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Už samotný názov monografie je do istej miery vyzývavý a bola som veľmi 

zvedavá, aké príspevky budú do monografie zaradené a aké budú jej závery.  

Médiá sa totiž neúprosne a neodolateľne vtierajú do života každého z nás: 

informujú nás, vzdelávajú nás, radia nám, presviedčajú nás (koho voliť, čo nakúpiť), 

polemizujú s nami, zabávajú nás, ale často nás i otravujú a klamú, vytvárajú falošný 

obraz o skutočnosti a skutočných hodnotách. V snahe o získanie si čitateľa, 

poslucháča či diváka sa veľmi často predháňajú v prezentácii a fabulácii rôznych 

katastrof a nešťastí, kriminálnych káuz a „pikantných“ informácií o rôznych  

celebritách, resp. ešte častejšie o „pseudocelebritách. Tak sa na rovnakú úroveň 

dostávajú prezidenti so začínajúcimi „hviezdičkami“, možno ešte len „iskričkami“ 

hudobného šoubiznisu, keď v rádiu v úvodnom prehľade pred správami odznie  

titulok „Putin odletel, Tomeček vyletel“. Rovnako je nie celkom profesionálne 

vysielanie televíznych správ v deň, keď prezident republiky vymenuje 50 alebo 70 

nových vysokoškolských profesorov, pričom táto udalosť sa mihne na obrazovke 

v 10- či 15-sekundovej skratke, ale výrokovej kauze mladučkej poslankyne sa venuje 

5-minútový šot s komentárom ďalších troch-štyroch „(pseudo)celebrít“ z parlamentu. 

Akosi prestávame, resp. sme prestali rozlišovať, kto v spoločnosti vytvára hodnoty, 

kto má akú pracovnú zodpovednosť, a teda vlastne ani nevieme, za čo si koho máme 

vážiť. Ak by sme urobili anketu medzi mladými ľuďmi, možno by sme sa od nich ani 

nedozvedeli, kto patrí k našim popredným kardiochirurgom alebo významným 

archeológom či genetickým inžinierom. Určite by však vedeli (a to nielen vymenovať 

– a nielen jedného), kto sú naše „mediálne hviezdy“ zo Superstar alebo Big Brother 

či podobných programov. 

 Médiá nám dnes vytvárajú v zmysle názvu publikácie obraz, ktorý by sme 

naozaj mohli nazvať „komédia“. Obraz o tom, že dnešný človek sa chce 

predovšetkým  baviť a už mu v podstate ani nezáleží na čom, či je to humor naozaj 

vtipný, sarkastický, intelektuálny alebo povrchný a plytký. A pomaly prestáva 

uvažovať a rozlišovať, či veci, nad ktorými sa smeje, sú naozaj na smiech alebo by 

mal nad nimi  skôr plakať. 
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Nechcem však, aby ste plakali, ale verím, že príspevky seriózne rozoberali 

aktuálny stav našich médií a načrtli možno smery, ktorými by sa mali uberať (aj keď 

to je možno len naše zbožné želanie), a boli zamerané i na to, ako by sme mali 

médiá vnímať a ako by sme mali príjemcov programov vychovávať. 

 V tejto súvislosti by som chcela poďakovať odborným garantom publikácie z 

radov Katedry masmediálnej komunikácie a reklamy FF UKF, menovite jej vedúcemu 

prof. PhDr. Štefanovi Gerovi, CSc., editorke Mgr. Kataríne Fichnovej, PhD., ale aj 

celému redakčnému tímu, a to za nápad publikovať túto monografiu a tým 

spropagovať katedru, fakultu, ba i univerzitu, ako aj za všetku prácu, ktorú pri 

príprave konferencie odviedli. Táto katedra patrí na našej univerzite a aj na fakulte  

k tým mladším, a to nielen dĺžkou svojho pôsobenia, ale aj vekom jej pracovníkov. 

Myslím si však, že už sa veľmi dobre etablovala nielen svojimi študijnými 

programami, ale že dáva o sebe každoročne vedieť aj nejakým novým a zaujímavým 

podujatím, ktoré prekračuje rámec univerzity i mesta. Patrí vám za to moje uznanie 

i vďaka. 

 Verím, že zaujímavé, odborne fundované a podnetné kapitoly a príspevky vás 

obohatia o veľa nových poznatkov a nápadov, ktoré vás budú inšpirovať vo vašej 

ďalšej práci. 

 

  

Prof. PaedDr. Zdenka Gadušová, CSc., 

dekanka FF UKF v Nitre 
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Médiá sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Ako uvádza Manfred Pütz, 

našu súčasnosť dokonca charakterizuje pojem "mediálna spoločnosť“. Je preto 

pochopiteľné, že médiá sú predmetom skúmania nielen pomerne nového vedného 

odboru, ale sú v centre záujmu aj iných odborov: sociológie, filozofie, komunikológie, 

psychológie, žurnalistiky, jazykovedy, umenia, kulturológie, etiky...  

Odborníci sa snažia odpovedať na mnohé otázky, okrem iných aj na tieto: Ako 

sa vyvíja úloha médií v našej spoločnosti? Zmenila sa za posledné desaťročie? Ako 

spoločnosť “kooperuje“ s médiami? Aká je ich “koexistencia“? Aká je povaha tohto 

vzťahu – aké sú “korelácie“? Aké “kolízie“ sa v tomto vzťahu vyskytujú? Ako funguje 

vzájomná “koedukácia“? 

Príspevkom k zodpovedaniu niektorých otázok je aj táto monografia, na 

autorstve ktorej sa podieľali mnohí významní odborníci nielen zo Slovenska, ale aj zo 

zahraničia. Monografia ponúka významné informácie, analýzy, výskumy a nové 

pohľady na médiá, a to vo viacerých oblastiach. Ponúka celkovo šesť kapitol, 

v ktorých sa autori venujú médiám, kultúre, spoločnosti, globalizačným trendom, 

manipuláciám v médiách, fikcii, novej realite, žánrovým prienikom, konvergencii 

médií, osobnostiam v médiách, politickým otázkam a ich súvisu s médiami, mediálnej 

kultúre, ale i marketingovej komunikácii a jej rôznym aspektom od jej roly cez 

špecifické otázky až po etické problémy. V neposlednom rade sa práca venuje aj 

oblasti mediálnej výchovy. V piatej kapitole sa riešia otázky socializačnej funkcie 

médií, otázky mediálnej gramotnosti, vplyvu médií na rozvoj gender stereotypov či 

iné špecifické problémy. Zaradili sme i kapitolu venujúcu sa komunikácii – jazykovej, 

ale i vizuálnej. Práca tak ponúka širokú škálu pohľadov a informácií, ktoré využijú vo 

svojej bádateľskej činnosti odborníci, ale môžu pomôcť i študentom mediálnych 

štúdií, kulturológie či žurnalistiky v orientácii a pri rozširovaní si obzoru v oblasti 

štúdia médií, masmediálnej komunikácie či marketingovej komunikácie. 

 

Mgr. Katarína Fichnová, PhD. 
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VPLYV MÉDIÍ NA KULTÚRU (NIELEN MEDIÁLNU) 
THE INFLUENCE OF MEDIA ON CULTURE (NOT ONLY THE CULTURE OF MEDIA) 

 
Marta Žilková 

 
 
ABSTRAKT: Médiá aktívne vplývajú na kultúru a umenie. V negatívnom i pozitívnom zmysle slova. 
V dôsledku toho sa mení ich obsah, forma, ale aj nosič. Na Slovensku sa pozornosť divákov 
zabezpečuje prostredníctvom zábavných programov. Zábava sa však ako princíp dostáva do celého 
vysielania televízie. Napriek enormnej snahe o inováciu a neustálu obmenu programu dochádza ku 
komunikatívnemu stereotypu, ktorý je zapríčinený opakovaním rovnakých schém v oblasti námetu, 
kompozície i výrazových prostriedkov. Je potrebne demýtizovať  negatívne pôsobenie médií na 
kultúru. Dôkazom aktívneho vplyvu je napríklad využívanie médií ako tematických námetov 
v ostatných druhoch umenia.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Médiá. Mediálna komunikácia. Mediálne žánre. Kultúra umenia. Zábava. 
Komunikačný Stereotyp. Sledovanosť. Mediálna popularita. Demýtizácia. Reality show. Telenovela. 
Rodinný seriál. 
 
 
ABSTRACT: Media influence the culture and arts in a very active way, both in positive and negative 
sense. As a result, their contents, form and even their medium change. In Slovakia, it is mostly 
programs of entertainment which keep the attention of viewers.  However, the entertainment, as such, 
penetrates the whole scope of television broadcast. In spite of the enormous and constant ambition to 
innovate and change the program, there is still some kind of communicational stereotype. This is a 
result of repeating the same schemes and patterns   in terms of topic, composition and expressive 
means.  It is necessary to demythologize only the negative influence of media on culture.   The use of 
media as thematic topics in other types of art is just one way of proving the positive influence of media 
on culture.  
 
KEY WORDS: Media. Media Communication. Media Genres. Culture. Arts. Entertainment. 
Communicational Stereotype. Viewing Audience. Media Popularity. Demythologization. Reality Show. 
Soap Opera. Family Series. 
 

 

    „Médiá určujú kultúru“ – je názov kapitoly českej učebnice Výchova k mediální 

gramotnosti (2005, s. 9). Aj keď ide o parafrázu McLuhanovho výroku „Médium 

určuje posolstvo“, obsahuje dôležitý semiotický poznatok, že nové médiá zmenili 

nielen  f o r m u, prípadne nosiče kultúry, ale aj jej  o b s a h, dokonca i charakter 

ľudskej komunikácie a v dôsledku toho i samotnú  s p o l o č n o s ť. 

Úvodná poznámka vymedzila oblasť, ktorá je médiami najviac ovplyvňovaná, 

a kde sa najvypuklejšie stretáva tradícia s postmoderným životným štýlom, názormi, 

myslením. Vnímavejší percipient určite spozoroval, že v kultúre a umení sa niečo 

deje, čosi sa navidomoči mení a naopak čosi pomaly zaniká, dostáva sa do ústrania, 

ustupujúc agresivite nových médií. Poukazuje sa na deformácie a zánik mnohých 

kompetencií v oblasti umeleckej tvorby (dotýka sa to obsahu i formy), na povrchné, 

nepozorné či nesústredené vnímanie náročnejších umeleckých diel, na ich 
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nepochopenie a následné odmietanie. A nedeje sa to iba v školskom prostredí 

v dôsledku nesprávnych metód pri vyučovaní literatúry, ktorá ako jediná sa 

v súčasnosti venuje umeniu (aj to iba slovesnému). Odmietavý recepčný prístup 

k hodnotným umeleckým dielam sa registruje aj v oblasti filmu, divadla, výtvarného 

umenia, hudby, zasahuje prakticky všetky klasické druhy umenia. Tento jav 

nadobúda takmer masový charakter a za všetko sa vinia médiá.  

Ukazuje sa, že aj na báze nosičov prebieha stret tradície s novým umením. 

V tejto súvislosti bola v časopise Biograph uverejnená zaujímavá polemika medzi 

dvoma odborníkmi, kde jeden obhajoval konzervatívny nosič – knihu a a jeho 

oponentka zase naopak elektronickú komunikáciu. Keďže argumenty pre 

elektronické a digitálne médiá sú dostatočne známe, uvediem argumentáciu Svena 

Birkerta  (1998, s. 22): „...elektronická komunikácia zväčšuje náš zemepisný dosah 

(okrem iného), ale zároveň žijeme v prostredí, ktorému chýba duša. To, čo sa kedysi 

nazývalo „génius loci“, je nenávratne preč.“ A ďalej pokračuje: „Táto klíma je hlboko 

ovplyvňovaná technológiami komunikácie a zábavy... mediálne technológie (vrátane 

kníh) nás izolujú od nás samotných, ničia obal cítenia a vnímania, ktoré potrebujeme 

na vytvorenie vlastného uvedomenia.“ S. Birkert vystihol súčasný stav, keď vedľa 

seba paralelne žije ešte klasické umenie na tradičných nosičoch a umenie nové v 

nových médiách, ale aj umenie tradičné na nových nosičoch. 

 

 

KONSENZUS = KLASICKÉ UMENIE NA NOVÝCH NOSIČOCH 
 

Oponentka S. Birkerta si vie dobre predstaviť Shakespearovho Hamleta 

v seriálovom spracovaní, kde splynie televízia a internet, resp. časť príbehu pôjde 

ako próza formou elektronických denníkov jednotlivých postáv a e-mailovej 

korešpondencie medzi nimi, čo sa sprístupní obecenstvu (Murray, 1998, s. 23). Je 

zaujímavé, že v súčasnosti sa odborníci prikláňajú skôr k Birkertovým názorom 

a poukazujú na duchovnú vyprahnutosť  budúcej doby. O tom podrobnejšie ešte 

v závere príspevku.                                                                                                                              

Aká je situácia na Slovensku? Je poznačená snahou médií pritiahnuť na seba celú 

pozornosť percepčného zázemia. Deje sa to tak – na rozdiel od susedného Česka, 

Maďarska a Poľska – že médiá vskutku miesto hodnotových atribútov umenia 

ponúkajú či skôr vnucujú zábavnosť v tom najširšom zmysle slova (všimnime si 

 12
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napríklad vznik novej mediálnej profesie s názvom zabávač) – a to vždy na úkor 

hodnotného umenia. Zábavnosť sa v mediálnom kontexte nespája iba so zábavným 

programom, pretože ani v živote nie je zábavou iba náhodný situačný zážitok. 

Zábavnosť sa mení na kategóriu so širokou platnosťou, zasahuje celý vysielaný 

televízny program, je princípom, ktorý ovplyvňuje stupeň či výšku sledovanosti 

daného média. 

 

 

ZÁBAVNOSŤ AKO PRINCÍP TVORBY 
 

 Vhodným aplikačným príkladom  je spravodajstvo v komerčných médiách. 

V televízii sa kladie prioritný dôraz na vizuálnu stránku, preto sa vyberajú zaujímavé 

a pekné typy moderátorov, predovšetkým žien, ktoré sa však na obrazovke menia na 

uhladené strnulé bábiky, podobné herečkám z telenoviel. Špecifické je aj zoradenie 

správ a ich hodnota. Poradie správ určuje miera bombastickosti, prekvapivosti, 

brutality, nezvyčajnosti, teda prvky zasahujúce predovšetkým emocionálnu sféru 

príjemcu, ktorý nielen rozumom spracúva sprostredkovanú informáciu, ale ju aj 

prežíva, teda sa istým spôsobom aj zabáva. Zábavnosť  zasahuje aj politickú sféru 

v oblasti publicistiky, kde sa kladie dôraz na udalosti, ktoré majú charakter klebiet, 

škandálov, poloprávd či lží. Obyčajne ide o nepodstatné fakty, ale z hľadiska 

bežného diváka zábavné. Dialógy s politikmi sa odohrávajú v „arénach“ v podobe 

súbojov, kde moderátor nie je usmerňovateľom, ale „červeným súknom“, ktoré dráždi 

a vyvoláva expresívne, emocionálne až extatické prejavy zúčastnených. V lepšom 

prípade býva rozhodcom, ak ho diskutujúci vôbec pustia k slovu. Spomenuté relácie 

nemajú nič spoločné s korektnosťou, vecnosťou a vážnosťou serióznej publicistiky. 

Často sú iba prázdnou zábavou. 

Zábavnosť sa celkom prirodzene vzťahuje aj na umeleckú sféru, predovšetkým na 

televízne vysielanie komerčného charakteru, ale na Slovensku aj na verejnoprávnu 

Slovenskú televíziu. Čo sa však za zábavné pokladá z hľadiska tvorcu, to 

najčastejšie závisí od názorovej sféry manažmentu, od jeho rozhľadenosti a odvahy 

ísť do rizika, prekračujúc pritom mieru vkusu a hranice morálky či tradície. Ako 

príklad možno uviesť odpoveď M. Kňažka, ktorý kritiku a pripomienky na adresu 

reality show VyVolení odignoroval, prakticky teda neodpovedal. 
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INDIKÁTORY ZÁBAVNOSTI: EKONOMIKA A KULTÚRA 

 
Ak sa teda zábavnosť chápe ako princíp, potom má vždy  dva indikátory: 

ekonomický a kultúrny. Zábavnosť musí danej televízii zabezpečiť sledovanosť – a to 

je ekonomické hľadisko. Za zábavnosť sa však prihovára aj postmoderná kultúra, 

ktorá stavia na aspekte hravosti, nezáväznosti, čo v praxi znamená vyhľadávanie 

odlišností, inakosti, novosti, nezvyklosti a preferovanie momentu prekvapenia. 

Uvedený princíp si vyžaduje neustále stupňovanie a pridávanie napätia, aby sa 

pozornosť diváka neodklonila od programu. Pokus o stupňovanie zážitku možno 

prezentovať na súperení viacerých televíznych staníc pri uvádzaní reality show: od 

nevinnej show Dievča za milión až po neúspešného Big Brothera a diskutovaných 

VyVolených. Tak ako narastala smelosť v sexuálnych hrách, tak sa stupňoval odpor 

a pohoršenie istej časti publika. Po istom čase však odpor utíchol a televízia môže 

vysielať takmer všetko, na čo sa odváži. Verejná mienka na Slovensku je prislabá na 

to, aby prinútila médiá zmeniť svoje zámery.  

Napriek prezentovanej snahe udržať si diváka prostredníctvom neustále 

aktivovanej zábavnosti dochádza práve v televízii ku komunikačnému stereotypu. 

 

 

KOMUNIKAČNÝ STEREOTYP 
 

 Prejavuje sa na úrovni obsahu, kompozície i jazyka mediálnej produkcie. Zároveň 

však dochádza k paradoxnej situácii. V neustálej snahe inovovať a zvyšovať 

exkluzívnosť programu sa v niektorých prípadoch dosahuje opačný efekt. Záujem 

divákov zrazu začne klesať, v lepšom prípade sa nemení, ale zároveň ani nestúpa. 

V roku 2005 v prvom boome reality show takto prepadol Big Brother a Mojsejovci. 

Naopak ustálenosť sa ukazuje pri telenovelách a seriáloch, ktoré sú určené 

konkrétnemu, teda známemu okruhu divákov. Napríklad starším či nezamestatným 

ženám alebo mladým ľuďom prahnúcim po napätí, vzrušení a dobrodružstve. 

Komunikačný stereotyp sa rozbíja využívaním telefonických kontaktov, sms-iek,  

prostredníctvom ktorých sa divák udržiava pri obrazovke a zároveň sa tak 

zabezpečuje  sledovanosť. 

 14



(KO) MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií. 
Kapitola 1: MÉDIÁ, KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ. 

 
Komunikačný stereotyp sa ďalej prejavuje opakovaním ustálených foriem 

v správaní sa účinkujúcich a v ich reči. Ritualizovaná podoba prejavu podlieha móde, 

ale zároveň odráža kultúrny stereotyp prostredia, z ktorého pochádza. Komunikačný 

stereotyp v jazyku zapríčiňuje vyprázdnenosť obsahu celých slovných spojení, ktoré 

tak nadobúdajú často iba funkciu spojky či častice, dodávajúc prehovoru 

emocionálny nádych. Veľmi často, hlavne v seriáloch a telenovelách, sa postavy 

navzájom pobádajú k riešeniu problémov formulkou „Porozprávajme sa, poďme sa 

porozprávať“, čo nikdy neznamená, ani nepredznamenáva vážny rozhovor, ktorý by 

niečo vyriešil. Opäť sa iba zopakujú už niekoľkokrát riešené a nedoriešené spory 

a rozpory medzi postavami. Ale v tom je ukrytý kľúč nekonečného pokračovania 

seriálového príbehu. Podobne sú vyprázdnené vyznania typu „milujem ťa“, hlavne ak 

sa použijú pri rozlúčke či telefonickom rozhovore. Ich emocionálny význam sa mení 

na púhu konvenčnú frázu typu „čau, how do you do“  a pod. Naprázdno vyznieva 

ubezpečovanie umierajúceho slovami „...všetko bude v poriadku“. Nezmyselnosť 

frázy sa stupňuje pri priamej otázke: „Si v poriadku, nič ti nie je?“ Bezobsažné sú aj 

vety mladých ľudí, ktorí vo chvíli, keď nedokážu logicky zdôvodniť svoje správanie, 

lakonicky vyhlásia: „Je to môj život“ alebo „...chcem byť sám sebou“.  

Aké ťažké je bojovať so stereotypom, vidno na práci moderátorov reality show, 

hoci na pomoc si priberajú kostým, osvetlenie, zmenu  prostredia a pod. Často sa 

stáva, že nevydržia tento nápor dlhšie ako jednu sériu. 

S komunikačným stereotypom sa často spája ďalšia výrazová dimenzia a to je čas 

a tempo. V niektorých mediálnych žánroch (telenovely či rodinné seriály) sa dej 

odvíja pomaly, je pribrzďovaný zámerne – napríklad už spomenutými vyprázdnenými 

rozhovormi či zbytočným preťahovaním a predlžovaním emocionálne zaťažených 

scén, ako sú pohreby, svadby, rozlúčky, ďalej dlhými zábermi na detaily tváre, 

postavy a pod. Pritom pre súčasnú mediálnu kultúru je príznačná skôr rýchlosť ako 

pomalosť, na čo upozornil už P. Virilio (Brázda, 2000, s. 139 – 142) v súvislosti 

s filmom. Vizuálna kultúra, kam televízia nesporne patrí, sa vyvíja smerom 

k zrýchľovaniu, čo sa dosahuje strihom, skracovaním dejových segmentov, výstupov 

a scén. Prirodzene, že naznačený trend silne ovplyvňuje umeleckú hodnotu 

súčasného umenia, pretože ho vedie k povrchnosti, neposkytuje mu priestor na 

rozohranie a hĺbkový prienik do problematiky. Zrýchľovanie  ovplyvňuje aj človeka 

ako príjemcu umenia, vrátane mediálneho. Veľká prevaha mediálneho umenia 

(pseudoumenia?) môže spätne vplývať na tempo reálneho života, ktorý sa začína 
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podobať televíznemu  klipu. Ráno sa postojačky naraňajkujeme a zároveň počúvame 

správy (čo tam po kultúre stolovania), cestou do práce stačíme vyfajčiť prvú cigaretu, 

počúvajúc pritom hudbu z volkmenov  i pripomienky spolucestujúcich, večer 

nervózne prepíname televízne stanice, iba chvíľku postojíme pri relácii, kde sa mihla 

známa tvár, skladáme si vlastný televízny program, ktorý keď vypneme, nechá v 

našom vedomí iba záblesky bez hlbšej stopy. 

 Ale vráťme sa k problému zábavnosti, ktorá niekedy môže spôsobiť závažnú 

zámenu v hodnotovom rebríčku. Napríklad v súčasnosti rodinné súžitie a manželskú 

lásku ako pozitívny jav nezobrazuje vážne umenie, ale naopak za zaujímavú tému 

ich pokladajú  telenovely a rodinné seriály, ktoré rátajú s tradičným myslením ľudí, 

zapríčiňujúcim, že v ich vedomí ešte stále vládne ideál rodiny. Normálne fungujúca 

rodina tvorila kedysi základ spoločnosti, bola chránená zákonom a zároveň tvorila 

opornú dejovú líniu v umeleckej tvorbe. A naopak – manželská nevera, rozvody, 

neúplné rodiny, osamelé deti, adopcia detí  homosexuálnymi partnermi, žena iba ako 

objekt sexu, strata rodičovskej i učiteľskej autority boli atraktívnymi témami 

komerčných filmov a zábavných programov. Vžitú predstavu o rodine nahlodávajú 

práve umelecké diela, kde dominuje až liberálna sloboda mravov, nezodpovednosť 

voči partnerovi, netolerantnosť vo vzťahoch, ľúbostné hry na všetky spôsoby, 

prehnaná emancipácia žien a pod. To všetko vo svojej podstate nahráva rozpadu 

klasickej rodiny a rozbíja  potrebu usilovať sa o jej zachovanie. 

 
 

RODINU PROPAGUJE KOMERČNÁ TVORBA 
 

 V prvom štvrťroku 2006 vysielala televízia Markíza telenovelu Macocha. Podľa 

správ menovanej televízie pozerali ju dokonca slovenské diváčky v Srbsku. V 150. 

pokračovaniach sa v nej obmieňali a varírovali konflikty brániace matke získať si 

vlastné deti a manžela a žiť v normálnej rodine. Rozprávkovo konštruované príbehy 

sprevádzala ornamentálnosť, dekoratívnosť, melodramatickosť, zavádzanie diváka – 

všetko to znaky komercie až gýča, nivelizujúcich závažnú tému. Divák to všetko 

trpezlivo vydrží, lebo vie, že sa dopracuje k pozitívnemu riešeniu na rozdiel od 

skutočného života. Ďalší príklad pochádza z rodinného seriálu Medzi nami, kde 

o rodinu bojujú ľudia vychovaní v detskom domove. Príbeh je o čosi reálnejší ako 

predchádzajúci, lebo je vsadený do súčasného slovensky sa tváriaceho prostredia. 
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Problém rodiny je zaradený medzi ostatné prvky seriálovej mašinérie pohýnajúcej dej 

a priťahujúcej  diváka, ktorý hľadá kľúč k riešeniu vlastných rodinných či 

emocionálnych problémov. Asi tak vyzerá propagácia rodinnej formy spolužitia, 

pohybujúca sa zväčša iba na úrovni komerčnej tvorby. 

 

 

POLITICKÁ SATIRA A INTELEKTUÁLNY HUMOR ABSENTUJÚ 
 

V záplave zábavných programov sa celkom rozplynul politický humor a satira, 

o intelektuálnom humore ani nehovoriac. Zmenila sa aj forma zábavných relácií. 

Vytráca sa estrádna forma, resp. sa inovuje. Vystupuje v nej komediálna dvojica, 

uvádzajúca scénky, skeče, artistické vystúpenia a hudobné čísla. V súčasnosti tento 

trend predstavuje predovšetkým relácia Uragán (Hurikán) s dvojicou Andy Kraus 

a Peter Marcin. Oveľa častejšie sú programy založené na vystúpení prizvaných hostí 

z radov hercov, spevákov, politikov či iných celebrít, pričom zábava sa ťaží 

z rozhovorov s nimi (E. Vacvalová, O. Andrásy). 

 V dôsledku celého komplexu televíznej zábavy (prirodzene, že aj tu sú výnimky) 

sa pravidelne porušujú tradičné morálne zásady a estetické princípy. Mení sa aj 

hierarchia hodnôt a ich uznávanie. Napríklad: pred Veľkou nocou sa objavila 

v televízii Markíza reklama na Gibsonov film Umučenie Krista. Reklama bola 

štylizovaná tak ako v prípade hororových príbehov. Prednášal ju hlboký mužský hlas 

sľubujúci príbeh príbehov, sprevádzaný zábermi na drastické scény filmu. 

Vyvrcholením bolo samotné vysielanie, keď scéna so záberom na zakrvavenú tvár 

Krista bola prerušená banálnou bezduchou reklamou na T-Mobil. Aspoň v tomto 

prípade mohla televízia urobiť výnimku, aby zdôraznila (alebo uznala), že ide o niečo 

iné ako v bežnom trileri či horore. Keď neuznala film ako umelecký, mohla sa úctivo 

správať aspoň k téme. 

 

 

NEUZNÁVA SA ŽIADNA HODNOTA 
 

Médiá predpisujú modely zábavy a poskytujú  príklady na uvoľňovanie zásad, 

ktoré kedysi tvorili základ ľudskej spoločnosti, narušujúc tak psychickú rovnováhu 

príjemcu. Prirodzene, divákovi iba vtedy hrozí nebezpečie, ak ich vníma „návodovo“. 
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Preto sú voľby miss či castingy pred niektorými reláciami nevhodné pre nepoučených 

mladých ľudí, neschopných pochopiť nebezpečnú podstatu mediálnej popularity. 

Napríklad: vo verejnosti existujúci názor na reality show SuperStar je vcelku 

pozitívny. Objavili sa nové talenty, ožila hudobná scéna. Mladí ľudia sa v priebehu 

niekoľkých týždňov dostali do sveta hviezd. Teda nie pomaly, prostredníctvom 

vynaloženého úsilia a množstva práce, ale iba smelosťou a schopnosťou „prežiť“  

posmech, iróniu a zvedavosť televíznej kamery. Aj to je návod či príklad! 

Ešte stále sa pohybujeme v rámci zábavnosti, ktorá  – ako sme videli -  si nárokuje 

právo vstupovať do najvážnejších sfér života spoločnosti a určovať priority a hodnoty. 

Opäť príklady z dlhodobého pôsobenia médií: všeobecná strata autority rodičov, 

starých ľudí, politických a spoločenských funkcií, vedeckých autorít, učiteľov, 

vedúcich pracovníkov atď. Predvádzanie tzv. celebrít v Smotánke, na plesoch 

a iných atraktívnych programoch zavádza príjemcu rovnako – ak nie horšie – ako 

zatracované telenovely. Hierarchia hodnôt meraná médiami sa radikálne zmenila 

a mení a či chceme alebo nie, ovplyvňuje (možno niekedy aj nechtiac) spoločenský 

i súkromný život ľudí. 

A tak sme niekedy ochotní súhlasiť s názorom A. Finkielkrauta (2004, s. 16) 

o deintelektualizácii a infantilizácii masmediálnej komunikácie, či s tvrdením T. 

Zasępu  (2003, s. 140), že médiá – i verejnoprávne – popierajú estetiku a kultúru 

slova a že reč médií je rečou ulice.  

 

MEDIÁLNA NEGRAMOTNOSŤ 
 

Načrtnutá situácia by nebola problémom a neznamenala by nebezpečenstvo, keby 

existovala mediálna gramotnosť, ktorá by zabezpečovala správny odstup od tzv. 

mediálnej virtuálnej reality a ktorá by znemožnila stotožnenie sa s ňou, resp. 

stožnenie  „mimomediálnej“ reality s mediálnou. 

Aspoň krátkou poznámkou sa dotknem najmladších, tzv. nových, teda 

počítačových alebo digitálnych médií. Prognózy ich pôsobnosti avizujú koniec jednej 

technológie, ktorá spojila ľudí do masy a ignorovala individuálneho príjemcu, 

a zároveň príchod médií založených na počítačových technológiách (počítačové hry, 

CD-ROM, www, GSM atď.). Nemám v úmysle analyzovať ich úlohu a pôsobenie, 

zaujal ma skôr fakt, že sa stávajú témami a kompozičnými bázami či výrazovými 

prostriedkami mediálnej drámy a literatúry, ponúkajúcej nielen zábavu, ale 
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upozorňujúcej na nové javy súčasnosti, na ktoré človek ešte nie je pripravený, resp. 

ešte nestihol zvládnuť dôsledky novej technológie. Nejde tu o technické ovládanie 

média (to sa napokon každý naučí), ale o jeho spiatočný vplyv či odraz vo vedomí 

človeka. Stopy nových médií sa objavili v rozhlasových hrách i v knižnej podobe, ako 

v najkonzervatívnejšom nosičovi umenia. Napríklad Ján Mičura v rozhlasovej hre 

Pokecajme si spracúva – s istou humornou a ironickou hyperbolou – dôsledky 

četovania (chetovania) na manželské spolužitie a rodinný život vôbec, na deformáciu 

citových vzťahov, na ľahostajnosť a neveru partnerov. Počítačova forma ovplyvnila 

hru Zuzany Uličianskej Citová zmes, kde jednotlivé dejové sekvencie sú „odkladané“ 

ako e-mailová správa v počítači. Médiá nájdeme aj v knihe Michala Hvoreckého 

Plyš, Daniely Kapitáňovej Nech to zostane v rodine či v novele Petra Weissa 

Pomsta. Prózy M. Hvoreckého a P. Weissa sú svojím vyznením deziluzívne, 

vyvolávajú odpor a hnus, čo však nie je prvoradým autorským zámerom. Možno 

predpokladať, že táto vízia má byť skôr upozornením na možné dôsledky 

pretechnizovanosti doby. A ako sa ukazuje, nejde iba o atraktívnu tému, ale o dôkaz 

charakterotvorného vstupu médií do života človeka. 

 Vymenované ukážky pomáhajú demýtizovať vplyv médií a ponúkajú nový pohľad 

na ich existenciu. Potvrdzujú, že so zmenou typu médií sa mení aj charakter 

spoločnosti, jej myslenie, názorová sféra, kultúra a možno i hodnotové kritériá. 
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GLOBALIZATION, COMMERCE, MEDIOCRACY 

 
Hana Pravdová 

 
 
ABSTRAKT: Cieľom práce je deskripcia a analýza faktorov, ktoré vytvárajú globalizačné trendy. 
Štúdia poukazuje na teoretickú reflexiu problematiky z hľadiska troch zásadných prístupov – 
kritického, apologetického a binárneho.  Z kritického aspektu sú následne skúmané dôsledky 
globalizácie v rámci ekonomických, politických a spoločensko-kultúrnych transformačných procesov. 
Obchodné korporácie ponúkajú ideológiu globálneho blahobytu, propagujúcu ideál konzumnej kultúry, 
ktorý sa stal obsahom a posolstvom produktov  priemyslu kultúry. Tento proces však vygeneroval 
viacero čitateľných paradoxov. Štúdia sa podrobnejšie zaoberá jedným z nich - cieľavedomou 
manipuláciou verejnej mienky a kreovaním mediálnej kultúry nadnárodnými mediálnymi 
konglomerátmi. Na začiatku nového milénia možno konštatovať, že pôsobenie mediokracie v 
celosvetovom meradle znamená vážne ohrozenie demokracie. 
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trends. The study points out theoretical reflection of the issue from the viewpoint of three fundamental 
principles - critical, apologetical and binary ones. From the critical aspect are consecutively examined 
consequences of globalization in the framework of economic, political and socio-cultural 
transformation processes. Trade corporations offer an ideology of global prosperity promoting the 
ideal of consume culture, which has become the content and message of culture industry products. 
This process has generated several readable paradoxes. The study deals in detail with one of them – 
a purposeful manipulation of public opinion and creation of medial culture by multinational media 
congregates. At the beginning of the new millennium we may state that influence of mediocracy in the 
worldwide criterion means a serious threat to democracy. 
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Globalizácia, od slova global (celok, súhrn, celkovo) je v súčasnej teoretickej 

reflexii pomerne pertraktovaným pojmom. Tak odborná, ako aj laická verejnosť týmto 

pojmom označuje  proces, ktorý smeruje k vzájomnej integrácii spoločností na 

planetárnej - globálnej úrovni. Je potrebné podčiarknuť, že hoci sa teoretická reflexia 

fenoménu globalizácia dostala do centra pozornosti bádateľov najmä v poslednom 

desaťročí 20. storočia, doposiaľ neexistuje jednotná definícia jeho pojmu. 

V niekoľkých tézach sa však zhodujú: globalizácia je chápaná ako súbor špecifických 

ekonomických činností, ktoré podmieňujú vznik typických politických, spoločenských 

a kultúrnych procesov. Zvykne sa spájať tiež s informačno-technologickou 

revolúciou, ako aj s enormným znečisťovaním životného prostredia v dôsledku 

neúmernej priemyselnej produkcie a konzumného spôsobu života obyvateľov.  
 Z hľadiska deskripcie a analýzy vývoja globalizačných procesov Mezřický 

upozorňuje na absenciu teoretickej reflexie tohto javu v 70-tych rokoch minulého 
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storočia napriek tomu, že práve pred viac ako tromi desiatkami rokov sa začali 

prejavovať účinky globalizačných procesov. Tie sa podľa viacerých autorov začali 

rozvíjať už v povojnových, päťdesiatych rokoch 20. storočia.1 Hlbší záujem o 

fenomén globalizácie možno zaznamenať až začiatkom 90. rokov. Aj to je dôvod, 

prečo dodnes neexistuje ucelená teória ako východisko pre jednotnú definíciu 

globalizačných procesov.  Ďalším dôvodom neexistencie ucelenej teórie a jednotnej 

definície globalizácie sú rozdielne hodnotiace kritériá tohto fenoménu. Na základne 

deskripcie a analýzy fenoménu odbornou verejnosťou možno veľmi zjednodušene 

uviesť, že v teoretickej reflexii globalizácie sa na jednej strane vytvárajú pozitívne 

a na strane druhej negatívne, ale aj obojstranné hodnotenia. 2 

 Pozitívne píšuci autori – propagátori – vnímajú a všetkými možnými 

prostriedkami prezentujú globalizáciu ako všeliek na doterajšie utrpenie ľudstva, 

pričom vyratúvajú všetky pozitíva, ktoré môže ľudstvu tento proces priniesť. Operujú 

najmä ponukou doteraz nevídanej mobility, informovanosti, ktorá ponúka nové 

obzory poznania, individuálnej slobody.  Tú má zaručovať krajne liberalizovaný trh 

a zákony obmedzujúce kompetencie národných vlád, ako aj doposiaľ neumožnený 

výber z rôznych pracovných či kultúrnych možností. 

 Negatívne píšuci autori – žalobcovia a kritici – upozorňujú naopak na 

lokalizáciu jedinca, komunít a spoločenstiev ako dôsledku globalizačného chaosu, 

v ktorom je dovolené pilotovať iba vyvolenej elite, na obrovské sociálne nerovnosti 

a neobmedzené zdieranie väčšiny malou skupinou vlastníkov, ďalej na depriváciu 

a degeneráciu jedinca a society z čoraz dominantnejšej hybridnej kultúry. Tá vzniká 

ako následok oslabenej imunity národných a lokálnych kultúr, ktoré nie sú schopné 

odolávať vírusom chaosu zapríčineným rozmanitosťou pomiešaných kultúr. 

 V binárnej opozícii píšuci autori – obhajcovia i kritici zároveň – upozorňujú 

na pozitíva, za ktoré považujú väčšiu informovanosť, možnosť pohybu a väčšej 

sebarealizácie flexibilného a vzdelaného jednotlivca. Druhým dychom však 

upozorňujú na nebezpečenstvá. Sú nimi najmä hrozba straty národnej a kultúrnej 

identity, zmena hodnotového systému, ktorá dovedie jednotlivca k bezcitnosti, 

egoizmu, odcudzenosti a strate vlastného uvažovania o spoločenskom i politickom 

dianí.   

 
1 MEZŘICKÝ, V.: Globalizace. Praha: Portál 2003, s. 10. 
2 PRAVDOVÁ, H.:  Mediálna kultúra v procese globalizácie. Bratislava: ACTA CULTUROLOGICA, 
2003, s. 106. 
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GLOBALIZÁCIA AKO VÝSLEDOK TRANSFORMAČNÝCH PROCESOV 
 

  Reflexia globalizačných procesov, ako primárne ekonomickej kategórie má 

svoje racionálne opodstatnenie. Súčasné reflexie a  hodnotenia pojmu globalizácia 

sa odvíjajú práve na základe transformácie nasledujúcich procesov: 

a) ekonomickej a finančnej stratégie nadnárodných a multinárodných 
korporácií, 

b)  prudkého vývoja najmä informačných technológií, 
c) spoločensko-politických, sociálnych a kultúrnych trendov v globálnom  

meradle. 
 

 Viacerí teoretici poukazujú na predchádzajúce globalizačné trendy 

v retrospektíve vývoja ľudskej spoločnosti. Niektorí autori spájajú začiatky 

globalizácie so vznikom moderného kapitalizmu (Pointing, Walenstein), iní ho 

odôvodňujú ako výsledok procesu modernizácie a radia ho až do 18.storočia 

(Giddens). Ďalšia skupina autorov zastáva názor, že k skutočnému rozvoju 

a rozmachu globalizácie došlo až po skončení studenej vojny a páde Sovietskeho 

zväzu (Perlmutter).3  

 Napriek rôznym názorom na časové zaradenie vzniku globalizácie so všetkými 

jej prejavmi  a dôsledkami možno konštatovať, že medzi autormi prevláda zhoda 

v určení času vzniku podmienok pre globalizačné tendencie. Tie sa v ľudských 

dejinách začali markantnejšie prejavovať od 15. storočia koloniálnou inváziou 

dobyvateľov Ameriky, Indie, Ázie, Afriky, Austrálie a ich priľahlých oblastí  až po 

režimy otvoreného obchodu v 20. storočí, ktoré sa rozpadli v časoch veľkej 

hospodárskej krízy v 30. rokoch 20. storočia. Globalizácia ako inštitucionalizovaná a 

medzinárodným spoločenstvom podporovaná forma prieniku nadnárodného kapitálu, 

obchodu, služieb a distribúcie začala nadobúdať reálne kontúry až po druhej svetovej 

vojne a rozpade Sovietskeho zväzu i jeho satelitov.  

 Hendersonová uvádza, že súčasný globalizačný proces je „poháňaný“ „dvomi 

hnacími motormi“.4  Prvým je vývoj a šírenie technológií, ktoré urýchľujú výrobu 

 
3 MEZŘICKÝ, V.: Globalizace. Peripetie procesu globalizace. Portál, s.r.o., Praha, 2003, s. 17. 
4 HENDERSONOVÁ, H.: Za horizontem globalizace. Utváření udrčitelné globální ekonomiky. Praha: 
Dharma Gaia, 2001, s. 7. 
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informačných technológií ako napríklad – telefóny, počítače, optické vlákna, satelity, 

atď. Tieto technológie zohrávajú kľúčovú úlohu v sférach globalizovaných 

komunikačných sietí v rámci elektronických masmédií – masový konzum mediálnych 

produktov, rôzne formy multimediálnej komunikácie v oblasti rozmachu 

elektronického obchodovania prostredníctvom internetu (od ponuky tovarov, služieb 

vďaka reklame na miestnej úrovni, po obchodovanie s akciami, obligáciami, menami, 

surovinami, opciami v rámci ponuky elektronickej burzy). Druhým motorom sú skoro 

dvadsať rokov trvajúce procesy deregulácie, privatizácie, liberalizácie kapitálových 

tokov, otvárania sa ekonomík národných štátov,  rušenie colných bariér, rozširovanie 

medzinárodného obchodu a rastovej politiky založenej na vývoze, ktorá 

zaznamenala svoj rozkvet po zrušení režimu pevných menových kurzov na začiatku 

70. rokov 20. storočia.  

