobivým spôsobom informovať divácku 
verejnosť. Súčasná televízia je podľa neho „nekrofilná“, pretože sa „živí 
hlavne krvou, násilím a smrťou“ „Nekrofilná“ televízia je povrchná, 
neoveruje si informácie, manipuluje. Novinári pracujú v atmosfére 
krajnej nezodpovednosti k informáciám i recipientom. Sú povrchní pri 
spracúvaní materiálov, pretože ich k tomu núti konkurencia a imperatívne 
nastavené kritérium úspešnosti – priniesť čo najpôsobivejšie divadlo, čo 
len potvrdzuje charakter spektakulárnosti. 

V tomto kontexte možno spomenúť aj jedného z ďalších kritikov, 
amerického mediálneho teoretika Neila Postmana28, ktorý sa vo svojej 
publikácii Ubavit se k smrti venuje práve týmto otázkam. Autor v knihe 
vyjadruje svoj skeptický pohľad na smer vývoja mediálnej sféry 
a predovšetkým na rolu televízie ako média, ktoré, ako Postman verí, 
negatívne ovplyvňuje všetky komunikačné formy súčasnej kultúry 
a spôsoby nášho poznávania sveta. Problém nevidí v tom, že televízia 
ponúka zábavné témy, ale v tom, že akékoľvek témy (aj tragické, 
katastrofické, politické, a pod.) „mení na zábavu“.
27 RAMONET, I.: Tyranie médií. Praha : Mladá Fronta, 2003, s. 148.
28 POSTMAN, N.: Ubavit se k smrti. Praha : Mladá fronta, 1999, s. 95.
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Mediálne obsahy majú oslobodzujúcu, ale i šokujúcu či relaxačnú, 
terapeutickú funkciu. Na základe nej vyvolávajú rôzne druhy emócií – 
slzy, hrôzu, smiech. Mediálny hedonizmus pomáha recipientom ľahšie 
a jednoduchšie prekonávať záťaž každodennej reality, pretože im ponúka 
iné svety a témy, ako tie, s ktorými sú neustále konfrontovaní v reálnom 
živote. V každej z etáp dominancie jednotlivých médií sme svedkami 
osobitého prístupu v tvorbe hedonistických obsahov. Tvorcovia sa 
snažili i snažia získavať pozornosť recipientov obsahmi vyvolávajúcimi 
intenzívne pocity – dojatie, radosť, des, strach a podobne. Na základe 
toho možno konštatovať, že dejiny médií sú aj dejinami stvárňovania 
a vyvolávania emócií29. Súhlasíme s J. Jirákom a B. Köpplovou30, podľa 
ktorých moderné médiá rozšírili a technicky zdokonalili možnosti 
hedonizmu ako tvorivého princípu po formálnej i obsahovej stránke. Autori 
vyzdvihujú, že k množine „klasických“ žánrov vyvolávajúcich emócie sa 
od deväťdesiatych rokov minulého storočia intenzívne pridávali formáty 
reality show, ktoré sú cielene vytvárané a zamerané za rovnakým účelom. 
H. Pravdová31 dopĺňa, že najobľúbenejšími programami vysielania 
televíznych staníc sa na základe rôznych výskumov sledovanosti 
stali zábavné programy alebo tzv. ľahké dramatické žánre (thrillery, 
kriminálne filmy). Tieto žánre tvoria v rámci programovej štruktúry 
najpočetnejšiu skupinu. Ich primárnou úlohou je vtiahnuť diváka do 
fantazijného deja, ktorý je obvykle zasadený do realistického prostredia. 
Mediálny obsah väčšinou neprináša špecifické posolstvo, ale jednoduchú, 
nekomplikovanú, ľahko pochopiteľnú zábavu. Zábava je tiež základnou 
stavebnou jednotkou i princípom ostatných programov a žánrov, vrátane 
spravodajstva a publicistiky (infotainment). Aj na Slovensku sa televízne 
spravodajstvo začína čoraz viac podobať americkému uplatňovaniu 
viacerých výrazových prvkov a znakov: „infotainmentizáciou“ (v duchu 
správy ako šou) a „celebritizáciou“ (extrémna personifikácia), ako 
i uplatňovanie výraznej grafiky, dynamického strihu a komentatívnych 
prvkov v spravodajských textoch. M. Žilková32 v tejto súvislosti tiež 
29 PRAVDOVÁ H.: Karnevalizácia mediálnej kultúry. In: PETRANOVÁ, D., 

PRAVDOVÁ, H., SOLÍK, M.: Megatrendy a médiá 2013. Sex, lži a video: 
aktuálne otázky mediálnej kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2013, s. 306.

30 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Masová média. Praha : Portál, s.r.o., 2009, s. 359.
31 PRAVDOVÁ H.: Karnevalizácia mediálnej kultúry. In: PETRANOVÁ, D., 

PRAVDOVÁ, H., SOLÍK, M.: Megatrendy a médiá 2013. Sex, lži a video: 
aktuálne otázky mediálnej kultúry. Zborník z medzinárodnej vedeckej 
konferencie. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2013, s. 308-309.

32 ŽILKOVÁ, M.: Vplyv médií na kultúru nielen mediálnu. In: Romboid. 
Bratislava, roč. XXXXI, č. 7 (2006), s. 10. ISSN 0231 6714.
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konštatuje, že to, čo sa považuje za zábavné z hľadiska tvorcu, závisí 
od názorovej sféry manažmentu a jeho rozhľadenosti, resp. odvahy ísť 
do rizika, často pri tom prekračujúc mieru vkusu a hranice morálky či 
tradície.

Médiá javy a udalosti nesprostredkúvajú výlučne z hľadiska logiky 
a faktov, ale ako teatrálne predstavenie plné dramatických zvratov 
a situácií, s cieľom zabaviť a zanechať u recipienta pôsobivý zážitok. I. 
Ramonet33 dodáva, že v súčasnosti je televízia tým médiom, ktoré diktuje 
normu, nastoľuje poriadok a núti ostatné médiá, aby ho dodržiavali. 
Upozorňuje na silu televízneho spravodajstva: „Dokonca aj v správach 
prevažujú udalosti, vytvárajúce silné obrazy – násilie, vojny, katastrofy, 
utrpenia: presadzujú sa na úkor iných tém, i keď ich význam je sekundárny. 
Emocionálny šok, ktorý vytvárajú televízne obrazy – najmä obrazy žiaľu, 
utrpenia a smrti – je neporovnateľne väčší ako šok, aký dokážu vyvolať 
iné médiá“. Z. Hudíková34 v kontexte mediálnej produkcie zdôrazňuje 
charakter kompetície: „...celou mediálnou produkciou sa tiahne súťaž – 
vymysli a prines ako prvý, čo tu ešte nebolo.“ A keďže v médiách už skoro 
všetko bolo, využíva sa na upútanie a udržanie pozornosti zákonitosť 
zvyšovania sily podnetu, ktorá sa neorientuje iba na formálne prvky 
(zvuk, farba, svetelnosť), ale najmä na obsahovú líniu, pričom sa využíva 
významná ľudská vlastnosť psychiky ľudí – zvedavosť, záujem o osudy 
iných, pocit spolucítenia a spolupatričnosti, fascinácia možnosťou 
nazerať a zdieľať osudy iných ľudí, obľúbenosť prizerať sa konfliktom, 
hádkam a bojom. 

Televízny zábavný priemysel profituje najmä zo stereotypnosti svojich 
produktov. Opakujú sa témy, motívy, používajú sa žánrové vzorce, 
stereotypnosť pri výbere aktérov, ikon ako napríklad obrazových 
a zvukových prvkov, cez ktoré môže divák identifikovať žáner, ustálené 
typizované vzory. Objavujú sa tiež stereotypné príbehy – úsmevné, 
poučné, smutné, drastické. Jednotlivé žánre zastúpené v programových 
typoch generujú témy a hodnoty, ktoré sú príznačné pre kultúrne 
prostredie tvorcov i recipientov. Bez týchto faktorov by medializované 
obsahy a posolstvá neboli zrozumiteľné, akceptované, a tým aj sledované.

33 RAMONET, I.: Tyranie médií. Praha : Mladá Fronta, 2003, s. 36-37.
34 HUDÍKOVÁ, Z.: Extrémnosť – stigmatický prvok v televíznej produkcii. 

In: MATÚŠ, J., PETRANOVÁ, D.: Nové trendy v marketingu – spoločenská 
zodpovednosť. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Trnava : 
FMK UCM v Trnave, 2012, s. 104.
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H. Pravdová35 v tomto kontexte hovorí: „V procese stereotypizácie sa 
obvykle priraďujú negatívne rysy rasovo, gendrovo a kultúrne odlišným 
ľuďom.“ Z uvedeného vyplýva, že stereotyp je vnímaný ako sociálna 
konštrukcia reality, ktorá je spoločensky, kultúrne i osobnostne 
podmienená a etabluje sa na základe jej sústavného komunikovania 
v skupine i v celej spoločnosti. Vykazuje jednotné znaky a obrazy, odráža, 
ale aj formuje vzťahy medzi jednotlivými skupinami v spoločnosti. 
Predstavuje zjednodušené pohľady, postoje, hodnotenia či predsudky. 
Možno preto skonštatovať, že médiá nielenže reflektujú, ale aj pomáhajú 
etablovať a upevňovať mediované stereotypy v spoločnosti. Zobrazovanej 
mediálnej realite prisudzujú isté významy prostredníctvom stereotypov, 
ktoré v spoločnosti už existujú, ako aj na základe nimi vytvorených 
stereotypov ako súčasti procesu vytvárania osobitej mediálnej reality.

Záver

Príspevok predstavil problematiku mediálnej kultúry, determinanty jej 
vzniku a teoretické východiská. Kľúčovou časťou sú kapitoly týkajúce sa 
najmä zábavy, spektakulárnosti a prvkov hedonizmu ako dominantných 
atribútov súčasnej mediálnej tvorby a smerovania. Možno skonštatovať, 
že orientácia na trh, orientácia publika na zábavu, masová produkcia 
a výška zisku, to sú hlavné determinanty vývoja mediálneho priemyslu, 
v rámci ktorého sa konštituoval aj zábavný priemysel. Mediálne produkty 
tak nadobúdajú charakter komodity, keďže zábava sa stala cieľom 
komercializácie mediálneho priemyslu. E. Moravčíková36 v tejto súvislosti 
dopĺňa, že zábava je priamo úmerná dopytu ľudských potrieb a trhová 
sloboda umožňuje, aby bol tento dopyt uspokojený. Mediálny priemysel 
a s ním súvisiaca ponuka zábavných žánrov v médiách je produktom 
ľudskej potreby baviť sa. Zábavnosť je dnes hlavným kritériom všetkých 
artefaktov a neobchádza ani hodnotu pojmu umenia a kultúry. 

Zábava sa stala pevnou súčasťou každodenného života jednotlivcov 
a plní viacero funkcií – hedonistickú, eskapickú, terapeutickú. Súčasník 
je fascinovaný mediálnou zábavou, pretože mu umožňuje rozptýlenie, 
krátkodobý únik z reality, zmenu identity stotožnením sa s hlavnými 
protagonistami, odstup od utrpenia iných, zbavenie sa ťarchy 
35 PRAVDOVÁ, H.: Fenomén zábavy a úloha stereotypov v produkcii a recepcii 

mediálnej kultúry. In: Communication Today, 2011, č. 1, s 18. ISSN 1338-
130X.

36 MORAVČÍKOVÁ, E.: Vybrané megatrendy v súčasnej mediálnej zábave. Nitra : 
UKF v Nitre, 2013, s. 14.
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zodpovednosti za iných a pod. Súhlasíme s H. Pravdovou, ktorá upozorňuje, 
že na jednej strane autori poukazujú na jej zhubný vplyv na jednotlivca 
i spoločnosť, na strane druhej vyzdvihujú jej schopnosť regenerovať sily, 
informovať, vzdelávať a vychovávať nenásilným, pútavým spôsobom. 
Obe skupiny autorov sa však zhodujú v jednom – fenomén mediálnej 
zábavy (hlavne televíznej), ponúkajúcej osobitú mediálnu realitu, sa stal 
pevnou a neodmysliteľnou súčasťou každodenného života súčasníka. Bez 
ohľadu na kritikov či propagátorov zábavy a spektakulárnosti v mediálnej 
produkcii považujeme za dôležité v kontexte otázky budúcnosti médií 
upozorniť a vyzdvihnúť problematiku mediálnej výchovy, gramotnosti 
a mediálnych kompetencií. Práve prostredníctvom týchto prostriedkov 
sa mediálne publiká môžu naučiť správne orientovať vo svete mediálnej 
produkcie, kriticky uvažovať a selektívne pristupovať k mediálnym 
obsahom tak, aby médiá a ich komunikáty slúžili k prospechu a progresu 
jednotlivcov i celej spoločnosti. 
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VPLYV DIGITÁLNYCH HIER NA KOGNITÍVNE PROCESY

IMPACT OF DIGITAL GAMES ON COGNITIVE PROCESSES

HENRIETA HUBINÁKOVÁ

Abstrakt:
Príspevok sa zaoberá vplyvom digitálnych hier na kognitívne procesy hráča. 
Cieľom práce je zameranie pozornosti na teoretické poznanie dosiaľ známych 
výsledkov výskumných štúdií v oblasti skúmania zmien kognitívnych procesov 
u hráčov digitálnych hier. Prvá časť príspevku je zameraná na základnú orientáciu 
v kognitívnych procesoch a druhá časť príspevku na súčasné zistenia vybraných 
výskumných štúdií.

Kľúčové slová: 
digitálne hry, kognitívne procesy, myslenie, pamäť.

Abstract:
The paper deals with the impact of digital games on the gamer ‚s cognitive 
processes. The aim of the thesis is to focus on the theoretical knowledge of the 
known results of the research studies in the area of the study of the changes of 
cognitive processes of gamers. The first part of the paper focuses on the basic 
orientation in cognitive processes and the second part of the contribution to the 
current findings of selected research studies.

Key words:
Digital games, cognitive processes, thinking, memory.

1 Úvod

Žijeme v dobe, kedy pojem digitálna hra nie je ničím novým. Vývoj hier 
úzko súvisí s vývojom technológií a zdá sa, že tie napredujú míľovou 
rýchlosťou. Zároveň existujú herné spoločnosti, ktoré vyvíjajú stále 
nové hry a zároveň zdokonaľujú tie, ktoré už existujú. Okrem technológií 
a médií potrebujú hry svoj najdôležitejší element z hľadiska hrania a tým 
je človek – hráč. Jedine prostredníctvom hráčov je možné vdýchnuť 
hrám život a splniť ich účel. Je nepochybné, že priestor digitálnych 
hier v oblasti vedy ponúka interdisciplinárny charakter a svoje miesto 
a uplatnenie tu majú teda rôzne vedné odbory, nielen technické, ale aj 
spoločenské. Digitálne hry sú vyvíjané a vyrábané pre človeka a preto 
naňho, podobne ako akýkoľvek iný podnet či prostredie, pôsobia a majú 
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vplyv na jeho prežívanie a správanie. Psychologický prístup a záujem 
k účinkom digitálnych hier na hráčov sa stáva dôležitou časťou v rôznych 
oblastiach, napríklad v edukácii prostredníctvom hier, v oblasti správania 
ide o prejavy násilia, ventilácie, v oblasti kognitívnych procesov je to 
rozvíjanie myslenia, vplyv na pamäť, pozornosť atď. Považujeme za 
dôležité zmapovať stav vplyvu digitálnych hier na užívateľa v oblasti 
kognitívnych procesov, akými sú myslenie, pamäť, reč, pozornosť ai. 
V prvej časti príspevku postupujeme deskripciou kognitívnych procesov, 
pretože považujeme za dôležité, aby čitateľ rozumel ich významu 
a pracujeme so psychologickými monografiami domácich a českých 
autorov, ako sú E. Gajdošová, M. Nakonečný, M. Košč a v druhom kroku, 
v druhej kapitole príspevku, sa špecificky zameriavame na kognitívne 
procesy v súvislosti s hraním digitálnych hier a teda uvádzame konkrétne 
výsledky vedeckého bádania v tejto oblasti. Pracujeme tu s výsledkami 
výskumov uverejnených v odborných článkoch autorov zahraničného 
pôvodu (napr. Granic, Chandra, Prensky atď.). Cieľom príspevku je 
deskripcia súčasného stavu vedeckého poznania súvislostí digitálnych 
hier a kognitívnych procesov.

2 Kognitívna psychológia a procesy

Prenikanie psychológie do každodenného života a využitie 
psychologických poznatkov umožňuje jedincovi lepšie poznať nie len ľudí 
okolo seba, ale aj seba samého, pomáha mu orientovať sa v rôznorodých 
medziľudských vzťahoch, účinnejšie regulovať a riadiť svoje správanie 
i prežívanie, ale aj efektívnejšie riešiť konflikty a problémy. Psychológia 
je veda hraničná, stojí medzi prírodovednými a spoločenskými vedami. 
Jej predmet skúmania má ako spoločenské, tak aj prírodovedné aspekty. 
Vo všeobecnosti sa zaoberá výkladom, skúmaním, ovplyvňovaním 
a prognostickým hodnotením správania skupiny ľudí alebo človeka 
psychologickými metódami, postupmi a technikami, ktoré zodpovedajú 
súčasným poznatkom psychologických vied a stavu hospodársko – 
spoločenskej praxe1. Kognitívna psychológia sa zaoberá tým, ako ľudia 
vnímajú informácie, ako si ich pamätajú, ako sa ich učia a ako o nich 
premýšľajú. Základy kognitívnej psychológie sú vo fyziológii a filozofii. Ako 
samostatný odbor, kognitívna psychológia ťažila z interdisciplinárneho 
výskumu z oblasti biologickej psychológie (aké sú fyziologické základy 
vnímania?), lingvistiky (ako na seba vzájomne pôsobia myslenie a jazyk?) 
a z technologického pokroku – predovšetkým umelá inteligencia (ako 

1 GAJDOŠOVÁ, E. et.al.: Prehľad psychológie. Bratislava: Príroda, 2009, s. 5.
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počítače pracujú s informáciou?). Metódy, s ktorými pracuje kognitívna 
psychológia sú psychobiologické metódy, experimenty, kazuistiky, 
sebapozorovanie, pozorovanie v prirodzených podmienkach, umelá 
inteligencia a počítačové simulácie2. Oblasti, ktorým sa venuje kognitívna 
psychológia, sú predstavivosť, pamäť, myslenie, vnímanie, učenie, reč. Sú 
to procesy, ktoré tvoria základný predpoklad pre orientáciu a adaptáciu 
vo svete3. V oblasti pamäte môžeme zjednodušene povedať, že ide 
o schopnosť a zároveň o proces prijímania, ukladania a vybavovania 
minulých zážitkov a skúseností. Na pamäť ako takú sa pozeráme z dvoch 
hľadísk. Rozlišujeme širšie a užšie poňatie pamäti. Širšie poňatie pamäte 
zahŕňa všetky uschované psychické činnosti, nadobudnuté skúsenosťou. 
Na druhej strane užšie poňatie pamäte predstavuje všetky obsahy, 
ktoré si úmyselne alebo spontánne dokážeme vybaviť4. Senzorická 
pamäť uchováva všetky podnety, ktoré sú zachytávané zmyslovými 
orgánmi na krátky okamih, zvyčajne menej ako 2 sekundy. Vnímané 
podnety, ktoré nepritiahnu pozornosť sa vytratia a podnety, ktoré sú 
vyselektované pozornosťou prechádzajú následne do krátkodobej 
pamäte5. Krátkodobá pamäť udržuje informácie 15 až 30 sekúnd, teda 
dosť dlho nato, aby sme mohli potrebné informácie využiť. Typickým 
príkladom je telefónne číslo, ktoré zabudneme až po jeho vytočení. Tiež 
sa však vyznačuje krehkosťou, ak nás niekto alebo niečo vyruší, napríklad 
už pri spomínanom vytáčaní telefónneho čísla, ihneď ho zabudneme. 
Zovšeobecnene by sa dalo povedať, že nová informácia vytlačila tú starú. 
Jej kapacitou sa zaoberal nemecký psychológ H. Ebbinghaus, ktorý dospel 
k záveru, že v krátkodobej pamäti sa udrží približne sedem prvkov6. Do 
dlhodobej pamäte sa kódujú informácie pomocou pamäťových kódov. 
Kódy majú sémantický (lingvistický) charakter, vtedy ide o verbálne 
informácie (napr. dnes je štvrtok, tri krát sedem je dvadsaťjeden), 
ikonický (obrazový) charakter – informácie majú povahu obrazu (tvár 
priateľa, plán mesta) alebo epizodický charakter – vtedy sa do pamäti 
ukladajú autobiografické informácie čiže informácie o udalostiach, 
ktoré sa človeka bezprostredne týkali (v prvej triede som sedel s týmto 
človekom v jednej lavici)7. Filozofické a psychologické práce, ktorých 
predmetom záujmu je myslenie, zdôrazňujú, že myslenie je vyšší 

2 STERNBERG, R., J.: Kognitivní psychologie. Praha: Portál, 2002, s. 43.
3 Kognitívna psychológia. [online]. [2017-01-05]. Dostupné na: <http://www.

psychologia.sk/portal/?pojem=Kognit%C3%ADvna_psychol%C3%B3gia>.
4 KOŠČ, M.: Základy psychológie. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2009, s. 27.
5 KASSIN, S.: Psychologie. Nové Mesto: Computer Press, 2007, s. 223.
6 GAJDOŠOVÁ, E. et.al.: Prehľad psychológie. Bratislava: Príroda, 2009, s. 59.
7 KOŠČ, M.: Základy psychológie. Bratislava: SPN – Mladé letá, 2009, s. 28.
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stupeň poznania. Poznanie človeka je zmyslové alebo sprostredkované. 
Pocity, vnemy, predstavy sú výsledkom zmyslového poznania. Výsledok 
myšlienkového poznania sú všeobecné súdy a pojmy. Všeobecné 
súdy majú podobu pravidiel, poučiek a všeobecných zákonitostí. 
Výsledkom myslenia je predvídanie a plánovanie, ktoré je založené na 
nájdení vzájomných súvislostí. Myslenie a zmyslové vnímanie na seba 
vzájomne pôsobia a ovplyvňujú sa, avšak myslenie začína tam, kde už 
nepostačuje zmyslové vnímanie. Definícia myslenia hovorí, že myslenie 
je proces zovšeobecneného a sprostredkovaného poznania8. Myslenie je 
zároveň ontogeneticky a fylogeneticky najmladšou a najvyššou formou 
poznania. Je najcitlivejším kognitívnym procesom a má svoj odraz v reči. 
Uplatnenie myslenia je v praktickej činnosti. Myslenie tvoria myšlienkové 
procesy, operácie, medzi ktoré patria: Syntéza, analýza, indukcia, 
dedukcia, generalizácia, analógia, špecifikácia, komparácia, abstrakcia, 
konkretizácia a zovšeobecňovanie9.

3 Súčasný stav riešenej problematiky

Vplyvom digitálnych hier na kognitívne procesy sa zaoberal výskumník 
S. Chandra s kolektívom (2016). Rozdelením participantov výskumu na 
experimentálnu a kontrolnú skupinu zistil, že experimentálna skupina, 
ktorá bola vyzvaná, aby hrala akčné hry, nedosahovala týmto nácvikom 
lepšie výsledky v testoch kapacity vizuálneho zapamätávania, ale 
dosahovala nižší reakčný čas. Ďalším výsledkom ich výskumu bolo, že 
u kontrolnej skupiny zaznamenali zvýšenú hladinu stresu a naopak, 
u experimentálnej skupiny prišlo vplyvom hrania akčnej hry k zníženej 
hladine stresu10. Na druhej strane, tím iránskych vedcov11 vo svojom 
výskume zistil, že študenti, ktorí hrávajú počítačové hry sú menej 
kreatívni ako študenti, ktorí hry nehrávajú. Vedecké štúdie indikujú, 
že ľudské poznanie sa mení. Prispôsobujeme sa novým spôsobom 
8 VAŠAŠOVÁ, Z.: Kapitoly zo všeobecnej psychológie. [online]. [2017-

01-05]. Dostupné na:<http://www.ff.umb.sk/app/cmsFile.
php?disposition=a&ID=501>.

9 RAČKOVÁ, M.: Psychológia pre poslucháčov Technickej univerzity v Košiciach. 
[online]. [2017-01-05]. Dostupné na:<http://web.tuke.sk/ksv/Vybrane_
problemove_okruhy_PSYCHOLOGIA.pdf>.

10 CHANDRA, S. et.al.: Playing action videogames a key to cognitive 
enhancement. In Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 84, s.117. 
[online]. [2017-01-05]. Dostupné na: <doi: 10.1016/j.procs.2016.04.074>.

11 GHOLAMITOONRANSPOHTI, M., et.al.: A new attitude to computer 
games. In Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol. 69, s. 1304. 
[online]. [2017-01-05]. Dostupné na: <doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.066>.



MEGATRENDY A MÉDIÁ

132

informačného procesu. Avšak vizuálny spôsob je v digitálnom svete 
využívaný nadmerným spôsobom a to môže viesť k zníženiu kognitívneho 
výkonu kvôli preťaženiu. Osobnosť človeka takisto prechádza zmenami 
a popri kognitívnemu prispôsobovaniu sa mení aj sociálna identita 
vzhľadom na nové spôsoby socializácie. Niektoré aspekty správania sa 
prispôsobujú virtuálnemu svetu12. Virtuálne svety sú hráčske priestory, 
experimentálne modelové priestory a ďalšie typy priestorov. Hry majú 
podobu mnohých žánrov a tiež môžu byť rozdelené podľa rozhrania 
estetiky a kvality. Porozumieť súčastiam virtuálneho sveta je pre 
profesionálov pracujúcich s informáciami dôležité13. Okrem tímu S. 
Chandru, zistili pozitívne aspekty dopadu hrania digitálnych hier na 
kognitívne procesy aj vedci v tíme A. Gazzaleya (2013). Zistili, že hraním 
digitálnych hier je možné zlepšiť kognitívne procesy. Experimentom 
zistili, že experimentálna skupina, ktorá hrala digitálne hry, vykazovala 
v porovnaní s kontrolnou skupinou pokles výdavkov na rozdeľovanie 
pozornosti na viac činností naraz, zlepšila sa jej pozornosť a pracovná 
pamäť. Výsledky tejto štúdie hovoria o tom, že hranie digitálnych hier 
má veľký účinok na ovplyvňovanie plasticity kognitívneho kontrolného 
systému a zároveň je táto štúdia prvým dôkazom vplyvu digitálnych hier 
na zvyšovanie kognitívnych schopností a teda považuje hry za nástroj ich 
zvyšovania14. Tento kolektív autorov taktiež dospel k záveru, že digitálne 
hry sa môžu stať terapeutickým nástrojom pre ľudí s diagnózami ako 
je ADHD, autizmus, či demencia. Všetky tieto diagnózy majú spoločnú 
stratu kognitívnej kontroly, s čím sa spája kapacita pozornosti, 
schopnosť rozhodovať sa a zameriavať pozornosť na viacero úkonov 
naraz. Z metaanalýzy publikovanej v roku 2013 vyplýva, že hranie 
komerčne dostupných akčných hier má také účinky na zlepšenie 
priestorových zručností, že sú porovnateľné s kurzami stredných 
a vysokých škôl zameraných na tieto zručnosti. Ďalej sa ukázalo, že 
aj tréning týchto zručností prostredníctvom videohier je relatívne 
rýchly15. Je dôležité podotknúť, že zvýšenie kognitívneho výkonu nie je 
12 VASILE, C.: Digital era psychology – studies on cognitive changes. In 

Procedia – Social and Behavior Sciences, Vol. 33, s. 735. [online]. [2017-01-
05]. Dostupné na: < doi:10.1016/j.sbspro.2012.01.218>.

13 EVANS, W.: 2 – Types of virtual words. Information Dynamics. In Virtual 
Words, 2011, s. 24. [online]. [2017-01-05]. Dostupné na: < doi:10.1016/
B978-1-84334-641-8.50002-3>.

14 GAZZALEY, A. et. al.: Video game training enhances cognitive control in 
older adults. In Nature, vol. 501, s. 99. [online]. [2017-01-05]. Dostupné na: 
< doi:10.1038/nature12486>.

15 UTTAL, D. H., et.al.: The malleability of spatial skills: A meta-analysis of 
training studies. In Psychological Bulletin, 139, s. 352. [online]. [2017-01-
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dokumentované pri všetkých herných žánroch. K najväčšiemu efektu 
v oblasti zvýšenia kognitívneho výkonu prichádza u akčných hier. 
V súvislosti s priestorovými schopnosťami sa vedci domnievajú, že 
digitálne hry sú skvelým dôvodom na vývin myslenia v oblasti riešenia 
problémov16. Riešenie problémov je špecifické pre všetky typy videohier 
a netýka sa iba akčných. Napríklad puzzle umožňuje rozvíjať pamäť 
a analytické myslenie. Podľa našich vedomostí existujú len dve štúdie, 
ktoré sa venovali zisťovaniu vzťahu medzi hraním hier a schopnosťou 
riešiť problém. V oboch bolo riešenie problému definované položkami 
ako čas zhromaždenia informácií, vyhodnocovanie rôznych možností, 
sformulovanie plánu, zváženie zmeny stratégie alebo cieľov pred ďalším 
pokračovaním. Prvá štúdia, ktorej sa zúčastnili hráči hry World of 
Warcraft, bola korelačná. Druhá bola dlhodobá a autori zistili, že hráči 
strategických hier v období adolescencie dosiahli lepšie schopnosti 
riešiť problémy v nasledujúcom roku. Výsledky sa však nepotvrdili pri 
hraní pretekárskych a bojových hier. Ďalším výsledkom štúdie je, že 
hráči strategických hier hodnotili samých seba ako viac schopných riešiť 
problémy, čo predikuje aj pozitívny vplyv na akademickú úspešnosť. 
Avšak, je potrebné, aby bolo uskutočnených viac výskumov v oblasti 
hrania digitálnych hier a schopnosťami riešiť problémy17.

4 Diskusia

V práci sme sa zamerali na analýzu dosiaľ známych poznatkov v oblasti 
kognitívnych zmien u hráčov digitálnych hier. Svet digitálnych hier je 
rozmanitý a preto ponúka priestor na uplatnenie mnohých vedných 
disciplín, pričom si svoje miesto nachádzajú okrem technických odborov 
napríklad aj masmediálne štúdia, marketing či psychológia – a to práve 
v oblasti vplyvu digitálnych hier na hráčov. Dá sa povedať, že prostredie 
teórie digitálnych hier má interdisciplinárny charakter a syntéza 
poznatkov tvorí dôležitú súčasť komplexnejšieho pohľadu na tému hier. 
V práci sa zaoberáme súčasnými poznatkami vedy, ktoré vypovedajú 
o pôsobení digitálnych hier v oblasti súvislosti s kognitívnymi procesmi, 
ako sú pozornosť, pamäť, myslenie atď. V práci sme v prvej časti 

05]. Dostupné na: < doi:10.1037/a0028446>.
16 PRENSKY, M.: From Digital Natives to Digital Wisdom. [online]. [2017-01-

05]. Dostupné na: < http://marcprensky.com/writing/Prensky-Intro_to_
From_DN_to_DW.pdf>.

17 GRANIC, I., et.al.: The Benefits of Playing Videogames. In American 
Psychologist, 2013, Vol. 69, No. 1, s. 67. [online]. [2017-01-05]. Dostupné 
na: < https://www.apa.org/pubs/journals/releases/amp-a0034857.pdf>.
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postupovali deskriptívnym spôsobom – venujeme sa kognitívnym 
procesom. V ďalšej časti práce sa zaoberáme už konkrétnymi účinkami 
hrania na kognitívne procesy. Domnievame sa, že vzhľadom k obrovskému 
počtu ľudí, ktorých hranie digitálnych hier zasahuje, si spoločenská 
situácia vyžaduje vedecké poznanie reálnych a možných dopadov hrania. 
Cieľom príspevku bolo zistiť súčasnú situáciu vedeckého poznania 
súvislostí digitálnych hier a kognitívnych procesov. 

5 Záver

Príspevok sa venoval digitálnym hrám z pohľadu kognitívnej psychológie. 
Okrem vymedzenia teoretického aparátu psychologických pojmov 
spájanými s kognitívnymi procesmi, sme sa venovali konkrétnym 
vedeckým zisteniam v tejto oblasti. Zistili sme, že digitálne hry niektoré 
aspekty psychiky zlepšujú, resp. zvyšujú. Prostredníctvom hrania je 
možné napríklad zlepšiť svoju priestorovú predstavivosť, pozitívne 
ovplyvňovať mozog v oblasti zamerania a retencie pozornosti a zlepšovať 
pamäťový výkon, taktiež aj rozvíjať myslenie. Súčasnosť a budúcnosť 
digitálnych hier nie je len v ich zábavnej funkcii, ale vďaka poznatkom 
rôznorodých vedných odborov je možné vyvíjať ich s ďalšími cieľmi – 
v psychológii napríklad s terapeutickým, v pedagogike s edukačným atď. 
Dôležité však je, že je potrebné uskutočniť ďalšie skúmania v oblasti 
pôsobenia digitálnych hier na človeka, pretože tak je možné cieliť nie 
len vo vývoji, ale aj v používaní hier presnejšie. Vyslovujeme nutnosť 
ďalšieho bádania a takisto aj analýzy už známych výsledkov, pretože 
oblasť digitálnych hier v súvislosti so psychológiou má stále veľké 
možnosti priestoru realizácie, čím môže pomôcť obohatiť vedecké 
bádanie a prevenčne i pozitívne vplývať na hráčov digitálnych hier.
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PREZENTÁCIA NOVINÁRSKYCH CELKOV V PROCESE 
INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ 

PRESENTATION OF JOURNALISTS WHOLES OF THE 
PROCESS IN INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES 

KARIN KUBÍKOVÁ 

Abstrakt
Súčasná situácia novinárskej praxe sa dostáva do doby digitalizácie a s tým 
prináša aj mnoho zmien. Novinárstvo ako vyvíjajúca a dynamická oblasť 
mediálnej komunikácie si prestáva zachovávať svoje stabilné črty. Koncepcie 
predkladaného textu sa zameriavajú na kľúčové fakty onlinovej žurnalistiky 
a empirický výskum prezentácie žurnalistických celkov na internete, ktoré 
pôsobia na cieľové publikum. Problematika prezentácie žurnalistických celkov 
sa opiera o výskumnú vzorku dvoch najčítanejších onlinových spravodajských 
portálov na Slovensku. 

Kľúčové slová:
Nové médiá. Onlinová žurnalistika. PRAVDA. SME.

Abstract:
The current situation of journalistic practice is reaching the time of digitization 
and brings about many changes. Journalism as an evolving and dynamic area 
of media communication ceases to maintain its stable features. The concepts 
of the present text focus on the key facts of online journalism and empirical 
research on the presentation of journalistic groups on the Internet that act on 
the target audience. The issue of the presentation of journalistic groups is based 
on a research sample of the two most popular online news portals in Slovakia.

Key words:
New Media. Online journalism. PRAVDA. SME.

1 Úvod do problematiky

Na základe predchádzajúcich štúdií môžeme na úvod zhrnúť niekoľko 
faktov. Zlepšenie technológií webu 2.0 vytvorili ideálne prostredie na 
to, aby sa začala žurnalistika vyvíjať. Tradičná forma novinárstva sa 
začala uplatňovať a rozširovať aj na internete a vyžiadala si  za pomerne 
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krátky čas špecifickú úpravu formy, a to najmä z dôvodu veľkosti displeja 
(obrazovky) a rovnako funkcie, ktoré zariadenia poskytujú. 

Perspektívna onlinová žurnalistika zároveň zaviedla nové spôsoby 
distribúcie informácií a popri technických a technologických aspektoch 
formulovala svoje potreby aj na publikum, ktorým sú určené finálne 
produkty. I keď mnoho teoretikov predpokladá úpadok printu, tlačenú 
formu dnes číta väčšinou stredná a staršia generácia, mladší si novinárske 
celky prezerajú na mobilných telefónoch a tabletoch, príp. používajú 
kontá printových médií na sociálnych sieťach. 

Súčasný stav na trhu žurnalistiky prináša stále nové empirické poznatky 
v oblasti onlinovej žurnalistiky, v kontexte špecifík redakčnej práce, 
komunikácie s publikom, skúmanie obsahov a ich prezentáciu. Rovnako 
poukazuje na problematiku sociálnych médií, spoplatnenej žurnalistiky 
na internete, dizajn nových médií či konkrétnych prezentovaných 
obsahov, univerzálny dizajn ako platformu moderných komunikačných 
technológií, ktoré sa vzťahujú na telekomunikačné zariadenia, a tiež 
možnosti čítania novín v telefónoch či tabletoch. 

2 Éra elektronických médií 

Onlinová žurnalistika sa v širšom ponímaní považuje za budúcnosť 
žurnalistiky.1 Súčasní masmediálni teoretici v mnohých štúdiách hovoria 
o neustálych zmenách v sektore periodickej tlače. Za posledných dvadsať 
rokov, kedy sa zmenila nielen informačná ponuka, ale i celkový spôsob 
tlače, prezentácia novinárskych celkov, organizačná práca v redakcii, 
rýchlosť či spôsob komunikácie sa začali meniť aj požiadavky publika. 
Ako sme už načrtli v úvode, po nástupe digitálneho veku a s ním spojenej 
aj onlinovej žurnalistiky začalo prichádzať viacero zmien. 

Podľa D. McQuaila sa zmenili masové médiá najmä od začiatku 20. 
storočia, kedy existoval iba jednosmerný a nediferencovaný tok smerom 
k mase. Autor vymedzuje vzostup nového typu spoločnosti ako teóriu 
informačnej spoločnosti, ktorá je celkom odlišná od tej masovej. Pre 
novú masu sú typické interaktívne komunikačné siete.2 

1 HARCUP, T.: Oxford Dictionary of Journalism, Oxford : Oxford University 
Press, 2014, s. 220 

2 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2009, 
s. 148. 
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Súčasný (nielen) mladý človek nedokáže fungovať bez onlinovej 
komunikácie – a keď áno, má pocit, že je izolovaný od ,,skutočného sveta“, 
od všetkého, čo sa deje okolo neho. Postupom času rýchly technologický 
rozvoj internetu nadobudol v ľuďoch pocit, že virtuálny svet predstavuje 
pre používateľov ten skutočný. Vlnu nástupu zmeny cítili aj printové 
médiá, ktoré sa časom transformovali na elektronické médiá, aby sa 
nielen priblížili bližšie k čitateľom a prispôsobili sa technológiám, ale 
zvýšili i variabilitu, rýchlosť a udržali tým konkurencieschopnosť na 
trhu médií.

Celková problematika žurnalistiky v rámci transformácie do 
elektronickej podoby sa netýka iba jej samej. Nástupom webu 2.0, 
rozvojom technológií a celkovej komplexnejšej zmene spoločnosti sa 
transformácie uskutočňovali aj v iných oblastiach. Najzásadnejším 
aspektom elektronických médií je digitalizácia, resp. proces, kedy sú 
všetky texty prevádzané do binárneho kódu.3 Rovnako sa digitálnej 
dobe prispôsobila aj žurnalistika. Médiá vstupujú do nášho života každý 
deň a z každej strany. Rozhlasu, televízii a printu začal časom veľmi 
konkurovať internet, a práve preto denníky a časopisy transformujú svoju 
žurnalistickú tvorbu do onlinovej podoby. Vzhľadom na konkurenčný boj 
si svoju identitu formujú na mnohých sociálnych sieťach, avšak udržujú 
si postavenie v predaji printových verzií výtlačkov pre cieľovú skupinu 
staršej generácie a pre mladú a strednú generáciu vymýšľajú spôsoby, 
ako využívať médium jednoducho a atraktívne, a zároveň prínos 
informácií, ktorý bude spomedzi konkurencie najrýchlejší, najpresnejší 
a najzaujímavejší.

3  Zmeny v šírení a poskytovaní informácií nástupom 
onlinovej žurnalistiky 

S prihliadnutím na terminologické otázky, ktorých sa onlinová žurnalistika 
dotýka, môžeme vytýčiť jej najvýraznejšie rysy, a to vysokú mieru 
dostupnosti, rýchlosti a interaktivity. Relatívna všadeprítomnosť 
a prepojenosť prostredníctvom internetu umožňuje používateľom 
okamžité reakcie, dostupnosť informácií a akýchkoľvek zdrojov a zo 
strany žurnalistov okamžité aktualizovanie textov a spracovávanie 
nových udalostí.

3 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2005, 
s. 150. 
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Nové technologické aspekty tak priniesli zmenu v šírení a poskytovaní 
informácií; a to hovoríme o špecifických úpravách novín, časopisov do 
ich onlinových verzií, prispôsobenie obsahu tabletom, smartfónom, 
s prihliadnutím na to, že počet komunikačných nástrojov sa stále zväčšuje 
a rovnako sa zvyšujú aj očakávania publika.4

Nové médiá a celkovo onlinová žurnalistika, ktorá priniesla zmeny 
v celom žurnalistickom chápaní, nepredstavuje iba transformáciu 
printových médií do elektronických. Grafické úpravy, multimédiá, 
infografika, redakčné práce, žurnalistické hybridy, sociálne siete či 
celková komunikácia na internete spôsobila novú vlnu žurnalistickej éry, 
ktorá podľa viacerých masmediálnych teoretikov nie je na konci. Stredná 
a staršia generácia zostáva verná tradičným médiám a každé ráno si 
printovú podobu novín v stánkoch kupujú, mladšia generácia považuje 
za pohodlnejšie, praktickejšie a bežnejšie si v súčasnej dobe prečítať 
aktuálne správy či informácie prostredníctvom smartfónov, tabletov 
či notebookov. Redakcie vyvíjajú aplikácie a prispôsobujú svoj obsah, 
aby zvýšili vzájomnú konkurencieschopnosť a rovnako prispôsobili 
požiadavky cieľovej skupiny; informácie pravidelne aktualizujú, na 
spätnú väzbu okamžite na sociálnych sieťach reagujú.

Publikum skrýva v sebe veľké možnosti zmeny. Najmä vo vzťahu 
k zdrojom a dodávateľom. Príslušník publika už nie je členom masy, ale 
členom nejakej siete, prípadne skupiny, publika, lebo je jednotlivcom.5 
V nadväznosti na publikum sa môžeme domnievať základného 
a podstatného rozdielu. Zatiaľ čo printové médiá nedisponujú žiadnou, 
prípadne minimálnou interaktivitou a komunikáciou s publikom, 
elektronické médiá využívajú vysokú mieru vzájomnej komunikácie 
s masou. 

Problematika printu a elektronických médií sa dotýka nielen redakčnej 
práce v oboch médiách, ale aj porovnaniu základných systémov 
fungovania a spracovania žurnalistických celkov. 

4 VIŠŇOVSKÝ, J., RADOŠINSKÁ, J.: Journalism in the era of new media. In: 
International Conference on Applied Social Science Research, s. 2.

5 MCQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2005, 
s. 150-152. 
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4  Problematika printových a elektronických médií 
na súčasnom trhu  

I keď samotná digitalizácia nielen na Slovensku, ale i vo svete výrazne 
rastie, zameriavame sa i na problematiku tlače a vydavateľstiev na 
Slovensku. Mediálne obsahy používané strednou a staršou generáciou 
smerujú výrazne na printové médiá, zatiaľ čo mladá generácia využíva 
a prispôsobuje svojmu životu každodenné čítanie nielen denníkov, ale 
i magazínov či špecializovaných časopisov prostredníctvom internetu, 
smartfónov, tabletov, notebookov a iných technológií so spoluúčasťou 
sociálnych sietí. 

D. McQuail uvádza vo svojej publikácii Žurnalistika a společnost vplyv 
printových médií: podľa teoretika by sme mali mať na pamäti, že moc 
printu nie je výlučným majetkom médií. Značne však predstavuje výsledok 
síl pôsobiacich v spoločnosti, ktoré sú skrz médiá sprostredkované. 
Záleží na dôvere a rešpekte, ktorú verejnosť má k mediálnym zdrojom. 
Skutočnosť je ale závislosť verejnosti na toku verejných informácií, 
neustále prináša otázky týkajúce sa práv a povinností novinárov a tým 
vedie k požiadavkam na zodpovednosť.6 H. Pravdová vymedzuje, že 
periodická tlač si zachováva slušné postavenie na mediálnom trhu 
v poslednom desaťročí, i napriek výraznému poklesu samotných 
nákladov. V súčasnosti možno sledovať aj symbiózu či prepojenie 
tradičných médií s ich webovými stránkami. K tomu autorka zaraďuje 
i postupné spoplatňovanie spravodajského a publicistického obsahu 
na internete.7 J. Višňovský sa domnieva, že i keď množstvo čitateľov 
dennej periodickej tlače ubúda, meniace sa informačné potreby čitateľov, 
hospodárska kríza, konkurencia iných médií a mnohé ďalšie súvisiace 
charakteristiky aktuálnej situácie vedú k aktuálnym problémom 
periodickej tlače.8 Nebolo by preto dobré predpokladať, že printová 
žurnalistika vedie ku svojmu koncu, práve naopak, aj napriek digitalizácii 
a zmenám v technológiách si udržiava slušné postavenie na trhu médií. 

6 McQUAIL, D.: Žurnalistika a společnost. Praha : Karolinum, 2016, s. 37. 
7 PRAVDOVÁ, H.: Manažment, marketing, redigovanie vo vydavateľskej 

a redakčnej praxi. Trnava : FMK UCM, 2015, s. 33
8 VIŠŇOVSKÝ, J.: Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu. 

Trnava : FMK UCM, 2015, s. 113 
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5  Komparácia prezentácie printových a onlinových 
žurnalistických celkov 

V kontexte štúdií onlinovej žurnalistiky sa za jednou z dominantných čŕt 
prejavuje prezentácia jednotlivých žurnalistických celkov. Novinárske 
aj nenovinárske prejavy sa nešíria prostredníctvom médií jednotlivo. 
Stávajú sa súčasťou kvalitatívne i kvantitatívne väčších jednotiek – 
celkov. Nehovoríme výhradne o novinárskych celkoch, môže ísť rovnako 
o spravodajské či publicistické relácie v rozhlase a televízii. Kým však 
výtlačok novín je finálnym produktom kolektívnej redakčnej práce, 
v rozhlase či televízii participujú na výsledku i ďalšie zložky (zvukári, 
kameramani, strihači,  hudba a pod.). Žurnalistické celky sa teda od 
ostatných celkov odlišujú niekoľkými špecifikami: 
   nie sú zhlukom istých prvkov, ich usporiadanie reflektuje redakčný 

zámer,
   sú to vnútorne organizované jednotky, jednotlivé komponenty 

nevznikajú náhodne, ale sa starostlivo posudzujú, hodnotia 
a selektujú. Väčšinou ide o hľadisko zamerania a charakter periodika 
i typ cieľovej skupiny, 

   vnútorná organizácia zložiek nie je mechanický proces, je to tvorivá 
činnosť,

   v žurnalistickom celku vznikajú vzťahy medzi jednotlivými 
komponentami, a tak determinujú kvalitatívne zmeny.9

J. Višňovský vymedzuje autonómnosť a stálosť novinárskeho prejavu 
,,ako obsahovo ucelenej jednotky“10, ktorá sa v dôsledku zaradenia do 
celku mení. Podľa neho spájanie jednotlivostí do celku nespôsobuje 
len kvantitatívne zmeny, ale i kvalitatívne.11 Z hľadiska prezentácie 
žurnalistických celkov porovnáva printové a elektronické médiá aj D. 
McQuail: elektronické médiá prinášajú podľa teoretika omnoho väčšie 
príležitosti i možnosti, a to písaním vlastných prác, zverejňovaním blogov. 
Postavenie autora a celkové ocenenie závisí na význame či umiestnení 
publikácie a rovnako na tom, akú pozornosť vzbudí. Na druhej strane 
hovorí, že získať slávu na internete je bez masových médií celkom 
náročné. Autor dodáva, že pre vydavateľa platí jednoznačná úloha, 
a to pretrvávanie ich úlohy. Elektronické médiá otvorili nové možnosti 
publikovania – čo znamená i nové možnosti a výzvy. V niektorých typoch 
9 VIŠŇOVSKÝ, J.: Problematika štruktúry a kompozície v novinárstve. Trnava: 

FMK UCM, 2012, s. 59-60. 
10 Tamže, s. 60 
11 Tamže, s. 60
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zverejňovania publikácií nájdeme i stráženie obsahu, tzv. gatekeeping, 
redakčné zasahovanie a overovanie autorstva, čo považujeme za tradičné 
vydavateľské funkcie, no inde sa s nimi nestretneme. 

6 Spracovanie žurnalistických obsahov

V dnešnej dobe si už nikto nevie predstaviť, že by text napísal bez 
počítača. Nesmieme však zabudnúť, že žurnalistika sa nezrodila sama od 
seba, jej vznik pripisujú mnohí masmediálni teoretici práve vynálezom 
kníhtlače.