  Obchodnej a finančnej stratégii zjednocovania trhu v celoplanetárnych rozmeroch 

významným spôsobom napomáhajú multinacionálne a nadnárodné korporácie i 

multilaterárne inštitúcie, ako Medzinárodný menový fond (International Monetary 

Fund) (IMF), Svetová banka (World Bank) (WB) a Svetová obchodná organizácia 

(World Trade Organization) (WTO). Svetová banka ročne požičiava v priemere 20 

miliard dolárov viac ako sto krajinám, pričom Medzinárodný menový fond s ňou úzko 

spolupracuje: analyzuje a vyhodnocuje problémy jednotlivých národných ekonomík 

a formuluje im podmienky na poskytnutie pôžičiek. Svetová obchodná organizácia 

zase určuje pravidlá platné v medzinárodnom obchode, ktoré po potvrdení 

zúčastnenými štátmi zväčša ratifikujú jednotlivé národné parlamenty.   Vo Svetovej 

banke i v MMF majú veľmoci pri určitých rozhodovaniach právo veta a hlasovacie 

práva sú určené podľa podielu zapísaného kapitálu. V konečnom dôsledku to 

znamená, že hospodársky silné krajiny nemajú rozhodujúce slovo iba pri stanovovaní 

programu, ale aj pri priebehu a záveroch rokovania. Vďaka týmto mechanizmom sa 

navzájom podieľajú na prehlbovaní závislosti krajín s nízkymi príjmami od globálneho 

ekonomického systému a následne pri otváraní sa jednotlivých ekonomík národných 

štátov s cieľom efektívneho prieniku a etablovania sa na miestnych 

i celoplanetárnych trhoch. 

    Na základe uvedených faktov možno charakterizovať tri základné činitele, ktoré 

sa  zásadným spôsobom podieľajú na globalizačných procesoch: 
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a) nadnárodné a multinacionálne korporácie5 (vlny fúzií a akvizícií, ktoré 

kontinuálne prebiehali od 70. rokov 20. storočia po súčasnosť, viedli k vzniku 

malého množstva veľkých korporácií, ktoré skoncentrovali svoju ekonomickú moc 

v globálnych rozmeroch),.  

b) ekonomicky najsilnejšie a technologicky najvyspelejšie priemyselné štáty 
a ich zoskupenia (existuje pragmatická väzba medzi nadnárodnými 

a multinacionálnymi korporáciami a mocensky, ekonomicky i priemyselne 

najvyspelejšími štátmi, v ktorých majú tieto korporácie svoje sídla – dvadsať 

najsilnejších korporácií pochádza z USA, Európskej únie a Japonska), 

c) medzinárodné organizácie (Medzinárodný menový fond, Svetová banka a 

Svetová obchodná organizácia sú spojené so záujmami najsilnejších 

a najvplyvnejších štátov i nadnárodných i multinacionálnych korporácií) 

 

 

PARADOXY KOMERCIALIZÁCIE KONZUMNEJ KULTÚRY 
 
 Aj podľa Kortena je základným impulzom na pôsobenie medzinárodných inštitúcií 

a globalizácie svetovej ekonomiky premyslená politika nadnárodných obchodných 

korporácií.6 Proces vytvárania veľmi silných konglomerátov, zoskupení či 

vodcovských firiem, ktoré ovládli tak jednotlivé trhy, ako aj jednotlivé odvetvia, viedol 

k tomu, že dnešné korporácie môžu disponovať špičkovým aparátom profesionálov. 

Tí ovládajú  technológiou pretvárania spoločenských návykov, životného štýlu, 

efektívnu stratégiu vytvárania nových kultúrnych a konzumných potrieb, ktoré 

v konečnom dôsledku utvárajú celoplanetárne šírený model konzumnej kultúry. 

Cieľom celých tímov marketingových odborníkov nie je však iba predávať produkty 

a podporovať kreovanie konzumnej kultúry. Je ním aj vytváranie takej politickej 

kultúry, v rámci ktorej by verejnosť súhlasila so záujmami obchodných korporácií, 

ktoré ich propaganda označuje ako skutočné a jediné záujmy obyvateľstva. Darí sa 

im to najmä preto, lebo ideológia globálneho blahobytu generujúca  ideál 
konzumnej kultúry sa stala obsahom a posolstvom produktov  priemyslu kultúry 

 
5Korporácie sú právnické osoby, ktoré najmä v USA a Veľkej Británii predstavujú obchodné 
organizácie podobné akciovým spoločnostiam.  
6 KORTEN, C.,D.: Keď korporácie vládnu svetu. Košice: Vienala 2001, s. 53. 
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šírených a prijímaných  v globálnom meradle. Tento proces však vygeneroval viacero 

čitateľných paradoxov.   

 Prvým paradoxom je iluzionizmus ponúkajúci zdanie slobodnej, 
individuálnej voľby. Jednotlivec žije vo falošnej predstave, že má možnosť 

slobodného výberu produktov, životného štýlu, práce, sebarealizácie. Opak je však 

pravdou. Vyberá si a stotožňuje sa s tými kultúrnymi reáliami, ktoré mu veľmi 

rafinovaným spôsobom ponúknu marketingoví odborníci a ktoré sú mu taxatívne 

ponúkané ako absolutizované kultúrne imperatívy. Podriaďuje sa aktuálnym trendom 

módy, životného štýlu, možnostiam výberu v oblasti vzdelania alebo zamestnania. 

Dubnička upozorňuje, že konzumná kultúra je „dostupná všetkým vzdelanostným a 

generačným vrstvám, nie je národná ani etnická, jej etický akcent, ak nejaký 

obsahuje, je povrchný, zanedbateľný, nevyžaduje si hĺbku prežívania. Predstavuje 

iluzórny svet, ktorý akoby bol odpredmentnený od reality.“7

 Druhým paradoxom, na ktorý poukazujú viaceré štúdie, je nenaplnenie 
ideálu blahobytného života monetarizovaného človeka z konca druhého a 

začiatku tretieho milénia. Iba úzka skupina ľudí má totiž z globalizácie ekonomiky a 

komercializácie kultúry finančný a „rozprávkovo“ blahobytný prospech: akcionári, 

topmanažéri podnikateľských konglomerátov vo všetkých sférach výrobnej a 

obchodnej praxe, lojálni politici, právnici, ďalej investori, bankári, jednoducho - „ľudia 

peňazí“. To isté však neplatí o ľuďoch, ktorí vlastnia iba svoju kvalifikáciu. Prácu si vo 

vyspelých západných krajinách musí v posledných rokoch okrem muža hľadať aj 

žena, pričom aj za predpokladu, že obaja rodičia zarábajú, nedokážu udržať pre 

rodinu takú stabilnú životnú úroveň, ako sa jej to darilo ešte v sedemdesiatych 

rokoch. Výrazne narastá nezamestnanosť, ktorá prestala byť závislou na konjunktúre 

alebo represii, a stáva sa najmä pre stredné vrstvy nočnou morou, pretože 

zapríčiňuje reálnu chudobu. Štúdie Svetovej banky sú alarmujúce.8 Jedno percento 

najbohatších, čo je asi 50 miliónov domácností s príjmami nad 24 tisíc dolárov ročne 

zarába neporovnateľne viacej ako 60 percent rodín s najnižšími príjmami. Znamená 

to, že 2,7 miliardy ľudí žijú v chudobe, avšak, paradoxne, v kultúrnom ovzduší 

modelovanom ideológiou všeobecného blahobytu a ideálom konzumizmu. 

 
7DUBNIČKA, I.: Etnocentrizmus verzus konzumizmus a kultúrna identita. In: Kol. autorov: Kulturológia 
ako akademická disciplína. Bratislava: ACTA CULTUROLOGICA 2005, s. 268. 
8Tlačová agentúra Slovenska (TASR). Európsky servis: Komuniké Výboru pre ľudské práva v Rade 
Európy. Bratislava 1.3. 2002. 
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Tretí paradox upozorňuje na systém korporatívneho nevoľníctva 
jednotlivcov. Človek  sa ocitol odtrhnutý od tradičných väzieb, spôsobov obživy, 

odlúčený od rodiny a komunity. V „džungli“ sociokultúrnych a sociálnych pomerov, 

ktorá vyrástla v dôsledku krajnej liberalizácie ekonomiky, sa stal odkázaný iba sám 

na seba. Stal sa však v nebývalej miere existenčne závislý od pracovných miest a 

produktov vyrábaných rôznymi korporáciami. Jeho status nevoľníka posilňuje 

vedomie, že bez konzumu kultúry a prispôsobeniu sa aktuálnym kultúrnym trendom 

sa stáva spoločensky neakceptovaným, druhoradým občanom.  Stanek v tomto 

kontexte upozorňuje tiež na riziká vývoja, ktoré hrozia na základe deštrukcie 

sociálnej štruktúry spoločnosti.9 Na prelome milénií totiž dochádza k výrazným 

tlakom na oklieštenie sociálnych funkcií štátu. Vládna moc prestáva zodpovedať za 

oblasť penzijných systémov, zdravotníctva, bankového sektoru, tvorby pracovných 

miest, atď., čím posilňuje silu a postavenie nadnárodných korporácií v štátnom celku 

a potvrdzuje tak status jednotlivca ako novodobého korporatívneho nevoľníka.    

  

Štvrtým paradoxom, vyplývajúcim z extrémnej snahy o dosiahnutie 

komerčných efektov, sú dôsledky svojvoľnej a bezohľadnej maximalizácie zisku. 

Narastajúca sila reštrukturalizujúcich sa nadnárodných a multinacionálnych 

korporácií vedie k zneužívaniu pracovnej sily, najmä nekvalifikovanej a 

nezamestnanej, ako aj k diskriminácii a vykorisťovaniu žien. Bennet vyslovuje obavy 

z nového druhu globálneho kapitalizmu, ktorý  hrozí ľudstvu v podobe neželaných 

sociálnych dôsledkov.10 Upozorňuje na fakt, že snaha o maximalizáciu zisku vedie 

k bezohľadným riadiacim procesom, na fenomén nerovnomerne rozdeľovaného 

bohatstva – bohatí sa stávajú stále bohatšími a chudobní zase chudobnejšími, na 

riziko totálneho sociálneho rozkladu globalizovaných spoločností, na determinovanie 

správania sa trhovými hodnotami, ktoré uprednostňujú krajný individualizmus pred 

altruismom, ako aj na nebezpečenstvo deštrukcie demokracie rozhodovaním 

korporácií o ekonomickom prostredí a potlačením kompetencií národných vlád i na 

pocit hlbokého neuspokojenia jednotlivca, ktorý hľadá svoje životné naplnenie 

v konzumnej kultúre.  

 
9 STANEK, P.: Globalizácia svetovej ekonomiky. Bratislava: Epos 1999, s. 46. 
10 BENNET, O.: Cultural Pesisimism: Narr atives of Decline in the Postmodern World. Edinburgh 
University Press, Edinburgh 2001. 
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 Piatym paradoxom je mýtus mobility verzus realita imobility. Tí, ktorí sa 

ocitli v radoch bohatých, nechápu svet chudobných, pretože žijú dobrovoľne 

izolovaní vo svojej uzavretej komunite, v zhmotnenom bohatstve, luxuse a pohodlí. 

Nepoznajú hranice, pretože všade tam, kde majú vytvorené blahobytné podmienky, 

sú doma. Chudobní sú izolovaní nedobrovoľne. Sú nemobilní, uzatvorení vo svojom 

teritóriu pôsobnosti. Chorobne pritom túžia po propagovanom svete bohatých, po  

produktoch, službách a životnom štýle, idealizovanom  fikciou osobnej slobody, 

mohutne propagovanej masmédiami. Podľa Baumana11 sociálna organizácia dostala 

nové dimenzie – vrchol spoločenskej pyramídy tvorí mocenská a vlastnícka elita, 

striktne separovaná od nižších spoločenských vrstiev. Vďaka nebývalým možnostiam 

mobility má privilégium – na rozdiel od izolovaných vrstiev strednej a nižšej triedy –

byť doma takmer vo všetkých končinách sveta.   

 Šiestym paradoxom je frustrujúce ohrozenie existencie jednotlivca i 
rodiny. Stredná trieda sa zmieta medzi extrémom rozvinutého blahobytu bohatých 

a neustálym bojom o udržanie svojho životného štandardu, ktorý určuje ekonomický 

diktát globalizovaného trhového prostredia. Bauman preto upozorňuje tiež na 

nebývalú  atmosféru strachu, ktorá determinuje a deformuje psychiku jednotlivca 

a tým aj jeho nevoľnícke správanie sa,  vznikajúce v dôsledku tlaku nových 

ekonomických pravidiel.12 Gray poukazuje na príčiny frustrácie jednotlivca, keď 

odhaľuje spoločné atribúty globalizovaných krajín, ako napríklad zrýchľujúcu sa 

dezintegráciu spoločnosti a životného prostredia, nárast reálneho bohatstva, ktoré je 

však neporovnateľné s veľkosťou nárastu počtu reálne chudobných, prehlbujúcu sa 

nezamestnanosť, sociálnu nerovnosť, kriminalitu, organizovaný zločin, rozpad 

tradičných rodinných väzieb, nefunkčnosť základných inštitútov demokracie, 

skorumpovanosť verejnej a štátnej správy, zneužívanie a  manipuláciu obyvateľstva 

masovokomunikačnými prostriedkami.13   

 Ako siedmy paradox možno označiť cieľavedomú manipuláciu verejnej 
mienky a  kreovanie úrovne mediálnej kultúry nadnárodnými mediálnymi 
konglomerátmi.  Gažová v tomto smere podčiarkuje skutočnosť, že „foriem 

a prejavov globalizácie kultúry, ktoré sú generované práve cestou masmédií, je 

 
11 BAUMAN, Z.: Globalizácia. Dôsledky pre ľudstvo. Bratislava: Kalligram, s.r.o., 2000, s. 14.-17. 
12BAUMAN, Z.:tamže, s. 35. 
13 GRAY, J.: Marné iluze. Falešné představy globálního kapitalizmu. Paradigma.SK, Košice 2003, s. 
93. – 107. 
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nepreberné množstvo“.14 Poukazuje pritom na empirický fakt – „mediálna kultúra si 

vytvorila svoj vlastný spoločenský model, ideály (spotreba, zábava, priemysel kultúry, 

„recyklovaná“ kultúra a pod.), ba i jazyk, prekračujúci limity národných kultúr“15. Z 

hľadiska deskripcie problematiky je nevyvrátiteľným faktom, že ideál konzumnej 

kultúry programovo kódovaný mediálnym priemyslom do obsahoch a posolstiev 

mediálnych produktov ponúka pohodlie, slasť či pôžitok saturovaný rôznymi druhmi 

produktov. Je tiež nekonfliktný, nekritický a pasívny voči spoločenskému, politickému 

a ekonomickému poriadku, čím síce poburuje hŕstku svojich odporcov, prevažne 

z radov intelektuálov, avšak väčšej časti populácie spôsobuje obrovské potešenie už 

len tým, že im ponúka možnosť úniku z každodennej, prevažne frustrujúcej reality.  
 
 

KRÍZA DEMOKRACIE. TRIUMF MEDIOKRACIE 
 

O globalizačných trendoch v mediálnom priemysle možno povedať, že v 

komparácii s  inými oblasťami podnikania, majú zhodné atribúty: tendenciu ku 

koncentrácii a monopolizácii, tzn, k rôznym formám integrácie a vytváraniu 

obrovských spoločností prekračujúcich hranice štátov a pôsobiacich v nadnárodných 

priestoroch. Na základe hľadania spoločných znakov jednotlivých druhov 

globalizujúcich sa masmédií možno identifikovať a kategorizovať tri základné sféry, 

ktoré sú pre tento druh priemyslu charakteristické: 

a) transformácia mediálnych inštitúcií do obrovských komerčných  koncernov, 
b) globalizácia komunikačných procesov, 
c) prudký rozvoj elektronicky sprostredkúvaných komunikačných procesov. 

 
Burton a Jirák  pomenovali systém prepájania rôznych organizácií v jednom 

odvetví mediálnych podnikateľských aktivít, ktoré sa môžu podporovať napríklad 

v predaji produktov. Zohľadňujúc mediálnu prax, rozlíšili tzv. „horizontálnu“ 

a „vertikálnu integráciu.“16 Horizontálna integrácia je typická vytváraním rozsiahlych 

organizácií, konglomerátov, ako aj diverzifikáciou vlastníctva – jeden vlastník získava 

podniky, ktoré by mu mohli konkurovať napríklad dve súperiace periodiká na 

 
14 GAŽOVÁ, V.: Perspektívy kulturológie. ACTA CULTUROLOGICA, Bratislava 2003, s. 102. 
15 GAŽOVÁ, V.: tamže, s. 103. 
16BURTON, G., JIRÁK, J.: Úvod do studia medií. Brno: BARRISTER, PRINCIPAL 2001, s. 245. 
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mestskej alebo celoštátnej úrovni sa zlúčia v rámci jedného trhu atď. Koncepcia 

vertikálnej integrácie spočíva v tom, že štruktúra týchto spoločností je v rámci jej 

hierarchického usporiadania podriadená jednej, zvyčajne holdingovej spoločnosti, 

pričom jej spravidla vládne jeden subjekt (jedinec, rodina, skupina). Typickým 

príkladom vertikálnej koncentrácie je napríklad skupovanie distribučnej firmy a 

papierní vydavateľom novín alebo kontrola filmových štúdií a televíznych spoločností 

výrobcom optických káblov.  

 Iné formy koncentrácie médií z hľadiska tzv. trhových a organizačných 

pravidiel špecifikuje McQuail.17 Na báze špecifických záujmov a zamerania 

recipientov rozlišuje integráciu medzi vydavateľskou stratégiou, redakčnou 
činnosťou a medzi kategorizáciou recipientov mediálnych obsahov. 

Koncentrácia na úrovni vydavateľstiev korešponduje s potrebou zvýšenia faktickej 

moci vlastníkov a nutnosťou delegovania istých rozhodovacích právomocí na 

redakcie. Napríklad pri rozširovaní rozsiahlych titulov novinových reťazcov v rámci 

vlastníctva jedného alebo viacerých vydavateľstiev, či vlastníctva siete televíznych 

staníc s jednotným redakčným systémom atď. Koncentrácia na trhu recipientov 

predpokladá sústredenie sa na vyhranené tituly  alebo v prípade televíznych staníc je 

cieľová skupina recipientov určujúca z hľadiska akceptácie obsahu šírených 

informácií alebo výberu a preferovania jednotlivých druhov žánrov.  

McQuail tiež upozorňuje, že pre koniec starého a začiatok nového milénia je 

charakteristická tzv. „transnacionálna koncentrácia“ a „koncentrácia multimédií.“18 

Dôsledkom tohto procesu  sa stáva mediálny priemysel čoraz viac koncentrovaný v 

rukách úzkej skupiny vlastníkov. Tí majú majú v nadnárodných a multinacionálnych 

mediálnych korporáciách rozhodujúce slovo pri riešení strategických otázok 

finančného, organizačného charakteru, ako aj obsahového zamerania. Činnosť 

týchto mediálnych podnikov je rôznorodá a diverzifikovaná do všetkých foriem 

mediálnej praxe – tlače, televízie, rozhlasu, vydavateľstiev, filmu, hudobnej 

produkcie, distribúcie atď. 

Stupeň koncentrácie médií sa okrem podielu akcií zvyčajne meria tiež podľa 

miery disponibility jednotlivých spoločností podnikajúcich v masmediálnej oblasti 

z rôznych aspektov. Napríklad z hľadiska objemu investícií, kvality a množstva 

pracovnej sily, možností distribučných sietí, či dosahu šírenia signálu 

 
17McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 1999, s. 148. 
18McQUAIL, D.: tamže, s. 193. 
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alebo početnosti publika. Z predchádzajúcich údajov tiež vyplýva, že efektívna 

koncentrácia, tak ako v iných druhoch podnikania, aj v oblasti médií  predpokladá tiež 

istú formu monopolizácie tak v  dominantnom pôsobení na mediálnom trhu, ako aj v 

oblasti výroby mediálnych produktov. 

 Pozornosť bádateľov sa preto sústreďuje na postupujúci proces koncentrácie 

a monopolizácie a na spoločensko-politické a kultúrne dôsledky ovládnutia mediálnej 

scény jednotlivými spoločnosťami. Zaujímajú ich tiež dôsledky koncentrácie i 

monopolizácie mediálnych konglomerátov, ktorými sú charakteristická podoba 

mediálnej ponuky a jej pozorovateľné účinky na recipientov.  

 Z hľadiska vlastníctva reálnej moci a vplyvu takýchto spoločností sú veľmi 

podnetné a pre viacerých aj provokačné postrehy Ramoneta. Globalizačný proces 

označil ako „mutáciu kapitalizmu“, ktorá na prelome tisícročí vchádza do etapy 

nekompromisného vojnového ťaženia o ovládnutie celého masovokomunikačného 

trhu.19 Podľa neho v oblasti informatiky dochádza ku koncentrácii podnikania na 

základe preskupovania vlastníckych vzťahov na všetkých úrovniach. To znamená, že 

tak v oblasti výroby nových digitálnych technológií, ako aj výroby i distribúcie 

mediálnych produktov možno zaznamenať preskupovanie alebo koncentráciu 

vlastníctva odvetví. Ramonet s istou dávkou sarkazmu tvrdí, že sa začala vojna od 

jedného konca planéty po druhý.20 Bojovníkmi v tejto vojne sú tí istí – „mamutie“ 

firmy, ktoré sa stali novými vládcami sveta. Masmediálne monopoly sa vďaka svojej 

ekonomickej sile, dominantnému postaveniu na národných i celosvetových 

mediálnych trhoch a vlastníctva prostriedkov, technológie i metodiky na výrobu 

verejnej mienky stali rovnocenným partnerom rozhodujúcich politických síl vo 

všetkých štátnokorporatívnych režimoch.  

 Okrem problému zneužívania monopolného postavenia mediálnych korporácií 

na poli inzercie, distribúcie atď. označujú viacerí analytici monopolné postavenie 

masmediálnych konglomerátov za vážne ohrozenie demokracie. Ak sa donedávna v 

teoretickej reflexii pertraktovalo pomenovanie masových médií ako siedmej veľmoci, 

v súčasnosti je oveľa priliehavejším a opodstatnenejším pojmom mediokracia.  Stal 

sa termínom síce pomerne etablovaným, avšak s rešpektom vyslovovaným (najmä 

v rétorike  bádateľov), pretože v kontexte pôsobenia mocenských štruktúr a 

mediálnych inštitúcií asociuje skôr negatívne konotácie, vyplývajúce z porušovania 
 

19RAMONET, I.: Tyranie medií. Praha: MLADÁ FRONTA 2003, s. 179. 
20RAMONET, I.: tamže, s. 185  – 192.  
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demokratických princípov moderných spoločností.  Mediokraciou sa zvyčajne 

označujú tak vlastníci, topmanažment masmediálnych inštitúcií, ako aj tvorcovia 

mediálnych obsahov a posolstiev. Pojem mediokracia sa však spája najmä s  elitným 

a neohrozeným postavením masmédií v spoločnosti, ktoré vyplýva  z ich 

nesporného, aj keď, čo do miery diskutabilného vplyvu na politiku, ekonomiku i 

verejnú mienku vďaka dominantnému postaveniu na mediálnom trhu.21 Podľa 

popredného amerického analytika Chomského má táto elita dostatok prostriedkov 

a metód, aby „vyrobila súhlas verejnosti“.22  Inými slovami môže a  vie viesť verejnosť 

k súhlasu s takými činmi, ktoré by, nebyť mediálneho vplyvu, nechcela, alebo 

dokonca ich aj a priori odmietala.  

 Pri analýze slovenskej mediálnej scény možno so základnými tézami 

 Chomského iba súhlasiť. Bežné sú také praktiky, ako napríklad - podsúvanie 

významu, ktorý odporuje realite, marginalizácia podstataty aktuálneho javu, 

zdôrazňovanie nepodstatného v duchu selekcie informácií podľa záujmov a cieľov 

vlastníkov a manažmentov médií. Môže ísť tiež o cieľavedomé odvádzanie 

pozornosti recipientov od kľúčových, nepopulárnych rozhodnutí exekutívy, napríklad 

v prípade zvyšovania cien alebo rôznych vládnych škandálov, machinácií 

záujmových skupín atď. Neobvyklé nie sú mediálne popravy nepohodlných politikov 

systémom dômyselného, reťazového šírenia poloprávd vytrhnutých zo 

situačného kontextu. Vplyv na modelovanie verejnej mienky je o to väčší, o čo je 

väčší synergetický efekt – rovnaké informačné stereotypy šírené súbežne televíziou, 

rozhlasom a tlačou (mediálny reťazec). Obvyklou praxou mediokracie je tiež systém 

vytvárania obsahových stereotypov, cenzúra, ale aj jej dôsledok – autocenzúra.  

 Ilowiecky a Zasepa v rámci teoretickej reflexie predmetnej problematiky 

vyčlenili najpoužívanejšie a najúčinnejšie metódy mediálnej manipulácie. Podľa nich 

je to „agenda setting function (určenie poriadku prezentácie), spiral of silence theory 

(jav špirály mlčania), third person effect (efekt tretej osoby), the hidden persuasion 

(efekt skrytej persuázie), alebo efekt mediálnej inscenácie“23. Mať reálnu moc 

mediokracie znamená ovládať metódy manipulácie a tým aj celú verejnú mienku, ako 

aj vedieť hýbať spoločenskými náladami, tzn.  cieľavedome riadiť emócie publika - od 

 
21BLAŽEK, B.: Tváří v tvář obrazovce. Praha: Sociologické nakladatelství 1995, s. 89. 
22CHOMSKY, N.: Kontrola prostredníctvom médií. In: Kol. autorov: Pohľady zvnútra. Bratislava: Kubko 
Goral 2002, s. 37 – 38. 
23ILOWIECKI, M., ZASEPA, T.: Moc a nemoc médií. Bratislava: TYPI UNIVERSITATIS 
TYRNAVIENSIS 2003, s.36. 
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apatie cez hystériu až po agresivitu. Tieto praktiky sa priam v brutálnej nahote a vo 

veľmi primitívnej, až ordinárnej forme odhalili v posledných rokoch minulého storočia 

a  na začiatku tohto milénia v postkomunistických štátoch – napríklad flagrantné 

porušovanie predvolebných moratórií, očividne jednostranné spravodajstvo 

a publicistika škandalizujúce vybrané politické subjekty a glorifikujúce iné politické 

subjekty a ich predstaviteľov. 

Väčšina spoločensky paralyzovaných, frustrovaných a nekomunikatívnych 

jedincov je pre mediokraciu a jej praktiky ľahkou obeťou. Sú totiž vykorenení 

z tradičných rodinných väzieb, ponorení do všadeprítomných konzumných lákadiel, 

neschopní tvorby vlastných úsudkov a analýz. Sú nemohúcne odkázaní na 

„zaručené“ riešenia a návody naslovovzatých expertov z médií. Táto dispozícia 

z nich robí tvárny materiál vystavený účinkom rôznych dezinformačných kampaní a 

mienkotvorných manipulácií. Narábanie s reálnou mocou mediokraciou však  hovorí 

aj o vážnom memente. O evidentnom rozpore medzi proklamovaným ideálom 

a realitou občianskej spoločnosti, ktorý je podľa Brečku typický pre moderné 

demokracie. „Do akej miery podkopáva ekonomicko-liberálny model slobodných 

médií vlastné ideály, keď prístup k tlači, rozhlasu a televízii je prostredníctvom 

politickej a hospodárskej moci, ako aj vlastníckych práv obmedzený do takej miery, 

že oligopolistické trhy a potláčanie záujmov verejnosti patria k bežným štrukturálnym 

znakom moderných demokracií?“ 24

  Mediokracia pôsobí v rámci štátu, záujmového teritória či kontinentu, pričom 

predstavuje  integrálnu súčasť vládnej politickej moci alebo záujmových 

ekonomických skupín. Stala sa síce demokratickým princípom politickej súťaže 

odporujúcou, ale vládnou mocou akceptovanou, ba dokonca aj z hľadiska jurisdikcie 

legitímnou zložkou pri získavaní a participácii na faktickej moci v štáte, štátoch alebo 

v prípade médií s celoplanetárnym dosahom – pri globálnej názorovej a kultúrnej 

nadvláde.  Je to tak okrem iného aj preto, lebo mediokracia má nielen dostatok 

finančných prostriedkov, ale aj faktickej moci,25 ktorou dokáže vo svoj prospech veľmi 

efektívne ovplyvňovať tvorbu mediálnych zákonov, prácu mediálnych parlamentných, 

vládnych či iných relevantných komisií.   
 

24 BREČKA, S.:  Komercionalizácia médií, príčiny a dôsledky. In: Kol. autorov.: Kolokvium 1.2. Trnava: 
Fakulta masmediálnej komunikácie, UCM 2004, s. 28.  
25 Obsahové analýzy niektorých médií na Slovensku hovoria jasnou, usvedčujúcou rečou. Politiku 
médií možno odhaliť v ich previazanosti s vládnou mocou a záujmovými skupinami v lobistickej i 
nátlakovej polohe, ktorou dosahujú rôzne výhody, pričom používajú osvedčenú metodiku: nátlak, 
škandalizáciu, heroizáciu, marginalizáciu alebo tabuizáciu vybraných osôb, skupín  či udalostí. 
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  Hoci sa podľa Chomského priemysel utvárania verejnej mienky zrodil v 20. 

rokoch minulého storočia na pôde Spojených štátov amerických, už  za krátky čas 

podarilo takmer úplne podriadiť názory verejnosti kontrole moci biznisu. Na konci 

deväťdesiatych rokov minulého storočia prekročil pomyslenú hranicu objektivity a stal 

sa korporatívnym monopolom s rovnakým názorom. „Médiá sú korporatívnym 

monopolom. Všetky majú rovnaký názor. Dve existujúce politické strany sú iba dvomi 

klikami podnikateľskej strany. Väčšina populácie vôbec nevolí, lebo sa jej to zdá byť 

nezmyselné. Zamestnávajú ich okrajovými záležitosťami a odpútavajú ich 

pozornosť.“ 26      

  Burton upozorňuje, že „moc médií závisí na financiách, zákonnom postavení 

a právomociach riadiacich pracovníkov a orgánov. Takto definovaná a ustanovená 

moc sa stáva silou, ktorá ovplyvňuje konečnú podobu produktu. A produkt má ďalej 

schopnosť a moc sprostredkovávať ideológiu, hodnoty, myšlienky.“27Isteže možno 

namietať rozporuplnosť tvrdenia o vplyve a moci mediokracie na publikum, kde sa na 

jednej strane zdôrazňuje všemocnosť a vplyv médií a na strane druhej sa ich sila 

spochybňuje procesom ďalšieho, sekundárneho spracovávania informácií skupinou, 

rodinou, jedincom, keď sa vykladajú v rôznych významových rovinách. Tento rozpor 

však nie je v rámci účelovej pôsobnosti informačných obsahov na publikum 

dominantný, je skôr latentný a marginálny, pretože faktom aj naďalej zostáva 

neodškriepiteľný vplyv masových médií na formovanie verejnej mienky. Preto je 

dôležité generalizovať a kategorizovať a analyzovať metódy získavania reálneho 

mocenského vplyvu mediokraciou. Je to zároveň cesta k pochopeniu možností jej 

dosahu nielen na verejnú mienku, kultúrne subsystémy, ale aj na svet vysokej 

politiky, obchodu a financií. Ak pre nič iné, tak aspoň preto, aby sme si uvedomili jej 

pragmatizmus a utilitarizmus. Médiá sa totiž z elementárnych existenčných dôvodov 

nemôžu oslobodiť od síl, ktoré ich stvorili, ktoré ich vlastnia a ktorým prinášajú okrem 

finančného profitu tiež moc a prestíž.  

 

 

 

 

 
26CHOMSKY, N.: Kontrola prostredníctvom médií. In: Kol. autorov: Pohľady zvnútra. Bratislava: Kubko 
Goral 2002, s. 53. 
27BURTON, G., JIRÁK, J.: Úvod do studia medií. Brno: BARRISTER, PRINCIPAL 2001, s. 28. 
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ZÁVER 
 

 Globalizácia je v teoretickej reflexii chápaná ako súbor špecifických 

ekonomických činností, ktoré podmieňujú vznik typických politických, spoločenských 

a kultúrnych procesov. Zvykne sa spájať tiež s informačno-technologickou 

revolúciou, ako aj s enormným znečisťovaním životného prostredia v dôsledku 

neúmernej priemyselnej produkcie a konzumného spôsobu života obyvateľov. 

 Súčasný globalizačný proces je „poháňaný“ „dvomi hnacími motormi“. Prvým 

je vývoj a šírenie technológií, ktoré urýchľujú výrobu informačných technológií ako 

napríklad - telefóny, počítače, optické vlákna, satelity atď. Tieto technológie 

zohrávajú kľúčovú úlohu v sférach globalizovaných komunikačných sietí v rámci 

elektronických masmédií – masový konzum mediálnych produktov, rôzne formy 

multimediálnej komunikácie v oblasti rozmachu elektronického obchodovania 

prostredníctvom internetu. Druhým motorom sú skoro dvadsať rokov trvajúce 

procesy deregulácie, privatizácie, liberalizácie kapitálových tokov, otvárania sa 

ekonomík národných štátov,  rušenie colných bariér, rozširovanie medzinárodného 

obchodu a rastovej politiky založenej na vývoze, ktorá zaznamenala svoj rozkvet po 

zrušení režimu pevných menových kurzov na začiatku 70. rokov 20. storočia. 

Ideológia globálneho blahobytu generujúca  ideál konzumnej kultúry sa stala 

obsahom a posolstvom produktov  priemyslu kultúry šírených a prijímaných  v 

globálnom meradle. Tento proces však vygeneroval viacero čitateľných paradoxov:  

iluzionizmus ponúkajúci zdanie slobodnej, individuálnej voľby, nenaplnenosť ideálu 

blahobytného života u monetarizovaného človeka, systém korporatívneho 

nevoľníctva jednotlivcov, dôsledky bezohľadnej maximalizácie zisku,  mýtus mobility 

verzus realita imobility, frustrujúce existenčné ohrozenie jedinca i rodiny a 

cieľavedomú manipuláciu verejnej mienky masmédiami. 

 Masmediálne monopoly sa vďaka svojej ekonomickej sile, dominantnému 

postaveniu na národných i celosvetových mediálnych trhoch a vlastníctva 

prostriedkov, technológie i metodiky na výrobu verejnej mienky stali rovnocenným 

partnerom rozhodujúcich politických síl vo všetkých štátnokorporatívnych režimoch. 

Mediokracia pôsobí v rámci štátu, záujmového teritória či kontinentu, pričom 

predstavuje  integrálnu súčasť vládnej politickej moci alebo záujmových 

ekonomických skupín. Stala sa síce demokratickým princípom politickej súťaže 
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odporujúcou, ale vládnou mocou akceptovanou, ba dokonca aj z hľadiska jurisdikcie 

legitímnou zložkou pri získavaní a participácii na faktickej moci v štáte, štátoch alebo 

v prípade médií s celoplanetárnym dosahom – pri globálnej názorovej a kultúrnej 

nadvláde.  
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UHOL POHĽADU 

A POINT OF VIEW 
 

Štefan Gero 
 
 

ABSTRAKT: Pohľad na média je možný z rôznych hľadísk. Výskumy týkajúce sa percepcie 
masmediálneho komunikátu sa môžu realizovať na úrovni semiotiky, teórie informácie, komunikácie a 
interpretácie, teórie modelov,  filozofie, estetiky, teórie umenia, sociológie, psychológie,  ekonomiky, 
marketingu, lingvistiky, teórie textu atď. Nové uhly pohľadu aplikovateľné aj v masmédiách priniesli 
hlavne smery moderného výtvarného umenia. Striedanie uhlov pohľadu priniesol aj relativizmus 
v postmodernej filozofii.   
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Uhol pohľadu. Komunikácia. Semiotika. Psychológia. Estetika. Ekonomika. 
Marketing. 
 
 
ABSTRACT: A view on media is possible to make from different angles. Researches concerning 
perception of mass-media message can be realize from view of semiotics, theory of information, 
communication and interpretation, theory of models, philosophy, aesthetics, theory of art, sociology, 
psychology, economics, marketing, linguistic, theory of text etc. New points of view – applicable in the 
mass-media area – were mainly brought by movements of modern visual art. Another fluctuation of 
points of view came with influence of relativism in post-modern philosophy.  

 
KEY WORDS: Point Of View. Communication. Semiotics. Psychology. Aesthetics. Marketing. 
Relativism. 
 

 

 

ÚVOD 
 

Predpona ko- v názve našej publikácie znamená spoluprácu, súčinnosť médií 

s inými javmi. Uhol pohľadu  sa stáva kľúčovým pojmom. Ak pochopíme predponu 

ko- z iného uhľa podhľadu, tak médiá obsahujú prvok komédie, ako protipól tragédie 

v dramatických útvaroch, alebo ich niektoré prejavy sú vlastne komédiou v tom 

pravom zmysle slova. Veď často priame prenosy z parlamentu, športových zápolení, 

súdnych procesov a pod. môžeme zaradiť pod komediálne žánre od kriminálnej 

komédie až po frašku (Encyklopédia... 1989, s. 582.), kde nie sme vždy len divákmi, 

ale aj aktérmi.    

Na internete som našiel bezmála 10 000 odkazov na rôzne použitie výrazu uhol 

pohľadu. Značná časť odkazov  sa týka médií, napr.  technických parametrov médií 

alebo postupov použitých pri tvorbe mediálnych  komunikátov, iná časť poukazuje na 
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rôzne uhly pohľadov vo vzťahu médií k iným javom.  

     
Obrázok 1:  René Magritte: To nie je fajka, 1929 Zdroj: Museum of Art, Los Angeles, USA, 

Châtelet, A. – Groslier, B. P. a kol., 2004, s. 516 
 

 

Uhol pohľadu primárne súvisí s fyziologickými danosťami ľudského oka, ktoré je 

schopné vidieť v 30 stupňovom zornom uhle, ako aj s fyzikálnymi zákonitosťami 

šírenia svetelných lúčov a ich odrazov. Napr. odraz svetla pod istým uhlom pohľadu 

zhoršuje viditeľnosť.  Monitor počítača alebo televízna obrazovka je vnímateľná len 

z istých uhlov pohľadu. Napr. LCD monitor je ťažšie sledovateľný z bočných uhlov 

pohľadu, a preto výrobca udáva možnosť vnímania obrazu z maximálnych uhlov 

pohľadu, napr. 160 stupňov. Uhol pohľadu je dôležitý aj pri práci s fotoaparátom 

alebo videokamerou. Často sa fotografuje z viacerých uhlov pohľadu, používa sa 

priamy alebo šikmý uhol pohľadu, na zväčšenie alebo zmenšenie uhla pohľadu sa 

používa širokouhlý objektív alebo teleobjektív. Maliarstvo tiež využíva zmeny uhlov 

pohľadu, aby zvýraznilo charakteristické znaky zobrazovaných predmetov 

(Cezanne). Pri zmene uhla pohľadu sa mení aj farebný a holografický obrazec na 

bankovkách € (euro). Ak uhol pohľadu prekročí isté hranice, obrazec sa stáva zle 

vnímateľný. 

Viac nás v tejto súvislosti zaujíma však chápanie uhla pohľadu v zmysle postoja, 

názoru človeka alebo spoločnosti. Uhol pohľadu je to, čo si vyberiem z reality. Každý 
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nový uhol pohľadu znamená viac informácií, niekedy zmena uhla pohľadu je riešením 

problému.  Preto sa musíme na skutočnosť pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Uhol 

pohľadu vytvára istú dimenzie reality. Napr. etický rozmer: čo je dobré a čo zlé, závisí 

od uhla pohľadu, morálka, zákony,  trest sa dajú hodnotiť z rôznych uhlov pohľadu. 

Ekonomika mení uhol pohľadu. Napr. na autá sa dá pozerať z rôznych uhlov pohľadu 

(zákazník môže uprednostniť spoľahlivosť, ekonomickosť, spotrebu paliva,  

bezpečnosť, dizajn, imidž a pod.). V súvislosti s médiami je dôležitý nestranný uhol 

pohľadu, osobný uhol pohľadu, efektívny uhol pohľadu, konzervatívny 

a modernistický uhol pohľadu, náboženský uhol pohľadu, uhol pohľadu menšín, 

mužský a ženský uhol pohľadu. Dôležitý je uhol pohľadu v politike, kde sa vyžaduje 

neobyčajná pružnosť v zmene uhlov pohľadu z pozícií jednotlivých politických strán, 

politiky Európskej únie, národnostnej politiky, celosvetovej mierovej politiky atď. City 

môžu meniť uhol pohľadu človeka, napr. láska mení uhol pohľadu – pozeráme sa 

vďaka nej cez „ružové okuliare“. Na kultúru, estetické javy a umenie sa pozeráme 

z rôznych uhlov pohľadu, napr. „na film „The Matrix“ je možné pozerať sa z viacerých 

strán. Je to skutočne „pastva pre oči“ a súčasne aj nevyriešený hlavolam v jednom. 

Je to spojenie najmodernejšej počítačovej techniky a hlbokých prvkov budhizmu, 

zenu, taoizmu a kresťanstva“ (http://www.isternet.sk/puskajler/matrix/matrix.htm, 20. 

4. 2006). Realita je tu podávaná z viacerých uhlov pohľadu, pritom aj technicky je film 

riešený vo viacerých uhloch pohľadu. 

Každý človek prijíma istý uhol pohľadu, môže ho však aj meniť, podobe ako mení 

pozeranie programov v televízii kliknutím diaľkového ovládača. Dochádza aj k deľbe 

uhlov pohľadu, vytvárajú sa skupinky odborníkov z rozličných odborov, ktorí sa 

obyčajne nezhodnú. Tieto nezhody vznikajú nielen medzi skupinkami, ale aj  vnútri 

skupín, čím sa vytvárajú ďalšie skupinky. Toto delenie prebieha až dovtedy, pokiaľ 

nevznikne toľko skupín, koľko je jedincov, každý so svojím uhľom pohľadu. 