Ešte v minulosti sa texty spracovávali úplne inak, ako je tomu dnes: 
v dobe Gutenberga bola príprava knihy náročná pre remeselnú prácu, 
no v porovnaní s ručným prepisovaním textu znamenala obrovský 
prevrat v spoločnosti. Pred niekoľkými desaťročiami vyzerala redakcia 
v printových vydavateľstvách úplne inak ako dnes. Autor priniesol 
svoj rukopis (na písacom stroji alebo rukou) a do redakcie ho zaniesol 
osobne, prípadne poslal poštou. Redaktor si text prečítal, vyznačil 
posledné úpravy, text poslal pisárke, ktorá ho prepísala a poslala do 
sadziarne. Takto sa tvorili úpravy ďalej a ďalej, až kým sa kniha alebo 
časopis ručne nezviazali.12 Podľa predchádzajúcich štúdií môžeme 
v kontexte tejto problematiky doplniť, že dnes funguje proces úplne 
inak – niekoľkopočetný kolektív nahradilo zopár zamestnancov, 
veľkokapacitné rotačky dokážu vytlačiť knihu/časopis za niekoľko 
hodín. Redaktori dnes redakciu často nenavštevujú osobne, veľa z nich 
pracuje z domu (tzv. home office), a so zvyškom redakcie komunikujú 
online, prostredníctvom sociálnych sietí a e-mailov. Rovnako odosiela 
autor aj svoje texty – buď je sám sebe editorom a korektorom, alebo 
text po napísaní posiela zodpovednému vedúcemu, ktorý text schvaľuje 
a odosiela ďalej. V online redakcii fungujú tieto procesy najintenzívnejšie 
a najflexibilnejšie – žurnalisti mediálny obsah na internete sami 
publikujú, a zodpovedný pracovník už len dohliada na pravidelný 
a aktuálny prísun informácií, na správnosť zdieľaného obsahu a formu 
prezentovaného celku. Rýchlosť v redakcii spôsobuje, že texty sa nemôžu 
presúvať od jedného zamestnanca k ďalšiemu, práve naopak, človek 
pracujúci v online redakcii, väčšinou dokáže narábať s multimédiami, vie 
grafický obsah umiestniť tak, aby si používateľ mohol obsah priamo po 
zazdieľaní na portáli prečítať. 

12 POKORNÝ, M. – POKORNÁ, D.: Redakční práce. Praha : Grada Publishing, 
2011, s. 102 
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7  Prezentácia spracovania žurnalistického obsahu SME 
a PRAVDA

 
V súčasnosti si printové médiá zachovávajú tvorbu spravodajského 
obsahu podľa nastavenej agendy, snažia sa dodržiavať základné 
spravodajské hodnoty a uchovávajú si priazeň u publika na mediálnom 
trhu. V posledných desaťročiach, najmä po vývine onlinovej žurnalistiky, 
možno povedať, že médiá sa usilujú o totožný spravodajský obsah, ako 
poskytujú v printe, avšak s tým rozdielom, že je aktuálnejší, graficky 
lepšie znázornený a rýchlejší. Vo väčšine printových denníkov je možné 
si všimnúť, že redakcie ponúkaný obsah zdieľajú aj na internete, dokonca 
informácie o danej udalosti podľa možnosti aktualizujú, obmieňajú. 
Internetové obsahy majú obrovskú výhodu, a to možnosť disponovať 
s obsahom či grafickým znázornením podľa vlastného uváženia autora: 
kedykoľvek ho môže upraviť, vymazať, doplniť. Výtlačok, ktorý v printe 
redakcia pustí do tlače, už nemôže vrátiť späť. Aktualizované informácie 
udalosti môže čitateľovi poskytnúť až na druhý deň, a preto nadobudla 
internetová žurnalistika v tomto smere obrovskú výhodu flexibilnosti 
a variability. Používatelia si spôsob čítania žurnalistických celkov na 
internete obľúbili; do popredia sa dostala predovšetkým interaktivita, 
ktorá ponúka používateľom široký priestor komunikovať a reagovať či 
už priamo v momente, kedy to sami vyžadujú, alebo po určitom časovom 
horizonte.  

Ako sme už spomínali v predkladanom texte vyššie, printové médiá 
síce zaznamenali výrazný pokles v posledných rokoch, avšak stále si 
uchovávajú istú mieru svojej cieľovej skupiny. Ide najmä o strednú 
a staršiu generáciu, ktorí boli doteraz zvyknutí na printovú podobu 
novín. A tým je aj denník Pravda: I keď istá časť používateľov nevlastní 
smartfón, notebook alebo tablet, považujú stále za typické a tradičné 
si sadnúť k rannej šálke kávy s aktuálnym výtlačkom novín. Z hľadiska 
grafického znázornenia, periodikum disponuje stálou žlto-červenou 
farbou, ktorá je charakteristická pre typ daného média. Denník si 
uchováva klasický pútavý titulok na prednej strane, doplnený krátkym 
textom. V ľavej dolnej časti strany stručne zhŕňa najaktuálnejšie správy 
dňa, ktorých obsah rozvíja vo vnútri novín. Rozloženie novín vo vnútri 
má nasledovné postavenie: správy – ekonomika – svet – názory – zdravie 
– veda – relax – programy – názory – listáreň – kultúra – šport. 

Onlinová verzia média www.pravda.sk ponúka čitateľom aktualizovanú 
ponuku informácií počas celého dňa. Webové stránky v rámci onlinových 
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špecifík ponúkajú tzv. ,,bannery“ na stránke, ktoré sa každých päť sekúnd 
menia. V prípade, že návštevník stránky nenavštívil portál pre konkrétnu 
informáciu, médium mu pohyblivými obrazmi ponúka výber informácie. 
Denník Pravda.sk na svojom portáli uvádza vysokú mesačnú návštevnosť, 
najväčšiu zaznamenali vo februári 2016, a to 1 612 513 používateľov. 
Priemerne si drží mesačný štandard okolo 1 400 000 používateľov.13 

Denník SME je aktuálne najčítanejší mienkotvorný denník na Slovensku, 
vychádza šesťkrát do týždňa a jeho rozsah tvorí 20-48 strán. Farba 
printovej podoby je číra červená a rovnako, ako denník Pravda, poskytuje 
SME aktuálne spravodajstvo, ekonomiku, informácie z domova i zo 
zahraničia, kultúru, šport a zábavu. Inzertné možnosti dopĺňajú 
špecializované prílohy, ktoré sa viažu na konkrétne podujatia, a tým 
vytvárajú rôzne komunikačné kampane. Špecializované prílohy tvoria 
propagácie z oblasti kultúry, cestovného ruchu, športu, voľného času, ale 
i množstva podujatí, prípadne sú im venované tzv. atypické reklamy 
(vlepovanie rôznych vzoriek, reklamné prebaly, sponzoring celého 
projektu). Ako jediný tabloidný formát na Slovensku je plnofarebný 
a v rámci spravodajských portfólií sa rovnako transformoval do onlinovej 
podoby sme.sk. V súčasnosti je najnavštevovanejším spravodajským 
webom na Slovensku a podľa zdrojov Petit Press počet reálnych 
užívateľov dosahuje za mesiac 2 290 592.14

Reklamu v printových výtlačkoch predstavuje už vyššie spomínaná 
inzercia, ktorú médium ponúka. Na internete sú tieto možnosti 
obsiahlejšie: online reklama má v súčasnosti širší dosah na používateľov, 
na stránke sa používa tzv. remarketing (produkt, ktorý si používateľ 
prezerá na inej stránke, sa pri otvorení portálu objavuje opakovane na inej 
stránke o niekoľko hodín neskôr), rovnako bannery a ďalšie reklamy, 
ktoré pri návštevnosti stránky ponúkajú používateľom prekliknutie sa 
na určitý produkt alebo službu. Zväčša sú tieto reklamy na okraji alebo 
v dolnej časti obrazovky.

Čo je však dôležité podotknúť v kontexte tejto problematiky, je čítanie 
žurnalistických obsahov prostredníctvom smartfónov, tabletov 
a notebookov. Konštatujeme, že pre ,,ľudské oko“ je online verzia článku 
náročnejšia ako v tlačenej podobe. Čitateľ nedokáže prezentované 
13 PRAVDA.sk [online].  [cit. 2017-01-29] Dostupné na: < http://www.pravda.

sk/info/7432-info-web-uvod/>
14  SME.SK. [online.] [cit. 2017-01-29] Dostupné na:< http://www.petitpress.

sk/inzercia/inzercia-sme-sk/>



MEGATRENDY A MÉDIÁ

146

informácie nasávať do takej miery, ako keby ich mal vytlačené, pokiaľ 
médium neposkytuje vhodné grafické rozloženie. Hovoríme tomu tzv. 
čítanie medzi riadkami. Redaktor pracujúci v online redakcii musí byť 
schopný spracovať článok tak, aby vedel text rozdeliť do medzititulkov, 
vytvoril grafické znázornenie, či farebne odlíšil určitú časť obsahu (viď 
obr. 1). Príjemcovia dokážu jednoduchšie obsah čítať.  Na druhej strane, 
pokiaľ je text nečitateľný, nerozdelený, a graficky znázornené časti 
sú príliš slabé, používatelia nie sú schopní prečítať na elektronických 
zariadeniach obsah súvisle a plnohodnotne, dokonca ich pozornosť 
v určitej fáze klesá (viď obr. 2). 
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Obr. č. 1: Spravodajský príspevok portálu SME.sk 
zdroj: archív www.sme.sk 

  
Obr. 2: Spravodajský príspevok portálu Pravda.sk 
zdroj: archív www.pravda.sk 

Väčšina médií poskytuje spravodajský obsah totožne, tzn. informácie, 
ktoré majú pre tvorbu spravodajstva, majú zväčša zo spoločných alebo 
podobných zdrojov (tlačové agentúry, priame zdroje a pod.). Onlinová 
žurnalistika ponúka v súčasnosti populárny trend oproti periodickej 
tlači – vďaka jej rýchlosti, flexibilite a variabilite umožňuje poukázať na 
najdôležitejšie udalosti. 
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D. McQuail vymedzil na to termín tzv. balíčkovej žurnalistiky: ,,jeho 
výsledkom je redukovaná diverzita pozornosti médií a prílišný dôraz na 
niekoľko málo udalostí.“15 V jeho tvrdeniach poukazuje na tendenciu 
vyčerpávajúcim spôsobom pokrývať jeden základný príbeh, čím vytvárajú 
médiá samočinne sa roztáčajúcu špirálu pozornosti a zdôrazňovanie 
danej udalosti. Pre tento jav používa označenie mediálny humbuk. 
Teoretik sa zmieňuje aj o termíne morálna panika, ktorý vystihuje 
zväčša kriminálne súvislosti. Takéto udalosti pri spravodajstve dominujú, 
pokiaľ nedosiahnu svoj vrchol a následne sú nahradené podobnými 
udalosťami podobného, resp. negatívneho charakteru.16 

Pracovné dni Víkend

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota Nedeľa

Portál SME.sk 3 4 7 3 4 2 3

Portál Pravda.sk 2 3 6 3 3 2 4

Tabuľka č.1 Morálna panika na onlinových portáloch SME a PRAVDA 
v januári 2017
Zdroj: vlastné spracovanie

V rámci sledovania ukazovateľa morálnej paniky podľa D. McQuaila sme 
si stanovili päť pracovných za sebou idúcich dní v januári 2017 (23. – 
27. január 2017) a víkend nadväzujúci na týchto päť pracovných dní (28. 
a 29. január). V rámci výskumnej vzorky sme si za objekt skúmania zvolili 
portál Pravda.sk a SME.sk. Čísla uvádzané v tabuľke vyjadrujú množstvo 
kriminálnych súvislostí, ktoré portály zverejňujú. Podľa krátkeho 
pozorovania bola najkritickejšia streda, ale i počas víkendov poskytujú 
onlinové redakcie podobné množstvo správ. 

Osobitnú kategóriu v rámci pozorovania prezentácie novinárskych 
celkov na internete sú mimoriadne správy, ktoré často produkujú 
onlinové portály okamžite po obdržaní od tlačových agentúr alebo iných 
zdrojov. Môže ísť o kriminálne situácie, aktuálne spoločenské, politické 
dianie či športové udalosti. V súvislosti s domácim spravodajstvom 
portály publikujú predovšetkým množstvo politických aktuálnych správ 
týkajúcich sa extrémizmu, korupcie a pod., a majú aj svoje osobitné 
podrubriky, do ktorých prispievajú aktualizované a nové články. 

15 McQUAIL, D.: Žurnalistika a společnost. Praha : Karolinum, 2016, s. 149. 
16 Tamže, s. 149.
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V sledovanom období bola na portáli SME.sk vnútropolitická scéna na 
Slovensku najsledovanejšou rubrikou. Za obdobie jedného dňa si na 
nové „odhalenia“ o kauze Kaliňák vs. Bašternák kliklo až 31 865 ľudí (za 
9 hodín).

Mimoriadne udalosti, ktorým redakcia prikladá vysokú dôležitosť, sa 
zväčša dostávajú do popredia aj na webových stránkach so spoluúčasťou 
sociálnych sietí. Výhodou onlinových redakcií býva pre udržanie 
pozornosti publika upozornenia typu: ,,sledujeme online“, ,,aktualizujeme“, 
,,mimoriadna udalosť“, ,,práve sa stalo“, ,,mimoriadna správa“, „o priebehu 
udalosti vás priebežne informujeme“, „na mieste máme zahraničného 
redaktora“ a pod. Rovnako sa v priebehu pár sekúnd môžu meniť aj 
samotné titulky článkov,  i keď obsah autor dopĺňa, aktualizuje alebo 
edituje. 

Záver

Potreby a záujmy čitateľov v dnešnej dobe výrazne pôsobia na súčasnú 
situáciu novinárstva, ktoré prešlo markantnými zmenami. Forma obsahu 
novín odráža nielen potreby, ale i záujmy čitateľov a rozvojom posledných 
dvoch desaťročí vplyvom informačných technológií a ich každodenným 
využívaním sa výrazne zmenila nielen typológia novín (a zároveň i textov 
ako takých), ale i vzťah čitateľov k tlačovinám. Novinárstvo sa zaraďuje 
do sféry mediálnej komunikácie a patrí v súčasnosti k dynamicky 
vyvíjajúcim sa oblastiam. A to nielen vplyvom informačnej revolúcie, 
ale aj socio-kultúrnych faktorov, globalizácie a závažných geopolitických 
zmien. Onlinová žurnalistika je aktuálne dynamickou formou prezentácie 
novinárskych celkov na internete a prináša množstvo riadených aj 
neriadených faktorov, ktoré vplývajú na kvantitatívne či kvalitatívne 
zmeny v štruktúre novinárstva. 
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MOJO A MOBILNÉ APLIKÁCIE AKO SÚČASŤ 
NOVINÁRSKEJ KOMUNIKÁCIE

MOJO AND MOBILE APPLICATIONS AS A PART OF MEDIA 
CHANGES

ERIKA OBERTOVÁ

Abstrakt:
Predkladaná vedecká štúdia sa venuje problematike zmien v žurnalistike 
a trendom, medzi ktoré nepochybne patrí aj mobilná žurnalistika a mobilné 
aplikácie. Štúdia sa zaoberá vplyvmi na súčasnú žurnalistiku ako aj definíciou 
dôležitých pojmov v problematike. V štyroch častiach je obsiahnutý súbor 
teoretických a praktických poznatkov z oblasti internetovej a mobilnej 
žurnalistiky. Okrem analýzy a komparácie získaných poznatkov. Štúdia sa 
skladá z dvoch častí, ktoré obsahujú analýzu a komparáciu zistení, pričom sa 
venuje analýze vybraných mobilných aplikácií so zameraním na mediálne dianie. 
Prezentuje dôležitosť mobilných aplikácií v súčasných médiách a v internetom 
priestore ako takom. Cieľom autorky je priniesť pohľad na mobilnú žurnalistiku 
a objasniť základné štruktúrovanie jej častí.

Kľúčové slová: 
Internetová žurnalistika. Mobilné aplikácie. MOJO. Trendy v médiách. Žurnalistika.

Abstract:
The presented scientific study addresses the issues of journalism and trends, 
including mobile journalism and mobile applications. The study deals with 
the impact on contemporary journalism as well as the definition of important 
concepts in the issue. In four parts, a set of theoretical and practical knowledge 
from the field of Internet and mobile journalism is included. In addition to 
analyzing and comparing acquired knowledge, the theoretical part consists 
of two chapters, which contain analysis and comparison of knowledge. The 
author deals with the analysis of selected mobile applications focusing on media 
events. Presents the importance of mobile applications in today’s media and in 
the Internet as such. The aim of the author is to bring to perspective the mobile 
journalism in the world and to clarify the basic structure of its parts.

Key words: 
Internet journalism. Mobile apps. MOJO. Trends in the media. Journalism.
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Úvod

Zmeny, ktoré sa uskutočňujú v prostredí súčasnej žurnalistiky sa 
v súčasnosti veľakrát považuje za výsledok technologického vývoja, 
ako aj globalizačných zmien v spoločnosti.  Za niekoľko desaťročí sa 
uskutočnili premeny z tradičného chápania pojmu žurnalistika na 
diferenciálny ,,onlinový“ proces prenosu novinárskych informácií, 
nazývaný aj internetovými médiami alebo všeobecne internetovou 
žurnalistikou. Rozsiahlou dostupnosťou, ako aj obrazovou a obsahovou 
atraktívnosťou prenikli do každodenného života mediálnych recipientov, 
pričom reagujú na rôznorodé potreby svojich príjemcov. 

Keďže cieľom autorky je objasniť základné pojmy a priniesť pohľad 
na rôzne časti mobilnej žurnalistiky vo svete, vychádza z konkrétnych 
myšlienok autorov.
   Trendy v súčasnej žurnalistike sa neustále menia a vyvíjajú. Veľkým 

hnacím motorom sú aj technológie, ktoré výrazne ovplyvňujú 
súčasnosť.

   V modernej dobe je internetová žurnalistika novou a zároveň veľmi 
zaujímavou súčasťou mediálnej obce. 

   Na internete vznikajú novinové portály so zameraním na 
spravodajstvo, publicistiku, seriózne informácie, ale aj bulvár. 

   Najmä mladí ľudia navštevujú webové stránky a internetové vydania 
tlačených periodík za účelom zábavy, pričom vo veľkej miere 
využívajú aj mobilné aplikácie, ktoré sú jednoduchým, prístupným 
a často bezplatným spôsobom získania nových faktov a zaujímavostí. 
V súvislosti s tým hovoríme, že mladí ľudia spotrebúvajú mediálne 
kanály nielen ako zdroj informácií, ale najmä mu poskytujú rozvoj 
v osobnej oblasti. 

   Keďže v poslednom desaťročí nastal veľký pokrok v oblasti 
technológií a zdokonaľovaní už existujúcich systémov, mobilné 
zariadenia a tablety sa stali bežným nástrojom človeka. S novými 
pokrokmi v technike, nastala aj modifikácia komunikačných 
nástrojov a základné programy v operačných systémoch dopĺňajú 
mobilné aplikácie v takzvaných marketoch. Mobilné telefóny a iné 
mobilné zariadenia sú každodennou rutinou v našich životoch. 
Smartfóny a iPhony používame každý deň nielen na komunikáciu 
prostredníctvom telefónnych rozhovorov, ale aj na zisťovanie 
informácií, zábavu a využívanie internetových služieb.
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Vedecká štúdia je zložená z troch dôležitých častí, ktoré logicky na seba 
nadväzujú. V prvej časti autorka definuje problém a konkrétnu časť 
nazvala ,,Problematika rozvoja novinárskej komunikácie prostredníctvom 
mobilných zariadení”. V tejto časti autorka charakterizuje problém 
a hovorí o stave mobilnej žurnalistiky. V ďalšej časti štúdie s názvom 
,,Deskripcia novinárskych mobilných aplikácií” sa venuje deskripcii 
mobilných aplikácií mediálnych spoločností v Slovenskej republike, 
pričom v tretej časti rozoberá konkrétne mobilné aplikácie. Cieľom 
autorky je priniesť pohľad na mobilnú žurnalistiku a zistiť úroveň 
mobilných aplikácií v slovenskom mediálnom prostred .

1  Problematika rozvoja novinárskej komunikácie 
prostredníctvom mobilných zariadení

Aby sme pochopili mobilnú žurnalistiku ako súčasť novinárskej 
komunikácie, je potrebné špecifikovať ju najmä ako celok, objasniť 
jeden z najzákladnejších pojmov v ,,mobilnej“ žurnalistike a to MOJO. 
Skutočný pôvod slova je nejasný, avšak predpokladá sa, že vznikol 
z termínu moco‘o“ z jazyka Fula v Afrike,  znamená „osoba, ktorá 
pracuje s kúzlom.“ V súvislosti so žurnalistikou, slovo „mojo“ sa 
objavilo v roku 2005 zamestnancami v Gannett v Spojených štátoch 
amerických. Bolo to kódové označenie projektu The News-Press vo 
FortMyersna Floride, kde sa zhromažďovali reportéri a distribuovali 
správy novými spôsobmi. KateMarymont, výkonná editorka 
a viceprezidentka spravodajstva pre TheNews-Press,povedala, že MOJO 
experiment bol navrhnutý pre oblasti v susedstve v rámci internetovej 
stránky News-Press.1 V súčasnosti, v preklade tento pojem označuje 
mobilného žurnalistu, ktorýsprostredkúva správy inovatívnou formou 
cez mobilný telefón. Po svete sa táto forma rozšírila v roku 2007 a ponúka 
veľké možnosti pre médiá, najmä noviny.2 Mobilný žurnalista môže 
informácie prinášať z ktorejkoľvek časti sveta len s použitím mobilného 
telefónu – poskytnutím relevantného mobilného pripojenia alebo wifi 
siete.3

1 QUINN, S.: Mojo – Mobile journalism in theAsianRegion.Konrad-Adenauer-
Stiftung : Singapore, 2012, s. 14.

2 IFRA Special report: Themobile journalist – frombackpack to 
pocketjournalism. Washington : IFRA Special report, 2009. [online]. [2016-
02-05]. Dostupné na: <http://keralamediaacademy.org/wp-content/
uploads/2015/02/The-mobile-journalist.pdf>.

3 QUINN, S.: Mobile Journalism in theAsianRegion. Singapore : Konrad-
Adenauer-Stiftung, 2012, s. 7.
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Formy mobilnej žurnalistiky sa líšia v závislosti na použití softvéru.
 a.)  pomerne ľahké streamovanie videa v neupravenom stave, 

pomocou voľného softvéru ako je napr. qik.com,  bambuser.com, 
 b.)  tzv. ,,fullmojo“ mobilná žurnalistika – pomocou mobilného 

programu je možné vytvoriť televízne a rádiové správy cez telefón, 
pričom ich cez iPhone novinár nahrá a kvalitne upraví v najlepšom 
rozlíšení.4

Prvé mobilné zariadenia vybavené pripojením na internet, kamerou 
a službou prenosu správ, sa stala prekurzorom k nárastu používania 
mobilných zariadení pre poskytovanie novinových správ. Novšie 
technologické prostriedky výrazne zlepšili tieto možnosti, pričom 
situácia viedla novinárov pracujúcich pre staršie médiá prijať mobilné 
zariadenia do svojej práce a vyvolala rýchly rast občianskej žurnalistiky. 

Dôležitou otázkou je, či zavedenie mobilných zariadení do žurnalistiky 
radikálne transformuje jej pracovné postupy? Je zrejmé, že plošný 
character mobilných zariadení zabezpečil celý rad  možností pre 
novinárov, a to najmä spojenie sa s redakciou kedykoľvek a kdekoľvek. 
Telefón je výkonný nástroj na prijímanie a odosielanie informácií, jeho 
obsah je viac ako hovory, e-maily a textové správy. Smartfón je teoreticky 
počítač, fotoaparát, záznamník ako aj publikačný nástroj, ktorý je vždy 
možné použiť.

Okrem aplikácií určených na komunikáciu existujú však aj aplikácie, 
ktoré sú výhodné priamo pre novinárov a majú výrazný vplyv na vývoj 
mobilnej žurnalistiky. 
 a)  Mobilné apikácie zamerané na odosielanie a zdieľanie súborov 

a fotografií: Dropbox, Disk Google, GENIUS SCAN.
 b)  Mobilné aplikácie na nahrávanie externých zvukov a hovorov: 

mobilná aplikácia Tape a call, IAUDITION, AUDIONOTE.
 c)  Mobilné aplikácie na úpravu fotografií: FILTERSTORM, Camera +, 

TERIPIX.5
 
Ján Višňovský vo svojej publikácii tvrdí okrem iného aj to, že čítanie 
novín v mobilnom telefóne bola jednou z prvých služieb poskytovaných 
redakciami. Obsah prehľadne usporiadali do jednotlivých sekcií a čítanie 
4 QUINN, S.: Mojo – Mobile journalism in theAsianRegion. Konrad-Adenauer-

Stiftung : Singapore, 2012, s. 7.
5 Valhoeppner.com. [25-3-2017]. [online]. Dostupné na: <http://valhoeppner.

com/mobile-reporting-apps-for-journalists-2016/>
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bolo pohodlné aj na malom displeji. S príchodom smartfónov, resp. 
chytrých telefónov, sa redakcie rozhodli vytvoriť mobilné aplikácie, ktoré 
boli určené na efektívne a pohodlné využitie portálov vydavateľstiev. 
Aplikácie podporujú okrem iného aj iPhony, telefóny s operačným 
systémom Android a QR kód.6 Zariadením na prezeranie spravodajského 
obsahu môže byť aj čítačka Amazon Kindle, služba RSS, ktorá umožňuje 
zlučovať obsahy stránok spravodajského charakteru a osobných blogov, 
inou funkciou môže byť Widget, newsletter, smart TV.7

2  Deskripcia aplikácií mobilných platforiem slovenských 
médií

Mobilné aplikácie využívajú slovenské médiá, ktoré sa snažia priblížiť 
divákom, poslucháčom a čitateľom prostredníctvom ich zariadení. Ide 
najmä o široko-dostupné, ústredné a komerčné podniky, akokoľvek 
svoju aplikáciu má aj verejnoprávna RTVS. Uvádzame definíciu viacerých 
z nich.

JOJ – By Slovenská produkčná, a.s. -  Televízia JOJ, PLUS a WAU vo telefóne 
/ smartfóne a tablete. Aplikácia obsahuje live vysielanie, kompletný 
archív, televízny program, ale aj reminder pred začiatkom vybraného 
seriálu alebo relácie. Aplikácia obsahuje : live vysielanie – umožňuje 
vidieť premiéru všetkých seriálov a relácií TV JOJ, PLUS a WAU, televízny 
program- prehľadný program všetkých slovenských a českých televíznych 
staníc, upozornenie pred začatím programu v tv, archív, obľúbené.8

6 Skratka QR znamená v preklade ,,rýchlareakcia“. Ide o dvojrozmernýčiarový 
kód, ktorý bol vyvinutý v roku 1994. 

7 VIŠŇOVSKÝ, J.: Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu. 
Trnava : UCM FMK, 2015, s.164-169

8 Mobilná aplikácia televízie JOJ. [online]. [2017-3-25]. Dostupné na: https://
itunes.apple.com/sk/app/joj/id554999048?mt=8
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Obr. 1.: Mobilná aplikácia TV Joj
Zdroj: itunes.apple.com [2017-3-25]. [online]. Dostupné na: <https://itunes.
apple.com/sk/app/joj/id554999048?mt=8>.

Rádio Expres – aplikácia je dostupná s funkciami ako sú: live – skladbu, 
ktorá hrá naživoje možné pridať do svojho zoznamu a ohodnotiť, obľúbené 
–skladby, ktoré sú pridané v zozname, novinky – články a súťaže, súťaže 
– prehľad, podcast – najzaujímavejšie podcasty z vysielania, nastavenia.9

9 Radioexpres.sk [2017-3-25]. [online]. Dostupné na: <https://play.google.
com/store/apps/details?id=org.teepee.expres&hl=sk>.
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Obr. 2.: Mobilná aplikácia Rádio Expres
Zdroj: Radioexpres.sk [25-3-2017]. [online]. Dostupné na:
<https://play.google.com/store/apps/details?id=org.teepee.expres&hl=sk>.

RTVS – aplikácie RTVS sú rozdelené do viacerých platforiem. 
Konkrétne ide o: 
 –  Správy RTVS – informácie o aktuálnych udalostiach doplnené 

o videá, fotografie, ako aj zvukové záznamy. V aplikácii nájdete 
časovú os, zoradené informácie od redaktorov spravodajských 
tímov RTVS, udalosti, analýzy, aktuality. Aplikácia je určená pre 
systémy iOS a Android. 

 –  iRádio RTVS – zadarmo mobilná aplikáciu iRádio RTVS a počúvajte 
svoje obľúbené rozhlasové stanice nerušene kdekoľvek zo svojho 
mobilu. Jednoduchým kliknutím si môžete pozrieť program aj práve 
hranú skladbu. Ľahko si nastavíte čas vypnutia a zmeníte kvalitu 
streamu. Aplikácia je určená pre systémy iOS a Android.  

 –  Zelená vlna – profesionálne dopravné spravodajstvo úplne 
zadarmo. S aplikáciou Zelená vlna môžete sledovať aktuálne dianie 
na cestách, vypočuť si posledné znenie dopravného spravodajstva, 



MEGATRENDY A MÉDIÁ

158

ako aj nahlásiť dopravnú udalosť. Používateľské prostredie je 
jednoduché a intuitívne, medzi funkciami sa prepína jednoduchým 
potiahnutím prsta po obrazovke. Aplikácia je určená pre systémy 
iOS a Android.

 –  mobilná aplikácia Trpaslíci – môžu si v nej pozrieť video vizitku 
každého trpaslíka, vypočuť svoje obľúbené pesničky, pozrieť videá 
z archívu alebo sa s trpaslíkmi zahrať. Aplikácia je ľahko intuitívna 
aj pre najmenšie deti, ktoré ešte nevedia čítať. Je určená pre systémy 
iOS a Android.10

Obr. 3.: Mobilná aplikácia Správy RTVS
Zdroj: rtvs.sk [25-3-2017]. [online]. Dostupné na: <www.rtvs.sk>.

Záver

Mobilné aplikácie sa stali súčasťou denného života každého človeka. 
Väčšina ľudí využíva smartfóny s operačnými systémami aj kvôli 
aplikáciam, ktoré im obohacujú súkromný život alebo dokonca môžu 
uľahčiť pracovné povinnosti. Mobilná žurnalistika a jej vývoj je 
diskutabilný. Mobilný telefón vytvára priestor pre mobilného žurnalistu, 
akokoľvek záleží od človeka, či túto technológiu prijme alebo odmietne. 
Otázka je, či žurnalista, resp. jediný človek dokáže vytvárať obsahy pre 
všetky typy médií. Vývoj mobilného žurnalistu v médiách by mal byť 
v rukách ľudí, ktorí editujú produkt.11 Okrem toho, že novinár využíva 

10 Rtvs.sk [2017-3-25]. [online]. Dostupné na: <www.rtvs.sk>.
11 IFRA Special report: Themobile journalist – frombackpack to 
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mobilné aplikácie ako kontakt s redakciou, alebo na upravovanie 
vytvorených záberov, mobilné aplikácie sú aj platformou webových 
stránok mediálnych organizácií. Je však takáto forma účinná? Nie je 
pre recipienta jednoduchšie otvoriť webovú stránku? Predpoklad je, že 
mobilné aplikácie budú účinnou formou, avšak nie náhradou webových 
portálov.
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VYUŽÍVANIE MEDIÁLNEJ MANIPULÁCIE PRI 
ZVEREJŇOVANÍ INFORMÁCIÍ O ĽUDOVÍTOVI ŠTÚROVI

THE USE OF MEDIA MANIPULATION IN THE 
DISCLOSURE OF INFORMATION ABOUT ĽUDOVÍT ŠTÚR

EVA ODLEROVÁ – KATARÍNA HÝLLOVÁ

Abstrakt:
Príspevok poukazuje na problematiku mediálnej manipulácie, ktorá je neustále 
prítomná v rámci publikovaných informácií, či už v tradičných alebo nových 
médiách. Prostredníctvom teoretických východísk sú priblížené vybrané  
metódy, využívané v mediálnej praxi za účelom ovplyvňovania názorov 
a myslenia verejnosti. V praktickej časti príspevku sa autori zameriavajú na 
metódy mediálnej manipulácie týkajúce sa  zobrazovania národnej osobnosti – 
Ľudovíta Štúra. Upriamujú pozornosť na manipuláciu prostredníctvom titulkov 
i obsahom jednotlivých článkov, ktorými média vplývajú na zmýšľanie verejnosti 
o tejto významnej osobnosti našich dejín, čím vytvárajú neúplný, klamlivý 
obraz Štúra, ktorý nie je založený na historických faktoch. Autori upozorňujú 
na využívanie manipulatívnych metód, ktorými médiá nepriamo podsúvajú 
verejnosti skreslený obraz o Štúrovi bez toho, aby to bežný recipient postrehol, 
čím sa podieľajú na utváraní verejnej mienky.

Kľúčové slová: 
médiá, manipulácia, techniky manipulácie, titulky, Ľudovít Štúr.  

Abstract:
The contribution highlights the issue of media manipulation, which is always 
present within the published information, both in the traditional and new 
media. Through theoretical results selected methods are approximated and 
used in media practice for the purpose of influencing public opinion and 
thought. In the practical part of the article, the authors focus on methods of 
media manipulation regarding the display of national personality – Ľudovít 
Štúr. They focus attention to manipulation through subtitles and content of 
individual cells that mediate impact on public sentiment on this great figure in 
our history, thereby providing incomplete, misleading as Štúr, is not based on 
historical facts. The authors draw attention to the use of manipulative methods 
by which the media indirectly fed the public a distorted picture of Štúr, 
without theusual recipient noticed what was involved in the formation of public 
opinion.

Key words:
media manipulation, manipulation techniques, subtitles, Ľudovít Štúr.
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1 Manipulácia prostredníctvom médií

Skutočnosť, že médiá majú v súčasnosti veľkú moc nemožno popierať. 
V súvislosti s touto problematikou sa čoraz častejšie hovorí  o schopnosti 
manipulovať myslenie ľudí prostredníctvom predkladaných mediálnych 
obsahov, na čo upozorňuje viacero odborníkov.

Ftorek podotýka, že schopnosť manipulácie s ľudským myslením 
predstavuje podstatu mediálnej moci. Nejde pritom iba o výber 
prezentovaných tém, prostredníctvom ktorých nám médiá v podstate 
určujú o čom premýšľať, čo považovať za skutočnosť. Predkladané 
informácie  veľakrát neodrážajú pravdivú realitu. Médiá nám tak 
podsúvajú vykonštruovanú realitu, nie pravdivú skutočnosť.1

Rovnaký názor zastáva i Blaha, ktorý upozorňuje na fakt, že primárnym 
cieľom médií nie je informovať ľudí, ani verné prezentovanie svetu 
takého, aký je. Práve naopak. Nezáleží  na tom či ide o filmy, seriály, správy, 
komentáre alebo televízne diskusie.2 Média stanovujú o čo sa má človek 
zaujímať a čo si má myslieť. Blaha ďalej vysvetľuje, že médiá „vytvorili 
vlastný svet, akýsi „matrix“, v ktorom udržujú ľudí.“3 Prostredníctvom 
prezentácie manipulatívnych obsahov tak vplývajú na zmýšľanie 
človeka. V konečnom dôsledku formujú a utvárajú názory verejnosti na 
prezentované informácie.

Problematike mediálnej manipulácie sa venovali i autori Ilowiecky 
a Žantovský. Charakterizujú ju ako ovplyvňovanie jednotlivcov, skupín 
či celej spoločnosti, pričom dochádza k zmene ich názorov a postojov 
bez toho, aby si to uvedomili.4 Ľudia nevedia, že sú manipulovaní 
a formovanie ich názoru je usmerňované zo strany médií. Miera vplyvu 
médií na spoločnosť sa čoraz častejšie stáva predmetom mnohých 
diskusií. Burton a Jirák poukazujú na skutočnosť, že podstata mediálnej 

1 FTOREK, J.: Public relations a politika: kdo a jak řídí naše osudy s naším 
souhlasem. Praha :  Grada, 2010, s. 55.   

2 BLAHA, Ľ.: Médiá nechcú, aby sme premýšľali. [online]. [2017-24-02]. 
Dostupné na: <http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/lubos-blaha-
media-nechcu-aby-sme-premyslali.html>. 

3 BLAHA, Ľ.: Médiá nechcú, aby sme premýšľali. [online]. [2017-24-02]. 
Dostupné na: <http://www.czechfreepress.cz/tema-tydne/lubos-blaha-
media-nechcu-aby-sme-premyslali.html>.

4 ILOWIECKY, M., ŽANTOVSKÝ, P.: Manipulace v médiích. Praha : Univerzita 
Jana Amosa Komenského, 2008, s. 31.
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moci spočíva v tom, že médiá sa podieľajú na vytváraní a formovaní 
názorov jednotlivca, a tak v konečnom dôsledku vplývajú na utváranie 
celej spoločnosti a jednotlivých vzťahov v nej.5 Môžeme sa však stretnúť 
aj s názorom, ktorý neprikladá takú významnú mieru mediálnemu 
vplyvu na recipientov.

Ako uvádzajú Jirák a Köplová, nikdy neexistovala a ani dodnes neexistuje 
absolútna názorová jednota pokiaľ ide o povahu a mieru vplyvu médií na 
jednotlivca i spoločnosť.6 Podľa Jiráka a Köplovej je interpretácia vplyvu 
médií na recipientov veľmi náročná a jej dokazovanie je v podstate 
nemožné, napriek tomu, že vplyv médií na jednotlivca i spoločnosť 
je nepopierateľný. Vzápätí dodávajú, že účinky médií možno badať 
predovšetkým v súvislosti s ovplyvňovaním postojov, emócií, poznávania 
a správania sa jednotlivcov.7

Na základe viacerých definícií mediálnej manipulácie možno tvrdiť, 
že jej podstata spočíva v usmerňovaní  myslenia. Verejnosti sú zo 
strany médií podsúvané názory a postoje, ktoré majú k prezentovanej 
informácii zaujať.  Médiá tak vplývajú na utváranie názorov jednotlivca 
a v konečnom dôsledku i celej spoločnosti. Prostredníctvom mediálnej 
manipulácie, ovplyvňovaním resp. ovládaním myslenia ľudí, dochádza 
postupne k utváraniu určitej verejnej mienky.

Autori, ktorí sa venovali problematike mediálnej manipulácie sa zhodujú 
v tvrdení, že v rámci mediálneho pôsobenia je manipulácia prejavom 
mediálnej moci. Keďže býva skrytá, ľudia ju zvyčajne neodhalia, teda 
nevedia, že sú manipulovaní. Napriek tomu, že medzi odborníkmi 
neexistuje názorová zhoda pokiaľ ide o mieru vplyvu médií na 
spoločnosť, nemožno popierať ich vplyv na postoje, emócie či správanie 
sa. V nasledujúcej kapitole si priblížime konkrétne metódy, ktoré médiá 
využívajú so zámerom manipulácie.

5 BURTON, G., JIRÁK, J.: Úvod do studia médií. Brno : Barrister & Principal, 
2008, s. 134.

6 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha : Portál, 2003, s. 151.
7 JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Praha : Portál, 2003, s. 151.



MEGATRENDY A MÉDIÁ

164

1.1 Metódy mediálnej manipulácie

Mediálny teoretici  definovali viacero techník a metód, prostredníctvom 
ktorých dochádza k ovplyvňovaniu a manipulácii verejnosti. „Väčšinou 
mediálna výpoveď označená za manipulatívnu obsahuje viacero 
skreslení, ktoré vedú k výslednému efektu – manipulovaniu.“8 Stretávame 
sa s rozličnými manipulačnými technikami, ktoré médiá dennodenne 
využívajú v snahe ovplyvniť názory a vnímanie čitateľov a divákov, 
vyvolať v nich konkrétne emócie. Nie je jednoduché ich odhaliť.9 Bežní 
ľudia, konzumenti mediálnych obsahov, si ju väčšinou nevšimnú. Na 
nebezpečenstvo manipulácie v médiách upozorňuje i Remišová, nakoľko 
bežný občan – zákazník médií, ju zvyčajne nevie odhaliť, keďže býva 
skrytá. Existuje viacero foriem, prostredníctvom ktorých dochádza 
k mediálnej manipulácii. Prejavujú sa ako:
 –  zámerné šírenie nepresných, skreslených údajov,
 –  zámerné šírenie nepravdivých informácií
 –  zámerné uprednostňovanie určitých osôb, ich názorov, spôsobu 

života,
 –  zámerné rozširovanie poplašných správ,
 –  zámerné zamlčiavanie závažných informácií,
 –  zaujatosť,
 –  zámerné prezentovanie PR článkov ako vlastnej tvorby.10

Keďže využívaniu rôznych metód manipulácie sa venuje viacero autorov, 
existuje i viacero  príkladov jednotlivých metód, v závislosti od nazerania 
a prístupu autora k danej problematike. 

Parenti uvádza prehľad manipulatívnych metód, ktorými médiá 
ovplyvňujú ľudí prostredníctvom obsahu. Medzi tieto metódy patrí:
 –  vynechanie a potlačenie – podľa Parentiho ide o najbežnejšiu formu 

manipulácie, kedy sa jednoducho úmyselne vypustia viac, či menej 
dôležité informácie, ale i celé myšlienky a zásadné skutočnosti.11 
Deje sa tak s cieľom ovplyvniť názor recipientov. Bagatelizovaním 

8 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií. Bratislava : 
EUROKÓDEX, 2009, s. 362.

9 Mediální realita. [online]. [2017-01-24]. Dostupné na: <https://www.
skolamedii.cz/metodicky-material/medialni-realita/>.

10 REMIŠOVÁ, A.: Etika médií. Bratislava : KALLIGRAM, 2010, s. 243 – 244. 
11 PARENTI, M.: Methods of Media Manipulation. [online]. [2017-01-20]. 

Dostupné na: <http://www.thirdworldtraveler.com/Media/MediaManip_
Parenti.html>.
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udalostí dochádza k popieraniu ich významu, vynechávanie osôb, 
ktorých sa udalosť dotýka, 

 –  nálepkovanie – predmety, udalosti alebo osoby o ktorých médiá 
informujú, dostanú tzv. nálepku, je im pridelená kladná alebo 
záporná charakteristika, ktorá usmerňuje vnímanie recipienta.12  
Poláková vysvetľuje, že udalosť, jav alebo osoba, ktorá je v médiách 
spomínaná je už vopred médiami „onálepkovaná“, označená slovami, 
ktoré majú predurčený význam s pozitívnym alebo negatívnym 
hodnotením. Akákoľvek odlišná interpretácia je vylúčená.13 
Parenti ďalej dodáva, že „nálepka“, ktorú subjekt dostane, vopred 
preddefinuje, či ho máme vnímať negatívne alebo pozitívne.14 
Možno teda povedať, že pridelením nálepky v nás média vyvolávajú 
pozitívne alebo negatívne pocity, voči prezentovanej problematike, 
čím ovplyvňujú naše vnímanie,

 –  prenos falošných hodnôt – oficiálne vyhlásenia sú v plnom znení 
prenášané do médií, bez toho aby si žurnalisti overili ich pravdivosť. 
V médiách sú tak prezentované nepravdivé informácie a výmysly15, 
ako dodáva Poláková , vzápätí je vytvorená séria pseudospráv. 16

 –  nevyváženosť v prezentovaní informácií – priestor na vyjadrenie 
nedostanú všetky zúčastnené strany, prípadne všetkým stranám 
nie je poskytnutý rovnaký priestor na vyjadrenie,

 –  rámcovanie – predstavuje spôsob, akým sú správy podávané. Ide 
o zaradenie správy (titulná stránka alebo malý oznam na konci 
novín), tón prezentácie (pohŕdavý alebo milý, súcitný), titulky 
a fotografie, sprievodné obrazové a zvukové efekty, pomocou 
ktorých médiá určujú, ako budú správy hodnotené a vnímané.17 

12 PARENTI, M.: Methods of Media Manipulation. [online]. [2017-01-20]. 
Dostupné na: <http://www.thirdworldtraveler.com/Media/MediaManip_
Parenti.html>.

13 POLÁKOVÁ, E.: Mediálne kompetencie. Úvod do problematiky mediálnych 
kompetencií. Trnava : FMK UCM, 2007, s. 19.

14 PARENTI, M.: Methods of Media Manipulation. [online]. [2017-01-21]. 
Dostupné na: <http://www.informationclearinghouse.info/article42528.
htm>.

15 PARENTI, M.: Methods of Media Manipulation. [online]. [2017-01-20]. 
Dostupné na: <http://www.thirdworldtraveler.com/Media/MediaManip_
Parenti.html>.

16 POLÁKOVÁ, E.: Mediálne kompetencie. Úvod do problematiky mediálnych 
kompetencií. Trnava : FMK UCM, 2007, s. 19.

17 PARENTI, M.: Methods of Media Manipulation. [online]. [2017-01-20]. 
Dostupné na: <http://www.thirdworldtraveler.com/Media/MediaManip_
Parenti.html>.
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Podľa Polákovej je v tomto prípade obsah správy ovplyvňovaný 
prostredníctvom formy. Ide o rozmiestnenie správ, zmena ich 
poradia, výber fotografií, ktoré budú vhodné pre dosiahnutie 
požadovanej manipulácie.18

Viacero manipulatívnych techník sa využíva i pri formálnej organizácii 
správ. Hradiská, Brečka a Vybíral upozorňujú aj na takéto spôsoby, 
ktorými môže dochádzať k manipulácii, a síce:
 –  umiestnenie správy v rámci bloku – udalostiam, ktoré sú 

uvádzané na prvom mieste automaticky ľudská psychika pripisuje 
dôležitosť. Ak sa informácia zaradí v rámci spravodajstva na prvé 
miesto, je považovaná za veľmi dôležitú,

 –  uvedenie správy v headlinoch – informáciám v upútavke pripisujú 
ľudia väčší význam v porovnaní so správami, ktoré v nich nie sú 
uvedené, podobne je to aj s veľkosťou písma uverejnených titulkov,

 –  frekvencia s akou sa hovorí o udalosti – udalosť, ktorá je 
v médiách spomenutá len raz je ľahko prehliadnuteľná, na rozdiel 
od udalosti, ktorá dostáva mediálny priestor pravidelne. Týmto 
spôsobom médiá vybrané správy vyzdvihujú (čím im pripíšu väčší 
význam) alebo naopak potláčajú,

 –  neuvádzanie zdroja informácií – ide o prípady keď sa médiá 
odvolávajú na veľmi všeobecné zdroje, napr. „skupina vedcov 
tvrdí“ ale aj o priame utajovanie zdroje, kedy využijú formuláciu 
„potvrdené z dobre informovaných zdrojov“.  Využívanie takýchto 
mediálnych praktík je rovnako považované za manipulatívne.19 

V rámci verbálneho i neverbálne prejavu, môžeme taktiež odhaliť  
niekoľko manipulatívnych prvkov. Hradiská, Brečka a Vybíral uvádzajú 
manipulatívne prvky verbálnej výpovede podľa Bartoška, medzi ktoré 
patrí:
 –  voľné asociácie – keďže sa udalosti vyskytli spolu v priestore, čase 

alebo sa niečím podobajú, sú im prisudzované určité charakteristiky, 
napr. ak zatkli už aj známu osobnosť, miera zločinnosti musí byť 
naozaj vysoká,

 –  argumentácia v kruhu – jeden argument sa odvoláva na druhý, 
napr. nárast zločinnosti je zapríčinený zvýšeným počtom trestných 
činov,

18 POLÁKOVÁ, E.: Mediálne kompetencie. Úvod do problematiky mediálnych 
kompetencií. Trnava : FMK UCM, 2007, s. 19.

19 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií. Bratislava : 
EUROKÓDEX, 2009, s. 363 – 364.
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 –  argumentácia prostredníctvom falošných autorít – k riešenej 
problematike vyjadrujú svoj názor napríklad známe osobnosti 
(herci, speváci), sú neprávom považovaní za autority v oblasti, ktorá 
nepatrí medzi ich pôsobnosť (napr. posúdenie miery zločinnosti)20, 
ovplyvňujú nazeranie recipientov na danú skutočnosť,

 –  argumentácia odvolávajúca sa na mienku väčšiny – využívajú sa 
formulácie „každý si myslí“, 

 –  klamlivý argument – argumenty nie sú overené, podložené, napr. 
zrušil sa trest smrti, preto vzrástla zločinnosť.21

Medzi verbálne manipulatívne prvky autori ďalej zaraďujú:
 –  nadmerné používanie hodnotiacich prídavných mien22 – 

prostredníctvom používania expresívne zafarbených prídavných 
mien dochádza k navádzaniu na určitý spôsob vnímania 
prezentovanej správy, dochádza tak k podsúvaniu hodnotiaceho 
postoja.

 –  uvádzanie číselných údajov bez uvedenia pomerov – zavádzajúce 
sú slovné spojenia ako „desiatky demonštrantov“, nevieme či ich 
bolo dvadsať alebo deväťdesiat. Rovnako k manipulatívnym prvkom 
patrí aj využívanie slov: málokto, väčšina, niekedy, častokrát23 a pod., 
ktoré ovplyvňujú nazeranie recipienta na prezentovanú skutočnosť.

K manipulatívnym prvkom neverbálneho prejavu možno zaradiť rozpor 
medzi slovami moderátora a jeho mimikou. V televíznom spravodajstve 
navyše môže byť použitý obraz s oveľa silnejšími emóciami ako samotné 
slovo. Takýmto spôsobom sa emocionálne „sfarbí“ význam prezentovanej 
udalosti, ktorá pôvodne v skutočnosti tento emocionálny rozmer nemala. 

Oblečenie, účes, hlas, mimika moderátora nastavujú vnímanie 
udalosti. Recipient identifikuje rozpoloženie moderátora vo vzťahu 
k správe, na základe čoho sám pristúpi k jej vnímaniu.24 Samozrejme, 

20 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií. Bratislava : 
EUROKÓDEX, 2009, s. 364.

21 BARTOŠEK, J.: Kultura věcné jazykové komunikace. In: Psychológia médií. 
Bratislava : EUROKÓDEX, 2009, s. 363 -364.

22 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií. Bratislava : 
EUROKÓDEX, 2009, s. 364.

23 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií. Bratislava : 
EUROKÓDEX, 2009, s. 365.

24 HRADISKÁ, E., BREČKA, S., VYBÍRAL, Z.: Psychológia médií. Bratislava : 
EUROKÓDEX, 2009, s. 365 -366.
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v odbornej literatúre sa stretneme s viacerými metódami, ktoré sú 
využívané s cieľom mediálnej manipulácie. My sme však uviedli niekoľko 
príkladov, ktoré budú relevantné pre druhú kapitolu našej práce, kedy 
poukážeme na konkrétne príklady využívania manipulatívnych metód. 
V závislosti od tejto skutočnosti, budeme osobitnú pozornosť venovať  
využívaniu manipulácie v titulkoch.

1.2 Manipulácia titulkami

Texty upravené v snahe manipulovať recipienta sa môžu vyskytovať 
nielen v samotnom tele správy ale častokrát sa s nimi stretávame už 
v titulkoch. Titulok by mal byť v súlade s textom správy. V opačnom 
prípade ide o manipuláciu. Keďže titulok býva napísaný zvýrazneným 
väčším písmom ako samotná správa, ľudia si ho zapamätajú skôr ako celý 
obsah. Využívanie titulkov ako spôsobu manipulácie využívajú nielen 
bulvárne ale aj mienkotvorné médiá. Medzi výrazové prostriedky, ktoré 
sa využívajú za účelom obsahovej manipulácie patrí: dvojzmyselnosť, 
metafora, výkričník, otáznik, úvodzovky, priama reč, porekadlá 
a príslovia. 

Prostredníctvom titulkov či perexov (krátkych úvodov k článku) médiá 
môžu podať obsah, ktorý posúva, či úplne dezinterpretuje obsah správy, 
za účelom upevniť vo vedomí príjemcov určité hodnotenie.25

Problematike manipulatívnych titulkov sa bližšie venoval Dinka, ktorý 
ich delí na:
 –  klamlivé – z textu správy sa vyberie polopravda, lož, jednostrannosť, 

fakty sú prekrútené,
 –  zavádzajúce – titulok hovorí o niečom úplne odlišnom ako text,
 –  zastierajúce- podstatné skutočnosti sú v titulku zastierané,
 –  provokujúco-vtieravé – podsúvanie myšlienok a neoverených 

faktov, doposiaľ nepotvrdených hypotéz za účelom presvedčenia, 
že ide o pravdu. V praxi sa takáto technika manipulácie využíva 
použitím otáznika na konci titulku,

 –  ironizujúce – pôsobia nadradene, zosmiešňujú, častokrát bývajú 
používané v bulvári,

 –  bulvárne a urážajúce – dochádza k zveličeniu, ponižovaniu, 
urážaniu, využívajú sa vulgarizmy, vytvárajú emocionálny útok.26

25 ILOWIECKY, M., ŽANTOVSKÝ, P.: Manipulace v médiích. Praha : Univerzita 
Jana Amosa Komenského, 2008, s. 89.

26 DINKA, P.: Slovenské masmédiá: metódy manipulácie. Bratislava : Matica 
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Autor ďalej vysvetľuje závislosť medzi titulkom a emóciami, ktoré 
podľa existujúcich téz zohrávajú podstatnú úlohu keďže riadia reakciu 
nášho podvedomia ale tiež podmieňujú naše vedomé vnímanie. Emócie 
predstavujú základ formovania a určenia vedomého myslenia. Druhým 
podstatným faktom je podľa psychológov skutočnosť, že človek si 
zapamätá to, čomu venuje pozornosť. Možno teda konštatovať, že 
pozornosť a pamäť tvoria systém spätnej väzby. Z toho vyplýva, že 
primárnou úlohou titulku je upútať pozornosť, aby si ľudia pamätali. 
Titulok obsahuje prvé slová textu s ktorými sa stretávame, najlepšie si ho 
zapamätáme. Rovnako dôležitá je i dĺžka titulku, ktorá má vplyv na jeho 
emocionálne vnímanie. V zásade platí pravidlo, čím kratší titulok, tým 
jednoduchšie zapamätateľný, optimálne by mal obsahovať 20 znakov.27 

Médiá tieto skutočnosti v plnej miere využívajú a prostredníctvom 
titulkov, ktoré sú použité ako nástroj manipulácie ovplyvňujú myslenie 
recipientov. 

Napriek tomu, že 21. storočie je považované za „informačnú dobu“, 
ľuďmi nemožno manipulovať s takou ľahkosťou ako v minulosti keďže 
sú obozretnejší, nemožno tvrdiť, že k manipulácii nedochádza. Práve 
naopak. Avšak v porovnaní s minulosťou, dnes sa stretávame s oveľa 
sofistikovanejšími a menej viditeľnými technikami manipulácie. 
Média priamo nevnucujú ľuďom konkrétny názor, no usmerňujú jeho 
formovanie. To znamená, že Ľudia ani nevedia, že premýšľať o určitých 
témach ich „donútili“ médiá.

Existuje viacero metód a prostriedkov, ktoré médiá využíva v snahe 
ovplyvniť a manipulovať širšiu verejnosť. Uviedli sme niekoľko takýchto 
príkladov, pričom sme sa zamerali najmä na manipuláciu využívaním 
formálnej organizácii správ, priblížili sme si prvky verbálnych 
i neverbálnych prostriedkov manipulácie a ozrejmili sme viaceré 
možnosti manipulácie prostredníctvom obsahu a titulkov, ktorým sa 
v nasledujúcej časti práce budeme bližšie venovať.  V nasledujúcich 
kapitolách sa podrobnejšie zameriame na využívanie mediálnej 
manipulácie v súvislosti so zobrazovaním Ľudovíta Štúra. 

slovenská, 2008, s. 208 – 210.
27 Titulky zavádzajú, obsah rovno klame. [online]. [2017-02-10]. Dostupné na: 

<http://www.e-obce.sk/clanok.html?id=1419&akcia=novykomentar>.
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2 Šírenie mýtov o Štúrovi

V prvej časti tejto práce sme poukázali na viaceré možnosti manipulácie, 
ktoré médiá využívajú v snahe ovplyvňovať zmýšľanie a názory 
verejnosti prostredníctvom prezentovaných informácii. V nasledujúcej 
časti uvedieme konkrétne príklady spomínanej mediálnej manipulácie, 
pričom sa zameriame na vplyv médií pri formovaní názoru a celkového 
vnímania osobnosti našich národných dejín – Ľudovíta Štúra.

Poukážeme na viacero prípadov kedy boli využité metódy manipulácie 
v snahe ovplyvniť nazeranie verejnosti na túto významnú historickú 
osobnosť. Či už išlo o zámer, kedy médiá chceli podsunúť verejnosti 
názory a ovplyvniť tak ich nazeranie na Ľ. Štúra, alebo len chceli upútať 
pozornosť a zaujať recipientov uverejnením „senzácie“, ktorá sa však 
nezakladala na pravde, a tak manipulovala verejnosťou. So šírením 
mýtov a poloprávd týkajúcich sa osobnosti Ľudovíta Štúra sa stretávame 
pravidelne. Bolo tomu tak v minulosti a je tomu tak i dnes. Mediálna 
manipulácia v tomto prípade prebieha viacerými spôsobmi.

2.1 Manipulácia titulkami

V nasledujúcej časti práce poukážeme na viacero príkladov mediálnej 
manipulácie prostredníctvom titulkov, ktoré ovplyvňujú názory 
a zmýšľanie ľudí, a takýmto spôsobom vytvárajú skreslený obraz Ľudovíta 
Štúra v očiach verejnosti. S týmto spôsobom mediálnej manipulácie 
sa nestretávame iba dnes, využíval sa i v minulosti, čoho dôkazom 
sú i nasledujúce vybrané príklady využitia mediálnej manipulácie 
v titulkoch. 

ZAVRAŽDILI ŠTÚRA?
Hospodárske noviny uverejnili v roku 2007 článok Ľubomíra Feldeka, 
v ktorom sa zamýšľa nad tým, ako ľudia vždy hľadajú za smrťou 
významnej osobnosti niečo viac a vedia si ju uctiť iba vtedy, ak zistia 
že bola zavraždená. Celý článok je venovaný viacerým známym 
osobnostiam ako boli Puškin, Stalin, Majakovskij, Jesenin a teóriám o ich 
vražde. Po prečítaní titulku „ZAVRAŽDILI ŠTÚRA?“28 čitateľ očakáva, 
že článok prinesie vysvetlenie a zodpovie položenú otázku. Opak je 
však pravdou. Titulok je manipulatívny, zavádzajúci. Takmer celý text 
článku rieši problematiku, ktorá sa vôbec netýka Ľ. Štúra. Iba v závere 
28 FELDEK, Ľ.: ZAVRAŽDILI ŠTÚRA? [online]. [2017-02-22]. Dostupné na: 

<http://hnporadna.hnonline.sk/vikend/166486-zavrazdili-stura>.
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sa autor odvoláva na báseň, ktorú o Štúrovi napísal a dodáva, že i on sám 
polemizuje o jeho smrti. Titulok teda nie je v súlade s textom správy, čo 
je jeden zo znakov manipulácie, navyše je napísaný veľkými písmenami 
a umocnený použitím otáznika ako jedného z výrazových prostriedkov, 
ktorý sa využíva za účelom podsúvania neoverených faktov, pričom čitateľa 
presviedča o tom, že ide o pravdu.  Na tomto príklade môžeme vidieť 
ako spomínané médium využíva hneď niekoľko spôsobov mediálnej 
manipulácie. Čitateľa manipuluje a podsúva mu myšlienky hneď v úvode, 
zavádzajúcim titulkom, ktorý vzbudzuje dojem, že Štúra zavraždili, že 
nezomrel na následky nehody.  Podporuje šírenie nepodložených fám 
a vytváranie mylnej predstavy o obraze národnej osobnosti – Ľ. Štúra. 
V článku je navyše využité i manipulovanie prostredníctvom obsahu, 
ktorému sa budeme venovať v nasledujúcej kapitole.

Šokujúce odhalenie! Ľudovít Štúr bol homosexuál.
Takýto titulok sa v roku 2013 objavil na internetovej stránke HUFFI 
POST. Je napísaný zvýrazneným písmom, čitateľovi zostane v pamäti. 
Ide o titulok, ktorý je klamlivý, je použitá lož a prekrútenie faktov. Pre 
zvýraznenie efektu je využité aj slovné spojenie „šokujúce odhalenie“, 
autor článku použil v titulku i výkričník ako výrazový prostriedok, 
za účelom obsahovej manipulácie. V samotnom texte článku už 
autor prichádza s miernejším vyjadrením, kde píše: „Posledné štúdie 
fotografií a životopisu Ľudovíta Štúra smerujú k otázke, či nebol náhodou 
homosexuál.“29 Titulok, je teda jasne zavádzajúci, v texte sa ďalej píše 
o viacerých úvahách týkajúcich sa homosexuality Ľ. Štúra, žiadna z nich 
však nebola potvrdená, ide o hypotézy, napriek tomu nám titulok článku 
prezentuje túto teóriu ako fakt. Dochádza tak k zámernej manipulácii. 
Nehovoríme síce o mienkotvornom médiu, avšak v súčasnosti ľudia 
hľadajú informácie prostredníctvom internetu, článok je voľne dostupný, 
manipuluje a ovplyvňuje nazeranie čitateľov na osobnosť Ľ. Štúra.

True Štúr – neobvyklá dráma o záhadnej smrti Štúra
V roku 2015 internetový portál O médiách uverejnil článok, v ktorom 
približuje novú dokudrámu True Štúr, z dielne RTVS a spoločnosti Crazy 
Company, pod titulkom „True Štúr – neobvyklá dráma o záhadnej smrti 
Štúra“.30 Opäť sa stretávame s manipulatívnym titulkom, ktorý vyvoláva 
29 Šokujúce odhalenie! Ľudovít Štúr bol homosexuál. [online]. [2017-02-23]. 

Dostupné na:  <http://www.huffi.eu/clanky/aktuality---svet-travel/
sokujuce-odhalenie----udovit-stur-bol-homosexual.html>.

30 True Štúr – neobvyklá dráma o záhadnej smrti Štúra. [online]. [2017-02-
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dojem, že otázka Štúrovej smrti stále nie je zodpovedaná a predstavuje 
určitú formu doposiaľ neobjasnenej záhady. Titulok je zavádzajúci, navyše 
obsahuje použitie hodnotiaceho prídavného mena, prostredníctvom 
ktorého dochádza k navádzaniu na vopred určený spôsob vnímania. 
Označením smrti Ľudovíta Štúra za záhadnú, je tak čitateľom podsúvaný 
hodnotiaci postoj, ktorý by mali zaujať. Formou manipulácie, ktorá 
sa v použitom titulku vyskytuje je tzv. „nálepkovanie“, čo znamená, že 
udalosť smrti Ľ. Štúra je už vopred označená slovom „záhadná“, ktoré má 
svoj predurčený význam a podsúva čitateľovi názor ako hodnotiť danú 
skutočnosť. Odlišná interpretácia je prakticky vylúčená. 

Napriek tomu, že cieľom dokudrámy True Štúr je objasniť okolnosti 
smrti Ľ. Štúra a vyvrátiť viaceré fámy o tejto tragickej udalosti, samotný 
titulok k článku ich iba podporuje.

Titulok sa tak pridal k ostatným, ktoré podporujú šírenie viacerých 
poloprávd a mýtov, čím vytvárajú skreslený pohľad verejnosti na 
osobnosť Štúra.

Pred dvesto rokmi sa narodil Ľudovít Štúr. Robo Roth neverí, že 
jeho smrť bola nehoda. 
Uvedený titulok31 sa viaže k už spomínanej dokudráme True Štúr, pričom 
článok nám približuje charakter a dej tohto, podľa tvorcov, jedinečného 
filmového spracovania, ktorého podstata spočíva v pátraní po pravých 
príčinách smrti Ľ. Štúra. Článok bol zverejnený na portáli denníka SME 
v roku 2015. Znovu sa stretávame s príkladom zavádzajúceho titulku. 
V texte článku sa nepíše o úvahách Roba Rota nad okolnosťami smrti 
Štúra ako by sa dalo podľa titulku očakávať. Článok nám približuje 
charakter a dejovú líniu filmu,  vysvetľuje, že podstatou je zbúrať tri 
hlavné novodobé mýty viažuce sa k Štúrovi. Titulok teda nie je v súlade 
s textom článku.

Navyše titulok je klamlivý, dochádza tu k prekrúteniu faktov. Robo Roth, 
známy slovenský herec, nikdy netvrdil, že má pochybnosti o Štúrovej 
smrti. Vo filme True Štúr znázorňuje fiktívnu postavu -Hronského, 

23]. Dostupné na: <http://www.omediach.com/tv/item/7661-true-stur-
%E2%80%93-neobvykla-drama-o-zahadnej-smrti-stura>.

31 ŠTIFILOVÁ, A.: Pred dvesto rokmi sa narodil Ľudovít Štúr. Robo Roth neverí, 
že jeho smrť bola nehoda. [online]. [2017-02-22]. Dostupné na: <https://
kultura.sme.sk/c/20062254/pred-dvesto-rokmi-sa-narodil-ludovit-stur-
robo-roth-neveri-ze-jeho-smrt-bola-nehoda.html>.
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ktorý pátra po skutočnej príčine smrti nášho národného buditeľa, 
pretože neverí, že zomrel na následky nešťastného zranenia. Nejde teda 
o prezentovanie názoru herca – Roba Rotha, ako sa uvádza v titulku, 
ale o dej filmu, v ktorom stvárňuje hlavnú postavu. Napriek tomu, že 
dokudráma o Štúrovi vyvracia mýty o príčinách jeho smrti, samotný 
titulok ich len podporuje. Ovplyvňuje myslenie ľudí, širšej verejnosti a núti 
nás premýšľať nad viacerými možnosťami úmrtia tohto významného 
človeka. S ohľadom na skutočnosť, že denník SME je považovaný za 
mienkotvorné médium, prostredníctvom manipulatívneho titulku 
môže zmeniť nazeranie verejnosti na danú udalosť, najmä v prípade, 
ak si ľudia prečítajú iba zvýraznený titulok, nie celý text článku. 
 
Všetci Štúrovi muži. A ženy
Uverejneným článkom s vyššie uvedeným titulkom na internetovom 
portáli denníka Pravda v roku 2015 tiež došlo k mediálnej manipulácii 
čitateľov. Využitím slovného spojenia „všetci Štúrovi muži“ autor 
vzbudzuje u čitateľa dojem, že Štúr bol homosexuál a tak opätovne 
podporuje žírenie tejto fámy, ktorá sa o ňom šíri už roky, napriek tomu, 
že nebola podložená faktami. Spomínaný titulok síce obsahuje i dodatok 
„a ženy“, to však nezmení významové ponímanie prvej časti titulku. 
Podsúvanie úvah o Štúrovej homosexualite podporuje i samotný text 
článku, v ktorom sa autor zamýšľa nad tým, ako by asi Štúr hlasoval 
v blížiacom sa referende o rodine, ktoré sa v spomínanom roku 
uskutočnilo. Aj v záložkách, nachádzajúcich sa pod titulkom, je vedľa 
Štúrovho mena napísané slovo homosexualita. Na prvý pohľad maličkosti, 
ktoré si bežný čitateľ neuvedomuje, prispievajú však k podsúvaniu 
a utváraniu názoru verejnosti o osobnosti Ľ. Štúra.  V porovnaní so 
skôr spomínaným titulkom uverejneným v roku 2013, ktorý priamo 
tvrdil: „Ľudovít Štúr bol homosexuál.“, v tomto prípade vidíme nepriame 
podsúvanie myšlienok. Titulok je klamlivý, prekrúca fakty. Napriek tomu, 
že v texte autor uvádza viacero názorov, pričom niektoré vyvracajú 
tvrdenia, že by bol Štúr homosexuál, titulok k článku šírenie tohto mýtu 
o Štúrovi iba podporuje. 
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Obrázok 1 Manipulatívny titulok o Štúrovi
Zdroj: JANCURA, V.: Všetci Štúrovi muži. A ženy. [online]. [2017-02-22]. Dostupné 
na: <http://zurnal.pravda.sk/neznama-historia/clanok/344315-vsetci-sturovi-
muzi-a-zeny/>.

NEPOZNANÝ ŠTÚR. Neznášal Židov, pohŕdal Čechmi a Slovanov chcel 
dostať pod ruského cára
S využívaním manipulatívnych titulkov sa stretávame i v súčasnosti. 
V januári 2017 bol na titulke týždenníka Život uverejnený titulok: 
NEPOZNANÝ ŠTÚR, doplnený podtitulkom, ktorý oznamuje, že neznášal 
Židov, pohŕdal Čechmi a Slovanov chcel dostať pod ruského cára (obr. 
2). Titulok je zavádzajúci, klamlivý. Fakty týkajúce sa života Ľ. Štúra sú 
vytrhnuté z kontextu a poprekrúcané. Autor sa titulkom snaží upútať 
pozornosť a vyvolať zdanie, že prináša nové informácie o Štúrovi, ktoré 
sme doteraz nepoznali. Vzbudzuje dojem, že odhalí doposiaľ  neznáme 
skutočnosti. Označením Štúra za „nepoznaného“ podsúva čitateľom 
názor, že o tejto významnej osobnosti  našich dejín nemali doposiaľ 
všetky informácie, predkladá im myšlienku, že v skutočnosti nebol taký, 
ako si mysleli. Titulok je navyše doplnený podtitulkom, ktorý zvýrazňuje 
jeho význam a pôsobenie. Prináša nám šokujúce odhalenia týkajúce jeho 
života, ktoré sú však v skutočnosti len prekrútené polopravdy. Vykresľujú 
a podsúvajú nám negatívny obraz Ľudovíta Štúra. Na titulke týždenníka 
si čitateľ prečíta že Štúr „pohŕdal Čechmi“, čo však nie je pravda, titulok 
je zavádzajúci. V článku autor uvádza úryvok, kde cituje Štúra: „Je to 

hanba, aké semenište zavrhnutia hodnej tajnej polície si Rakúsko urobilo 
z Čiech! To je dôvod, prečo sú Česi medzi ostatnými Slovanmi neobľúbení 
a u niektorých, ako napríklad u Poliakov, dokonca nenávidení...“32

 Na 
základe uvedenej časti zo štúrovho diela Slovanstvo a svet budúcnosti 
však nemožno vyvodiť záver, že by pohŕdal Čechmi. Existuje veľké 
množstvo dôkazov, ktoré potvrdzujú pravý opak. Rovnako tiež nie 
je dokázané, že by neznášal Židov. Uvedený titulok však prezentuje 

32 BOHUNICKÝ, K.: Neznámy Štúr: Budúcnosť Slovákov videl ako súčasť veľkého 
ruského štátu, Západ nenávidel. [online]. [2017-02-22]. Dostupné na: 
<http://zivot.cas.sk/clanok/34973/neznamy-stur-buducnost-slovakov-
videl-ako-sucast-velkeho-ruskeho-statu-zapad-nenavidel>.
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prekrútené polopravdy ako fakty, čím manipuluje verejnosťou, a podieľa 
sa na utváraní verejnej mienky o tejto významnej osobnosti našich dejín.
Článok manipuluje čitateľov nielen titulkom, ale i obsahom. Manipuláciou 
prostredníctvom obsahu sa budeme venovať v ďalšej kapitole.

Obrázok 2 Zavádzajúci titulok o Štúrovi
Zdroj: BOHUNICKÝ, K.: Neznámy Štúr: Budúcnosť Slovákov videl ako súčasť 
veľkého ruského štátu, Západ nenávidel. [online]. [2017-02-22]. Dostupné na: 
<http://zivot.cas.sk/clanok/34973/neznamy-stur-buducnost-slovakov-videl-
ako-sucast-velkeho-ruskeho-statu-zapad-nenavidel>.

2.2 Manipulácia obsahom

K manipulácii verejnosti nedochádza iba prostredníctvo titulkov. Veľmi 
časté manipulovanie nastáva i prostredníctvom jednotlivých obsahov, 
v ktorých sú prezentované lži, polopravdy a neoverené hypotézy 
predkladané ako fakty. 

ZAVRAŽDILI ŠTÚRA?
Článok, ktorý uverejnili Hospodárske noviny s titulkom „ZAVRAŽDILI 
ŠTÚRA?“, sme už spomínali v spojitosti s využitím manipulatívneho 
titulku. V spomínanom článku však dochádza i k obsahovej manipulácii. 
V závere je využitá ďalšia z manipulačných techník: argumentácia 
prostredníctvom falošných autorít, kedy autor článku, Ľubomír Feldek 
vyjadruje svoj vlastný názor na riešenú problematiku. Napriek tomu, 
že nejde o oblasť  jeho pôsobnosti, ovplyvňuje nazeranie čitateľov na 
danú skutočnosť. V článku sa síce zmieňuje o tom, že z učebníc sme sa 
dozvedeli o nešťastnej náhode, pri ktorej sa Štúr postrelil, no odvoláva 
sa na báseň, ktorú zložil a dodáva, že i on sám hľadá za touto nešťastnou 
udalosťou niečo viac. Celý článok končí otázkou: „A ktovie, či to nebolo 
ešte inak. Ktovie, či nám aj Ľudovíta Štúra nezavraždili?“ 33 Čitateľom je tak 

33 FELDEK, Ľ.: ZAVRAŽDILI ŠTÚRA? [online]. [2017-02-23]. Dostupné na: 
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podsúvaná myšlienka, že Ľ. Štúr zomrel za nejasných okolností, nabáda 
ich to premýšľať nad viacerými teóriami. Ich nazeranie na osobnosť 
Ľudovíta Štúra je tak značne ovplyvňované. Túto skutočnosť navyše 
podporuje i fakt, že ide o mienkotvorné médium.

Muž, ktorý prekážal
Na internetovej stránke Slovenského Hnutia Obrody  bol v roku 2012 
uverejnený článok s titulkom „Muž, ktorý prekážal“. Autor sa v ňom 
zamýšľa nad okolnosťami smrti Alexandra Dubčeka a vysvetľuje čitateľom, 
prečo to nemohla byť obyčajná nehoda. Spomína však i Štúra, keď si 
v rámci úvah pokladá rečnícku otázku: „Máme veriť tomu, že významné 
osobnosti moderných slovenských dejín zomierajú iba nešťastnou 
náhodou? Iba náhodou vystrelila puška a smrteľne zranila Ľudovíta 
Štúra,...?“ 34 Opäť môžeme vidieť zjavnú formu manipulácie, verejnosti sú 
podsúvané myšlienky, ktoré ich nútia pochybovať o smrti Ľ. Štúra. Článok 
bol publikovaný pred piatimi rokmi, o päť rokov neskôr ako článok 
s titulkom „ZAVRAŽDILI ŠTÚRA?“, napriek tomu je prostredníctvom 
médií neustále podsúvaná myšlienka spochybniť okolnosti smrti 
Ľudovíta Štúra. O tom, že médiám sa darí ovplyvňovať názor verejnosti 
svedčí i prebiehajúca diskusia pod uverejneným článkom. Ako príklad 
uvedieme vyjadrenie jedného z čitateľov:  „samozrejme to bola jasná 
vražda, tak ako štúr“35. 

Ohľadom osobnosti Ľudovíta Štúra existuje dodnes množstvo otáznikov. 
Známe sú viaceré teórie o jeho smrti, sexuálnej orientácii a pod. Na 
šírení mýtov o tejto významnej národnej osobnosti sa vo veľkej miere 
podieľajú práve médiá. Divákom a čitateľom prinášajú informácie, ktoré 
nie sú vždy v súlade s overiteľnými faktami. Prispievajú tak k utváraniu 
obrazu o našom významnom národnom dejateľovi, ktorý je skreslený 
a zavádzajúci. 

NEPOZNANÝ ŠTÚR
V texte článku k spomínanému titulku „NEPOZNANÝ ŠTÚR“ môžeme 
tiež vidieť príklad mediálnej manipulácie prostredníctvom obsahu, kedy 
autor článku zámerne vytrhol z kontextu jednotlivé Štúrove tvrdenia, 
najmä z diela: Slovanstvo a svet budúcnosti. Napriek tomu, že štúr ho 

<http://hnporadna.hnonline.sk/vikend/166486-zavrazdili-stura>.
34 ŠTEVKO, Ľ: Muž, který překázal. [online]. [2017-02-23]. Dostupné na: 

<http://www.sho.sk/clanok/1182/muz-ktory-prekazal>.
35 ŠTEVKO, Ľ: Muž, který překázal. [online]. [2017-02-23]. Dostupné na: 

<http://www.sho.sk/clanok/1182/muz-ktory-prekazal>.
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napísal v roku 1851 v nemčine, prvý slovenský preklad vyšiel až v roku 
1993.

Autor svoje tvrdenie, že Štúr „neznášal Židov“ v článku vysvetľuje 
odvolávaním sa na toto dielo, kde Štúr píše: „Tento cudzí národ (Židia) 
nespojený nijakým putom s naším národom, národ, ktorý zo zásady 
zavrhoval kresťanstvo, a preto nepoznal lásku k blížnemu, hrozným 
spôsobom šafáril medzi našimi kmeňmi. Bezohľadne vyciciaval vo 
svoj prospech (...) úbohý ľud a snažil sa ho mnohorakým spôsobom 
zviesť a morálne rozložiť, nemilosrdne (...) ho pripravoval o majetok.“36 
V článku sa ďalej uvádza, že budúcnosť Slovanstva videl Štúr ako súčasť 
Ruska, opäť, na dôkaz svojho tvrdenia uvádza úryvok zo Štúrovho diela: 
„Rusko má moc, obrovskú moc a tým aj poslanie a právo rozmetať všetky 
slovanské separatistické tendencie a nárokovať si na hegemóniu v celej 
rodine slovanských národov...“37 Napriek tomu, že autor cituje Štúra, jeho 
tvrdenia a výroky sú vytrhnuté z kontextu, zámerne vytvára skreslený 
obraz Štúra, v konečnom dôsledku tak ovplyvňuje utváranie verejnej 
mienky. 

Hoci už od začiatku bolo toto dielo zdrojom viacerých sporov, odborníci 
sa zhodujú na tom, že jeho vplyv sa preceňoval. V skutočnosti išlo o jeden 
z príspevkov do diskusie, s ohľadom na vtedajšiu atmosféru, kedy 
panovalo sklamanie z porevolučného vývoja v Európe. Počas revolučných 
rokov 1848 – 1849 sa nevyriešila slovanská otázka. Slovanský 
intelektuáli prichádzali s úvahami, v ktorých Rakúska monarchia ani 
Uhorsko nedokázali naplniť svoje historické poslanie. Z toho dôvodu 
hľadali pre Slovanov nové, radikálnejšie cesty s cieľom zabezpečiť ich 
budúcnosť. Podľa odborníkov ich Ľudovít Štúr vo svojom poslednom 
diele zosumarizoval.38 Jeho vyjadrenia musíme teda vnímať v kontexte 
doby, v ktorej žil. Štúrove tvrdenia sú v spomínanom článku zámerne 

36 BOHUNICKÝ, K.: Neznámy Štúr: Budúcnosť Slovákov videl ako súčasť veľkého 
ruského štátu, Západ nenávidel. [online]. [2017-02-22]. Dostupné na: 
<http://zivot.cas.sk/clanok/34973/neznamy-stur-buducnost-slovakov-
videl-ako-sucast-velkeho-ruskeho-statu-zapad-nenavidel>.

37 BOHUNICKÝ, K.: Neznámy Štúr: Budúcnosť Slovákov videl ako súčasť veľkého 
ruského štátu, Západ nenávidel. [online]. [2017-02-22]. Dostupné na: 
<http://zivot.cas.sk/clanok/34973/neznamy-stur-buducnost-slovakov-
videl-ako-sucast-velkeho-ruskeho-statu-zapad-nenavidel>.

38 ŠKVARNA, D., MIHALKOVIČOVÁ B.: Ľudovít Štúr a moderné Slovensko. 
Modra : SNM-Múzeum Ľ. Štúra, 2015, s. 173.
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vytrhnuté z kontextu, následne pospájané a uvádzané tak, že vytvárajú 
mylnú a nepravdivú predstavu o postojoch a názoroch Ľ. Štúra. 

Nekorektné od autora článku je i to, že sa odvoláva na tvrdenia historika 
Demmela, pričom neuviedol presne o ktoré tvrdenia ide. V článku 
teda nemožno odlíšiť, ktoré vyjadrenia autor prevzal a ktoré sú jeho 
vlastné. Ovplyvňuje tak názory ľudí, manipulatívnym spôsobom sa snaží 
o usmerňovanie verejnej mienky vo vzťahu k osobnosti Ľ. Štúra. 

Šírenie mýtov o Ľ. Štúrovi podporujú najmä médiá, pre ktoré je táto 
téma zdrojom senzácii a aj po vyše 160 rokoch od jeho smrti neutíchajú 
špekulácie týkajúce sa tejto významnej národnej osobnosti. Obraz, ktorý 
médiá vytvárajú o osobnosti Ľudovíta Štúra je veľmi rozporuplný a má 
vplyv na vnímanie tohto národného buditeľa v očiach verejnosti.

3 Uverejnenie pravdy

Uviedli sme viacero príkladov, kedy médiá využívajú techniky na 
manipuláciu čitateľov, verejnosti. podsúvanie myšlienok a tvrdení 
o záhadnej smrti Štúra, či šírenie neoverených hypotéz o jeho údajnej 
homosexualite už viacero odborníkov vyvrátilo. Tieto fakty boli 
uverejnené aj prostredníctvom niektorých médií.

Fámy o homosexualite Ľudovíta Štúra vyvracia historik József Demmel 
z Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku: „Po rokoch bádania života 
Štúra a spoločnosti štúrovcov som dospel k názoru, že nebol homosexuál. 
Nenašiel som na to podklad a nepotvrdilo to ani moje historicko-
metodologické skúmanie. Bol heterosexuál, ktorý skutočne veril v to, že 
svoje ciele môže dosiahnuť, len ak obetuje celý svoj život za národ.“39

Príčinu smrti Štúra objasňuje kurátorka Slovenského národného múzea-
Múzea Ľudovíta Štúra, Beáta Mihalkovičová, ktorá v jednom z rozhovorov 
vyvracia mýty. Vysvetľuje, že Štúr netrpel depresiami, navyše jeho 
silná viera v Boha by mu nedovolila spáchať samovraždu. I výsledky 
pitvy a charakter zranenia vylučujú túto možnosť.40 Zároveň dodáva, 

39 DEMMEL, J.:  Metrosexuál ale nie gay: Čo mal krásavec Štúr proti ženám? In: 
Plus 7 dní. [online]. [2017-02-23]. Dostupné na: <http://www.pluska.sk/
plus-7-dni/ludia/metrosexual-nie-gay-co-mal-krasavec-stur-proti-zenam.
html>.

40 KRČMÁRIK, R.: Čo ste o Štúrovi netušili: Mal životnú lásku, ale Adela to 
nebola. [online]. [2017-02-22]. Dostupné na: <https://aktualne.atlas.sk/
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prečo napriek viacerým dôkazom ľudia odmietajú uveriť, že išlo naozaj 
o nehodu pri poľovačke, napriek tomu, že historici nemajú ohľadom tejto 
udalosti žiadne pochybnosti, poznajú presné detaily.41 Aký je teda dôvod 
šírenia legiend o Štúrovej smrti? Dôvodom je nízky záujem ľudí o čítanie 
historicky podložených dokumentov. Mihalkovičová vysvetľuje: „Pretože 
ľudia nečítajú a preto, lebo sa im to páči.“42 Možno tiež dodať, že médiá 
podporujú šírenie týchto mýtov, ako sme mohli vidieť na vybraných 
príkladoch, kde sme poukázali na formu mediálnej manipulácie, či 
už prostredníctvom titulkov alebo samotného obsahu publikovaných 
informácii. Podľa Mihalkovičovej je najhoršie, že „ niektoré tieto legendy 
sa potom preberajú aj do literatúry a odovzdávajú sa ďalej. Bolo by 
dobré, keby sa tieto veci teraz pri 200. výročí Štúrovho narodenia uviedli 
na pravú mieru, ale už sa nám to asi nepodarí.“ Zastaviť šírenie mýtov 
a legiend týkajúcich sa Ľudovíta Štúra nie je jednoduché, o čom svedčí 
i reakcia verejnosti. Rozhovor, v ktorom kurátorka múzea vyvracia 
viacero fám o Štúrovi bol uverejnený na internetovom portáli aktuálne.
sk. Napriek tomu, že argumentuje historicky overenými faktami, ktoré 
však nepotvrdzujú kolujúce mýty, z diskusie pod článkom43, kde majú 
čitatelia možnosť vyjadriť svoj názor, je zrejmé, že ľudia sa týchto 
mýtov nechcú vzdať. Sú v nich natoľko zakorenené, že článok, ktorý sa 
ich snaží vyvrátiť označujú za prekrúcanie histórie a nepovažujú ho za 
dôveryhodný.   

Napriek tomu, že existuje i zopár prípadov, kedy sa médiá snažia  
vyvrátiť niektorý z mýtov týkajúci sa osobnosti Ľudovíta Štúra,  neustále 
sa objavujú informácie, ktoré neprestajne šíria nepodložené špekulácie, 
čím prispievajú k vytváraniu skresleného obrazu o tomto národnom 
buditeľovi.

co-ste-o-sturovi-netusili-mal-zivotnu-lasku-ale-adela-to-nebola/slovensko/
spolocnost/>.

41 KRČMÁRIK, R.: Čo ste o Štúrovi netušili: Mal životnú lásku, ale Adela to 
nebola. [online]. [2017-02-22]. Dostupné na: <https://aktualne.atlas.sk/
co-ste-o-sturovi-netusili-mal-zivotnu-lasku-ale-adela-to-nebola/slovensko/
spolocnost/>.

42 KRČMÁRIK, R.: Čo ste o Štúrovi netušili: Mal životnú lásku, ale Adela to 
nebola. [online]. [2017-02-22]. Dostupné na: <https://aktualne.atlas.sk/
co-ste-o-sturovi-netusili-mal-zivotnu-lasku-ale-adela-to-nebola/slovensko/
spolocnost/>.

43 KRČMÁRIK, R.: Čo ste o Štúrovi netušili: Mal životnú lásku, ale Adela to 
nebola. [online]. [2017-02-22]. Dostupné na: <https://aktualne.atlas.sk/
co-ste-o-sturovi-netusili-mal-zivotnu-lasku-ale-adela-to-nebola/slovensko/
spolocnost/>.
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Zhrnutie

Prítomnosť viacerých prvkov manipulácie v mediálnych výstupoch 
tradičných i nových médií nemožno popierať i napriek nejednotnému 
pohľadu autorov na túto problematiku. Podstatou mediálnej manipulácie 
je usmerňovanie myslenia verejnosti. Súčasné spôsoby manipulácie zo 
strany médií sú natoľko sofistikované, že podsúvajú verejnosti názory 
a myšlienky bez toho, aby si to ľudia všimli. Takýmto spôsobom určujú 
o čom majú premýšľať, čo si myslieť, aký postoj zaujať či akú emóciu cítiť 
pri sledovaní alebo čítaní prezentovaných správ. 

V snahe manipulovať verejnosť využívajú viacero techník, ktoré môže 
neskúsený recipient len veľmi ťažko odhaliť. Bežná je manipulácia 
prostredníctvom obsahu, kedy sa najčastejšie využívajú metódy ako 
zámerné šírenie nepresných, nepravdivých informácií, vynechanie alebo 
potlačenie zásadných informácií, prezentovanej informácii je vopred 
pridelená kladná alebo záporná emócia. Ľuďom je tak vopred podsúvaný 
postoj, ktorý majú zaujať , či už pozitívny alebo negatívny. Akákoľvek 
odlišná interpretácia je v podstate vylúčená. Pri formálnej organizácií 
správ tiež možno vidieť spôsoby ovplyvňovania ľudí. Rovnako ako 
pri verbálnom tak i pri neverbálnom prejave sú využívané prvky 
manipulácie. Veľmi často sa využíva i manipulácia prostredníctvom 
titulkov, ktorá býva efektívna, keďže titulok upúta pozornosť, je napísaný 
väčším zvýrazneným písmom, pôsobí emocionálne, v dôsledku čoho 
si ho ľudia zapamätajú. Klamlivé, zastierajúce a zavádzajúce titulky 
upútajú pozornosť recipientov a ovplyvňujú utváranie ich názoru na 
prezentovanú informáciu, bez ohľadu na samotný text správy, ktorý však 
býva veľakrát rovnako  manipulatívny.  

So snahou ovplyvňovať názory ľudí sa stretávame aj pokiaľ ide 
o vykresľovanie našej národnej osobnosti – Ľudovíta Štúra. Médiá 
využívajú viacero techník manipulácie, pomocou ktorých usmerňujú 
myslenie jednotlivcov, skupín a tak v konečnom dôsledku vplývajú 
na utváranie verejnej mienky o Ľudovítovi Štúrovi. Stretávame sa 
s titulkami: „ZAVRAŽDILI ŠTÚRA?“, „Šokujúce odhalenie! Ľudovít 
Štúr bol homosexuál.“, „True Štúr – neobvyklá dráma o záhadnej smrti 
Štúra“, „Všetci Štúrovi muži. A ženy“, „NEPOZNANÝ ŠTÚR. Neznášal 
Židov, pohŕdal Čechmi a Slovanov chcel dostať pod ruského cára“. 
Zverejňovaním takýchto titulkov však dochádza k mediálnej manipulácii 
verejnosti, ktorej sú podsúvané názory a myšlienky, nezakladajúce sa na 
historicky overiteľných faktoch. Sú klamlivé a zavádzajúce, no napriek 
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tomu prispievajú k vytváraniu predstavy o Štúrovi v očiach verejnosti, 
roky šíria nepravdivé fámy. Ľudia majú tendenciu takýmto informáciám 
uveriť, najmä ak je im predkladaná dlhší čas. Prostredníctvom 
manipulatívnych titulkov ale i samotným obsahom jednotlivých 
správ, kedy sú zverejňované neúplné, zavádzajúce informácie, je 
postupne médiami vytváraná mylná predstava o Štúrovi. Využívaním 
manipulatívnych metód média podsúvajú recipientom spôsob nazerania 
na jeho osobnosť.

V príspevku sme uviedli niekoľko príkladov mediálnej manipulácie, kedy 
sa prostredníctvom médií šíria nepodložené fámy o Štúrovi. Poukázali 
sme na techniky  mediálnej manipulácie v súvislosti s vytváraním obrazu 
o historickej osobnosti slovenských dejín, ktoré sú neustále využívané. 
Napriek niekoľkým snahám o vyvrátenie kolujúcich mýtov sa ani 
v súčasnosti zrejme nepodarí zabrániť šíriacej sa nepravdivej predstave 
o jeho živote, osobnosti a napokon i smrti. Na druhej strane, by sme 
nemali byť prekvapení, že dodnes existuje viacero otáznikov ohľadom 
osobnosti Ľ Štúra. 
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FENOMÉN BROADSHEET VS. TABLOID  
A ICH UPLATNENIE V DOMÁCEJ  

(SLOVENSKEJ) MEDIÁLNEJ PRAXI

BROADSHEET VS. TABLOID PHENOMENON  
AND ITS APPLICATION IN THE (SLOVAK)  

DOMESTIC PRACTICE

ANNA PREDMERSKÁ

Abstrakt:
Predkladaný text sa venuje problematike typologického vymedzenia, resp. 
klasifikácie dennej periodickej tlače na území Slovenskej republiky. Autorka 
zameriava pozornosť na dve nosné oblasti, ktoré reprezentujú diametrálne 
odlišné možnosti stvárňovania novinárskych (i nenovinárskych) textov a celkovú 
tvorbu novinárskych celkov – serióznu a bulvárnu tlač, resp. anglosaský koncept 
broadsheet vs. tabloid. V stručnosti spomína aj (na Slovensku doposiaľ neznámy 
a nezaradený) koncept tzv. mid-marketovej tlače. Definuje obsahové (zameranie) 
a formálne špecifiká (výber žurnalistických žánrov, vizuálne stvárnenie, grafická 
úprava a i.) týchto dvoch typov dennej tlače. 

Kľúčové slová: 
broadsheet, bulvárne periodiká, „nad prehybom“, periodická tlač, „pod 
prehybom“, seriózne periodiká, tabloid, reprezentanti domácej neserióznej tlače 
– Nový Čas, Plus 1 deň, reprezentanti domácej elitnej tlače – Sme, Pravda, Denník 
N, Hospodárske noviny, Šport.

Abstract:
This paper deals with the issues of typology definition, precisely classification 
of daily periodical press delivered on the territory of the Slovak Republic. The 
author focuses on two main groups represented by diametrically different 
possibilities of making journalistic (and non-journalistic) texts and overall 
production of newspapers – serious and tabloid press, precisely Anglo-Saxon 
concept of so-called mid-market press. It definies content (focus) and formal 
sizes (selection of journalistic genres, visual layout, graphic design, etc.) of these 
two types of daily press. 

Key words: 
above-the-fold, below-the fold, broadsheet, elite newspapers, periodical press, 
representatives of domestic tabloid press – Nový Čas, Plus 1 deň, representatives 
of domestic prestigious press – SME, Pravda, Denník N, Hospodárske noviny, 
tabloid. 
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Úvod

Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve č. 167/2008 
definuje periodickú tlač ako „noviny, časopisy alebo inú tlač, vydávanú 
pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej 
grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku“.1 Základným 
rozlíšením v súvislosti s periodickou tlačou je rozdelenie periodík do 
dvoch nosných skupín – na noviny a časopisy.

Typológia slovenskej periodickej tlače je pomerne podrobne 
rozpracovaná. Na základe členenia UNESCO rozlišujeme slovenskú 
periodickú tlač a jej reprezentantov podľa periodicity, tzn. frekvencie 
vychádzania (denníky – ranníky, poludníky, večerníky, dvojdenníky 
– obdenníky, týždenníky, desaťdenníky, dvojtýždenníky, mesačníky, 
dvojmesačníky, štvrťročníky, občasníky), podľa obsahového zamerania 
(periodiká pre širokú verejnosť – univerzálne, kultúrne a umelecké, 
populárno-odborné, programové, rodinné, zábavné, športové a pre 
turizmus, cirkevné a náboženské, pre zahraničie, inzertné, erotické 
a iné a periodiká pre špecifické skupiny čitateľov – odborné, vedecké, 
profesionálnych a občianskych skupín, podnikové a firemné, školské 
a iné) a podľa územného pôsobenia (ústredné, regionálne, lokálne).2

Dôležitou rozlišovacou kategóriou v rámci novinovej tlače je rozdelenie 
periodík na základe ich charakteru, výberu a formy stvárnenia 
podávaných informácií, pričom rozlišujeme seriózne a bulvárne tituly 
dennej tlače, resp. anglosaský koncept – broadsheet vs. tabloid. 

Pojem broadsheet a jeho aplikovanie v domácej mediálnej 
praxi

Pojmom broadsheet anglosaská teoretická reflexia označuje dva 
významné aspekty novinovej tlače: 
 1.  rozlíšenie veľkosti formátu novín („veľký“ formát, tzv. „svetový 

formát“) a
 2.  obsahové zameranie reprezentantov dennej periodickej tlače 

(v prípade broadsheetu ide o predstaviteľov serióznej žurnalistiky). 
1 Zákon o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve č. 167/2008 Z. z. z 9. 

apríla 2008.  [online]. [2016-10-12]. Dostupné na: <http://www.culture.
gov.sk/posobnost-ministerstva/media-audiovizia-a-autorske-pravo-/
media-a-audiovizia/pravny-ramec-ca.html>.

2 TUŠER, A.: Ako sa robia noviny. Bratislava : EUROKÓDEX, 2010, s. 40 – 41. 
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Názov „broadsheet“ v slovenskom jazyku teda označuje „noviny veľkého 
formátu“, tzn. reprezentanta periodickej tlače tlačeného na veľkom 
novinovom formáte. Veľkosť formátu (štandardný rozmer novín) sa 
však u jednotlivých periodík líši. Medzi typických reprezentantov 
veľkoplošne tlačenej dennej tlače na Slovensku patria: Denník N (32x47 
cm), Hospodárske noviny (32x47 cm), SME (29x39 cm), Šport (29x39 cm), 
ale paradoxne aj denník bulvárneho zamerania Plus jeden deň (29x39 
cm). Ich rozmery sa líšia aj v rámci Veľkej Británie (všeobecne uvádzaný 
rozmer je obvykle 60x75cm, pričom však súčasné periodiká preferujú 
a postupne prechádzajú na zmenšené formáty napr. denník The Guardian 
vychádza v rozmere 47x31 cm, The Independent v rozmere 37x29 cm)3, 
rovnako tak sa líšia aj pomery veľkostí novinových strán aj v ostatných 
krajinách Európy, ale aj celého sveta. 

Po obsahovej stránke v nich čitatelia nájdu primárne seriózne informácie 
(aj keď, samozrejme, nemožno opomenúť aktuálne a stále silnejúce trendy 
bulvarizácie, markantne sa prejavujúce aj v elitnej tlači, infotainmentu, 
vizualizácie, hybridizácie a i.), zamerané na domáce i zahraničné aktuálne 
dianie (politické, ekonomické, spoločenské, kultúrne, športové a i.). 
Z formálneho hľadiska dominujú spravodajské texty nad publicistickými 
(prevažujú krátke a rozšírené správy, referujúce správy a spravodajské 
interview, ale čoraz častejší je aj výskyt hybridných foriem žurnalistických 
žánrov – často prelínajúcich hranice spravodajstva a publicistiky). 
V porovnaní s bulvárnymi periodikami býva väčšina novinových textov 
elitných periodík informačne nasýtenejšia, a aj rozsahovo solídnejšia 
(charakteristická pre anglosaský koncept tzv. hard news). 

Vizuálna stránka nie je taká „útočná“ ako v prípade predstaviteľov 
bulvárnej tlače. Redakcie využívajú zväčša statickú a staticko-dynamickú 
štruktúru, menej pracujú s farbami, snažia sa o kultivovanejší prejav (tak 
v titulkoch, ktoré bývajú uvádzané bez opakovaných interpunkčných 
znamienok, výrazných farieb, rôznych typov písma, ako aj v samotných 
textoch – vynechávanie citovo podfarbených hodnotení v spravodajských 
textoch, slangu, hovorových a nespisovných slov a pod.). Počet novinových 
stĺpcov uverejňovaných na jednej novinovej strane sa aktuálne na území 
Slovenska pohybuje na číslach päť – šesť (tzn. 5 – 6 novinových stĺpcov 

3 Paper Sizes. Broadsheet. [online]. [2017-15-03]. Dostupné na: <http://
www.papersizes.org/newspaper-sizes.htm>; Cambrige Dictionary. 
Broadsheet. [online]. [2017-15-03]. Dostupné na: <http://dictionary.
cambridge.org/dictionary/english/broadsheet>; HARCUP, T.: Oxford 
Dictionary of Journalism. Oxford : Oxford university Press, 2014, s. 43. 
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na každej strane periodika). Špecifikom je v tomto prípade periodikum 
Denník N. Na jeho novinových stranách sa síce tiež nachádza šesť 
stĺpcov, ale len päť z nich má identickú veľkosť, šiesty je rozsahovo užší 
(konkrétne päť stĺpcov býva tlačených na „šírku“ 4,3 cm, jeden v „šírke“ 
2,5 cm, pričom v rámci tohto zúženého priestoru autori uverejňujú 
napr. citácie verejných činiteľov/významných osobností, nosné idey 
z novinových textov, dovysvetlenia textov a pod.). Najznámejšími 
reprezentantmi dennej periodickej serióznej tlače na území Slovenskej 
republiky sú denníky SME (komplikovaný proces vývoja, ale v súčasnej 
verzii na trhu existuje od r. 1993), Pravda (r. 1920, zaujímavosťou je, že 
od r. 1959 vychádzal vo formáte broadsheet, jeho súčasná tabloidová 
podoba sa do obehu dostala až v r. 2008), Hospodárske noviny (r. 1993), 
Šport (špecifické periodikum – jediný športový denník vychádzajúci na 
území SR, aktuálne, v júni r. 2017, dosiahne 70. výročie svojej existencie), 
Denník N (v onlinovej verzii začali redaktori uverejňovať články už 
v novembri r. 2014, v printovej podobe vychádza od januára r. 2015). 
Čitateľmi sú prevažne občania s dosiahnutým vyšším vzdelaním.