Preto práve tento pojem sa stal názvom môjho úvodného príspevku a v ďalšom 

bude každý účastník konferencie prezentovať vlastný uhol pohľadu. 

Z predchádzajúcej analýzy vyplýva, že výskumy médií sa môžu realizovať z uhla 

pohľadu semiotiky, teórie informácie, komunikácie a interpretácie, teórie modelov,  

filozofie, estetiky, teórie umenia, sociológie, psychológie,  ekonomiky, marketingu, 

lingvistiky, teórie textu atď.  Všetky tieto aspekty výskumu sú zrejme nesmierne 

dôležité pri vytváraní obrazu o masmediálnej komunikácii u percipienta v súčasnej 

spoločnosti.  Inými slovami ide o rôzne uhly pohľadu na problémy nových médií. 
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Z UHLA POHĽADU VÝTVARNÉHO UMENIA 
 

Nemôžeme prehliadnuť, že v súčasnosti nastáva posun, a to smerom 

k vizuálnemu vnímaniu. Ekonomicky vyspelú civilizáciu vnímame ako „spoločnosť 

pozerania“. Nikdy predtým neboli obrazy také sebestačné, formovanie 

a ovplyvňovanie ľudí prostredníctvom obrazov také dôležité aj pre samotné autority. 

Treba konštatovať, že viac ako kedykoľvek predtým ekonomiky vyspelých krajín sú 

dnes založené nie už tak na produkcii úžitkových tovarov a služieb, ako na ich 

vonkajšom vzhľade a celkovej úprave produktov.  

Preto naše úvahy o uhle pohľadu na rôzne problémy médií by sme začali 

vizualizáciou problému z uhla pohľadu výtvarného umenia. 

Výtvarné umenie bolo v priebehu niekoľkých tisícročí svojej existencie  prevažne 

mimetické, t.j. bolo založené na napodobňovaní reality. Teda uhol pohľadu na 

umenie bol určovaný na základe podobnosti s realitou. Vernosť prírode bol meradlom 

a ideálom majstrovstva, dokonca ľudia (podľa Aristotela) nachádzajú                   

zaľúbenie v nápodobivej činnosti. Keď už nejde o napodobňovanie prírody, tak ide 

o napodobňovanie dokonalých vzorov (v renesancii, alebo klasicizme napr. 

antických, Tatarkiewicz, W. 1991, s 71). 

Nové uhly pohľadu aplikovateľné aj v masmédiách priniesli hlavne smery 

moderného výtvarného umenia. Zameriame sa na krátku analýzu niektorých z nich. 

Cieľom impresionizmu bolo zobraziť stav reality v jej heterogénnej 

mnohovrstvovosti. Každý predmet chcú prežívať ako súčet farebných znakov. 

Impresionizmus je založený na  teórii videnia a vizuálneho vnímania, čo je problém 

fyziologický i psychologický a premietol sa do nových médií v procese prenosu 

obrazových informácií.  

Expresionizmus povyšuje farbu na výrazovú hodnotu vlastného vnútra, 

zobrazenie krajinky, predmetov a osôb zrkadlí hľadanie osobnej identity v štruktúre 

prostredia. Expresionizmus sa zaslúžil o rozvoj psychologického problému teórie 

vcítenia. Aplikácie teórie vcítenia v interpretačných procesoch sa stali jednou z 

najdôležitejších metód vstupu príjemcu do mediálnej komunikácie.  
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Obrázok 2: Claude Monet: Stanica Saint Lazare, 1877 Zdroj: Musée d'Orsay, Paríž, Francúzsko, 

http://www.abcgallery.com/M/monet/monet63.html
 

 

 

 
Obrázok 3: Vincent van Gogh: Kostol v Auvers, 1890. Zdroj: Musée d'Orsay, Paríž, Francúzsko, 

http://www.abcgallery.com/V/vangogh/vangogh43.html
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Kubizmus redukuje prírodu na geometrické tvary a zaručuje nárok na objektívnu 

analýzu predmetu v rámci matematickej schémy. Prezentuje predmet simultánne 

v rozličných uhloch pohľadu a dosahuje mnohostrannejšie zobrazenie, ako  je možné 

v systéme lineárnej perspektívy, používanej od renesancie. Kubizmus  rozložil formu 

rôznymi technikami, ako je napr. striedanie uhlov pohľadu, fazetovanie, koláž a i. 

 

 

 
Obrázok 4: Pablo Picasso: Gitara, 1913 Zdroj: The Museum of Modern Arts, New York, USA, 

http://www.abcgallery.com/P/picasso/picasso192.html
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Zakiaľ čo akademické formy umenia predstierali prírodu a život, predstavovali 

ilúziu reality, dadaizmus priniesol prírodu a život priamo do umenia v podobe 

objektov, asambláží, ready-madeov, koláží, dekoláží, frotáží, fotomontáží, akumulácií 

a pod. Dadaizmus predstavuje paradox, stieranie hraníc medzi umením a životom, 

výtvarné tematizovanie veľkomestskej reality, antiestetizmus.  

 

 
 

Obrázok 5: Marcel Duchamp: Fontána, 1917/1964 Zdroj: Privátna zbierka, 
http://www.abcgallery.com/D/duchamp/duchamp26.html

 
 

Nové médiá boli ďalším krokom k priblíženiu umenia k životu a možnej interakcie 

príjemcu. Ešte bližšie k realite sa dostali akčné formy umenia, ktoré sú rezultátom 
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kreatívnej potreby bezprostrednej sebaprezentácie bez dištancujúcej transforrmácie 

umeleckého procesu do nadčasového tabuľového obrazu. Akčné umenie znamená 

stieranie hraníc medzi umením a životom, reflektuje sociálnu a politickú realitu, 

testuje psychické limity samotného umelca. Akčné formy umenia boli blízke divadlu, 

ktoré bolo najinteraktívnejšie, v súčasnosti je interaktívne aj televízne vysielanie, 

internet a nový rodiaci sa druh virtuálnej reality. 

Surrealizmus zamietol ako impulz umenia vonkajší svet, ale smer umeleckého 

pohľadu sa musí orientovať na vnútorný model duševnej konfliktnej situácie, v ktorej 

emócie a rozum neoddeliteľne inscenujú hermetický vzťah napätia. Namiesto 

reálneho vonkajšieho sveta vstupuje do umenia duševná realita, ktorá poslúcha 

jedine príkazy rozkoše, čo nás vedie priamou líniou k psychickému automatizmu či 

už rytmickému, alebo symbolickému. Vývoj surrealizmu je spätý aj s rozvojom 

psychoanalýzy, kde dochádza k vzájomnej interakcii umenia a vedného odboru. 

Surrealizmus je jeden zo smerov, ktoré dodnes najviac ovplyvnili vývoj nových 

médií. 

 

 

 
 

Obrázok 6: Salvador Dali: Tvár vojny, 1940 Zdroj: Museum Boymans-van Beuningen, 
Rotterdam, Holandsko, http://www.abcgallery.com/D/dali/dali237.html
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Abstraktné umenie sa vyvíjalo dvoma smermi. Na jednej strane ide o reduktívnu 

abstrakciu, keď postupne redukciou a štylizáciou prirodzených vecných obsahov na 

ich formálne stavebné elementy, symbolické znaky vecnosti, je možné podľa 

umelcovej špecifickej duševnej vibrácie spojiť do nových kompozičných útvarov.  

 

 

 
 

Obrázok 7: Vasilij Kandinskij: Kostol v Murnau, 1910. Zdroj: Städtische Galerie im 
Lenbachhaus, Mníchov, Nemecko, http://www.abcgallery.com/K/kandinsky/kandinsky16.html

 
 

 

Na druhej strane ide o nepredmetnú abstrakciu, čo neznamená absenciu 

objektu, ale vzťahuje sa to na definíciu reality cez výpoveď obrazu, ktorá sa úplne 

nivelizuje v prospech znázornenia pocitu u suprematistov alebo čisté racionálne 

umenie, ktoré sa oslobodzuje od spontánnej intuície a začleňuje sa do rozumového 

procesu zjavovania pravdy u neoplasticistov. 

Inou cestou dospieva k abstrakcii gestická maľba, ktorá prostriedkami 

nepredmetného výrazu tematizuje aj sám priebeh procesu maľby. 
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Obrázok 8: Kazimír Malevič: Dvojdimenzionálny autoportrét, 1915. Zdroj: Stedelijk Museum, 
Amsterdam, Holandsko, http://www.abcgallery.com/M/malevich/malevich96.html

 
 

 
Obrázok 9: Hans Hartung, Maľba, 1951 Zdroj: Kunstmuseum, Bazilej, Švajčiarsko, 

Châtelet, A. – Groslier, B. P. a kol. 2004, s. 547. 
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Nepredmetné abstraktné umenie sa teda člení na geometrickú abstrakciu – nástroj 

univerzálneho poznania, hľadanie absolútnej pravdy – a lyrickú abstrakciu, ktorá  

vizualizuje  vnútorné, neviditeľné stavy a emócie. Zakiaľ nové médiá budujú svoj 

vlastný jazyk, fotografickosti, filmovosti, jazyk internetu, tak najlepším vzorom sú 

práve abstraktné umelecké smery, ktoré oslobodili jazyk umenia od témy. 

       

Konceptualizmus je spôsob dokumentácie umeleckého zámeru autora (art as 

idea) nevýtvarnými prostriedkami. Tieto nevýtvarné prostriedky sa často        

stotožňujú s novými médiámi, ako napr.  fotografiou, videozáznamom,  printovými 

médiámi, internetom. 

 

 

RELATIVITA A RELATIVIZMUS, POSTMODERNA 
 
     Problém rôznych uhlov pohľadu najlepšie vystihuje filozofický smer, ktorý sa 

nazýva relativizmus. Vznik relativizmu podnietila Einsteinova teória relativity, ktorá 

ovplyvnila myslenie ľudí natoľko, že sa začal objavovať názor, že nijaké absolútne 

hodnoty nie sú. A  to platí nielen o čase a priestore, ale aj o dobre a zle, o poznaní 

a vôbec o všetkých hodnotách. 

Napriek relativite hodnôt sa bežný človek s relativitou príliš často nestretáva. Keď 

sa pozrieme na to, čo človek potrebuje vedieť napr. z fyziky a z prírodných vied, tak 

zistíme, že nepotrebuje skoro nič. Všetky predmety, ktoré človek používa, sú 

urobené tak, že stačí stlačiť vypínač a prístroj funguje, človek nepotrebuje rozumieť 

princípom, na ktorých sú založené. Takto používame televíziu, počítače, mobilné 

telefóny a pod. Väčšina ľudí ani necíti potrebu týmto veciam rozumieť, hoci istá 

fyzikálna či prírodovedná gramotnosť by pre vzdelaného človeka mala mať nejaký 

význam. 

Človek pozná prírodné zákonitosti zo svojej prirodzenej skúsenosti. Pozná napr. 

rýchlosti tak asi do 100 – 150 km/hod.,  tak bežia najrýchlejšie zvieratá, to sú bežné 

rýchlosti ktoré dosiahne človek pozemskými dopravnými prostriedkami. Vo vesmíre 

existujú však oveľa väčšie rýchlosti, kde platí  Einsteinov zákon relativity. Človek  
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i keď nemá osobnú skúsenosť z týchto vesmírnych rýchlostí, predsa sa pokúša 

prenášať tieto zákony do oblastí, v ktorých existuje, napr. do spoločenských javov. 

Tu  

tiež funguje istým spôsobom relativita, ale len po určité hranice. Bezhraničný 

relativizmus nie je vhodný ani v oblasti spoločenských vied. 

 

Napriek istým hraniciam relativity nijaká teória nemala taký vplyv na umenie, 

literatúru, filozofiu, ako práve Einsteinova teória relativity, nijaká iná teória nebola tak 

využívaná a tiež zneužívaná. Súvisí to  hlavne s postmodernou. Postmoderna kládla 

dôraz na pluralitu a heterogenitu. Základnými prostriedkami vytvárania dištancie 

postmoderny je ironizácia a eklekticizmus. To všetko súvisí so zmenou uhla pohľadu 

na umenie a hlavne na produkty nových médií. Veľmi časté je ironické opakovanie 

motívu z moderného alebo staršieho umenia, alebo zozbieranie viacerých motívov 

a používanie viacerých postupov a ich stvárnenie v jednom diele. S tým súvisí 

estetická multivalencia, dvojité alebo viacnásobné kódovanie, napr. obraz v obraze, 

román v románe, hudobná skladba v hudobnej skladbe, divadlo v koncertnom 

vystúpení hudobnej skupiny a pod. (Hubík, J. 1995, s. 49-59)  

 

Relativita v masovej komunikácii je interakciou troch zložiek: tvorcu, 

masmediálneho komunikátu a publika. Tvorca je interpretom spoločenského 

prostredia, v ktorom žije, ale jeho interpretácia pôsobí len vtedy, ak je komunikát 

interpretovaný publikom, a to spôsobom, ktorému publikum rozumie, zakiaľ sa stane 

táto interpretácia pre nejakú skupinu rituálom, disciplínou vkusu. Teda masmediálny 

komunikát potrebuje interpreta aj interpretáciu. Jedno i druhé je premenlivé. 

Komunikát ne neznáma, ktorá je determinovaná stretnutím medzi intenciou autora 

a interpretáciou publika. Každá táto stránka je výsledkom, ktorý je ťažké 

determinovať, pretože sa nedá poznať jedna bez druhej. Hierarchia masmediálnych 

komunikátov, škála kritických hodnotení je relatívna a približná, lebo jej chýba 

kritérium overovania; zostáva subjektívna, lebo sa odvodzuje z impresie a z reflexie, 

a to sú dva sociálne štandardy (MORPURGO – TAGLIABUE, G. 1985, s. 269 – 270). 
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ZÁVER 

 

     Záverom môžeme povedať, že zmeny uhlov pohľadu vyplývajú : 

• z fyzikálnych zákonov videnia a možností vizuálneho vnímania sveta 

z rôznych strán, výšok, vzdialeností a pod., 

•  z prirodzených práv človeka pozerať sa na veci a javy rôznym spôsobom, 

mať vlastný názor, postoj, vychádzajúci zo životnej skúsenosti jedinca alebo 

skupiny jedincov, 

• z poznatkov, ktoré priniesli vedy, napr. Einsteinova teória relativity, 

• z teórie hodnôt vo filozofii a estetike, ktorá uznáva hodnoty ako relatívne, ktoré 

sa menia podľa iracionálnej voľby. 
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SÚ MÉDIÁ KOMÉDIA ? 

IS MEDIA A COMEDY? 
 

Eva Fandelová 
 
 
ABSTRAKT: Príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/3675/06 s názvom Sociálno -
psychologické aspekty formovania identity adolescentov. Je zameraný na analýzu sociálnych 
reprezentácií s afinitou na  médiá a prispieva do diskusie o kvantitatívnom a kvalitatívnom výskume 
v sociálnych vedách. Prináša výsledky predvýskumu, ktorý sa uskutočnil na vzorke 143 
vysokoškolákov metódou diskrétnych a kontinuitných asociácií na osemnásť podnetových slov 
(komunikácia,  edukácia, relaxácia, ideológia, médiá, demokracia, komédia, informácia, socializácia, 
sloboda, hra, zábava, reality show, propaganda, motivácia, kultúra, reklama, moc) a dokumentuje 
možnosti kvalitatívneho prístupu v masmediálnych výskumoch. Výsledky ukazujú rôznu ukotvenosť 
pojmov, ktoré sa viažu k vybranému mediálnemu diskurzu a rozdiely v ich percepcii a prežívaní 
u študentov.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Sociálna percepcia. Sociálne reprezentácie. Diskrétne a kontinuitné asociácie. 
Médiá.  Psychosémantické metódy. 
 
ABSTRACT:The paper is focused on the analysis of social represenations with the affinity for media. 
It contributes to the discussion of the use of quantitative and qualitative research methods in social 
sciences. Paper presents results of a preliminary research conducted on the sample of 143 university 
students in which reactions on eighteen stimulus words (communication, education, relaxation, 
ideology, media, democracy, comedy, information, socialization, freedom, game, amusement, reality 
show, propaganda, motivation, culture, advertisement, power) are examined by the method of discrete 
and continuity associations. Results show various anchorage of the terms linked to medial discourse 
and diferences in their perception by students. The article was prepared within the project VEGA 
1/3675/06 titled Social and Psychological Aspects of the Forming of Adolescents Identity. 
 
KEY WORDS: Social Perception. Social Representations. Discrete And Continuity Associations. 
Media. Psychosemantic methods. 
 
 
 

     Príspevok je súčasťou výskumu v rámci projektu VEGA 1/3675/06 s názvom 

Sociálno-psychologické aspekty formovania identity adolescentov. Je zameraný na 

analýzu mentálnych reprezentácií s afinitou na  médiá a prispieva do diskusie 

o kvantitatívnom a kvalitatívnom výskume v sociálnych vedách. Názov konferencie 

bol vhodnou inšpiráciou na identifikáciu percepcie relevantných pojmov u 

adolescentnej mládeže.  

     Výskumný projekt, poskytuje možnosť preskúmať mentálne reprezentácie pojmov 

s afinitou na médiá v kontexte interpohlavných, interskupinových a vekových 

rozdielov. Socializačné enkulturačné a edukačné stratégie, s ktorými je jedinec vo 

svojom vývoji konfrontovaný, sa premietajú do modelov, ktoré si adolescenti 

o sledovanom pojme tvoria. Vytvára sa tak individuálna a individualizovaná, 

nezameniteľná sieť špecifických individuálnych významov, s ktorými je prepojený 

 51



(KO) MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií. 
Kapitola 1: MÉDIÁ, KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ. 

 
celý náš život, správanie, psychika a všetky psychické procesy (Filip, 2003). 

Porozumenie zážitkovej stránke psychiky v  sociálnom a kultúrnom kontexte je pre 

oblasť mentálnych reprezentácií charakteristická a ich poznávanie  a analýza je 

nevyhnutným predpokladom pre každú formu práce s ľuďmi, pri ich vedení, 

ovplyvňovaní, edukácii ap. 

 

SOCIÁLNE REPREZENTÁCIE 

 

     Podľa J. Plichtovej (2002) sú sociálne reprezentácie križovatkou psychologických 

a sociologických konceptov, pričom koncept sociálnych reprezentácií obsadil 

sémantický priestor, ktorý na počiatku histórie sociálnej psychológie zaberal termín 

"postoj". Podľa nej termín reprezentácií odkazuje na dve aktivity: 

(1) vzťah k psychickej reprezentačnej aktivite, ktorou si človek vo svojej mysli 

nahrádza istý výsek pozorovanej reality, pričom používa predstavy a symboly a 

(2) vzťah ku kultúrnej praxi, typickej pre človeka, a to k sémiotickým systémom. 

     Uvedený model sa opiera o teoretický koncept a systematický výskum S. 

Moscoviciho (1961, 1963, 1984, 1985), pre ktorý je charakteristické vysvetľovanie 

percepcie sociálneho sveta prostredníctvom všeobecne sprostredkoných 

presvedčení, sociálnych reprezentácií, vzťahujúcich sa  k myšlienkam, objektom, 

postojom a ľuďom.  Definované sú ako súbor pojmov, tvrdení a vysvetlení, ktoré 

vznikajú v každodennom živote v priebehu medziľudskej komunikácie, inými slovami, 

sú zdieľaným konsenzuálnym porozumením (Moscovici, 1981, In: Plichtová 2002).  

To znamená, že reflexia sociálnych a kultúrnych vplyvov človekom nie je záležitosťou 

individuálnej elaborácie, ale produktom skupinového vyjednávania. Sociálne 

reprezentácie sú takto vyjadrením hodnôt, presvedčení a spôsobov správania 

v sociálnej skupine s dvojakou funkciou: 

(1) umožňujú jedincovi orientáciu v reálnom živote a spolupodieľanie sa na jeho 

utváraní, 

(2) umožňujú medziľudskú komunikáciu vytvorením spoločného komunikačného 

kódu a kódu na klasifikáciu a označovanie sociálnych objektov, na ktoré je 

centrovaný záujem konkrétnej skupiny. 

     Z uvedeného vyplýva, že teória sociálnych reprezentácií chápe reprezentácie ako 

produkty sociálneho života a študuje ich na úrovni jednotlivcov, skupín a 
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spoločenského diskurzu, pričom argumentuje, že reprezentácie nie sú produktom 

izolovaných myslí, ale myslí interagujúcich a komunikujúcich, tvoriacich istý typ 

kultúrneho celku, preto pri ich výskume by sa mala skúmať nielen otázka, do akej 

miery ľudia prežívajú isté postoje, ale aj ich obsah, štruktúru a význam, pretože 

individuálne myslenie je výsledkom istej individuálnej špecifickej elaborácie 

kolektívne zdieľaných sociálnych reprezentácií, ktoré zahŕňa perspektívu a 

skúsenosti jedinca (Plichtová, 2002). 

     Sociálne reprezentácie chápe P. Vergés (tamtiež) ako spoločenskú formu 

poznania, ktorá sa odvíja od praktickej skúsenosti sociálnych aktérov, od ich 

spoločenského postavenia a od ich vzťahu k spoločenskej realite.  

      V súčasnosti sa uprednostňuje koncept vzťahu jazyk – myseľ – spoločnosť 

(kultúra) a akcentuje sa, že mentálne reprezentácie predstavujú skôr ako náš obraz 

sveta, ako to postulovali klasické psychologické koncepcie, náš obraz o svete, svet 

okolo nás si tak nielen konštruujeme, ale zároveň neustále rekonštruujeme, stále si 

ho nanovo tvoríme, obmieňame, dopĺňame, obohacujeme a robíme sebe 

zmysluplnejším a zrozumiteľnejším. 

 

MÉDIÁ 

 
     Predpokladom vzniku sociálnych reprezentácií je ich rozširovanie prostredníctvom 

diskurzu v sociálnych skupinách, pričom významnú úlohu zohrávajú médiá ako 

prostriedky prenášania myšlienok, ideí, masmediálnych a marketingových 

komunikátov, informácií, ale aj vedeckých poznatkov ai. Ich význam nadobúda na 

dôležitosti najmä pre ich afinitu k socializácii jedinca a pri vytváraní modelov 

sociálneho správania i prežívania v danej spoločnosti, kultúre, komunite. Ak 

pripustíme, že medzi socializačné činitele, ktoré formujú (deformujú) osobnosť, 

identitu, selfkoncept prostredníctvom druhých ľudí patria i médiá, musíme vymedziť 

a rešpektovať ich základné charakteristiky, aby sme identifikovali ich vplyv na 

sledované javy.  

     Médiami rozumieme všetky prostriedky, prostredníctvom ktorých ľudia  vzájomne 

komunikujú, pričom v kontexte nášho výskumu hovoríme o médiách pre potreby 

masmediálnej a marketingovej komunikácie, kam okrem komunikačných prostriedkov  

zaraďujeme i inštitúcie zaoberajúce sa  hromadným  pôsobením. Uvedený prístup 
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umožňuje zaoberať sa nielen samotnou komunikáciou, alebo výlučne jej 

prostriedkami, ale aj analýzou zdrojov, komunikačných kódov, umožňuje zamerať sa 

na príjemcu, obsah komunikátov, ako aj účinok. resp. efekt mediálnych zdelení 

(Černoušek, 2002).   

     Charakteristickým znakom pre súčasné médiá sa stáva ich masové pôsobenie, 

rozšírený je pojem  masmédiá, ktoré P. Rankov (2002) vymedzuje ako realizátorov 

masovej komunikácie. Médiá ktoré umožňujú špecifický typ sociálnej komunikácie – 

masovú, resp. mediálnu komunikáciu,  vstupujú do súkromia jedincov, umožňujú 

masové zdieľanie masmediálnych a marketingových komunikátov a výrazným 

spôsobom ovplyvňujú prežívanie a správanie ľudí (Jirák – Köpplová, 2003).  

V sociálnej percepcii a pri vytváraní mentálnych a sociálnych reprezentácií zohrávajú 

médiá zásadnú úlohu, pretože saturujú očakávania verejnosti a zároveň môžu 

prezentáciou komunikátov ovplyvniť verejnú mienku nezávisle od očakávaní, t.j. 

nezávisle na zdieľaných sociálnych reprezentáciách, ako vo svojom výskumnom 

projekte dokumentuje M. Bosá (2006). V kontexte nášho výskumu je potrebné uviesť 

aj funkcie médií, ktoré vyčerpávajúco spracoval D. McQuail (1999) a ktorý ich 

vymedzil nasledovne: 

o funkciu informačnú (súvisiacu s poskytovaním informácií z rôznych oblastí 

spoločenského života),  

o funkciu korelačnú (súvisiacu s interpretáciou poskytnutých informácií a so 

socializáciou),  

o funkciu udržania kontinuity (súvisiacu s prenosom kultúrneho dedičstva),  

o funkciu zábavnú (ktorá súvisí so zábavou, hrou a relaxáciou) a  

o funkciu mobilizačnú ( ktorá súvisí s ich využitím na propagačné účely).  

 

     S analýzou komunikačného procesu prostredníctvom médií súvisia špecifiká 

masovej komunikácie, ktoré ju  charakterizujú a zároveň umožňujú jej odlíšenie od 

iných druhov sociálnej komunikácie. J. Výrost  a I. Slaměník (1998)  tieto 

charakteristiky masovej komunikácie popisujú nasledovne: 

o  množinový charakter  – pôvodcom aj príjemcom je množina ľudí, 

o  verejný charakter – znamená dostupnosť každému potenciálnemu 

záujemcovi, 
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o  trvalé rozdelenie roly pôvodcu a roly príjemcu – zdelenie postupuje 

jednosmerne od pôvodcu k príjemcovi 

o  pôvodca a príjemca nie sú v priamom bezprostrednom kontakte – existuje 

medzi nimi vzdialenosť, priestorová, časová, ktorá je preklenutá sociálnym 

(hlasateľmi, interpretmi ai) a predmetným (technologicky masovo –

komunikačnými prostriedkami) sprostredkovaním, 

o  vplyv prítomnosti druhých ľudí na kognitívne spracovanie a zážitok – 

individuálne alebo spoločné zdieľanie masmediálnych a marketingových 

komunikátov. 

 

     Na základe uvedeného charakterizujú masovú komunikáciu ako verejné 

zdeľovanie a zdieľanie významov medzi ľuďmi, v ktorom zdroj – množina 

komunikátorov, ktorá je často organizovaná, zostáva v tejto role vzhľadom na 

príjemcu – množinu publika, ktoré môže byť organizované i neorganizované 

a časovo alebo priestorovo vzdialené. Vzdialenosť je ďalej podľa nich premosťovaná 

ostatnými účastníkmi masovej komunikácie a technologicky masovo-komunikačnými 

prostriedkami. 

Záujem o médiá je v súčasnosti orientovaný komplexne na prenos informácií, 

obzvlášť so zameraním na masmédiá. Tento prístup je charakteristický pre sociálne 

vedy a vyplýva z mohutného formatívneho vplyvu médií na osobnosť mladého 

človeka. Do systému masmédií z tohto pohľadu patria jednotlivé médiá, ktoré 

zahrňujeme pod pojem informačné médiá - tlač, rozhlas, televízia, video, film, knihy 

(Gogová – Kročková – Kurincová,1995), najnovšie internet a elektronické médiá. 

Informácie, ktoré sprostredkovávajú, poskytujú, sú výberovo zamerané a majú nielen 

edukačnú, vzdelávaciu a výchovnú funkciu, ale aj zábavnú a informačnú. Ich 

špecifikom je pôsobenie  v celom sociálnom systéme a v súvislosti s uvedeným sa 

objavuje problém adekvátnosti informácií, ich zneužitia, deformatívneho vplyvu, ako 

aj manipulácie so psychikou, najmä detí a mládeže. Médiá sa stávajú súčasťou 

socializácie mládeže a ich vplyv je viacznačný a vzhľadom na ich rozšírenie a 

možnosť simultánneho pôsobenia veľmi silný. Je potrebné si uvedomiť, že vplyv 

médií má niekoľko úrovní a v súlade s vyššie spomínanými autorkami ho možno 

rozdeliť na okamžitý – bezprostredný, kumulatívny a neuvedomený. Tento vplyv je 

multifaktoriálne determinovaný, je veľmi ťažko dešifrovateľný, pôsobí unifikovane, 
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nevýberovo a zasahuje psychiku indivídua v rôznych oblastiach a individuálnych 

formách, podobách. Závažnosť takejto formy pôsobenia dokazujú odborné články a  

konferencie zamerané na problematiku ochrany dieťaťa pred negatívnymi vplyvmi 

masmédií. Z tohto aspektu prináša rozsiahlu výskumnú prácu o vplyve masmédií na 

adolescentnú mládež Š. Kročková (1985), v ktorej sú podnety i pre dnešnú mediálnu 

prax. V popredí je najmä upozornenie na formatívny výchovný vplyv masmédií pri 

utváraní postojov a hodnotovej orientácie mládeže, pričom používanie mnohých z 

nich sa stáva súčasťou životného štýlu adolescentov. Zároveň autorka poskytuje 

informácie o nízkej frekvencii vzdelávania prostredníctvom týchto médií, resp. ich 

zameranie skôr na zábavnú a informačnú oblasť než na vzdelávaciu. 

  Na špecifický vplyv médií aktuálne upozorňuje vo svojich príspevkoch D. 

Hapala (1994,1995), z ktorých jednoznačne vyplýva potreba komplexnej výchovy 

mládeže k médiám, k ich adekvátnemu používaniu, ako aj vzdelávaniu sa 

prostredníctvom nich. 

  13. interdisciplinárne sympózium na tému Dieťa a médiá  v Ischenhausene 

(Žbirková,1995) obohacuje sledovanú problematiku o akcentáciu potreby 

konzekventnej výchovy k médiám, pretože elektronické médiá sa etablovali do 

všedného dňa našich detí a napĺňajú im často všetok voľný čas. Problematika vplyvu 

násilia v médiách nie je jednoznačne označovaná za negatívnu. Výskumy, ktoré na 

sympóziu odzneli, upozorňujú na vplyv sociálnych faktorov, ktoré sú často 

katalyzátorom mediálnych vplyvov. 

 Manipulatívne stratégie, ktoré sa uplatňujú v mediálnom prostredí – 

indukovaná regresia, taktika vyvolávania strachu, komplementárne asymetrické 

väzby, regulácia smeru a objemu pozornosti, presvedčovanie nepravdou a i. (Vybíral, 

2003), ukazujú, aké náročné je orientovať sa v mediálnom prostredí a objektivizovať 

médiami podávané informácie. Veľké množstvo mediálneho ovplyvňovania 

a manipulácie sa opiera o sociálne reprezentácie spoločnosti,  do ktorej sú 

smerované (Hayesová, 2003)  a známosť, spoločné zdieľanie názorov na javy  

a symboly konkrétneho sociálneho prostredia robia mediálny tlak ťažšie 

postihnuteľný. Identifikácia spoločne zdieľaných reprezentácií  výskumnými 

analýzami môže však zároveň pôsobiť proti mediálnej manipulácii tým, že ju 

klarifikuje. 
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ASOCIÁCIE 
 

     Ak akceptujeme, že v každej fáze komunikačného procesu sa do sociálnej 

komunikácie projektujú subjektívne významy komunikujúcich a ich prienik do 

masmediálnych a marketingových  komunikátov, je namieste študovať a hľadať 

prostriedky, metódy, ktoré nám umožnia skúmať individuálne významy pojmov 

jedincov. Z hľadiska masmediálnych vplyvov nás musí zaujímať, ako sú subjektívne 

významy indivíduí prepojené, sieťované a zdieľané, ako sa vytvára skupinový 

významový konsenzus, skupinové porozumenie – sociálne reprezentácie. 

Pochopenie uvedeného je nevyhnutným predpokladom pre interperpersonálnu i 

sociálnu komunikáciu. Klasické komunikačné modely, ktorých reprezentantom je H. 

Laswell (1948, In Vybíral, 2000), spočívajú v komunikačnej schéme – kto hovorí, čo, 

akým kanálom, ku komu a s akým účinkom – nedostatočne reflektujú aktuálne 

poznatky o humánnej komunikácii na všetkých úrovniach, a  preto modernejšie 

komunikačné modely obohacujú uvedené schémy o postuláty – prečo, resp. s akým 

zámerom, v akej sociálnej situácii a i. (Kollárik a kol., 2004, DeVito, 2001). Konkrétna 

podoba komunikácie a komunikátov v sociálnom kontexte, jej ovplyvňovanie 

a pôsobenie na psychiku a správanie jedincov sa neobíde bez kvalifikovaného 

prieniku do ich mysle, predstáv, názorov, postojov, spôsobov percepcie a prežívania. 

     Predvýskum sme operacionalisticky zamerali na otestovanie a možnosti metódy – 

asociácií, asociačný experiment, patriaci medzi psychosémantické metódy 

(Maršálová – Mikšík, 1989), ktoré umožňujú prekonať rozpor objektívnych a 

subjektívnych aspektov skúmaného problému, lebo dávajú diagnosticky významnú 

štruktúrno-kvantitatívnu informáciu o organizácii individuálnych systémov a 

významov. Psychosémantické postupy tvoria prienik psycholingvistiky, psychológie 

vnímania a psychológie individuálneho vedomia. Možno ich považovať za 

kvalitatívne metódy, kladú dôraz na interpretačný charakter vytvárania významu 

človekom, zdá sa, že sú efektívnejšie pri štúdiu individuálneho prežívania a 

správania. K ich reprezentatívnym zástupcom patrí sémantický diferenciál, asociačný 

experiment, test sémantického výberu a i.  

     Už najstaršia učebnica experimentálnej psychológie (R. S. Woodworth – H. 

Schlosberg, 1960) venuje celú jednu kapitolu asociáciám. Uvádzajú, že od 18. stor. 
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chápali anglickí asocianisti asociáciu “za základný mechanizmus mysle”, pričom 

upozorňujú, že sa im venovali aj starovekí grécki filozofi, napr. Aristoteles, ktorý 

formuloval prvé asociačné zákony. V psychológii je asociácia spojenie, ktoré sa za 

určitých podmienok vytvára medzi pocitom, vnemom alebo predstavou, takže 

vybavením jedného javu je vyvolaný i jav druhý (Faith, 1987). Asociácie ako 

psychologický jav sú výsledkom skúsenosti, vývinu, interpersonálnej komunikácie 

a interakcie s prostredím (tamtiež). Prvé experimenty sa pripisujú Galtonovi, ktorý 

experimentoval na sebe a nezabúdajú ani na Ebbinghausa, ktorý experimentoval s 

pamäťou. V tejto súvislosti sa uvádzajú prvé asociačné normy vypracované Kentom 

Rosanoffom v roku 1910 na vzorke 1000 respondentov pre 100 podnetových slov. 

Neskoršie použitie asociácií psychoanalytikmi odkazuje na klinický prístup, pričom 

asociačný experiment je súčasťou známeho “Detektora lži”, používa sa na 

odhaľovanie komplexov a ako projektívna technika. Pre tento tzv. klinický prístup je 

typické, že významné sú iba niektoré asociácie – diagnosticky užitočné, či 

upotrebiteľné (emočné, osobné, s dlhším reakčným časom, obrazné). V súčasnosti je 

v sociálnych vedách prínosom prístup sociálny a lingvistický, pre ktorý sú zaujímavé 

všetky asociácie. Ak si uvedomíme, že dôležitým indikátorom sociálnej blízkosti je 

rovnaký spôsob interpretácie reality, nadobúda skúmanie jazyka a asociácií na 

význame, lebo pri administrácii  asociačného experimentu chýba kontext a tak sú 

otvorenejšie, menej kontaminované a umožňujú čítať subjektívne významy pojmov 

ale aj to, ako sú  sociálne  a kultúrne saturované, resp. usadené. 

 

VÝSKUM 

 
     Štúdia prináša čiastkové výsledky predvýskumu, ktorý je zameraný na použitie 

psychosémantických metód, v tomto prípade asociácií vo výskume sociálnych 

reprezentácií vybraných pojmov, ktoré sa viažu na funkcie médií. Predložený 

príspevok je výsledkom spracovania empirického výskumu sociálnych reprezentácii 

pojmov s afinitou k médiám u adolescentov. Predvýskumu sa zúčastnilo 143 

respondentov, z toho 122 študentov marketingovej komunikácie a 21 študentov 

kulturológie. Vo výskume sme použili metódu diskrétnych i kontinuitných voľných  

asociácií. Prezentované spracovanie prináša výsledky kvantitatívnej analýzy 

asociačných frekvencií v jednotlivých relevantných pojmoch – komunikácia,  
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edukácia, relaxácia, ideológia, médiá, demokracia, komédia, informácia, socializácia, 

sloboda, hra, zábava, reality show, propaganda, motivácia, kultúra, reklama, moc. 

Tabuľka 1:  Frekvenčná distribúcia asociácií v %. 

Asociácie v %  Por. 
číslo Podnetové slová 

1 2 3 4 5 6 
1. Komunikácia 32 19 8 - - 14 
2. Edukácia 25 22 9 - - 16 
3. Relaxácia 32 9 9 4  15 
4. Ideológia 13 8 7 6 - 31 
5. Médiá 46 6 6 - - 22 
6. Demokracia 36 10 8 6 5 14 
7. Komédia 30 14 12 8 6 13 
8. Informácia 16 11 8 8 5 25 
9. Socializácia 17 15 13 5 5 19 
10. Sloboda 38 6 4 - - 29 
11. Hra 24 23 7 6 - 23 
12. Zábava 18 10 9 9 4 24 
13. Reality show 24 21 5 - - 26 
14. Propaganda 14 9 5 5 - 33 
15. Motivácia 11 6 4 - - 34 
16. Kultúra 27 14 10 - - 35 
17. Reklama 14 5 - - - 34 
18. Moc 31 9 6 4 - 28 

 
 

  Pri prvotnej analýze výsledkov predvýskumu sme realizovali frekvenčnú distribúciu 

asociácií na relevantné pojmy – mapovali sme asociácie z hľadiska ich štruktúry vo 

vzťahu k príslušnému podnetovému slovu a prinášame najviac zastúpené asociácie 

po minimálnu frekvenciu 6 asociácií.  

     Výsledky predvýskumu sme spracovali kvantitatívne, prvotnou štatistickou 

analýzou, v percentách (%), ktoré uvádzame v tabuľke (tab. 1) a grafoch (graf 1-18). 

V tab. 1 je uvedené percentuálne zastúpenie asociácií podľa relevantných pojmov 

(podnetové slová) a vzhľadom na veľký celkový rozptyl asociácií, sú pre každé 

podnetové slovo asociácie uvedené iba kvantitatívne, podľa poradia a až 

v nasledujúcich grafoch sú uvedené aj obsahovo, t.j. analyzujeme ich význam. Pod 

číslom šesť (6) je v tab. 1 uvedené percento (%) individuálnych, t.j. jedinečných 

asociácií, ktoré môžu byť – mimoriadne vysoko kvalitné, výstredné, inkoherentné – 

odstredivé alebo patologické 

     Tab. 1 prináša percentuálne výsledky asociácií na jednotlivé podnetové slová 

(relevantné pojmy), pričom už táto analýza umožňuje konštatovať, že nie sú rovnako 

saturované a v niektorých prípadoch môžu naznačovať  podobnosť asociácií pre 
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niektoré podnetové slová, t.j. asociácie sú pomerne unifikované, zovreté 

a u niektorých naopak je prítomný veľký rozptyl asociácií, čo môže  naznačovať 

nejednotnosť, difúznosť a rôznosť v percepcii sledovaných pojmov. Pomerne malý 

rozptyl asociácií vidno pri podnetových slovách – pojmoch č.1 komunikácia, č. 3 

relaxácia, č.5 médiá, č.6 demokracia, č.7 komédia, č.10 sloboda a č. 18 moc, čo 

môže znamenať ich významovú podobnosť, blízkosť a vyjadrujú ich spoločné 

zdieľanie v tejto skupine. Blízko uvedenej interpretácie sú odpovede – asociácie, na 

podnetové slová – pojmy č.2 edukácia, č. 11 hra, č.13. reality show a č.16 kultúra. 

Naopak pre podnetové slová – pojmy č.4 ideológia, č.8 informácia, č.9 socializácia, 

č. 12 zábava, č.14 propaganda, č.15 motivácia a veľmi prekvapujúco č. 17 reklama, 

je charakteristická rozptýlenosť asociácií, čo môže predstavovať rozdiel v percepcii a 

prežívaní týchto pojmov, vzdialenosť významov až neporozumenie v komunikácii. 

     Ilustratívnejšie uvedené trendy zachytávajú nasledovné grafy (1-18), ktoré 

prinášajú jednotlivé podnetové slová (relevantné pojmy) samostatne 

a umožňujú významovú analýzu v závislosti od spoločne zdieľaných asociácií. Pre 

všetky grafy platí jednotná legenda, ktorá umožňuje identifikovať percento asociácií 

podľa farby a poradia – intenzity zastúpenia tak, ako sú uvedené v tabuľke a naviac 

prinášajú grafy komplexný pohľad na frekvencie všetkých asociácií na dané 

podnetové slovo, lebo uvádzajú informáciu aj o asociáciách ktorých frekvencia bola 

slabšia ako šesť  (6) asociácií.  Legenda, ktorá umožňuje analyzovať významy 

asociácií, je uvedená pri každom grafe samostatne.   