Výhodou tohto rozľahlého formátu je možnosť zložiť noviny na polovicu 
a nestratiť tým záujem potenciálnych čitateľov, keďže aj po preložení 
sú texty na novinových stranách informačne nasýtené a prehľadné. 
V tlačených periodikách v súvislosti s členením novín na dva celky (ktoré 
vznikajú automaticky po ich preložení na polovicu) teoretici rozoznávajú 
obsahy uverejňované tzv. above-the-fold a below-the fold. Vzhľadom na 
fakt, že above-the-fold, resp. nad prehybom je výrazné miesto, ktoré 
neunikne čitateľovej pozornosti, novinári sem zaraďujú najdôležitejšie 
(prípadne najzaujímavejšie, najšokujúcejšie, najpôsobivejšie) príbehy. 
Naopak, anglosaská prax v súvislosti s textami a ostatným materiálom 
uverejňovaným below-the-fold, resp. „pod prehybom“, tzn. v spodnej 
časti titulnej strany periodika, uverejňuje obvykle „odľahčenejšie“ texty 
(humorne ladené príbehy, obrazové prílohy, farebné fotografie a pod.), čím 
sa redakcie snažia zmierniť kontrast medzi „vážnymi“ a jednoduchšími 
témami, vďaka čomu „neubijú“ (potenciálneho) čitateľa.4 V súčasnosti 
(resp. už od 90-tych rokov) sa spojenia „above-the-fold“ a „below-the-
fold“ presunuli a využívajú aj v onlinovej žurnalistike. Pojmom above-

4 CAMBRIDGE DICTIONARY. Above-the-fold. [online]. [2017-28-02]. Dostupné 
na: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/above-the-fold>; 
CAMBRIDGE DICTIONARY. Below-the-fold. [online]. [2017-28-02]. Dostupné 
na: <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/above-the-fold>; 
HARCUP, T.: Oxford Dictionary of Journalism. Oxford : Oxford university 
Press, 2014, s. 1, 34. 
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the-fold žurnalisti označujú obsahy, ktoré čitateľ vidí automaticky po 
rozkliknutí požadovanej stránky bez toho, aby sa musel preklikávať 
ďalej. Below-the-fold, logicky, označuje obsahy (tak novinárskeho ako 
i nenovinárskeho charakteru), ku ktorým sa čitateľ musí „prescrolovať“. 
Práve preto je aj napr. inzercia, uverejňovaná above-the-fold zväčša 
podstatne finančne nákladnejšia, než inzertné plochy umiestnené below-
the-fold. 

„Mienkotvorné periodikum“ ako synonymum serióznej tlače

V súvislosti s používaním slovného spojenia „mienkotvorná tlač“ 
ako ekvivalentu „serióznych periodík“ by autorka rada podotkla, že 
nepovažuje ich používanie ako synonymických pomenovaní identického 
javu za správne. Viacerí autori ho síce často využívajú (napr. L. Šefčák, 
J. Sand a i.), avšak treba si uvedomiť skutočnosť, že na verejnú mienku 
majú vplyv aj bulvárne periodiká, ktoré sú, paradoxne, čítanejšie, takže 
je aj vyššia pravdepodobnosť, že má na recipientov ešte širší dosah, než 
elitná tlač. Práve z tohto dôvodu autorka v predkladanom príspevku 
pracuje s pojmami seriózna, prípadne elitná tlač. 

Pojem tabloid a jeho aplikovanie v domácej mediálnej praxi

Pojmom tabloid, rovnako ako v prípade broadsheetu, anglosaská 
teoretická reflexia označuje dva významné aspekty novinovej tlače: 
 1. veľkosť formátu novín („malý“ formát) a
 2.  obsahové zameranie reprezentantov dennej periodickej tlače 

(reprezentanti bulvárnej tlače). 

Tabloidom sa teda pôvodne označovali periodiká vychádzajúce na malom 
novinovom formáte (opäť, jednotlivé veľkosti predstaviteľov bulvárnej 
tlače sa vzájomne líšia – v rámci Európy poznáme napr. bulvárnu tlač 
vychádzajúcu na novinovom papieri v rozmeroch 280 x 280 mm, 
430 x 280 mm, 300 x 400 mm)5. Používal sa na viditeľné odlíšenie od 
predstaviteľov serióznej tlače (keďže tvorili omnoho menej ako polovicu 
formátu broadsheet), ale zároveň reflektovali aj požiadavku zo strany 

5 Paper Sizes. Tabloid. [online]. [2017-16-03]. Dostupné na: <http://www.
papersizes.org/newspaper-sizes.htm>; Merriam-Webster. Tabloid. [online]. 
[2017-16-03]. Dostupné na: <https://www.merriam-webster.com/
dictionary/tabloid>; HARCUP, T.: Oxford Dictionary of Journalism. Oxford : 
Oxford university Press, 2014, s. 296 – 297. 
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čitateľskej obce, ktorá preferovala „kompaktnejšie“ tituly, ľahko prenosné 
a čitateľné aj napr. v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.

Po obsahovej stránke tieto periodiká mali a stále majú na rozdiel od 
predstaviteľov serióznej tlače odlišný charakter – zameriavali sa na 
senzáciechtivé témy, škandály, odkrývanie súkromia významných postáv 
verejného života (politikov, hercov, spevákov, moderátorov, tanečníkov, 
režisérov, umelcov, športovcov a i.), šoubiznis, faux pas, klebety, aféry, 
kontroverzné témy, preferujú tzv. „human interest stories“, tzn. všeľudské 
príbehy, kriminálne príbehy i. 

Ich špecifické zameranie sa odráža aj na formálnej stránke. Preferujú 
kratšie novinové texty, než v prípade serióznych periodík. Rovnako 
ako pri serióznych tituloch dennej novinovej tlače, zo žánrologického 
hľadiska prevládajú spravodajské texty nad publicistickými. Majú 
však odlišný charakter. Zvyčajne sú spracúvané „ľahším“ spôsobom – 
anglosaský koncept tzv. „soft news“ a „features“, tzn. ponúkajú odľahčené 
spravodajské žánre, resp. modifikované seriózne spravodajstvo 
prispôsobené potrebám „priemerných“ (väčšinou s nižším vzdelaním) 
ľudí. Dominujú krátke a rozšírené správy, riporty a spravodajské 
rozhovory, pričom v nich nebývajú stopercentne dodržané spravodajské 
atribúty a zásady (čitatelia v nich nájdu na city útočiace vyjadrenia, 
prifarbené tvrdenia, informácie vytrhnuté z kontextu, polopravdy, ale 
neraz aj subjektívne súdy). Veľmi silným prvkom je aj infotainment, 
zahrnutý v množstve novinárskych prejavov. 

S vyššie uvádzanými skutočnosťami súvisí aj vizuálna stránka bulvárnych 
periodík – dominuje dynamická grafická štruktúra, využívanie 
rozmanitých farieb, rôznych typov a veľkostí písma, špecifické titulky 
(využívajúce množstvo interpunkčných znamienok, úryvky z citácií, 
často vytrhnuté z kontextu a pod.), ale aj bohaté sprievodné materiály 
(fotografie, ilustrácie, vizualizácie napr. dopravných nehôd či trestných 
činov, tabuľky, grafy a i.). Najznámejšími reprezentantmi dennej 
periodickej bulvárnej tlače na území Slovenskej republiky sú denníky 
Nový Čas (na trhu od r. 1991)6 a Plus jeden deň (na trhu od r. 2006). 

6 Pozri aj: LINCÉNY, M., KOHUŤÁR, M.: Fenomén bulvár na Slovensku. 
Bratislava : IRIS, 2009.
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Tabuľka 1 Komparatívne vymedzenie nosných znakov serióznej 
(broadsheet) a bulvárnej (tabloid) tlače v domácom (slovenskom) 
prostredí

Broadsheet Tabloid
Veľkosť/formát 
novín

Denník N – 47x32cm
Hospodárske noviny – 47x32 cm
SME – 39x29 cm
Šport – 39x29cm

Nový Čas – 31x24cm

Synonymické 
pomenovania – 
Slovensko

elitné periodiká
prestížne periodiká
seriózne periodiká
(mienkotvorné periodiká – pozri 
podkapitolu 1.1)

bulvárne periodiká
masové periodiká
neseriózne periodiká
reprezentanti tzv. kedysi 
nazývanej žltej žurnalistiky

Synonymické 
pomenovania – svet

elite newspapers, 
serious newspapers, 
quality newspapers – quality press 
– qualities, 
prestigious press – prestige press, 
respectable newspapers, influential 
press, 
hovorovo aj heavies, qualitoids

tabloids
red-tops (pomenovanie 
vzniklo vzhľadom na 
červenú farbu, ktorou 
bývali uverejňované titulky 
v bulvárnych periodikách)
sensational press
penny press
yellow press
popular press

Obsahová náplň zameranie pozornosti na: 
dôležité informácie

zameranie pozornosti na: 
zaujímavé (šokujúce) 
informácie

Layout statická, prípadne staticko-
dynamická grafika (strohejšie 
používanie farieb, rozloženie textov, 
kultivovanejšie titulky)

dynamická grafika
(práca s farbami, rôznymi 
typmi písma, veľké 
množstvo sprievodných 
obrazových príloh)

Prevaha 
žurnalistických 
žánrov

spravodajské žánre
(objektívna reflexia aktuálnych 
dôležitých problémov)

spravodajské žánre
s prvkami infotainmentu 
a subjektívnych prvkov

Počty novinových 
stĺpcov

SME – 6
Denník N – 5,5
Pravda – 5
Hospodárske noviny – 6
Šport – 6

Nový Čas – 5
Plus jeden deň – 6

Reprezentanti na 
území SR
(obsahové 
zameranie)

SME
Denník N
Pravda
Hospodárske noviny

Nový Čas
Plus jeden deň 

Reprezentanti – 
svet, napr. 

VB: Daily Telegraph, 
The Times, 
Financial Times, 
The Guardian, 
The Independent
USA: The Wall Street Journal, The 
New York Times 

VB: The Sun, 
Daily Mirror,
The Star.
USA: New York post, 
Newsday, 
Daily News, 
Boston-Herlad, 
The Citizen´s Voice

Zdroj: Vlastné spracovanie autorky. 



BUDÚCNOSŤ VPLYVU MÉDIÍ

191

Pojem „mid-market“

Vyššie uvedený pojem nie je na území Slovenskej republiky známy ani 
používaný. Ide o tzv. „stredný prúd“ tlače, ktorý vznikol a etabloval sa 
v priebehu 80. rokov 20. storočia vo Veľkej Británii. Je to medzistupeň 
medzi elitnými a bulvárnymi periodikami, nazývaný mid-marketovou, 
resp. middle-marketovou tlačou. Snúbi charakteristiky oboch predošlých 
skupín a snaží sa vytvoriť pre čitateľa informačne nasýtené, no zároveň 
vizuálne atraktívne periodiká. 

Ako spomínajú autori J. Vojtek – R. Komloš, po obsahovej stránke sa prikláňa 
k tzv. qualities (tzn. reprezentantom serióznej tlače), keďže informuje 
aj o závažných celospoločenských témach, prináša aj hĺbkové analýzy 
dôležitých udalostí, v rámci textov dominuje seriózne spravodajstvo. 
Formálnou stránkou sa však približuje viac predstaviteľom bulvárnej 
tlače, napr. stavia na výrazných vizuálnych prvkoch, používa „ukričané“ 
titulky, preferuje praktický tabloidový formát, na svojich stranách 
využíva dynamickú grafickú štruktúru. Čitateľmi sú obvykle občania 
strednej vrstvy s primeraným príjmom a dosiahnutým vzdelaním, 
pričom dominujú ženy. Typickými reprezentantmi v rámci Spojeného 
kráľovstva sú napr. denníky Daily Mail, Daily Express a nedeľníky Mail on 
Sunday, Sunday Express.7

Bolo by vhodné zvážiť doplnenie, resp. prekategorizovanie aktuálnej 
domácej (slovenskej) typológie dennej tlače. Autorka príspevku sa 
domnieva, že viaceré z titulov serióznej dennej tlače by kvôli aktuálnym 
trendom (bulvarizácia, vizualizácia, hybridizácia a i.) prešli práve do 
kategórie mid-marketovej tlače, napr. denníky SME, Pravda, Denník N či 
Šport. 

Záver

Autorka vo vyššie uvedenom texte definovala nosné rozdiely medzi 
dvomi typologicky odlišnými reprezentantmi dennej periodickej tlače 
– serióznymi a bulvárnymi periodikami, vychádzajúcimi na území 
Slovenskej republiky, pričom spomenula aj „stredný prúd“, využívaný 
v anglicky písanom novinárstve, tzv. mid-marketovú tlač. Pozornosť 
zamerala primárne na obsahové a formálne rozdiely. 
7 VOJTEK, J – KOMLOŠ. R.: Od Lorda Northcliffa po Ruperta Murdocha: Vznik, 

vývoj a súčasnosť modernej štruktúry britských novín, 1870-2010. Trnava : 
Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2013, s. 84 – 85.
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Po obsahovej stránke možno spomínané kategórie dennej tlače odlíšiť 
výberom tém. V prípade serióznych periodík ide o prezentovanie udalostí, 
ktoré majú celospoločenský význam (tak spoločenského, politického, 
ekonomického, kultúrneho, športového a i. charakteru). Čitateľ, obvykle 
občan s dosiahnutým vyšším vzdelaním (pri ktorom sa očakáva, že 
má vyšší záujem o verejné záležitosti než odoberateľ bulvárnej tlače) 
a vyšším príjmom, od nich očakáva seriózny prístup k zobrazovaným 
udalostiam, dôsledné overovanie informačných zdrojov, kultivovaný 
jazykový prejav. Možno konštatovať, že výber predkladaných tém spája 
spoločný atribút – záujem o budúcnosť, o dôsledky aktuálneho diania.

Pri bulvárnych tituloch recipienti dostávajú informácie „senzačného“ 
charakteru (týkajúce sa životov aktuálne proklamovaných „celebrít“ – či 
už zo sveta umenia, šoubiznisu, politiky, športu a i.). Typickými prvkami 
sú klebety, polopravdy, aféry, kontroverzné témy a i. 

V súvislosti s formálnymi charakteristikami vyššie spomínaných titulov, 
pre seriózne periodiká je typická statická, prípadne staticko-dynamická 
grafika (strohejšie používanie farieb, rozloženie textov, kultivovanejšie 
titulky – obvykle bez interpunkčných znamienok, prehnaných emócií 
a pod.). Bulvárne periodiká zase stavajú na dynamickej grafike (výrazná 
práca s farbami, rôznymi typmi písma, „ukričané“ titulky – tzn. napr. 
časté zvolacie vety, otázky, využívanie viacerých po sebe nasledujúcich 
interpunkčných znamienok, veľké množstvo sprievodných obrazových 
príloh a i.). 

Aktuálny a neustále silnejúci trend bulvarizácie a vizualizácie sa 
prejavuje v oboch typoch tlače, avšak v odlišnej miere. Kým u serióznych 
periodík stále dominujú novinové texty nad obrazovými prílohami, 
v prípade bulvárnych periodík redakcie preferujú väčšie množstvo (aj 
keď často menej kvalitného, rozrastrovaného) obrazového materiálu 
(tzn. detaily hoci nekvalitných fotografií, doplnené ilustrácie, fotopríbehy 
a pod.), mieru textových polí minimalizujú. z Z pohľadu žurnalistických 
žánrov prevládajú v tituloch dennej periodickej tlače v oboch prípadoch 
spravodajské novinárske útvary nad publicistickými, avšak opäť 
s viacerými odchýlkami. V  bulvárnej tlači sa redaktori úzkostlivo 
nepridŕžajú spravodajských atribútov (A. Tušer vymedzil 6 nosných: 
aktuálnosť, profesionálnosť, objektívnosť, pohotovosť, stručnosť, 
zrozumiteľnosť8), hlavne v prípade objektívnosti možno pri množstve 
textov polemizovať, či boli zvolené vhodné výrazové prostriedky, pretože 
8 TUŠER, A.: Ako sa robia noviny. Bratislava : EUROKÓDEX, 2010, s. 128 – 129. 
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redaktor by nemal manipulovať čitateľom (najčastejšie je tento problém 
badateľný napr. pri využívaní hodnotiacich prídavných mien ako napr. 
šikovný futbalista, pekná moderátorka, bohatý politik a pod.). Čo sa týka 
princípov výstavby správ (chronologický, logický, emfatický), v praxi sa 
stretávame so všetkými tromi. V serióznych periodikách zväčša dominuje 
logický, tzn. postupnosť informácií od najdôležitejších po najmenej 
podstatné, ale podľa typu a charakteru správy sa možno stretnúť aj 
s chronologickým, či emfatickým postupom výstavby. V  bulvárnych 
tituloch bývajú správy vystavané dynamickým (emfatickým) postupom, 
tzn. od najzaujímavejšej informácie po najmenej prekvapivú. 
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K PROBLÉMU VNÍMANIA KYBERNETICKÉHO 
ORGANIZMU A KULTU TELA Z POHĽADU FEMINISTICKEJ 

FILOZOFIE – TEORETICKÁ REFLEXIA

THE ISSUE OF CYBERNETICS ORGANISM AND THE 
“BODY CULT” FROM THE PERSPECTIVE OF FEMINIST 

PHILOSOPHY – THE THEORETICAL REFLECTION

LENKA RUSŇÁKOVÁ

Abstrakt: 
Doterajšie úvahy o postavení identity človeka boli prekonané a ich kontext 
sa posunul smerom vpred. Kyberpriestor digitálnych médií sa dostal mimo 
kategóriu „mentálneho a psychologického priestoru“, vďaka čomu sa medzník 
medzi znakom a realitou znova trochu viac zahmlil. Na konci 20. storočia 
začal diskurz o ľudskej identite sledovať viacero podstatných smerov, pričom 
významné miesto v skúmaní fenoménu kybernetického organizmu a s ním 
súvisiaceho kultu tela zohráva práve feministická filozofia. Cieľom príspevku je na 
základe metód logickej analýzy textu identifikovať a zdôvodniť všetky podstatné 
zmeny, ktoré sa dejú s identitou človeka pod vplyvom kyberpriestoru digitálnych 
médií. Nazeranie na problematiku kybernetického organizmu a kultu tela/ krásy 
z perspektívy feministickej filozofie zostáva predmetom diskurzívnej analýzy. 
V rámci príspevku definujeme pojmy “kyborg”, „kybernetický organizmus“, 
„krása“ a ďalšie súvisiace termíny, pričom poukazujeme na ich vzájomnú 
kauzálnosť. Daný teoretický koncept následne rozširujeme feministickými víziami 
D. J. Harawayovej, S. Turkleovej, N. K. Haylesovej a N. Wolfovej o kybernetickom 
organizme, postčloveku, fenoméne kultu tela a tiež mýtuse krásy. 

Kľúčové slová: 
feministická filozofia, identita, kult tela, kybernetický organizmus, kyberpriestor 
digitálnych médií, kyborg, mýtus krásy, postčlovek, robotika, transhumanizmus

Abstract:
Previous considerations about the status of human identity have been overcome 
and its context has been moved forward. The cyberspace of digital media has 
got out of the “mental and psychological space” category – the relationship 
between sign and reality is even more unclear. At the end of the 20th century, 
the discourse of human identity began to observe a number of substantial 
discourses. A significant role in the process of studying a cybernetics organism 
phenomena and related cult of the body belongs to the feminist philosophy. The 
mail goal of the paper is to identify and explain all significant changes with the 
human identity, especially under the influence of digital media cyberspace. For 
these purposes we use the methods of logical analysis of the text. The issue of 
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the cybernetics organism and the cult of the body/ beauty remains a subject of 
discourse analysis. Within the paper we define some terms such as “cyborg”, 
“cybernetics organism”, “beauty” and others. We point out their mutual causality 
by using the main theoretical concepts of cybernetics organism, posthuman, cult 
of the body and myth of beauty (D. J. Haraway, S. Turkle, N. K. Hayles and N. Wolf).

Keywords:
cult of the body, cyborg, cybernetics organism, cyberspace of digital media, feminist 
philosophy, identity, myth of beauty, posthuman, robotics, transhumanism

ÚVOD

Obrazy, osobitne obrazy tela, dominujú v súčasných digitálnych médiách. 
Reprezentované obrazy sú koncipované tak, aby zdôraznili krásu, 
mladosť a erotickosť. Možnosť transformácie ľudského indivídua na 
základe takýchto vyobrazení presahuje kultúru. Na jednej strane sú 
drobné úpravy, ako napríklad účesy, líčenie a obliekanie, považované za 
spoločensky prijateľné, ba dokonca až žiaduce. Na druhej strane je proces 
seba-transformácie vnímaný ako nebezpečný – tento „strach z premeny“ 
nachádzame už v mýtoch a legendách. Teoretici N. Yee a J. Bailenson 
uvádzajú príklad vlkolakov a upírov z Európy, japonských „kitsune“ (líšok, 
ktoré na seba môžu vziať ľudskú podobu), boha Lokiho zo severskej 
mytológie či boha Protea z gréckej mytológie.1 A aj napriek skutočnosti, 
že extrémne premeny tela človeka sú finančne (napr. plastická chirurgia), 
prípadne realizačne nesmierne náročné (napr. chirurgická operácia zmeny 
pohlavia, pretvorenie človeka do podoby kybernetického organizmu 
a podobne), dochádza k neustálim transformáciám vzhľadu ľudského 
indivídua. Zdôrazňujeme predovšetkým kreovanie multiplikovaných 
virtuálnych identít prostredníctvom využívania digitálnych médií. 

J. Schell dokonca hovorí o dni, keď budú virtuálne identity také 
realistické, že budú môcť fyzicky „prebývať“ v každodennom živote 
človeka. Keď sa to raz stane, treba zachovať opatrnosť, pretože postavy, 
ktoré kedysi boli vnímané ako znaky, sa môžu stať skutočnosťou 
samou.2 Kultúra digitálnych médií v tejto súvislosti vyzdvihuje fenomén 
kyborgizmu s jeho víziou postupného stierania hraníc medzi človekom 
1 YEE, N., BAILENSON, J.: The Proteus Effect: The Effect of Transformed Self-

Representation on Behavior. In Human Communication Research, 2007, 
33/2007, s. 271.

2 SCHELL, J.: The Art of Game Design: A Book of Lenses. Amsterdam, 
Boston : Elsevier, 2008, s. 328.



BUDÚCNOSŤ VPLYVU MÉDIÍ

197

a strojom utváraním tzv. kybernetického organizmu.3 Pod pojmom 
„kybernetický organizmus“, skrátene „kyborg“, rozumieme jedinca 
s kybernetickou identitou – bytosť s umelou inteligenciou. Kyborg je 
definovaný ako hybrid človeka a počítača, prípadne človek vylepšený 
umelými súčasťami. Ide teda o teoretický koncept, ktorý sa vyvinul 
v oblasti kybernetiky radikálne formujúc diskurzy obklopujúce nové 
médiá. Od ranných šesťdesiatych rokov žil kybor svoj symbolický 
život, ktorý slúžil ako symptomatická paralela kultúrneho vývoja 
nových digitálnych komunikačných technológií. Kyborg sa premenil 
z určitého kybernetického konceptu v popkultúrny, fiktívny fenomén, 
postštrukturalistický a feministický mikropolitický projekt novej, 
hybridnej identity.4 

Existencia inteligentných strojov a kyborgov s nesmrteľnou mysľou je 
predmetom záujmu niektorých kognitívnych vied a filozofických smerov 
– vzostup robotiky a s ním spojeného transhumanizmu nás núti uvažovať 
o otázkach ľudskej identity ešte detailnejšie.5 Magická prepojenosť tém 
identita – telesnosť – médium (technológia) a tendencia vyzdvihovať 
reprezentované telo nad telo fyzické sa stáva ústredným problémom 
feministickej filozofie.

Feministická filozofia je alternatívny filozofický prúd druhej polovice 
dvadsiateho storočia, ktorý korešponduje s obdobím postmodernizmu. 
Primárnym cieľom feministickej filozofie je radikálne prehodnotenie 
patriarchálneho hodnotového systému hľadaním ženskej identity 
cez telo, sexualitu, emócie a intuíciu. Ide o výzvu „myslieť cez telo“ 
a dištancovať sa od mužskej racionality.6 Vďaka dvom desaťročiam 
radikálneho hnutia, ktoré nasledovali po znovuzrodení feminizmu 
začiatkom sedemdesiatych rokov, sa ženy „tešia“ zo slobôd, aké doteraz 
nemali (napr. uzákonenie niektorých občianskych práv, právo študovať, 

3 CREEBER, G.: Digital Theory: Theorizing New Media. In CREEBER, G., 
MARTIN, R.: Digital Cultures: Understanding New Media. Berkshire : Open 
University Press, 2009, s. 17.

4 MACEK, J.: Kyborg aneb cesta tam a zase zpátky. In Umění a nová média. 
Brno : MU v Brně, 2011, s. 128.

5 GERACI, M. R.: Apocalyptic AI. Visions of Heaven in Robotics Artificial 
Intelligence, and Virtual Reality. Oxford : Oxford University Press, 2010, 
s. 138.

6 GÁLIK, S.: Postmoderná filozofia – feministická filozofia a ekofilozofia. 
Prednáška uskutočnená v rámci predmetu filozofia 20. storočia II. dňa 
28.03.2017 na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.
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vykonávať podnikanie atď.), no podľa N. Wolfovej sa ženy napriek 
uvedeným právam nepovažujú za také slobodné, akoby chceli. Teoretička 
tvrdí, že čím viac právnych a materiálnych prekážok ženy prekonali, 
tým prísnejšie, náročnejšie a krutejšie obrazy ženskej krásy sa na nich 
„uvalili“.7 Stratégiou feministickej filozofie sa z uvedeného dôvodu stáva 
snaha odhaliť sexistické a rasistické obsahy, industrializáciu vedy, vplyv 
štátu, pôsobenie ekonomických a politických záujmov na teoretické 
koncepty. Cieľom načrtnutých výskumných stratégií nie je snaha 
nahradiť vedu novou „ženskou“ teóriou poznania; práce predstaviteliek 
feministickej filozofie sú akýmsi pokusom o naznačenie feministických 
perspektív obnovenia vedy. Do popredia sa dostáva túžba vykonať vo 
vede zásadné zmeny.8 

Doterajší priebeh diskusií prezrádza, že nemožno hovoriť o jednom 
feminizme, jednotnej teórii či smere bádania, ale že okrem bohatosti je 
tu nápaditá aj otvorenosť a živosť diskurzov vychádzajúcich z rozličných 
teoretických a praktických podnetov. Vnútri feministickej filozofie 
rozoznávame tri podstatné smery: liberálny, resp. humanistický smer 
(zaistenie rovnoprávnosti žien v pozícii s mužmi – S. Firestonová, 
B. Friedanová, K. Milletová), marxistický, resp. socialistický smer 
(ekonomické pomery a ich vplyv na sociálne postavenie a rolu žien 
v spoločnosti – J. Mitchellová) a radikálny smer (patriarchálna rodina 
ako sociálny faktor útlaku žien – M. Dalová, G. Lloydová). V súčasnosti 
sa zvykne hovoriť aj o postmodernom prúde, ktorého autorky (napr. 
H. Cixoussová, J. Kristevová a iné) „bojujú“ napríklad za rozvíjanie 
špecifického ženského písania a hovorenia, dožadujú sa revolúcie 
patriarchálneho symbolického poriadku či zdôrazňujú prítomnosť 
hodnotových, rodových, kultúrnych a sociálnych „zaujatostí“ vo 
vedeckom poznaní.9

7 WOLF, N.: Mýtus krásy. Ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám. 
Bratislava : Aspekt, 2000, s. 11.

8 GÁLIK, S.: Postmoderná filozofia – feministická filozofia a ekofilozofia. 
Prednáška uskutočnená v rámci predmetu filozofia 20. storočia II. dňa 
28.03.2017 na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave.

9 Pozri: KICZKOVÁ, Z.: Jej inakosť, jej identita? In FARKAŠOVÁ, E., KALICKÁ, 
Z., KICZKOVÁ, Z.: Herta Nagl-Docekalová, Brigitte Weisshauptová, Evelyn 
Fox-Kellerová, Lorraine Codeová – Štyri pohľady do feministickej filozofie. 
Bratislava : Archa, 1994, s. 8; FARKAŠOVÁ, E.: Jej svet, jej teória? In 
FARKAŠOVÁ, E., KALICKÁ, Z., KICZKOVÁ, Z.: Herta Nagl-Docekalová, Brigitte 
Weisshauptová, Evelyn Fox-Kellerová, Lorraine Codeová – Štyri pohľady do 
feministickej filozofie. Bratislava : Archa, 1994, s. 60, 61, 70.
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Na konci dvadsiateho storočia postmoderná feministická filozofia 
rozšírila predmet svojho skúmania o diskurz virtuálnej telesnej identity 
a kyborgizmu s cieľom reinterpretácie pojmu „identita“ vo vzťahu 
k bytiu ženy. V centre jej analýz sa ocitla aj otázka ženského tela.10 Toto 
postmoderné smerovanie vo výskume feministickej filozofie sa stáva pre 
náš príspevok smerodajné.

Hlavným cieľom príspevku je reflektovanie problematiky vplyvu 
reprezentovaných obrazov na konštruovanie multiplikovaných 
virtuálnych identít, kybernetického organizmu, kultu tela a krásy 
z pohľadu feministickej filozofie. Štúdium odbornej literatúry a teoretická 
reflexia získaných poznatkov dopomôže k naplneniu vymedzeného 
cieľa. Príspevok vychádza z odborných publikácií v podobe monografií, 
zborníkov a časopisov. Primárnymi zdrojmi sú monografie, eseje 
a teoretické koncepcie, ktorých autorkami sú predstaviteľky feministickej 
filozofie – D. J. Harawayová, S. Turkleová, N. K. Haylesová a N. Wolfová.

V úvodnej časti predkladanej štúdie približujeme feministické vízie 
D. J. Harawayovej o prepojení človeka a technológií v identitu kyborga. 
Ďalej objasňujeme problematiku vplyvu virtuálna na formovanie 
„spoločenských robotov“ a medziľudských vzťahov v kontexte 
teoretických koncepcií S. Turkleovej. V tretej časti príspevku sa 
zaoberáme otázkou kompaktného poňatia moderného subjektu v podobe 
postčloveka. Náhľadom do odborných publikácii N. K. Haylesovej 
podávame dôkaz o intenzite vplyvu médií na konštruovanie „ja“ človeka, 
pričom reflektujeme kritický pohľad autorky na tézu posthumanizmu 
M. McLuhana. Osobitnú pozornosť venujeme záverečnej časti príspevku, 
v rámci ktorej analyzujeme fenomén kultu krásy a dokonalého tela 
z pohľadu filozofie N. Wolfovej, G. Lipovetského, U. Eca a ďalších 
významných postmoderných teoretikov.

10 Pozri: THORNHAM, S.: Postmodernism and Feminism (or: Repairing 
Our Own Cars). In SIM, S.: The Routledge Companion to Postmodernism. 
Londýn, New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2001, s. 41, 194; 
LIPOVETSKY, G.: Třetí žena. Neměnnost a proměny ženství. Praha : Prostor, 
2000, s. 65; KICZKOVÁ, Z.: Jej inakosť, jej identita? In FARKAŠOVÁ, E., 
KALICKÁ, Z., KICZKOVÁ, Z.: Herta Nagl-Docekalová, Brigitte Weisshauptová, 
Evelyn Fox-Kellerová, Lorraine Codeová – Štyri pohľady do feministickej 
filozofie. Bratislava : Archa, 1994, s. 7.
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1  Feministická vízia o prepojení človeka a technológií 
v identitu kyborga (D. J. Harawayová)

D. J. Harawayová je profesorkou histórie a feministickej teórie na 
kalifornskej univerzite. Jej výskumná činnosť sa dotýka kulturálnych, 
genderových štúdií, literatúry, politológie, filozofie, primatológie a tiež 
informačnej vedy. Autorka sa v rámci svojho výskumu zameriava 
predovšetkým na identifikáciu sociálneho a kultúrneho pohybu 
industriálnej spoločnosti v polymorfný informačný systém, pričom 
zdôrazňuje sériu transformácií, ktoré vytvárajú sieť moci medzi 
politikou vedy a technológiou. Napriek širokému multidisciplinárnemu 
záberu sa teoretička preslávila najmä presadzovaním feministickej vízie 
o prepojení človeka a technológie v identitu kyborga.11

Kyborg podľa D. J. Harawayovej stvárňuje akúsi metaforou odporu 
voči genderovej dichotómii a totalite kategórií určujúcich identitu. 
Stále napätie medzi pohlaviami sa vďaka konceptu kyborga uvoľňuje – 
kyborg je medzistupňom, a teda prechodným štádiom medzi mužským 
a ženským, resp. medzi umelým a prirodzeným.12 Na základe uvedeného 
možno konštatovať, že kybernetický organizmus je niečo neprirodzené, 
čo však nebráni tomu, aby sa daný „zjav modernej doby“ stal 
neoddeliteľnou súčasťou ľudskej civilizácie. Napríklad žáner „science 
fiction“ je plný kyborgov – stvorení zároveň animálnych a mechanických, 
ktoré obývajú svety prirodzené i zostrojené. Dokonca aj v modernej 
medicíne sú kyborgovia, a teda spojenia živého organizmu a stroja, v plnej 
miere obsiahnutí. Koncom dvadsiateho storočia sme sa tak podľa D. J. 
Harawayovej všetci stali chimérami, teoretizovanými a fabrikovanými 
hybridmi – stali sme sa kyborgami. Kyborg je našou ontológiou – stroj 
sme my sami, naše procesy, naša telesná stránka. Stroje nám nevládnu 
ani nehrozia. My sme zodpovední za hranice, my sme totiž strojmi. Mýtus 
kyborga je vlastne víziou o prekračovaní hraníc, o mocných spojeniach 
a nebezpečných možnostiach, ktoré ľudia môžu progresívne skúmať 
a negatívne či pozitívne ich využiť vo svoj prospech či pre potreby celej 

11 Pozri: Donna Haraway. [online]. [2017-04-02]. Dostupné na: <https://
monoskop.org/Donna_Haraway>; KOBÍKOVÁ, Z.: Haraway, Donna (1944). 
[online]. [2017-04-02]. Dostupné na: <http://rpm.fss.muni.cz/Revue/
Heslar/haraway.htm>.

12 HARAWAY, J. D.: A Cyborg Manifesto. Science, Technology and Socialist-
Feminism in the Late Twentieth Century. [online]. [2017-04-02]. 
Dostupné na: <http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Haraway-
CyborgManifesto-1.pdf>.
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spoločnosti. V ideálnom prípade by svet kyborgov mohol poskytnúť 
kontrolu nad planétou. V nemalej miere by tiež mohol stvárňovať 
sociálne či telesné identity, v ktorých sa ľudia neboja čiastočných identít 
a súvisiacich protikladných stanovísk.13 

Kyborg je záležitosťou fikcie a životnej skúsenosti s priamym dosahom 
na zmenu ženského princípu. Identita kyborga narúša opozíciu ženstva 
a mužstva prítomnosťou technologických prvkov; je východiskom 
z inak neprekonateľného napätia medzi rodmi. Ide o „boj o život 
a smrť“, výsledkom ktorého je konečné obsiahnutie ženských tiel 
v tzv. „maskulínnych vojnových orgiách“.14 D. J. Harawayová svojou 
feministickou víziou priznáva ženám schopnosť intímneho prepojenia 
s technológiami. Cieľom uvedených transformačných procesov je 
snaha o vytvorenie tzv. post-genderového sveta. Autorka na záver 
dodáva odvážne tvrdenie o tom, že multiplikácia identít do podoby 
bezgenderových kybernetických organizmov nie je priestorom pre 
apokalyptické predstavy, ale predikciou „dejín našej spásy“.15

Ústredná stať D. J. Harawayovej The Cyborg Manifesto bola napísaná 
v mierne zúfalej snahe autorky udržať pohromade pre ľudí nemožné 
veci – človeka a kyborga. Teoretička sa v práci snaží podkopať tento 
dualizmus; pokúša sa tiež pochopiť pozíciu kyborga ako postavu nádeje, 
nie ako zdroj apokalypsy. Sama D. J. Harawayová zdôrazňuje, že jej 
esej chce obhajovať radosť zo stierania hraníc a zodpovednosť pri ich 
vytváraní. Zároveň má záujem objasniť utopickú tradíciu zobrazovania 
sveta bez genderu – metaforika kyborgov totiž môže naznačiť cestu 
z „bludiska dualizmov“.16 Či je skutočne možné dosiahnuť stav rovnováhy 
medzi dvoma tak odlišnými identitami – mužskou a ženskou, umelou 
a prirodzenou – to nemožno definitívne potvrdiť. Problematika telesnosti 
a identity sa z uvedeného dôvodu stáva predmetom viacerých diskurzov.
13 HARAWAY, J. D.: Manifest kyborgů: věda, technologie a socialistictký 

feminismus ke konci dvacátého století. In Sborník prací Fakulty sociálních 
studií Brněnské University. Sociální Studia. Brno : Brnenská Univerzita 
v Brne, 2002, 7/2002, s. 52-57.

14 HARAWAY, J. D.: The Haraway Reader. New York, London : Routledge, 2004, 
s. 8.

15 HARAWAY, J. D.: Simians, Cyborgs, and Women. The Reinvention of Nature. 
New York, Oson : Routledge, 1991, s. 157-158.

16 HARAWAY, J. D.: Manifest kyborgů: věda, technologie a socialistictký 
feminismus ke konci dvacátého století. In Sborník prací Fakulty sociálních 
studií Brněnské University. Sociální Studia. Brno : Brnenská Univerzita 
v Brne, 2002, 7/2002, s. 52, 57.
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2  Vplyv virtuálna na formovanie „spoločenských robotov“ 
a medziľudských vzťahov (S. Turkleová)

Významná americká sociologička, psychologička a antropologička S. 
Turkleová sa v rámci svojej vedeckej činnosti zameriava na skúmanie 
fenoménu vytvárania a budovania technologických objektov chápaných 
v zmysle tzv. „spoločenských robotov“; zároveň pozoruje i hĺbku 
prepojenia ľudí s ich virtuálnymi charaktermi a v nemalej miere sa 
zaujíma aj otázkou, ako nové technológie menia spôsob myslenia 
a konštruovania medziľudských vzťahov.17

Ako vraví S. Turkleová, v kyberpriestore je telo reprezentované určitým 
textuálnym popisom. Skutočnosť, že sebaprezentácia cez virtuálny 
obraz človeka je ukotvená v texte, predstavuje výborný prostriedok 
jednoduchšieho zoznámenia sa s inými ľuďmi alebo dosiahnutia 
dokonalejšieho (virtuálneho) tela. Onlinové služby svojim používateľom 
poskytujú možnosť vystupovať pod rôznymi multiplikovanými verziami 
ich „ja“. Ide o akési „hranie sa z identitou“ či vytváranie nových virtuálnych, 
prípadne kybernetických organizmov (angl. „role-playing“).18 Za 
daný stav sú zodpovedné digitálne médiá, ktoré skúsenosť s identitou 
konkretizujú – ľudia cez „okná obrazovky“ Windows-u nazerajú na svoje 
„ja“ ako na súčet všetkých ich doterajších identít.19

Vidíme, že využívané technológie sú tak psychologicky mocné, že menia 
nielen to, čo robíme, ale aj to, kým sme. Ľudia sa druhých vedia „nabažiť“ len 
ak je medzi nimi určitá vzdialenosť, ktorú majú pod kontrolou. Hovoríme 
o efekte Zlatovlásky – nie príliš blízko, nie príliš ďaleko, ale tak „akurát“. 
Postupne sa formuje nový, čiastočne nebezpečný druh bytia. Z uvedeného 
dôvodu sa treba sústrediť na spôsoby, ktorými by nás technológia mohla 
zaviesť späť k našim skutočným životom a nie dopomôcť k rozvíjaniu 
„tých nových“, simulovaných.20 Návrt ku „skutočným životom“ však vôbec 

17 BRINGS, A.: Identity Construction Online: An Analysis of Sherry Turkle’s Ideas 
on the Influence of Technology on Identity. [online]. [2017-03-31]. Dostupné 
na: <http://web02.gonzaga.edu/comlstudentresources/Brings_FinalPaper_
COML509_doc.pdf>.

18 TURKLE, S.: Cyberspace and Identity. In Contemporary Sociology, 1999, Vol. 
28, No. 6, s. 643.

19 NOLAN, J.: An Interview with Sherry Turkle. In The Hedgehog Review, 2012, 
Vol. 14, No. 1, s. 73.

20 TURKLE, S.: Pripojení, ale sami? [online]. [2017-03-30]. Dostupné 
na: <https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together/
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nie je jednoduchý. Problém tkvie v početných psychologických účinkoch 
kyberpriestoru – pre niektorých ľudí  kyberpriestor predstavuje miesto 
„predvedenia sa“, zoznámenia sa s inými, riešenia konfliktov, vytvárania 
či pretvárania virtuálnych charakterov a podobne. Reprezentovaný svet 
(kyber)obrazov má tiež schopnosť vyvolať u ľudí zvláštny pocit strachu. 
S. Turkleová spomína slová študentky histórie, ktorá hovorí, že vždy, keď 
sa prihlási k novej komunite na internete a chystá sa vytvoriť vlastného 
avatara, a teda popísať vlastnú osobu, ovládne ju akýsi neopísateľný 
pocit paniky – akoby musela nájsť niečo, čo sama nechce.21 Technológie 
nás jednoducho najviac „priťahujú“ tam, kde sme najzraniteľnejší. 

S. Turkleová ďalej hovorí o technológii ako o súčasti nášho „ja“. Svet 
informačných technológií chápe ako svet konštruovania ľudskej 
identity – intímnym prepojením človeka a technológie vzniká robotický 
mechanizmus, resp. spoločenský robot ako určitá forma ľudského 
bytia. Spoločenský robot nám dáva ilúziu spoločnosti bez požiadaviek 
priateľstva. Obraciame sa naň, aby sme sa cítili spojení spôsobmi, ktoré 
môžeme pohodlne ovládať.22 Psychologička tvrdí, že takto skonštruovaný 
technologický objekt je pod kontrolou, pretože nie je živý. Nažive by bol 
len vtedy, keby aj jeho telo a pocity boli skutočné. Rovnako tak aj virtuálni 
avatari nie sú reálni, pretože ich skutočnosť závisí od počítača a nie od ich 
ontologickej povahy, to znamená, že žijú len dovtedy, pokým nevypneme 
počítač.23 

Pre potreby udržania kontroly nad podobnými „nástrahami virtuálneho 
sveta“ (ohrozovanie medziľudských vzťahov a ľudskej identity v zmysle 
vytvárania simulácií či „spoločenských robotov“) autorka považuje 
za nevyhnutné vytvoriť simulácie, ktoré by učili o skutočnej povahe 
simulácií. „Psychické zdravie“ totiž dosiahneme len pomocou našej 
schopnosti pohybovať sa v takto vykreovanom virtuálnom svete 
kyberpriestoru. Pri hľadaní rovnováhy si preto treba klásť nasledujúcu 

transcript?language=sk>.
21 TURKLE, S.: Cyberspace and Identity. In Contemporary Sociology, 1999, Vol. 

28, No. 6, s. 644.
22 TURKLE, S.: Pripojení, ale sami? [online]. [2017-03-30]. Dostupné 

na: <https://www.ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together/
transcript?language=sk>.

23 Pozri: TURKLE, S.: Alone Together: Why We Expect More from Technology 
and Less from Each Other. New York : Basic Books, s. 2; NOLAN, J.: An 
Interview with Sherry Turkle. In The Hedgehog Review, 2012, Vol. 14, No. 1, 
s. 76.
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otázku: Ako možno digitálnu technológiu použiť, aby sme z nášho života 
spravili svet, ktorý budeme milovať?24  

3  Postčlovek ako nový pohľad na človeka − kompaktné 
poňatie moderného subjektu (N. K. Haylesová)

Diverzita názorov na otázku virtuálnej identity a kybernetického 
organizmu sa prejavuje aj v odlišných prístupoch k vízii „odhmotneného 
tela“ M. McLuhana. Jeho koncepcia extenzie človeka do sveta 
kyberpriestoru (vízia „odhmotneného človeka“) bola, a stále aj je 
považovaná za jednu z najznámejších predikcií o budúcom vývoji ľudskej 
identity ako takej. Etnobotanik T. McKenna v článku Virtuálna realita & 
elektronická extáza v roku 1990 dokonca napísal: „Je dosť dobre možné, že 
už v nie príliš ďalekej budúcnosti muži a ženy budú môcť zo seba zvliecť svoje 
opičie telá a stať sa virtuálnou chobotnicou plávajúcou v kremíkovom mori 
elektronického kyberpriestoru.“25 T. McKenna naznačil, že myseľ človeka 
bude mať v budúcnosti možnosť „premiestniť sa“ do kyberpriestoru, 
pričom dôjde k odhmotneniu jeho tela. Za povšimnutie stojí aj názor 
odborníka na virtualitu M. Heima, ktorý tvrdí, že kyberpriestor je 
nástrojom skúmania nášho zmyslu pre realitu.26 T. McKenna aj M. Heim 
podporujú „mcluhanovskú“ koncepciu extenzie zmyslov a centrálnej 
nervovej sústavy do sveta mimo reálneho bytia.

Kritický pohľad na daný jav zastáva predstaviteľka feministickej filozofie, 
literárna kritička N. K. Haylesová, ktorá zásadne nesúhlasí s tézou 
„odtelesnenia sa“ a odmieta jednostranné argumenty technologického 
determinizmu. Podľa nej je „odtelesnená informácia” síce užitočná pre 
kybernetiku, ale nie je reálna pre živú kultúru. Téza posthumanizmu 
o „miznúcom“ fyzickom tele a nástupe nového, odtelesneného indivídua, 
za ktorou stojí mediálny teoretik M. McLuhan, je pre N. K. Haylesovú 

24 Pozri: BRINGS, A.: Identity Construction Online: An Analysis of Sherry 
Turkle’s Ideas on the Influence of Technology on Identity. [online]. [2017-
03-31]. Dostupné na: <http://web02.gonzaga.edu/comlstudentresources/
Brings_FinalPaper_COML509_doc.pdf>; NOLAN, J.: An Interview with 
Sherry Turkle. In The Hedgehog Review, 2012, Vol. 14, No. 1, s. 72; TURKLE, 
S.: Pripojení, ale sami? [online]. [2017-03-30]. Dostupné na: <https://www.
ted.com/talks/sherry_turkle_alone_together/transcript?language=sk>.

25 MACSOVSZKY, P.: Virtuálny priestor ako križovatka identít. [online]. [2017-
04-03]. Dostupné na: <http://hnporadna.hnonline.sk/civilizacia/151880-
virtualny-priestor-ako-krizovatka-identit>.

26 HEIM, M.: Virtual realism. Oxford : Oxford University Press, 2000, s. 212.
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nerealistická. Liberálny humanizmus, ktorý oddeľuje myseľ od tela 
a telo chápe ako schránku pre myseľ, sa tak na prelome dvadsiateho 
a dvadsiateho prvého storočia stáva príliš komplikovaným27 – 
k „zmiznutiu tela“ totiž v skutočnosti vôbec nedochádza.

„Kyberpriestorová revolucionárka“ N. K. Haylesová ponúkla v roku 
1999 vo svojej knihe How We Became Posthuman: Virtual Bodies in 
Cybernetics, Literature and Informatics vcelku solídne prepracovaný 
manuál k historickej dekonštrukcii načrtnutého diskurzu. V publikácii 
vymedzuje tri príbehy – príbeh odtelesnenia informácií, zrodenia 
konceptu kyborga a cesty k „novému projektu ľudskosti“ – k postčloveku. 
Prvé dva príbehy vytvárajú v jej do histórie kybernetiky sa obracajúcom 
texte argumentačný základ pre ironizáciu a problematizáciu tretieho 
príbehu. Autorka sa k uvedeným témam stavia pomerne kriticky. 
Netvrdí, že sa v ľudskej identite nedejú žiadne zmeny, len je nutné 
popísať ich plastickejšie, realistickejšie a kritickejšie.28 Podobnú logiku, 
len omnoho vyhrotenejšiu, reprezentuje aj D. J. Harawayová so svojou 
víziou kybernetického organizmu. Sama N. K. Haylesová zdôrazňuje, že 
dielo The Cyborg Manifesto D. J. Harawayovej sa stalo legendou  neskorej 
feministickej a postmodernej filozofie. S odstupom dvoch desaťročí je 
stále platné, nesmierne nadčasové, a teda použiteľné pre ďalšie výskumy 
v pertraktovanej oblasti.29 

V nadväznosti na koncepcie D. J. Harawayovej a iných teoretikov 
(E. Thompsona, F. J. Varela a podobne) autorka podáva konečnú definíciou 
postčloveka – hovorí, že ide o špecifickú konštrukciu vychádzajúcu 
z odlišných konfigurácií telesnosti, technológie a kultúry. Postčlovek 
sa rodí vo chvíli, kedy sa základom bytia namiesto vlastníckeho 
individualizmu stáva dátová procedúra.30 Takto vykreovaná bytosť 
27 Posthumanizmus a nová média. [online]. [2017-03-30]. Dostupné 

na: <https://wikisofia.cz/index.php/Posthumanismus_a_
nov%C3%A1_m%C3%A9dia>.