     Legenda pre všetky grafy: 1-modrá, 2-biela, 3-zelená, 4-béžová, 5- svetlomodrá, 

6-červená, výlučne jedna (1) asociácia 

 
Graf 1:  Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 

pojem): komunikácia. 
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Legenda: 1-rozhovor, dialóg, reč,  2-ľudia, človek, 3-médiá, 4 a 5-ostatné asociácie 

 

Graf 2: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem): edukácia. 
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Legenda:1-vzdelanie, 2-škola, 3-učenie, vyučovanie, 4 a 5-ostatné asociácie 

 
 
 

Graf 3: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  relaxácia. 
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Legenda: 1-odpočinok, oddych, 2-pohoda, 3-posteľ, spať,  

4-pláž, more, 5-ostatné asociácie 
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Graf 4: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 

pojem):  ideológia. 
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Legenda: 1-myšlienky, 2-názor, 3-náboženstvo, viera, boh,  

4- idea, 5 -ostatné asociácie 
 

 
 

Graf 5: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  médiá. 
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Legenda: 1-TV a rozhlas, 2-informácie, 3-tlač, 4 a 5 ostatné asociácie 
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Graf 6: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  demokracia. 
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Legenda: 1-sloboda, 2-ľud, hlas ľudu, vláda ľudu, 3-voľnosť, 4-štát, 5-politika, 7-

ostatné asociácie 
 

 

Graf 7: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  komédia. 
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Legenda: 1-smiech, úsmev, 2-zábava, 3-humor, vtip, sranda, 4-film, 5-postavy, 7-

ostatné asociácie 
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Graf 8: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  informácia. 
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Legenda: 1-správa, fakt, údaj, oznam, 2-novosť, novinka, 3-poznatok, 4-noviny, 5-

internet, 7-ostatné asociácie 
 
 

Graf 9: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  socializácia. 
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Legenda: 1-ľudstvo, človek, 2-zaradenie do spoločnosti, 3-prispôsobenie, začlenenie, 
4-poľudštenie, 5-skupiny, kolektív, 7-ostatné asociácie 
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Graf 10: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  sloboda. 
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Legenda: 1-voľnosť, 2-sloboda zvierat, 3-sloboda prejavu, tlače, 4 a 5 ostatné 

asociácie 
 

Graf 11: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):   hra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hra

24%

23%
7%6%3%

14%

23% 1
2
3
4
5
6
7

 
 

Legenda: 1-deti, detská, 2-zábava, 3-šport, loptové hry, 4-konkrétne detské hry, 5-
oddych, 7-ostatné asociácie 
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Graf 12: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  Zábava 
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Legenda: 1-priatelia, 2-úsmev, smiech, 3-hra, 4-tanec, 5-radosť, 7-ostatné asociácie 
 

 

Graf 13: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  reality show. 
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Legenda: 1-hlúposť, nuda, 2-konkrétne reality show, 3-TV, 4 a 5-ostatné asociácie 
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Graf 14: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  propaganda. 
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Legenda: 1-reklama, 2-komunizmus, socializmus, nacizmus, 3-nátlak, 4-voľby, 5-

ostatné asociácie 
 
 

Graf 15: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):   motivácia. 
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Legenda: 1-cieľové správanie, 2-úspech, 3-hnacia sila, 4 a 5 ostatné asociácie 

 67



(KO) MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií. 
Kapitola 1: MÉDIÁ, KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ. 

 
 

Graf 16: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):   kultúra. 
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Legenda: 1-divadlo, 2-umenie, 3-história, tradícia, múzeá, pamiatky, 4 a 5 ostatné 

asociácie 
 

 

Graf 17: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):  reklama. 
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Legenda: 1-TV, 2-propagácia, propaganda, 3, 4 a 5-ostatné asociácie 
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Graf 18: Percentuálne výsledky asociácií na podnetové slovo (relevantný 
pojem):   moc. 

 

Moc

31%

9%
6%4%

22%

28% 1
2
3
4
5
6

 
 

Legenda: 1-sila, 2-peniaze, 3-atribúty moci, 4-politika, 5-ostatné asociácie 
 
 

     Grafické spracovanie výsledkov predvýskumu kopíruje už vyššie (podľa tab. 1)  

popísané charakteristiky jednotlivých relevantných pojmov v závislosti od ich 

previazanosti,  vnútornej štruktúry, resp. rozdielov v asociačných spojeniach. Možno 

konštatovať, že niektoré pojmy sú vnímané v kontexte subjektívnych významov 

a predstavujú charakteristické a vzájomné sociálne reprezentácie, ktoré pre 

individuálne vnímanie adolescentov – študentov VŠ sociálneho zamerania môžu 

znamenať spoločne zdieľané významy, resp. pojmy. Pri používaní uvedených 

pojmov je malá pravdepodobnosť, že príde k ich skresleniu, neporozumeniu, 

nedorozumeniu alebo ku konfliktu v komunikácii, resp. k ch rôznej intepretácii. 

Opačne je to pri podnetových slovách (relevantných pojmoch), ktoré majú veľký 

rozptyl asociačných spojení, pri ktorých prevažuje zastúpenie asociácií jedinečných 

a takých, ktoré sú hypofrekventované, t.j. ich frekvencia je menej ako šesť (6) 

asociácií na dané podnetové slovo. 

 

     Významová analýza jednotlivých podnetových slov (relevantných pojmov) dáva 

príležitosť nahliadnúť do  jadra pojmov, ich štruktúry a významových sietí, v ktorých 
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je ukotvený subjektívny význam slov. Pre jednotlivé podnetové slová  nami 

sledovanej skupiny adolescentov sú charakteristické asociácie:  

1. Komunikácia - rozhovor, rozprávanie, dialóg, reč (32%), ľudia, človek (19%), 

médiá, TV (8%). 

2.  Edukácia – vzdelanie (25%), škola (22%), učenie, vyučovanie (9%). 

3.  Relaxácia – odpočinok, oddych (32%), pohoda (9%), posteľ, spať (9%), pláž 

more (4%). 

4.  Ideológia – myšlienky (15%), názor (8%), boh, náboženstvo, viera (7%), idea 

(4%). 

5.  Médiá – TV+rozhlas (46%), informácie (6%), tlač (4%). 

6.  Demokracia – sloboda (36%), ľud, hlas ľudu, vláda ľudu (10%), voľnosť (8%), 

štát (6%), politika (5%). 

7.  Komédia – smiech, úsmev (30%), zábava (14%), humor, vtip, sranda (12%), 

film (8%), postavy komikov (6%). 

8.  Informácia – správa, fakt, údaj, oznam (16%), novosť, novinka (11%), 

poznatok (8%), noviny (8%), internet (5%). 

9.  Socializácia – ľudstvo, človek (17%), zaradenie do spoločnosti (15%), 

prispôsobenie, začlenenie (13%), poľudštenie (5%), skupiny, kolektív (5%). 

10.  Sloboda – voľnosť (38%), sloboda zvierat (6%), sloboda prejavu, sloboda 

tlače (4%). 

11. Hra – deti, detská (24%), zábava (23%), šport, loptové hry (7%), konkrétne 

detské hry (6%), oddych (3%). 

12. Zábava – priatelia (18%), úsmev, smiech (10%), hra (9%), tanec (9%), radosť 

(4%). 

13. Reality show – hlúposť, nuda (24%), konkrétne reality show (21%), TV (5%). 

14. Propaganda – reklama, kampaň (14%), politické režimy (9%), nátlak (5%), 

voľby (5%). 

15. Motivácia – cieľové správanie (11%), úspech (6%), hnacia sila (4%). 

16. Kultúra – divadlo (27%), umenie (14%), históría, tradícia (10%). 

17. Reklama – TV (14%), propaganda (5%). 

18. Moc – sila (31%), peniaze (9%), atribúty moci (6%), politika (4%). 

 

     Tieto výsledky, tak ako už bolo vyššie uvedené, ukazujú, ktoré v predvýskume 

aplikované podnetové slová sú pre sledovanú skupinu adolescentov spoločne 
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zdieľané, podobne v mysli ukotvené a môžu tvoriť základ sociálnych reprezentácií 

tejto skupiny. Ako kritérium  sme si zvolili intenzitu, resp. silu zdieľaných asociácií 

v percentuálnom vyjadrení.  Podľa zvoleného kritériá sú to podnetové slová: č.1 

komunikácia, č.3 relaxácia, č.5 médiá, č.6 demokracia, č.7 komédiá, č.10 sloboda, 

č.18 moc a s určitým odstupom podnetové slová: č.2 edukácia, č.11 hra, č.13 reality 

show a č. 16 kultúra. Predpokladáme, že saturácia pojmov je ovplyvnená vývinovým 

obdobím (komunikácia, sloboda, demokracia)  a výrazne aj sociálnou skúsenosťou 

(médiá, komédia, moc, edukácia, hra, reality show). 

 

     Pri sledovaní frekvencií asociácií typických pre vybrané podnetové slová sme 

sledovali a v grafoch uviedli aj percentá asociácií, ktorých frekvencia bola nižšia ako 

šesť (ostatné asociácie) a tie, ktoré boli individuálne, t.j. jedinečné (ktoré môžu byť – 

mimoriadne vysoko kvalitné, výstredné, inkoherentné – odstredivé alebo 

patologické). Ich zastúpenie je nasledovné: 

1. Komunikácia – jedinečné (14%), ostatné (27%). 

2. Edukácia – jedinečné (16%), ostatné (28%). 

3. Relaxácia – jedinečné (15%), ostatné (31%). 

4. Ideológia – jedinečné (31%), ostatné ( 37%). 

5. Médiá – jedinečné (22%), ostatné (22%). 

6. Demokracia – jedinečné (14%), ostatné (21%). 

7. Komédia – jedinečné (13%), ostatné (17%). 

8. Informácia – jedinečné (25%), ostatné (27%). 

9. Socializácia – jedinečné (19%), ostatné (26%). 

10. Sloboda – jedinečné (29%), ostatné (23%). 

11. Hra – jedinečné (14%), ostatné (23%). 

12. Zábava – jedinečné (24%), ostatné (26%). 

13. Reality show – jedinečné (26%), ostatné (24%). 

14. Propaganda – jedinečné (33%), ostatné (34%).  

15. Motivácia – jedinečné (34%), ostatné (45%). 

16. Kultúra – jedinečné (35%), ostatné (14%). 

17. Reklama – jedinečné (34%), ostatné (47%). 

18. Moc – jedinečné (28%), ostatné (22%). 
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     Pri sledovaní rozdielov v percentách pre jednotlivé podnetové slová sú z hľadiska 

nášho výskumu relevantné najmä tie, kde je viac asociácií, t.j. vyššie percentuálne 

zastúpenie v jedinečných a ostatných asociáciách. Ide najmä o pojmy pri ktorých je 

frekvencia jedinečných a ostatných asociácií spolu (ich súčet) vyššia ako frekvencia 

asociácií, ktoré sú spoločné resp. spolu zdieľané. Sú to podnetové slová: č.4 

ideológia, č.8 informácia, č.14 propaganda, č.15 motivácia a č. 16 reklama. Pre tieto 

slová platí veľký rozptyl asociácií, zrejmá je ich nízka podobnosť, nižšie spoločné 

zdieľanie a porozumenie, tiež rôzne ukotvenie pojmu. Uvedené je  interpretovateľné 

aj v kontexte kognitívnych schém, kognitívnych sietí,  sociálnych reprezentácií 

a predstavuje výraznejšie diferencie medzi adolescentmi sledovanej skupiny 

a znamená to, že tieto pojmy, ktoré tvoria základ ich odbornej profilácie 

a kompetencie, sa ešte len tvoria, budujú a ukotvujú.  

 

ZÁVER 

 
     Predložená štúdia je pilotným projektom štátnej výskumnej úlohy VEGA 

1/3675/06 s názvom Sociálno-psychologické aspekty formovania identity 

adolescentov a zaoberá sa skúmaním sociálnych reprezentácií študentov VŠ, 

zameriava sa na percepciu a prežívanie významov relevantných pojmov 

(podnetových slov – komunikácia,  edukácia, relaxácia, ideológia, médiá, 

demokracia, komédia, informácia, socializácia, sloboda, hra, zábava, reality show, 

propaganda, motivácia, kultúra, reklama, moc), ktoré sú odvodené z funkcií médií 

a ktoré súvisia s cieľom nášho výskumného zámeru. Predvýskumu sa zúčastnilo 143 

študentov a výskumnú metódu tvorili voľné diskrétne a kontinuitné asociácie. 

Výsledky sú čiastkové a v tabuľke a grafoch sú  spracované frekvenčné distribúcie 

voľných kontinuitných asociácií v percentách pre všetky relevantné pojmy.  

     Spracované dáta ukázali, že niektoré pojmy sú pre sledovanú skupinu študentov 

VŠ zdieľané, t.j.  ich percepcia a prežívanie je približne rovnaké, spoločné, majú 

charakter sociálnej reprezentácie (komunikácia, relaxácia, médiá, demokracia, 

komédia, sloboda, moc a tiež edukácia, hra, reality show a  kultúra), ale pre niektoré 

sledované pojmy je  ich význam pre sledovanú skupinu študentov VŠ 

nejednoznačný, ich percepcia a prežívanie nie sú zdieľané, nie sú spoločné, nemajú 
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charakter sociálnej reprezentácie (ideológia, informácia, propaganda, motivácia a  

reklama).  

      Pre ďalšie smerovanie výskumu tvoria predvýskumom získané výsledky vhodnú 

bázu, pretože ukázali aplikovateľnosť metódy voľných diskrétnych a kontinuitných 

asociácií v teréne skúmaného problému, i keď odpoveď na otázku v názve príspevku 

(Sú médiá komédia?) sme nedostali, našli sme cestu, ako sa k nej výskumnou 

prácou priblížiť. Vhodným smerovaním sa ukazuje použitie klastrovej analýzy 

a multidimenzionálneho škálovania ako neparametrických štatistických metód 

kvalitatívnej analýzy, ktoré nám umožnia zachytiť prepojenie sledovaných 

relevantných pojmov (podnetových slov), ich zosieťovanie a identifikáciu spojení, 

ktoré majú vplyv na správanie jedinca. 

     V našom výskume sme sa zamerali na identifikáciu mentálnych a sociálnych 

reprezentácií relevantných  pojmov, pričom budeme predpokladať štatisticky 

významné rozdiely v percepcii sledovaných pojmov v závislosti od individuálnych 

skúseností ako aj interpohlavných, interskupinových, personálnych  a vekových 

diferencií adolescentov. Cieľom výskumu bude modelovať mentálne a sociálne 

reprezentácie sledovaných pojmov a poskytnúť  mentálny obraz, mentálne 

reprezentácie  pojmov v sémantickom poli osobnosti. 

     Uvedené indikuje význam sociálnej skúsenosti, sociálneho priestoru a kultúry pri 

tvorbe mentálnych reprezentácií sledovaných pojmov a sémantický posun, ktorý je 

týmto spôsobený (Štěch, 1998). Sémantické posuny, ktoré vyššie uvedená analýza 

ponúka, umožňujú nahliadnúť do subjektívnych významov, pojmov adolescentov 

a sprostredkúvajú informácie o mentálnych a sociálnych  reprezentáciách, 

prostredníctvom ktorých vyjadrujeme svoje postoje, hodnoty, presvedčenia v rámci  

sociálnej skupiny, ktoré nám umožňujú vzájomnú komunikáciu, zároveň orientáciu a  

aj možnosť utvárať materiálny a sociálny svet.  

     Praktický význam našich zistení vidíme v možnosti identifikácie subjektívnych 

významov, vo vystihnutí zážitkovej stránky psychiky a v možnosti nahliadnuť do 

reálnych mentálnych reprezentácií rôznych pojmov v teréne sociálnych skupín. 

Poznatky takto ziskané sú nevyhnutnou informačnou bázou pre tvorbu prostredia 

priateľského k človeku, pre individualizáciu vzdelávania a pre cielenú tvorbu 

nových edukačných programov (Fichnová – Šramová, 2002), ako aj  vo vzťahu 

k masmediálnej a marketingovej produkcii.  
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Keď v komunikácii platí, že porozumenie je všetkým, sú poznatky získané 

metódou voľných diskrétnych a kontinuitných asociácií inšpiratívne a vhodné (1) na 

pohľad do intímnej sféry ľudskej mysle, ukazujú ako zvýšiť porozumenie 

a zrozumiteľnosť masmediálnych a marketingovo komunikačných posolstiev a  (2) 

zamyslenie, ako postupovať v edukačnom procese prípravy odborníkov na 

marketingovú a masmediálnu komunikáciu. 
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REALITA, MEDIÁLNA REALITA A REALITA REALITY TV 

REALITY, MEDIA REALITY AND REALITY OF REALITY TV 
 

Peter  Mikuláš 
 
 

ABSTRAKT: Autor sa v tejto práci venuje problematike vzťahu objektívnej reality a jej modalít 
vzniknutých jej aplikáciou a transformáciou do prostredia masových médií, osobitne televízie a filmu. 
Autor sa ďalej venuje žánrom reality TV (špeciálne reality show) a ich vzťahu s vonkajšou realitou. 
Cieľom tejto štúdie je ozrejmenie terminológie a explikovanie vzťahov medzi realitou, mediálnou 
realitou a realitou reality TV. Kľúčovou otázkou je, do akej miery je mediálna realita autonómna, resp. 
závislá od transformačných faktorov masových médií. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Realita. Médium. Mediálna realita. Televízia. Reality TV. Reality show. 
Transformácia reality. Virtualita. 
 
 
ABSTRACT: Autor considers relationship between objective reality and it´s modification in the space 
in mass-media, especially in the television and movies. Unique kind of this modification is represented 
by reality TV genres. Aim of this study is definition and undestanding of relationships between reality, 
media reality and reality of reality television. The most important question is autonomy/ dependency of 
media reality, depended on transformational factors of mass-media. 
 
KEY WORDS: Reality. Medium. Media Reality. Television. Reality Television. Reality Show, 
Transformation of Reality, Virtuality.  
 
 
 
 

ÚVOD 
 
     Vzťah reality a mediálnej reality predstavuje kľúčový problém mediálnych štúdií. 

Predmetná plocha je široká nielen čo do rôznosti foriem (spracúvania vonkajších 

podnetov médiami), ale predovšetkým predstavuje dynamicky sa rozvíjajúci priestor. 

Niektoré prístupy na vysvetlenie reprezentácie reality v mediálnom priestore už boli 

prekonané. Za najvhodnejší návod na  porozumenie súvislostí možno považovať 

Jeana Baudrillarda a jeho teóriu o simulakrách a hyperrealite. 

     Text má logickú následnosť zrejmú z názvu. Od najvšeobecnejšieho – v našom 

prípade samotnej reality ako takej – postupuje ku konkrétnejšiemu – mediálnej 

realite. Je zaujímavé, že logika tohto vzťahu, ktorý by sme z ontologického hľadiska 

jednoznačne určili ako vzťah nadradenosti prvého nad druhým, sa v dnešnej dobe 

radikálne mení a – povedané Jeanom Baudrillardom – smeruje k narastajúcej 

prevahe mediálnej reality nad skutočnosťou. V poslednej časti práce sa budeme 

venovať špeciálnemu prípadu mediálnej reality – mediálnej realite reality TV.  

 

 77



(KO) MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií. 
Kapitola 1: MÉDIÁ, KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ. 

 

                                                

 
REALITA 

 

     Otázka „čo je to realita?“ tvorí, či už explicitne alebo implicitne, súčasť alebo 

dokonca jadro každej filozofie, ale kľúčovou je aj na individuálnej rovine, pretože jej 

pochopenie jednotlivcom vyjadruje jeho individuálny existenciálny pocit 

a umiestnenie v rámci univerza alebo temporality. Možno dokonca povedať, že niet 

výpovede o svete bez implicitného zahrnutia chápania pojmu reality. Určitý stupeň 

porozumenia reality tvorí paradigmu doby, ktorej sa prispôsobuje myslenie hlavného 

prúdu našej spoločnosti.  

     O pojme realita možno uvažovať v zásade z dvoch rôznych pohľadov:  

metafyzicko-ontologického a gnozeologického.  

     Z gnozeologického hľadiska môžeme rozlíšiť dva významy slova realita1, 

rozdelené predovšetkým v závislosti od vzťahu k ľudskej kognícii: 

 

1. Je to všetko, čo existuje, pričom to nemusíme poznať alebo rozumieť tomu 

(realita o sebe) 

2. Všetko, o čom vieme, že nás obklopuje v našom svete a nejakým spôsobom 

to poznáme (realita pre nás) 

 

     V prvom zmysle nie je kritériom pre realitu naše poznávanie – realita je tu 

objektívne, nezávisle na našom vedomí. Uvažovanie nad realitou v tomto zmysle je 

významné skôr pre metafyziku než pre každodennú prax. V druhom zmysle 

predstavuje realita oblasť dostupnú pre naše poznávanie – primárne zmyslové alebo 

intuitívne, ale sekundárne aj rozumové. V tomto zmysle realita predstavuje oblasť 

nášho poznávania, s ktorým nás spája náš vzájomný každodenný styk, je to svet, 

o ktorom nepochybujeme, základ každodenného života aj vedy, ktorý je 

v paradigmách našej doby v podstate nespochybniteľný.2

     Realita je svet, v ktorom žijeme náš každodenný život. Je to okolie našej mysle, 

ktoré nás fascinuje svojimi mnohorakými podobami. Na rozdiel od zvyšku živočíšnej 

ríše však nie sme do nej pasívne „vhodený“, ale práve naopak – transformujeme jej 
 

1Opačný názor predstavuje solipsizmus, podľa ktorého nie realita je kritériom pre človeka, ale človek 
je kritériom pre realitu. 
2 Známymi výnimkami v minulosti sú Platón alebo Budha. Kontemplatívne sa k tomuto problému 
postavil aj film Matrix, ale len na úrovni filmovej fikcie. 
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univerzum do rozličných sfér našich životov: do svojich hodnôt, ideálnych vzorov, do 

vlastného myslenia, ale aj do umenia alebo do prostredia masových médií. Realita je 

vždy sviežim prameňom, záchranou pred zvrchovanou fikciou, ktorá mnoho krát stojí 

len na umelo vykonštruovaných základoch, ktorým chýba  interaktivita s prúdom 

života. 

 

MEDIÁLNA REALITA 
 

     Ľudský druh (v intenciách evolucionizmu) od počiatkov svojej existencie bol 

nielenže schopný v realite prežiť tak, ako sa to darilo a darí mnohým iným druhom 

živočíchov, ale navyše nadobudol revolučnú schopnosť cudziu iným typom 

organizmov – spracovávať realitu, uchopiť ju a dokonca ju aj ohýbať podľa vlastných 

predstáv a potrieb. Naša realita nie je uzatvorená, ale otvorená, nie je obmedzená, 

ale nekonečná čo do možností.  

     Ak sa spracúvanie reality deje v rámci jedného človeka, možno hovoriť 

o intramediálnej forme reflexie. Uvažovanie nad realitou v týchto intenciách (teda bez 

akejkoľvek formy výstupu) by neprinieslo ľudstvu nič pozitívne. Bolo potrebné 

uskutočniť ďalší objav – objav výstupu myšlienok indivídua, jeho sprostredkovanie 

ostatným členom spoločenstva, ktorý vytvoril vstupnú bránu z ríše prírody do ríše 

ľudstva, a tým vytvoril kultúru. Človek sa stal človekom až vtedy, keď dokázal 

reflektovať okolitý svet,  keď dokázal o tejto reflexii referovať ostatným členom svojho 

spoločenstva.  

     Zdá sa, že oba tieto objavy – myšlienková reflexia i komunikácia – boli 

uskutočnené súčasne alebo takmer súčasne. Z komunikologického hľadiska stojí toto 

obdobie niekde na polceste medzi obdobím používania znakového systému 

dorozumievania a objavu reči. Oba tieto pionierske komunikačné systémy boli 

mediálnymi systémami, a tak realita, ktorú referovali, už bola sprostredkovaná, čiže 

už v tejto fáze môžeme hovoriť o mediálnej realite. Vďaka tomu sa množina 

spoznateľnej (uchopiteľnej) reality ľudí rozrástla mimoriadne prudko, a to na jednej 

strane čo do množstva informácií, s ktorými sa bolo možné oboznámiť, a na strane 

druhej ľudia pokorili časový zákon „tu a teraz“ (platný pre plynutie prírody), keďže boli 

schopní referovať aj o realite minulých generácií, resp. projektovať realitu 

nasledujúcich generácií.  
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     Zdá sa, že vynájdením komunikácie a prvých mediálnych systémov boli všetky 

okolnosti nastavené tak, aby sa mediálne systémy v dejinách ľudstva neustále 

vyvíjali do nových a dokonalejších foriem. Ľudstvo objavilo (jaskynné) kresby, písmo, 

prenosné médiá, oveľa neskôr kníhtlač, film, médiá s vysielaným signálom 

a napokon – celkom nedávno – zosieťované a plne interaktívne počítačové systémy, 

ktoré zrejme v skorej budúcnosti vytvoria bránu do dnes ešte neznámych virtuálnych 

svetov. Tým sa pasívne postavenie indivídua bombardovaného množstvom 

mediálnych obsahov radikálne zmení na plne aktívne. Veľmi všeobecne však 

môžeme povedať, že hlavné problémy týkajúce sa mediálnej reality pretrvávajú 

v určitých obmenách už od samotných počiatkov mediovania reality a v hlavných 

rysoch pretrvajú aj do budúcnosti. 

     Zdá sa, že ľudia tým, že realitu spracúvajú, inklinujú k jej deformovaniu 

a manipulovaniu. Marvin Minsky v tejto súvislosti prichádza s názorom, že „naše 

mozgy sa v priebehu evolúcie stali príliš komplikované na to, aby im stačil svet taký,  

aký je“3.  Preto vytvorili kultúru, vyhľadávajú umenie, ale aj zábavu. Výborným 

nosičom pre rôznorodé zábavné obsahy sa v 20. tom storočí stali masové médiá, 

predovšetkým televízia. 

     Masové médiá zaujímajú voči realite špecifické postavenie. Médiá, predovšetkým 

audiovizuálne, si od čias svojho vzniku robili nároky na verné zobrazovanie reality. 

Veď už prvé filmy bratov Lumiérovcov  nie sú ničím iným, než snahou verne preniesť 

dianie, resp. určité kľúčové okamihy diania z vonkajšej reálnej skutočnosti do 

kinosály, teda z prostredia „tam“ a „niekedy“ do prostredia „tu“ a „teraz“. Efekt týchto 

krátkych filmov bez strihu a pohybu kamery bol pre vtedajších divákov pôsobivý 

a bez zveličovania možno povedať, že objav a rozšírenie filmu znamenalo radikálny 

obrat v našom videní a chápaní sveta, ako aj redefinovanie postavenia zábavy a jej 

miesta v našich životoch. Veľmi veľkú úlohu pritom zohrali jedinečné výrazové 

možnosti tohto – Mc Luhanom povedané – extrémne horúceho média, vytvorenie 

akéhosi nášho tretieho oka, virtuálneho okna do diania, ktoré bolo dovtedy ovládané 

monopolom „skutočného“ sveta; oknom do diania, ktoré bolo dovtedy takpovediac 

„neuchopiteľné“ vo svojej odkrytosti a „prístupné“ len v umeleckom prejave, nie 

v priemyselnej reprodukovateľnosti. Túto tendenciu doviedla do extrému digitalizácia, 

ktorá odbúrala tradičné limity „dekadentnosti“ reprodukcie, vďaka čomu už 

 
3 MINSKY, M.: Konštrukcia mysle. Bratislava: Archa, 1996, s. 21. 
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reprodukcia nie je obmedzovaná vertikálnym ochladzovaním sa média súvisiacim 

s hromadiacim sa informačným, sémantickým a technologickým šumom. Tak 

reprodukcia môže pokračovať do nekonečna, a to čo do kvantity, tak aj do 

reeditovania sérií.  

     Keď bolo prvé filmové publikum nasýtené novotou technického vynálezu, museli 

filmoví tvorcovia hľadať spôsoby, ako film v najvšeobecnejšom zmysle zatraktívniť. 

S týmto posunom sa napokon môžeme stretnúť pri vývoji každého mediálneho, ale aj 

umeleckého výrazového systému. Postupným vývojom filmových vyjadrovacích 

prostriedkov vznikol hraný film so svojimi špecifickými naratívnymi postupmi, ďalej 

boli objavené zákonitosti strihovej skladby i emocionálneho pôsobenia rozličných 

veľkostí záberov a pod.  

     Z hľadiska nášho predmetu možno konštatovať, že film sa vedome a celkom 

účelovo vzdialil od svojho prvotného poslania, verného zobrazovania 

nekonštruovanej skutočnosti. Toto odcudzenie si už v jeho skorých počiatkoch 

uvedomil aj ruský režisér Dziga Vertov (1896 – 1954), ktorý sa svojím konceptom 

Kino Oko pokúsil o nové pochopenie úlohy filmu, ktorú nachádza v priamom 

sprostredkovaní reality. Vertovov film Muž s kinoaparátom (1929) možno, pri určitej 

dávke zjednodušenia, nazvať prvým pokusom o reality dokument. Dziga Vertov sa 

pokúsil „ohriať“ „schladené“ filmové médium na čo najvyššiu teplotu – bez 

patetickosti, štylizácie a predovšetkým bez veľkých nárokov. Médium však už z jeho 

prirodzenosti, ako si neskôr bližšie ukážeme, nemožno „zahriať“ na rovnako vysokú 

„teplotu“, ako je „teplota“ okolia. Kino Oko možno oceniť z historického hľadiska ako 

filmovú avantgardu, z formálneho hľadiska však narazil na určité principiálne hranice, 

ktoré v ich podstate nemohol prekročiť. Inak to nebude ani s inými konceptmi snahy 

médií o verné zobrazenie reality.  

     Dôvody, prečo to tak je, možno nájsť už u Platóna, v jeho Podobenstve o jaskyni. 

Vôbec to však neznamená, že snaha o Kino Oko alebo podobné koncepty by boli 

nezdarmi nehodnými spomenutia. Práve naopak – je potrebné ich správne explikovať 

a vysvetliť ich umiestnenie v rámci mediálnej reality. 

     Podobenstvo o jaskyni je unikátnym myšlienkovým konštruktom s univerzálnou 

platnosťou. Umožňuje nám nahliadnuť principiálnu odstupňovanosť jednotlivých rovín 

poznávania a závisle na tom aj jednotlivých úrovní reality. Čokoľvek, čo je 

akýmkoľvek spôsobom mediované, je v intenciách tohto Platónovho konštruktu len 

„tieňom“, resp. v dnešnom slovníku projekciou dokonalého. Platón sa nazdával – 
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a na tomto mieste proti nemu ťažko niečo namietať – že výhradne pomocou 

projekcie nikdy nie sme schopní s určitosťou povedať, ako je to s predlohou, lebo 

v procese mediácie sa nevyhnutne upúšťa od jej podstatných prvkov a určení. 

Celkom na okraj treba spomenúť, že pre Platóna bolo určitou formou mediácie aj to, 

čo dnes považujeme za skutočnú realitu. 

     Problém vzťahu medzi skutočnosťou a jej zobrazením bol teda evidovaný už 

v antike. Jeho riešenie však až do éry masových médií ostávalo viac-menej súčasťou 

intelektuálneho záujmu pomerne úzkej skupiny teoretikov umenia a filozofov. Práve 

príchod masových médií znovu objavil tento problém a nastolil ho pálčivejšie ako 

čokoľvek predtým. Tento problém sa totiž už viac netýkal len úzkej skupiny 

mysliteľov, ale tento raz už celej spoločnosti a všetkých jej členov.  

     V rámci mediálnych štúdií sa problému uchopovania skutočnosti prostredníctvom 

znakových systémov médií venujú tzv. teórie reprezentácie reality v masových 

médiách. Teórie mediálnej reprezentácie reality sa podľa Stuarda Halla členenia na 

konštrukcionistické, intencionálne a reflexívne. Konštrukcionistická teória 

reprezentácie reality súvisí s postmodernou diskusiou o schopnosti masových médií 

zobrazovať vonkajšiu realitu. Vychádza z predpokladu, že bezprostredné zobrazenie 

vonkajšej reality prostredníctvom médií nie je možné. Napokon takémuto 

„bezprostrednému“ zobrazovaniu protirečí i samotný pojem médium, ktorý vyvoláva 

predstavu medzi člena alebo sprostredkovateľa medzi dvoma stranami. Keďže teda 

cez médiá nevedie priama cesta k vonkajšej skutočnosti, tieto musia realitu zákonite 

organizovať prostredníctvom rôznych kódov. Principiálna neschopnosť masových 

médií zobrazovať nesprostredkovanú realitu chápe konštrukcionistická teória 

reprezentácie reality ako danosť, v žiadnom prípade nie ako niečo dysfunkčné, niečo, 

čo by pri ideálnej funkcii komunikátora a média mohlo byť „opravené“.  

     Hovoriť o mediovanej realite len ako o redukcii alebo erózii skutočnej reality (čo by 

mohlo vyplynúť zo zjednodušenia či vulgarizácie Platóna) by bolo príliš 

zjednodušujúce. Napriek tomu, že tento proces má určitý horizontálny charakter, 

nemá priame lineárne smerovanie, aké možno spozorovať v Podobenstve o jaskyni. 

Redukcia kvantity oznámení je len jedným z charakteristických znakov tohto procesu, 

ktorý možno označiť ako transformáciu vyselektovanej reality do prostredia médií. 

Popri spomínanej kvantitatívnej redukcii dochádza v tomto procese k dvom ďalším 

významným transformáciám: k technologickej a semiotickej. Guru mediálnych štúdií 

Marshall McLuhan v tejto súvislosti tvrdí, že už samotné médium je správou („The 
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Medium Is The Message“), teda nielen mediovaný komunikát je správou, ale už jeho 

samotná prítomnosť v prostredí toho-ktorého masmédia nám „niečo“ referuje. Žiadna 

správa sprostredkovaná prostredníctvom média nie je sterilnou správou (správou ako 

takou), ale správou na spôsob daného média. Komunikačné prostriedky nie sú 

neutrálnymi prostredníkmi správ, ale majú zásadný vplyv na ich obsah a štruktúru, 

dokonca aj na postoj recipientov k nim. Najmarkantnejším dôsledkom vyplývajúcim 

z takéhoto pochopenia médií je ich rozdelenie podľa (sociálnej) dôležitosti 

(mienkotvorné, bulvárne, príposluchové, relaxačné atď.). 

     Technologickou transformáciou sa myslí (nevyhnutné) zakódovanie mediovaných 

obsahov do prostredia toho ktorého masmédia, ďalej spôsob jeho prenosu 

prostredníctvom určitého kanála a napokon rozkódovanie potenciálnym príjemcom. 

Technologická transformácia je „vpasovanie“ zamýšľaného komunikačného obsahu 

do technologického prostredia komunikačného kanála. Napríklad v prípade televízie 

môžeme hovoriť o vstupných technologických zariadeniach, ako kamera, záznamové 

médium a strižňa (zakódovanie), o terestriálnej, satelitnej alebo digitálnej technike 

prenosu (kanál) a o televíznych prijímačoch, ako o výstupných zariadeniach 

príjemcov (rozkódovanie).  

     Pri semiotickej transformácii v podstate môžeme ostať pri identickej terminológii 

kódovanie – prenos – rozkódovanie. Semiotická transformácia je procesom 

kódovania významov a významových celkov do média zo strany vysielateľa alebo 

tvorcu, vloženie týchto celkov do komunikačného kanála a napokon ich rozkódovanie 

na strany príjemcu. Pri semiotickej transformácii sa mnoho krát stretávame so 

snahou (a zároveň s nevyhnutnosťou) vysielateľov alebo tvorcov pridať do 

mediálnych obsahov subjektívne aspekty, zväčša za účelom sprehľadnenia, 

zjednodušenia, propagácie, dovysvetlenia, skratky a pod. Semiotickú transformáciu 

bravúrne zvláda hollywoodsky film, ktorý vyvinul špecifický – „remeselný“ – filmový 

jazyk natoľko univerzálny, že je medzinárodne a medzikultúrne dostatočne 

rozkódovateľný, a preto mimoriadne vhodný ako nosič globalizačných a iných 

kľúčových významov a hodnôt západnej kultúry. 

     Prirodzene, proces transformácie vyvoláva obavy zo vzniku informačného šumu či 

už technologického, alebo semiotického, ktorý môže nastať na ktoromkoľvek stupni 

mediácie (nesprávne zakódovanie myšlienky, výpadok signálu na prenosovej trase, 

nepozornosť diváka a pod.). Informačný šum je neoddeliteľnou súčasťou 

komunikácie. Je možné ho eliminovať do určitej miery (čiže relatívne – vzhľadom na 
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vlastnosti daného mediálneho systému), ale nikdy nie absolútne (vzhľadom na mimo 

mediálnu skutočnosť). Informačný šum len podčiarkuje principiálny rozdiel, 

ontologickú odstupňovanosť vzťahu medzi realitou a mediálnou realitou.    

     Mediálna realita však neodkazuje vždy (resp. zväčša neodkazuje) na priame 

prepojenie so skutočnou realitou. Podľa Umberta Eca charakteristickým znakom 

masových médií už od Gutenbergovho objavu je prispôsobovanie sa vkusu publika. 

Táto intencionalita mala za následok vznik tzv. kultúrneho priemyslu. V týchto 

intenciách médiá od čias žltej žurnalistiky redefinovali svoje miesto v spoločnosti 

a stali sa z nich (popri transformujúcej sa dôležitosti iných funkcií) šíritelia 

entertainmentu – zábavy v najširšom zmysle, a to predovšetkým na úkor prvotnej 

úlohy – informovať verejnosť. Zábavná funkcia médií sa zväčša ukázala ako kľúčová 

pre ich samotnú existenciu. Dnes, na začiatku 21. storočia, médiá stále viac tendujú 

k presadzovaniu entertainmentu vo svojom priestore. Keďže priestor pre zábavné 

vysielanie je obmedzený, musí sa tak diať na úkor iných funkcií médií. A tak sa 

funkcia médií informovať (information) transformuje na informovať + zabávať 

(infotainment), úloha komerčnej reklamnej prezentácie (advertisment) sa mení na 

propagovať + zabávať (advertainment) a pod. Zdá sa, že prípona „-tainment“ je 

vyjadrením gradujúcej globalizačnej tendencie v priestore masmédií, končiacich 

možno niekde v absurdných mantineloch tzv. smiechotizácie4. 

     Prečo došlo k  „obratu“ od serióznosti k zabávaniu? Odpovedí je niekoľko. 

Nadvládu zábavy možno chápať ako úspech a presadenie sa kultúrneho priemyslu, 

ktorý sa – tak ako každý iný priemysel – musí riadiť zásadou dopyt/ponuka.  Korene 

záujmu o konzumáciu zábavy možno nájsť v ďalekej minulosti, pričom možno začať 

už spomínaným antropologickým stanoviskom Marvina Minského. Iný prístup 

k tomuto problému otvára tzv. ikonománia, presýtenosť obrazmi – či už statickými 

alebo dynamickými. V každodennej záplave nespočítateľného množstva obrazov 

z celého sveta sa potápame ako v bezodnom mori. Jediným východiskom je selekcia 

dôležitého a nedôležitého, (vizuálne) zaujímavého a nezaujímavého. Stávame sa 

imúnnymi voči tichosti a dožadujeme sa extrémností a hluku v najširšom zmysle. 

Z hľadiska nášho konzumného apetítu nemá ticho a každodennosť žiadnu hodnotu. 

Neprejavujeme po nich dopyt, a tak ich existenciu neodzrkadľuje ani ponuka médií. 

 
4 Viac o smiechotizácii: STADTRUCKER, Ivan: „Cirkus Európa“ alebo „Cirkus Glóbus“? In: Žilková, 
Marta (ed.): Vplyv globalizácie na mediálnu kultúru. Nitra: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, 
2006, s. 247 – 253. 
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Každodennosť ustupuje konštrukciám, realita ustupuje manipulácii, seriózna „nuda“ 

ustupuje zábave bez nárokov na tvorbu vyššej kultúry. 

     Opäť sa možno vrátiť k príkladu hollywoodskeho filmu. Jeho príbehy sú len 

zriedka inšpirované skutočným životom. Žriedlom inšpirácie je spravidla fantázia 

a predstavivosť scenáristov a spisovateľov. Vďaka využitiu vyspelých technológií 

a remeselnej dokonalosti realizačných štábov sa vytvára skutočnosť, o ktorej divák 

a priori vie, že je iluzórna. Celý tento zdroj mediálnej reality možno nazvať 

imaginaritou, pretože odkazuje na niečo, čo v skutočnej realite nie je prítomné, a tým 

konštruuje mediálnu realitu bez priameho prepojenia so skutočnou realitou. 

Imaginarita odzrkadľuje nekonečnú ľudská predstavivosť. Je to relatívne samostatný 

svet, ktorý je potrebné vymedziť voči skutočnej realite ako jedinečnú dimenziu.  

 

     Schematicky preto možno načrtnúť: 

 
 

 

     Z uvedeného možno vyvodiť, že medzi vonkajšou realitou a mediálnou realitou 

principiálne nemôže byť transparentný vzťah. Mediálna realita nie je zrkadlovým 

odrazom skutočnosti, pretože do svojho obsahu v procese transformácie vždy 

pridáva aj niečo navyše, ale popritom aj oberá mediované obsahy o určité 

informácie, resp. ich selektuje na základe techník ako gatekeeping, agenda setting 

alebo framing. Okrem toho len veľmi ťažko (ak vôbec) možno nájsť mediálne 

oznámenia, ktoré sú zakotvené len v samotnej vonkajšej realite. Napr. oznámenie 

o problémoch nejakej školy sa netýka až tak danej školy, ako skôr školstva vo 

všeobecnosti, dôležitosti vzdelávania a v konečnom dôsledku transcendentália 
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múdrosti. Médiá majú teda tendenciu pridávať k strohým správam dodatky, 

z jednoduchých a konkrétnych udalostí nastoľovať agendu pre celospoločenské 

diskusie. Idey, ktoré nemožno sprostredkovať priamo, potrebujú nejaké nosiče. 

A týmito nosičmi sú práve mediálne komunikáty.  

     V praxi je však ideálny súlad medzi množstvom „obrazov“ o určitej udalosti a jej 

skutočnou hodnotou len málo pravdepodobný. Za určitých okolností, napr. 

počas monotónneho diania v reality show, médium vytvára veľké množstvo obrazov 

a malé množstvo dôležitých udalostí. Dôsledkom je zosilnenie editorskej prítomnosti, 

„znaratívnenie“ výsledného textu. Druhým hraničným prípadom je veľká dôležitosť  

udalostí a malé množstvo dostupných obrazov. Ako príklad možno uviesť autentické 

zábery z vojen, živelných udalostí, krajných situácií v životoch celebrít a pod. 