28 Pre viac informácií, pozri: HAYLES, K. N.: How We Became Posthuman. 
Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. Chicago, Londýn : 
The University of Chicago Press, 1999; MACEK, J.: Postčlověk aneb Tak 
pravili kybernetici. [online]. [2017-03-30]. Dostupné na: <http://rpm.fss.
muni.cz/Revue/Revue09/recenze_hayles.htm>.

29 HAYLES, K. N.: Unfinished Work: From Cyborg to Cognishere. In Theory, 
Culture & Society, 2006, Vol. 23, No. 7/8, s. 159.

30 HAYLES, K. N.: How We Became Posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, 
Literature, and Informatics. Chicago, Londýn : The University of Chicago 
Press, 1999, s. 6.
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je charakteristická súhrou manipulovateľných a zameniteľných častí 
v rovine symbolickej identity i vo sfére fyzického tela. Z uvedeného 
dôvodu si musíme byť vedomí informačno-technologických pokrokov, 
lebo len tak máme možnosť „chaosu“ v chápaní ľudskej identity 
porozumieť.31

N. K. Haylesová kritickým náhľadom do problematiky „odhmotneného 
človeka“ prináša do feministickej filozofie množstvo relatívne nových 
trendov v pohľade na človeka a jeho identitu; zároveň celkom úspešne 
vystihuje nielen kyberkultúrnu logiku, ale tiež logiku súdobých 
feministických a postkoloniálnych diskurzov o kultúrnej hybridite.32 
Kompaktným poňatím moderného subjektu v podobe postčloveka táto 
významná americká predstaviteľka feministickej filozofie presvedčivo 
reflektuje problematiku vzťahu informatiky a digitálnych médií 
k subjektu.

4  Nazeranie feministickej filozofie na problematiku kultu 
krásy a dokonalého tela

Postmoderná feministická filozofia okrem otázky postavenia 
identity v postinformatickej spoločnosti rieši aj pozíciu ženy v takto 
vykonštruovanom svete obrazov a reprezentácií. Do popredia sa dostáva 
otázka, čo sa  v súčasnosti považuje za krásne?

Slovom „krásny“ zväčša označujeme niečo, čo sa nám páči. Zdá sa, že 
v tomto zmysle „krásny“ znamená to isté, ako „dobrý“. A skutočne, 
v rôznych historických epochách boli pojmy „krása“ a „dobro“ naozaj tesne 
späté. Krása však nikdy nepredstavovala niečo absolútne a nemenné.33 
Vie sa len, že krásnym sa objekt podľa mnohých autorov a umelcov stáva 
vtedy, keď má správne proporcie (viď. L. Pacioli a jeho vyjadrenie božskej 
proporcionality cez princíp tzv. „zlatého rezu“ alebo štúdia proporcií 
ľudského tela Leonarda da Vinciho). Na otázku „ideálnych proporcií“ sa 
v priebehu vekov nazeralo rozdielne, štandardy krásy sa menili a pre každú 
dobu boli charakteristické iné prístupy k vnímaniu tejto sféry estetična. 
Napríklad Maoriovia obdivovali tučné ženské lono a Padungovia zasa 
31 Posthumanizmus a nová média. [online]. [2017-03-30]. Dostupné 

na: <https://wikisofia.cz/index.php/Posthumanismus_a_
nov%C3%A1_m%C3%A9dia>.

32 MACEK, J.: N. K. Hayles: How We Became Posthuman. In Reue pro média. 
Časopis pro kritickou reflexi médií, 2004, No. 9, s. 46-49.

33 ECO, U.: Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005, s. 8, 14.
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ovísajúce prsia. Viktoriánsky ideál ženy predstavoval „bohatý“ fyzický 
vzhľad s bujarým poprsím, štíhlym pásom a širokými bokmi. Chudé 
ženy sa obliekali tak, aby vyzerali „plnšie“. Obdobie po prvej svetovej 
vojne až do roku 1920 dávalo priestor chlapčensky vyzerajúcim ženám 
s menšími prsiami a štíhlejšími bokmi. Dominancia tohto typu postavy 
skončila v roku 1930 návratom k plnším tvarom. V roku 1960 oblé tvary 
nahradil trend vychudnutých modeliek, ktorý je najlepšie zachytený 
v podobe modelky Twiggy.34 K uvedenému sa vyjadruje i predstaviteľka 
feministickej filozofie N. Wolfová, ktorá dodáva, že reprodukčné práva 
umožnili ženám na Západe rozhodovať o ich vlastnom tele – následne sa 
geometrickým radom zvýšil výskyt porúch potravy a vyvolala sa „masová 
neuróza“. Došlo tak k strate kontroly nad telom. Autorka pokračuje vo 
svojom výklade a tvrdí, že snaha byť krásnym však nie je výlučne ženskou 
záležitosťou, ktorej sa muži prizerajú. Už v nigérijskom kmeni mali 
ekonomickú moc v rukách ženy; práve mužská populácia kmeňa bola 
posadnutá krásou. Muži v kmeni trávili hodiny času pri premyslenom 
líčení a takto namaľovaní, oblečení a tancujúci súťažili v kráse. Ženská časť 
kmeňa následne rozhodovala o víťazovi.35 Dalo by sa povedať, že ženská 
krása je skôr vonkajšia a objektívna, zatiaľ čo pri nachádzaní mužskej 
krásy je nutné preniknúť „do hĺbky“. Aj napriek skutočnosti, že nazeranie 
na dokonalú krásu má pri oboch pohlaviach svoj pôvod v antike36, pri 
mužoch, na rozdiel od žien, nikdy nedominovali tzv. „extrémne ideály“ 
(obezita či prehnaná štíhlosť). Okrem fyzickej zdatnosti sa u nich dostali 
do popredia aj rôzne mužské vlastnosti a hodnoty – energia naznačujúca 
schopnosť plodnosti a sily.37 

Súčasné ideály mužských a ženských tiel sa však zdajú byť, v porovnaní 
s predchádzajúcimi obdobiami, najmenej realistické. Postmoderné 
ideály krásy majú viac čŕt spoločných s avatarmi – virtuálnymi, prípadne 
kybernetickými organizmami – ako so skutočnými ľuďmi. U. Eco v tejto 
súvislosti dodáva, že približujúc sa k modernej dobe krása prestáva 
34 For more information, see: WOLF, N.: Mýtus krásy. Ako sú obrazy krásy 

zneužívané proti ženám. Bratislava : Aspekt, 2000, s. 14; ABOUJAOUDE, E.: 
Virtually You. The Dangerous Powers of the E-Personality. New York : W. W. 
Norton & Company Ltd., 2011, s. 170.

35 WOLF, N.: Mýtus krásy. Ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám. 
Bratislava : Aspekt, 2000, s. 12-15.

36 Napríklad Sokrates a jeho koncepcia ideálnej, duchovnej a účelovej krásy; 
krása ako úmernosť častí podľa Platóna; Herakleitos prirovnávajúci krásu 
k harmónii či Pythagorasove myšlienky o „krásnej symetrii“ a podobne 
(poznámka autorky).

37 Pre viac informácií, pozri: ECO, U.: Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005.
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byť postavená na umeleckých cieľoch, ale zdôrazňuje čisto zábavné 
a propagačné funkcie, pretože je vo väčšine zameraná na uspokojenie 
erotických pudov (napr. zábery z konzumných filmov, z televízie alebo 
reklamy). Vplyvom médií sa postupne utvára tzv. konzumná krása.38

Dominujúce „trendy krásy“ demonštrujú problém, ktorý postihuje 
jedincov všetkých vekových kategórií a oboch pohlaví. Do popredia sa 
dostáva komoditné „ja“ – ideálny obraz konvertuje telo na konzumný 
tovar, s ktorým možno ďalej obchodovať. Diktátom sa stáva mýtus 
krásy reprezentujúci mladosť, erotickosť a šťastie, staroba sa vníma 
ako škaredá. Mystika ženskosti a mužskosti prestala existovať, zostalo 
iba telo. Podľa N. Wolfovej sa nachádzame uprostred vlny protiútoku 
voči feminizmu, ktorá využíva obrazy krásy, predovšetkým tej ženskej, 
a vytvára mýtus krásy ako politickú zbraň proti pokroku žien. Sexuálna 
revolúcia urýchlila objavenie ženskej sexuality – na najširšie vrstvy 
zaútočila pornografia krásy umelo spájajúca krásu (chápanú ako 
obchodný artikel) so sexualitou.39 Autorka svojimi výrokmi priamo 
nadväzuje na koncepciu U. Eca o tzv. konzumnej kráse.

Postupné presadzovanie individuálnej a občianskej slobody, 
zmena feudálnych poriadkov, zrod kapitalizmu či prehlbovanie 
antropocentrických úvah vo vnímaní, zobrazovaní a prezentácii ľudského 
tela a telesnosti či vznik médií – všetky tieto faktory významným 
spôsobom ovplyvnili utváranie a chápanie ľudského tela z aspektu 
jeho individualizácie, hedonistických potrieb, prejavov narcizmu 
a postupného zrodu kultu tela.40 Avšak nie tela, ktoré je posvätné 
a nedotknuteľné, ale tela, ktoré je vplyvom predostieraných mediálnych 
obrazov, digitálnych médií a kultúrnych štandardov krásy vo svojej 
prirodzenej forme nedokonalé, škaredé, preto potrebuje vylepšenia, aby 
sa stalo iným – krajším, lepším či mladším. Dôsledkom takýchto tendencií 
je, okrem iného, i konštruovanie (post)človeka do podoby dokonalého 
a nesmrteľného kybernetického organizmu. Umelá inteligencia totiž 
vystupuje ako jeden z činiteľov vzniku masovej neurózy, vďaka ktorej 
strácame kontrolu nad vlastným – neideálnym a krehkým – fyzickým 
telom.

38 ECO, U.: Dějiny krásy. Praha : Argo, 2005, s. 12.
39 WOLF, N.: Mýtus krásy. Ako sú obrazy krásy zneužívané proti ženám. 

Bratislava : Aspekt, 2000, s. 12-13.
40 PRAVDOVÁ, H.: Kult tela – univerzum kultúry homo digitalis. In GÁLIK, S. 

(eds.): Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Łódź : 
KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2016, s. 60.
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ZÁVER

Kyberpriestor chápaný ako „Noemova archa digitálnych médií“ spôsobuje, 
že tradícia, pôvodnosť, ale najmä identita strácajú svoju opodstatnenosť. 
Kríza identity je preto interpretovaná z rôznych, často protichodných 
teoretických prístupov. Napríklad vízia „odhmotnenia človeka“, ktorú 
predvídal sociológ M. McLuhan, vzbudzuje u mnohých odborníkov 
nedôveru, zatiaľ čo druhá strana sa prikláňa k týmto „mcluhanovským“ 
názorom. Daný teoretický koncept o virtuálnej telesnej identite 
a fenoméne odhmotneného (kybernetického) človeka možno rozšíriť aj 
o početné feministické teórie, ktoré s uvedenou problematikou priamo 
súvisia.

Z feminizmu ako súboru politických, sociálnych hnutí a ideológií 
založených na snahe o vymedzenie a rozvíjanie politických, ekonomických, 
osobných, sociálnych práv pre ženy, sa postupne vyformovalo niekoľko 
feministických teórií. Napríklad na konci dvadsiateho storočia začal 
diskurz o virtuálnej telesnej identite sledovať viacero podstatných 
smerov – originálnym prístupom k problematike esencializmu genderu 
a identít sa predstaviteľky feministickej filozofie pokúsili o teoretické 
vymedzenie otázky multiplikácie identít či prepojenia človeka 
a technológie v identitu kybernetického organizmu a postčloveka. 
Optimistický (D. J. Harawayová), psychologický (S. Turkleová) a kritický 
pohľad (N. K. Haylesová) na proces formovania virtuálnej telesnej identity 
v kyberpriestore digitálnych médií predstavujú tri rozdielne prístupy 
k chápaniu tohto problému. Vidíme, že prístupy odbornej verejnosti 
k problematike kyborgizmu sú charakteristické značnou rôznorodosťou. 
Početné diskurzy a smery nás len utvrdzujú v skutočnosti, že na 
analyzovaný jav nemožno nazerať len z jednej perspektívy.

Či už hovoríme o kritickom alebo optimistickom pohľade na extenziu 
identity človeka, netreba zabúdať na jednu dôležitú vec platnú pre všetky 
teoretické prístupy k pertraktovanému problému („mcluhanovské“ 
aj „protimcluhanovské“) − kyberpriestorová identita je oveľa viac 
pohyblivá ako fyzická, ktorá sa viaže na „tu a teraz“, no odlišuje sa od 
nej len čiastočne, v extrémnych prípadoch radikálne (napr. vydávaním sa 
za niekoho iného, kedy virtuálna identita nemá nič spoločné s fyzickou 
identitou živého subjektu). 

V tomto bode vzniká potreba uviesť aj dekonštruktivistickú víziu 
postupného nahrádzania človeka robotickými mechanizmami. Toto 
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mimoriadne kontroverzné vnímanie zmien v ľudskej identite však zabúda 
na jeden dôležitý fakt – pôvodne chápaná realita tu stále je a aj bude, a to 
za akýchkoľvek podmienok a okolností. A aj keby v budúcnosti nastala 
situácia, že by kyborg „ožil“, nikdy by nebol taký „živý“, ako sme my, ľudia. 
Danú situáciu predikujú i populárne filmové diela vedeckej fantastiky, ako 
sú napríklad Terminátor (J. Cameron, 1984), Ja robot  (A. Proyas, 2004), 
Náhradníci (J. Mostow, 2009) a iné. Za zmienku stojí aj android David, 
kyborg s technologickým, duševným, fyzickým a emocionálnym výkonom 
podobným človeku. Andorid David predstavuje kybernetický organizmus, 
vytváraný spoločnosťou Weyland Industries. Vďaka intelektuálnym 
vlastnostiam dokáže vstúpiť do akéhokoľvek prostredia, je schopný 
reagovať zodpovedajúcim spôsobom na všetky situácie bežného života 
a prostredníctvom obsiahnutých zručností je uplatniteľný v akomkoľvek 
odbore. Na rozdiel od ľudí je ochotný vykonať všetky úlohy, ktoré sú 
mu priradené. Ako prezentuje Weyland Industries, David je na 99% 
podobný ľudskej bytosti.41 Vďaka jeho nesmrteľnému kybernetickému 
telu a naprogramovanými dátami, ktoré nahrádzajú organickú dušu, ho 
však stále považujeme „len“ za robota, odlíšiteľného od ľudskej bytosti.

V priebehu dvadsiateho storočia nastal mediálny rozmach, ktorý vo 
veľkom inicioval rozširovanie ideálnych noriem v zobrazení ľudskej, 
predovšetkým ženskej krásy. Prostredníctvom reprezentovaných 
obrazov vystúpili zvrchované vzory ženstva z ríše nedostupnej vzácnosti 
a prenikli do každodenného života. Zároveň sa začala presadzovať 
nezadržateľná dynamika industrializácie a demokratizácie výroby 
krásy s obrovskými celospoločenskými rozmermi. Fenomén zvaný 
„krása“ vstúpil do epochy más. Rozkvet industriálnej a mediálnej kultúry 
umožnil nástup novej fáze v dejinách „krásneho pohlavia“, fáze obchodnej 
a demokratickej. Uvedené potvrdzuje aj G. Lipovetsky, ktorý dodáva, že 
v dôsledku profesionalizácie estetického ideálu a masového konzumu 
obrazov a výrobkov krásy došlo k vzniku tzv. mýtusu krásy a kultu tela. 
Industrializácia a obchodné využitie krásy, obecné rozšírenie estetických 
noriem a spodobnenie krásy, nové možnosti kariéry zaisťované krásou, 
miznúcou témou osudovej krásy a inflácie estetickej starostlivosti o telo 
a tvár nás tak spoločne vedú k domnienke, že v dejinách (ženskej) krásy 
nastáva kľúčový okamžik.42 

41 Introducing David 8. [online]. [2017-01-09]. Dostupné na: <https://www.
weylandindustries.com/david>.

42 LIPOVETSKY, G.: Třetí žena. Neměnnost a proměny ženství. Praha : Prostor, 
2000, s. 123, 124. 
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Nová ekonómia skrášľovacích praktík zabezpečujúcich dokonalú krásu 
nastoľuje prvenstvo práve vo vzťahu k telu. Posvätnosť a nedotknuteľnosť 
tela už nie je podstatná, do popredia sa dostáva snaha o jeho vylepšenie, 
pričom dominuje najmä mystika štíhlosti, mladosti a línie (na ktorú 
odkazoval už L. Pacioli či Leonardo da Vinci). Nedokonalé sa totiž vníma 
ako škaredé, zatiaľ čo dokonalosť je považovaná za krásnu. Jedným 
z dôsledkov experimentovania s telom je aj konštruovanie početných 
virtuálnych a kybernetických identít, prostredníctvom ktorých sa človek 
môže „vyslobodiť“ zo svojho neideálneho a krehkého fyzického tela. 
Práve feministická filozofia pochopila spoločenský charakter tohto javu 
a jeho spätosť s diferenciáciou pohlaví. 
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IDENTITA ČLOVEKA V KONTEXTE SELFIE

IDENTITY IN THE CONTEXT OF SELFIE

MAREK ŠIMONČIČ – JULIÁNA ODZIOMKOVÁ

Abstrakt:
Príspevok sa venuje v prvých dvoch častiach pojmom identita, virtuálna identita, 
sociálne siete a selfie. V tretej časti príspevku sa čitateľ môže oboznámiť 
s výsledkami dotazníkového prieskumu, vykonaného na študentoch Fakulty 
masmediálnej komunikácie, s cieľom uchopiť vnímanie respondentov na 
prelínanie reálnej a virtuálnej reality a úroveň ich vedomého zdieľania obsahov 
online.

Kľúčové slová: 
Identita, virtualita, sociálne siete, selfie

Abstract:
The paper is devoted to the concepts of identity, virtual identity, social networks 
and selfie in the first two parts. In the third part states questionnaire survey, 
conducted on students of the Faculty of Mass Media communication, with the 
aim of handle perception of respondents in conjuction of real and virtual reality 
and the level of their knowledge sharing content online.

Key words: 
Identity, virtuality, social networks, selfie

Identita
Vďaka technologickému vývoju počítačov a vzniku kyberpriestoru vznikli 
postupom času aj sociálne siete. Sociálne siete ponúkajú jednotlivcovi 
takmer neobmedzený priestor a možnosti na komunikáciu s celým 
svetom, ale i vytváranie si akejkoľvek virtuálnej reality a vlastnej identity. 
Aj vďaka akejsi „anonymnej“ bariére medzi reálnym a virtuálnym svetom 
si človek často vytvára virtuálnu identitu odlišnú od tej reálnej.

V prípade identity človeka zväčša vychádzame z poznaného – 
predporozumenia; i napriek neustálym zmenám a vývoju v živote je 
identita niečo čo pretrváva, človek zostáva stále tým istým človekom. 
Paradox identity človeka spočíva v prepojení statickej totožnosti 
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a dynamických zmien.1 V inom diele S. Gálik uvádza že: „Pod identitou 
človeka treba rozumieť vytváranie obrazu o sebe samom, proces 
sebapotvrdzovania, ktorý sa realizuje v širšom spoločenskom a kultúrnom 
kontexte.“2 Z pohľadu kultúry západného sveta vlastní každý človek svoje 
vlastné pravdivé „ja“,  ktoré môže spoznávať, identita je teda univerzálna 
a nadčasová. „Esencia ja“ – identita, je vyjadrovaná reprezentáciami, 
ktorým rozumieme my sami i ostatní ľudia, a je označovaná znakmi postoja 
a životného štýlu. Avšak autori kultúrnych štúdií tvrdia, že identita nie je 
fixne patriaca jednotlivcovi, nejde tu o vlastnenie nadčasovej podstaty 
ale o premenlivosť a schopnosť špecificky reagovať na okolitý svet.3

D. Šmahel uvádza že podľa G.R.Adamsa je identita človeka „kontinuálnym 
prežívaním totožnosti samého seba, jeho stotožnením sa so životnými 
rolami a prežívaním príslušnosti k väčším či menším spoločenským 
skupinám.“4 

D. Šmahel ďalej uvádza aj niektoré Adamsove funkcie identity:
 -  poskytovanie vzťahového rámca pre porozumenie tomu, kto vlastne 

som,
 -  usmerňovanie cieľov, záväzkov a hodnôt človeka,
 -  poskytovanie pocitu osobnej kontroly a hodnôt človeka
 -  posilňovanie konzistencie, koherencie a harmónie medzi hodnotami, 

názormi a záväzkami,
 -  odhadovanie vlastného potenciálu skúmaním vlastných možností 

a rôznych alternatív.“5

Z nášho pohľadu vnímame identitu ako vlastnosť človeka, neustále sa 
vyvíjajúcu počas celého života, s určitými pevnými bodmi, nesúcimi si 
základ od detstva – preberanie rodičovského/citovo blízkeho vzoru, 
hodnôt a vnímania sveta; pričom identita človeku „pomáha“ vytvárať si 
počas života názory a špecifické reakcie. 

1 GÁLIK, S. a kol.: K problému identity človeka v kyberpriestore digitálnych 
médií. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. Łódź: 
Księży młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński.2016. s. 9.

2 GÁLIK, S: Filozofia a médiá. Bratislava:Iris. 2012. s. 68.
3 BARKER, CH.: Slovník kulturálních studií. Praha: Portál. 2006. s. 74. 
4 ADAMS, G.R. In: ŠMAHEL, D.: Psychologie a internet. Praha: Triton. 2003. 

s. 37.  
5 ADAMS, G.R. In: ŠMAHEL, D.: Psychologie a internet. Praha: Triton. 2003. 

s. 37.  
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1.1 Virtuálna identita

V internetovom svete sa jedinec nenachádza fyzicky, manipuluje tu iba 
s reprezentáciou seba samého. Neovplyvňuje teda seba samého, ale 
svoju virtuálnu reprezentáciu. Virtuálna reprezentácia nedisponuje 
v psychologickom význame identitou, ale je iba zhlukom digitálnych dát, 
usporiadaných istým spôsobom. Má v sebe uloženú informáciu o tom kto 
sme v prostredí internetu, akú máme históriu a aký status sme dosiahli vo 
virtuálnej spoločnosti. Vkladáme do nej časti svojho myslenia a pocitov 
– časti svojho mnohostranného ja. Vkladané informácie sú však vedomé 
iba z časti, veľkú časť tu tvoria projekcie fantázie, predstav, komplexov. 
Preto sa virtuálna reprezentácia stáva akousi samostatnou osobnosťou, 
a v niektorých prípadoch môže pôsobiť a vystupovať autonómne. 

Virtuálna identita je teda to, akú identitu vkladáme virtuálnej 
reprezentácii. Je to pojem, ktorý sám o sebe nemá zmysel, pretože naša 
virtuálna reprezentácia nič neprežíva a ani nemôže. Virtuálna identita, 
tak ako aj bežná identita, obsahuje aspekt osobnej a sociálnej identity. 
Osobná virtuálna identita sa vzťahuje k tomu, čím sme ako osoba vo 
virtuálnom prostredí, respektíve aká je reprezentácia osoby. Sociálna 
virtuálna realita hovorí o tom, kam vo virtuálnom prostredí patríme, 
čoho sme súčasťou.6 

2 Sociálne siete

Sociálne médiá, najmä však sociálne siete sú jedným z najdôležitejších 
aspektov vzniku a formovania virtuálnej identity človeka. Pojem sociálna 
sieť sa dá definovať ako súbor vzťahov, spojený sociálnymi rolami, alebo 
ako označenie skupiny sociálnych jednotiek so vzťahmi medzi nimi. Tieto 
vzťahy nemusia byť iba priateľstvo, ale aj spoločné názory, nenávisť 
alebo sexuálny vzťah.7

Vznik sociálnych sietí je podmienený vznikom Internetu, ktorého 
počiatky spadajú do druhej polovice 50. rokov 20. storočia. Internet 
sa ako komplexný systém navzájom prepojených počítačov a sietí stal 
univerzálnym komunikačným systémom. Má ďalekosiahle dôsledky 

6 ŠMAHEL D.: Psychologie a internet- děti dospělými, dospélí dětmi. Praha: 
TRITON. 2003. s. 39-41. 

7 GEIST, B: Sociologický slovník. In: VELŠIC,M.: Sociálne siete na Slovensku. 
Bratislava: Inštitút pre verejné otázky. 2012. s.3.
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nielen na oblasť technológií ale znamená aj zmeny v medziľudskej 
komunikácii a interakcii.8 

Najväčší boom sociálnych sietí však prišiel so vznikom Webu 2.0, ktorý 
je trendom v používaní WWW technológií, a je zameraný na zdieľanie 
informácií, participáciu medzi používateľmi a umožňuje spolupodieľať 
sa na vytváraní mediálneho obsahu.  Vďaka rozvoju nových technológií 
vznikla druhá generácia web komunít- sociálne siete, wiki systémy, 
blogy, virtuálne svety. Môžeme sem zaradiť služby Facebooku, YouTube, 
Instagramu.9 Web 2.0 je založený na troch jednoduchých princípoch: 
 – ľudia sú vo svojej podstate spoločenské bytosti,
 –  životaschopnosť akéhokoľvek sociálneho systému je založené na 

schopnosti jednotlivca veriť ostatným členom skupiny a kontrolovať 
úroveň ich interakcie;

 – sociálne siete by sa mali používať v pútavom kontexte.10

Sociálne siete patria medzi nové médiá, ktoré sú založené na princípe 
profilov. Profil môžeme definovať ako druh individuálneho, niekedy aj 
skupinového, komunitného webu, s popisom každého člena. Profilové 
informácie obsahujú demografické údaje, osobné záľuby, zoznam 
priateľov alebo „followerov“. Profily na sociálnych sieťach slúžia na 
komunikáciu s ľuďmi, hranie hier či zdieľanie obsahu, akým môže 
byť text, fotografie, hudba a podobne. Po vyplnení osobného profilu 
jednotlivci zvyknú (najmä generácia Y) sledovať profily ľudí z ich okolia 
a prispôsobovať im obsahom aj ten svoj.11 

Masové rozšírenie sociálnych sietí je mladým fenoménom, v USA k nemu 
prišlo v roku 2005 a na Slovensku o rok neskôr. Za najrozšírenejšiu 
a najväčšiu sociálnu sieť môžeme ešte stále označiť Facebook. Globálnou 
platformou sa stal v roku 2006 a odvtedy má cca miliardu zaregistrovaných 
používateľov. Sociálnych sietí funguje vo svete niekoľko desiatok, majú 
medzi sebou odlišnosti, ale základné funkcie majú rovnaké: 

8 VRABEC,N.: Komunikácia v ére internetu. In: Masmediálne štúdiá v kocke. 
Trnava: FMK UCM, 2013. s. 498.

9 VELŠIC, M: Sociálne siete na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky. 2012. s.3.

10 BAIRD, D. E., FISHER M.: Pedagogical mash up: Gen Y, social media and 
learning in the digital age. In: Handbook of research on new media literacy 
at the K-12 level: Issues and challenges. Hershey, New York: IGI Global. 
2009. s. 49.  

11 tamtiež, s. 511-512.



MEGATRENDY A MÉDIÁ

218

 a) profily 
 b) pozvánka pre vstup do siete,
 c) databáza priateľov, 
 d) možnosť diskutovať s členmi sociálnej siete,
 e) možnosť zdieľať s týmito členmi rôzne mediálne obsahy.12 

Vďaka vzniku internetu a neskôr Webu 2.0 môžu používatelia sociálnych 
sietí zdieľať rôzne obsahy. Jedným z najpoužívanejších typov obsahov je 
fotografia, my sa budeme venovať konkrétne fotografii typu selfie.

2.1 Virtuálna identita

Pojem selfie sa podľa evidencie Oxford English Corpus používa od roku 
2003, neskoršie výskumy však poukázali na používanie tohto pojmu 
už pred rokom 2002. V roku 2013 sa tento pojem dokonca stal „Oxford 
Dictionaries Word of the Year“.13 

Autoportrét-selfie je síce z hľadiska histórie staré ako fotografické 
médium, ale moderné selfie môžeme charakterizovať ako fotografický 
autoportrét- fotka vytvorená „samým sebou“, typicky pomocou smartfónu 
alebo webkamery a zdieľanej na sociálnej sieti. Vznik fenoménu 
selfie závisel od možností a rozvoja digitálnej fotografie a mobilných 
telefónov a od rozvoja a rastu sociálnych sietí, ako Facebook, Instagram, 
Twitter a iné siete, ktoré ponúkajú priestor na zdieľanie fotografií a ich 
potenciálne publikum.14  

Vďaka postupnému zjednodušovaniu vytvárania fotografií a rozvoju 
sociálnych sietí je dnes selfie globálnym fenoménom. Na jednej strane je 
tento fenomén prirodzenou extenziou histórie fotografie a autoportrétu, 
ale na druhej strane bezprostrednosť takýchto fotografií, ich okamžité 
vytváranie a zdieľanie, „ponižujú“ selfie na vec, ktorá nie je plnohodnotnou 
fotografiou, pretože tá potrebuje čas a náklady na spracovanie a tlač a na 
distribúciu medzi rodinu a okolie.15

12 tamtiež,  s. 512.
13 Oxford Dictionaries Word Of the Year 2013: „SELFIE“.[online].[citované 

28.03.2017]. Dostupné na:<https://blog.oup.com/2013/11/oxford-
dictionaries-word-of-the-year-2013-selfie/>.

14 Selfies and the history of self-portrait photography. [online].[citované 
28.03.2017]. Dostupné na: <https://blog.oup.com/2013/11/selfies-
history-self-portrait-photography/>.

15 Selfies and the history of self-portrait photography. [online].[citované 
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Selfie sa ako globálny fenomén vyskytuje v živote spoločnosti 
dennodenne. Človek sa prostredníctvom selfie prezentuje, v niektorých 
prípadoch sa dá hovoriť až o propagácii. Vďaka určitej miere anonymity 
človek prostredníctvom selfie zdieľa s okolím iba to čo on sám chce. 
Predvádza iba najlepšiu verziu samého seba, pričom sa snaží svojich 
followerov, priateľov na sociálnej sieti, presvedčiť o tom že takýto obraz 
je pravdou i v realite, že nie je iba akousi maskou.

Človek ako jediný živý tvor dokáže pri pohľade do zrkadla identifikovať 
seba samého, čím sa líši od zvierat, ktoré odraz v zrkadle vyhodnocujú 
iba ako jedinca svojho druhu. „Pozeranie na seba do zrkadla alebo 
zobrazovanie seba na selfie je formou zrkadlenia, ktorá nás odlišuje 
nielen od zvierat ale aj od iných ľudských bytostí, pretože cez seba-reflexiu 
vytvárame charakter a stávame sa konkrétnym jednotlivcom. Okrem toho 
je to činnosť, ktorou sa staneme „samým sebou“, staneme sa jedinečnými.“16 

So svetom sa stretávame tvárou v tvár, okolie nás rozpoznáva na základe 
tváre, vzťah „tvárou v tvár“ medzi rodičom a dieťaťom je kľúčový pre 
vývoj interakcií a budovania vzťahov dieťaťa. Takisto sme sa však naučili 
manipulovať s výrazmi tváre, nasadiť si masku. Avšak, aj takáto maska 
hovorí o našom strachu či želaniach.17 

Maskou človek vytvára ilúziu reálnych emócií, zakrýva to čo zakryť chce. 
Úlohou masky je transformácia alebo premena, či skrývanie tejto úlohy. 
Transformácia výrazov tváre pomáha zmeniť sa z toho čo sme, na to 
čo chceme byť. Použitie masky vytvára pocit „inej osobnosti“. Avšak aj 
spôsob maskovania hovorí o skrytých pocitoch osoby. Na jednej strane 
maska zakrýva, na druhej strane môže odhaliť oveľa viac ako nahá tvár. 
V bežnom hraní rolí vstupujeme a vystupujeme z masky na základe 
vlastného uváženia. Sociálne médiá ponúkajú masku, ktorá je paralelnou 
identitou k reálnej identite.18

28.03.2017]. Dostupné na: <https://blog.oup.com/2013/11/selfies-
history-self-portrait-photography/>.

16 FAUSING, Bent: Self- Media: The Self, the Face, the Media and the 
Selfies. [online].[cit. dňa 03.04.2017]. Sassari, International Conference 
on Sensoric Image Science. 24.4.2014. s.2-3. Dostupné na: <https://www.
academia.edu/7988938/SELF-MEDIA._The_Self_the_Face_the_Media_and_
the_Selfies_2014_?auto=download>.

17 tamtiež.
18 tamtiež.
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3 Prieskum u študentov masmediálnej komunikácie

Empirický prieskum prebiehal prostredníctvom elektronického 
dotazníka, distribuovaného prostredníctvom sociálnej siete Facebook 
a priamo na prednáškach. Dotazník obsahuje 15 otázok, pričom 
sú kombinované s možnosťou výberu jednej i viacerých odpovedí 
a otvorených odpovedí. V niektorých otázkach bolo na výber viac 
možností, a teda percentá pri odpovedi vyjadrujú percentuálne 
zastúpenie zo všetkých respondentov.

Vzorkou boli študenti všetkých ročníkov Fakulty masmediálnej 
komunikácie, pretože predpokladáme zvýšenú mediálnu gramotnosť 
u týchto študentov, a teda relevantné odpovede. Opýtaných študentov 
bolo cca 400, pričom dotazník vyplnilo 150 respondentov. 

V dotazníku sme zisťovali preferencie sociálnych sietí, preferencie 
uverejňovaných obsahov na týchto sieťach, konkrétne fotografií selfie. 
Ďalej sme zisťovali názory na uverejňovanie selfie s obnaženým telom, 
a teda zobrazovaním nahoty. Tému nahoty sme si vybrali z dôvodu 
kontroverznosti a rozmanitosti názorov, a ďalej i preto, lebo je to jedna 
z najcitlivejších tém v spoločnosti, i keď jej mediálne zobrazovanie 
v aktuálnej dobe vyzerá inak, a v rámci zvýšenej anonymity na sociálnych 
sieťach nás zaujímal názor respondentov na to, či si uvedomujú vzájomnú 
prepojenosť reálnej a virtuálnej reality a svojej identity.

3.1 Grafické zobrazenie výsledkov dotazníka

Prvé dve otázky zisťovali demografické údaje respondentov- vekové 
zastúpenie a zastúpenie pohlaví. 

     
Graf 1: Vek         Graf 2: Pohlavie
Zdroj: vlastné spracovanie.
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Ako je vyššie uvedené, vzorkou boli študenti vo veku 19+ a teda členovia 
Generácie Y alebo Millennials. Dotazník vyhodnocujeme jednorozmernou 
štatistickou analýzou, a preto v nasledujúcich otázkach nerozdeľujeme 
odpovede na základe pohlavia či veku.

V tretej otázke sme zisťovali používanie sociálnych sietí, konkrétne 
Facebooku a Instagramu. 

Graf 3: Používanie sociálnej siete Facebook a Instagram
Zdroj: vlastné spracovanie.

Z odpovedí vyplýva že každý jeden respondent využíva aspoň jednu 
sociálnu sieť, pričom väčšina opýtaných využíva aktívne obe siete 
v kombinácii, nakoľko Instagram umožňuje priame zdieľanie obsahu 
na Facebook, a tým je podporené vzájomné používanie oboch sietí. Iba 
jeden respondent využíva iba Instagram samotný, a necelých 20 % iba 
Facebook. 

V štvrtej otázke sme zisťovali preferencie respondentov pri uverejňovaní 
fotografií, respektíve aký obsah na fotografii zobrazujú. 



MEGATRENDY A MÉDIÁ

222

Graf 4: Preferencie obsahu fotografie
Zdroj: vlastné spracovanie.

Možnosti v otázke sme vyberali na základe analýzy aktuálnych trendov 
vo fotografii na sociálnych sieťach. Najväčšie zastúpenie malo selfie, 
ostatné možnosti- jedlo, zvieratá, essentials (zjednodušene fotografia 
vecí, pekne poukladaných vedľa seba). V tejto otázke mohol respondent 
vybrať viac možností, a preto percentuálny súčet nie je 100%.

V piatej otázke sme sa opýtali na to, aký druh selfie pozoruje respondent 
na sociálnych sieťach najčastejšie.
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Graf 5: Najčastejší druh selfie
Zdroj: vlastné spracovanie.

Najčastejšie pozorovaným druhom selfie je fotografia tváre, a teda 
zobrazovanie samého seba; ostatné možnosti boli percentuálne 
zastúpené pomerne rovnako. 

V šiestej otázke nás zaujímalo, čo si respondent myslí o človeku, ktorý 
zdieľa selfie odhalených častí tela, prípadne selfie s erotickým podtónom.
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Graf 6: Selfie odhaleného tela 
Zdroj: vlastné spracovanie.

Podľa našich respondentov je najčastejším cieľom iba zaujať okolie, 
pripútať pozornosť, bez ďalšieho zámeru, pričom druhou najčastejšou 
odpoveďou bolo „pochváliť sa telom“ a teda ukázať svoje výsledky 
zdravého životného štýlu, alebo iba výsledky genetických predispozícií.

V siedmej otázke sme sa pýtali, či respondent sám zdieľal niekedy selfie 
s odhalenou časťou tela/erotickým podtónom.
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Graf 7: Odhalené selfie respondenta 
Zdroj: vlastné spracovanie.

Veľká väčšina respondentov odpovedala že nikdy takúto fotku nezdieľali, 
16% odpovedalo že áno. Na základe týchto výsledkov usudzujeme, že 
študenti- respondenti dokážu vnímať prepájanie virtuálneho a reálneho 
sveta pomerne dobre.
 
V ôsmej otázke sme sa opýtali, čo respondenta viedlo ku zdieľaniu 
odhalenej fotografie na sociálnu sieť. Najčastejšími odpoveďami boli:
 – pochváliť sa vyšportovanou postavou,
 – pochváliť sa tetovaním,
 –  nemajú problém s nahotou, v rámci určitej slušnosti, pričom tu bolo 

najčastejšie doplnené že sa chceli ukázať a zvýšiť si sebavedomie. 

V deviatej otázke sme sa opýtali, či by ľudia mali na sociálnych sieťach 
nahotu skrývať. 
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Graf 8: Skrývanie nahoty
Zdroj: vlastné spracovanie.

Skoro tretina respondentov odpovedalo že by ľudia svoju nahotu 
skrývať nemali. Preto sme sa v desiatej otázke opýtali formou otvorenej 
odpovede, aby odôvodnili svoju odpoveď v otázke 9. Najčastejšími 
odpoveďami bolo:
 – je to nevhodné, 
 – ľudia by mali brať ohľad na svoje súkromie, 
 –  treba dbať na svoju bezpečnosť, pretože sa fotografie môžu dostať 

do rúk neželaným adresátom
 – fotografie môže vidieť potenciálny budúci zamestnávateľ,
 –  fotografie môžu vidieť aj maloletí, a môžu mať zlý dopad na ich 

psychický vývoj,
 –  neutrálny postoj: záleží od miery nahoty, a od účelu za akým je 

zobrazovaná (v umeleckej fotografii nevadí)
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V otázkach 11-14 sme dali na výber dve fotografie a respondenti mali 
vybrať tú, ktorá je pre nich viac pohoršujúca, neprijateľná, za hranicou 
morálky, alebo im z iného dôvodu viac prekáža.

Otázka 11:    Možnosť 1:        Možnosť 2:

 
     Obr. 1 zdroj Instagram        Obr. 2 zdroj Instagram

Graf 9: Pohoršujúca fotografia 1
Zdroj: vlastné spracovanie.
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V tejto otázke sme vybrali fotografie na základe konkrétnej odhalenej 
časti tela. Za pohoršujúcejšiu fotografiu väčšina respondentov vybrala 
možnosť 2. 

Otázka 12:  Možnosť 1: Možnosť 2:

 
Obr. 3 zdroj Instagram  Obr. 4 zdroj Instagram

74,7%

25,3%

Pohoršujúca fotografia č.2

Možnosť 1 Možnosť 2

Graf 10: Pohoršujúca fotografia 2
Zdroj: vlastné spracovanie.
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V tejto otázke sme vybrali dve fotografie, zobrazujúce tú istú partiu tela, 
odhalenú rôznymi spôsobmi. Najväčšie percentuálne zastúpenie mala 
možnosť 1.

Otázka 13: Možnosť 1: Možnosť 2:

    
Obr. 5 zdroj Instagram         Obr. 6 zdroj Instagram

Graf 11: Pohoršujúca fotografia 3
Zdroj: vlastné spracovanie.

V otázke č. 14 sme fotografie vyberali s ohľadom na zámer fotografie, 
pričom prvá zobrazuje športovkyňu a druhá bežnú ženu. Za viac 
pohoršujúcu respondenti vybrali možnosť 2.
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Otázka 14:   Možnosť 1:         Možnosť 2:

    
Obr. 7 zdroj Instagram      Obr. 8 zdroj Instagram

Graf 12: Pohoršujúca fotografia 4
Zdroj: vlastné spracovanie.

V tejto otázke sme zámerne použili fotografie mužov, pričom jedna 
fotografia zobrazuje „humornú“ situáciu a druhá športovca. Najčastejšou 
odpoveďou bola možnosť 1.
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Na základe výsledkov otázok 11 až 14 sme dospeli k záveru, že 
respondenti vnímajú nahotu na fotografiách, vadí im však v prípade, keď 
je zobrazená priamo, bez ďalšieho účelu a nemá hlbší dôvod- zobrazenie 
vyšportovanej postavy, umelecké zobrazenie. V poslednej otázke sme sa 
preto opýtali, aby zdôvodnili svoj výber v otázkach 11 až 14:
 – fotografie odhaľujú priveľa intímnej oblasti
 – fotografie boli vytvorené iba z dôvodu zaujatia pozornosti
 – nahota je vec, ktorú by mal človek odhaliť iba blízkej osobe
 – fotografie vyvolávali erotický pocit
 – fotografie sú neestetické

2.1 Zhrnutie výsledkov dotazníka

Na základe analýzy odpovedí v dotazníku sme dospeli k nasledovným 
záverom, že- respondenti si, napriek tomu že ako Generácia Y žijú 
s virtuálnym svetom odmalička, stále uvedomujú rozdiel medzi realitou 
a virtualitou, ale i prepojenosť týchto dvoch sfér. Vnímajú možné 
nebezpečenstvá a dôsledky rizikového chovania, v našom prípade 
zobrazovania nevhodných vecí na sociálnych sieťach a napriek posunutým 
etickým a estetickým hraniciam (oproti starším generáciám) a väčšej 
liberálnosti, si zachovávajú určité tradičné hodnoty. Dokážu predvídať 
správanie ostatných účastníkov v online svete, a na základe toho vedia 
prispôsobiť zdieľané obsahy a uvedomujú si globálnosť a verejnosť 
sociálnych sietí a i napriek určitej miere anonymity na sieťach chápu, 
že táto anonymita je iba pomyselná a vždy sa vieme dostať k autorovi 
konkrétneho obsahu. Dokážu vnímať a chápať vytváranie masky vo 
virtuálnej identite človeka, a taktiež ju sami používajú.

Literatúra a zdroje:
BAIRD, D. E., FISHER M.: Pedagogical mash up: Gen Y, social media and 
learning in the digital age. In: Handbook of research on new media 
literacy at the K-12 level: Issues and challenges. Hershey, New York: IGI 
Global. 2009. s. 1015. ISBN 978-1-60566-120-9. 
BARKER,CH.: Slovník kulturálních studií. Praha: Portál. 2006. 206 s. ISBN 
80-7367-099-2.
GÁLIK,S. a kol.: Kyberpriestor ako nová existenciálna dimenzia človeka. 
Łódź: Księży młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński. 2014. 188 s. ISBN 
978-83-7729-250-1.
GÁLIK,S, a kol.: K problému identity človeka v kyberpriestore digitálnych 
médií. In: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií. 



MEGATRENDY A MÉDIÁ

232

Łódź: Księży młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński.2016. 209 s. ISBN 
978-83-7729-346-1.
ŠMAHEL, D.: Psychologie a internet- děti dospělými, dospélí dětmi. Praha: 
TRITON. 2003
VELŠIC, M: Sociálne siete na Slovensku. Bratislava: Inštitút pre verejné 
otázky. 2012. s. 18. ISBN 978-80-89345-36-6.
VRABEC,N.: Komunikácia v ére internetu. In: Masmediálne štúdiá v kocke. 
Trnava: FMK UCM, 2013. s. 498. ISBN 978-80-8105-445-7.

Internetové zdroje:
FAUSING, Bent: Self- Media: The Self, the Face, the Media and the 
Selfies. [online].[cit. dňa 03.04.2017]. Sassari, International Conference 
on Sensoric Image Science. 24.4.2014. 15 s. Dostupné na: <https://www.
academia.edu/7988938/SELF-MEDIA._The_Self_the_Face_the_Media_
and_the_Selfies_2014_?auto=download>.
Oxford Dictionaries Word Of the Year 2013: „SELFIE“.[online].[citované 
28.03.2017]. Dostupné na:<https://blog.oup.com/2013/11/oxford-
dictionaries-word-of-the-year-2013-selfie/>.
Selfies and the history of self-portrait photography. [online].[citované 
28.03.2017]. Dostupné na: <https://blog.oup.com/2013/11/selfies-
history-self-portrait-photography/>.

Kontaktné údaje:
Mgr. Marek Šimončič, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
marek.simoncic@ucm.sk 

Mgr. Juliána Odziomková
Univerzita sv. Cyrila a Metoda
Fakulta masmediálnej komunikácie
Námestie J. Herdu 2
917 01 Trnava
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
juliana.odziomkova@gmail.com



BUDÚCNOSŤ VPLYVU MÉDIÍ

233

K PROBLEMATIKE KONVERGENCIE MEDIÁLNYCH 
OBSAHOV V TLAČI A NA WEBE

ON THE PROBLEM OF MEDIA CONVERGENCE  
OF THE PRESS AND ONLINE NEWS

JÁN VIŠŇOVSKÝ – SILVIA TOMČALOVÁ

Abstrakt 
Kanály, cez ktoré médiá prinášajú obsahy recipientom, sa zmenili. Tradičná cesta 
sprístupňovania spravodajstva prostredníctvom novín, televízie a rozhlasu sa 
presúva do digitálnej sféry, čo má zásadný vplyv na stvárňovanie a prezentáciu 
informácií. Od producentov mediálnych obsahov sa vyžaduje, aby témy spracúvali 
s ohľadom na to, či ich bude recipient čítať v novinách, resp. na internete 
alebo v mobilnej aplikácii. Príspevok sa zaoberá problematikou konvergencie 
mediálnych obsahov na príklade redakčnej praxe denníka SME a webu www.
sme.sk, ktorého vydavateľom, resp. prevádzkovateľom je mediálny dom Petit 
Press, a. s. Zámerom autorov je prostredníctvom kvantitatívnej obsahovej 
analýzy a komparácie tém domáceho spravodajstva uverejňovaného v novinách 
a na spravodajskom portáli zistiť mieru ich prepájania a odlišnosti medzi 
nimi. Vychádzajú pritom z predpokladu, že typologická odlišnosť oboch médií 
ovplyvňuje rozsah a formu novinárskych prejavov uverejňovaných v tlačenom 
vydaní a na webe.       

Kľúčové slová: 
denník SME, konvergencia, noviny, novinársky prejav, recipient, spravodajský 
portál, 

Abstract:
Communication channels, through which media disseminate their messages 
towards audiences, have changed. The traditional way of producing and 
publishing news via newspapers, television and radio is turning to the 
digital sphere, which influences production and presentation of information 
significantly. Media producers are supposed to work with news topics with 
regard to whether the audiences will access this information via the traditional 
press, the Internet or a mobile application. The authors of the article focus on 
the issue of media convergence, specifying the related problems on basis of the 
editorial practices of the daily newspaper SME and the online news portal www.
sme.sk as well as its publisher (i.e. operator), the media house Petit Press, Inc. 
The aim of the authors is to define the extent to which the topics of domestic 
news published in the daily newspaper and on the news portal are converged or 
differentiated on basis of quantitative content analysis and comparison of these 
topics. The authors base their reflection on the given issue on an assumption 
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that the typological differences between both media affect the range and form of 
journalistic content published in the press and online.

Key words: 
daily SME, convergence, the press, journalistic content, recipient, news portal

1 Úvod 

Informačné a komunikačné technológie umožňujú médiám osvojiť si 
nové formy publikovania a sprístupňovania obsahov. Konvergencia, 
čiže prepájanie médií na rôznych, predovšetkým technologických 
a ekonomických úrovniach, je jedným z charakteristických znakov 
súčasných médií a významným spôsobom ovplyvňuje charakter 
mediálnych komunikátov a ich vnímanie recipientmi. J. V. Pavlik 
konštatuje, že konvergencia poskytuje médiám oveľa viac možností za 
menšie náklady.1 Vo svete mediálnej konvergencie je každý dôležitý 
príbeh vypovedaný, každá značka je predaná a každý konzument je 
na rozhraní medzi viacerými mediálnymi platformami.2 Práve táto 
cirkulácia mediálneho obsahu cez rozdielne médiá slúži na získanie 
si potenciálnych recipientov, čo si uvedomujú aj producenti. V tejto 
súvislosti J. Radošinská upozorňuje, že „...produkčné a propagačné 
stratégie mediálneho priemyslu zdôrazňujú individualitu prijímateľa 
a jedinečnosť recepčných a interpretačných aktivít jednotlivých recipientov 
spojenú s rozličnými elementmi budovania a uplatňovania vlastného 
„životného štýlu“.“3

Termín „mediálna konvergencia“ sa objavil v 70. rokoch 20. storočia Ako 
prvý ju spomína N. Negroponte, ktorý ju použil na objasnenie prepájania 
troch mediálnych odvetví – televízie, tlače a počítačových médií.4  H. 

1 PAVLIK, J. V.: Understanding Convergence and Digital Broadcasting 
Technologies for the Twenty-First Century. [online]. [cit. 2016-10-16]. 
Dostupné na internete: <https://www.nhk.or.jp/bunken/english/reports/
pdf/05_no4_08.pdf>.

2 NYU Press: Introduction:“Worship at the Altar of Convergence“ 
A new Paradism for Understanding Media Convergence. [online]. 
[cit. 2016-10-16]. Dostupné na internete: <https://nyupress.org/
webchapters/0814742815intro.pdf>.

3 RADOŠINSKÁ, J: Mediálna zábava v 21. storočí. Trnava : FMK UCM v Trnave, 
2016, s. 108.

4 FIDLER, R.: Metamorphosis – Understanding New Media. [online]. [cit. 
2016-10-16]. Dostupné na internete: <http://www.electronicmarkets.org/
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Jenkins sa domnieva, že kniha Pool’s Technologies of Freedom z roku 
1983 je prvou publikáciou, ktorá predložila koncept konvergencie ako 
silu zmeny v mediálnom priemysle. V nej Ithiel de Sola Pool popisuje 
publikovanie novín, časopisov a kníh vydavateľskými spoločnosťami. I. 
de S. Pool poznamenal, že práve v každom období médium malo vlastné 
charakteristické funkcie a trhy, pričom každý z nich bol regulovaný 
rôznym spôsobom. Keď však I. de S. Pool uvidel podporu nových 
komunikačných technológií, a v nich viac rôznorodosti, ponúk a účasti 
pre médiá. Tento proces nazval „convergence modes“ (v preklade „módy 
konvergencie“).5 

Aj keď H. Jenkins považuje I. de S. Poola za „priekopníka“ v oblasti 
konvergencie, mnohí iní výskumníci a teoretici v oblasti médií takto 
označujú práve H. Jenkinsa, a to vďaka jeho výskumu konvergencie 
z rôznych perspektív. H. Jenkins definuje mediálnu konvergenciu ako 
kontinuálny proces, v ktorom sa obsah, technológia, publikum a priemysel 
navzájom prelínajú.6 Tiež vymenúva ďalšie procesy, aby lepšie popísal 
mediálnu konvergenciu. Tú tvorí podľa neho technologická, ekonomická, 
sociálna (organická), kultúrna a globálna konvergencia.7 

Koncept mediálnej konvergencie sa v zahraničnej, predovšetkým 
anglicky písanej literatúre definuje rôzne. H. Wendland ju považuje za 
jeden z nových prelomov v digitálnom zobrazovaní z dôvodu, že zároveň 
spája internet s jednoduchšími formami médií ako je tlač a televízia, len 
aby uspokojila túžbu verejnosti po rozličných novinkách.8

Podľa americkej Encyclopedia of Journalism je konvergencia zlučovanie 
alebo spájanie sa médií a ako príklad uvádza printové médiá, rádio 
a televíziu na webe, čím vznikajú nové verzie formátov pre rozdielne 
médium. Zároveň ju považuje za modernú a príťažlivú formu zvyšovania 

fileadmin/user_upload/doc/Issues/Volume_08/Issue_04/mediamorphosis0.
pdf>.

5 POOL, I. d. S.: Technologies of Freedom: On Free Speech in an Electronic Age. 
Cambridge : Harward University Press, 1983, s. 23.

6 KOLODZY, J.: Convergence journalism: Writing and reporting across the news 
media. Lanham-Boulder-New York-Toronto-Oxford : Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc., 2006, s. 5.

7 JENKINS, H.: Convergence? I diverge. In: TechnologyReview.com. [online]. 
[cit. 2016-12-10]. Dostupné na internete: <https://www.technologyreview.
com/s/401042/convergence-i-diverge/>.

8 GORDON, J. N., ROE, M. J.: Convergence and persistence in corporate 
governance. Cambridge : Cambridge University Press, 2004, s. 38. 
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popularity novinárskych obsahov.9 Fenomén zahŕňajúci prepájanie 
informácií a komunikačných technológií, počítačových sietí a mediálneho 
obsahu nám priniesol takzvané „three C’s“ (z angl. communication, 
computering, content) ako priamy výsledok digitalizácie mediálneho 
obsahu a popularizácie internetu.10 Na webe dostupná The Canadianen 
Encyclopedia uvádza dva aspekty mediálnej konvergencie:1. zlučovanie 
mediálnych technológií a mediálnych foriem, ktoré boli ovplyvnené 
digitalizáciou, 2. ekonomickú stratégiu masmédií.11 Spomedzi ďalších 
autorov, ktorí sa venujú mediálnej konvergencii, môžeme spomenúť 
Daileyho, ktorý chápe konvergenčné spojenie predovšetkým ako dianie, 
pri ktorom sa rôzne spravodajské organizácie podieľajú na propagácii a   
rozširujú mediálne obsahy na viacerých úrovniach. Taktiež klasifikoval 
tento jav na piatich dimenziách, kde rozlišuje: vlastníctvo, taktiku, 
štruktúru, spôsob získavania informácií a ich prezentáciu.12

2  Druhy konvergencie, technologická a ekonomická 
konvergencia

H. Jenkins sa vo svojej publikácií Convergence Culture Where Old and 
New Media Collide nezaoberá iba konvergenciou založenou na technickej 
báze. Zameriava sa na konvergenciu ako kultúrny proces, ktorý v sebe 
zahŕňa prúd príbehov, obrázkov, zvukov a vzťahov a člení ju do troch 
oblastí. Prvou je tok mediálnych obsahov naprieč rôznymi mediálnymi 
platformami, druhou spolupráca medzi násobnými priemyslami a treťou 
migračné správanie sa mediálneho publika.13

9 STERLING, Ch. H. (ed.): Encyclopedia of Journalism. Vol. 1. Los Angeles-
London-New Delhi-Singapore-Washington : SAGE, 2009, s. 361-364.

10 FLEW, T.: Media Convergence. [online]. [cit. 2016-12-02]. Dostupné na 
internete: <https://www.britannica.com/topic/media-convergence>.

11 Media Convergence. [online]. [cit. 2016-12-02]. Dostupné na internete: 
<http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/media-
convergence/>.

12 GRANT, A. E., WILKINSON, J. S.: Understanding media convergence: the state 
of field. New York : Oxford University Press, 2009, s. 4.

13 JENKINS, H.: Convergence culture: Where old and new media collide. New 
York : New York University Press. 2008, s. 20.
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H. Jenkins člení konvergenciu nasledovne:
   technologická konvergencia je digitálnou zmenou mediálneho 

obsahu, keď sú slová, obrazy a zvuky transformované do digitálnej 
informácie, 

   ekonomická konvergencia je horizontálnou integráciou zábavného 
priemyslu,

   sociálna/ organická konvergencia, pod ktorou môžeme tiež rozumieť 
multitasking ako stratégiu pre navigáciu,

   kultúrna konvergencia je priesečníkom rozličných technológií, 
priemyslu a konzumentov,

   globálna konvergencia popisovaná ako kultúrna hybridita, ktorej 
výsledkom je medzinárodný tok mediálneho obsahu.14  

Iné členenie konvergencie médií prinášajú G. Meikle a S. Young 
v publikácii Media Convergence and the Transformed Media Enviroment:
   technologická dimenzia – počítačová, komunikačná a obsahová 

kombinácia mediálnej platformy,
   industriálna dimenzia – stretnutie už existujúcich mediálnych 

inštitúcií v digitálnom priestore a nárast spoločností ako Google, 
Apple, Microsoft a ostatných poskytovateľov mediálnych obsahov,

   sociálna dimenzia – nárast médií na sociálnych sieťach (napr. 
Facebook, Twitter, YouTube),

   textuálna dimenzia – popisuje tzv. transmediálny model, pričom 
obsah média (napr. zvuky, obrazy a text) je rozptýlený cez 
multimediálne platformy.15

2.1 Technologická konvergencia

Podrobnejšie sa budeme venovať technologickému aspektu mediálnej 
konvergencie, keďže jej nástup do oblasti masmédií môžeme pripísať 
práve novým technológiám – rozvoju digitálnych technológiám 
a počítačovým sieťam. Môžeme tiež konštatovať, že práve tento aspekt 
konvergencie zdôrazňujú vyššie uvádzané definície. I keď vývoj nových 
technológií zohrával v rozvoji konvergencie kľúčovú úlohu, nesmieme 

14 ZHANG, Y. E.: Examining Media Convergence: Does It Converge Good 
Journalism, Economic Synergies, and Competitive Advantages? Charleston : 
Bibliobazaar, 2011, s. 19.

15 MEIKLE, G., YOUNG, S.: Media Convergence and the Transformed Media 
Enviroment. [online]. [cit. 2016-12-10]. Dostupné na internete: <https://
www.alrc.gov.au/sites/default/files/pdfs/publications/03_media_
convergence_and_the_transformed_media_environment_.pdf>.
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ich však označiť za jej výlučnú a jedinú hybnú silu. Skôr by sme ju mali 
vnímať ako platformu, ktorá konvergenciu umožňuje.

Z technologického hľadiska bol určujúcim procesom mediálnej 
konvergencie práve proces prechodu od analógového k digitálnemu kódu 
umožňujúci integráciu počítačových sieti, elektronických a tlačených 
médií do jedného systému. Digitalizácia umožnila jednotné kódovanie 
informačných tokov, pričom ich pôvodné kódy boli rozdielne a vyžadovali 
si rôzne prenosové zariadenia. Pôvodne rozdielne  textové, zvukové 
a obrazové informácie sa tak mohli prenášať jedným multimediálnym 
prúdom, ktorý sa v oblasti digitálneho vysielania nazýva multiplex. 
Úplne prvým „multitokom“, ktorý bolo možné transformovať do 
digitálneho kódu, bol text. Obraz a zvuk potrebovali oveľa zložitejšie 
a komplexnejšie kódovanie, neskôr prevedené na binárny kód. J. Musil 
vo vzťahu k cene informácie konštatoval, že počas posledných tridsiatich 
rokov zlacnel prenos veľkého objemu informácií, a to niekoľkokrát. Cena 
spracovania informácií klesla asi o stotisíckrát a zálohovanie informácií 
asi o miliónkrát.16 

Ďalšou významnou technickou inováciou bol vznik počítačových 
sietí. Umožnilo sa tak ich prepojenie, počnúc sieťami  LAN (local area 
network) cez wifi a domáce siete. Dostupnosť všadeprítomných 
mediálnych správ umožnila vymazať rozdiely medzi médiami, ktoré bolo 
predtým limitované časom alebo miestom. Akékoľvek médium môže 
dnes prenášať akýkoľvek typ správ, kdekoľvek a takmer akémukoľvek 
publiku.17 

V súvislostiach s digitalizáciou sa často hovorí o zániku tzv. starých 
médií. Podľa H. Jenkinsa staré média nezaniknú a ani nebudú strácať na 
dôležitosti. To, čo sa časom vytratí, budú iba staré prenosové technológie, 
akým je napríklad kazeta. Rovnako ako keď film „nezahubil“ divadlo 
a televízia rádio, môžeme dedukovať, že ani nástup internetu nezničí 
elektronické či tlačené média. Tie sa len musia adaptovať do nového 
prostredia. Paradigma  formujúcej sa konvergencie predpokladala, že 
staré médiá budú s novými vstupovať do interakcie oveľa komplexnejšie, 
čo sa však nepotvrdilo. Lídri mediálneho priemyslu považujú 
konvergenciu za spôsob, ako porozumieť zmenám. V tomto kontexte 
16 MUSIL, J.: Elektronická médiá v informační společnosti. Praha : VOTOBIA, 

2003, s. 37.
17 GRANT, A. E., WILKINSON, J. S.: Undestanding media convergence: the stage 

of field. New York : Oxford University Press, 2009, s. 6.
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možno podľa H. Jenkinsa konvergenciu označiť za starý koncept s novým 
významom.18

2.2 Ekonomická konvergencia

O ekonomickej konvergencii, obdobne ako tej technologickej, sa 
začalo diskutovať v 80. rokoch 20. storočia. Samozrejme ani predtým 
sa veľké mediálne spoločnosti nesústreďovali iba na jedno mediálne 
odvetvie. Zlom nastal pred tridsiatimi rokmi s postupnou fragmentáciou 
audiovizuálnych médií. Napríklad v USA bol až do konca 70. rokov 20. 
storočia mediálny trh stabilný a komerčné televízie patrili pod veľké 
televízne spoločnosti ako ABC, CSB a NBC.19 Táto situácia sa zmenila.  
Zatiaľ čo predtým mali tri najväčšie televízne siete podiel na trhu viac 
ako 90 %, v súčasnosti je to približne 65 % a počet rozhlasových staníc 
sa zdvojnásobil. 

D. Elliman v jednej zo svojich prednášok zdôraznil, že mediálna 
spoločnosť, ktorá chce úspešne súťažiť v tomto prostredí, musí byť 
dostatočné veľká na to, aby ju bolo „počuť“ a aby si získavala pozornosť 
zákazníkov. Musí tiež rozvíjať také produkty, ktoré môže ponúknuť iba 
veľká a vertikálne orientovaná spoločnosť.  To, čo sme chceli dosiahnuť 
bola pevná vertikálna integrácia, vďaka ktorej by sme mohli spojiť 
časopisy, vydavateľstvá, štúdiá, káblové televízie a iné aktivity v jeden 
súdržný celok.20 Konvergované vlastníctvo médií zväčšuje publikum, 
ktoré je možné predávať na reklamnom trhu a zároveň výrazne šetrí 
náklady na propagáciu vlastných produktov.

3 Metodológia výskumu

Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť mieru vplyvu konvergencie médií ako 
nástroja prepojenia tradičnej žurnalistiky s novými médiami v onlinovom 
prostredí. Zamerali sme sa na mediálne produkty vydavateľského domu 
Petit Press, a. s., a to denník SME a web www.sme.sk. Prostredníctvom 

18 JENKINS, H.: Convergence culture: Where old and new media collide. New 
York : New York University Press, 2008, s. 6.

19 VIŠŇOVSKÝ, J.: Televízia v Spojených štátoch amerických. História, fakty, 
súvislosti. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2014, s. 85.

20 Podľa: TUROW, J.: The Organisational Underpinnings of Comtemporary 
Media Conglomerates. Communication Research. In: Sagejournals. [online]. 
1992, roč. 19, č. 6, s. 688. [cit. 2016-12-18]. Dostupné na internete: <http://
journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/009365092019006002>.
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použitých metód sme analyzovali problematiku konvergencie na dvoch 
mediálnych výstupoch z vydavateľstva Petit Press, a.s.,21 ktoré je jedným 
z najväčších vydavateľstiev tlače na na Slovensku. Jeho portfólio tlačených 
periodík predstavuje viac ako 30 centrálnych a regionálnych titulov 
s týždenným predaným nákladom viac ako 545-tisíc výtlačkov. Zároveň 
je prevádzkovateľom portálu www.sme.sk, ktorý má mesačne viac ako 2 
milióny návštevníkov.22  

Zámerom výskumu bolo na základe porovnania tém spravodajstva 
z domova zistiť aktuálnosť a rozsah prepájania tém z vybratej sekcie 
(tematického bloku) v novinách a na webe. Čiastkovým cieľom výskumu 
bolo taktiež porovnať koreláciu spravodajského portálu a tlačených 
novín vo vzťahu k ich obsahu Vzhľadom na dosiahnutie vytýčených cieľov 
sme realizovali kvantitatívnu obsahovú analýzu, pričom sme sa zaoberali 
obsahom vnútropolitického spravodajstva. Keďže sme sa sústredili na 
konkrétnu rubriku denníka a webu – domáce spravodajstvo, vytvorili 
sme zoznam kľúčových tém, na základe ktorých sme dáta systematizovali. 

Kľúčové témy výskumu:
 1. zrušenie Mečiarových amnestií,
 2. kauza Čistý deň,
 3.  vystúpenie Veľkej Británie z Európskej únie (brexit) a téma Európska 

únia,
 4. kauza Bašternák,
 5. školstvo,
 6. zdravotníctvo,
 7. neonacizmus a ĽSNS,
 8. zaujímavosti a ostatné témy,
 9. súdnictvo,
 10. prezident A. Kiska,
 11. SMER a R. Fico,
 12. témy krajských samospráv,
 13. politika a politické strany v Slovenskej republike.

Konštruovanie vzorky je výsledkom dostupného zámerného výberu 
dvoch výstupov vydavateľstva Petit Press, a.s., a to tlačeného denníka 
21 K problematike pozri aj: VIŠŇOVSKÝ, J.: Tri podoby jednej značky. Denník 

SME, spravodajský portál www.sme.sk a mobilná aplikácia SME. In: 
JURIŠOVÁ, V., KLEMENTIS, M., RADOŠINSKÁ, J.: Marketing Identity 2016: 
značky, ktoré milujeme. Trnava : FMK UCM v Trnave, 2016, s. 281-295. 

22 Petit Press, a. s. [online]. [cit. 2017-03-14]. Dostupné na internete: <http://
www.petitpress.sk/>.
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SME a portálu www.sme.sk. V časovom období 3 týždňov (13. 03. 2017 
– 02. 04. 2017) sme zhromaždili 18 výtlačkov denníka SME a dáta zo 
spravodajského portálu. Počas tohto obdobia sme sa zamerali na zber dát 
kvantitatívneho výskumu z titulnej strany denníka, domovskej (hlavnej) 
stránky webu, a hlavnej sekcie aplikácie označenej ako Hlavné. 

Výskumné otázky:
 1.  Vplývajú nové média na tradičnú žurnalistiku s ohľadom na 

konvergenciu obsahov?
 2.  Aká je miera konvergencie obsahu denníka SME a webu www.sme.

sk?
 3.  Aké sú rozdiely analyzovaných mediálnych výstupov vydavateľstva 

Petit Press, a. s.?

4 Výsledky výskumu

V nasledujúcej časti prinášame prehľad výsledkov kvantitatívnej 
obsahovej analýzy denníka SME a webu www.sme.sk v stanovenom 
časovom období. Hodnoty sú uvádzané v absolútnych číslach.

Tabuľka 1 Témy domáceho spravodajstva denníka SME  
Číslo témy 

/ dátum 
vydania

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13.

13. 03. 1 1 0 0 3 1 2 3 2 1 2 0 2
14. 03. 2 2 0 1 1 0 2 9 3 0 4 0 2
15. 03. 5 2 0 0 0 4 1 3 3 0 1 0 3
16. 03. 5 0 0 0 3 2 0 9 2 1 2 0 6
17. 03. 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1
18. 03. X X X X X X X X X X X X X
19. 03. X X X X X X X X X X X X X
20. 03. 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
21. 03. 1 2 0 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0
22. 03. 2 0 0 2 0 1 0 3 0 1 3 0 0
23. 03. 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24. 03. 1 0 0 2 3 0 0 1 2 0 0 0 0
25. 03. 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 0
26. 03. X X X X X X X X X X X X X
27. 03. 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
28. 03. 5 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0
29. 03. 0 0 3 0 0 0 0 5 1 0 0 0 1
30. 03. 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
31. 03. 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
01. 04. 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Spolu 33 9 3 7 10 9 7 64 18 3 14 1 15

Zdroj: spracovanie autorov
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Tabuľka 2 Témy domáceho spravodajstva portálu www.sme.sk 
Číslo témy 

/ dátum 
vydania

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13.

13. 03. 1 1 0 0 3 1 2 3 2 1 2 0 2
14. 03. 2 2 0 1 1 0 2 9 3 0 4 0 2
15. 03. 5 2 0 0 0 4 1 3 3 0 1 0 3
16. 03. 5 0 0 0 3 2 0 9 2 1 2 0 6
17. 03. 1 2 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1
18. 03. 2 0 0 0 2 1 0 3 1 0 0 0 2
19. 03. 7 0 0 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0
20. 03. 7 1 0 0 0 0 1 10 1 1 0 1 1
21. 03. 5 0 0 3 2 1 0 13 2 0 0 0 1
22. 03. 1 1 0 2 1 0 0 7 2 0 0 3 4
23. 03. 3 1 0 3 3 0 1 4 2 1 1 1 3
24. 03. 0 0 1 0 0 2 1 7 2 1 2 5 3
25. 03. 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0
26. 03. 0 0 0 1 1 0 1 3 0 1 0 0 2
27. 03. 3 0 1 0 1 1 1 9 2 1 0 1 3
28. 03. 3 0 0 5 6 2 0 10 0 1 1 0 3
29. 03. 5 0 2 0 0 0 0 7 7 1 0 1 2
30. 03. 4 0 0 0 3 1 0 4 0 0 1 0 2
31. 03. 3 0 2 0 2 0 0 11 3 0 0 2 5
01. 04. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0
Spolu 58 10 7 16 29 16 14 106 34 10 16 18 45

Zdroj: spracovanie autorov

Graf 1: Kvantitatívne zobrazenie tém domáceho spravodajstva 
denníka SME a www.sme.sk 
Zdroj: spracovanie autorov
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V stanovenom trojtýždňovom časovom intervale sme porovnali dáta 
zaznamenané vo vyššie uvedených tabuľkách. Ukázalo sa, že vo všetkých 
prípadoch sa témy publikované na internete aktualizovali a postupne 
rozširovali o nové informácie. Túto skutočnosť deklaruje aj porovnanie 
údajov z oboch tabuliek, nakoľko na webe sa počet novinárskych 
prejavov daných tém zvýšil.

Najfrekventovanejšou témou bola téma č. 8, kde sme vzhľadom na 
jej rozmanitosť v denníku zaznamenali 64 príspevkov a na webe 106 
príspevkov. Téma zrušenia amnestií V. Mečiara môžeme považovať za 
hlavnú tému, ktorá zapĺňala spravodajstvo na dennej báze a v denníku sa 
vyskytla 33-krát, na webe 58-krát. Téma číslo 2 (kauza resocializačného 
zariadenia Čistý deň) sa spomínala v denníku 9-krát a na www.sme.
sk 10-krát. Iné témy svoj výskyt zdvojnásobili (téma č. 4, č.7). alebo 
strojnásobili (č. 5, č. 13.). K téme č. 12 bol v novinách iba jeden príspevok, 
avšak na portáli sme mohli nájsť 18 príspevkov týkajúcich sa diania vo 
vyšších územných celkoch.

Najdôležitejšie zistenia:
   Témy spravodajstva v denníku SME a na www.sme.sk sú rovnaké, 

avšak na webe sa im venuje väčší priestor. Novinárske prejavy majú 
v tlačenej verzii spravidla rozsahovo kratší titulok.

   Objem príspevkov uverejnených na dané témy na webe je takmer 
dvakrát väčší ako v novinách, čo súvisí s obmedzeným rozsahom 
tlačeného vydania.

Na základe teoretických poznatkov a výsledkov empirického skúmania 
môžeme konštatovať, že konvergencia médií ovplyvnila mediálny trh 
a postavenie tradičného média akým, je aj denník SME. Mediálny dom 
Petit Press, a. s. prepojil denník SME a jeho onlinovú podobu a neskôr 
ponúkol aj mobilnú aplikáciu. Konvergencia médií s pomocou internetu 
tak poskytla okamžitú možnosť sprístupňovania aktuálnych obsahov 
čitateľom. 

K. Jakubowitz označuje vývoj nových technológií za jednu z príčin 
a za dôsledok konvergencie médií. Podľa neho práve konvergencia 
prepája všetky druhy komunikácie – interpersonálnu, jednosmernú, 
skupinovú a distribučnú.23 D. McQuail uvádza, že vzostupom nových 
technológií sa zvyčajne nezatlačia existujúce médiá do pozadia, ale 
23 JAKUBOWICZ, K.: Nová ekologie médií: konvergence a mediamorfóza. Zlín : 

Verbum, 2013, s. 28.
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prispôsobujú sa novým podmienkam na trhu.24  SME, podobne ako 
mnohé iné, je príkladom tlačeného média, ktoré nasledovalo trend 
súčasnej digitalizácie, no zachovalo si svoju jedinečnosť. Konvergencia 
médií spočíva v technologickom stvárnení mediálnych výstupov a ich 
distribúcii. 

Používateľ má v dnešnej dobe možnosť využiť rôzne funkcie na jednom 
zariadení, prípadne ich môže vzájomne prepájať. H. Jenkins tieto 
zariadenia nazýva „black boxes“. Hovorí však, že nemôžeme hovoriť 
o konvergencii výlučne len v technologickej oblasti. Podľa H. Jenkinsa 
konvergencia zahŕňa oboje – zmenu v spôsobe produkcie médií a zmenu 
v spôsobe jej konzumácie.25 V súčasnosti majú onlinové média enormný 
a zásadný vplyv na tradičné médiá a stali sa významnou platformou 
sprístupňovania mediálnych produktov recipientom. V oblasti 
žurnalistiky znamenal nástup internetu nejednu zásadnú zmenu a jej 
súčasťou je aj novodobý fenomén – mediálna konvergencia. 

5 Záver

Problematika konvergencie mediálnych obsahov dnes patrí k pomerne 
diskutovaným témam, a to nielen v rámci mediálnych štúdií, ale aj teórie 
novinárstva a súvisiacich vedných disciplín. Ukazuje sa, že vydavateľstvá 
a v ich rámci jednotlivé organizačné zložky (redakcie) postupne 
zavádzajú také modely redakčnej práce, ktoré optimálne využijú 
potenciál jednotlivých médií a technológií (predovšetkým digitálnych) 
tak, aby recipientom priniesli aktuálne informácie spracované pútavým 
spôsobom. Pochopiteľne kým v tlači je ťažiskom novinárskej výpovede 
text, v na webe a v mobilných aplikáciách ho dopĺňajú, prípadne suplujú 
multimediálne obsahy – videá, informačná grafika a pod. Konvergencia 
mediálnych obsahov markantne ovplyvňuje aj prácu novinára. Vyžaduje 
sa od neho primerané ovládanie informačných a komunikačných 
technológií a vytváranie obsahov nielen pre tlačené noviny, ale zároveň 
aj pre web a mobilné aplikácie. V kontexte konvergencie preto nemožno 
hovoriť o rôznorodosti tém ponúkaných jedným producentom, ale 
predovšetkým o variabilite ich spracovania. Mediálne podniky tak 

24 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha : Portál, 2002, 
s. 192.

25 JENKINS, H.: Convergence and Divergence: Two Parts of the Same 
Process. [online]. [cit. 2016-04-10]. Dostupné na internete: <http://
henryjenkins.org/2006/06/convergence_and_divergence_two.html>.
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efektívne zasahujú rozličné skupiny recipientov a zároveň eliminujú 
finančné náklady súvisiace s tvorbou spravodajstva.   

Poďakovanie: Príspevok bol vypracovaný v rámci výskumného projektu 
podporovaného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) č. 
1/0611/16 s názvom Multiplatformové koncepty žurnalistiky v kontexte 
vývoja digitálnych technológií v mediálnom prostredí Slovenskej republiky.
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MOBILNÁ ŽURNALISTIKA V PRAXI  
SLOVENSKÝCH MÉDIÍ.

POROVNANIE MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ  
DENNÍKA N A ČASOPISU .TÝŽDEŇ

MOBILE JOURNALISM IN SLOVAK MEDIA PRACTICE. 
COMPARISON OF MOBILE APPLICATIONS OF DAILY 
NEWSPAPER DENNÍK N AND MAGAZINE .TÝŽDEŇ

JÁN VIŠŇOVSKÝ – NIKOLETA ŽIŠKOVÁ

Abstrakt 
Mobilné aplikácie a mobilná žurnalistika ako taká sú dnes jednými 
z najprogresívnejšie sa rozvíjajúcich sektorov novinárstva. Vďaka smartfónom 
a tabletom s prístupom na internet majú ich používatelia k dispozícii aktuálne 
spravodajstvo. Mobilné aplikácie sú zároveň oblasťou, kde sa azda v najväčšej 
miere prejavuje technologický pokrok v novinárstve. V závislosti od typu média 
sa však odlišujú. Kým redakcie denníkov prostredníctvom nich pravidelne 
informujú o aktuálnych udalostiach a zároveň prinášajú širokú škálu tematicky, 
resp. svojou funkciou sa odlišujúcich obsahov, mobilné aplikácie časopisov sú 
menej interaktívne, prípadne kopírujú tlačené vydania. Príspevok porovnáva 
mobilné aplikácie vybraných slovenských tlačených médií – Denníka N a .týždeň, 
a to s ohľadom na ich štruktúru obsahu, funkcie a grafické stvárnenie.

Kľúčové slová: 
čitateľ, Denník N, mobilná aplikácia, mobilná žurnalistika, redakcia, smartfón, 
.týždeň

Abstract:
Mobile applications and all forms of mobile journalism as such are some of 
the most progressively developing sectors of today´s journalism. Users of 
smartphones and tablets with Internet access are always able to check the 
most recent news. Mobile applications are also the sphere of journalism where 
technological advancements manifest themselves most obviously. However, these 
technological innovations differ in terms of specific types of media. While editorial 
offices of daily newspapers use these new possibilities to periodically inform 
about current events and at the same time offer a wide range of thematically 
(or functionally, respectively) different contents, mobile applications of journals 
and magazines are typically less interactive or they even copy the print versions 
without any changes. The paper aims to compare the mobile applications of the 
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selected Slovak print media – Denník N and .týždeň, taking into account their 
content structures, functions and graphic design.

Key words: 
reader, Denník N, mobile app, mobile journalism, editorial office, smartphone, 
.týždeň

1 Úvod 

Počas svojej histórie prešli mobilné zariadenia rozsiahlymi 
technologickými zmenami, vďaka ktorým sa stali vhodnou mediálnou 
platformou, ktorá umožňuje šírenie informačných aj zábavných obsahov. 
Už v roku 2010 globálny prieskum novinového priemyslu ukázal, že 51 
% mediálnych manažérov považovalo mobilné platformy za dôležitú 
prioritu do budúcna. V dnešnej dobe mobilné platformy poskytujú ľudom 
prístup k aktuálnym správam kdekoľvek a kedykoľvek. Pred niekoľkými 
rokmi bola však situácia značne odlišná. Skoršie štúdie ukázali, že ľudia 
mali skôr nechuť k prístupu k správam pomocou mobilných zariadení 
a využívali ich len v prípadoch, keď ostatné médiá nemali k dispozícií.1 

Už v druhej polovici 20. storočia niektoré staršie médiá experimentovali 
s publikovaním správ pre pager (malé osobné telekomunikačné 
zariadenie). V 21. storočí sa začali mobilné zariadenia používať na 
šírenie správ, najskôr však  prostredníctvom SMS a MMS technológií, 
ktoré poskytovali niekoľkí vydavatelia správ, ako napr. BBC.  Význam 
mobilnej komunikácie ako prostriedku získavania informácií využila aj 
redakcia The Guardian už v roku 2002, keď spustila službu Mobile Alerts 
a záujemcov informovala prostredníctvom zasielania krátkych textových 
správ (SMS) o aktuálnych udalostiach z politiky a športu.2

Mobilné stránky sa neskôr prispôsobili pre prístup pomocou mobilných 
webových prehliadačov, pričom obsahovali viac textu než obrázkov 
či videí. Cieľom bolo zredukovať dlhé načítavanie stránky a tiež znížiť 
vysoké náklady, pretože používatelia internetu zvyčajne platili za minútu 
alebo za využité megabajty. Médiá však pokračovali v experimentovaní 
a snažili sa vytvoriť kvalitnejšie a komplexnejšie služby. Usilovali sa 
napr. o to, aby výrobcovia mobilných zariadení pridali ich mobilný web 

1 WESTLUND, O.: Mobile News. In: Digital Journalism, 2013, roč. 1, č. 1, s. 7-8.
2 History of The Guardian website. [online]. [cit. 2017-01-09]. Dostupné na: 

<http://www.theguardian.com/gnm-archive/guardian-website-timeline>.
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ako záložku v predvolenom nastavení. Vývoj žurnalistiky v mobilných 
zariadeniach sa výrazne zmenil s príchodom nového telefónu, keď 
spoločnosť Apple v roku 2007 uviedla na trh prvý iPhone v Spojených 
štátoch amerických. Predstavoval odlišný prístup k vytváraniu mobilných 
systémov a inšpirovali sa ním ďalšie významné telekomunikačné 
a mediálne spoločnosti. Súčasne s rýchlym rozšírením mobilných 
zariadení s dotykovou obrazovkou sa zvýšil aj nárast mobilných 
aplikácií. Prvá generácia iPhonov bola totiž uvedená na trh spolu 
s aplikáciou amerických novín The New York Times. Poskytovatelia správ 
sa najprv uistili, že ich obsahy boli prístupné prostredníctvom mobilných 
prehliadačov, akým je napr. prehliadač Safari na iPhone, a začali vyvíjať 
tzv. natívne aplikácie, ktoré poskytovali používateľom správy a užitočné 
služby. Spočiatku boli zameraní na vytváranie aplikácií pre operačný 
systém iOS od firmy Apple. V septembri 2008 však firmy Google a Open 
Handset Alliance spustili operačný systém Android, ktorý podnietil vznik 
nových mobilných zariadení, čo viedlo niektorých vydavateľov správ 
k investíciám do vývoja aplikácií aj pre systém Android. Nárast popularity 
natívnych aplikácií (najmä pre iOS a Android) sprevádzal aj vznik 
webových aplikácií, ktoré poskytujú pomerme komfortné používateľské 
prostredie a zároveň predstavujú menšie úsilie pre vydavateľov správ 
či vylepšené možnosti pre reklamu.3

Medzi mobilné zaradenia zaraďujeme mobilné telefóny, smartfóny či 
tablety. Ako už vyplýva z ich názvu, sú prevažne používané bez káblov, 
čo poskytuje používateľom možnosť používať ich v interiéri aj exteriéri.4 
Ich súčasťou je mobilný web, ktorý sa od klasického webu odlišuje 
viacerými špecifikami. Základným kritériom je jednoduchosť, ktorá sa 
týka viacerých úrovní – vizuálnej, navigačnej i obsahovej, a determinujú 
ju najmä niekoľkonásobne menšia veľkosť displeja či požiadavky 
užívateľov. Zjednodušovanie prostredia sa týka aj grafiky, ktorá býva 
veľmi často úplne vypustená alebo zredukovaná na minimum. Mobilný 
web je tiež rýchlejší a umožňuje zabezpečenie informácie priamo počas 
jej realizácie (napr. hľadanie o spojení priamo počas cestovania). Jeho 
typickou črtou je používanie aplikácií, ktoré vo väčšej miere umožňujú 
vnášať do internetovej žurnalistiky pridanú hodnotu, a teda ich médiá 

3 WESTLUND, O.: Mobile News. In: Digital Journalism, 2013, roč. 1, č. 1, s. 10-
11.

4 Mobil či mobilné zariadenie – dohodneme sa na termínoch?[online]. 
[cit. 2016-12-15]. Dostupné na:<http://spravodaj.madaj.net/view.
php/2013/06-mobil-ci-mobilne-zariadenie-dohodneme-sa-na-terminoch>.
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využívajú na šírenie svojich obsahov.5 Zároveň ide o reklamný priestor 
so značným komerčným potenciálom, avšak so značne problematickým 
získavaním informácií týkajúcich sa okrem iného motivácie k voľbe 
a využitiu digitálnej aplikácie.6

2  Mobilné aplikácie – definícia, druhy a uplatnenie 
v žurnalistike

Mobilná aplikácia (z angl. „mobile app“) je softvér vytvorený pre mobilné 
zariadenia ako smartfóny či tablety. Aplikácie sú buď predinštalované 
do operačného systému, alebo si ich používatelia sťahujú z onlinových 
obchodov a inštalujú priamo do svojich telefónov, kde sa zobrazujú ako 
samostatný program. Niektoré sú dostupné zadarmo, zatiaľ čo iné sa 
poskytujú za poplatok. V súčasnosti existujú tisíce aplikácií, pričom ich 
účel je rôzny.7 Prvými mobilnými aplikáciami boli zvyčajné hry, kalkulačky 
či kalendáre. Spoločnosť Nokia sa napríklad v roku 1970 preslávila 
uvedeným videohry Had v niektorých zo svojich prvých telefónov. Po 
uvedení smartfónov na trh však používatelia začali vyžadovať väčší výber 
a viac možností, aby svoje zariadenia mohli prispôsobiť podľa vlastných 
potrieb. Výrobcovia sa tak snažili priniesť čo najatraktívnejšie produkty  
pre svojich zákazníkov tým, že vyvíjali nové aplikácie.8 Podľa štatistických 
údajov predstavovalo globálne sťahovanie mobilných aplikácií v roku 
2009 približne 2,52 miliardy, pričom sa očakáva, že v roku 2017 dosiahne 
268,69 miliardy stiahnutí.9 Neustále zvyšovanie popularity mobilných 
aplikácií je determinované najmä tým, že v súčasnosti už môžeme nájsť 
aplikácie určené na čokoľvek a používatelia ich vďaka internetu môžu 
kedykoľvek použiť. Niektoré dokonca aj bez pripojenia na internet. 

5 MURÁR, P.: Vplyv mobilného webu na internetovú žurnalistiku. In: Výzvy 
a problémy on-line marketingu – Megatrendy a médiá. Trnava : FMK UCM 
v Trnave, 2011. s. 34-42.

6 RADOŠINSKÁ, J.: Mediálna zábava v 21. storočí. Trnava : FMK UCM v Trnave, 
2016, s. 109.

7 Mobile Application (Mobile App). [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné 
na: <https://www.techopedia.com/definition/2953/mobile-application-
mobile-app>.

8 CLARK, F. J.: History of mobile applications. [online]. [cit. 2016-12-25]. 
Dostupné na: <http://www.uky.edu/~jclark/mas490apps/History%20
of%20Mobile%20Apps.pdf>.

9 Number of mobile app downloads worldwide from 2009 to 2017 (in millions). 
[online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné na: <https://www.statista.com/
statistics/266488/forecast-of-mobile-app-downloads/>.
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Mobilné aplikácie používateľom ponúkajú mnoho funkcií, od predpovede 
počasia, cez sociálne siete až po ukladanie receptov. Smartfóny sa totiž 
stali našimi osobnými predmetmi, ktoré zvyčajne nosíme v našej ruke 
alebo vrecku, čiže bezprostrednej blízkosti. Podľa nedávnej štúdie Trends 
in Consumer Mobility, ktorú realizovala Bank of America, takmer jeden 
z dvoch ľudí nie je schopný vydržať celý deň bez použitia telefónu, 
pričom 60 % respondentov uviedlo, že ich smartfón je pre nich dôležitejší 
ako závislosť od kávy. Ľudia, ktorí používajú mobilnú aplikáciu viac ako 
60-krát denne, sa považujú za závislých od mobilného telefónu. Zatiaľ 
čo v súčasnej dobe predstavujú len 13 % z celkového počtu užívateľov 
na celom svete, táto skupina rýchlo rastie a v uplynulých rokoch sa jej 
počet zdvojnásobil. O niečo viac ako polovica populácie však spadá do 
kategórie bežných používateľov, ktorí otvoria aplikáciu menej ako 16-
krát denne.10

2.1 Druhy mobilných aplikácií

V praxi sa spravidla stretávame s tromi typmi mobilných aplikácií, 
a to natívne, webové a hybridné. Natívna aplikácia je program určený 
na spustenie v počítačovom prostredí pre špecifickú platformu, ako 
je napr. Android, iOS či Windows Mobile, čiže sa pre každý operačný 
systém vyvíja samostatne. Aplikácia je buď v zariadení od predajcu, 
alebo si ju používateľ môže stiahnuť do svojho mobilného telefónu  
z obchodu s aplikáciami. Ponúka tiež možnosť využitia tzv. push 
notifikácií, ktoré graficky upozorňujú používateľa na novinky.11 Výhodou 
natívnych aplikácií je, že môžu využívať aj najnovšie technológie, ktoré 
sú k dispozícií na mobilných zariadeniach, akými sú  napr. GPS (Global 
Positioning System) alebo kamera. V závislosti od ich charakteru sú 
niektoré prístupné aj bez pripojenia na internet.12 Môžeme medzi ne 
zaradiť napr. aplikácie Skype, Twitter či Shazam. 

Webová aplikácia je taká aplikácia, ktorú nie je nutné inštalovať na 
zariadenie používateľa, a teda používateľ nemusí nič aktualizovať (ako 

10 LINNHOFF, S., TAKEN S., K.: An examination of mobile app usage and the 
user’s life satisfaction. [online]. [2016-12-25]. Dostupné na: <http://www.
tandfonline.com/doi/full/10.1080/0965254X.2016.1195857>.

11 Mobilné aplikácie. [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné na: <http://www.
sumap.eu/mobilne-aplikacie/>.

12 What is native app? [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné na: <http://
searchsoftwarequality.techtarget.com/definition/native-application-
native-app>.
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napr. natívne aplikácie). Je možné spustiť ju z ktoréhokoľvek zariadenia 
pomocou webového prehliadača, pretože je spustená na strane servera. 
Vyžaduje si však pripojenie na internet a rýchlosť je teda závislá od kvality 
pripojenia. Na prvý pohľad môže vyzerať ako klasická webová stránka 
a ich rozlíšenie je vcelku náročné. Zvyčajne sa však jedná o aplikácie 
vykonávajúce zložitejšie úlohy a využívajúce databázu. Najznámejšími 
príkladmi webových aplikácií sú napr. Facebook, LinkedIn, poštové 
programy ako Gmail či Yahoo, kancelárske programy ako GoogleDocs 
a celá rada ďalších.13

Hybridná aplikácia kombinuje najlepšie vlastnosti dvoch 
predchádzajúcich typov. Ich fungovanie je podobné ako u natívnych 
aplikáciách, no prinášajú niekoľko výhod. Táto aplikácia je, rovnako ako 
webová, vytvorená pomocou webových technológií, a zároveň umožňuje 
prístup k hardvérovým funkciám zariadenia, akými sú napr. fotoaparát 
a pod. Je taktiež dostupná na stiahnutie cez GooglePlay či AppStore. Na 
rozdiel od webových aplikácií sú tiež dostupné aj vtedy, keď zariadenie 
nemá prístup na internet a samotné náklady na vývoj sú oveľa nižšie 
ako pri natívnych aplikáciách.14 Príkladom môže byť aplikácia od jednej 
z najväčších internetových televízií Netflix. 

Obchod s aplikáciami AppStore pre iOS platformu člení dostupné 
aplikácie do viacerých kategórií podľa ich obsahového zamerania. Ide 
o kategórie kategórie Cestovanie, Deti, Financie, Fotografia a video, 
Hry, Hudba, Jedlo a pitie, Katalógy, Knihy, Nakupovanie, Navigácia, 
Obchod, Počasie, Produktivita, Referenčné, Sociálne siete, Správy, Utility, 
Vzdelávanie, Zdravie a fitnes, Zdravotné, Zábava, Športové, Životný štýl 
a v neposlednom rade aj samotnú sekciu Noviny a časopisy.15 Medzi 
najpoužívanejšie aplikácie patria najmä tie, ktoré sú zamerané na 
interakciu medzi používateľmi, ako napr. Facebook, Messenger, Whatsapp 
či Snapchat. Obľúbený sú tiež Instagram a aplikácia YouTube, vďaka 
ktorej si používatelia môžu vypočuť svoje obľúbené skladby alebo videá.

13 Webová aplikácia (Web application). [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné 
na: <https://managementmania.com/sk/webova-aplikacia-web-
application>.

14 Vývoj hybridných mobilných aplikácií. [online]. [cit. 2016-12-25]. Dostupné 
na: <https://www.ambitas.sk/blog/zaujimavosti/vyvoj-hybridnych-
mobilnych-aplikacii>.

15 App Store. [online]. [cit. 2016-12-26]. Dostupné na: <https://itunes.apple.
com/sk/genre/ios/id36?mt=8>.
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2.2 Mobilné aplikácie slovenských médií

Spolu s príchodom smartfónov redakcie vytvorili aplikácie určené na 
pohodlné a efektívne využívanie spravodajských portálov. Tieto aplikácie 
zvyčajne podporujú iPhony, telefóny využívajúce operačný systém 
Android, telefóny Samsung so systémom Bada alebo tiež Windows Phone. 
Vyznačujú sa tým, že používatelia si môžu z veľkej časti prispôsobiť 
ich obsah na základe svojich požiadaviek a obsahových preferencií.16 
Vyhľadávanie aplikácií však používateľom uľahčujú aj samotné obchody 
s aplikáciami. Ako príklad môžeme uviesť AppStore pre iOS platformu, 
ktorý v kategórii Časopisy a noviny zahŕňa viacero podkategórií: Vybrané 
časopisy a noviny, Currentaffairs (v preklade aktuálne udalosti), Auto-
moto, Cestovanie a regionálne, Detské časopisy, Dom a záhrada, Domáci 
maznáčikovia, Elektronika a audio, Filmy a hudba, História, Literárne 
časopisy a žurnály, Mužské záujmy, Móda a štýl, Nevesty a svadby, Novinky 
a politika, Outdoor a príroda, Podnikanie a financie, Počítače a internet, Pre 
mladých, Profesionálne a obchod, Regionálne správy, Remeslá a koníčky, 
Rodina, Umenie a fotografia, Varenie, Jedlo a pitie, Veda, Zdravie, Myseľ 
a telo, Zábava, Šport a oddych a Ženské záujmy.17 Celá ponuka je prehľadná 
a čitateľom uľahčuje vyhľadávanie a príslušné tituly môžu hľadať len na 
základe oblastí, ktoré ich zaujímajú. 

Podľa digitálneho prieskumu Reuters Institute sú mobilné aplikácie 
novín populárnym prostriedkom, ktorý sprostredkúva „noviny“ medzi 
používateľov smartfónov a tabletov. Výsledky tiež ukázali, že v porovnaní 
s používateľmi iných onlinových spravodajských kanálov, sú používatelia 
tabletov ochotnejší zaplatiť za správy. Mobilné aplikácie teda môžeme 
považovať za dobrý spôsob získavania digitálneho publika. Výhodu 
môžeme vidieť najmä v zobrazení obsahu, ktorý je v mobilnej aplikácii 
omnoho prehľadnejší v porovnaní s vyhľadávaním na internete či 
sociálnych médiách.18

16 VIŠŇOVSKÝ, J.: Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu. 
Trnava: FMK UCM v Trnave, 2015, s. 165.

17 App store>Magazines & Newspapers. [online]. [cit. 2016-12-26]. Dostupné 
na:<https://itunes.apple.com/sk/genre/ios-magazines-newspapers/
id6021?mt=8>.

18 FOSTER, R.: News Plurality in a Digital World. [online]. [cit. 2016-12-27]. 
Dostupné na: <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/
files/News%20Plurality%20in%20a%20Digital%20World_0.pdf>.
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Týmto novým trendom sa inšpirovalo už aj niekoľko slovenských médií. 
Aj napriek tomu, že sa u nás uplatnil v praxi pomerne pomaly, počet médií 
s vlastnými aplikáciami značne pribudol. Niektoré sú dostupné zadarmo, 
iné za poplatok. Odlišujú sa tiež obsahovo, pretože niektoré aplikácie 
ponúkajú čitateľom každodenné spravodajstvo, iné im poskytujú len 
svoje vydané tituly prostredníctvom tzv. elektronických internetových 
stánkov. Zo slovenských novín a časopisov majú mobilné aplikácie 
v obchode iOS dostupné napr.: denník Sme, Denník N, Šport, Nový čas, 
Hospodárske noviny, Trend, .týždeň, Stratégie, Forbes, Dobrá škola, 
Interiér, atď. Dostupné sú tiež aplikácie elektronických internetových 
stánkov, ktoré obsahujú vydania a archívy viacerých titulov. Existuje napr. 
Stánok 7 plus, ktorý zahŕňa až 23 slovenských časopisov ako napr.: Plus 
7 dní, Šarm, Báječná žena, EMMA, Brejk, Dobré jedlo, Zdravie, Záhradkár, 
Poľovníctvo a rybárstvo, Pekné bývanie, Mamina, Včielka, Zornička, atď. 
Ďalší stánok ponúka vydavateľský dom Ringier Axel Springer Slovakia 
s časopismi Eva, Madam Eva, Život, Geo, AutoBild, Nový čas pre ženy 
a Nový čas Bývanie. Nezaostávajú ani internetové portály ako napr.: 
pravda.sk, topky.sk, cas.sk, pluska.sk, sector.sk, ktoré tiež ponúkajú svoje 
mobilné aplikácie na stiahnutie.19

Aj napriek tomu, že čoraz viac novín a časopisov využíva na 
sprostredkovanie svojich obsahov mobilné aplikácie, podľa 
J. Višňovského sa v oblasti vedeckej a odbornej tlače s touto inováciou 
stretávame pomerne ojedinele. Ako výnimku uvádza odborné periodikum 
Communication Today, ktoré vydáva Fakulta masmediálnej komunikácie 
UCM v Trnave. Je prvým vedeckým časopisom na Slovensku a v Čechách, 
ktorý je digitálne publikovaný na tablete. Hneď v prvý deň umiestnenia 
do AppStore aplikácia dosiahla 30 stiahnutí, pričom do konca októbra 
2013 si ju pre svoj iPhone a iPad stiahlo 1170 unikátnych používateľov.20 
K 16. marcu 2017 sa zvýšil počet aktívnych používateľov na 753 pre 
operačný systém iOS a 1070 pre operačný systém Android.21 

Okrem novín a časopisov svoje služby inovovali aj rádiá, televízie či 
tlačové agentúry. Zo slovenských rozhlasových staníc majú v iStore svoje 

19 App store>Magazines & Newspapers. [online]. [cit. 2016-12-27]. Dostupné 
na: <https://itunes.apple.com/sk/genre/ios-magazines-newspapers/
id6021?mt=8>.

20 VIŠŇOVSKÝ, J.: Aktuálne otázky teórie a praxe žurnalistiky v ére internetu. 
Trnava: FMK UCM v Trnave, 2015, s. 166-167.