Dôsledkom je intenzívna redundancia niekoľkých málo získaných obrazov, resp. 

využitie kreatívnych rekonštrukčných techník.5

     Pri mediácii dochádza k zmene množstva informácií v komunikovanom oznámení, 

k  zmene ich vlastností a framovania dôležitosti určitých oznámení a ich 

uprednostňovania, resp. ignorovania v rámci komunikačného mixu. Ten možno 

bližšie rozčleniť na mix jednotlivého média, triedy masmédií, ako aj celkový 

komunikačný mix v rámci určitého regiónu, štátu, ale v konečnom dôsledku aj celej 

„globálnej dediny“. V prvom prípade dochádza ku kvantitatívnym, v druhom 

ku kvalitatívnym transformáciám reality.    

     V súvislosti s kvantitatívnymi zmenami môžeme hovoriť o uplatňovaní nástrojov 

gatekeepingu. Jeho princípom je stráženie strategicky dôležitej vstupnej brány do 

mediálneho priestoru, a to podľa rozličných kritérií rôznej závažnosti. Gatekeeperské 

záujmy možno rámcovo rozdeliť na záujmy vysielateľov, vlastníkov médií, dôležitých 

zadávateľov inzercie a v tejto súvislosti môžme hovoriť aj o niektorých formách 

cenzúry. Všetky spomenuté skupiny majú záujem zabrániť niektorým nepohodlným 

informáciám vstúpiť do mediálneho priestoru, a tým neumožniť ich zverejnenie. 

„Zatvorenie“ brány sa môže udiať za dramatických, ale aj celkom obyčajných 

udalostí.  

     V procese gatekeepingu nevyhnutne dochádza k určitému nesúladu 

(nekorešpondencii) udalostí v skutočnej realite voči ich zastúpeniu v mediálnom 
 

5 Na zaujímavý prípad v tejto súvislosti upozorňuje Ignacio Ramonet v knihe Tyrania médií: aféra 
prezidenta Billa Clintona so stážistkou Monikou Lewinskou. V tomto prípade televízia ako audio-
vizuálne médium zúfalo zápasila s printovými médiami a internetom a ťahala za kratší koniec, pretože 
jej chýbali akékoľvek obrazy.  

 86



(KO) MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií. 
Kapitola 1: MÉDIÁ, KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ. 

 

                                                

prostredí. Inými slovami, nie všetko dôležité, čo sa v realite udeje, nájde svoje 

náležité umiestnenie v prostredí mediálnej reality. Odpovede na otázky, aké sú 

kritériá tohto výberu a aké je jeho praktické uskutočňovanie, predstavujú kľúčové 

problémy tejto kategórie mediálnych štúdií. 

     V súvislosti s kvalitatívnymi zmenami informácií v komunikačnom oznámení 

hovoríme o uplatňovaní mediálnych nástrojov ako agenda-setting, agenda-cutting, 

framing a skrytá persuázia (vedúca až k potenciálnej manipulácii).  

     Predovšetkým (ale nie len) mienkotvorné médiá majú tendenciu určité oznámenia 

alebo ich konglomeráty zvýrazňovať a prostredníctvom nich nastoľovať témy 

(agendu), ktoré zaujmú celú spoločnosť. A tak sa relatívne marginálne udalosti 

stávajú top udalosťami a v programovej štruktúre zaberajú miesto oveľa dôležitejším 

oznámeniam, čím v konečnom dôsledku skresľujú realitu. Opačným procesom je 

agenda-cutting, čiže „zrezávanie“ agendy alebo marginalizovanie skutočných 

problémov na úkor iných informačných konglomerátov.6  

     Framing je mediálna technika, pomocou ktorej sa rôzne udalosti zabaľujú do 

rozličných semiotických štruktúr. Nie až tak samotný obsah správy, ale práve tento 

semiotický „obal“ sa pre jej porozumenie recipientmi stáva kľúčovým. Z tohto 

hľadiska nie výber správy, ale jej spracovanie je základným kritériom komunikácie. 

Keďže techniky framingu sa mnohoročnou existenciou médií značne zdokonalili a 

prepracovali, majú médiá pomocou rôzneho prifarbovania udalostí schopnosť 

modifikovať ich samotný zmysel, a tak dokonca celkom zmeniť prvotný zmysel 

oznámenia. Framing a agenda-setting sú obzvlášť aktuálne počas vojenských 

konfliktov, politických či iných kampaní alebo volieb.  

     Po stručnom vysvetlení procesov sprevádzajúcich vznik jednotlivých komunikátov 

(spolu)vytvárajúcich mediálnu realitu, možno prikročiť k jej samotnej definícii. 

Mediálna realita predstavuje priestor pre transformáciu skutočnej reality a autorskej 

imaginarity na ich projekciu „do“ a „z“ prostredia masových médií. Hoci táto projekcia 

má neautentický charakter, zároveň obsahuje tendenciu vytvárať u auditória 

presvedčenie o autentickom styku so skutočnou realitou.7 Keďže mediálna realita 

nemôže byť objektívna (v zmysle objektívnosti skutočnej reality), musí obsahovať 

 
6 Ako príklad možno opäť uviesť prípad Billa Clintona. Viacerí autori (napr. Ramonet) sa domnievajú, 
že skutočným dôvodom  nastolenia agendy vojnového konfliktu s Iránom (agenda-setting) bola snaha 
o marginalizáciu (agenda-cutting) sexuálneho škandálu Lewinská. 
7 A to aj napriek tomu, že je len málo ľudí, ktorí sú ochotní si to priznať. Týmto paradoxom sa zaoberal 
W. P. Davidson vo svojom koncepte The 3rd person effect (Teória tretej osoby).  
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určitú mieru fiktívnej imaginarity. Táto je najbadateľnejšia pri štylizovaných formách 

televíznych komunikátov8 (hraný film, inscenácia, sitcom, telenovela a pod.), menej 

nápadná pri komunikátoch, ktorých obsah je založený na faktoch9 (televízne správy, 

reportáže, dokumenty, magazíny a pod.) a relatívne najmenej nápadná pri 

komunikátoch s charakterom priamej mediácie reality10 (reality dokumenty, 

docusoap, gamesoap, široká škála programov, pri ktorých sa využívajú skryté 

kamery, domáce videá, reality show a rôzne zmiešavania týchto programov s 

„tradičným“ vysielaním). 

     Z uvedeného možno usúdiť, že mediálna realita nie je ničím pôvodným 

v porovnaní so skutočnou realitou a z tohto hľadiska je len niečím sekundárnym, 

čomu by nikdy nemal byť priznaný status autonómnosti. Vo svetle nesmiernej moci 

elektronických médií a najnovších mediálnych vývojových tendencií (ktorých 

konečným dôsledkom zrejme bude virtuálna realita pôsobiaca na všetky zmysly) sa 

však jednosmerná závislosť mediálnej reality na skutočnej realite môže nielen 

negovať, ale dokonca môže dôjsť k zmene vzťahovej orientácie. Mediálna realita sa 

potom môže stať primárnym zdrojom poznania a skúsenosti, na ktorom objektívna 

realita iba participuje.  

     Príkladov na takýto vzťah môžeme nájsť hneď niekoľko. Už v roku 1902 prišiel 

filmový mág George Meliése so strategickou myšlienkou, ako predbehnúť 

konkurenciu. Udalosťou číslo jeden v tom čase bola korunovácia anglického kráľa 

Eduarda VII., ktorú bolo prísne zakázané filmovať, a ak by aj nebolo, vtedajšia 

filmovacia technika potrebovala oveľa silnejšie svetlo, ako vnútri katedrály vo 

Westminster Abbey. Meliésovi sa však predsa len podarilo danú udalosť zachytiť na 

film a k obecenstvu sa dostala súbežne s korunováciou. Ako to dokázal? Veľmi 

jednoducho: udalosť zinscenoval a natočil niekoľko týždňov pred samotnou 

korunováciou, a to s pomocou anglického ceremoniára a s hercami náhodne 

podobnými anglickej kráľovskej rodine. A problém závislosti skutočnej reality od 

mediálnej reality nadobúda konkrétnejšie kontúry. Pre divákov filmu Korunovácia 

kráľa Eduarda VII. otázka vskutku jednoduchá: videli realitu, videli danú udalosť tak, 

ako sa skutočne stala. To, že išlo zrejme prvú mediálnu manipuláciu (akokoľvek 

 
8 V angličtine sa používa pojem Popular Fictional Television. 
9 Popular Factual Television 
10 Reality TV, resp. Reality Television. 
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neškodnú v porovnaní s manipuláciami obrích ideológií) sa publikum dozvedelo až 

dodatočne.  

     Ďalším, pre zmenu skôr hypotetickým príkladom primátu mediálnej reality pred 

skutočnou realitou, môžu byť americké výpravy na Mesiac v 60. rokoch a ich 

zobrazenie v médiách. Krátko po týchto významných udalostiach 20. storočia sa 

objavili špekulácie o tom, či americkí kozmonauti skutočne dosiahli povrch Mesiaca 

alebo či celá udalosť nebola len zinscenovaná vo filmových štúdiách na Zemi. Keďže 

tak delikátnu záležitosť, ako je výprava na cudzie vesmírne teleso, si akýkoľvek 

človek môže len ťažko osobne overiť, jediným mostom medzi skutočnými udalosťami 

a mysľami recipientov sa stávajú masové médiá, čím mediálna realita predchádza 

skutočnú realitu. Ak by dohady verejnosti o zinscenovaní spomínaných vesmírnych 

výprav boli pravdivé, skutočná realita sa rozpadá, resp. presúva z prostredia povrchu 

Mesiaca na Zem, zo skutočného diania na zinscenovanú udalosť. A podobných 

príkladov, i keď možno nie takých  krikľavých, by sme mohli nájsť určite viac.  

     Mediálna realita teda môže poskytovať určitý manévrovací priestor na vytváranie 

skutočnej reality, a teda môže slúžiť nielen na jej popisovanie. Jej pasívna rola sa za 

prispenia niektorých faktorov môže radikálne zmeniť na aktívnu, z podružnosti voči 

skutočnej realite na zvrchovanú realitu samu o sebe. Existuje dokonca obava 

(vyslovená viacerými mysliteľmi a technickými vizionármi), že stará dobrá základňa 

nášho poznania a existencie – realita – stratí v blízkej budúcnosti svoj zmysel. Jej 

miesto zaujme tzv. virtuálna alebo simulovaná realita. V takomto prípade bude 

nevyhnutné nanovo definovať, resp. intuitívne znovu precítiť zmysel ľudskej 

existencie, miesto človeka v univerze a jeho určenia, ako aj vzťah ľudského rodu 

k prírode v najvšeobecnejšom zmysle. 

 

REALITA A SIMULAKRUM 
 

     Mediálnu realitu, ktorá nemá žiadne ukotvenie „zvrchu“ v skutočnej realite, hoci sa 

tak „tvári“, môžeme v intenciách myšlienok Jeana Baudrillarda považovať za tzv. 

simulakrum. Simulakrum je „obraz“ strácajúci väzbu s predlohou, kópia so 

zoslabujúcim sa vzťahom k originálu s perspektívou konečného rozpadu vzťahu ako 

takého. „Simulakrum nie je nikdy tým, čo zastiera pravdu – je to pravda, ktorá 
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zastiera, že nie je žiadna (pravda). Simulakrum je pravda.“11 Podľa Baudrillarda je 

teda moderná kultúra náchylnejšia uveriť obrazom a iným mediálnym stimulom 

z mediálnych zdrojov a simulácií, než tomu, čo je považované za skutočné. Na 

druhej strane to vypovedá aj o tom, že moderná kultúra preferuje gnozeologický 

status reality, teda jej závislosť od percepcie, a nedoceňuje jej ontologický status. 

     Baudrillard, vychádzajúc z princípu ekvivalencie medzi znakom a realitou12,  

rozoznáva štyri fázy obrazu:  

 

1. reflexia základnej reality (basic reality),  

2. maskovanie a menenie základne reality,  

3. maskovanie a absencia základne reality,  

4. neprináša žiaden vzťah k akejkoľvek realite: je to samostatné čisté simulakrum.13   

 

     Stanoviská k mediálnej realite, ktoré sú v tejto práci doposiaľ prezentované (vzťah 

realita – mediálna realita) začínajú popretím prvej „utopickej“ fázy a postupne 

kopírujú druhý a tretí stupeň zobrazovania podľa Baudrillarda. V poslednom, štvrtom 

štádiu, však takéto „tradičné“ chápanie vzťahu medzi originálom a zobrazovaným 

stráca zmysel. Rodí sa simulakrum, ktoré neodkazuje a ani nejaví záujem odkazovať 

na niečo z pôvodnej reality. Simulakrum prestáva byť kópiou a redefinunuje svoj 

ontologický status nie ako niečo závislé a sekundárne, ale ako pôvodná a autentická 

realita.  

     Existencia a neustále hromadenie sa simulakier predstavuje vážnu výzvu pre 

našu evidenciu reality. Podľa Miroslava Marcelliho „ak by sa simulakru podarilo 

potvrdiť, že nie je poklesnutou kópiou, a vydobylo by si pozitívne určenie, prinieslo by 

to ohrozenie celého systému reprezentácie, založeného na vzťahoch medzi 

originálom a kópiou, vzorom a reprodukciou..“14. Akékoľvek hierarchické pochopenie 

vzťahu medzi realitou a technikami jej sprostredkovania ústiacimi do simulakier, by 

v takomto prípade stratili opodstatnenie. 

 

 

 
11 BAUDRILLARD, Jean: Simulacra and Simulations. Citované z: 
http://www.stanford.edu/dept/HPS/Baudrillard/Baudrillard_Simulacra.html 15.4.2006. 
12 Pričom uznáva, že táto fundamentálna axióma je utópiou. Je to teda hypotetický ideálny stav. 
13 BAUDRILLARDA, Jean: Tamtiež. 
14 MARCELLI, M.: Obraz, ktorý nechce zobrazovať. In: Anthropos, 2005, roč. 2, č. 2, s. 33. 
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(MEDIÁLNA) HYPERREALITA 
 

     Technologickým nositeľom simulačného procesu sa stáva vyššie spomenutá 

digitalizácia. Parciálnym výsledkom takéhoto procesu môže byť hraničné 

nahromadenie sa simulakier bez autorov a bez „vystopovateľnej“ príslušnosti 

k prvotnej realite. V situácii digitalizácie sa stáva naliehavou otázka autora, pôvodcu 

a zároveň otázka (ne)existencie originálu, keďže originál je po všetkých stránkach 

totožný so svojou pôvodinou.  Konečným dôsledkom nahromadenia sa simulakier je 

vytvorenie novej reality, ktorú Baudrillarda nazýva hyperrealita.  

     Hyperrealita má tendenciu stať sa reálnejšou ako skutočná realita (ak je jedným 

z kritérií reality jej pôsobenie a neustála interakcia). Skutočná realita akoby sa na 

pozadí simulovanej reality rozplývala. Zodpovednosť prevzali masmédiá, peniaze, 

móda, zábavný priemysel a pod. Hyperrealita stiera rozdiel medzi skutočnou realitou 

a imaginaritou, je akoby ich implementáciou na inej úrovni. V prostredí hyperreality 

tak nič nebráni tomu, aby reálne bolo prezentované ako imaginárne a imaginárne sa 

– s pozitívnymi alebo negatívnymi následkami – ľahko môže stať reálnym. 

     Od snahy zobrazovania objektívnej reality cez ideologické zobrazovanie 

klamlivého obrazu skutočnosti médiá zaznamenávajú prechod do čistej simulácie, 

v ktorej niekdajšia predloha stráca zmysel a priestor skutočnej prvotnej reality 

podlieha sekundárnemu svetu mediálnej skutočnosti. V tejto novovzniknutej situácii 

pretrhnutých väzieb sa nemožno s významom mediálnych oznámení  oboznámiť na 

základe semiózy ich znakov s interpretovaným úsekom reality. Zmysel mediálnej 

reality už neodkazuje výlučne na jej korešpondenciu so skutočnosťou, ale je tu sám 

osebe – je to zmysel reality, ktorá odkazuje na svoju vlastnú autonómiu. 

     Samostatnou kapitolou v interakcii reality a hyperreality mediálnych oznámení 

kmitajúcich na hraniciach skutočnej reality a imaginarity, sú deti a mladí ľudia. Táto 

skupina recipientov mediálnych oznámení je vedená k túžbe ovládať najnovšie 

technológie a má schopnosť tieto technológie zvládnuť, zatiaľ čo jej poznávacie 

schopnosti a schopnosť robiť rozhodnutia na základe hodnôt ešte nie sú celkom 

vyvinuté. V myslení týchto recipientov veľa krát chýba základ, z ktorého by mohli 

vychádzať pri kritickom hodnotení mediálnej reality, a tak entity prítomné v mediálnej 

realite v ich vedomí zastupujú miesto entít reality, alebo ich dokonca predchádzajú, 

negujú a manipulujú. A práve od tohto miesta sa odvíja nová paradigma edukácie 

 91



(KO) MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií. 
Kapitola 1: MÉDIÁ, KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ. 

 
detí a mladistvých, konkrétnym premietnutím ktorej je predmet mediálna výchova 

a jeho umiestnenie vo výchovno-vzdelávacom systéme.  

 

REALITA REALITY TV 
 

     Tradičná filmová a televízna reč, výrazové prostriedky „hraných“ filmov, 

inscenácií, zábavných a iných programov sa pri súčasnej nadprodukcii stali 

opakujúcou sa šablónou. Dnešné masové publikum sa dožaduje už niečoho nového, 

niečoho prekvapujúceho a porušujúceho tradičné vnútorné programové, ale aj 

programmingové schémy. Tieto schémy totiž spravidla stoja na istých morálnych 

východiskách, voči ktorým sa dnešná spoločnosť začína stavať rezistentne. 

A v tomto štádiu nastáva v masovom publiku obrat k ochote ignorovať zabehnuté 

morálne schémy a dožadovať sa skutočnej reality, skutočného života. Nesledovať 

štylizáciu a herecký prejav len vďaka správne nastavenej kamere a mikrofónu, 

v tichosti „špehovať.“ Reality TV si kladie ambíciu zobrazovať neštylizované reálne 

deje a celkom ignorovať imaginaritu. Otázka, ako sa to reality TV vysielaniu darí, nie 

je jednorazovo a definitívne zodpovedateľná, pretože závisí na jednotlivých žánroch 

reality TV, ale aj od ich konkrétnych a jedinečných predvedení. 

     Pojem reality TV má dve významové roviny. V širšom zmysle je to zastrešujúci 

pojem pre všetky televízne žánre založené na znázorňovaní prirodzených reálnych 

situácií, autentických záberov či zaznamenávaní spontánnych scén. V užšom zmysle 

je pojem reality TV synonymom pre reality show.  

     Realita prezentovaná v reality TV by mala byť vierohodná, nemala by byť 

štylizovaná, konštruovaná ani simulovaná. Charakteristickými znakmi reality TV sú 

nízke náklady na výrobu a flexibilný formát, ktorý možno adaptovať v rôznych 

krajinách s viac alebo menej príbuznou kultúrou.  

     Reality show je vo všeobecnosti definovaná ako zábavný žáner reality TV, 

v ktorom vstupujú „reálni“ ľudia do „reálnych“ vzťahov a okolností. Napriek tomu sú 

reality show za účelom dosiahnutia maximalizácie sledovanosti prístupné uplatniť 

rôzne nástroje, ktoré tejto ideálnej definícii odporujú. V zmysle nášho konceptu 

možno hovoriť o určitých prímesiach z prostredia imaginarity, ktoré narušujú prvotný 

zmysel zobrazovania skutočnej reality. Tieto prímesi majú potenciu širokospektrálnej 

škály viac alebo menej narušujúcich prvkov, ktoré siahajú od nevyhnutných narušení 

udalostí, napr. prítomnosť kamery ako rušiaceho faktora, až po úplnú konštrukciu 
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deja hraničiacu s fraškou, napr. nasadzovanie hercov namiesto súťažiacich, čo veľa 

krát hraničí so zavádzaním a klamaním publika.  

     Priebeh reality show by vo všeobecnosti mal byť spontánny, bez vopred daného 

scenára. Napriek tomu býva vopred vytvorený určitý rámcový scenár, ktorý 

navodzuje vyžadované situácie. Reality show sa prezentuje divákom ako zostrihaný 

dramatický útvar, ktorý má charakter seriálovosti. Hoci by aktéri reality show mali byť 

vyberaní náhodne, ich správna typológia je jedným z kľúčových kritérií úspechu 

show, a tak výrobcovia dávajú pri tomto výbere divákom len relatívnu moc. Jednotliví 

aktéri stelesňujú určité stereotypy, čo spolu so seriálovým charakterom približuje 

reality show k sitcomu alebo soap opere.  

     Okrem spomenutého sa dramatickosť reality show dosahuje aj súťažným 

charakterom tohto programu, ktorú medzi súťažiacimi vyvoláva napätie a nedôveru. 

Po každom kole (zvyčajne po týždni) býva jeden zo súťažiacich vylúčený, a to buď 

súťažiacou skupinou alebo divákmi. Práve aktívna prítomnosť publika spoluvytvára 

jednu zo základných vlastností reality show – interaktivitu. 

     Ďalšou obavou z „nereality“ reality show je hypotéza, že prítomnosť televíznej 

kamery vytvára prostredie, v ktorom sa účastníci show vedome správajú pod prahom 

svojej obvyklej interakcie s okolím.   

     Hoci je reality TV pomerne nový fenomén, jeho prítomnosť možno v určitých 

implicitných formách a štruktúrach vystopovať v elektronických médiách už od ich 

vzniku. Divákov odjakživa lákali programy s nádychom nepredikovateľnej skutočnosti 

ako protiváha k banalite štylizovaných foriem programov. Vynález talk show si rýchlo 

našiel stabilné miesto v programovej štruktúre, vzbudil u divákov veľký záujem a určil 

smerovanie ďalšieho vývoja televízneho média. Nasledovali súťažné a zábavné 

show. Hoci sú tieto programy vo veľkej miere riadené, resp. režírované, je v nich 

ponechané miesto na niečo prekvapujúce, niečo zo skutočnej (a teda nie virtuálnej) 

reality. Všetky tri typy týchto show (talk, súťažná a zábavná) sa neskôr začali prelínať 

rôznymi smermi až koncom 20. storočia sa z nich vyvinula reality show ako relatívne 

nový, hybridný a revolučný žáner reality TV.  

     Hoci v tomto príspevku hľadáme odpoveď na otázku o reálnosti reality TV 

vysielania, špeciálne reality show, paradoxne sú to práve jej tvorcovia, ktorí nemajú 

záujem zodpovedať ju. Nemožno totiž zabudnúť, že reality show  je v prvom rade 

show, a teda zábava. V intenciách dravého kultúrneho priemyslu sa zdá, že snaha 

o show je primárnejšia ako snaha o reality vysielanie. Reality show je teda program 
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s dvojakou tvárou – hrá sa na realitu, na odhaľovanie skutočnej skutočnosti 

a skutočných ľudí, na druhej strane predstavuje vypracovanú marketingovú stratégiu 

s cieľom dosiahnuť úspech veľkej a nákladnej show (v jej tradičnom ponímaní) pri 

vynaložení neveľkých finančných prostriedkov. V súlade s touto tézou je aj odhalenie 

niekoľkých „zaručene reality“ reality show, ktoré boli v skutočnosti len divadlom pre 

divákov s angažovanými profesionálnymi hercami a rámcovo vopred známym 

vývojom deja.15

     V súvislosti s reality show vychádza na povrch dôležitá otázka – je show vhodný 

nosič pre akékoľvek reality vysielanie? Show je predsa jedinečná udalosť, nahustená 

mimoriadnosťou, ale aj neprirodzenosťou, prehnanosťou a štylizáciou. V tomto 

zmysle show a priori tvorí akési rozvírenie hladiny všednosti. Mediálna show je 

novodobým protikladom k všednému každodennému vysielaniu, ktorého cieľom je 

jednak vyšší podiel na reklamnom balíku, ale na druhej strane je v hre aj prestíž 

daného média. Tento poznatok je v značnom protiklade k spomenutej definícii reality 

show ako programu, v ktorom vstupujú všední ľudia do všedných situácií. Jediná vec, 

ktorá by z prísneho dodržiavania tejto definície mohla vyplynúť, je veľká nuda, a to 

tak pre súťažiacich, ako i pre publikum. V skutočnosti ide práve o „sviatočné“, 

príležitostné a mimoriadne situácie, do ktorých sa súťažiaci dostávajú, o interakciu 

rôznych, veľa krát protichodných individualít, sexuálnych orientácií a pod. Reality 

show teda nie je ideálnym reality TV vysielaním a za takýmto označením sa skôr 

skrýva snaha vysielateľov o udržanie kroku s dobou, ako snaha o skutočnú zmenu 

prístupu k televíznemu vysielaniu. Pre skutočné rozvinutie princípu reality TV sa teda 

javia vhodnejšie iné žánre, predovšetkým reality dokument. Jeho úspech vo svete je 

toho dôkazom. 

     V eseji Dust Breeding (2001) prichádza Baudrillard k poznatku, že kľúčová úloha 

reality TV spočíva vo vytváraní hyperreality a v znecitlivovaní publika: „V tomto 

priestore, kde je všetko dovolené vidieť, si uvedomujeme, že už neostalo nič, čo by 

sa dalo ešte vidieť. (Reality TV) sa stáva zrkadlom otupelosti, ničoty... Taktiež sa tu 

odhaľuje možnosť, že ľudské bytosti nie sú fundamentálne sociálne. Tento priestor 

sa stáva ekvivalentom „ready-made“, rovnako ako transpozíciou „každodenného 

 
15 Príkladom môže byť reality show Space Cadets (Channel 4 - UK, Endemol UK, 2005), v ktorej mali 
byť súťažiaci uvedení do presvedčenia, že sú účastníkmi vesmírnej misie. V skutočnosti boli 
v trenažéri. Neskôr vyplynulo, že niektorí súťažiaci boli angažovaní herci, ktorí o všetkom vedeli. 
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života... Je to syntetická banalita, fabrikovaná v uzatvorených okruhoch a vedená 

monitorovacou obrazovkou.“16 

 

ZÁVER 
 

     Vo svetle získaných poznatkov možno konštatovať, že reality show nepredstavuje 

a ani nemá vážne ambície predstavovať skutočnú realitu, ale len určitú formu jej 

simulácie. Zároveň je však dôležité vymedzenie hraníc tejto simulácie a to 

predovšetkým prostredníctvom porovnania rozličných stupňov mediálnych realít 

jestvujúcich v rozličných kategóriách televíznych žánrov. Existencia akéhokoľvek 

reality show deja nemá zakotvenie v skutočnosti, čo je zjavné predovšetkým pre tzv. 

kontajnerové formáty reality show, v ktorých je dej spontánny len navonok, ale 

v skutočnosti je konštruovaný. Reality show sa preto javí ako simulakrum skutočnosti 

– niečo, čo sa síce na skutočnosť ponáša, ale  ňou nie je. Reality show tak zároveň 

aj stráca väzbu so skutočnou realitou – jej existencia je výlučne spätá s existenciou 

média, kanálu a prijímateľa. V tomto zmysle nemá význam hľadať v reality show 

stotožnenie skutočnej reality s mediálnou realitou, dokonca nemá význam pýtať sa 

ani na prieniky týchto dvoch modalít reality.  
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REÁLNA FIKCIA? MANIPULÁCIA V MASMÉDIÁCH A 

BESTSELLEROCH 
REAL FICTION? MANIPULATION IN MASS MEDIA AND BESTSELLERS 

 
Simona Hevéšiová, Lucia Horňáková, Mária Kiašová 

 
 
ABSTRAKT: Príspevok sa zaoberá nielen obrovským vplyvom médií na náš každodenný život, ale i 
zdanlivo neviditeľnými dôsledkami mediálnej politiky. Masmédiá sú vďaka svojej schopnosti 
(re)konštruovať realitu prezentované ako jej exkluzívny sprostredkovateľ. Redukovanie reality na 
reprezentácie, nahrádzanie reality jej modifikovanými ekvivalentmi či simuláciami spôsobuje stieranie 
hraníc medzi realitou a fikciou a komplikuje recipientovu orientáciu. Autorky prostredníctvom troch 
špecifických príkladov poukazujú na problémy a nebezpečenstvá spojené s týmito konzekvenciami. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Masmédiá. Reprezentácia. Realita vs. Fikcia. Hyperrealita. Manipulácia. 
 
ABSTRACT: The paper deals not only with the immense influence of massmedia on our everyday 
lives but it is primarily concerned with the seemingly invisible consequences of media policy. Due to 
their capacity to (re)construct reality, massmedia tend to be presented (or present themselves) as its 
exclusive mediator. By reducing reality to representations or substituting it with its modified equivalent 
/ simulation they blur the distinction between fiction and fact and complicate recipient´s orientation in it. 
Via three specific examples, the authors discuss the problems and dangers of these consequences. 
 
KEY WORDS: Massmedia. Representation. Reality vs. Fiction. Hyperreality. Manipulation. 
 
    
    O tom, že naše vnímanie a chápanie reality je determinované tým, ako je 

popisovaná, zobrazovaná a interpretovaná, nemožno pochybovať. Vzťah reality 

zobrazovaného a fikcie reprezentovanej obrazom (image) je oddávna predmetom 

záujmu filozofov i umelcov. V gréckej filozofickej tradícii stačí spomenúť názory 

Platóna a Aristotela, ktoré sa stali základom pre ďalší vývin tejto problematiky. Ich 

pohľady na vzťah medzi umeleckým obrazom a skutočnosťou sú zaujímavé nielen 

tým, že sú prvými všeobecne známymi koncepciami umenia v našej literárnej 

a umeleckej tradícii, no i tým, že ide o pohľady, ktoré sú voči sebe v opozícii. 

Platónov výklad umenia vychádza zo zrkadlovej (kopírujúcej) mimézis. Vzťah umenia 

a skutočnosti v ňom možno prirovnať k fenoménu zrkadla postavenom na analógii, 

pri ktorej majú umelecké obrazy a ich predlohy presne taký vzťah, ako majú 

zrkadlové obrazy k tomu, čo stojí pred zrkadlom. Platón tak vylúčil z umenia jeho 

najcharakteristickejšiu zložku – tvorivosť. Aristoteles na druhej strane pridáva do 

svojej predstavy vzťahu umenia a reality aj tvorivosť. Napodobovania člení na také 

zobrazenia vecí, aké sú, ďalej sú to zobrazenia vecí, aké by mali byť, no a napokon, 

akými sa zdajú. Podobne by sme mohli preskúmať umelecké obrazy ako odraz 

reality cez obdobia stredoveku, romantizmu atď. 

    V 20. a 21. storočí sa vzťah medzi zobrazovaným a obrazom výrazne zmenil, čo 
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v úzkej miere súvisí s objavením elektronických médií. Baudrillardove pojmy ako 

simulácia, simulakrum, hyperrealita či virtuálna realita implikujú odkrytie nového 

diskurzu. V súčasnosti sa teda stávame svedkami rozmáhajúceho sa vplyvu 

masmediálnych prostriedkov na spoločnosť a jednotlivcov. Masmédiá, najmä 

televízia, si schopnosťou dokonale re/konštruovať realitu osobujú právo stať sa jej 

exkluzívnymi sprostredkovateľmi / zobrazovateľmi. Čo je však horšie, Platónovo 

varovanie pred zneužitím reprezentácie sa prostredníctvom masmédií mení na 

dystopickú víziu. Vzhľadom na vzrastajúcu dôležitosť svojho postavenia 

v spoločnosti majú masovokomunikačné prostriedky tendenciu ovládať jednotlivcov 

a tým si uzurpovať autoritatívnu pozíciu v celej spoločnosti. Manipulácia jednotlivca 

médiami sa prejavuje v redukcii reality na reprezentáciu, realitu nahrádzajú svojou 

vlastnou, modifikovanou realitou, resp. simuláciou reality, ktorá je následne 

prezentovaná ako skutočnosť. Výsledkom pôsobenia je človek, ktorého schopnosť 

rozlišovať medzi fikciou a faktom je narušená, význam oboch pojmov uniká, až sa 

napokon úplne stráca. Neuveriteľná zručnosť médií podať simuláciu štýlom, v ktorom 

nepredstierajú imitáciu reality a bezmocnosť osôb čeliť svetu manipulatívnych 

napodobenín, vedie k hromadeniu moci v rukách masovokomunikačných 

prostriedkov.    

    Tento fenomén sa však nevzťahuje len na masmédiá, ale možno ho aplikovať i na 

súčasnú literárnu, konkrétne na tzv. bestsellerovú tvorbu. Pri tradičnej analýze 

literárneho textu sa domnelé stieranie hraníc medzi fikciou a realitou chápe 

v pozitívnom zmysle slova, veď na literatúre je fascinujúce to, že nás dokáže vtiahnuť 

do svojho sveta. Ide o známu neškodnú hru s čitateľom. V niektorých súčasných 

literárnych dielach však prezentovaný diskurz povyšuje fiktívny svet na svet reálny 

takým spôsobom, že ukotvenie fikcie v realite sa začne javiť natoľko pevným, až sa 

recipientovi hranice medzi fikciou a vonkajšou realitou začnú stierať. Recipient sa 

dostane do fázy, keď sa nevedome stáva súčasťou hyperreálnej dimenzie. 

    V roku 1975 uverejnil taliansky filozof, estetik a literárny kritik Umberto Eco esej 

pod názvom „Travels in Hyperreality“ (Potulky hyperrealitou), v ktorej opísal svoje 

dojmy z cesty po Spojených štátoch amerických. Esej je kombináciou pútavých, 

humorne až satiricky ladených komentárov, zachytávajúcich Ecove zastávky 

v rozličných častiach amerického kontinentu, a filozofických úvah zaostrených 

predovšetkým na všadeprítomnú snahu o dokonalé reprodukovanie a imitovanie 

reality s cieľom poskytnúť návštevníkom jednotlivých miest čo najjedinečnejší 
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zážitok. Svoju pozornosť upriamil najmä na americké múzeá, kde historickú 

autentickosť exponátov nahrádza autentickosť vizuálna (za reálne možno pokladať 

všetko, čo ako reálne vyzerá) a turisticky atraktívne miesta, ako sú Las Vegas či 

Disneyland, ktoré sú podľa neho stelesnením „absolútneho podvrhu“. 

Prostredníctvom ilúzie, že v týchto vyfabrikovaných svetoch je všetko krajšie, 

jasnejšie a vzrušujúcejšie ako v každodennom živote, sa Umberto Eco snaží 

poukázať na skutočnosť, že realita je nielen reprodukovaná a imitovaná, ale i 

modifikovaná s cieľom zachytiť ju v dokonalejšej, vycibrenejšej podobe.   

    Nasledujúce analýzy troch vybraných diel demonštrujú vyššie uvedené teoretické 

aspekty. Sústredíme sa v nich na vzťah reprezentácie a reality a na problémy, ako sú 

pútavosť verzus manipulatívnosť, kolonizácia mysle ako následok mediálneho 

pôsobenia a imúnnosť jedinca voči tomuto tlaku.  

     

VOJNA SVETOV A INVÁZIA HYPERREÁLNEHO SVETA 
     

     Ako dôkaz, že trend úspešného infikovania mysle jednotlivca 

masovokomunikačnými prostriedkami  nie je počas ich pomerne krátkej existencie 

úplne nový, môžeme uviesť rozhlasovú adaptáciu knihy britského spisovateľa H.G. 

Wellsa Vojna svetov. Napriek tomu, že publikácia je považovaná za významný 

medzník vo formovaní science fiction ako románového žánru, jej názov sa od 30. 

októbra 1938 bude navždy spájať s udalosťou, ktorá vyvolala vlnu masovej hystérie 

nielen medzi poslucháčmi amerického rádia WABC.  

    Orson Welles, režisér a herec, významne zmenil charakter pretextu tým, že scenár 

rozhlasovej hry bol napísaný a predvedený vo forme náhlych správ o invázii z Marsu. 

Simulácia správ začala informáciou o počasí, po ktorej hlásateľ oznámil, že program 

rádia bude pokračovať tanečnou hudbou vysielanou z hotela. Tanečný program bol 

po chvíli prerušený správou o „obrovskom horiacom objekte“, ktorý pristál na farme 

neďaleko Grovers Mill v New Jersey a zabil 1500 ľudí. Správa následne obsahovala 

vstupy simulovaného reportéra na mieste činu, ktorý tvrdil, že meteor má tvar 

kovového valca a dramatickým tónom hlasu opísal výstup jedného 

z mimozemšťanov: „Dobrý Bože, niečo sa plíži z tieňa ako sivý had... a teraz ďalší 

a ďalší. Pripadajú mi ako chápadlá. Teraz mám možnosť vidieť telo toho tvora. Je 

obrovské ako medveď a blyští sa ako vlhká koža. Ale tá tvár. Je... neopísateľná. 

Musím sa skutočne nútiť, aby som  na ňu pozeral. Oči sú čierne a lesknú sa ako 

 99



(KO) MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií. 
Kapitola 1: MÉDIÁ, KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ. 

 
pokušiteľovi. Ústa sú skrivené do véčka, ich okraje bez pier sa trasú, nadúvajú a 

vypúšťajú sliny... Tvor práve vstáva. Zástup ustupuje. Už videli dosť. Toto je 

najvýnimočnejšia skúsenosť. Nemôžem nájsť slová“ (Sanes, 2000, preklad L. 

Horňáková). Mimozemšťania sú k tomu všetkému ešte aj ozbrojení „smrtiacimi lúčmi“ 

a ich príchod predznamenáva vojnový konflikt medzi zemou a Marsom.  

    Napriek faktu, že hra bola dopredu oznámená v novinách a v danom vysielacom 

čase uvedená ako Wellesova adaptácia Vojny svetov od H.G. Wellsa, zároveň počas 

rozhlasovej hry odzneli tri dodatočné upozornenia zdôrazňujúce jej fiktívny charakter, 

adaptácia vyvolala davovú psychózu, ktorá sa prejavila viacerými spôsobmi. Ľudia, 

ktorí vlastným pričinením naleteli výstrelku režiséra Wellesa, v panike utiecť pred 

zničujúcou inváziou Marťanov zaplnili ulice a cesty, ukryli sa v pivniciach domov, 

pripravili si zbrane do vojnovej pohotovosti a dokonca si hlavu obkrútili mokrými 

uterákmi v snahe chrániť sa pred jedovatým plynom Marťanov najmä po tom, čo sa 

medzi davom začali rozmáhať nepravdivé informácie domýšľavcov o šíriacom sa 

dyme z bômb, ktorý údajne videli na vlastné oči. Uvedené fámy iba prispievali 

k vzrastajúcej panike. V nemocniciach stúpal počet hospitalizovaných na následky 

šoku a hystérie. V kostoloch sa zhromažďovali veriaci, modliaci sa za odvrátenie 

katastrofy. Policajné stanice a redakcie novín v New Yorku boli bombardované 

telefonickými hovormi zúfalých občanov žiadajúcich rady, ako postupovať v prípade 

vypuknutia medziplanetárneho konfliktu. Hoci väčšina volajúcich bola viackrát 

uistená o fikčnej podstate odvysielaných správ, mnohí z postihnutých ošiaľom, ktorí 

pod vplyvom masmédia neboli schopní rozoznať hranicu medzi výmyslom a realitou, 

neprestávali opätovne volať.   

    Náchylnosť obyvateľov Ameriky uveriť fiktívnej príhode, ktorá vyvolala atmosféru 

strachu a hrôzy, bola ešte podčiarknutá okolnosťami sprevádzajúcimi odvysielanie 

simulovaných rozhlasových správ. Neustála hrozba vojny v Európe a nepriaznivý 

vývoj v pomníchovskom Československu spôsobili, že dochádzalo k častému 

prerušeniu plánovaného programu správami informujúcimi o pokroku situácie. 

Navyše Howard Koch pri písaní scenára adaptácie urobil významnú zmenu v 

zasadení udalostí. Namiesto Veľkej Británie, kde sa dej pôvodne odohráva na 

začiatku 20. storočia, si Koch vybral príslušné obdobie a územie USA, konkrétne 

štáty New York a New Jersey. Nielen umiestnenie príbehu prispelo k celonárodnej 

panike. Dorothy Thompson vo svojom článku v New York Tribune uviedla, že 

niekoľko pôsobivých hlasov sprevádzaných zvukovými efektmi (v pozadí bolo počuť 
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zvuk sirén, áut, hlasy divákov a polície) stačilo na presvedčenie más ľudí o totálne 

absurdnom a fantastickom návrhu.  

    Po skončení programu sa Welles vyjadril, že využitie techniky, ktorou rádio 

oznamuje skutočné správy, malo za cieľ zvýšiť dramatický účinok hry. Obával sa 

skôr opačnej reakcie, v ktorej publikum bude znudené a rozčúlené pri počúvaní tak 

nepravdepodobnej rozprávky. Dorothy Thompson veľmi predvídavo pripodobnila 

vplyv masmédia k Hitlerovi. Hitlerovi sa podarilo zastrašiť masy pomocou armády 

a škriekajúceho hlasu, kdežto Welles demoralizoval tisícky „len“ s využitím média.    

    Amerika prostredníctvom Wellesovej dramatizácie objavila silu simulácie alebo 

prispôsobenia sa reality fikcii, ktorá sa prejavila predovšetkým v tom, že v spojení s 

masovokomunikačnými prostriedkami vtiahla ľudí do sveta klamných fantázií. 

Americký národ tak na vlastnej koži pocítil efektívnosť divadelnej demagógie, ktorá 

tisícky uväznila vo virtuálnom svete, kde fikcia je zamenená za fakt. Tá istá 

demagógia sa po skončení relácie najrozličnejšími spôsobmi vysmiala svojim 

obetiam do očí. Ako príklad možno uviesť komiks v New York World-Telegram 

zobrazujúci postavu, ktorá si napodobeninu zábavného priemyslu pomýli s realitou. 