21 E-mailová komunikácia s Martinom Solíkom, šéfredaktorom časopisu 
Communication Today, 16. 03. 2017.



MEGATRENDY A MÉDIÁ

256

aplikácie okrem iných Expres, Anténa Rock, Beta, Europa 2, Fun rádio, 
Jemné, Lumen, Slobodný vysielač, Slovensko, Vlna, atď. Nachádza sa tam 
tiež oficiálna aplikácia Rozhlasu a televízie Slovenska – iRádio RTVS,  ktorá 
používateľom umožňuje počúvať všetky rozhlasové programové služby 
RTVS. Z televíznych staníc na Slovensku je dostupná mobilná aplikácia 
verejnoprávnej televízie RTVS, ktorá ponúka informácie zo všetkých 
svojich spravodajských relácií. Zo súkromných televíznych staníc majú 
svoje aplikácie napr.: Markíza (dostupná je tiež aplikácia Markíza+ 
Videoarchív), JOJ, TA3, Lux, atď. Spomedzi slovenských tlačových agentúr 
má vlastnú mobilnú aplikáciu len Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
(TASR). Ide o spravodajskú aplikáciu Teraz, ktorá ponúka aktuálne 
spravodajstvo agentúry zo spravodajského portálu www.teraz.sk.22

3 Metodológia výskumu

Hlavný cieľ výskumu je analýza vybraných mobilných aplikácií 
typologicky odlišných slovenských médií a zistenie rozdielov medzi nimi. 
Našou ambíciou je zároveň poukázať na rôznorodosť spôsobov, akými sa 
využívajú mobilné aplikácie v súčasnom novinárstve na Slovensku. Na 
demonštráciu tejto variety budeme skúmať aplikácie denníka a časopisu, 
keďže každé médium pristupuje k tomuto novému trendu rozdielnym 
spôsobom. Zámerom je zistiť, v ktorých aspektoch sa mobilné aplikácie 
od seba líšia, predovšetkým pokiaľ ide o samotný charakter aplikácie, 
obsah, grafické stvárnenie a mieru ich používania slovenskými čitateľmi. 
Čiastkovým cieľom výskumu je podrobný popis a analýza jednotlivých 
aplikácií podľa vopred stanovených kategórií. 

Z výberového súboru mobilných aplikácií dostupných v internetovom 
obchode AppStore, sme si vybrali dve mobilné aplikácie typologicky 
odlišných médií. Do výberového súboru boli zaradené aplikácie v sekcii 
Správy a Zábava, ktoré tematicky spadali pod zameranie našej práce. 
Náš výber bol zámerný a ako predmet výskumu sme si vybrali aplikácie, 
ktoré spočívajú v publikovaní správ: aplikácia Denníka N – Minúta po 
minúte a aplikácia časopisu .týždeň –  .týždeň. 

Aplikácie budeme sledovať prostredníctvom mobilného zariadenia 
iPhone, a to v čase od 20. februára do 12. marca 2017.

22 App Store. [online]. [cit. 2016-12-29]. Dostupné na: <https://itunes.apple.
com/sk/genre/ios/id36?mt=8>.
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Výskumné otázky:
   Aké sú špecifické znaky jednotlivých aplikácií?
   Aké sú možnosti prispôsobenia aplikácie pre používateľov?
   Aké funkcie vybraných aplikácií prispievajú k ich aktívnemu 

používaniu?
   Aká je miera interaktivity s používateľom?
   Aké sú rozdiely medzi jednotlivými aplikáciami?

V práci budeme využívať kombinovanú výskumnú stratégiu. V rámci 
kvalitatívnej obsahovej analýzy budeme analyzovať vybrané aplikácie 
typologicky odlišných médií na vopred stanovených analytických 
kategórií. Ako doplnkovú metódu využijeme pološtruktúrované 
interview s kompetentnými osobami z jednotlivých redakcií na zistenie 
potrebných a verejne nedostupných informácií.

 1.  Štruktúra obsahu – zameriame sa predovšetkým na hlavnú stránku 
aplikácie a budeme skúmať, čo všetko čitateľom prináša a akým 
spôsobom sa v nej uverejňujú príspevky. Ďalej si budeme všímať 
jednotlivé kategórie, do ktorých sa člení obsah aplikácie.  Budeme 
tiež analyzovať dostupné ikony v aplikácii a zistíme, čo prezentujú 
a čo čitatelia nájdu po prekliknutí na ne. 

 2.  Funkcie aplikácie – niektoré funkcie môžeme nájsť takmer v každej 
aplikácií, no existujú aj také, ktoré sú špecifické pre danú aplikáciu 
a zároveň determinujú jej samotný charakter. Vo svojej práci sa teda 
zameriame na všetky dostupné funkcie a služby, ktoré aplikácie 
používateľom prinášajú.

 3.  Dizajn a grafické stvárnenie – dizajn považujeme za veľmi dôležitý 
faktor, ktorý môže veľakrát ovplyvniť úspešnosť produktu. Väčšina 
vývojárov kladie dôraz na minimalizmus, a to najmä z dôvodu, aby 
bola aplikácia ľahko ovládateľná a aby sa v nej používateľ dokázal 
zorientovať. Pri analýze aplikácií sa zameriame na ich celkový 
vzhľad, pričom ho budeme skúmať s ohľadom na používateľa. 
Budeme si teda všímať aj rôzne elementy, ktoré môžu čitateľom pri 
používaní aplikácie prekážať.
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4  Výsledky analýzy mobilných aplikácií vybraných 
slovenských médií

4.1 Aplikácia Denníka N – Minúta po minúte

Denník N je slovenský titul, ktorý vychádza v printovej podobe od roku 
2015 a jeho vydavateľom je spoločnosť N Press, s.r.o. Po dvoch pokusných 
číslach v roku 2016 začala redakcia od januára 2017 vydávať aj mesačník 
N Magazín. Okrem týchto produktov ponúkajú svojim čitateľom aplikácie 
určené pre mobilné zariadenia a tablety. Ide o prvú aplikáciu Denníka 
N, ktorá však svojim charakterom nepripomína štandardné aplikácie 
denníkov. Okrem Minúty po minúte majú čitatelia k dispozícii platené 
mobilné aplikácie Denník N, Shooty a tabletovú aplikáciu Kiosk N. 
Minúta po minúte je v obchodoch s mobilnými aplikáciami viacnásobne 
najsťahovanejšou spravodajskou aplikáciou na Slovensku. Získala tiež 2. 
miesto v národnej súťaži aplikácií Apps RULEZZ 2016 ako brandovaná 
aplikácia a Novinársku cenu 2015 od spoločnosti Google za inovatívny 
prístup k onlinovej žurnalistike.23 Ide o natívnu aplikáciu, ktorá bola na 
trh uvedená 6. júna 2015, asi pol roka po vzniku samotného Denníka N. 
Funguje pre operačné systémy iOS, Android a Windows Phone, pričom je 
určená pre mobilné zariadenia. 

Keďže aplikácia vo svojom názve nenesie ani samotný názov denníka, tak 
pôsobí ako širšia značka. Podľa projektového manažéra webu a aplikácií 
Denníka N, Radoslava Augustína, sa môže vďaka tomu k aplikácii dostať 
väčší počet ľudí. Samotný Denník N ju považuje za svoju inováciu, ktorá 
sa ujala, a z toho dôvodu sa ju snažia kopírovať aj iné weby. Spomedzi 
všetkých svojich aplikácií ju považujú za to najlepšie, čo majú. 

Realizácia a fungovanie samotnej aplikácie však nezmenili organizačnú 
štruktúru v redakcii, ako v niektorých zahraničných prípadoch, kde 
vznikajú špecializované tímy ľudí. Podľa R. Augustína to zasiahlo 
organizačnú štruktúru iba čiastočne. Na obsahu mobilnej aplikácie 
pracuje osem ľudí, ktorí sa striedajú a pripravujú zároveň aj to, čo sa 
publikuje na webovej stránke denníka v sekcii s rovnakým názvom 
Minúta po minúte. Ako uviedol v našom rozhovore R. Augustín, pointou 
aplikácie je, že prekonáva formát článku. Editor teda nemusí písať celý 
článok s titulkom a perexom, ak chce možno podať iba dve jednoduché 

23 Krátke a rýchle správy. Minúta po minúte. [online]. [cit. 2017-3-20]. 
Dostupné na:< https://dennikn.sk/aplikacie/minuta/>.
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vety, že sa niečo udialo. Aplikácia je teda určená pre tých, ktorí potrebujú 
byť neustále a jednoducho informovaní o tom, čo sa deje.24

Obrázok 1: Príklad grafického riešenia aplikácie Denníka N
Zdroj: Aplikácia Denníka N

Štruktúra obsahu
Hlavným obsahom aplikácie sú krátke správy – tzv. minúty, ktoré 
poskytujú len najdôležitejšie informácie a sú zoradené podľa času ich 
vzniku, teda od najnovších po najstaršie. Editori sledujú aktuálne dianie, 
čítajú spravodajské weby a sociálne siete a pre čitateľov vyberajú len to 
najdôležitejšie, čo potrebujú vedieť. Zvyšné informácie k danej udalosti 
či téme si môžu čitatelia v aplikácii prečítať po kliknutí na krátku správu, 
kde môžu nájsť aj hypertextový odkaz, ktorý ich odkazuje na pôvodný 
článok a iné stránky, odkiaľ čerpali. Zároveň aplikácia ponúka čitateľom 
aj výber najdôležitejších správ.

V prípade mimoriadnych udalostí redakcia vytvorí aj témy, ktorých sekcie 
s názvom sú vždy viditeľné pre používateľov na titulnej stránke aplikácie. 
Väčšinou ide o mimoriadne spravodajstvo, ako napr. protesty, veľké 
kauzy, dôležité športové zápasy alebo voľby. Svojim charakterom vyzerá 
rovnako ako Minúta po minúte, je však zameraná len na jednu tému. 
Príkladom témy môže byť kauza Bašternák alebo Mečiarove amnestie, 
o ktorých v čase diania poskytovala aplikácia samostatné informácie. 
V ľavom hornom rohu je ikonka hlavného panela s názvom Možnosti, 
kde majú používatelia na výber z nasledovných kategórií: Minúta po 

24 Rozhovor s Radoslavom Augustínom, projektovým manažérom webu 
a aplikácií Denníka N, Bratislava, 22. 03. 2017.
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minúte, Najdôležitejšie, Domáce, Ekonomika, Zahraničie, Kultúra a Šport. 
Používateľom sú prístupné aj rôzne nastavenia, vďaka ktorým si môžu 
prispôsobiť aplikáciu. Zároveň majú možnosť ohodnotiť aplikáciu, 
zdieľať ju alebo si pozrieť aplikáciu Denník N, či prejsť priamo na ich 
webovú stránku. V pravom hornom rohu titulnej strany je logo denníka, 
ktoré sa zobrazuje, ak nepribudli žiadne nové správy. Pokiaľ nejaké 
pribudli, tak sa logo zmení na číslo, ktoré predstavuje počet noviniek. 

Funkcie aplikácie
Hlavnou funkciou aplikácie, ktorá sa stala aj jednou z najpodporovanejších, 
je odosielanie notifikácií o dôležitých správach. Na frekvenciu ich 
odosielania sa aplikácia spýta používateľa už pri samotnom štarte. 

Podľa R. Augustína je dôležité, aby sa aplikácia používateľovi nejako 
relevantne pripomínala. Nemôže to byť však prehnané, inak to používateľa 
vyrušuje a následne si aplikáciu odinštaluje, preto spôsob prispôsobenia 
aplikácie spočíva najmä v samotných notifikáciách. Denník N teda prišiel 
so spôsobom, ako prakticky začleniť notifikácie do svojej aplikácie. 
Umožňujú používateľom vybrať si, aký typ notifikácií chcú odoberať – 
počas celého dňa (3 – 10 notifikácií za deň), len v prípade mimoriadnych 
udalostí alebo vôbec. Okrem týchto typov sa môžu tiež prihlásiť na 
odoberanie notifikácií na konkrétne témy a špeciálne udalosti, ktoré sa 
aktuálne dejú.25 K 23. marcu 2017 mala aplikácia povolenie na zasielanie 
notifikácií na 22 tisíc mobilných zariadení.26

Ďalšou funkciou súvisiacou s notifikáciami je spravodajský widget, ktorý 
sa v systéme iOS otvára potiahnutím prsta z horného okraja obrazovky 
smerom nadol. Stačí, ak si tam používatelia aplikáciu pridajú. Výhodou 
je, že prístup k widgetu je možný aj na zamknutej obrazovke telefónu, 
a tak môžu používatelia čítať správy v notifikačnom centre bez toho, aby 
si aplikáciu otvorili. Po kliknutí na notifikáciu ich to však automaticky 
presmeruje na danú správu v aplikácii. 

Ako uviedol R. Augustín, aktualizácia iOS systému im umožnila posielať 
dlhší text notifikácie pri dlhšom stlačení. Základná notifikácia má teda 
stále minimálny počet viet, no po dlhšom stisku sa používateľovi ukáže 

25 Rozhovor s Radoslavom Augustínom, projektovým manažérom webu 
a aplikácií Denníka N, Bratislava, 22. 03. 2017.

26 E-mailová komunikácia s Radoslavom Augustínom, projektovým 
manažérom webu a aplikácií Denníka N, 22. 03. 2017.
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celá správa aj s obrázkom priamo v notifikačnom centre. Zatiaľ má však 
túto inováciu len widget operačného systému iOS. 

Aplikácii nechýba ani jedna z najpopulárnejších funkcií súčasnosti – 
zdieľanie. V tomto prípade však záleží od operačného systému a toho, 
čo má používateľ v telefóne nainštalované. Keď si čitateľ zvolí zdieľať 
príspevok, tak sa mu naskytne možnosť vybrať z aplikácií, ktoré má vo 
svojom telefóne, ako napr. Facebook či Twitter. Pokiaľ používateľ nemá 
žiadne podobné aplikácie nainštalované, tak to nemôže zdieľať, iba 
poslať napr. e-mailom.27

V rámci prispôsobenia aplikácie si používatelia môžu tiež vybrať, 
či chcú mať v hlavných správach, vo widgete a medzi notifikáciami 
zahrnutý šport. Ďalšími možnosťami v nastaveniach je zväčšenie písma, 
či prepnutie aplikácie na nočný režim, kedy sa pôvodné biele pozadie 
prepne na čierne. Toto prepínanie však môžu používatelia vyvolať aj 
kliknutím na ikonu mesiaca v záhlaví menu.

Grafické stvárnenie a dizajn aplikácie
Dizajn aplikácie je minimalistický, vďaka čomu je obsah lepšie čitateľný, 
prehľadnejší a dá sa v ňom jednoducho zorientovať. Jediný rušivý 
element, ktorý môže používateľovi počas čítania prekážať, je reklama 
medzi niektorými správami. Na titulnej strane aplikácie prevažuje 
text, no zopár správ sprevádzajú aj obrázky, ktoré si môžu používatelia 
priblížiť, ak sa v jeho hornom pravom rohu zobrazuje lupa. Po zobrazení 
pôvodných správ je však obrazový materiál väčšinou súčasťou článkov, 
a v niektorých prípadoch tam môžeme nájsť aj videá. V texte dominuje 
obyčajný, tzv. základný typ písma spolu s využívaním vyznačovacieho 
písma na zvýraznenie dôležitých informácií, čo upútava pozornosť 
čitateľa. Niektoré časti v krátkych správach sú tiež zvýraznené červenou 
farbou a ide o hypertextové odkazy.  Ak sa tieto červené odkazy končia 
šípkou, znamená to, že používateľ môže pokračovať v čítaní priamo 
v aplikácii bez toho, aby musel čakať na načítavanie externej webovej 
stránky. 

4.2 Aplikácia časopisu .týždeň – .týždeň

Časopis .týždeň je politicko-spoločenský týždenník, ktorý sa venuje 
investigatívnej žurnalistike. V printovej podobe vychádza od roku 
27 Rozhovor s Radoslavom Augustínom, projektovým manažérom webu 

a aplikácií Denníka N, Bratislava, 22. 03. 2017.
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2004 a jeho vydavateľom je spoločnosť W PRESS a.s. Časopis má aj 
svoju elektronickú podobu, ktorá je spoplatnená. Okrem toho robí 
redakcia aj televízne diskusie Pod lampou, vydáva knihy, organizuje 
tiež rôzne diskusie a mediálnu školu pre začínajúcich novinárov. Pre 
sprostredkovanie svojich obsahov vyvinula aj vlastnú mobilnú aplikáciu 
s rovnakým názvom .týždeň. Jej podstata je rovnaká ako u väčšiny aplikácií 
časopisov, teda používateľom poskytuje možnosť zakúpiť si jednotlivé 
printové vydania časopisu v PDF verzii. Ide o najbežnejší spôsob, akým 
slovenské časopisy sprostredkovávajú svoje obsahy prostredníctvom 
mobilných aplikácií. Niektoré časopisy sú prístupné aj v rámci aplikácií 
elektronických stánkov, no časopis .týždeň je možné zakúpiť výlučne 
v ich aplikácii. 

Je jedinou aplikáciou časopisu, no podľa slov marketingovej manažérky 
.týždňa, Veroniky Pizano, uvažovali aj nad vytvorením ďalšej aplikácie, 
momentálne sú však zameraní na iné projekty. Aplikácia .týždeň je 
natívna aplikácia a bola vytvorená v roku 2010 spoločnosťou CoverPage. 
Je dostupná pre operačné systémy iOS a Android, pričom je možné 
stiahnuť si ju do mobilného zariadenia aj tabletu. Aplikácia je spoplatnená 
a ako uviedla V. Pizano, zároveň aj dostatočne zisková. Používatelia si 
môžu zakúpiť predplatné alebo zaplatiť za konkrétne vydanie priamo 
v aplikácii.28 Mesačné predplatné je dostupné za 7,99€, trojmesačné 
za 19,99€, polročné za 38,99€, a ročné za 54,99€ a používatelia si ho 
môžu zakúpiť priamo v aplikácii, prípadne si môžu zabezpečiť digitálne 
predplatné časopisu. 

Existencia samotnej aplikácie nezmenila organizačnú štruktúru redakcie, 
pretože nezamestnali nového človeka, ktorý by mal aplikáciu na starosti. 
Je za ňu zodpovedný grafik, ktorý pre redakciu pracoval aj predtým.29 
Keďže sa pre aplikáciu nevyrába špecifický obsah a pridávajú sa tam len 
digitálne verzie časopisu, tak na to redakcia nepotrebuje dedikovať väčší 
tím ľudí. 

28 E-mailová komunikácia s Veronikou Pizano, marketingovou manažérkou 
.týždeň, 28. 03. 2017.

29 E-mailová komunikácia s Veronikou Pizano, marketingovou manažérkou 
.týždeň, 28. 03. 2017.
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Obrázok 1: Príklad grafického riešenia aplikácie .týždeň
Zdroj: Aplikácia .týždeň

Štruktúra obsahu
Hlavným obsahom aplikácie sú už spomínané PDF verzie jednotlivých 
vydaní časopisu. Používatelia nájdu v aplikácii nové vydanie v ten istý 
deň, keď vyjde printová verzia.  Časopisy sú v aplikácii usporiadané 
podľa dátumu – od najnovších po najstaršie, pričom pri každom vydaní 
je uvedené číslo vydania a cena, spolu so sprievodným obrázkom 
titulnej strany daného vydania. Po kliknutí na konkrétne číslo si môžu 
používatelia pred samotným zakúpením pozrieť aj náhľad niekoľkých 
strán časopisu. 

V ľavom hornom rohu sa nachádza ikonka Predplatné, kde si používatelia 
môžu pozrieť možnosti predplatného a prečítať si o spôsobe, akým to 
funguje. Tiež si tam môžu vybrané predplatné priamo zakúpiť. V pravom 
hornom rohu sa nachádzajú dve ikonky. Prvá ikonka poskytuje možnosť 
prihlásiť sa do svojho účtu pre časopis .týždeň. Kliknutím na druhú ikonku 
sa používateľovi zobrazia informácie o aplikácii a dôležité kontakty. 

Funkcie aplikácie
Kvôli samotnému charakteru aplikácie je dostupných len niekoľko 
základných funkcií. Hlavnou  je, že aplikácia upozorňuje používateľov 
o novom dostupnom vydaní prostredníctvom push notifikácií. Nie je 
možné prispôsobiť si ich priamo v aplikácii, no čitatelia si ich môžu 
zapnúť a vypnúť v rámci nastavení operačného systému. V sekcii 
s informáciami môžu tiež napísať e-mail alebo zavolať do redakcie, či 
dokonca vyplniť kontaktný formulár. Používatelia majú tiež možnosť 
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prekliknúť sa z tejto sekcie priamo na webovú stránku časopisu. Podľa 
slov V. Pizano by však chceli aplikáciu v budúcnosti vylepšiť novými 
funkciami, ako napr. galérie obrázkov a videá.30 

Grafické stvárnenie a dizajn a dizajn aplikácie
Hlavná stránka aplikácie je minimalistická, no po dizajnovej stránke 
nie veľmi príťažlivá a kreatívna. Podobný dizajn má väčšina aplikácií 
časopisov s rovnakým charakterom. Používateľ sa v nej však vďaka 
jednoduchosti ľahko zorientuje. Na hlavnej stránke aplikácie prevláda 
tmavá sivá farba a väčšinu jej obsahu tvoria obrázky titulných strán 
jednotlivých vydaní, čím ju aj farebne oživujú. Pomer fotiek je teda väčší 
ako pomer textu. V texte prevláda vyznačovacie písmo na zvýraznenie 
čísla vydania a ceny, ale aj ostatných informácií vo zvyšných sekciách. 
Samotné grafické spracovanie je totožné s vizuálnou identitou printovej 
verzie časopisu. 

4.3 Porovnanie aplikácií 

Špecifické znaky aplikácií poukazujú na rôzne spôsoby, akými ich môžu 
médiá využívať na sprostredkovanie svojich obsahov. Vo všeobecnosti 
aplikácie Denník N a .týždeň ponúkajú už existujúce obsahy, ktoré publikujú 
aj v tlačenej verzii a na webových stránkach. Ani v jednom prípade teda 
existencia aplikácie nezmenila organizačnú štruktúru redakcie, len už 
niektorým existujúcim členom pribudli ďalšie kompetencie. Aplikácie 
sú prístupné pre používateľov operačných systémov iOS a Android, no 
jedine Minúta po minúte je prístupná aj pre používateľov operačného 
systému Windows Phone. 

Hlavný rozdiel medzi aplikáciami spočíva v ich samotnej podstate. 
Aplikácie Denník N a .týždeň spočívajú v pridávaní článkov na dennej 
báze a ich obsahová štruktúra je rozdelená do viacerých kategórií, pričom 
aplikácia časopisu je zameraná na publikovanie PDF verzií jednotlivých 
výtlačkov. Príspevky, resp. vydania sú zoradené chronologicky, a to od 
najnovších po najstaršie. Aplikácia Denníka N je jednoduchá, priehľadná 
a zameriava sa skôr na publikovanie krátkych správ bez titulku a perexu, 
pričom veľakrát priamo odkazuje aj na iné, dokonca zahraničné zdroje, 
čo je výhodou oproti ostatným aplikáciám. Aplikácia .týždeň sa orientuje 
na predaj PDF verzií časopisu, čím používateľovi ponúkajú už existujúci 
produkt v inej podobe, no bez akýchkoľvek inovatívnych doplnkov. 
30 E-mailová komunikácia s Veronikou Pizano, marketingovou manažérkou 

.týždeň, 28. 03. 2017.
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V tomto prípade teda používateľ nenavštevuje aplikáciu často, len ak má 
záujem zakúpiť si elektronickú verziu vydania. Ako sme už však predtým 
spomenuli, takýmto spôsobom funguje väčšina slovenských časopisov, 
ktorých hlavným cieľom je umožniť recipientom čítať ich periodikum na 
mobilných zariadeniach a tabletoch. Prednosťou aplikácie je, že čitateľ 
nemusí chodiť do novinového stánku a môže si nové vydanie zakúpiť do 
svojho zariadenia hneď v deň, kedy vyšlo. Jedným z nedostatkov aplikácie 
Minúta po minúte je aj napriek dostupnosti zdarma skutočnosť, že 
niektoré krátke správy odkazujú na pôvodný článok na webovej stránke 
denníka, ktorá je spoplatnená. Celý článok si teda vedia v tom prípade 
prečítať len používatelia, ktorí majú predplatné. Aplikáciu časopisu si 
môžu používatelia tiež stiahnuť zadarmo, no jednotlivé vydania si musia 
zakúpiť. V aplikácii sa teda na základe jej charakteru žiadna reklama 
nevyskytuje.

Ďalšie podobnosti a rozdiely medzi aplikáciami spočívajú aj v dostupných 
funkciách. Aplikácie denníka a televízie umožňujú používateľom zdieľať 
články a tiež ich informujú o novinkách a zaujímavostiach prostredníctvom 
notifikácií. Rovnako aj aplikácia .týždeň informuje čitateľov o novom 
dostupnom vydaní. Rozdielom je frekvencia notifikácií a spôsob ich 
prispôsobenia. V aplikácii Minúta po minúte si ich môžu používatelia 
nastaviť najpodrobnejšie a prečítať si ich tiež cez spravodajský widget, 
pričom ponúka používateľom možnosť prispôsobiť si písmo aplikácie 
a prepnúť ju do nočného režimu, vďaka čomu zabezpečuje pokojné 
a lepšie čítanie správ aj v tme. 

Grafické stvárnenie aplikácií je minimalistické. Pomer textu a fotiek sa 
pritom v jednotlivých aplikáciách odlišuje. Na hlavnej stránke aplikácie 
Minúta po minúte prevláda text, v aplikácií .týždeň dominujú fotografie 
titulných strán jednotlivých vydaní a po prekliknutí sa tiež zobrazia 
ukážkové fotografie niektorých strán časopisu len s krátkymi popismi. 

5 Záver

Slovenské médiá sa pomerne rýchlo prispôsobili aktuálnym trendom 
a prišli tak na trh s novými spôsobmi šírenia svojich obsahov – mobilnými 
aplikáciami. Tie však využíva na sprostredkovanie svojich obsahov 
už pomerne veľký počet médií na Slovensku, a rovnako ich využíva aj 
mnoho čitateľov, pretože si uvedomujú ich výhody. Analyzované aplikácie 
sú nie len rýchle a aktuálne, ale aj informačne nasýtené a v prípade 
Denníka N aj inovatívne. Čitateľovi ušetria čas a v niektorých prípadoch aj 
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peniaze. Zároveň si niektoré aplikácie môže používateľ podľa vlastného 
záujmu prispôsobiť a určiť si témy, ktoré ho zaujímajú, prípadne si 
pozmeniť jej dizajn a nastavenia. Správy má vďaka svojmu zariadeniu 
neustále pri sebe a je bezprostredne informovaný o tom, čo sa deje doma 
i v zahraničí. Obzvlášť dôležitým faktom je, že sa redakcie nezameriavajú 
len na jednosmerné podanie informácií, ale snažia sa nadviazať určitú 
mieru interaktivity s používateľom a dávajú tak tomuto vzťahu nový 
rozmer. Čitatelia tak môžu nie len redakciu prostredníctvom aplikácie 
kontaktovať, či navrhnúť vlastné podnety na zlepšenie aplikácie, ale 
v niektorých prípadoch sa môžu aj priamo podieľať na tvorbe mediálnych 
obsahov. 

Aj napriek týmto prednostiam však analyzované aplikácie disponujú aj 
určitými nedostatkami. Ak by sme mohli odporučiť návrhy na zlepšenie, 
jedným z nich by bolo obmedzenie reklamy, resp. zmena jej grafického 
riešenia. Je samozrejmé, že pokiaľ ide o neplatené aplikácie, tak sú 
nevyhnutným prostriedkom zisku. V rámci zlepšenia interaktivity medzi 
používateľmi a tiež samotnou redakciou by sme navrhovali pridať 
možnosť komentovať jednotlivé články. Čitatelia sa totiž radi zapájajú 
do diskusií, potrebujú vyjadriť svoj názor na jednotlivé témy, či dokonca 
zanechať odkaz redakcii. A práve tieto komentáre veľakrát predstavujú 
dôležitú spätnú väzbu pre médiá. Je však dôležité podotknúť, že uvedené 
vylepšenia je možné uplatniť predovšetkým pre aplikáciu denníka 
a televízie. V prípade aplikácie časopisu to kvôli jej samotnému charakteru 
veľmi reálne nie je. Tu by sme predovšetkým navrhovali uplatniť viac 
kreativity a vymyslieť spôsob, akým sa odlišovať od konkurencie, keďže 
väčšina slovenských časopisov ponúka rovnaké aplikácie. Navrhovali 
by sme napríklad to, aby v rámci aplikácie ponúkali v digitálnej podobe 
na predaj nie len svoje časopisy, ale aj knihy, ktoré .týždeň predáva aj na 
svojom e-shope. Mali by tak možnosť získať vyšší počet potenciálnych 
používateľov pre svoju aplikáciu. Mobilné aplikácie predstavujú nie len 
významný spôsob šírenia mediálnych obsahov, ale zároveň ponúkajú 
médiám priestor na tvorbu nových spôsobov, ako sa odlišovať od svojej 
konkurencie. Zároveň tak môžu zväčšovať základňu svojich recipientov. 
Nepochybne ich môžeme považovať za významné odvetvie v rámci 
rozvoja novinárstva a onlinovej žurnalistiky.

Poďakovanie: Príspevok bol vypracovaný v rámci výskumného projektu 
podporovaného Vedeckou grantovou agentúrou Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) č. 
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PREMENY TELA, TELESNOSTI A MYSLE 
V KYBERPRIESTORE1

LADISLAV VOLKO

Abstrakt:
S novými médiami sa začala doposiaľ nevídaná premena psychiky, návykov 
a celého habitu spôsobov, ktoré sa prejavujú v životnom štýle. Zasahuje to 
komplex človeka, teda nielen do jeho vonkajších prejavov, ale napríklad má to 
vplyv na pamäť a systém prijímania informácií. Z jednej strany zasahuje tento 
vývoj telo v jeho jednotlivých funkciách, vplýva na telesnosť in vitro, ale i na 
jej vonkajšie prejavy a mení systém ustálených poriadkov, smerovanie hodnôt 
a hodnotových orientácií. „Postmoderná spoločnosť“ sa mení na „tekutú 
modernitu“ (Z. Bauman).

Kľučové slová: 
telo, telesnosť, kyberpriestor, tekutá modernita, hodnotové orientácie.

Na úvod
„Naša civilizácia je prvou kultúrou v dejinách, ktorá si necení trvalého, 
prvou civilizáciou, ktorá dokázala rozsekať životy do série epizód bez 
akýchkoľvek dôsledkov a prípadných záväzkov. Na večnosti vôbec nezáleží, 
pokiaľ nie je schopná priniesť instantnú skúsenosť. „Dlhodobosť“ je iba 
väčšie balenie krátkodobých Erlebnisse, ktoré je možné donekonečna 
preskupovať a ktoré nemajú zreteľný systém. Nekonečno sa zredukovalo 
na rad „tu a teraz“, nesmrteľnosť na nikdy nekončiace recyklovanie zrodov 
a úmrtí.“ (Bauman, 2004, s. 290). Z čoho tento fakt pramení? Zmenil 
sa život ostatných dvoch – troch generácií tak rapídne, že nemáme 
záujem, či skôr nechceme, nepotrebujeme vedieť, čo bolo predtým, 
aby sme vedeli porovnať historické fakty a súc poučení, konať?! „Tu 
a teraz“ je charakteristikou západného životného štýlu, ktorý v čoraz 
väčšej miere preniká aj do iných kultúr a civilizácií ako čosi moderné, 
pokrokové. Významná pedagogička J. Laznibatová na otázku redaktorky 
či „Sú dnešné deti iné, ako boli deti v minulosti?“ konštatuje, že: „Teraz 
prichádza nová generácia Z. Sú to deti, pre ktoré je charakteristické, že 

1 Príspevok je prepracovanou štúdiou, ktorá bola súčasťou grantového 
vedeckého projektu VEGA 1/0284/14 publikovanou v zborníku GÁLIK, S. 
a kol.: Premeny identity človeka v kyberpriestore digitálnych médií (štúdia: 
Telá virtuálnej účasti ľudstva na sebe samom...), Łódż: Księży Młyn, Dom 
Wydawniczy, s.107-130, 2016 
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všetko chcú mať hneď, rýchlo, na nič nečakať a mať všetko bez námahy. Nie 
je všetko, naučiť ich počítať algoritmy či memorovať rôzne texty. To nestačí. 
Musíme ich naučiť byť dobrými ľuďmi. Výchovné momenty by mali byť viac 
zdôraznené najmä v súčasnej škole, pretože nie je až také podstatné, koľko 
sa toho naučím, koľko si toho zapamätám, ale aký človek sa zo mňa stane.“ 
(Lučaiová, 2016, s. 30) Je nesporné, že pri získavaní okamžitých benefitov, 
nie je čas uvažovať, zamýšľať sa nad kontextami dávno minulými. Myslieť 
historicky, v kontextoch, nie je považované za moderné, progresívne, 
ale naopak, za čosi, čo nestojí za zmienku. Veď všetko je na webe. Pred 
mnohými rokmi, keď tieto fakty neboli ešte až tak vypuklé a aktuálne, 
upozorňoval E. Fromm, že zrejme ide o zámer, aby mladý človek konal 
tak z vlastnej vôle, aby sa vzdal svojich skutočných želaní a záujmov 
a prijímal vôľu, želania a city, ktoré nevychádzajú z neho samotného, ale 
sú mu vnucované ako vzor spoločenského myslenia a cítenia. (Fromm, 
1992, s. 64) Na to je potrebné vytvorenie systému presvedčovania 
a tam, kde je potrebný – systém donucovania, previazaných tak, aby 
jednotlivec nebol schopný skoordinovať svoj protest s kýmkoľvek ďalším 
a aby vyhodnotil svoje „proti“ ako nezmyselné, ba naopak, ako jedinú 
možnú cestu bez alternatívy. Vytváranie a produkcia falošných potrieb 
je podľa príslušníkov frankfurtskej školy H. Marcuseho a E. Fromma 
základom kapitalistického systému. E. Fromm hovorí, že „Moderný 
človek žije v ilúzii, že vie, čo chce, zatiaľ čo v skutočnosti chce to, o čom 
sa domnieva, že chce.“ (Fromm, 1993, s. 132 – 133) Podnetnou štúdiu 
na túto tému prispel Ľ. Bláha – Média a manipulácia: Chomského kritika 
indoktrinácie (Bláha, 2011), ktorý problém charakterizuje kulturologicky 
a predostiera pohľady mnohých autorov. Média, a najmä nové média, sú 
tvorcom a realizátorom systému manipulácie, a to rôznymi spôsobmi 
a rôznymi formami. Rozbitím celkov, jasných pravidiel a kritérií, vzťahov 
a súvislostí, iracionalitou na strane jednej a prílišnou racionalitou na 
strane druhej. 

Premiéra informácií neraz núti k povrchnosti. Staré dobré napreduj 
pomaly sa stratilo v protiklade buď prvý za každú cenu. To so sebou 
prináša nielen súťaženie bez vyberania akýchkoľvek prostriedkov, ale 
aj množstvo balastu a povrchnosti vo všetkých oblastiach nášho života. 
„V dnešnej dobe pozorujeme okolo seba rozmanité a často rozporuplné 
kultúrne hodnoty. Objavili sa prekvapivé a provokatívne diela v tvorbe 
umelcov, architektov, maliarov, literátov. Nové prvky neobišli divadlo, film, 
televíziu, hudbu. Začína sa prelínať abstrakcia s každodennou realitou, 
mysticizmus s konzumnou mentalitou a voľné umenie s úžitkovým 
a dizajnom. Vývoj európskej civilizácie sa uberá cestou morálneho zmätku, 
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dekadencie a kultúrneho chaosu. Chýbajú teórie, idey, normy. Žije sa akoby 
bolo všetko dovolené, len nech je uspokojená samoľúbosť moderného 
človeka.“ (Jurina, 2002, s. 5) V mnohom našom počínaní chýba dôležitá 
súčasť nášho života, akou je spiritualita. Časť – a nie nepodstatná – 
súčasného umenia sa neraz uberá cestou „všetko je dovolené“, čo je akoby 
socialistický realizmus v jeho najhoršom vydaní, naruby. Ale tento proces 
nie je iba dianím v umení. Všade tam, kde prestanú platiť určité pravidlá, 
dochádza, obrazne povedané k chaosu, ku kríze. A slovo kríza je dnes 
najčastejšie frekventovaným pojmom vôbec. Z filozofického hľadiska 
ide predovšetkým o krízu hodnôt. „V postmodernej dobe sa stáva veľmi 
často, že človek sa znižuje na úroveň stroja, ktorý tvorí bez rozumových, 
morálnych či duchovných kritérií. Namiesto toho, aby vydával zo seba 
dobro, slúži zlu, obracia sa proti sebe a stáva sa otrokom. A práve toto je 
vyjadrené pojmom kríza – ľudia prestávajú rozumieť, čo sami vytvorili. 
Človek nerozumejúc vlastným výtvorom, nerozumie sebe.“ (Jurina, 2002, 
s. 40) Akoby prestali existovať akékoľvek pravidlá hry a tento zmätok 
hodnôt preniká celým spektrom spoločnosti na všetkých jej duchovných, 
ale aj praktických úrovniach. „Je to dokument kultúrneho marazmu, 
v ktorom práve žijeme,“ hovorí pri inej príležitosti významný slovenský 
výtvarný umelec Jozef Jankovič, a pokračuje: „Sme v akomsi kultúrnom 
bezvedomí, nevieme si vytvoriť vzťah k minulosti, nevieme, čo máme 
požadovať od súčasnosti. Nevieme, čo by mohlo vyjadrovať Slovensko v 21. 
storočí.“ Václav Bělohradský, takúto spoločnosť nazval postsekulárna 
spoločnosť a toto je jedným z jej znakov. (Dinka, 2011, s. 14 – 15) 

Celá dehonestácia hodnôt sa odráža a zároveň je realizovaná, okrem 
iného, médiami. Starým pojmom povedané – je to príklad dialektického 
spriahnutia príčiny a dôsledku. „Svet je kúzla zbavený,“ akoby povedal 
významný klasik sociológie Max Weber a stáva sa predmetom len nášho 
poznania a našich plánov. Otázkou však je, či v takom „odkúzlenom“ 
svete dokážeme žiť. Môžeme v ňom totiž dosahovať stále väčší počet 
cieľov, ale nijaké konanie sa nedá zavŕšiť, doviesť do záverečnej formy, 
životu nemožno dať žiadny happyend, finále. V „odkúzlenom“ svete čas 
nemožno naplniť. Všetko musí byť merateľné, spočítané, prepočítané, 
zaznamenané. Až do absurdity, že nie si človekom, ale číslom naplneným 
číslami. Aj univerzity sa stávajú pomaly priemyselnou výrobou budúcich 
robotov, kde najdôležitejšie nie je už nadobudnutie vedomostí, ale počet 
grantov. Tento orwellovský systém „odcivilizováva“ našu civilizáciu 
a s naším súhlasom a prispením sa osobnosti menia na zberačov bodov, 
grantov a kreditov, aby im boli priznané tituly. Úroveň všeobecnej 
vzdelanosti sa zmenšuje, a to napriek neustále sa zväčšujúcej možnosti 
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dostať sa priam okamžite k novým a novým informáciám. Tento proces 
má spätne nesmierny vplyv na hodnotovú orientáciu najmä mladej 
generácie. Akoby časť definície kultúry R. F. Murphyho, ktorý chápe 
kultúru ako celistvý systém významov, hodnôt a spoločenských noriem, 
ktorými sa riadia členovia danej spoločnosti, a ktoré sa prostredníctvom 
socializácie preberajú z generácie na generáciu, prestala platiť, alebo 
platí len obmedzene. Myslím tým jej ostatnú časť, „že prostredníctvom 
socializácie preberajú celistvý systém významov, hodnôt a spoločenských 
noriem.“ (Pravdová, 2009, s. 17) Deje sa tak v čoraz menšej miere a na 
to netreba realizovať veľké reprezentačné výskumy. Postačia sondy2 či 
sokratovské rozhovory na seminároch na stredných či vysokých školách. 
Toto civilizačné smerovanie je predmetom mnohých analýz. Jej kritici 
väčšinou patria k strednej a staršej generácii, ktorá má s čím porovnávať. 
V našich zemepisných šírkach je to o to zložitejšie, že tu dochádzalo 
prinajmenšom k dvojitému prechodu: systémovému – od reálneho 
socializmu k reálnemu kapitalizmu – a v rámci nastoleného „staronového“ 
systému k postupným zmenám. Naivnosť 90. rokov prináša veľmi 
zhubné následky, ktoré v konečnom výsledku akoby nemenili hodnotový 
systém, ale ten akoby korodoval bez systémových zmien.(Volko, 2015, 
s.6-8). Média sú súčasťou tohto systému, spoluvytvárajú ho, bojujú 
proti nemu, manipulujú a odhaľujú manipuláciu, rozbíjajú realitu, aby 
ju potom s veľkou pompou spojovali. A k tomu dobrý, starý a múdry E. 
Fromm, ktorého cituje Ľ. Bláha, hovorí, „že jedným z dôležitých spôsobov, 
ako ochromiť schopnosť ľudí myslieť kriticky, je rozbitie akéhokoľvek 
usporiadaného obrazu o svete. Fakty podľa neho (E. Fromma) strácajú 
svoju špecifickú kvalitu, ktorú môžu mať iba časti usporiadaného celku, 
a udržuje si len abstraktný, kvalitatívny význam.“ (Bláha, 2011, s. 45) Slávny 
psychológ tieto uzávery realizoval v čase, keď virtuálny svet predstavoval 
skôr súčasť vedecko-fantastických románov, ale jeho sociologická 
a psychologická predvídavosť poukazovala na deštrukciu hodnôt 
a zmenu paradigmy nášho bytia, čo sa stalo realitou v širšom kontexte 
v súčasnosti, s ktorou nám prišlo žiť a vyrovnávať sa, akceptovať fakt 
jej existencie a byť jej dobrovoľnou súčasťou vo všetkých parametroch. 
„Najväčším fenoménom našich čias je nepochybne sieť, neuralgické 
virtuálne tkanivo. Vo chvíli pripojenia sa a aktívnej komunikácie, používateľ 
opúšťa hranice vlastného biologického vedomia a vstupuje na územie 
vzájomných nesmierne rýchlych a prepojených digitálnych interakcií. 
Vytvára sa tak nový typ spojeného nadindividuálneho vedomia všetkých 
zúčastnených, ktoré svoje hranice dokonca rozširuje aj mimo virtuálneho 

2 Autor ich už niekoľko rokov realizuje na Fakulte masmediálnej 
komunikácie  Univerzity s. Cyrila a Metoda v Trnave.
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priestoru, kreuje verejnú debatu a vťahuje tak do svojho teritória aj tých, 
ktorí priamo nesurfujú na internete, ani nemajú vytvoreného avatara. 
Spolu s ním sa vynára aj nový typ spoločnosti so špecifickým diskurzom.“ 
(Cibulka, 2016, s. 11) Myslím, že autor vystihol publicistickým jazykom 
z jednej strany zmenu teritória komunikácie, ktorá zasahuje biológiu 
človeka a vytvára akési nadvedomie indivídua a z druhej strany poukazuje 
na vytváranie nových zoskupení vo virtuálnom svete, ktoré podliehajú 
neraz iným zákonom ako mimo neho. Známy je fakt, že telo, telesnosť 
nie sú iba záležitosťou prírody, biológie, ale že každá spoločnosť, kultúra 
nazerá na nich rôznorodo, že názory na ne sú i historicky podmienené. 
Rozvinuli sa koncepty chápajúce telo a telesnosť ako kultúrne kategórie. 
Najmä východné kultúry sa venujú telu ako centru životného diania. 
Jednou z vied o živote je ajurvéda, ktorá stojí na princípe rovnováhy tela, 
mysle a duše, ako ich udržať v tejto rovnováhe. Nejde iba o liečbu, ale 
predovšetkým o prevenciu, „pretože správnym pochopením svojho tela 
a načúvaním jeho potrebám, sa človek podľa ajurvédy môže chorobám 
vyhnúť.“ (Kolářová, 2015, s. 99) Švajčiarsky historik Philipp Sarasin 
hovorí, že telo nepredstavuje žiadny spoločný princíp ľudstva a nemožno 
ho považovať za univerzálny základ pre porozumenie. Skôr je ho možné 
považovať za modelový, historicky podmienený sociálny konštrukt. 
(Tinková – Lenerová – Hanulík, 2015, s. 8) Telesnosť má v tomto prípade 
iné súradnice, vonkajškovo i vnútorne. Najmä mladá generácia preniesla 
svoju identitu (identity) na sociálne siete. Tento fakt mení fyziologickú, 
psychologickú, spoločenskú, a som presvedčený, že aj neurologickú 
stránku osobnosti súčasného človeka. Virtuálna realita poskytuje 
bezprostrednú vzájomnú skúsenosť v reálnom čase vizuálne, ak chceme 
so zvukom, teda ide o bezprostrednú spätnú väzbu v akejsi inej realite, 
okrem tej, v ktorej reálne existujeme. Sme iní v reálnej realite a iní vo 
virtuálnej realite? Ako prispieva naša telesnosť na našu existenciu 
v týchto dimenziách? Alebo ako sa mení správanie človeka vďaka týmto 
zmenám? Ako pomocné delenie celej problematiky môžeme prijať 
delenie na vonkajší aspekt našej telesnej existencie a na vnútorný, ak 
chceme, psychologický aspekt telesnej existencie.