Komiks končí tak, že postavička sa sťažuje policajnému úradníkovi na rádio, ktoré 

považuje za produkt čiernej mágie: „Je tam maličký drevený mužíček- Charlie 

McCarthy- a dokonca rozpráva!“ 

    Adaptáciu Vojny svetov možno teda chápať ako prorockú predzvesť veku 

simulácie, ktorá sa  ešte len mala stať dominantnou črtou postmoderny. Baudrillardov 

koncept hyperreality, v ktorom sa obzvlášť pôsobením masmédií stierajú hranice 

medzi binárnou opozíciou, ktorú tvorí realita a simulácia, je aplikovateľný aj v našom 

prípade. Welles dokázal majstrovským spôsobom vytvoriť bezchybnú ilúziu reality. 

Reakcia dôverčivých členov rozhlasového publika iba potvrdila, že sa mu skutočne 

podarilo realitu zavraždiť a jej zmiznutie ideálne zamaskovať. Napriek tomu, že sa 

tvorcovia simulácie zaviazali, že sa podobná mylná napodobenina reality vedúca 

k manipulácii a národnému škandálu viac nebude opakovať, v súčasnosti sa stáva 

nevyhnutnou zložkou mienkotvorných médií a neschopnosť obecenstva podvod 

odhaliť zapríčiňuje, že jej padáme za obeť všetci.  
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HARRY POTTER A ÚNIK DO HYPERREALITY 
 

    J. K. Rowlingovú a jej hrdinu Harryho Pottera vari netreba nikomu predstavovať. 

Knihy o mladom čarodejníkovi vyvolali vo svete ošiaľ nielen medzi detskými, ale i 

medzi dospelými čitateľmi. Rowlingovej pretext sa stal celosvetovým fenoménom a 

jeho popularita viedla k vytvoreniu o nič menej úspešnej série filmov. Reťaz na seba 

nadväzujúcich produktov so spoločným menovateľom sa tu však ani zďaleka 

nekončí. Okrem klasických marketingových artefaktov láka svet Harryho Pottera 

bežného konzumenta do nových elektrizujúcich rovín, ktoré sa pred ním vynárajú a 

silou sugescie ho vťahujú do sveta hyperreality. Našu pozornosť chceme sústrediť 

jednak na krehkosť a subtílnosť hraníc medzi realitou a fikciou, ktoré sú systematicky 

nabúravané už v samotnom origináli, no ktoré vďaka efektnej mediálnej politike a 

masovokomunikačným prostriedkom nadobúdajú oveľa väčší (znepokojujúcejší) 

rozmer, a na konzekvencie, ktoré z toho vyplývajú. 

    Samotný pretext sa pohráva s rozšírenou predstavou, že literatúra je veľmi 

rafinovaným spôsobom reprezentáciou života. Harry Potter žije naraz v dvoch 

paralelne jestvujúcich svetoch – v „reálnom“ muklovskom svete, ktorý reprodukuje 

život tak, ako ho poznáme, a vo svete neobyčajnom, čarodejníckom, ktorý je pre 

väčšinu obyčajných smrteľníkov nedostupný. Vzhľadom na to, že obidva svety sa 

riadia svojimi vlastnými pravidlami, ich koexistencia je na prvý pohľad 

bezproblémová. Problematickou sa však stáva Harryho prítomnosť a život v oboch 

svetoch. Kým členovia muklovského sveta o existencii svojho čarodejníckeho 

náprotivku ani len netušia, čarodejníci vnímajú muklovskú „realitu“ ako celkom 

zaujímavú, no rozhodne subalternú skutočnosť. Vo fiktívnom rámci knihy je teda 

čarodejnícky, pre Muklov (a tým aj pre čitateľov) fantastický, nereálny svet povýšený 

na realitu a ponúka nám novú optiku na náš každodenný život.  

    Knižná predloha sa však pohybuje v jasne vymedzenom prostredí. Napriek 

fascinujúcim predstavám, ktoré kniha ponúka, čitateľ si je vedomý skutočnosti, že 

drží v ruke román a je schopný jasne definovať a rozlíšiť svoj svet od sveta Harryho 

Pottera. I keď má nutkanie identifikovať sa s mladým čarodejníkom a je fascinovaný 

svetom plným kúziel a fantastických predmetov či miest, nemožno pochybovať o tom, 

kde sa tieto svety navzájom rozchádzajú. Čo sa však stane, ak čarodejnícky svet 

prenikne do našej každodennej reality a  nebude sa ani maskovať rúškom fikcie Čo 
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ak budú hranice medzi realitou a fikciou nielen prekročené, ale i prevrátené naruby. 

    V roku 2001 vydalo slovenské vydavateľstvo Ikar dve publikácie, ktoré na prvý 

pohľad výraznejším spôsobom nevybočujú z celej série kníh o Harrym Potterovi 

a jeho kúzelnom svete. Pohľad na mená ich autorov však vzbudia 

u zainteresovaného čitateľa isté podozrenie. Ide o knihy „Fantastické zvery a ich 

výskyt“ od M.L.O.K.a Scamandera a „Metlobal v priebehu vekov“ od autora menom 

Kennilworthy Whisp. Prvá spomínaná publikácia sa objavila v pilotnom dieli 

Rowlingovej románu „Harry Potter a kameň mudrcov“ na zozname povinnej študijnej 

literatúry pre adeptov prvého ročníka Rokfortskej strednej školy čarodejníckej. 

Informácie na prebale knihy označujú túto publikáciu za jedinečné vydanie „určené 

pre muklov, ktorí konečne dostali príležitosť, hoci iba na obmedzenú dobu, odhaliť, 

kde žije kvintaped, čo jedáva chumáčik a prečo je lepšie nenechávať v záhrade 

mlieko pre knarla“ (2001). Druhá publikácia je príručkou pre fanúšikov 

najpopulárnejšieho čarodejníckeho športu – metlobalu a predstavuje vydanie, ktoré 

je „kópiou knižky z Rokfortskej knižnice“ (2001). To, čo sa v románe pohybuje v 

rovine fiktívnej, sa zrazu stáva hmatateľnou súčasťou reálneho sveta a kontaminuje 

naše vnímanie reality. Zároveň však fikciu povyšuje na realitu, napriek tomu 

spomínaní autori sú fiktívne postavy v Rowlingovej románe, ktorí sa v ňom ani len 

neobjavujú ako postavy. 

    Dokonalú ilúziu existencie čarodejníckeho sveta Harryho Pottera a definitívnu 

bodku za jasne definovaným vymedzením fiktívneho a reálneho referenčného poľa 

dáva najmladší masmediálny prostriedok – internet. Kruh hyperrerálnych produktov a 

skúseností sa uzatvára a nekompromisne vťahuje do svojho vnútra každého, kto sa 

ocitol v sieti jeho sugestívnej moci. Tak ako v prípade spomínaných publikácií, ani 

internet sa nesnaží vyvrátiť ilúziu, že svet, v ktorom sa človek ocitá, nie je reálny. 

Naopak, snaží sa o dokonalú kópiu originálu, ktorý v tomto prípade nemá korene 

v realite, lež v literárnom, resp. filmovom, a teda fiktívnom priestore. Tak ako Harry 

Potter, aj slovenský fanúšik, bažiaci po podobných dobrodružstvách, aké zažíva jeho 

hrdina, má možnosť stať sa súčasťou kúzelného sveta. Internetový kozmos mu totiž 

ponúka hneď niekoľko príležitostí absolvovať plnohodnotné štúdium na prestížnej 

Rockfortskej strednej čarodejníckej škole so všetkým, čo k tomu patrí, t.j. príslušnými 

právami, ale i adektvátnymi povinnosťami.  

    Ilúzia je priam dokonalá. Každý, kto sa chce zapísať na Rokfort a stať sa 

právoplatným členom čarodejníckej komunity, si musí vytvoriť vlastnú „čarodejnícku“ 
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identitu, resp. rodný list s detailnými informáciami o vlastnej osobe. Po poslaní 

prihlášky je adept na štúdium pozvaný na prijímacie pohovory, ktoré však nie sú 

zárukou toho, či sa študentom tejto školy naozaj stane. Aj internetový Rokfort 

predstavuje vysoko prestížnu inštitúciu, ktorá si starostlivo stráži svoju exkluzivitu a 

jej členom sa môžete stať len po dôkladnej príprave a splnení všetkých náležitých 

podmienok. Tak ako v knižnom pretexte, nový študent je podrobený „procedúre“ 

s triediacim klobúkom, ktorý ho priradí na správnu fakultu, ktoré medzi sebou súťažia 

o školský pohár. Každý študent školy má k dispozícii učebne, plne funkčnú knižnicu, 

soviareň, všetky prístupné miestnosti (veľká sieň, tančiareň, zrkadlová miestnosť, 

nemocničné krídlo...), môže sa stať členom jedného z mnohých záujmových klubov 

atď. Zároveň si však musí poctivo plniť povinosti študenta, t.j. písať si domáce úlohy, 

pripravovať sa na testy a skúšky, aby mohol postupovať do vyšších ročníkov. 

Ignorovanie či neplnenie povinností vedie k trestom (študent ostane po škole, resp. 

mu je pridelená nejaká úloha). O tom, že škola žije aktívnym životom, svedčí 

dôkladná hierarchizácia jej členov (od bežných študentov cez prefektov, učiteľov, až 

po profesionálnych kúzelníkov a riaditeľa školy), ale i organizovanie rozličných 

súťaží, vydávanie vlastného časopisu či konanie narodeninových osláv – všetko 

v rámci možností, ktoré im ponúka virtuálny priestor internetu. 

    O tom, že možnosti internetu sú takmer neobmedzené, nemožno pochybovať. 

Rokfort neexistuje vo virtuálnom „vzduchoprázdne“. Študenti majú možnosť dostať sa 

do magického sveta a navštíviť Šikmú uličku, Deravý kotlík, Nemocnicu  Sv. Munga, 

Rokville, či Gringottbanku a plne využívať ich služby. Jeho súčasťou je však aj temná 

väznica Azkaban, Ministerstvo mágie či Zašitá ulička, ktorej heslo poznajú len 

zasvätení. Každý odkaz na stránke smeruje k celému radu ďalších odkazov, ktoré 

tak vytvárajú nekonečnú spleť dômyselnej virtuálnej konštrukcie.  

    Je takmer nemožné nepodľahnúť čaru tohto „reálneho“ sveta, ktorý je dokonalým 

zrkadlovým obrazom knižnej predlohy. Všetko, čo čitateľ objaví na stránkach knihy, či 

vo filme, môže absolvovať priamo z pohodlia svojej izby. Je však otázne, či po 

strhujúcom, sugestívnom zážitku, ktorý mu masmediálne prostredie ponúka, dokáže 

rozlíšiť realitu od pôsobivej(šej) a impozantnej(šej) hyperreality. Poznámka Umberta 

Eca, že dnešná doba má tendenciu považovať za realitu všetko, čo sa ako reálne 

javí, nadobúda nový, naliehavejší rozmer. Kontamináciou reality simulakrami či 

hyperreálnymi obrazmi a skúsenosťami sa vytráca možnosť jednoznačného 

vymedzenia týchto binárnych opozícií a vzniká priestor na manipulovanie nielen 
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s faktom, ale predovšetkým s človekom samotným. 

 
DAN BROWN: DA VINCIHO KÓD 

 
    Román amerického spisovateľa Dana Browna Da Vinciho kód vyšiel v roku 2003 

ako druhá časť plánovanej trilógie. Trilógiu spája ústredná postava Roberta 

Langdona, ktorý ako uznávaný profesor náboženskej symboliky odkrýva „skutočný“ 

zmysel zákonov sveta, v ktorom žijeme. Kniha sa stala fenoménom posledných 

rokov. Pri zadaní jej názvu do internetového vyhľadávača Google sa objaví viac ako            

45 000 000 (!) odkazov; stala sa podnetom pre nespočetné množstvo publikácií, 

analýz, až po dlho očakávané filmové spracovanie (Soukup, 2006, s.10). V rámci 

nášho príspevku má román špecifickú pozíciu, keďže ho píšeme ešte pred uvedením 

jeho filmového spracovania do kín. Napriek tomu sa chceme vyjadriť k románu, ktorý 

je príkladom par excellence toho, ako literárne dielo dokáže manipulovať čitateľa až 

do miery, ktorá presiahne tradične pevné hranice fikcie. V súvislosti s médiami tu 

chceme dodať, že internet sa už doslova preplnil odkazmi na spomínaný román, čím 

toto médium do značnej miery prispelo k zotretiu hraníc medzi realitou a fikciou.  

     Román je charakteristický atribútmi, ktoré ho robia manipulatívnym v následku 

„mediálneho ošiaľu“ spojeného s jeho publikovaním. Najprv sa budeme zaoberať 

základnými aspektmi, ako sú pútavosť, šokujúcosť a hyperaktívna rola čitateľa. Treba 

podotknúť, že všetky tri črty sú navzájom tesne prepojené a pri analýze sa nedajú od 

seba úplne oddeliť. Pre ľahšiu orientáciu sme sa však rozhodli spomenúť ich 

oddelene.  

    Pútavosť románu sa prejavuje námetom, výberom témy aj akčným a napínavým 

dejom, pre ktorý sú typické nečakané zvraty, a čitateľ sa jednoducho od neho 

nedokáže odpútať. V centre deja stojí významný odborník na náboženské symboly 

Robert Langdon, ktorý v ňom odhalí pozadie sprisahania cirkvi. Podľa neho cirkev 

počas 2OOO rokov zavádzala svojich veriacich o jej skutočných  dejinách, o osobe 

Ježiša i Márie Magdalény, ktorá mala byť Ježišovou ženou. O Ježišovi sa dozvieme: 

„Mnohí učenci tvrdia, že raná cirkev doslova ukradla Ježiša jeho pôvodným 

nasledovníkom, privlastnila si jeho ľudské posolstvo, zahalila ho do 

nepreniknuteľného hávu božskosti a využila ho na posilnenie vlastnej moci“ 

(Brown,2004, s. 247) Vzťah Ježiša a Márie odhaľuje jedna z postáv nasledovne: „Je 

to historicky doložené,“ pokračoval Teabing, „a da Vinci o tomto historickom fakte 
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určite vedel. Z Poslednej večere priam kričí, že Ježiš a Magdaléna sú manželia“ 

(tamže, s.257) Skutočné a pravé tajomstvo (ktorého súčasťou je i svätý grál) 

uchovávali a odovzdávali predstavitelia organizácie Priorstvo Sionu (medzi inými 

Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, Victor Hugo). Podľa románu sa tak deje až do 

dnešných čias. Hodnovernosť románu je zvýraznená zvýšenou intertextualitou 

(napríklad odkazom na knihu Holy Blood, Holy Grail, odkazy na kánonické 

i nekanonické texty Biblie, na  Seraciniho článok v New York Times). Pútavosť je 

teda dosiahnutá i kombináciou tajomnosti / symbolickosti (všetko okolo nás 

nadobúda v knihe metaforický význam; pripomína nám to nekonečnú semiózu 

a zvýznamňovanie vecí typických pre stredovek) a aktuálnosti (všetko je to späté so 

súčasnosťou). 

    Šokujúcosť úzko súvisí s výberom témy. Da Vinciho kód spochybňuje základy 

západnej kultúrnej a duchovnej grécko-kresťanskej tradície, ktoré sú centrálnymi pre 

spiritualitu a vieru. História, duchovný význam kresťanstva a texty Biblie, už nie 

dôveryhodný a spoľahlivý dokument, sú tu prezentované ako zavádzanie cirkvi 

trvajúce tisícročia. Aj základná filozofia priorstva Sionu „také strašné klamanie 

človeka“ (tamže, s.133) odkazuje na „skutočnú“ podobu cirkvi v dejinách. Alebo na 

inom mieste čítame: „Takmer všetko, čo nás otcovia učili o Kristovi, je falošné“ 

(tamže, s. 248). Kniha s podobnými atribútmi by bola tradične označená za úbohý 

paškvil, preto je zaujímavé položiť si otázku, prečo práve tento fiktívny román vyvolal 

toľko polemík, presiahol svoju fiktívnosť a zasiahol i do bežného života ľudí. Jedným 

z dôvodov je i to, že Brown svoju fikciu opiera o „argumentáciu“, ktorá má snahu 

vyzerať uveriteľne. Z nižšie uvedeného citátu sa napríklad dozvieme, že podobne 

o cirkvi zmýšľal aj Leonardo. „Oslepujúca nevedomosť nás zvádza z cesty. Ó, úbohí 

smrteľníci, otvorte oči!“ (tamže, s. 248). Podobne aj ďalšie „argumentácie“ šokujú 

čitateľa, je mu podsúvaná nová interpretácia poznaných udalostí, osôb, ktorá 

presvedčuje tým, že v nej všetko do seba zapadá ako puzzle.  

    Čitateľ zohráva pri akejkoľvek recepcii diela kľúčovú úlohu, čo ho robí 

nevyhnutnou súčasťou literárnej komunikácie. Dekóduje, analyzuje, interpretuje, 

odhaľuje zmysel, nachádza poznanie a katarziu. Da Vinciho kód stavia čitateľa do 

ešte aktívnejšej úlohy ako obvykle. Vidieť to aj v tom, že miesta deja románu sa dnes 

stávajú dovolenkovými atrakciami. Ľudia si chcú „overiť“ skutočnosť, chcú „zažiť“ 

miesta, kde sa fiktívny dej odohráva. Čitateľ sám chce odhaľovať tajomstvo tým, že 

prečíta román, „dozvie sa pravdu“, ktorá ho robí výnimočným; istým spôsobom sa 

 106



(KO) MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií. 
Kapitola 1: MÉDIÁ, KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ. 

 
stáva členom priorstva. Priradí sa tak k členom spoločenstva, do ktorého patril 

Leonardo, Botticelli. Kto by nechcel byť výnimočný a geniálny, vymykať sa zo šedého 

priemeru. 

    A tak čitateľ nezostane iba pri jednoduchej recepcii textu. Text „vstúpi“ do jeho 

života. Aj on sa začne cítiť ako Robert Langdon, dúfajúc, že objaví niečo neznáme. 

Ani nevie ako a začne sa pýtať Čo ak je na tom niečo pravdy?  Veď predsa existuje 

Paríž, Louvre, obrazy da Vinciho aj Rosslynská kaplnka. Chce na vlastné oči vidieť 

dôkazy, hľadá informácie na internete, číta Svätú krv, svätý grál. Svet fikcie tak 

prenesie do reálneho sveta. Hranice medzi fikciou a skutočnosťou sa stierajú. 

    Za hlavný aspekt manipulatívnosti románu považujeme už spomenuté stieranie 

hraníc medzi fikciou a realitou. Hneď na začiatku románu sa dozvieme: „Všetky 

umelecké diela, dokumenty a tajné obrady spomínané v tomto románe sú reálne.“ 

(tamže, s.9) Čitateľ začne pristupovať k románu na princípe teórie domina: ak je 

pravdivé/ skutočné jedno, je možné, že je pravdivé/ skutočné aj niečo iné. Ak sú 

reálne umelecké diela, prečo by nemohla byť reálna aj ich interpretácia? Ak sú reálne 

dokumenty, prečo by nemohli byť aj pravdivé, Ak sú reálne tajné obrady, čo ak sa 

dejú až doteraz. 

     

    Manipulovať znamená donútiť niekoho myslieť a konať tak, ako to chceme my. 

Dosiahnuť sa to dá rôznymi prostriedkami. V dnešnej dobe túto rolu preberajú 

masovokomunikačné prostriedky, ale i populárne literárne diela, ktoré skresľovaním 

dovtedy jasne definovanej dichotómie reality a fikcie významnou mierou zavádzajú 

a ovplyvňujú ich recipienta. Možno polemizovať, nakoľko je jednotlivec voči tomuto 

tlaku imúnny a či sú konzekvencie opísanej masmediálnej politiky nežiaduce. 
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ŠPECIFIKÁ ROZHLASOVÉHO HERECTVA 

SPECIFICS OF THE RADIO ACTING 
 

Karol Orban 
 
 
 
ABSTRAKT: Umelecká práca rozhlasu je zviazaná s hereckou činnosťou ako invariantom 
a jednotiacim článkom celého dramatického umenia. Každý z druhov dramatického umenia (rozhlas, 
film, televízia) využíva túto „ľudskú konštantu“ špecifickým spôsobom, spája ju s inými nositeľmi 
estetických informácií, a tým sa formuje na osobitý umelecký druh. Leopold Slovák vo svojej práci 
Umenie v rozhlase z roku 1988 hovorí, že herec každej z umeleckých oblastí má, podobne ako práca 
dramatického spisovateľa, zvukového majstra, hudobníka, špecifické osobitosti, vyplývajúce z druhu 
vnímania. To má ďalekosiahly dosah na používanie výrazových prostriedkov, ktoré sú 
najredukovanejšie práve v rozhlasovom herectve, pretože sa musia obmedzovať len na možnosti 
akustického umenia. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Rozhlasové herectvo. Komunikácia. 
 
 
ABSTRACT: Artiscs work of radio is connected to the acting activities as an invariant and connecting 
link of whole dramatic art. Each kind of dramatic art (radio, film, television) use this “personal constant” 
in thespecific way and connecting it with other vehicles of aestheticinformation, which forms specific 
artistic style.  Leopold Slovák in his work Umenie v rozhlase (Art in the Radio) from 1988 says, that 
actor in each of dramatic art has, just like a work of writes, music creator, music compositor some 
specifics emerging from the kind of reception. This fact has far reaching consequences for 
expressional tools, which are especially reduced in the radio acting, because they are limited with 
possibilities of acoustic art. 
 
KEY WORDS: Radio acting. Communication. 
 

 
 
 Rozhlasové herectvo zaznamenalo značný  progres. Spočiatku sa herci 

v prvých rozhlasových hrách obliekali aj do kostýmov, vytvárali pred mikrofónom 

fyzické vzťahy v improvizovanom javiskovom priestore, texty sa učili naspamäť. Boli 

to vlastne divadelné predstavenia s pristaveným mikrofónom. Tým sa dosiahol 

javiskový kontakt hercov, ale interná zaujatosť sa minimalizovala. Špecifiká 

rozhlasového herectva sa utvárali postupne s historickým vývojom rozhlasovej hry. 

Podľa finálneho efektu si tvorcovia začali uvedomovať, že prostriedky kreovania 

rozhlasovej hry sú iné než divadelného predstavenia. 

 Rozhlasová dramatika má síce s javiskovou kreativitou spoločnú bázu, 

využíva dramatické metódy umeleckého zobrazenia, ale nie je možné ich s nimi 

stotožniť. Výrazným znakom divadla je priestorovosť, rozhlas ju vyvoláva iba 

v imaginácii  percipienta. Divadlo je časovým druhom umenia, čo plne platí i pre 

rozhlasovú drámu. Spoločne využívajú herectvo. Sú spojené rovnako dramaticko-

 109



(KO) MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií. 
Kapitola 1: MÉDIÁ, KULTÚRA A SPOLOČNOSŤ. 

 

                                                

literárnou bázou v podobe dramatického textu, realizovaného buď javiskovými, alebo 

rozhlasovými prostriedkami, predovšetkým hereckou akciou. Interpretačný základ je 

príznačný pre divadlo i pre rozhlas. Na interpretácii výkladu textového komunikátu sa 

podieľa realizačný kolektív: herci, režisér, dramaturg, hudobní a technickí pracovníci. 

Aj keď sa odlišuje divadlo a rozhlas vo svojich prostriedkoch, predsa i rozhlas  

vytvára estetické atribúty a patrí do rodiny umeleckých druhov. 

 Herectvo pred mikrofónom je určené pre ľudí obdarených imagináciou, ktorí si 

dokážu i bez scény a kostýmov navodiť atmosféru určitého diela. Poslucháč je 

vtiahnutý do tvorivého procesu a je svedkom deja. Vďaka fantázii si vytvára vlastnú 

predstavu sveta a rozhlasom tlmočených situácií. Často môže dôjsť k situáciám, že 

poslucháč, ktorý si vykreslil postavy určitej hry podľa svojich predstáv, je potom 

v divadle sklamaný.  

Rozhlasové herectvo je auditívne, nemá možnosť vizuálneho pôsobenia a je 

schopné hlasovým prejavom vyjadriť myšlienky a pocity dramatickej postavy tak, aby 

percipientov auditívny vnem vyvolal vizuálne imaginácie. A tu stoja vedľa seba dva 

dôležité faktory – tvorca a konzument. Nie každý herec je schopný previesť psycho- 

fyzické počínanie predstavovanej osoby do zvukovej roviny. To kladie na interpreta 

vysoké požiadavky za účelom vytvorenia skutočne kvalitného diela.1

 Rozhlasový herec má k dispozícii jedine svoj hlasový aparát, iba ním, jeho 

dynamikou, rytmom, intonáciou, hlasovým zafarbením, pauzou a dychovými 

prostriedkami navodzuje predstavu toho, čo v divadle prezentujú kostýmy, maska, 

pohyb, rekvizity, mimika tváre a pod. Herec je pred mikrofónom sám so svojou 

predstavivosťou, fantáziou, sústredenosťou i zodpovednosťou. Na pomoc mu 

prichádzajú iba akustické technické prostriedky. Prítomnosť diváka, jeho 

bezprostredné reakcie jednoducho chýbajú. Priestor je síce vymedzený štúdiom a 

jeho akustickým charakterom, ale vzťah a momentálne konanie sú ináč chápané, i 

keď vo svojich možnostiach sú vlastne neohraničené a neobmedzené. Vnímanie je 

individuálne a hercov prejav špecifikovaný. Tieto poznatky viedli tvorcov k tomu, aby 

využívali imaginatívne vlastnosti slova, rozvíjali akustické výrazové prostriedky 

špecifické pre rozhlas. Jediný priamy kontakt sa deje prostredníctvom mikrofónu, 

ktorý na rozdiel od divadla oveľa citlivejšie zaznamenáva akúkoľvek faloš a prezradí 

povrchnosť interpretácie. Vzdialenosť medzi hercom a mikrofónom sprostredkúva 

 
1 ANDRESÍKOVÁ, J.: Základy rozhlasovej práce. Praha: AMU, 1982, s. Študijné materiály, s. 23  
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priestorový vnem a umožňuje detailnú prácu s hlasom. Vďaka citlivosti mikrofónu na 

ľudský hlas je možné zaznamenať aj tie najjemnejšie nuansy – vzdych, pohnutie pier, 

šepot. Herec sa môže hrať so silou, intenzitou svojho hlasu, čo zďaleka neumožňuje 

divadlo. Výstižným termínom pre mikrofón je „sonda“, sonda do vnútra herca. 

Dôležitá je práve naliehavosť prežívania priamo pred mikrofónom. Herec musí 

vytvoriť hlasom celého živého človeka, oživiť autorovo dielo, musí ísť hlboko pod 

povrch a odkryť vnútro postavy. V krátkom časovom úseku sa musí úplne vydať, 

vrásť do životnej pravdy a presvedčiť poslucháčov o pravdivosti svojho prejavu. Do 

akej miery sa hercovi podarí nadviazať skutočný kontakt s poslucháčom, závisí na 

hĺbke citu, myslenia, vôli a schopnosti vysloviť svoj názor tak, aby zaujal, upútal, aby 

bol prijateľný a zrozumiteľný. Práca v rozhlase je jemná a dokáže odhaliť vnútro i do 

tých najsubtílnejších polôh. To je na rozhlasovej práci krásne a dôležité. Herec, ktorý 

je vlastne sám v štúdiu, bez kostýmov, masky, rekvizít si nemôže vytvoriť žiadnu 

ilúziu, a predsa svojím výkonom musí získať poslucháčov záujem o postavu, ktorú 

vytvára a predstavuje. Hercov prejav musí byť hlbší a prenika- 

vejší, musí sa zamyslieť nad každým slovom, musí pochopiť a precítiť dramatický a 

básnický text, aby zaujal a uchvátil poslucháča, ktorého vlastne nevidí. 

Rozhlasové umenie je určené predovšetkým ľuďom obdareným imagináciou, 

ktorí dokážu i bez scénografa vykúzliť akékoľvek prostredie, navodiť určitú 

atmosféru. Rozhlasový percipient sa stáva zároveň i „divákom“. Poslucháč – divák 

musí byť vtiahnutý do kreatívneho procesu, spoluvytvára prostredie a pôsobí v ňom 

ako svedok deja. Má možnosť si vymodelovať postavu podľa svojej imaginácie, 

utvára si svet podľa svojich predstáv. Ak tomu tak nie je, stáva sa pravdou 

zjednodušená definícia o rozhlase, že ide o „divadlo pre slepých“. Dovolím si citovať 

slová Dalibora Chalupu z knihy „Neviditeľné herectvo“, kde sa zmieňuje o vyznaniach 

poslucháčov rozhlasu:  

 „...asi pred 30 rokmi vysielal rozhlas Zeyerovu dramatickú rozprávku Radúz a 

Mahulena. Staršia dedinská žena v liste dojato píše o hlbokom dojme, ktoré v nej 

počutie zanechalo. Dlho po doznení posledných akordov vraj ešte „videla“ nežnú Ma- 

hulenu a zlú Runu a tie nebezpečné tatranské štíty. O niekoľko mesiacov táto žena 

napísala znova. Videla totiž Radúza a Mahulenu v divadle a zažila sklamanie, ktoré 
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opísala asi takto: Radúz ani Mahulena nezodpovedali zjavom jej predstavy a plátené 

kulisy Tatier ju obrali o ilúziu a fantáziu...“2

 Rozhlasové herectvo je teda auditívne, nemá možnosť vizuálneho pôsobenia 

a je schopné hlasovým prejavom vyjadriť myšlienky a pocity dramatickej postavy tak, 

aby poslucháčov auditívny vnem vyvolával vizuálne predstavy. Vystupujú tu dva 

nesmierne dôležité faktory – tvorca a konzument. 

 Toto všetko je známe a môže sa zdať celkom jednoduché. Ale nie každý herec 

má zvláštnu schopnosť predvádzať psychofyzické konanie predstavovanej osoby do  

zvukovej roviny. Táto práca kladie na interpreta vysoké požiadavky, ktoré musí 

spĺňať. Inak by nemohlo byť vytvorené plnohodnotné umelecké dielo. 

 Rozhlasový herec nemá priamy kontakt s percipientom. Jediné „obecenstvo“ 

mu vytvára mikrofón. Herec ho však v žiadnom prípade nesmie cítiť pred sebou, ale 

v sebe, nesmie sa mikrofónu báť. Môžeme povedať, že mikrofón je sonda.3 Odhalí 

bezpečne každú faloš, je neľútostný, okamžite prezradí aj ten najmenší náznak 

povrchnosti. Zároveň je však tiež veľkým priateľom a pomocníkom. Zachytí každé 

nepatrné pohnutie pier, najslabší šepot, najjemnejšie nuansy, každý záchvev. Tým 

umožňuje hercovi detailnú prácu s hlasom.  

Rozhlasový herec tak môže použiť akúkoľvek silu hlasu, ktorú si nemôže dovoliť 

v divadle, pretože by ho veľakrát nebolo počuť. 

 Na vytvorenie umeleckého diela je tu najdôležitejšia naliehavosť prežívania 

priamo pred mikrofónom. „Herec musí vedieť domyslieť autora, vytvoriť svojím 

hlasom živého človeka. Preto musí ísť do všetkých podrobností, veľmi hlboko pod 

povrch, aby ukázal a objavil vnútro. Musí sa vedieť vydať v niekoľkých okamihoch, 

ktoré sú rozhodujúce pre jeho výkon. Musí vyrásť do opojnej životnosti, do životnej 

pravdy, ktorá musí percipienta presvedčiť o opodstatnenosti jeho prejavu.4 Áno, 

vnútorná výzbroj herca, jeho duševný svet, imaginácia, senzitivita, vizuálna 

predstava, schopnosť vnútorného prežívania, stvárnenia dramatickej postavy, to 

všetko sú predpoklady, ktoré by mal spĺňať dobrý rozhlasový herec. „...Práca 

v rozhlase je jemná, zatiaľ čo aj celkom malé divadielko musí počítať s odstupom od 

 
2 CHALUPA, D.: Neviditeľné herectvo. Praha: Odeon, 1984, s. 130. ISBN 80–727–808. 
3 ANDRESÍKOVÁ, J.: Základy rozhlasovej práce. Praha : AMU, 1982, s. Študijné materiály, s. 17.  
4  LOUCKÁ, M.:  Základy dramaturgie. Prednáška na  DAMU.  Praha, 1983. 
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diváka, všetko je akési zväčšené, v rozhlase je možné odhaliť vnútro do 

najtajnejších, najsubtílnejších polôh – to je na rozhlasovej práci krásne...“5

 Predstavme si rozhlasového herca, uzavretého v tmavšom štúdiu, bez 

kostýmov a masky, v prostredí, ktoré nedáva žiadne ilúzie, a predsa musí svojím 

výkonom presvedčiť a získať záujem o postavu, ktorú predstavuje. O hlbší a 

prenikavejší musí byť jeho hlasový prejav, o čo viac sa musí zamýšľať nad každým 

slovom, o čo viac musí precítiť text dramatika a básnika, aby zaujal a uchvátil 

vzdialených a neviditeľných poslucháčov. 

 Rozhlasový herec musí mať určitú umeleckú profesionalitu. Profesionalita je 

predovšetkým otázka morálky, zodpovednosti nielen k sebe, k poslucháčom, ale tiež 

k celému kolektívu, ktorý s hercom pracuje. To je základný predpoklad profesionality. 

Ďalej je to zvládnutie techniky, kultúry slova, a to je predovšetkým vec cviku, poctivej 

práce, z ktorej nesmie herec nikdy poľaviť. Myslím, že sem  môžeme tiež  zahrnúť 

veľkú pracovnú disciplínu, rýchlu koncentráciu na hereckú prácu, pohotovú reakciu 

na pripomienky režiséra, nutnosť sústrediť sa na slovo, poctivú domácu prípravu. 

 Mnohí poslucháči si ešte aj dnes myslia, že práca v rozhlase je jednoduchá. 

Dostanete text, ten prečítate a môžete ísť domov. Ale to nie je zďaleka pravda. Herec 

si nikdy nesmie dovoliť text iba prečítať, musí sa po všetkých stránkach pripraviť, 

premyslieť si celú postavu, jej vnútorné konanie, postoje. Poslucháč  nesmie mať 

nikdy pocit, že sa mu niečo iba číta, ale musí mať pocit, že počuje srdečnú ľudskú 

výpoveď. A to pre herca znamená dôkladne sa pripraviť, spracovať si obsah, meniť 

rytmus, intenzitu, strihy kadencie, jednoducho použiť všetky rozhlasové herecké 

prostriedky, pripraviť si určitý tvar postavy podľa svojich predstáv a svojho cítenia 

tak, aby myšlienka, ktorá má zasiahnuť poslucháča, bola presná a pravdivá. Prejav 

musí byť veľmi citlivý, veľmi výrazný, ale nesmie presahovať určité medze. Herec 

musí vedieť nájsť tú pravú mieru. Pritom však tiež musí spolupracovať s režisérom, 

ktorý  herca usmerňuje. Mali by sa zjednotiť na určitom názore na postavu. A na to 

slúžia skúšky. Ak nie je spolupráca dokonalá, môže sa stať, že herec nevyjadrí 

poslucháčovi to najzaujímavejšie a najlhbšie posolstvo diela a celá práca vedie iba 

k improvizácii, ktorá nie je umením. 

 Rozhlasové umenie kladie zvýšený dôraz na hovorený prejav bez 

logopedických chýb, techniku reči, perfektnú znalosť materinského jazyka. To sú 

 
5  Tamže.   
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ďalšie predpoklady, ktoré nesmie herec ani v najmenšom zanedbať a stále musí dbať 

o ich rozvíjanie. Ide hlavne o správne posadenie hlasu, o ekonomickú prácu 

s dychom a plné využitie všetkých rezonančných dutín, o zreteľnú a bezchybnú 

artikuláciu, o výraznosť reči, ktorá sa docieli hlasovou moduláciou. Tá zahrňuje silu, 

výšku, farbu hlasu a tempo reči. Nepochybne je to tiež bohatosť intonačných nuáns a 

nejazykových prvkov – smiech, plač, stonanie, vzdych a celá škála ďalších 

výrazových prvkov, ktorých spoločným menovateľom je dych. Práca s dychom je 

nenahraditeľná, môžeme vyjadriť napr. zľaknutie, úľavu, ponáhľanie, napätie, fyzickú 

námahu, bolesť... Aby bol prejav pravdivý a presvedčivý, musí mať herec hlboký 

emocionálny vzťah k obsahu slov. 

 Nie je možné hovoriť nedbalo v túžbe po určitej pravdepodobnosti. Je to dosť 

lacný a podlízavý spôsob, ako „charakterizovať“ postavu. Hercovi musí ísť o niečo 

iné, predovšetkým o vnútro človeka, myslenie, cítenie, z ktorého plynie konanie. A 

na to je potrebný priestor, jednoduchosť, pravdivosť vo vnútornom počíňaní, ktoré sa 

dá vyjadriť jedine tými najdokonalejšími prostriedkami dikčnej techniky – od dychu 

cez posadenie hlasu až po presnú výslovnosť. O tom všetkom v prvom rade 

rozhoduje psychofyzické konanie, ktoré nie je možné zjednodušovať. 

 V súčasnej dobe sa prejavuje v rozhlasovej tvorbe túžba zaznamenávať 

dnešný život, život dnešného človeka. Nesmie sa však zabúdať na to, že poslanie 

divadla, filmu, televízie a rozhlasu je prinášať skutočné umenie, ktoré má vychovávať 

človeka. 

 „... – Vôbec – herec má vedieť všetko a má robiť všetko, pretože iba rozhlas 

vám okamžite oznámi, či hovoríte dobre, či ste nezabudli klasickú slovenčinu, či ju 

viete „viazať“, či viete, čo je veta rozvinutá – dnes sa veľa hovorí skrátene, však?... 

Aký je vzťah hercov k materinskému jazyku? Ten najcitlivejší, ten najmilostnejší. Veď 

je s ním v živom kontakte každý deň a materinský jazyk tvorí ten najväčší podiel 

v úhrne herectva. Na javisku dochádza k onej kúzelnej transmutácii, kedy slovo 

telom sa stalo, aby prebývalo medzi nami...“6

 Áno, aby herec mohol zodpovedne splniť akúkoľvek hereckú úlohu, musí mať 

hlboký vzťah k svojej vlasti, k materinskému jazyku, veď je predsa nositeľom 

národnej kultúry. Preto musí mať tiež zodpovedajúce vzdelanie, široký rozhľad, 

pokrokový svetonázor, hlboký vzťah k životu ako celku i k jeho jednotlivostiam. 

 
6 LOUCKÁ, M.:  Základy dramaturgie. Prednáška DAMU Praha, 1983. 
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 Ak spĺňa všetky predpoklady, môže sa mu podariť to najkrajšie – splynúť 

s autorom i so svojím poslucháčom, divákom v jedno. 

„...Ak sa hercovi podarí splynúť s básnikom tak, aby v jedno splynul i so svojím 

divákom, vytvorí sa podivuhodná, kúzelná atmosféra, v ktorej počuje súhlasný tlkot 

všetkých sŕdc, ktoré sa mu priblížia na dosah ruky a priesvitné, hebké vlákno, ktoré 

uvilo dorozumenie a teplo a pevne zväzuje imagináciu herca a percepciu 

poslucháča. Aký je to zázrak, podať ruku do prázdna a ucítiť náhle, že je uchopená 

dlaňami, ktoré zatúžili po jej stisnutí...“ 7

 Nezasvätený človek by mohol povedať, že v rozhlase sa herec naučí vari len 

zaobchádzať so slovom. Ale to nie je pravda. Myslím si, že rozhlasová práca dáva 

hercovi omnoho viac. Je možné sa tu naučiť otázky tempové, rytmické, otázky prud- 

kých zmien. A to všetko môže herec využiť vo svojej práci v divadle. Rozhlas mu 

umožňuje sebakontrolu, herec si môže overiť svoje schopnosti. Má možnosť vytvárať 

také úlohy, ktoré by nikdy nemohol stvárniť v divadle. Rozhlas prehlbuje a preveruje 

hlasový herecký prejav, rozpozná každú bezobsažnosť, predpojatosť, nezaujímavé 

odriekanie či čítanie, neplastickosť  reči a to je veľká škola pre každého herca. 
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ŽÁNROVÉ  PRIENIKY  V  INTERNETOVOM  NOVINÁRSTVE 

A  TZV. (WE)BLOGOSLOVENČINA 
INTERSECTION  OF  GENRES  IN  INTERNET  JOURNALISM 

AND  SO  CALLED  (WE)BLOG-SLOVAK 
 

Vladimír Patráš 
 
 
ABSTRAKT: Príspevok sa zameriava na dynamiku a novovznikajúce vzťahy medzi žánrami 
žurnalistickej komunikácie, ktorá je ukotvená v internetovom mediálnom priestore, závisí od neho 
a zároveň ho ovplyvňuje. Pozornosť sa pritom sústreďuje na jazykovo-komunikačné podmienky, 
prejavy a dôsledky technologickej expanzie, ktoré sa odtláčajú na hĺbkovej (slohovopostupovej) úrovni 
a povrchovej (štýlovej) stránke weblogových komunikátov (blogov). Úvahy argumentačne ťažia zo 
súboru blogov s politickým motívom.      
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Internet. Žurnalistika. Elektronická komunikácia. Weblog/Blog. Žáner. Hĺbková 
štruktúra. Povrchová štruktúra. Štýl. Stredovosť – okrajovosť. Invariant – variant. 
 
 
ABSTRACT: The paper is aimed at dynamics of genres of journalistic communication, which is set in 
internet media space, depends on it and influences it at the same time, and at new relations among 
genres. The attention is paid to language and communication conditions, a manifestation of 
technological expansion and its consequences reflected in in-depth (compositional) structure and 
surface (style) level of weblog entries (blogs). Considerations are based on a set of political blogs. 
 
KEY WORDS: Internet. Journalism. Electronic Communication. Weblog/Blog. Genre. In-Depth 
Structure. Surface Structure. Style. Centricity – Periphery. Invariant – Variant.  
 
 
 
 

1.   ÚVOD 
 

Rešpektujúc tému príspevku, jazykovedec – „nemediológ“ sa pracovne zdráha 

rázne vstúpiť na rozsiahlejšie, čisto žurnalisticky vymedzené mediálne pole. Napriek 

odôvodnenej opatrnosti využíva možnosti interdisciplinárneho prístupu a dovoľuje si 

pobudnúť v technologicky príťažlivej, textovo-komunikačne ustavične premenlivej, ale 

zásluhou jej častého výskytu už akceptovanej publicistickej variete, ktorá ťaží zo 

vzťahov medzi textom a počítačovým prostredím. Lingvista počas návštevy vo 

vymedzenom areáli teda zaostruje výskumnú pozornosť na osobitú, vcelku 

novoutvorenú súčasť internetových textov vybavených niekoľkými protirečivými 

črtami, ale predsa len s viac či menej zreteľnými publicistickými ambíciami.    
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2.   PREDPOKLADY  A  CIELE 

 
Naším zámerom je pohybovať sa v uvedenom mediálnom prostredí po 

štylisticky vymedzených chodníkoch. Vychádzame z poznania, že štylistika má voči 

komputerovej subsfére a najmä textom so vzťahom k nej stále výskumný dlh. 

Pokúsme sa ho teda aspoň čiastočne znížiť prostredníctvom textovo-komunikačných 

úvah. V nevyhnutnej miere priblížme jazykovo-štýlovú podstatu elektronického 

komunikovania so vzťahom k publicistike ako časti verejnej komunikačnej sféry. 

Osvetlime slohovopostupové charakteristiky a výrazové možnosti jednej zo súčastí 

elektronicky determinovaných komunikátov. Potom zovšeobecnime – v tomto prípade 

štylistické – podnety a postrehy. Teoreticko-metodologický základ pri riešení 

vytýčených úloh vytvára sústava opozitne vymedzených textových determinantov 

v zmysle koncepcie J. Findru (1991, 2004).  

 

Netreba osobitne zdôrazňovať východisko i finále týchto úvah – spriezračnenie 

osobitého žánru s jeho uplatnením v ambicióznej časti politicky ladenej žurnalistiky. 

Žáner ponímame z hľadiska formálnej štylistiky ako modelový, účelový prienik 

hĺbkovej – obsahovej – a povrchovej – formálnej – roviny textu. [K charakteristikám 

žánru v naznačenom zmysle pozri Findra, 2004, s. 210 a nasl.] Zamerajme sa na 

weblog/blog, teda relatívne novovzniknutý, typologicky nevyhranený, jazykovo a 

kompozične krížený, ale autorsky a čitateľsky pútavý a vyhľadávaný útvar (aj) s 

masmediálnymi ambíciami. [V slovenských podmienkach najnovšie k problematike 

blogov prispieva J. Vaňko; pozri Vaňko – Kráľ – Kralčák, 2006.] Elektronické 

prostredie vedno s technologicky jednoduchým, operatívnym prístupom na patričný 

server, vysokým stupňom interkonektivity a viacerými možnosťami na duplexné 

komunikovanie vytvára používateľsky príjemnú komunikačnú platformu aj pre 

bežného prispievateľa. Na žánrovom profile načrtneme, či na priesečníku 

neverbálnych podmienok vzniká akýsi osobitý, nevšedný spôsob dorozumievania, 

napr. – obrazne povedané – médio- či (we)blogoslovenčina. Vlastný cieľ poznámok a 

pristavení teda spočíva v postrehnutí a vymedzení štylistického potenciálu, ktorý sa 

weblogom ponúka na vybudovanie perspektívneho modelu, umožňujúceho 

individuálne a zároveň spoločensky vysoko efektívne, obvykle aj efektne tvoriť, 

zverejňovať a recipovať texty tohto druhu a pohotovo na ne reagovať. [Najdôležitejšie 
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trendy z rozpracúvaného okruhu v žurnalistike a v spoločnosti vrátane internetových 

textov pozri napr. Ruß-Mohl – Bakičová, 2005, s. 27 – 43.] Postrehy, úvahy a 

konštatovania argumentačne čerpajú zo slovenských blogov s politickou tematikou. 

Weblogové texty boli zverejňované v internetovej verzii domáceho mienkotvorného 

denníka na začiatku apríla 2006, t. j. počas predvolebnej politickej kampane 

v Slovenskej republike (zdroje pozri na www.blog.sme.sk).       

 

Weblogy/blogy – pôvodne nazývané aj internetové denníčky, v každom 

prípade značne individualizované jazykové prejavy určené na zverejnenie – z 

hľadiska média, žánrovej príslušnosti a tematického vymedzenia bezprostredne 

korešpondujú s pestrou, vnútorne bohato a neustále, priam „katalyticky“ členenou 

skupinou elektronických magazínov – e-zinov. Ako je známe, e-ziny sú 

nízkonákladové, komerčne stále úspešnejšie, a preto prudko expandujúce periodiká 

bez súbežných tlačených verzií. Charakterizuje ich tematická rozplývavosť, rozličná, 

občas nevyhranená či nejasná orientácia a zameranie, rôzna technologická úroveň 

a viac či menej presne, ale vždy účelovo projektovaná skupina adresátov. [K 

žurnalistike na internete pozri príslušné heslo, napr. Osvaldová – Halada a kol., 

1999, s. 220.] Ukazuje sa, že práve e-ziny sú heterogénnou a viacúrovňovo 

synkretizovanou skupinou aj z hľadiska žánrovej príslušnosti.  

 

Elektronické periodiká sa teda nateraz (zámerne?) bránia presnejšiemu 

žánrovému zaradeniu. Uvedený poznatok možno vztiahnuť na nižšej úrovni 

abstrakcie aj na skupinu (we)blogov, a to bez ohľadu na komunikovanú tematiku. 

Geneticko-typologická spolupatričnosť e-zinov a weblogov je totiž zrejmá práve 

pričinením zhodnej mediálnej platformy – elektronického prostredia. Súvislosti možno 

vidieť aj ako odraz vzťahu nadradenosť – podradenosť. Povedané zovšeobecňujúco: 

blogy vznikajú a zabezpečujú si vcelku úspešnú životnosť ako účelový derivát 

niektorých komunikačných tendencií, ktoré sa uplatňujú a rozvíjajú v prostredí e-

zinov.    
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3.  ŠTÝLOTVORNÉ  ČINITELE  A  ICH  VPLYV  NA  ŽÁNROVÚ  STRÁNKU  
WEBLOGU 

 

Pred časom sme uviedli, že fungujúce i perspektívne žánre v rámci e-zinov sa 

v internetovom prostredí organizujú na princípe nerovnakého rozloženia medzi 

kategóriami stredovosť – okrajovosť vrátane oboch pólov (Patráš, 2006). Zdôraznili 

sme, že štýlotvorné tendencie v rámci celej tzv. komputerovej žánrovej skupiny 

nadobúdajú výrazne odstredivú povahu. To znamená, že periférne žánre pričinením 

divergentných sklonov jednoznačne, vcelku odvážne smerujú do patričnej štýlovo-

žánrovej oblasti, ktorá sa už dostatočne ustálila na „pokojnejšom“ okraji štýlového 

priestoru. Samozrejme, pri tomto „migrovaní“ dochádza aj k väzbám – kontaktom, ale 

aj kolíziám – s príslušnými neverbálnymi charakteristikami. V centre štýlovo-žánrovej 

skupiny sú taktiež prítomné odstredivé tendencie. Tvoria totiž zdroj pohybu nielen na 

okrajoch, ale v celej žánrovej sústave. Správajú sa však tlmene, nevýrazne, a preto 

z hľadiska ich podielu na vzniku relatívne pevného nosného žánru sú tvárne a 

nestále. V tomto rozpore medzi „poverením plniť hlavnú úlohu“ a zdanlivo latentným 

uplatňovaním spočíva prednosť a zároveň slabé miesto divergentných tendencií. 

Výhodou je spoluvytváranie dominantnej, životaschopnej hĺbkovo-povrchovej 

konštrukcie v príslušnej skupine, nedostatkom zasa nemožnosť ich aspoň dočasného 

ustálenia a objektívneho poodhalenia modelového potenciálu.  

 

Ktoré mimojazykové podmienky a predpoklady, t. j. štýlotvorné činitele, 

pomáhajú aspoň približne spoznať všeobecnú žánrovú podobu, teda hĺbkovú 

(slohovopostupovú) a povrchovú (štýlovú) stránku weblogov? Identifikujme ich v 

základnom hierarchickom usporiadaní a rozstupe, s naznačením súvislostí a s 

príslušným charakterizovaním. Súbežné uplatňovanie parametrov je okrem 

znamienka „+“ naznačené pri príslušnom identifikátore dvojčíslom v dolnom indexe:    

  

a) Funkcia prejavu:  
a11) Inštr = inštruktážna (s rešpektovaním blogového textu; vhodn. 
prehľadová)   
+      
a12) Inf = informatívna (presn. výberovo-kombinačná),     
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a2)  Zá = zábavná (čiast. fatická),       
a3)  Pe = persuazívna funkcia.   

(komunikačné funkcie v uvedenom vymedzení – bold – pozri Vybíral, 2000, s. 23).          
 

b) Autor  +  adresát: 
b11) Aut – pohotový, nekonvenčný, hravý/hrový, spontánne/štylizovane 

neobjektívny a primerane zaujatý voči veci, motívu či tematike (neobjektívnosť 

a zaujatosť je pre politické témy zvlášť vhodnou črtou) 

+  
b12) Adr – partnersky očakávajúci prvotne nie prísun iba nových informácií, ale 

predovšetkým kompetentný prehľad, prijateľný výber, čitateľné usporiadanie 

informačných korpusov a najmä zreteľnú schopnosť autora zaujímať postoje 

k individuálne vyberaným, spracovaným a predkladaným informáciám,    

b2) fyzická neprítomnosť,  

b3) virtuálna prítomnosť účastníkov weblogovej komunikácie. 

 

c) (Elektronické) prostredie: 
c11) primárne verejné, oficiálne až polooficiálne, formálne, konvenčné 

+  

c12) sekundárne súkromné, neoficiálne, neformálne, nekonvenčné prostredie. 

 

d) Forma prejavu: 
d1) prvotne písomná – prejav sa preukazuje ako pripravený s črtami 

monologickosti, 

d2) druhotne ústna (hovorená) – prejav sa preukazuje ako nepripravený 

(spontánny) s črtami dialogickosti. 

 
Znázornený systém vonkajších, neverbálnych podmienok a predpokladov 

vztiahnime na rozloženie dorozumievacích útvarov – variet – v rámci prirodzeného 

jazyka. Takto sa v základnej podobe spriezračňuje a ponúka sústava a rozvrstvenie 

možných štylizačných prostriedkov (štylém) ako odraz ich hĺbkovej – 

slohovopostupovej štruktúry. Žáner – o ňom je reč – sa potom ustaľuje s invariantnou 

hodnotou a zároveň s variačným potenciálom.  
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      OKRAJ 
   SpV...  spisovná varieta                                                                    
   ŠtV...   štandardná varieta                                                          
    SštV... subštandardná varieta                             inojazykové        
      STRED                                                                                          prvky, zložky                    
                prof...  profesionalizmy                                       a postupy                                  
      slang, arg... slangy, argoty                                                                                  
   dial...   dialekty                                                              
      OKRAJ   

 
 

Doplňme dichotómiu stredovosť – okrajovosť o sústavu protikladových dvojíc 

s univerzálnym uplatnením. Zvecnime modelové predpoklady a načrtnime ich 

pravdepodobné žánrové variácie. V grafickom stvárnení sa nachádzajú možnosti 

toho-ktorého weblogového textu, príp. skupiny weblogov, čerpať z príslušných 

jazykových variet. S ohľadom na korešpondenciu blogového komunikátu s viacerými 

štýlmi a slohovými postupmi sa vzťah medzi stredovosťou a okrajovosťou dynamicky 

preukazuje takto: 

  

     OKRAJ - - - - - spoločenské - - - všeobecné - - - abstraktné - - - invariantné   
 
                                          publicistika – analytické/beletristické žánre 
                                          esejistickosť 
                                          rétorickosť 
      STRED                                  (W  E)  B  L  O G  –  model 
                                          estetickosť, umeleckosť 
                                          ústnosť, hovorovosť  
                                          bežná spontánna komunikácia 
 
      OKRAJ - - - - - individuálne - - - jedinečné - - -  konkrétne - - -  variantné   
 
 
 Stav v strede žánrového poľa podporuje neustálu premenlivosť a akontúrovosť 

weblogovej tvorby. Blog svojou nehotovosťou, amorfnosťou a subjektívnosťou 

podporuje odstredivý pohyb v celom žánrovom spektre. Z týchto presunov zároveň 

čerpá podnety na budovanie a manifestovanie vlastnej, obvykle iba „podenkovej“ 

žánrovej príslušnosti. Na okrajoch sa udržiava štylisticky priezračný stav. Vyhranené 

žánre sa pritom sústreďujú na protipóloch viazaných vzťahom uvedomovanej 

podobnosti a odlišnosti. Hypoteticky povedané: texty hlásiace sa k okrajovým 
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oblastiam žánrového poľa sú štylisticky jednoznačnejšie, komunikáty so stredovým 

umiestnením sa preukazujú ako štýlové hybridy.    

 
4. (WE)BLOG  S POLITICKOU  TEMATIKOU 

 
 Netreba osobitne pripomínať, že autormi blogových komunikátov nie sú 

profesionálni politici ani novinári. Virtuálne stránky blogových serverov napriek 

príslušnosti k iným sociálnym, ekonomickým, záujmovým a pod. oblastiam ako k 

novinárskemu stavu zapĺňajú obvykle kultivovaní prispievatelia so silnou vôľou 

publikovať. Ich produkty neprinášajú tradičné spravodajsky či investigatívne poňaté 

informácie. Pisatelia počítajú s ich jestvovaním v povedomí pravdepodobných 

čitateľov. Prednostne sa zameriavajú na komentovanie a glosovanie, príp. na 

ironizovanie až karikovanie vybraných a usporiadaných informácií. Prirodzene, deje 

sa tak s využitím vlastností, ktoré poskytuje internet. Máme na mysli otvorené, 

súbežné diskusné stránky, vytvárané a dopĺňané priam pred očami „divákov“. 

Weblogy sa teda z hľadiska čitateľského záujmu uplatňujú akoby zboku, 

komplementárne, subjektívnejšie a expresívnejšie voči tzv. veľkej publicistike. Z nich 

najmä texty so žurnalistickými sklonmi výrazne, modelovo preukazujú svoju štýlovú 

príslušnosť k analytickým a beletristickým žánrom publicistického štýlu. Pod tlakom, 

resp. pri využívaní podmienok elektronického prostredia, však oproti tzv. tradičnej 

tlači obvykle nečakane, prekvapivo menia svoju štýlovú tvár. Takýmito premenami 

rozširujú, obohacujú charakteristiky starších, vyvinutých a ustálených žánrov 

a poverujú ich ďalšími úlohami. Dôsledok rozpínavosti je jednoznačný: žánrový stred 

generuje ďalšie žánrové variácie na osi konvenčnosť – inovatívnosť – tvorivosť        

(– originalita).                

 

Ak prijmeme myšlienku o funkčnosti naznačeného rozpoloženia podmienok aj 

na nižších stupňoch abstrakcie, teda s príklonom ku konkrétnemu margu, môžeme 

predchádzajúcu úvahu vztiahnuť aj na situáciu priamo v okruhu weblogov s politickou 

tematikou. Weblog napriek relatívnej novosti a typologickej neustálenosti sa už 

vyhranene preukazuje vystupňovaným narúšaním protikladu individuálne/variantné – 

spoločenské/invariantné, a to s úsilím posilňovať spoločenský a modelový pól, a tak 

sa hlásiť k publicistike. Metodologické nástroje na spriezračnenie žánru máme 

poruke; pri weblogovej produkcii však treba počítať s ich osobitým využívaním. 
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Prieskum dvoch stoviek weblogových textov s politickými motívmi potvrdzuje 

genézu, ako sme ju charakterizovali pre celú sústavu elektronicky podmienených 

jazykových prejavov so zúžením pozornosti na blogové komunikáty. Porovnali sme 

weblogy dvojakého typu zrodené v zhodnom čase a príbuzné tematicky: A. štylisticky 

homogénne texty spejúce k tradičným žánrom publicistického štýlu (afinitné s 

publicistickými textami; Vaňko – Kráľ – Kralčák, 2006, s. 67 a nasl.), B. štylisticky 

heterogénne útvary tematicky zamerané na subjektívnu sféru ich autora (tzv. 

internetové denníky; Vaňko – Kráľ – Kralčák, 2006). V strede sa nachádza 

nevyhranená, preto najdynamickejšia skupina blogov; predstavujú ju texty 

integrujúce väčšinu polárne vymedzených charakteristík. 

 

A. 
Je potrebný štrajk? 

6. apríl 2006 sa zapísal do dejín Slovenska. Možno nie takými písmenami ako 25. február 
1948 a nie je ani isté, či ho história nazve Víťazný apríl. Asociácia so socialistickou revolúciou sa zdá 
byť možno náhodná, ale i vtedajšie spoločenské zmeny sprevádzal štrajk. Dokonca „generálny“. 
Ťažko povedať, či by bolo užitočné hľadať paralely, štrajky vždy majú niečo spoločné. I keď dnes už 
málokto, možno s výnimkou členov a sympatizantov KSS, pochybuje o tom, že Víťazný február až 
taký potrebný nebol, o štrajku zdravotníkov sa to s takou istotou tvrdiť nedá. 
 

Najhlasnejšou požiadavkou je zvýšenie miezd a celkových financií v zdravotníctve. Vládna 
odpoveď znie: nie. Laická verejnosť si možno kladie otázku, prečo až o 25 %, a s tichým 
presvedčením dodáva: toľko nedostanú. Z pohľadu štrajkujúcich však nejde až tak o sumu. Ide 
principiálne o to, že mzdy neboli už roky valorizované, kým v ostatných sférach spoločnosti už 
niekoľkokrát. Akoby sa na zdravotníctvo (zámerne?) zabudlo. Druhá otázka znie: prečo štrajk proti 
vláde, keď mzdy sú v kompetencii zamestnávateľov? Niežeby štrajkujúci o tom nevedeli, ale vláda je 
ten, kto nastavil systém tak, že nemocnice nie sú schopné vymaniť sa z dlhov inak ako za pomoci 
pofidérneho Veriteľa a na vlastnú prevádzku musia používať peniaze svojich zamestnancov. Mnohí 
považujú zdravotníctvo za „čiernu dieru“ dotácií. Ale len mizivé percento obyvateľov Slovenska vie, že 
práve štát je najväčším dlžníkom poisťovní, pokiaľ ide o platby sa poistencov štátu. Preto sa 
požadované zvýšenie finančných prostriedkov netýka peňazí „nad rámec“, ale o prosté vyrovnanie 
dlhu štátu voči rezortu. Sporná sa javí aj otázka zastavenia transformácie nemocníc na obchodné 
spoločnosti. Aj tu vzniká vo verejnosti nesprávny dojem, že zdravotníci sú za zakonzervovanie 
„starých obyčají“. Myšlienka transformácie však nie je v očiach štrajkujúcich takým problémom, než je 
spôsob, akým sa to má udiať, a hroziace dôsledky. V zdravých trhových podmienkach je celkom dobre 
možné, aby nemocnice fungovali nielen ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ale aj ako 
producenti zisku. I vo vyspelejších štátoch však vedia, že obchodné tlaky v takýchto zariadeniach sú 
také silné a primárny cieľ nemocnice, ktorým je komplexná zdravotná starostlivosť, je tak odsúvaný do 
úzadia, že jednoducho musí existovať aj sieť štátnych nemocníc, v ktorých o zisk nejde. Okrem toho 
existuje dôvodná obava zdravotníkov z následnej divokej privatizácie nemocníc, a. s., ktorých hodnota 
s pribúdajúcimi exekúciami klesne na minimum. Ale opäť to nie je iracionálna obava. Ako sme sa v 
nedávnom čase mohli presvedčiť na prípadoch netransparentných privatizácií staníc RZP, zo súťaže 
sú zdravotníci systematicky odsúvaní a prednosť v privatizácii dostávajú firmy s často úplne odlišným 
predmetom činnosti. Prečo si máme myslieť, že v prípade nemocníc to bude inak? Preto je nutné dať 
aj štrajkom najavo, že transformácia nemocníc v súčasných právnych podmienkach prinesie veľmi 
pravdepodobne úžitok niekomu inému než zdravotníkom a pacientom. V konečnom dôsledku je 
príčinou štrajku aj ignorantský prístup vlády k celému problému, štvorročná absencia komunikácie 
vlády a najmä MZ SR so zdravotníckou obcou a mnohokrát zámerná dezinformácia verejnosti 
demagogickými vyhláseniami o mzdách lekárov vo výške dvojnásobku priemerného slovenského platu 
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či priamo klamstvá premiéra o výdavkoch štátu na zdravotníctvo, do ktorých nepochybne zámerne 
pripočítal aj z roka na rok narastajúce platby obyvateľstva, ktoré spomínaný údaj slušným spôsobom 
navyšujú. Treba teda jasne povedať, že podľa údajov OECD Slovensko s výdavkami na zdravotníctvo 
vo výške 5,9 % z HDP za rok 2003 uzatvára rebríček krajín EU, a preto tvrdenie, že vynakladá toľko 
ako ostatné krajiny, je lož. Ako sa mnohí zhodneme, štrajk je legitímnym vyjadrením nespokojnosti 
zdravotníkov so súčasným stavom vecí. Odpoveďou na otázku v nadpise je: Za podmienok väčšej 
ochoty vlády komunikovať so zdravotníkmi by potrebný nebol. Zdá sa však, že je jediným 
prostriedkom, ako amplifikovať hlas, ktorý vláda až doteraz nechcela počuť, no práve teraz bude 
musieť. 
Branislav Sepeši, piatok 7. apríla 2006 (07:02) 
 
 
A/B.  
Štyri otázky pre pána Kollára 
    Vážený pán Kollár, 
    keďže sa nepoznáme, dovoľujem si Vás touto cestou ako občan tohto štátu, platiaci dane a odvody 
do zdravotnej poisťovne, požiadať o odpovede na štyri otázky, ktoré považujem za podstatné 
v súvislosti s prebiehajúcim štrajkom lekárov: 

1. Hovoríte, že Vám ide o dobro pacientov. Nikde som nepočul ani slovo o tom, aké konkrétne 
dobro pocítia pacienti z toho, že Vaša mzda a mzda Vašich kolegov bude napr. o 25 % vyššia, 
bez akejkoľvek zmeny systému práce v zdravotníctve. 

2. Na Vašu mzdu a mzdu Vašich kolegov sa skladajú ostatní ekonomicky činní občania, jednak 
platbou odvodov do zdravotných poisťovní a jednak časťou svojich daní, z ktorých štát platí 
odvody za ekonomicky neaktívnych občanov. Štát má len peniaze, ktoré vyberie od občanov, 
a to vo forme daní. Znamená teda váš štrajk, že žiadate všetkých ekonomicky činných 
občanov, aby sa Vám a Vašim kolegom poskladali na vyššie mzdy? 

3. Je podľa Vás správne, že na rozdiel od všetkých ostatných odvetví národného hospodárstva v 
"štátnom" zdravotníctve nemusí každý pracovník vytvoriť kvalitou svojej práce dostatočné 
zdroje na svoju mzdu? Je dostatočným ospravedlnením takéhoto prístupu fakt, že ide o život 
a zdravie občanov? 

4. Argumentujete tým, že štát vždy našiel peniaze na úhradu mimoriadnych výdavkov, napr. 
úhradu škody ČSOB, povodňové škody a podobne. Je podľa Vás ekonomicky správne 
porovnávať jednorazové výdavky štátu, spojené s určitými konkrétnymi udalosťami, a trvalé 
zvýšenie nákladov na prevádzku systému zdravotnej starostlivosti, ktoré už nikdy neklesnú 
pod úroveň, ktorú by štát bol ochotný z peňazí daňových poplatníkov uhradiť teraz? 

Ďakujem za skorú a úprimnú odpoveď. 
Juraj Petrovič, piatok 7. apríla 2006 (10:20)  
 
 
B. 
Za záujmy zdravotníkov by mali štrajkovať ich pacienti 

Zdravotníci by tak mohli naďalej vykonávať svoju službu, riaditelia nemocníc by nemuseli 
nikomu vyhrozovať a minister Zajac by videl, že aj pacienti chcú zmenu. Ak ma presvedčia, rád ich 
nejako podporím. Alebo sa ešte môžu cestou z práce na hodinku pristaviť k nejakému žobrákovi a 
spolu s ním pokorne prosiť o almužnu. Vtedy občania pochopia, ako je to s nimi zle, a určite im niečím 
prispejú. 
Miero Rudišin, piatok 7. apríla 2006 (09:06)  
 
 

Pozrime sa na reprezentatívne ukážky cez štýlový priezor. Text  A  sa na 

povrchovej úrovni uplatňuje so zreteľnými črtami analytických žánrov publicistického 

štýlu, druhotne administratívneho a odborného štýlu. V hĺbkovej rovine je 

vybudovaný na princípoch charakteristických pre výkladovú modelovú štruktúru, t. j. s 

vlastnosťami kohéznosti, explikatívnosti, sukcesívnosti, objektívnosti a gnómickosti (v 
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nízkom stupni výskytu) jej kompozičných súčastí. [Vlastnosti, ich podstatu a 

spoluprácu pozri Mistrík, 1989.] Správa sa teda ako príslušník výkladovej 

slohovopostupovej štruktúry – pravdaže, s črtami úvahy – a rozprávania s koloritným 

poslaním. Takéto rozloženie vlastností sa udržiava pod vplyvom inštruktážnej a 

informatívnej funkcie. Na druhej strane satiricko-ironicky, individuálne, resp. 

individualisticky sa tváriaca poznámka („prišpendlený“, vlastne štylizovaný odkaz) B 

svedčí o väzbách s beletristickými žánrami publicistického štýlu, druhotne 

s umeleckým a hovorovým štýlom so sklonmi odkrývať individuálny štýl. V hĺbkovej 

rovine sa viaže s inkohéznosťou, enumeratívnosťou, komutabilnosťou, 

subjektívnosťou a aktualizovanosťou (v nízkom stupni výskytu) slohovopostupových 

zložiek. Je teda vybudovaná na platforme opisnej a okrajovo informačnej 

slohovopostupovej príslušnosti. Konštelácia vlastností sa zachováva pričinením 

zábavnej a persuazívnej funkcie. Z hľadiska ambície postrehnúť modelové črty 

vzniká náročná výskumná situácia – ako ináč – v strede žánrovej skupiny weblogov. 

V simulovanom liste  A/B  sa základné znaky hĺbkovej a povrchovej roviny vyskytujú 

v prienikovom, t. j. nejasnom, nejednoznačnom vymedzení. O zreteľnejšom skĺbení 

dvoch rovín – slohovopostupovej a štýlovej – do čitateľného žánrového modelu 

vcelku ani nemožno hovoriť. Uvoľňovaný a vždy chvíľkovo voľný priestor teda 

obsadzujú texty, ktoré dočasne oscilujú na mieste stretnutia protichodných 

charakteristík. Po „overení“ svojho jazykového, kompozičného a štýlového potenciálu 

sa uberajú do niektorej z okrajových sfér napĺňať svoje „pravé novinárske poslanie“.     

 

(We)blogové texty ako celok potvrdzujú dvojjedinú ambíciu: 1. okamihovo  

zaujímať stredové, lavírujúce postavenie v skupine internetových elektronických 

textov a 2. na nižších úrovniach abstrakcie podnecovať postupné rozpínanie a prienik 

weblogu do relatívne vypracovaných, ustálenejších slohovopostupovo-štýlových, t. j. 

žánrových domén. Je pozoruhodné, ale vcelku pochopiteľné, že s posunom politicky 

motivovaného blogu k spoločenskému pólu vzrastá výskyt a zastúpenie 

prestížnejších variet národného jazyka, najmä spisovnej a štandardnej variety s ich 

inventárom. Súbežne, vôbec nie paradoxne, sa posilňuje aj status zúčastnených 

štýlov. Vzrastajú možnosti na uplatňovanie eufemizovania, používanie synonymie, na 

vstup kedysi frekventovaných, dnes nezriedka „spiacich“ rétorických prvkov a 

postupov do verejnej komunikačnej sféry a pod. Publicistický štýl – zvlášť v okruhu 

analytických a beletristických žánrov – takto fakticky prežíva svoju renesanciu. 
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Navyše výrazným osobným, nezriedka aj osobnostným zainteresovaním na 

spracovaní tematiky, občas priam manifestovaním autorských schopností, weblogová 

tvorba príliš nepodporuje príliv sloganov, klišé, floskúl, teda „slovného smogu“ do 

verejnej komunikácie. [K problematike tzv. ponovembrového newspeaku pozri Just, 

2003, 2005.] Uvedený poznatok by sme mohli vztiahnuť aj na jazykový štýl vo 

všeobecnosti. Na dôkladné potvrdenie tejto myšlienky je potrebné vykonať širší 

výskum súčasnej weblogovej produkcie.   

 

 

5.   ZÁVER 
 

Ukončenie popri prípustnom zhrnutí a zovšeobecnení problematiky prináša aj 

odpovede na otázky súvisiace s problematikou načrtnutou v názve príspevku. 

 

Weblogové komunikáty – podobne ako e-ziny, t. j. komplexné nosiče 

mediálnych posolstiev vyššieho, žurnalistického stupňa – si v prieniku protikladových 

vlastností odskúšavajú (ú)nosnosť svojho jazykovo-komunikačného potenciálu, 

overeného napr. v tlačenej dennikárskej sfére. Ustaľujú si novonadobudnutú štýlovú 

identitu a pod vplyvom komunikačne razantnejších podmienok a požiadaviek 

elektronicky sprostredkúvanej komunikácie nastupujú na cestu viacetapovitého 

vnútorného delenia a žánrovej rozpínavosti. Tento proces možno vnímať ako rub a 

líce tej istej mince. To znamená, že blogy sú na jednej strane schopné vytvárať stále 

ďalšie variácie, ale na druhej strane si zachovávajú svoju charakteristickú modelovú 

stránku. Deje sa tak podľa sklonov weblogu pripútať sa vcelku alebo čiastkovo 

k niektorému z vyvinutých jazykových štýlov, pravda, v stále zhodnom 

technologickom priestore – elektronickom prostredí. Uvažovať o osobitom 

elektronickom (e-)štýle sa ani v okruhu blogov neukazuje ako prínosné.  

 

Uviedli sme, že tzv. okrajové žánre v elektronickom prostredí odvážnejšie 

smerujú k niektorým z ustálených štýlov. Pri tomto presune a vzniku jedinečného 

textu sa podporuje pravidelnosť, opakovateľnosť a modelovosť v žánrovej skupine. 

Stredové žánre zásluhou neustálenosti, vcelku stále prítomnej, priam „povinnej“ 

nehotovosti svojich textových charakteristík zasa podporujú nepravidelnosť, 

náhodnosť a neopakovateľnosť v žánrovej skupine. Na textových premenách sa 
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zásluhou interaktivity elektronického prostredia neodmysliteľne spolupodieľajú 

komunikanti. Akiste aj pre sústavne znásobované povedomie neukončenosti, 

okamihovosti, chvíľkovosti sú weblogové texty pre svojich komunikantov nateraz 

ustavične zaujímavou dorozumievacou platformou.    

 

Aj weblogy sa teda pričinením prostredia zúčastňujú na účelovom vyvažovaní 

napätí medzi variantom a invariantom. Touto parametrizovanou pohyblivosťou 

a nenútenou, pohodlnou nestálosťou sa zaručuje pestrosť a neustála vývinová 

dynamika žánrov. Na rovine výrazu sa umocňuje povedomie výberu, zastúpenie 

a komunikačná hodnota prestížnejších jazykových variet. V konečnom dôsledku sa 

upevňuje význam a hodnota prirodzeného jazyka bez toho, že by v ňom vznikala 

akási osobitá varieta, ktorú sme v úvode hypoteticky, odľahčene pomenovali 

(we)blogoslovenčina. Prirodzený jazyk takto potvrdzuje svoju výnimočnosť aj 

v elektronickom prostredí, ktoré je vybavené konkurenčne silnými neverbálnymi 

kódovými sústavami.                     
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všeobecnej jazykovedy a sociolingvistiky sa venuje problematike jazykovej 
komunikácie. Sústreďuje sa na interdisciplinárne koncipované výskumy 
dorozumievania v spoločnosti – na jazykovú a komunikačnú kultúru vo verejnej 
mediálnej sfére, v politickej komunikácii, na bádania v oblasti hovorenej (ústnej) 
podoby jazyka v  mestách a v záujmových a  profesiových mikrospoločenstvách. 
Pozornosť zameriava aj na štylistické osobitosti vecných a umeleckých textov, na 
klasickú a praktickú rétoriku, manažérsku a pedagogickú komunikáciu a na 
komunikačné technológie.  
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KOEXISTENCIA, KONKURENCIA A KONVERGENCIA 
INTERNETOVÝCH MÉDIÍ 

ONLINE MEDIA`S COEXISTENCE, COMPETITION AND CONVERGENCE 
 
 

Daša Nováčiková 
 

 
ABSTRAKT: V posledných rokoch už aj na Slovensku badať vzostup a aktivitu rôznorodých 
internetových médií, ktoré sa snažia uplatniť na mediálnom trhu. V príspevku si všímame pozadie ich 
fungovania, aspekty, ktorými sa snažia upriamiť na seba pozornosť, formy a možnosti uverejňovania 
informácií. Snažíme sa načrtnúť niektoré špecifiká publikovania na internete. Okrem toho ponúkame 
niekoľko príkladov koexistencie, konkurencie a konvergencie súčasných internetových médií. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Internet. Médium. Kooperácia. Konkurencia. Konvergencia. Publikovanie. 
Informácie. 
 
 
ABSTRACT: Nowadays we can perceive an increase and activity of various Slovak online media that 
endeavor to assert in the media environment. In the piece we try to advert to their functioning, forms 
and possibilities of information publicizing. We summarize some of the specifics of the on-line 
publishing. Further we offer several examples of cooperation, competition and convergence of the 
present on-line media.  
 
KEY WORDS: Internet. Media. Cooperation. Competition. Convergence. Publishing. Information. 
 
 
 
 
 

Na konci 20. storočia našiel prudký rozvoj internetu a ostatných technológií svoje 

uplatnenie i v oblasti masmediálnej štruktúry. Ak uvažujeme v intenciách definície, že 

masmédiá sú prostriedkami masovej komunikácie, ktoré multiplikujú oznámenia 

verejného charakteru a rozširujú ich smerom k širokému, rozptýlenému, rozmanitému 

a individuálne neurčenému anonymnému publiku1, potom internet sa stal 

najprogresívnejším masovokomunikačným médiom. Samozrejme, nie všetci korektne 

odhadli spomínaný vývoj. Vydavateľstvá vnímali sieť iba ako marketingové prostredie 

vhodné na šírenie printovej podoby periodika. Obsahová stránka elektronickej 

podoby novín alebo časopisu len verne kopírovala tlačené informácie, išlo 

predovšetkým o isté zviditeľnenie sa.  
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Obrázok  1:  Internetová stránka denníka SME v roku 2000. Zdroj: www.sme.sk      
 
     Z výsledkov prieskumu spoločností iAudit Sk, s. r. o., a TNS SK, s. r. o., vyplýva, 

že od januára 2005 do decembra 2005 vzrástol počet užívateľov slovenského 

internetu o 41,53 %. Oproti roku 2004, keď návštevnosť internetu za rovnaké časové 

obdobie vzrástla o 31,59 %, je to výrazný nárast počtu nových užívateľov. Rovnako 

sa zvýšil aj priemerný čas, ktorý ľudia denne trávia na slovenskom internete. 

V súčasnosti internet využíva viac ako 50 % populácie Slovenskej republiky nad 15 

rokov. Najväčšiu návštevnosť zaznamenal počas celého roka internetový server 

zoznam.sk, ktorý ako jediný server navštívilo viac ako 800-tisíc unikátnych 

návštevníkov za mesiac. Najnavštevovanejším denníkom na slovenskom internete je 

on-line verzia denníka SME.2

 

Obrázok 2: Internetová stránka denníka SME na začiatku roka 2006. Zdroj: www.sme.sk 
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     Teoretici masovej komunikácie DeFleur a Ball-Rokeachová vo svojej knihe Teorie 

masové komunikace ešte v osemdesiatych rokoch nepripúšťajú myšlienku, že by sa 

z počítačových sietí a on-line služieb mohol stať nástroj masovej komunikácie. Vývoj 

však túto tézu prekonal a dnes sme svedkami toho, ako komunikačný potenciál 

internetu využili nielen nové periodiká, tzv. e-ziny (elektronické magazíny) 

spravodajského charakteru, ale tiež tradičné médiá – denníky, časopisy, rozhlas i 

televízia – na vytváranie on-line verzií svojich produktov. 

 

INTERNETOVÉ MÉDIÁ 
 

     Internetová žurnalistika (z angl. on-line journalism) je žurnalistická činnosť 

využívajúca na distribúciu výsledkov svojej práce internet. Od žurnalistiky v 

tradičných médiách sa líši predovšetkým formou; využíva hypertext a 

multimediálnosť digitálneho prostredia internetu na kombináciu textovej, zvukovej a 

obrazovej informácie. 

Médiá na internete môžeme rozdeliť zhruba do štyroch skupín: 

1. Internetové varianty už existujúcich médií (agentúr, novín, časopisov, 

rozhlasových a televíznych staníc), ktoré nie sú totožné s pôvodnou, 

„tradičnou“ verziou, v porovnaní s ňou prinášajú nové obsahy a naplno 

využívajú multimediálne možnosti internetovej on-line žurnalistiky (napr. 

www.etrend.sk).  

2. Tzv. mirrors (zrkadlá) jestvujúcich médií, kde ich verzie (texty, grafy, fotografie, 

ale aj zvukové a obrazové vysielanie) sú iba pretransformované do digitálnej 

podoby a umiestnené na internet (napr. www.tyzden.sk).  

3. Periodicky obnovované webové stránky zverejňujúce žurnalistické materiály 

všetkých žánrov iba pre užívateľov internetu. Tieto internetové periodiká, 

nazývané niekedy tiež „e-zines“ (z angl. electronic magazines = elektronické 

časopisy), majú najrôznejšiu periodicitu, tematické aj žánrové vyhranenie. Sú 

vytvárané špeciálne a výhradne pre umiestnenie na internete (napr. 

www.zurnal.unitra.sk, www.station.sk).  
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4. Portály – sú to rozsiahle webové stránky, ktoré poskytujú širokú paletu služieb: 

prehľadné vyhľadávanie informácií, bezplatné e-mailové služby, 

spravodajstvo, zábavu atď. (napr. www.atlas.sk, www.centrum.sk).3,4  

 

 

KONTINUÁLNOSŤ POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ – ŽURNALISTIKA BEZ 
UZÁVIEROK 

 

     V internetových médiách takmer bez výnimky uzávierky neexistujú. Nefungujú v 

cykloch, ale nepretržite. Nové novinárske prejavy sa neuverejňujú v balíkoch – 

vydaniach (ako vydania novín či vydania televíznych a rozhlasových správ), ale 

postupne, na základe prichádzajúcich  správ. V praxi zväčša jednoducho v takom 

poradí, v akom ich autori pošlú do redakcie na uverejnenie.  

     Užívateľ internetového média zväčša očakáva, že pri každej novej návšteve 

spravodajskej webovej stránky na nej v ktoromkoľvek dennom či nočnom čase nájde 

aktuálne informácie. Internetové médiá sa teda v tomto ohľade podobajú najviac na 

spravodajské agentúry, ktoré sú takisto charakteristické kontinuálnym vydávaním 

správ. O dôležitej udalosti sa teda čitateľ dozvie na internetovej stránke média 

prakticky okamžite. 

     Niektoré zahraničné internetové médiá vytvárajú podskupiny správ podľa 

jednotlivých tém – v rámci najdôležitejších okruhov sa takto v priebehu dňa vytvárajú 

akési koše správ o jednej téme, pričom zväčša už z titulkov je zrejmý postupný vývoj 

situácie i aktuálny stav. 

 

 

NEOBMEDZENÝ ROZSAH INFORMÁCIÍ 
 

     V tradičných médiách sú hranice jasné. Noviny majú k dispozícii určitý počet strán 

presne stanovených rozmerov, televízia i rozhlas môžu denne zaplniť maximálne 24 

hodín vysielania. Problém, aký priestor poskytnúť tej-ktorej informácii, sa v klasických 

médiách rieši vždy v kontexte ostatných správ. Ak sa totiž jednej udalosti priestor 

pridá, inej sa musí ubrať. Hoci by bolo možné napríklad v televízii rozšíriť čas 

vysielania spravodajstva na úkor iných relácií a vtesnať tak do správ viac informácií, 

bol by to stále kompromis na úkor inej zložky programu.  
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     Na internete žiadna podobná reštrikcia neexistuje. Obsah všetkých internetových 

médií je uložený na tzv. webových serveroch. Ich kapacita nie je neobmedzená, dá 

sa však kedykoľvek bez problémov zvyšovať a cena za pridávanie ďalšieho priestoru 

je v porovnaní s ostatnými nákladmi na prevádzku média prakticky zanedbateľná. Z 

globálneho hľadiska teda môžeme priestor, ktorý majú k dispozícii internetové médiá, 

považovať za neobmedzený.  

     Jediné, čo sa na internete nezmenilo, sú recipienti. Ak v novinách predtým nebolo 

možné, aby sa na prvej strane objavilo všetkých tridsať správ, ktoré považoval 

redaktor za dôležité, v internetových novinách je to možné bez problémov. 

Psychologická „kapacita“ čitateľa sa však spolu s internetom nezvýšila a stránka s 

tridsiatimi správami by pre neho predstavovala také informačné preťaženie, že by 

bola z jeho pohľadu prakticky bezcenná.  