1 Nový biologický druh?

„Mutujeme do nového biologického druhu. Prešli sme z Akvária do Terária 
a teraz smerujeme do Kybérie. Sme bytosti sťahujúce sa do kybernetického 
sveta,“ napísal Timothy Leary, psychológ a filozof, priekopník nových 
alternatívnych hnutí a kultúr. Kyberpriestor, virtuálna realita, je možno 
onen vytúžený „nový svet“, v ktorom hľadáme novú identitu človeka, kde 
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čas a priestor nehrá rolu, v ktorom my môžeme meniť svoje role, podoby, 
v okamžiku komunikovať na rôzne vzdialenosti. Nie sme obmedzovaní 
ničím, ani vzdialenosťami, spoločenským postavením, vierou, dokonca 
ani fyzickým telom. Môžeme sa spájať do skupín, vytvárať spoločenstvá 
a v momente z nich vystupovať, uzatvárať práve otvorené „priateľstvá“ 
a meniť svoju identitu kedy sa nám zachce, cestovať v čase kdekoľvek 
a s kým sa nám bude chcieť. Z jednej strany môžeme meniť svoju identitu 
vo virtuálnom svete a na strane druhej máme neobmedzené možnosti 
znásobovania identít. V takýchto prípadoch miznú všetky bariéry, ktoré 
nás „zväzujú“ v reálnom svete. Závisí iba na nás, na našej osobnosti, do 
akej miery sme ochotní tieto bariéry prekračovať, do akej miery v nás 
zostalo zo sveta hodnôt reálneho sveta. „Mizne cenzúra, modifikuje sa 
lexika. V kyberpriestore sa rodia nové definície ľudskej identity a slobody. 
Účastníci komunikácie sa môžu spoľahnúť na anonymitu, skrývať sa za 
masky, budovať a deštruovať si nové identity. Môžu sa virtuálne zoznamovať, 
zamilovať sa a nakoniec sa stretnúť vo „fyzickom svete“. Fantázii sa medze 
nekladú: „občan“ kyberpriestoru môže vystupovať ako mág, feministka, 
transsexuál, kňaz, panna, fakír alebo zvodca...“ (Macsovszky, 2005, s. 1 – 
4) Všetko sa to deje pred našimi očami, za nášho prispievania, sme tí, 
ktorí to realizujú a zároveň tí, ktorí sú ako pokusní králici, pretože sme 
schopní meniť identity a zároveň sa včleňovať do reálnych sociálnych 
skupín bez ujmy na narušení psychosomantickej osobnosti. „Kam to 
všetko povedie?“ – pýta sa autor úvahy – „K triešteniu, rozdrobovaniu sa 
osobnosti, alebo naopak, k splývaniu mnohých JA s osobnosťou. McLuhan 
píše: „Mentálne zrútenie rôzneho stupňa je veľmi častým výsledkom 
vykorenenia a záplavy nových informácií a nekonečných informačných 
vzorcov.“ A pokračuje: „Zvláštne: kyberpriestor, táto „všeobecne záväzná 
halucinácia“ (Freyermuth, 1998 s.137), vzbudzuje na jednej strane pocit 
„odhmotnenosti“ „odľudštenosti“, „sterility“, no na druhej strane azda 
nikde inde emócie nedostávajú taký priechod, ako práve tu.“ (www.
hnporadna.online.sk). Už spomínaný Gundolf S. Freyermuth uvádza, že 
internet je medzinárodné, demokratické a decentralisticky utvorené 
spoločenstvo, nad ktorým nemá nijaká inštitúcia výhradnú kontrolu, 
akoby nepatril nikomu a zároveň patrí všetkým. Takéto prostredie 
vyhovuje najväčšmi ľuďom, ktorí túžia mať identitu stratených, skrytých, 
premenlivých, neznámych. (Freyermuth, 1998 s. 138) Kyberpriestor 
poskytuje pocit spolupatričnosti k nejakej zvolenej skupine či societe 
a zároveň nezávislosti, ale môže trvať iba krátko a o jeho dĺžke 
rozhodujeme zvrchovane my.
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Kde inde, ako vo virtuálnom priestore internetu, je najviac materiálov 
charakterizujúcich jeho výnimočnosť. V rôznych kontextoch sa uvádza 
aj prirovnanie S. Lema, svetoznámeho poľského autora vedecko-
fantastických románov a úvah, že kyberpriestor je ako nôž, ktorým možno 
krájať chlieb, ale aj zabíjať. „Internet trochu pripomína potopu známu 
z Biblie, t. j. množstvo vody, v ktorej sa môžete utopiť, pokiaľ si ako Noe 
nezhotovíte záchranu v podobe archy.“ Sám hovorí, že je ťažké zrealizovať 

„Noemovu archu internetu“, ale vychádza z pozitívnych stránok ľudskej 
civilizácie a je presvedčený, „že nepotrebujeme nemysliace siete, tisíckrát 
znásobené telefóny, fax, internetové média, ale v sieti umiestnené ekvivalenty 
inteligencie, ktoré budú hodnotiť informácie, odstraňovať informačné 
smeti a ako filtre dovoľovať prenos správ o obrazov nepropagujúcich zlo 
a hlúposť, bez toho, aby poškodili niečo, čo by mohlo byť pre ľudí užitočné.“ 
(Lem, 1999, s. 54) Ale sám vzápätí konštatuje, že o čomsi takom môžeme 
iba snívať. Jeho úvahy sú z roku 1992 (publikované v 1993) a od vtedy 
technologický postup umožnil mnohé ďalšie postupy a realizácie. 
Globalizácia v tomto smere pokračuje, prekračujúc nielen hranice 
štátov, území, ale predovšetkým hranice kultúr, civilizácií a mentálne 
hranice ľudstva. Je to naozaj nový svet, nový vesmír, v ktorom nám 
technológia umožnila predlženie našich zmyslov tak, ako to predvídal 
McLuhan. Niektorí analytici považujú kyberpriestor za elektronickú 
realizáciu toho, čo kedysi filozofi pomenovali ako dušu sveta (anima 
mundi), alebo svetový duch. Telo sveta je akoby ovievané a zahalené 
dušou sveta. Práve ona umožňuje jeho poznávanie, ale nevytvára ho. 
Súc inšpirovaní Platónom, ktorý tento pojem vytvoril a tiež pripomína, 
že zem je živočích, sa diskusie o anima mundi vedú v podstate dodnes. 
Môžeme dodať, že tieto úvahy majú mnoho spoločného s východnou 
filozofiou, najmä hinduizmom. Kyberpriestor akoby znova otvoril úvahy 
na túto tému, pretože je priestorom, reálnym virtuálnym priestorom, 
v ktorom prebieha komunikácia v plnom zmysle tohto slova. Iný autor, 
už uvádzaný T. Leary dôvodí, že kyberpriestor pripomína ľudský mozog, 
keď hovorí, že „ukazuje sa, že mozog je galaktická komunikačná sieť, 
tvorená stovkou miliárd neurónov. Každý neurón je informačným systémom 
rovnako komplexným ako počítač. Každý jednotlivý neurón je prepojený 
s desiatkami tisíc iných...“ (Leary, 2001, s. 56) Aj T. Leary písal tieto úvahy 
v 80. – 90. rokoch (knižka v origináli vyšla v 1994), keďže sám je psychológ 
zameriaval sa na analýzu zmeny psychosomatickej podstaty človeka. Bol 
známy tým, že experimentoval s drogami, písal a prednášal o tom, stal sa 
akýmsi guru mládeže 60. rokov. Jeho jazyk je viacvrstvový, pretože jeho 
cieľom nebolo podať správu o probléme v jednom obore, ale informovať 
o svojich výsledkoch o probléme ako takom. Uvedieme trochu dlhší citát, 
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ktorý predostrie spôsob uvažovania autora: „ Souběh informačních vln, 
vnitřní psychedelie a kybernetiky Světa za obrazovkou umožnil, aby 
poprvé v historii lidé začali trochu chápat, jak mozek pracuje. Lidský 
mozek je, jak se zatím ukazuje, nejmocnější kontrolní a komunikační 
jednotkou ve známém vesmíru. Konstelací stovek miliard buněk plovoucí 
v oceánu infoplazmy. Mozek nemá žádné svaly a žádné smyslové orgány. 
Je to třpytivé moře hemžící se mikročipovými molekulami pospojovanými 
do obřích hardwarových neuronů, propojených elektrochemickými 
signály. Nemohli jsme porozumět, jak pracují naše mozky, dokud 
elektroinženýři nepostavili počítače. A teď se učíme vyzařovat své 
mozkové vlny do elektronické reality Kybérie, učíme se na této základní 
(t.j. 0/1) úrovni přemýšlet, hrát si, pracovat, komunikovat a tvořit. Naše 
computery o sto miliardách neuronů jsou uzpůsobeny ke zpracovávání 
digitálních signálů rychlostí sto padesát miliónů jednotek za vteřinu. 
Každý neuron obsahuje až deset tisíc rozvětvených receptorů, kterými 
zachycuje informace od svých sousedů. Mluvím tu o místních sítích! 
Mluvím tu o Centrální výzvědné aktivitě! Na jediné synapsi tu probíhá 
za vteřinu pravděpodobně víc informací než v sídle CIA za celý den. 
Pokud se tam vůbec nějaké vyměňují. Tohle je pole reality, které Platón 
popsal ve 4. století př.n.l., kvantová mechanika vycítila kolem roku 1900 
a které jsme my, bytosti s trojmocnými mozky, začali obývat na sklonku 
tohoto bouřlivého 20. století.“ (Leary, 1997, s. 38) Porovnávanie mozgu 
s prácou moderných technológií nie je náhodné. Človek oddávna 
túžil a túži zostrojiť umelý mozog, čo nemôže nemať vplyv na našu 
existenciu, ako aj na existenciu ľudského druhu vôbec. Prvé úspechy 
už pokročilej robotizácie a „mysliacich“ robotov nás presvedčujú, že 
nie sme ďaleko od zostrojenia totálnej napodobeniny ľudského druhu, 
ba v niečom aj prekračujúceho ľudský horizont. Alebo už existuje 
a čaká sa iba na „správny“ čas jeho prezentácie?

2 Premeny tela a mysle 

Jednou z dimenzii vplyvu nových technológií na súčasného človeka je 
priamy vplyv na jeho psychiku, telesnosť a rôznorodé návyky 
a prispôsobenia sa spôsobu života a módnym trendom, v tomto 
kontexte najmä u mladých ľudí. Úvahy i psychologické výskumy 
pozornosti, najmä u detí, poukazujú na ich, z jednej strany, rýchle 
reakcie na vonkajšie podnety, rozšírenie krátkodobej pamäti, ale na 
strane druhej, na „roztekanosť“ pozornosti, mozaikovitosť pamäti. 
Systém prijímania informácií, dávania ich do kontextov a súvislostí, 
vyvodzovanie nových záverov, prípadne otázok do diskusie, nie je 
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u mladých ľudí obvyklé, hoci práve u tejto vrstvy obyvateľstva by sme 
túto tendenciu predpokladali. Tieto fakty korešpondujú s otázkou Z. 
Baumana, či je ľudské telo, podobne ako myšlienky a city, vystavené 
spoločenským tlakom a vplyvom? A či je telo, podobne ako myšlienky 
a city, spoločenským produktom, že zmysel „byť produktom“ znamená 
v prípade tela mať svoje dejiny podobne ako je to v prípade myšlienok 
a citov? (Bauman, 1995, s. 63) Z. Bauman analyzujúc „postmodernú 
dobu“, v ktorej nám prišlo žiť, telo a telesnosť zaraďuje do kontextov 
celkovej premeny spôsobu života.(Bauman, 1995, s.64-71) Oddávna 
túžba po prehľadnej, transparentnej spoločnosti so svojím poriadkom, 
ktorý všetci akceptujú a podriaďujú sa mu, tzv. projekt modernity, sa 
zachvel v základoch a všetko, čo ho charakterizovalo – tradície, zvyky, 
lokálne zvláštnosti, ustálené hodnoty, bolo zrazu s pohŕdaním 
pomenované ako zaostalosť, predsudok a provincionalizmus, a v mene 
pokroku, novej éry malo odísť do zabudnutia. Systémy ustálených 
poriadkov platili na rôznych úrovniach, počínajúc od komunity, cez 
society a organizácie, formálne i neformálne, až po štát, zoskupenia 
štátov, kultúrny okruh, civilizáciu. Individuality v tomto systéme si 
nevedeli predstaviť neakceptovať tento systém. Hodnotová orientácia, 
povedané dnešným jazykom, bola vždy presne určená, aj keď triedne 
podmienená a detailne určená kultúrnymi špecifikami. Z. Bauman 
pripomína, (za J. Benthamom, o ktorého sa opiera M. Foucault) že to, 
čo sa kedysi dosahovalo bez premýšľania, bez úsilia, akosi samo sebou, 
sa malo teraz ukázať ako dôsledok vedomej reglementácie ľudských 
činov. Hlavne inštitúcie modernej doby ako škola, armáda, ale aj 
väznice, blázinec, sirotinec či priemyselné podniky, boli akýmsi 
továrňami na poriadok, systém, ktorý svojou činnosťou smeroval 
k vytváraniu určitého produktu. Tomuto systému sa mali podriadiť 
všetci členovia spoločnosti, pretože príčinou ľudskej nespokojnosti je 
neurčitosť a neistota a v konečnom dôsledku rozpad spoločenskej 
štruktúry danej society, a to si nikto neželal. V časoch priemyselnej 
revolúcie (zač. 19. storočia) boli takýmito továrňami na poriadok 
predovšetkým priemyselné podniky a vojenské kasárne, a týkali sa 
predovšetkým živiteľov rodín, teda mužskej časti populácie. Robotník 
a vojak boli spoločenské role, ktoré si vyžadovali pevné svaly, dobrú 
fyzickú kondíciu. Narúšanie tohto modelu sa odrážalo v spisbe tých 
čias ako „hromadenie nešťastia a utrpenia na úkor budúcich pokolení“ 
(Spencer (in) Bauman, 1995, s.70). Súčasnosť ako keby sa navracala 
k cieľu spoločnosti tamtých čias, ale z iných dôvodov – telo má byť 
zdravé, nie iba pre realizáciu povolania, ale aj byť pripravené prijímať 
nové dojmy, zážitky a byť otvorené na rozkoše rôzneho druhu – 
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„sexuálne, gastronomické, zrakové, sluchové a ďalšie, teda rozkoše, ktoré 
môže zažívať iba telo vycvičené v umení pociťovať rozkoš.“ (Bauman, 
1995, s. 79), alebo inak povedané tým istým autorom: „Postmoderné 
telo je predovšetkým odberateľom zážitkov. Konzumuje a stravuje 
zážitky. Je nástrojom rozkoše, pretože využíva prirodzenú schopnosť 
reagovať na podnety.“ Správne plnenie týchto funkcií sa volá výkonnosť 
(fitnes). Na jednej strane je telo súkromným vlastníctvom a záleží iba na 
nás, ako s ním naložíme, ako naložíme s nepočetnými návodmi „čo 
s naším telom“, ako sa zúčastníme kupčenia v kyberpriestore, či budeme 
aktívni a prispejeme k modifikácií modelov, alebo opačne, príjmeme 
návody a budeme im podliehať. Digitalizácia sa vo všeobecnosti rozmáha 
a narastá a ako zdôrazňujú výskumníci, neraz má veľmi negatívne 
následky. „Keď digitálnym médiám prenecháme kontrolu nad všetkými 
oblasťami nášho života, keď dlhé hodiny sa venujeme online hrám 
a strácame sa na sociálnych sieťach, stávajú sa z nás kyberchorí ľudia. 
Medzi následky tohto stavu patrí stres, strata empatie, depresie a poruchy 
spánku a sústredenia. Deti majú poškodenú motoriku a schopnosť 
vnímania.“ (Spitzer, 2016, s. 5) Nemecký autor na základe najnovších 
vedeckých výskumov a štúdií poukazuje na trend, ktorý ohrozuje naše 
zdravie, informuje o rozšírených modeloch chorôb, dvíha prst pred 
zdravotnými rizikami vplyvu digitálnej techniky a dáva aj návody, ako sa 
môžeme chrániť, do určitej miery, proti takémuto vplyvu. Mediálna 
kultúra je súčasťou komplexu životného štýlu, ktorý na ňu vplýva, a ktorý 
ona spoluvytvára, formuje. „Pokrok postmodernej kultúry je chorovodom 
rozmarov, vrtochov, výstredností a podivnosti, snáh, ktoré starnú skôr, než 
dospejú a umierajú skôr, než sa naplnia. (...) Vynaliezavosť postmodernej 
kultúry pripomína ceruzku s mazacou gumou: maže to, čo práve napíše 
a vo svojom neustálom behu po stále nepopísanom bielom liste života sa 
nemôže zastaviť.“ (Bauman, 1995, s. 83) Autor porovnáva dokonalý stav 
moderného tela, ktoré má podobu renesančnej harmónie riadiacej sa 
princípmi primeranosti, umiernenosti, zdržanlivosti, kľudu a rovnováhy, 
s postmodernými praktikami telesnej drezúry, ktoré majú opačné 
dôsledky – ich výsledok sú konštrukty gotického štýlu, budované priam 
výlučne z excesov a krajností, tlakov a protitlakov. (Bauman, 1995, s. 86) 
Z. Bauman prirovnáva spôsob života v kontraverznej, ale ustálenej dobe, 
kde existoval systém, formálny i neformálny, ktorý vymedzoval hranice 
vo všetkých oblastiach života ľudí západnej kultúry (nie v ideologickom 
zmysle slova, ale civilizačnom), za prechod ktorých bola sankcia. 
Postmoderná doba zmenila tento stav na tekuté časy, kde nedochádza iba 
k rýchlym zmenám, ale zároveň v krátkom časovom období platí jedno, 
aby vzápätí na jeho miesto prišlo niečo úplne opačné, vydávajúce sa za 
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normu. Nemôže to nemať vplyv na našu telesnosť, rozmýšľanie, a tým aj 
na zmenu paradigmy postmoderného človeka od jeho detstva, až po 
neskorý vek. Digitálne média nás zbavujú nutnosti vykonávať duševnú 
prácu. To, čo sme kedysi realizovali jednoducho pomocou rozumu, to 
dnes zabezpečujú počítače, smartphony, organizéry a navigácia. To so 
sebou prináša veľké nebezpečenstvo, hovorí svetoznámy psychiater 
Manfred Spitzer, ktorý v svojej knihe Digitálna demencia (originál 2012, 
v češtine 2014, o ktorej postrehy sa opierame). Vychádza z vlastných 
výskumov, ale aj z výskumov svojich kolegov z nemeckej jazykovej oblasti 
i prác vedcov zo Spojených štátov a Južnej Kórei či Japonska, ktoré 
považuje za alarmujúce. Na digitálnych médiách vzniká závislosť. 
V dlhodobom horizonte poškodzuje telo a predovšetkým mozog. 
Akonáhle prestaneme vyvíjať duševné úsilie, ochabuje nám pamäť. 
Nervové spoje odumierajú, tie nové neprežijú, pretože nie sú potrebné. 
Konštatuje, že u detí a mladistvých vinou digitálnych médií dramaticky 
klesá schopnosť učenia sa a výsledkom sú poruchy pozornosti a čítania, 
úzkosť a otupenosť, poruchy spánku a depresie, nadváha, sklony 
k násiliu, strata zaznamenávania reálneho času a času virtuálneho 
a koniec-koncov úpadok spoločnosti. Spitzer poukazuje na obavy, ktoré 
tento vývoj vzbudzuje, a nabáda k obmedzeniu konzumného spôsobu 
života. Najviac postihnutou kategóriou sú predovšetkým detí, u ktorých 
je prirodzené, že vstrebávajú skutočnosť najrýchlejšie a totálne. Tejto 
kategórii najviac hrozí digitálna demencia. V jednom rozhovore uviedol 
prirovnanie, že ak používate často auto, atrofujú vám svaly, keď používate 
GPS (a iné digitálne pomôcky a nástroje) atrofuje vám mozog. Je to čosi, 
čo prichádza nebadane, ale s mimoriadnou vehemenciou. Siete nás neraz 
vedú k bezstarostnosti voči vštepovaniu si vedomostí, pretože ich predsa 
môžeme znova nájsť kliknutím (na sieti). (Spitzer, 2014, s. 100) Ešte 
väčšie nebezpečenstvo môžeme postrehnúť v prípade počítačových hier 
u detí a mladistvých. Narastajúce násilie, strata citlivosti voči reálnemu 
násiliu a strata rozdielov medzi skutočným a zobrazovaným násilím, 
sociálna osamelosť smeruje k neadekvátnym reakciám voči reálnemu 
násiliu a koniec-koncov k zníženým podnetom na vzdelanosť. 
Pochopiteľne, máme na mysli hry, v ktorých je násilie súčasťou scenára 
a takých je cca 90%. Autor Digitálnej demencie zdôrazňuje: „Pokiaľ sú 
skutočne súčasťou našej kultúry hry, v ktorých sú ľudia odmeňovaní za to, 
že masakrujú realisticky napodobnených ľudí, a čím krutejšie si počínajú, 
tým získavajú viac bodov, potom s našou kultúrou nie je niečo v poriadku.“ 
(Spitzer, 2014, s. 252) Vo všeobecnosti pri vyhľadávaní informácií na 
sieťach, najmä Generácia Google (tak nazvali vedci generáciu mladých 
internautov narodených po roku 1993, ktorí si nepamätajú časy bez 
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počítačov), ale nielen ona – má sklon k povrchnosti a nekritickému 
preberania faktov, ktoré nedokáže konfrontovať a porovnávať s inými 
prameňmi, možno aj priamo v počítači a nedokáže selektovať dôležité od 
menej dôležitého. 

3 Telo, telesnosť a spôsob života 

Dnešné chápanie tela, telesnosti a všetkého, čo s tým súvisí, sa premieta 
do celého komplexu hodnotových orientácií najmä mladých ľudí a ich 
zotrvávanie vo virtuálnom svete im umožňuje byť predmetom, ale 
i podmetom vzájomnej interakcie. Anonymita alebo zmena identity, či 
privlastnenie si niekoľkých identít, zaručuje akúsi vnútornú benevolenciu 
pri prijímaní akýchkoľvek obsahov, či priamo predkladanie verejnosti 
svojich. Dochádza pri tom k zmenám vnímania, turbolencie premien 
a zamieňania si reality so zobrazovanou realitou. Najbytostnejšie sa to 
prejavuje pri zobrazovaní sexuality vo virtuálnom svete, ktoré by možno 
nebolo také frapantné, keby nevychádzalo z celého komplexu promócie 
sexuality v reálnom živote. M. Merleau-Ponty hovorí, že telesnosť je 
habitualita v zmysle, že je to náš spôsob existencie. Telesnosť považuje 
za naše najvlastnejšie určenie. Disponujeme ňou a cez ňu sa prejavujeme. 
(Merleau-Ponty, 2008, s. 47 – 48) J. Baudrillard zaznamenáva tento 
fakt, keď hovorí, že telesnosť človeka je chápaná ako určité médium 
komunikácie a kontaktu s okolitým svetom. Dominantou informačnej 
spoločnosti je obraz, kde sa telesnosť dostáva do kontextu nových 
kategórií a perspektív vnímania virtuálnej reality. Tento imaginárny svet 
kyberpriestoru zmenil a narušil vnímanie reality, miesto človeka a sveta 
v nej. Telesnosť človeka sa nachádza v priestore, kde je narušené vedomie 
a vnímanie pojmov realita, kópia a simulácia. Sila prezentácie obrazu sa 
stáva určujúcou pri budovaní individuálnej i kolektívnej identity. A tak 
sa telo človeka v jeho rôznorodej postati stáva súčasťou virtuálneho, ak 
chceme, kybernetického prenosu. ( Baudrillard, 2002, s. 145 – 146) Kríza 
povedomia reality a schopnosti jej odlíšenia od simulácie, vychádza 
z rozmnoženia vizuálneho charakteru informácií. Človek začal seba a svet 
okolo redukovať na obrazový kód, znak na kópiu kópie, na stav, kde už 
nie je možné vypátrať pôvod, alebo dokonca model. Autor sa odvoláva 
na spomínaného J. Baudrillarda, ktorý hovorí o význame médií ako 
o ústrednom prvku neutralizácie, maskovania a transformácie reality, 
kde rozdiel medzi reálnym a iluzórnym prestáva existovať. (Bourriaud, 
2004, s. 106)
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3.1 Reálne reality vo virtuálnom svete a indivíduum

V konkrétnych situáciách sa vnímanie skutočnosti stalo závislé na 
obraze. Inými slovami povedané, pôvodne priamo, bezprostredne 
prežívaná realita je dnes prežívaná prostredníctvom jej simulácie, 
transformovaná do znakovej štruktúry obrazu, vnímanie sveta sa 
realizuje cez rôznorodé systémy kódovania, kópii, retuší, fotomontáži 
a remixu. Indivíduum akoby prijalo túto hru, neraz sfalšovanú realitu 
prijíma pasívne, bez akejkoľvek reflexie, či sebareflexie na daný 
problém, bez spätnej väzby. Aj z tohto dôvodu do centra pozornosti 
prenikajú predovšetkým telesné kategórie ako pôžitok, slasť, pohoda, 
sila, vitalita, zdravie, mladosť, sex, dobrý výzor podľa najnovšej módy, 
ideál krásy a kult tela. Práve kult tela, idoly telesnej „krásy“ sa stavajú 
dominujúcimi v záujmoch mladých ľudí. Byť trendy, byť in nás obklopuje 
priam komplexne. Pochopiteľne, ide o dosť dominujúci trend, ale nie 
všeobecný. Virtuálny svet je prepchaný návodmi ako na to. U dievčat – 
ako byť chudá ako modelka (meno si, prosím, doplňte), alebo čo si dať na 
seba, alebo zo seba, aké značky idú, ktoré je možné objednať cez internet. 
Ak to nejde prirodzeným spôsobom, možností, ako to dosiahnuť, je veľa. 
Použitie injekcií, rôznych toxických látok, alebo priamo ísť na operáciu, 
ktorá odstráni čoho je na viac a prirobí, čoho je málo. Tetovacie štúdia 
vyrástli ako pred časom lekárne. Kerky. Piercingy. Nové slová, nové 
slovné spojenia robia kariéru. Aký má pôvod tetovanie? Tetovanie má 
dlhú tradíciu a v mnohých kultúrach mu je prikladaný veľký význam. 
Niekde slúži ako amulet, inde dáva silu, alebo je znamením dospelosti. 
Výraz tetovanie má pôvod v tahitskom tatu alebo tatau, ktoré v preklade 
znamená vyznačiť alebo vraziť. Tetovanie v našom priestore v minulosti 
patrilo k vybaveniu skôr k osobám na okraji spoločnosti a spoločnosť ich 
neprijímala. Pred pár rokmi sa prehupla táto činnosť do módy. Sprvu išlo 
skôr o extravaganciu. Príležitostné zaznamenanie významnej udalosti 
v živote jednotlivca skôr písmom. Neskôr, s rozšírením tejto aktivity 
a zároveň aj s vylepšením technickým a technologickým nástrojov na ich 
uskutočnenie, sa pole pôsobnosti zväčšovalo. Početne, ale aj priestorovo, 
na telách mladých dievčat, žien, chlapcov a mužov. Dnes je možné nazvať 
tento spôsob telesného blogovania priam výrobným odvetvím práce 
s telom. Špeciálne štúdia, špecialisti, ktorí ašpirujú na meno umelcov, 
vytvárajú obrazy, zápisy chvíle i záznamy historických udalostí, kópie 
výnimočných umeleckých artefaktov i abstraktné obrazce a podobne. 
Ako v každom umeleckom odvetví, a tetovanie sa postupne ním stáva, 
inšpirácii sa medze nekladú. Priestorom je celé telo, včítane jeho 
intímnych partií. Obsahová i obrazová rôznorodosť sa blížia k premenám 
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a tendenciám súčasného moderného umenia. Odvetvie telesného dizajnu 
má svojich majstrov, hviezdy, vychytené štúdia, prezentácie a promócie 
nových vzorov. Je súčasťou módnych trendov a zároveň v rámci dizajnu 
tela prebieha snaha určovať módne smerovania. Stalo sa predmetom 
kritickej reflexie, má už svoju históriu a je predmetom teoretického 
zovšeobecnenia. Patrí k subkultúre súčasnosti so všetkými atribútmi, 
ktoré subkultúra má. Vytvárajú sa ideové i umelecké zoskupenia a popri 
organizačno-ekonomických charakteristikách sú definované aj ideovo. 
Média, najmä média venujúce sa životnému štýlu, móde, ale aj umeniu, 
im venujú značnú pozornosť. Majú svojich jasných favoritov i osobnosti, 
ktorých mienka je neraz dominujúca a určujúca pre smerovanie odvetvia 
v miestnom, ale i národnom či medzinárodnom kontexte. Potvrdzujú 
sa všeobecnejšie úvahy J. Baudrillarda (2002, s. 145 – 146) o telesnosti 
a obraze, ktoré je možné aplikovať na telesnosť v postati potetovaného 
tela. Je to médium komunikácie a kontaktu s okolitých svetom. Má svoje 
miesto v konkrétnej realite, ale je neodvratnou súčasťou virtuálnej 
reality. Svojím spôsobom prinavrátil telo na piedestál záujmu ako súčasť 
kultúry na všetkých úrovniach, v jej rôznych aspektoch. „Chodiace 
obrazy“ sú trvalým záznamom chvíle alebo obrazovou reflexiou, 
spomienkou, identifikačným znakom toho-ktorého jedinca, ktorý tento 
fakt poväčšinou zvýrazní na sieťach, či už na svojom profile, alebo 
v iných kontextoch. Je súčasťou virtuálnej reality v celom jej zložitom 
habite vrátane módy. Vytvárajú sa virtuálne komunity zameriavajúce 
sa na výmenu informácii o tetovaní. S obratom informačnej spoločnosti 
k obrazu sa fakt potetovaného tela dostáva do nových kategórii 
a perspektív vnímania. Telesnosť sa s potetovaným telom, alebo jeho 
časťou, nachádza v priestore, v ktorom je narušené vedomie a vnímanie 
pojmov realita a kópia, simulácia a originál. Moc obrazu potetovaného 
tela sa stáva určujúcou kategóriou budovania individuálnej i kolektívnej, 
skupinovej identity. Je možné zostaviť mnohovrstvovú klasifikáciu 
motívov realizácie keriek, od najprostejších – „páči sa mi práve toto“, až 
po vysoko filozofické zdôvodnenie tetovania práve takého a nie iného 
obrazu či zápisu. Akousi ikonou v našom kultúrnom kontexte v tejto 
oblasti je český vysokoškolský pedagóg Vladimír Franz, ktorý sa nechal 
potetovať celý, od hlavy až po päty, pričom ide o vysoko sofistikovanú 
umeleckú prácu. Je to nebývalá extravagancia na jednej strane a na strane 
druhej, nesmierna odvaha človeka, ktorý je spoločensky činný. Zbúral 
tým mnohé spoločenské tabu, narušil komplexnú predstavu o obraze 
intelektuála našich čias. V módnej revue (Top Fashion, jeseň – zima, 2015 
– 2016, s. 136) odpovedali publicisti, redaktori a fotografi v ankete – „aby 
představili ikony, jejichž inkoust se jim vryl do paměti“. Väčšinou výber 
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padol na medzinárodné hviezdy, ktoré majú na tele nejaké tetovanie, 
až na práve spomínaného Vladimíra Franza, ktorého vlastne môžeme 
taktiež považovať za hviezdu. 

Šéfredaktor Esquire Jiří Roth v spomínanej revue Top Fashion, jeseň-
zima 2015, s. 136 spolu s inými, hovorí: „Najviac sa mi páči potetovaný 
Johnny Deepp. Na prvý pohľad „maglajz“, ale verím, že každý obrázok má 
svoj zmysel. Môj vzťah k tetovaniu je veľmi intímny. Sám so nechal po prvý 
raz potetovať na prahu päťdesiatky a do každého obrázku vkladám svoju 
osobnú filozofiu.“ 

Redaktor Instyle Martin Váša: „Páči sa mi tetovanie modela Samuela de 
Cubbera, ktorý má na paži vytetované po slovensky – Ľúbim ťa – akoby 
správu pre svoju slovenskú priateľku. Keď som sa ho pýtal, prečo to tam 
má, odpovedal mi, že niekto mu kedysi povedal, že v preklade to znamená 
„S veľkou mocou sa spája veľká zodpovednosť a ja som vždy chcel byť 
Spiderman“. Dobré tetovanie je pre mňa viac sexy ako Tom Hardy, Oud 
Palao od Diptyque a sandaly od Zanottiho dohromady. Sám mám k nemu 
rešpekt, ako ku všetkým rozhodnutiam, ktoré nie je možné vziať späť. 
Hádam, že práve tým je tak sexy.“ 

A do tretice, Boris Pršo, lifestylový redaktor TV Markíza: „Tetovania, ktoré 
má Ryan Gosling, sú pred svetom ukryté, dlho sa dokonca špekulovalo, či 
vôbec nejaké má. Moje najobľúbenejšie Ryanovo tetovanie je na ľavom 
ramene, je to The Giving Tree – obal knižky, ktorú mu jeho mama v detstve 
čítavala, kým sa jeho rodičia nerozviedli. Asi preňho znamená šťastné 
detstvo Ja osobne tetovania milujem. Sám mám dve od Ondrasha. Mám 
rád tetovania, ktoré nie sú úplne krásne na prvý pohľad, ktoré skrývajú 
tajomstvo, ktoré nevidno celé, lebo som zástancom názoru, že je to stále 
intímny odkaz najmä samému sebe. Nemám rád prvoplánové a najmä 
dokonalé tetovania podľa schémy. Obe moje tetovania v sebe skrývajú môj 
príbeh, môj život.“  

Zaujímavú charakteristiku prináša Zdeno Gáfrik, módny publicista 
denníka Pravda: „Vyberám Toma Hardyho a jeho potetované telo. Je pre 
mňa synonymom muža, ktorý sa zžil so svojim tetovaním a už doslova patrí 
na jeho kožu.. Presne taký vzťah k tomuto umeniu mám. A v poslednom čase 
sa stalo masívnym trendom, ale na niektorých telách, mužských i ženských, 
pôsobí násilne a zbytočne pózersky. Podľa mňa je dôležité, aby každý 
ornament, odkaz či obraz na koži, ktorý si človek vyberie, vychádzal z neho 
samotného, z jeho mysle, myšlienok, možno životnej filozofie. Tetovanie 
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som nikdy nevnímal, a myslím, že ani nikdy nebudem, len ako estetický 
doplnok. Sám žiadne tetovanie nemám.“ (všetky citáty: Top Fasion, jeseň-
zima, 2015, s.136)

Dovolil som si odcitovať výpovede trochu obšírnejšie, pretože som 
presvedčený, že aj keď v tomto prípade nejde o reprezentačný 
výskum, naslovovzatí odborníci pomenovali pregnantne, každý zo 
svojho hľadiska, podstatné charakteristiky tetovania ako kultúrneho 
fenoménu, ktorý zasahuje čoraz širší okruh mladých ľudí. Virtuálny 
priestor sa stáva priestorom nielen informačného charakteru, kde sa 
uskutočňujú prezentácie, výmeny informácií, tvoria sa zoskupenia, 
ktoré v tomto prípade môžu určovať do určitej miery hodnotové 
smerovanie spoločnosti. Odborník očakáva, že pôjde o symbol, ktorý 
bude charakterizovať nositeľa obrazu či obrazov. Môžeme sa sporiť, či 
pôjde o umelecký alebo populárny artefakt. Zrejme aj tu je potrebné 
aplikovať hľadiská Baumanovej „tekutej reality“, pretože žijeme „tekuté 
časy“ a ideál krásy sa príliš rýchlo mení.

3.2 Sex náš každodenný mediálny

Dejiny sexuality v ich jednotlivých prejavoch nás učia, ktorá doba ako 
pristupovala k zobrazovaniu a zároveň k explikácií intímnej ľudskej 
sféry. Možné je delenie historickej explikácie – predinternetové 
a pointernetové. Tak, ako vynález internetu zmenil a mení nazeranie 
na náš spôsob existencie, v histórií sa zatiaľ nič podobné neudialo. 
Telesnosť a jeho súčasť sexualita zmenila hodnotový svet, intimita sa 
stala každodennou, až verejnou záležitosťou. Sexualita je dôležitou 
súčasťou ľudského bytia počas celého života jednotlivca a zahŕňa 
pohlavie, rodovú identitu a rodové role, sexuálnu orientáciu, erotiku, 
pôžitok, intímnosť a reprodukciu. Sexualita je prežívaná a vyjadruje sa 
v myšlienkach, predstavách, túžbach, názoroch, postojoch, hodnotách, 
správaní, sexuálnych praktikách, rôznorodých roliach a vzťahoch. 
Aj keď sexualita môže zahŕňať všetky tieto dimenzie, nie každý 
jednotlivec ich prežíva a vyjadruje v úplnosti. Sexualitu ovplyvňuje 
interakcia biologických, psychologických, sociálnych, ekonomických, 
politických, kultúrnych, etických, právnych, historických a náboženských 
či spirituálnych faktorov. (internet. zdroj 1) Doplňme, že média, ale 
i celý reklamný priemysel, si uvedomujú dôležitosť sexuality a záujem 
všetkých vrstiev o ňu. Je využívaná ako marketingový prostriedok najmä 
v reklame predaja rôznorodých produktov. Na druhej strane prejavy 
kultu tela prenikajú do osobnej kultúry mládeže, ktorá na sociálnych 
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sieťach prezentuje svoje fotografie v rôznych sexistických pózach, len 
aby zaujala. „Telesnosť v kyberpriestore sa stala „trendy“ a extravagancia, 
sebaprezentácia, exhibionizmus, odhaľovanie intímnych detailov svojho 
i cudzieho života slávia triumfy, pretože predať sa dá už len to, čo 
presahuje všetko doterajšie.“ (Mistrík – Sejčová, 2008, s. 5) Táto téma je 
blízka, z pochopiteľných dôvodov, najmä pubertálnej a postpubertálnej 
mládeži. Internet je ideálnym médiom na flirtovanie, nadväzovanie 
rôznorodých vzťahov, experimentovanie s premenou identity, najmä pre 
svoju anonymitu. Je prístupný na objavovanie sexuality aj v obrazoch, 
ktoré nie sú primerané veku, a o to je príťažlivejší.

Sexualitu na sociálnych sieťach môžeme rozdeliť do niekoľkých kategórií: 
 1.  Sexting – ide o sexuálne ladenú komunikáciu cez internet alebo 

mobil, vo virtuálnej realite zahrňujúcu také aktivity, ako flirtovanie, 
sexuálne komentáre na chate, písanie erotických SMS správ, MMS, 
rozosielanie rôznych erotických materiálov, literárnych útvarov, 
fotografii i videí, neraz vlastnej výroby. Patrí sem obťažovanie 
– nechcené a nepríjemné správanie sexuálneho charakteru, 
rôzne komentáre so sexuálnym podtónom a podobne. Zasielanie 
napríklad erotických fotografií či videí, na ktorých sú zobrazené 
neznáme osoby, prechádza do aktivít, kde sa mladí ľudia pokúšajú 
napodobňovať tieto postupy a posielajú seba na fotografiách, či sa 
priamo pokúšajú vyzliekať pred webkamerou. V tomto prípade 
dievčatá predčia chlapcov – nielen zasielaním fotografií intímneho 
charakteru na „spestrenie vzťahu“, ale aj rôzne amatérsky nahraté 
videá, ktoré slúžia ako návrhy na „bližšiu“ komunikáciu. Odtiaľ je 
už iba krok ku kyberšikane, napríklad v prípade rozpadu vzťahu. 
Kategória sextingu sa tu prelína s kategóriou kybersexu.

 2.  Kybersex – je pojmom, ktorým sa označujú sexuálne aktivity 
na internete. Je to neraz sexting v hrubšom vydaní, pričom obe 
strany komunikácie sú aktívnejšie, odvážnejšie. Je doménou 
sexuálne aktívnych generácií. Prostriedkom môže byť chat, 
kde odpovedajúcim jazykom situácií opisujeme svoje sexuálne 
správanie a prežívanie s náležitými detailami. Ďalším stupňom 
môže byť vzájomné sledovanie autoerotiky prostredníctvom 
webkamery. Časom sa z nezáväzného sexuálneho flirtu stáva 
potreba. Ľahká dostupnosť i zmena partnera či partnerov tomu 
pomáhajú, rýchle a instantné uspokojenie na webe žiada viac – 
stretnutie na živo a pokračovanie v sexuálnych kontaktoch. Častým 
javom sa stáva závislosť, čo vedie k zanedbávaniu povinnosti voči 
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blízkym, rozpad rodín či partnerstiev, neraz konflikty, nervozita, čo 
má vplyv aj na pracovné výsledky.   

      „ ...vedela som, že robím obrovskú hlúposť. Svojho manžela milujem, 
rozumieme si a mali sme výborný vzťah. Napriek tomu som už 
nevedela odolať a začala som ho podvádzať s človekom, ktorého som 
spoznala na erotickom chate. Neváhala som precestovať pol republiky 
rýchlikom, aby som mohla stráviť deň „v službe“, v skutočnosti ale, 
so svojím milencom. Darčeky od neho som si schovávala, alebo 
zakecávala, že sú od kamarátky. Manžel na to nakoniec prišiel, 
snažíme sa dať dohromady, ale je mi už nejaký cudzí...“ (Šimkovičová, 
2012, s. 1) – výpoveď jednej zo „zúčastnených“ opisuje priam 
modelovú situáciu, kde závislosť zničila klasický rodinný vzťah. 
Dôvodov na realizáciu kybersexu v jeho rôznorodých podobách, na 
ktorom sa ľudia stávajú závislými, a ktorý môže prerásť do reálnych 
sexuálnych kontaktov, je pochopiteľne veľa. Pri analýze problému 
môžeme nájsť dve krajnosti. Tá prvá hovorí o pozitívach kybersexu 
– nahrádza to, čo nemáme s partnerom, a tým môže ozdraviť 
vzťah, chráni pred pohlavnými chorobami a koniec-koncov, rýchlo 
odstraňuje napätie, stres, a tým z nás robí oveľa viac komunikatívnu 
osobu, čo môže mať pozitívny vplyv aj v práci. Tá druhá krajnosť 
charakterizuje kybersex ako závislosť, a ako pri každej závislosti, 
človek sa dožaduje vyšších dávok s väčšou frekvenciou, prestáva sa 
ovládať ak svoju „drogu“ nemá a je ochotný podstúpiť všetko, aby 
ju dostal vrátane zničenia vzťahov.

 3.  Pornografia – priame zobrazovanie sexu, rôznorodých pozícií 
a aktivít, ktorých cieľom je sexuálne vzrušenie a uspokojenie. Hoci 
pornografia patrí k moderným časom, jej nebývalý nárast bol 
zaznamenaný s príchodom internetu. Dôvodom takéhoto stavu 
je možnosť sledovať pornografiu v jej rôznorodých prejavoch 
v pohodlí domova, väčšinou bezplatne. Fakt, že je ľahko dostupná 
aj pre maloletých, je jedným z dôvodov hľadania spôsobov ochrany, 
podobne ako je to pri programoch (vrátane hier), kde dominuje 
násilie. Pornografia je zároveň v súčasnosti priemyselným odvetvím, 
ktoré patrí k najprosperujúcejším, a keďže je tiež zábavným 
priemyslom (nech to znie akokoľvek pejoratívne), má svoje hviezdy, 
festivaly, veľtrhy. „Presne tak ako človek, ktorý je závislý na drogách 
potrebuje stále väčšie a silnejšie dávky na to, aby sa dostal do toho 
istého „stavu“, tak isto pornografia nadroguje osobu stále hlbšie 
a hlbšie do sexuálnych túžob. Existujú tri hlavné kategórie hriechu 
a sú to: žiadosti tela, žiadosti očí a pýcha života. Pornografia rozhodne 
spôsobuje to, že po telesných žiadostiach sú to nepopierateľne žiadosti 
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očí.“ (Internet. zdroj 2) Časté využívanie pornografických stránok 
môže spôsobovať u mužov vyššie nároky na partnerku – aby sa 
správala tak, ako na pornostránkach – ale i k znižovaniu citlivosti na 
bežné sexuálne podnety, ktoré boli súčasťou partnerského života. 
Ženy, ktoré prepadli pozeraniu pornografie, okrem spomínaných 
vyšších nárokov na partnera, na druhej strane môžu pochybovať 
o svojom vzhľade a vôbec o sexuálnych schopnostiach. U mládeže, 
najmä na hranici formálnej dospelosti, je záujem o pozeranie týchto 
stránok pomerne vysoký. V online dotazníku uvádza 12 % chlapcov 
a 1,9 % dievčat, že vyhľadávajú informácie o sexe na internete, 
pozeraniu porna sa venuje 22 % chlapcov, ale len 0,6 % dievčat. 
Rozpor vidno v tom, ako odpovedajú na ďalšie otázky – teda koľko 
času strávia pri týchto aktivitách. Tu sú počty už o niečo vyššie. 
Na otázku „Ako často sa venuješ týmto jednotlivým aktivitám na 
internete?“ pri vyhľadávaní informácií o sexe odpoveď nikdy iba 
uviedlo 89,2 % dievčat a 63,7 % chlapcov, pri pozeraní porna 94,3 
% dievčat a 58,8 % chlapcov. Časť dospievajúcich v tomto výskume 
priznáva, že stránky s pornografiou patria medzi ich najčastejšie 
navštevované stránky. (Gregušova – Tomková – Balážová, 2011, 
s. 23) Vo všeobecnosti dominuje názor, že pornografia má 
negatívny vplyv na život jedincov i spoločnosti. V celom kontexte 
intímneho odhaľovania sa v médiách, v reklamách rôzneho typu, 
od časopiseckých po nadrozmerné bilbordy, sa aj pornografia 
stala súčasťou virtuálneho smogu a v západnej civilizácií nastala 
určitá otupenosť na jej prítomnosť. Ako tvrdí americký výskumník 
P. F. Fagan, ktorý je autorom mimoriadne inšpiratívnej štúdie 
o pornografii, pornografia narúša individuálny koncept sexuálnych 
vzťahov tým, že ich považuje za predmet, čo následne mení sexuálne 
postoje všeobecne a pochopiteľne aj správanie jednotlivcov. Má to 
za následok narušenie vzťahov v rodine, v manželstve, vplýva to na 
deti a na šťastie ľudí. Záverom sumarizujme súhrnom P. F. Fagana, 
aké má pornografia dôsledky pre rodinu:

  •  Ženatí muži, ktorí sú zapletení v pornografii, sa cítia menej 
spokojní s ich manželským vzťahom a sú citovo vzdialení od 
svojich manželiek. Manželky, ktoré to spozorujú sú sklamané 
nesúladom v ich vzájomnom vzťahu.

  •  Pornografia je cestičkou ku manželskej nevere, rozvodu a je 
najčastejším faktorom v týchto rodinných tragédiách.

  •  Medzi pármi, ktoré boli ovplyvnené partnerovou závislosťou, 
dve tretiny zažívajú stratu záujmu o pohlavný styk.
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  •  Obaja manželskí partneri vnímajú, že sledovanie pornografie 
môže vyústiť do nevery.

  •  Sledovanie pornografie vedie k strate záujmu o dobré rodinné 
vzťahy.

Pornografia, ako sme uviedli, má hlboký vplyv na fungovanie jednotlivcov. 
Podľa P. F. Fagana má:
 •  Vplyv na myseľ: Pornografia výrazne skresľuje postoje a predstavy 

o prirodzenosti pohlavného styku. Muži, ktorí pravidelne 
sledujú pornografiu, majú vyššiu toleranciu voči abnormálnemu 
sexuálnemu správaniu, sexuálnej agresii, promiskuite a dokonca aj 
k znásilneniu. Okrem toho, muži začnú pozerať na ženy a dokonca 
aj na deti, ako na „sexuálne objekty“, tovar alebo nástroje pre vlastné 
potešenie a nie ako osoby, ktoré majú vlastnú dôstojnosť.

 •  Vplyv na telo: Pornografia je veľmi návyková. Návykový aspekt 
pornografie má biologický základ, pri ktorom sa uvoľňuje dopamín, 
ktorý pôsobí ako jeden z hormónov ovplyvňujúcich centrá potešenia 
v mozgu. Taktiež zvýšená sexuálna neviazanosť spôsobená 
pornografiou zvyšuje riziko nakazenia sa sexuálne prenosnou 
chorobou, alebo sa stať náhodným rodičom v mimomanželskom 
vzťahu.

 •  Vplyv na vzťahy: Pornografia ovplyvňuje život ľudí po emocionálnej 
stránke. Ženatí muži, ktorí sú zapletení do pornografie sú menej 
spokojní s ich manželským sexuálnym vzťahom a menej citovo 
viazaní k svojim manželkám. Ženy, ktoré sú vydaté za mužov, 
ktorí majú závislosť na pornografii uvádzajú, že sa cítia zradené, 
nedôverčivé a nahnevané. Pornografia môže viesť k nevere 
a dokonca aj k rozvodu. Adolescenti, ktorí pozerajú pornografiu 
cítia hanbu, majú znížené sebavedomie, prežívajú sexuálnu neistotu. 
(Fagan, 2009, s. 3 – 4) 

Mimoriadne závažným problémom je problematika pornografie vo 
vzťahu k deťom. Z jednej strany problematika pozeranie pornografie 
deťmi a zo strany druhej detská pornografia. Je to obšírna samostatná 
oblasť, ktorou sa v tomto materiále nebudeme bližšie zaoberať. Môžeme 
konštatovať, že „kultúrna kritika neusporiadanej sexuality, ktorá narušuje 
stabilný rodinný život, sa vytratila so šírením internetovej pornografie. 
Výsledkom toho je vplyv hyper-sexualizácie, ktorá preniká do spoločnosti.“ 
(Longo – Brown – Price Orcutt, 2002, s. 87 – 105)
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Za dôležité považujeme zaznamenať fakt, keď nahota má slúžiť ako 
účinný prostriedok na zvýšenie povedomia o istých témach v spoločnosti, 
keď nejaká skupina má záujem cez nahé telo, najmä ženské, upozorniť 
na problém, narúšajúc kultúrne či spoločenské tabu. Tieto fakty sa 
realizujú s vedomím, že budú široko propagované najmä na sieťach, aby 
vzbudili náležitú pozornosť. Príkladom môže byť nezisková organizácia 
Greenpeace bojujúca proti znečiťovaniu ovzdušia a zeme, či organizácia 
na ochranu a práva zvierat PETA. Tá je známa vďaka svojim kampaniam, 
ktorými otvorene vystupuje proti prírodným kožuchom, klietkovému 
chovu a testovaniu na zvieratách. Podporili ju aj známe tváre svojimi 
nahými telami, ako napríklad Pink, Noami Campbel či Eva Mendez. 
Mimoriadnu pozornosť a rozporuplné reakcie vzbudili pred niekoľkými 
rokmi členky ruskej ženskej punkovej skupiny Pussy Riot (2011), ktoré 
boli odsúdené na dva roky väzenia za svoj nelegálny koncert v Evinom 
rúchu v moskovskom Chráme Krista Spasiteľa. Koncert sa konal 
pred marcovými prezidentskými voľbami a v pesničke prosili Pannu 
Máriu, aby zbavila Rusko od Putina. Podľa rozsudku, obvinené „vážne 
urazili presvedčenie veriacich svojím neúctivým trestným činom“. Mnohí 
predstavitelia západných vlád, umelci, osobnosti protestovali proti ich 
odsúdeniu, lebo podľa nich „bola porušená sloboda prejavu, boli porušené 
práva žien“ a pod. Okrem iných jednoznačný postoj vyjadril michalovsko 
– košický arcibiskup a predseda eparchiálnej rady pravoslávnej cirkvi 
Juraja, chrám nie je miesto na politické vyhlásenia. „Keby sa niečo také 
stalo v mešite v Saudskej Arábii, tak by ich na mieste roztrhali na kusy. Tak 
by sa zachoval islam. Nie som tvorcom právneho systému Ruska“ povedal 
arcibiskup. Môžem dodať, že takýto fakt demonštrovania nesúhlasu 
s politikou by neprešiel ani u veriacich u nás či v Poľsku. Možné je sporiť 
sa o výške trestu, ale samotný fakt zvolenia vystúpenia v chráme, je 
odsúdenia hodný, čo sa odzrkadlilo aj na diskusných fórach na internete.

Záverom

Ľudské telo, jeho telesnosť v realite i v kyberpriestore je predmetom 
čoraz širšej analýzy spoločensko-vedných skúmateľov, publicistov 
a pochopiteľne i exekutívy. Premeny celého komplexu javov, dotýkajúcich 
sa tejto oblasti vnímame predovšetkým cez média a čoraz častejšie 
a rýchlejšie cez média digitálne. Koncepty ľudského tela ako kultúrnej 
kategórie nie sú ničím mimoriadnym. Chápanie telesnosti sa premieta 
do medziľudských vzťahov, do organizácie života, vplýva na tak 
podstatnú bunku spoločnosti, akou je rodina. V nedávno vydanej knižke 
s priliehavým názvom: Tekutá láska: o krehkosti ľudských vzťahov Z. 
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Baumana, je hlavným aktérom človek našej doby, jedinec bez pút, bez 
pevných a trvalých vzťahov a väzieb, ktoré by mu dali možnosť prestať 
opakovane usilovať o sebazadefinovanie a sebapresadenia. Naopak, 
presadzuje sa model voľných väzieb bez predsudkov, ale zároveň neraz 
bez zodpovednosti. Tentoraz manželstvo, alebo vzťah, ako sa hovorilo 
„uvidíme ako to bude fungovať“ sa mení na „stretnutie na čiastočný 
úväzok s pružnou pracovnou dobou.“ Domov sa postupne premieňa na 
„multifunkčné centrum voľného času“, v ktorom jeho obyvatelia môžu žiť 
vedľa seba a zároveň každý sám. Reálne štatistiky tzv. západného sveta, 
ku ktorému sa hlásia aj krajiny tzv. bývalého východného sveta, nám iba 
zaznamenávajú dôsledky. Média sú pri tom aj v tom. 
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