     Výhoda neobmedzeného priestoru pre informácie sa však môže uplatniť v médiu 

„hlbšie“. Ak sa totiž čitateľ internetového média zaujíma o konkrétnu udalosť, 

redakcia mu môže ponúknuť množstvo ďalších doplňujúcich informácií – podrobné 

štatistiky, hĺbkovú analýzu problému (napríklad agentúrny fíčer, ktorý sa do novín 

nezmestil), kompletný text oficiálneho vyhlásenia či tlačovej správy, ale napríklad aj 

väčšie množstvo zaujímavých fotografií zachytávajúcich istú udalosť. Výraznou 

výhodou internetových médií, vyplývajúcou z neobmedzeného priestoru na 

komunikáciu, je tiež priame prepojenie na archív.  

 
 

ŠPECIFIKÁ PUBLIKOVANIA NA INTERNETE 
 

     Všetci používatelia internetu sú zároveň potenciálnym publikom internetových 

médií. Tie sa vyznačujú viacerými špecifikami prejavujúcimi sa vo forme šírenia 

komunikátov i v samotnej práci internetových žurnalistov. Ako sme spomínali, 

internetové periodiká nie sú vydávané v cykloch (vydaniach), ale kontinuálne, 

nepretržite, čím sa približujú k spravodajským agentúram. Nie sú obmedzené 

rozsahom – internetové médium môže z technického hľadiska ponúkať prakticky 

neobmedzené množstvo informácií, novinárskych prejavov i ľubovoľných iných 

komunikátov. Pre internetové médiá je charakteristické aj spájanie žánrov a foriem 

komunikácie zo všetkých tradičných typov médií. Súčasťou internetového média totiž 
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môžu byť písané texty, fotografie, zvukové záznamy aj videosnímky. Kľúčovým 

prvkom internetu, ktorý odlišuje internetové médiá od médií tradičných, je hypertext. 

     Ďalším dôležitým faktorom je spätná väzba. Pre dobrých (internetových) 

novinárov môže byť veľkou pomocou – pre menej zručných však takisto strašidelnou 

hrozbou. Ak totiž argumentácia žurnalistu v jeho prejave nie je presvedčivá, ak si 

nevšimol dôležitú skutočnosť či neposkytol priestor jednej zo strán, nepochybne ho 

na to čitatelia veľmi rýchlo a veľmi dôrazne (v diskusii k článku) upozornia, resp. 

napíšu e-mail. To, čo bolo predtým možné „ututlať“, je teraz zviditeľnené už krátky 

čas po uverejnení príspevku. Na druhej strane sa to dá využiť v prospech médií – 

kontroverzné články je totiž možné zverejniť najskôr na internete a podľa ohlasov 

prípadne upraviť ich verziu, ktorá pôjde do tlače či do vysielania.  

     Úlohou internetovej mutácie média by tiež malo byť poskytnúť čitateľom širší 

kontext k správe – odkázať ich na staršie informácie, doplňujúce zdroje či štatistické 

informácie (aj na iných webových stránkach).  

     Ďalším špecifikom internetu je možnosť diverzifikácie mediálneho obsahu až do 

takej miery, že každý jednotlivý príjemca môže dostávať od toho istého média iný 

balík informácií. Umožňuje to technológia personalizácie (RSS), v rámci ktorej môže 

každý recipient uviesť oblasti svojich záujmov a podľa toho mu bude médium 

(automaticky) ponúkať práve tie informácie, ktoré by ho mohli zaujímať.  

     V neposlednom rade vyvoláva odlišná technológia prístupu k internetovým 

médiám aj tlak na zmenu štýlu a jazyka komunikácie. Novinárske prejavy v 

internetových médiách by mali byť kratšie, oveľa dôkladnejšie logicky rozčlenené (na 

krátke odseky), mali by umožňovať veľmi rýchle čítanie s preskakovaním pasáží, 

ktoré konkrétneho recipienta nezaujímajú. Vyžaduje sa dôkladná práca s titulkom, 

ktorý na internete často nahrádza aj funkciu perexu.5 

 

NOVINY STRÁCAJÚ, INTERNET ZARÁBA 

     Nedávno uverejnená štatistika Americkej asociácie vydavateľov dennej tlače 

(www.naa.org) potvrdila trend klesajúceho záujmu o noviny, ktoré v roku 2005 

pravidelne čítalo 51,6 % dospelej populácie USA. V roku 1998 to bolo ešte 58,6 % 

a v 60. rokoch 20. storočia noviny čítali tri štvrtiny dospelých Američanov. Britský 

denník Guardian si všimol, že štatistika z vlaňajšieho roka poukázala na pokles 

odbytu všetkých britských miestnych novín s výnimkou jediného titulu v Severnom 
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Írsku. Podobné správy prichádzajú zo všetkých kútov sveta. Ak odhliadneme od 

bulváru, aj české denníky vykazujú mierny, ale dlhodobo trvalý pokles predaných 

kusov nákladu. Denník Právo klesol z priemerných 195-tisíc predaných výtlačkov v 

roku 2003 na 171-tisíc výtlačkov v roku 2005. 

     Na Slovensku denník Pravda zvýšil náskok pred denníkom SME. Podľa údajov 

Kancelárie pre overovanie nákladov ABC SR sa oproti januáru 2006 zvýšila 

predajnosť Pravdy o takmer 5-tisíc exemplárov na vyše 80-tisíc. Zvýšila si tiež 

náskok pred denníkom SME, ktorý v druhom mesiaci roku 2006 predal v priemere 

72-tisíc výtlačkov za deň. Vlani ešte viedol denník SME pred Pravdou, ich spoločná 

predajnosť sa dlhodobo pohybuje okolo 150-tisíc kusov.6 Pokles predaja so sebou 

zákonite prináša i pokles reklamných ziskov, ktoré dennej tlači odčerpáva internet a 

bezplatné denníky. Novinový biznis sa preto začal riadiť pravidlom: Ak nemôžeš nad 

konkurenciou zvíťaziť, získaj ju na svoju stranu. Príkladom môže byť mediálny 

magnát Rupert Murdoch, predseda globálnej mediálnej spoločnosti News 

Corporation, ktorý spočiatku internetu nedôveroval a o inzercii v tlači tvrdil, že je 

nevyčerpateľnou zlatou riekou. Dnes však táto rieka tečie aj inými korytami. Hovorí, 

že ak noviny neprikročia k zmenám, „budú degradované do pozície tiež 

publikujúceho média“. Murdoch minulý rok kúpil za 580 miliónov dolárov internetový 

portál MySpace. Tento komunitný portál hostí množstvo blogov, diskusných skupín a 

najrôznejších služieb. Od minulého roka sa adresa www.myspace.com prepracovala 

medzi najnavštevovanejšie internetové adresy v USA.7 

  

Obrázok 3: Vizuál internetovej stránky portálu myspace.com (apríl 2006).                                  
Zdroj: www.myspace.com 

 139

http://myspace.com/


(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 2: KOEXISTENCIA A KOLÍZIA MÉDIÍ 

 

KONKURENCIA, KOOPERÁCIA A KONVERGENCIA INTERNETOVÝCH MÉDIÍ 

     Jedným z najcharakteristickejších znakov internetových médií je trend spájania 

všetkých predchádzajúcich typov médií a preberanie foriem z tlače, rozhlasu i 

televízie (napr. televízia publikuje na internete textové správy, Slovenský rozhlas 

ponúka spravodajské fotografie a množstvo rôznorodých nerozhlasových žánrov, 

denník zverejňuje audiosprávy alebo videozáznamy). Umožňuje im to ich „dokonale 

digitálna“ podstata – textová webová stránka, internetové vysielanie rozhlasu aj 

videozáznam na webovej stránke sú všetko informácie v digitálnom formáte. Je ich 

možné vytvárať, spracovávať aj prenášať s použitím tých istých technických 

prostriedkov – na tom istom počítači a cez tú istú sieť, hoci s použitím rozličných 

počítačových programov.  

     Čoraz častejším využívaním najrozličnejších techník „požičaných“ z iných médií 

sa dostávajú všetky médiá do úplne novej situácie – doteraz totiž považovali za svoju 

konkurenciu len iné noviny, iné televízie či iné rozhlasové stanice. Noviny nikdy 

nepovažovali za svoju konkurenciu rozhlasové či televízne stanice, čoho dôkazom je 

aj častá mediálna spolupráca médií vertikálne (naprieč celým mediálnym trhom). Na 

internete si však všetci náhle konkurujú – rozhlas, televízia, tlač aj čisto internetové 

médiá bojujú o tú istú skupinu recipientov. Ak sa totiž človek na internete rozhoduje, 

či bude informácie čerpať z webových stránok MSNBC, CNN, New York Times, 

Wired alebo CNET, nezaujíma ho, že prvé dve vytvorili televízne stanice, ďalšie 

denník a mesačník a posledná nemá v tradičných médiách nijaký pendant. Tieto 

rozdiely si v skutočnosti vôbec neuvedomuje a od všetkých stránok očakáva 

pohotové textové spravodajstvo i najzaujímavejšie videozábery.  

     Noviny, samozrejme, môžu na internete uverejňovať len textové správy a 

fotografie (a v súčasnosti to tak často aj robia) a rozhlas môže vysielať len zvuk, prax 

však ukazuje, že takúto jednostrannú komunikáciu vníma internetový recipient ako 

neúplnú, ochudobnenú.8  

      Na Slovensku už dlhší čas zvádzajú konkurenčný boj o čitateľov dva najväčšie 

mienkotvorné denníky – Pravda a SME. Súperenie sa prenieslo i do internetového 

priestoru. Na konci septembra 2003 pristúpil denník Pravda ku komplexnej zmene 

internetovej podoby periodika. Pravda.sk dostala nový dizajn s prepracovanými 
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a upravenými sekciami. Na slovenskom internete však jednoznačne vládne portál 

SME.sk, ktorý sa zviditeľňuje od roku 1994. Dôkazom toho sú aj čísla unikátnych 

návštevníkov podľa merania iDot. SME.sk je oproti Pravda.sk oveľa širšie 

koncipovaný portál, takže sa len veľmi ťažko dá odhadovať, koľko návštevníkov 

navštívi portál len z dôvodu záujmu o spravodajstvo. Kým stránka Pravda.sk ešte 

stále prechádza výstavbou a hľadá svoju „konečnú“ podobu, SME.sk má už svoju 

štruktúru pevne vybudovanú a oveľa širšie koncipovanú. Denník SME vo svojej on-

line verzii ponúka veľké množstvo služieb. Najprepracovanejšiu štruktúru má stránka 

blog.sme.sk, ktorá sa neustále zdokonaľuje. V súčasnosti je na blogoch 

zaregistrovaných viac ako dvetisíc blogerov a ide o najnavštevovanejšiu sekciu 

(133 769 unikátnych návštevníkov v novembri 2005). 

     Pri budovaní kontentu väčšina portálov siaha k rôznym spoluprácam. Výnimkami 

nie sú ani SME.sk a Pravda.sk. SME pri sekcii videosprávy kooperovalo s televíziou 

TA3, v súčasnosti publikuje videospravodajstvo tlačovej agentúry Reuters. Pravda.sk 

okrem tlačových agentúr spolupracuje s najväčším českým spravodajským serverom 

iDNES. Niektoré kontentové spolupráce súvisia aj s portálmi Atlas.sk alebo 

v minulosti s Inzine.sk (román Maxima E. Matkina). Internetových čitateľov môže 

rastúca konkurencia na internete len tešiť. Je silný predpoklad, že prinesie 

skvalitnenie on-line spravodajstva na Slovensku.9  

     Printové médiá na webe konkurujú televíziám a agentúram tokom nových 

informácií. Hospodárske noviny kombinujú on-line správy s tlačeným vydaním, 

denník Pravda poskytuje spolu s kontinuálnym on-line spravodajstvom aj tlačené 

vydanie vo forme hypertextového html, ako aj faksimile strán denníka vo forme pdf 

(október 2004). To sú dôkazy mediálnej konvergencie. 

     Informačná agentúra Associated Press (AP) ponúka od 1. marca 2006 novú 

službu Online Video Network (OVN). Pôvodne sa tlačová agentúra AP rozhodla 

rozšíriť svoju ponuku i pre internetová médiá. Ich prevádzkovatelia môžu pre svoje 

webové stránky získať od AP pravidelnú dodávku aktuálnych spravodajských šotov a 

obrazový prehľad udalostí „News in a minute“ (Správy za minútu). Novú službu 

prevádzkuje AP v spolupráci s MSN (www.ap.org/ovn).10

     V marci 2005 sa začala promokampaň internetového portálu Zoznam.sk. 

Marketingová riaditeľka Zoznam.sk Zuzana Trnovská tvrdí, že jediná cesta, ktorou sa 
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mnohé servery snažili prezentovať mimo sveta internetu, boli (až na výnimky) 

mediálne partnerstvá, čo nie je najefektívnejší spôsob prezentácie, pokiaľ to 

nepredstavuje len akýsi doplnok k ostatným formám komunikácie. „V susednom 

Česku nie je komunikácia internetových médií off-line žiadnou zvláštnosťou. Pre svoj 

ďalší rozvoj však internet kamenné médiá potrebuje, čomu dáva za pravdu aj história 

v podobe nástupu rozhlasu a televízie“11. 

     S príchodom reality show na obrazovky slovenských televízií odštartovali portály 

Markiza.sk a Centrum.sk obdobné projekty na internete. V prípade TV JOJ malo 

záujem spolupracovať na projekte VyVolení viacero internetových médií. Stanica sa 

rozhodla pre spoluprácu s portálom Centrum.sk. 

     Vlastnú reality show by mal mať aj internetový portál Yahoo!. V roku 2006 chcel 

začať na internete vysielať vlastnú reality show. V programe Wow House majú dve 

rodiny renovovať svoj dom technologickými inováciami v hodnote 10-tisíc USD. 

Diváci majú rozhodovať o tom, ktorá z rodín si môže elektroniku na konci ponechať. 

IYahoo! rozširuje portfólio programov typických pre televíziu. V minulom roku Yahoo! 

Media Group napríklad zamestnal vlastného vojnového korešpondenta Kevina 

Sitesa. 

     Od 1. apríla 2006 sa internetová stránka www.markiza.sk stala súčasťou Televízie 

Markíza. Z technickej, grafickej aj obsahovej stránky je výrazne zmenená a z 

pohľadu štruktúry dochádza k jej novému prerozdeleniu. Najsilnejším kontentovým 

zázemím sa stane prostredie TV Markíza – komunikovať sa bude primárne dianie v 

televízii a na obrazovkách Markízy. Jej vizuál bude vychádzať z grafického dizajnu 

televízie. Primárne štruktúra stránky kopíruje vysielaciu štruktúru televízie a delí sa 

na zábavu, spravodajstvo a publicistiku a na ďalšie podsekcie. „Myšlienka začleniť 

redakciu webstránky do internej štruktúry televízie nie je nová, ale k jej realizácii 

došlo až teraz,“ uvádza Roman Neuschl. Samotní redaktori webu sa tak stávajú 

súčasťou televízneho prostredia a majú prístup ku všetkým TV informáciám – 

vrátane možnosti zúčastňovať sa na nakrúcaniach a priamych prenosoch. Stránka 

www.markiza.sk sa tak stáva predovšetkým televíznou stránkou.12
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ASOCIÁCIA INTERNETOVÝCH MÉDIÍ

     S cieľom zvýšiť transparentnosť a profesionálnosť internetového trhu na 

Slovensku vznikla vo februári 2005 Asociácia internetových médií (AIM). 

Jej zakladajúcimi členmi sú Zoznam, Azet, SME on-line, Atlas, Centrum, Markíza.sk, 

Pravda.sk, Profesia a eTrend.13 Predsedom asociácie sa stal riaditeľ oddelenia 

elektronického publikovania a on-line služieb denníka SME.sk Valér Kot, ktorý sa 

vyjadril, že bokom išli akékoľvek konkurenčné antipatie. Spoločný záujem bol 

nadradený partikulárnym záujmom. Hlavným zámerom je podľa neho štandardizovať 

internet ako rovnocenné médium oproti iným médiám. Súčasným predsedom 

Správnej rady AIM je Milan Csaplár. AIM momentálne združuje dvanásť subjektov. 

Okrem už spomínaných sú to Computer Press, eTREND.sk, POINT Network, 

Pravda.sk, Profesia.sk, SME online, Sport.sk a Zoznam.sk.14

     Uvedené príklady sú hmatateľným dôkazom toho, že internet v súčasnosti 

perzistentne zaujíma nenahraditeľné miesto medzi prostriedkami masovej 

komunikácie.  

Základmi masmediálnej štruktúry otriasol prudký vývoj vyspelých technológií 

a ich takmer okamžité uplatnenie v masmediálnej praxi radikálne zmenilo výrobný 

proces vo všetkých typoch prostriedkov masovej komunikácie. Technologická 

„konvergencia“ diferencovaných spôsobov komunikácie spochybnila vžité 

vymedzenie rolí v masovokomunikačnej sústave.  

 
ZOZNAM ODKAZOV  

1 OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky, s. 220. 
2 Návštevnosť internetu vzrástla o viac ako 40 percent. Zdroj: TNS SK. [Citované 2006 – 04 – 

23.] Dostupné na internete: http://www.strategie.sk/showdoc.do?docid=10163.  
3 OSVALDOVÁ, B. – HALADA, J. a kol.: Encyklopedie praktické žurnalistiky, s. 220. 
4 ŠMÍD, M.: Zpravodajství internetové žurnalistiky. [Citované 2006 – 04 – 23.] Dostupné na 

internete: http://www.louc.cz/intzur.htm. 
5 BELLA, T.: Etika a internetové médiá. [Citované 2006 – 04 – 18.] Dostupné na internete: 

http://tomasbella.szm.sk/media/etika/index.html. 
6 Pravda zvýšila náskok pred SME. [Citované 2006 – 04 – 23.] Dostupné na internete: 

http://www.etrend.sk/mediatrend/televizie/pravda-zvysila-naskok-pred-sme. 
7 R. Murdoch tvrdí, že noviny musia využiť internet. [Citované 2006 – 04 – 23.] Dostupné na 

internete: http://www.etrend.sk/mediatrend/nove-media/r-murdoch-tvrdi-ze-noviny-musia-
vyuzit-internet. 

8 BELLA, T.: Etika a internetové médiá. [Citované 2006 – 04 – 18.] Dostupné na internete: 
http://tomasbella.szm.sk/media/etika/index.html. 

9 OBUCH, J.: Mienkotvorné bojisko: internet. In: Stratégie, október 2003, s. 50 – 51.  
10 Noviny ztrácejí. [Citované 2006 – 04 – 26.] Dostupné na internete: 

http://www.louc.cz/06/1630309.html. 

 143

http://www.strategie.sk/showdoc.do?docid=10163
http://www.louc.cz/intzur.htm
http://tomasbella.szm.sk/media/etika/index.html
http://www.etrend.sk/mediatrend/televizie/pravda-zvysila-naskok-pred-sme
http://www.etrend.sk/mediatrend/nove-media/r-murdoch-tvrdi-ze-noviny-musia-vyuzit-internet
http://www.etrend.sk/mediatrend/nove-media/r-murdoch-tvrdi-ze-noviny-musia-vyuzit-internet
http://tomasbella.szm.sk/media/etika/index.html
http://www.louc.cz/06/1630309.html


(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 2: KOEXISTENCIA A KOLÍZIA MÉDIÍ 

11 DOKTOR, V.: Portály offline. In: Stratégie, máj 2005, s. 34. ISSN 1335-2016. 
12 DOKTOR, V.: Portál Markiza.sk súčasťou televízie. [Citované 2006 – 04 – 23.] Dostupné na 

internete: http://www.strategie.sk/showdoc.do?docid=10837. 
13 TASR: Na Slovensku vzniká Asociácia internetových médií. [Citované 2006 – 04 – 23.] 

Dostupné na internete: http://hnonline.sk/3-22506775-profesia-k00000_detail-ae. 
14 DOKTOR, V.: Predsedom AIM Milan Csaplár. [Citované 2006 – 04 – 23.] Dostupné na 

internete: http://www.strategie.sk/showdoc.do?docid=10725. 
 
 
Mgr. Daša NOVÁČIKOVÁ sa zaoberá marketingovými a kreatívnymi aspektmi 
reklamy, vzťahom public relations a žurnalistiky, problematikou internetu, 
internetovou žurnalistikou, konkrétne oblasťou internetových médií.  
 
KONTAKT 
Mgr. Daša Nováčiková 
Katedra žurnalistiky 
Filozofická fakulta 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Štefánikova 67 
949 74 Nitra  
SR 
dnovacikova@ukf.sk

 144

http://www.strategie.sk/showdoc.do?docid=10837
http://hnonline.sk/3-22506775-profesia-k00000_detail-ae
http://www.strategie.sk/showdoc.do?docid=10725
mailto:dnovacikova@ukf.sk


(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 2: KOEXISTENCIA A KOLÍZIA MÉDIÍ 

TELEVÍZNY SERIÁL V KONTEXTE LITERATÚRY A UMENIA 
TELEVISION SERIAL IN THE CONTEXT OF LITERATURE AND ART 

 
Peter Szabo 

 
 
ABSTRAKT: Príspevok sa zaoberá fenoménom televíznych seriálov, postupmi uplatňovanými pri ich 
vytváraní, vzťahom percipienta k televíznemu seriálu, čiastočne i vplyvom sledovania seriálov na 
diváka. Keďže východiskový bod príspevku tvorí postavenie televízneho seriálu v rámci literatúry 
a umenia, dotýka sa aj teoretickej reflexie fenoménu televíznych seriálov v súčasnosti, prístupu k ich 
vymedzeniu vo vzťahu k umeniu. V centre záujmu stojí podobnosť princípov tvorby televíznych 
seriálov s princípmi tvorby literárnych textov. Veľká pozornosť je venovaná práve dejovosti, ktorá 
v spätosti s postmodernými zobrazovacími prostriedkami a postupmi do značnej miery stojí za 
diváckym úspechom a stálym miestom v programe televíznych staníc. Celý okruh problémov, ktorým 
príspevok venuje pozornosť, vychádza z chápania televízneho seriálu ako osobitého znakového 
systému.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Televízny seriál. Dej. Postmoderna. Alúzia. Príbeh. Encyklopédia mysle.  
 
ABSTRACT: The report deals with a phenomenon of television series, methods applied by their 
production, a relation of a viewer towards a television serie and partly with an influence of  the viewer 
by watching them. As the initial point of the report is a role of the television serie within a framework of 
the art and literature, it also deals with theoretical reflections of the television series at a present time 
and with their approach towards the art. In a centre of attention is a similarity of principles of their 
production together with principles of production of literary texts. Much attention is paid to the action  
that is,  together with   imaginary methods and  mediums  of the post-modern, considered to be 
a conductor of  a viewer’s achievement and that has a permanent place in a program of television 
stations. The whole circuit of problems that the report deals with, emanates from the understanding of 
the television show as an individual system of signs. 
 
KEY WORDS: Television Serie. Story. Post-Modern. Episode. Allusion. Encyclopaedia Of Mind. 
 
 
           

MOŽNOSTI A ÚVAHY 
 

Uvažovanie o televíznom seriáli v širších súvislostiach môže byť zaujímavé, 

podnetné a inšpirujúce, ale takisto i provokujúce a problematické. Môže vyvolať aj 

ďalšie otázky, pochybnosti a kontroverzné reakcie.  

      Ak  sa  bližšie  pozrieme  na to,  ako je televízny seriál vnímaný z umeleckého 

hľadiska a či je naň vôbec nazerané ako na umelecký artefakt, môžeme zachytiť dva 

uhly pohľadu, dva spôsoby nazerania na fenomén televíznych seriálov. S istým 

zjednodušením by sme mohli povedať, že seriál sa vníma buď ako osobitný literárny 

druh (v tomto prípade možno uvažovať o svojbytnom druhu umenia), alebo sa chápe 

ako menej hodnotný výtvor určený pre masového, presnejšie priemerného adresáta, 

bez náležitých umeleckých a estetických znakov, ktoré by ho oprávňovali, aby bol 

zaradený do sféry vyššieho umenia.  
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      Príčinám protikladného pohľadu na televízny seriál sa venuje vo svojej štúdii aj 

Juraj Malíček, pričom hneď v úvode uvádza, že „väčšina problémov a kontroverzií, na 

ktoré naráža teória pri ich reflexii, vyplýva z principiálnej neochoty uvažovať o 

popkultúre výlučne s ohľadom na jej obsahové špecifiká, a to na základe vopred 

stanovených kritérií – a na takomto základe potom priznať jednotlivým jej artefaktom 

kvality vlastné iba tzv. vysokému umeniu“1.  Autor štúdie pri analýze súčasného stavu 

myslenia o masovej a kultúre a o popkultúre ako jej súčasti ďalej uvažuje: „O 

masovom percipientovi nemôžeme uvažovať ako o nezávislej autonómnej 

individualite, pretože je len štatistickým ukazovateľom. Len čo začneme uvažovať o 

tom, že takýto percipient disponuje vkusom a riadi sa ním (uvažuje napríklad v rámci 

základných opozitných vkusových kritérií „páči – nepáči“), vyčleňujeme ho z masy a 

môžeme o ňom začať uvažovať ako o recipientovi popkultúry. Ono zradné 

kvalitatívne kritérium, ktoré nazývame vkus, je totiž nanajvýš subjektívnou 

záležitosťou, a hoci môže byť podobné, nikdy nie je úplne totožné. Práve podobnosť 

vkusu, na základe ktorej môžeme nejaký artefakt či udalosť označiť za populárnu, 

vyčleňuje popkultúru z masovej kultúry. Popkultúru teda na rozdiel od masovej 

kultúry určuje konkrétny záujem recipientov v súlade s ich vkusovými kritériami. Je 

nositeľkou určitej opísateľnej či odpozorovanej kvality, ktorá ponúka priestor na 

diferencovanie, analýzu, zvýznamnenia, presahy, interpretácie atď.“2  

Prikláňame sa k záverom, ku ktorým dospel autor citovanej štúdie. Naším 

primárnym cieľom nie je rozhodnúť o oprávnenosti pomenovania popkultúrnych 

artefaktov ako „umeleckých“, ale priblížiť túto problematiku, najmä však poukázať na 

špecifiká televízneho seriálu ako osobitého znakového systému. Budeme pritom 

vychádzať zo žánrovej klasifikácie televíznych seriálov, pričom uvedieme niektoré 

príklady prevažne z jedného konkrétneho titulu, na ktorý sa bližšie zameriame. 

Keďže pôjde o vzťah k umeniu a k podstate umeleckosti, nevyhneme sa niektorým 

príkladom zdanlivo vzdialeným, ale majúcim dosah aj na súčasnosť − máme na mysli 

názory na umenie a jeho podstatu.         

Juraj Malíček už na začiatku svojej úvahy o podstate popkultúry ako súčasti 

väčšieho celku, masovej kultúry, vychádza z pozície adresáta − príjemcu 

popkultúrneho diela (produktu), keď tvrdí, že „len čo začneme uvažovať o tom, že 
                                                 
1 MALÍČEK, J.: Televízny seriál ako popkultúrne umelecké dielo. In: V labyrinte popkultúry. Nitra: UKF 
2004, s. 105. 
2 MALÍČEK, J.: Televízny seriál ako popkultúrne umelecké dielo. In:  labyrinte popkultúry. Nitra: UKF 
2004, s. 106. 
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takýto percipient disponuje vkusom a riadi sa ním (uvažuje napríklad v rámci 

základných opozitných vkusových kritérií „páči – nepáči“), vyčleňujeme ho z masy a 

môžeme o ňom začať uvažovať ako o recipientovi popkultúry. Ono zradné 

kvalitatívne  kritérium, ktoré nazývame vkus, je totiž nanajvýš subjektívnou 

záležitosťou, a hoci môže byť podobné, nikdy nie je úplne totožné“3. Dostáva sa tak 

k subjektu adresáta, k tomu, ako subjekt hodnotí určitý produkt popkultúry, čo už 

samo osebe svedčí o istej problematickosti v nazeraní na tieto produkty, pretože, ako 

uvádza, „ono zradné kvalitatívne  kritérium, ktoré nazývame vkus, je totiž nanajvýš 

subjektívnou záležitosťou, a hoci môže byť podobné, nikdy nie je úplne totožné. 

Práve podobnosť vkusu, na základe ktorej môžeme nejaký artefakt či udalosť označiť 

za populárnu, vyčleňujeme popkultúru z masovej kultúry“4. Aby bol pohľad na 

popkultúru ucelenejší a vyváženejší, je potrebné prihliadať aj na jej teoretické a 

vedecké reflektovanie, čím sa vytvára protiklad medzi pohľadom vedeckým, 

teoretickým, a pohľadom laickým, konkrétne pohľadom percipienta toho-ktorého 

popkultúrneho diela. Samozrejme, zdá sa, že tento problém by bol vyriešený, ak by 

sme prijali tvrdenie, že náležitá teoretická reflexia predsa musí dať jasnú odpoveď na 

otázku, či ide o umelecké dielo alebo nie. Svojím spôsobom sa k tomuto predpokladu 

blíži konštatovanie Igora Hochela, ktorým uzatvára svoj príspevok na túto tému: „Kto 

v skutočnosti určuje umeleckú hodnotu? Určite nie trh ani komerčný úspech! Počet 

predaných výtlačkov kníh či CD nosičov rozhodne nič nehovorí o skutočnej estetickej 

úrovni. O tom, čo je skutočnou umeleckou (kultúrnou) hodnotou, rozhoduje 

intelektuálna elita. Pre ňu totiž tieto hodnoty vznikajú, ona ich potrebuje. Umeleckú 

hodnotu diela určuje to, do akej miery znepokojuje intelektuálnu elitu, kultúrnu špičku, 

núti ju k premýšľaniu a inšpiruje v hľadaní východísk pre svoju ďalšiu existenciu.“5

Samozrejme, otázka umeleckosti/neumeleckosti, respektíve oprávnenosti 

hovoriť o popkultúre ako o umení, o umeleckej hodnote, má svoje opodstatnenie, 

pretože „o popkultúre možno hovoriť ako o autonómnej oblasti ľudskej estetickej 

reflexie sveta s vlastnou štruktúrou, jazykom, pravidlami, hodnotiacimi kritériami. Je 

autonómnym znakovým systémom, v rámci ktorého − s ohľadom na jeho recepčný 

                                                 
3 Tamže, s. 105. 
4 MALÍČEK, J.: Televízny seriál ako popkultúrne umelecké dielo. In: V labyrinte popkultúry. Nitra: UKF 
2004, s. 105. 
5 HOCHEL, I.: Situácia „Pop“. In: V labyrinte popkultúry. Nitra: UKF 2004, s. 37. 
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potenciál − pokojne môžeme uvažovať v dichotómii vysoký − nízky“6. Práve 

spomenutý recepčný potenciál je jedným z dôvodov, pre ktoré stojí za pozornosť 

venovať sa bližšej charakteristike a následnej interpretácii jednotlivých motívov. 

„Televízny seriál je výsledkom kreatívnej práce so všetkými vyjadrovacími 

prostriedkami, metódami a charakteristikami príznačnými pre postmodernu.“7

      Postmoderné výstavbové postupy sú v žánri televízneho seriálu jedným 

z charakteristických znakov a ich využívanie autormi televíznych seriálov len 

podčiarkuje osobitosť tohto žánru, jeho aktuálnosť a dôvody častého zaraďovania do 

programu televíznych staníc, či už komerčných, alebo verejnoprávnych.  

     V podstate rozlišujeme dva základné typy seriálu: „Seriál prvého typu pozostáva 

z častí, resp. z dielov celku (ním je príbeh hlavných hrdinov). Takýto seriál plynie 

lineárne, delí globálny príbeh na časti, fázuje ho, smeruje k rozuzleniu a pointe. Má 

uzavretý počet dielov. Jeho jednotlivé časti môžu primárny dej rozprávať 

v uzavretých sekundárnych ,podpríbehoch‘ a každý diel sa môže končiť čiastočným 

rozuzlením. Častejšie sa však časti takéhoto seriálu končia peripetiou, ktorej riešenie 

bude nasledovať v ďalšom diele.“8 Dejový rámec, ktorý je základom dobrého 

televízneho seriálu, sa obmieňa v druhom type seriálu: „Druhý typ seriálu nie je 

lineárny, ale pozostáva z uzavretých epizód (niektorá môže mať viacero častí). 

Každá z nich je uceleným príbehom s vlastnou dramatickou štruktúrou. Rieši sa v nej 

jedna primárna rovina uzatvoreného príbehu a spolu s ňou dej vytvára minimálne 

jedna sekundárna paralelná línia, ktorá prináša inú ako nosnú, hlavnú zápletku. 

Jednotlivé epizódy môžu na seba odkazovať, ale príbehu a pointe každej z nich sa 

dá bez problémov porozumieť aj bez znalosti predchádzajúcich epizodických 

príbehov.“9  

Zvolili sme si druhý typ seriálu, ktorý subjektívne pokladáme za zaujímavejší, a 

to najmä z hľadiska viacerých postupov, ktoré sa uplatňujú pri rozvíjaní centrálneho 

príbehu. Domnievame sa, že tento typ seriálu je sofistikovanejší či (lepšie povedané) 

prepracovanejší. „Základným formátom trvania televízneho epizodického seriálu je 

relatívne krátky časový úsek jednej epizódy (asi 50 minút). V ňom sa odohrá ucelený, 

viac-menej kauzálne podmienený príbeh, pozostávajúci vždy minimálne z dvoch línií. 
                                                 
6 MALÍČEK, J.: Televízny seriál ako popkultúrne umelecké dielo. In: V labyrinte popkultúry. Nitra: UKF 
2004, s. 106 – 107. 
7 Tamže, s. 108. 
8 Tamže, s. 108. 
9 MALÍČEK, J.: Televízny seriál ako popkultúrne umelecké dielo. In: V labyrinte popkultúry. Nitra: UKF 
2004, s. 109. 
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Prvá, hlavná línia vychádza z konfrontácie konkrétnej esencie seriálu (z toho, ,o čom‘ 

seriál je − stabilnými príznakovými prvkami seriálu sú definované charaktery 

hlavných postáv, typické prostredia, repetitívne identifikačné znaky s novým 

dynamickým prvkom, ktoré narúšajú stabilitu seriálu). Hlavná línia obsahuje 

myšlienku konkrétnej epizódy, jej morálne alebo iné ponaučenie. Vedľajšia línia je 

sledovaním nejakej vnútornej peripetie v rámci konkrétnej esencie seriálu.“10      

     Práve spomenutú nelineárnosť pokladáme za dôležitú charakteristiku druhého 

typu seriálov. Ústredný dejový rámec (esencia seriálu), konečný cieľ príbehu je 

prvkom, ktorý dodáva celému seriálu hlbší ideový rámec, a teda aj potenciálne väčšiu 

možnosť pôsobiť na diváka, čo má ďalšie psychologické dôsledky súvisiace aj 

s možnosťami pôsobenia reklamy vysielanej v reklamných prestávkach účelne 

umiestnených a načasovaných v tej-ktorej epizóde. Istú väčšiu mieru sofistikovanosti 

výstavbových postupov, ktoré sme spomenuli, pokladáme za prednosť druhého typu 

televíznych seriálov. Za istého predpokladu si môže takýto televízny seriál získať 

veľké množstvo fanúšikov a stať sa doslova kultovým. Jedným z nich je aj známy sci-

fi seriál Star Trek, ale my budeme venovať pozornosť jeho o niečo mladšiemu 

pendantu, seriálu Babylon 5. 

       Tento televízny seriál využíva viacero motívov a postupov, ktoré ho robia 

zaujímavým pre hlbší rozbor s odhalením viacerých súvislostí intertextového 

charakteru. „Babylon 5 se stal kultovním seriálem, který v mnoha ohledech dosáhl 

prvenství. Byl to první sci-fi seriál, který dokázal na televizní obrazovky přinést tak 

rozsáhlou sci-fi ságu a který použil kompletně počítačové grafiky (CGI), znamenající 

konec posunování modelů na černém případně modrém pozadí. Babylon 5 jako 

fenomén se dočkal pěti sezón čili sto deseti dílů po pětačtyřiceti minutách. Dále šesti 

televizních filmů, každý dlouhý asi devadesát minut.“11 Pre dĺžku celého televízneho 

seriálu možno hovoriť o ságe so všetkými dôsledkami, čo robí seriál príťažlivým z 

obsahovej stránky nielen povedzme pre „priemerného diváka“, ale aj pre 

náročnejšieho a sčítanejšieho, poznajúceho staré mýty, legendy a fantastické 

príbehy.  

Babylon 5 je seriálom rôznym spôsobom sa odvolávajúcim napríklad na 

stredoveké legendy o rytieroch Okrúhleho stola. Dotýka sa aj iných príbehov 

z rôznych historických období, pričom ich významovo zužitkuje nielen v rovine 

                                                 
10 Tamže, s. 109. 
11 VANĚK, M.: Babylon 5: vesmírná sága. In: Pevnost, 2003, č. neudané (Speciál), s. 90.   
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mikroštruktúry, ale aj v rámci makroštruktúry, „esencie“ seriálu, dejového rámca 

smerujúceho ku konečnému cieľu: „I zde se zápletka točí kolem složitých vztahů 

mezi lidmi a mimozemskými rasami, jichž je budoucnost tohoto seriálu plná. Narozdíl 

od Star Treku jsou jednotlivé díly součástí jednoho velikého příběhu. Příběhu boje 

křehkého spojenectví inteligentních ras proti všemocným ,stínům‘...“12  

Táto pomerne konvenčná téma z oblasti sci-fi je spracovaná na inej úrovni ako 

napríklad v spomínanom Star Treku. Ak sme spomenuli, že seriál Babylon 5 čerpá 

z príbehov od čias staroveku až po súčasnosť, a to v rovine mikroštruktúry 

i makroštruktúry ústredného príbehu, potom je podľa týchto dvoch rovín možné 

rozdeliť spôsoby tvorivého spracovania motívov na niekoľko skupín: 1. Využitie 

pomenovaní napríklad antickej, ale aj stredovekej proveniencie v názvosloví 

vesmírnych lodí, staníc a podobne. 2. Alúzie na dávne legendy starovekého, 

stredovekého, ale aj iného pôvodu viažuce sa na rôzne historické obdobia a kultúrne 

okruhy. 3. Odkazy na celé príbehy z oblasti literatúry, hlavne na ich jadro, ktoré sa 

rôznymi spôsobmi adaptuje na ústrednú dejovú líniu a rozvíja ju podľa potreby, a to 

vzhľadom na jednu epizódu, niekoľko epizód v rámci jednej série alebo potom aj 

v súvislosti s ústrednou dejovou líniou.  

Prvou je skupina podobných alebo totožných pomenovaní: „Hybnou silou, 

kolem které se začnou odvíjet osudy hlavních hrdinů, je tajemná a mocná rasa 

pojmenovaná stíny, která se po tisíci letech vrací zpět do galaxie a začíná se 

postupně zabydlovat ve svém domově – na planete Z´ha´dum (podobnost s Khazad-

düm z Pána prstenů není až tak náhodná). Potichu se vetřou do vlád jednotlivých ras 

a začnou jimi manipulovat. A to už je jenom krůček k tomu, aby jednotlivé rasy začali 

bojovat mezi sebou. Až postupem času se ukáže, že za to všechno mohou stíny. 

Proto se začnou organizovat jednotky zvané Rangers, jejichž hlavním úkolem je 

získávat informace o aktivitě stínů (podobnost s Rangers neboli Hraničáři z Pána 

prstenů opět není náhodná).“       

Tretia skupina postupov využívajúcich viacero motívov zahŕňa aj viac 

prístupov k spracovaniu témy tej-ktorej epizódy. Z toho logicky vyplýva, že 

priamočiarosť ústrednej tematickej línie síce zostáva zachovaná, ale jednotlivé 

epizódy prispievajú k atraktívnosti zápletky, ktorá sa stáva práve ich využitím 

prepracovanejšou, prekvapivejšou a v konečnom dôsledku je aj príčinou diváckej 

                                                 
12 Tamže, s. 90.   
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priazne, akú bolo možné pozorovať už aj pri o niečo staršom seriáli Star Trek. 

Z načrtnutých troch skupín využitia motívov nás zaujíma druhá, najmä však tretia 

skupina, pričom svoje opodstatnenie má aj prvá skupina. 

Skutočnosť, že jednotlivé epizódy sú súčasťou jedného veľkého príbehu, je 

ďalším predpokladom adaptácie modelového príbehu (alebo príbehov) biblickej alebo 

napríklad antickej proveniencie – či už na ústredný dejový rámec seriálu, alebo na 

jednotlivé epizódy. Podobne ako v prípade ústrednej dejovej línie dochádza 

k významovému a obsahovému zhodnoteniu takéhoto príbehu (legendy, rozprávky, 

biblického príbehu) v rámci jednej epizódy seriálu.  

„Popkultúra je nositeľkou určitej opísateľnej či odpozorovateľnej kvality, ktorá 

ponúka priestor na diferencovanie, analýzu, zvýznamnenia, presahy, interpretácie.“13 

Televízny seriál poskytuje pomerne rozsiahly priestor na interpretácie a analýzu. 

Azda najproduktívnejším postupom pri jeho analýze je postup vychádzajúci 

z charakteristiky postáv ako nositeľov aktivity, deja, ktorému venujeme pozornosť od 

začiatku. Denis McQuail o postavách televíznych seriálov píše: „V mnoha žánrech je 

možno nalézt určité základní zápletky s okruhem zavedených a dobře známých 

variací. Existují však i rozdíly ve vyprávění, o nichž je třeba se zmínit. Televizní série 

příběhů mohou být například při použití teorie narace zřetelně odlišeny od seriálu. 

Sestávají ze souboru oddělených příběhů, které se v každé epizodě uzavřou. 

V případě seriálů příběh pokračuje bez konce od jedné epizody k druhé. V obou 

případech existuje kontinuita, primárně dosažená zachováním stejných hlavních 

postav. Přesto je zde rozdíl: v sériích příběhů kladní hrdinové a hrdinky (subjekty) 

zůstávají konstantní, zatímco padouši (objekty) se epizodu od epizody mění.“14  

O takomto zložení postáv možno hovoriť aj v prípade televízneho seriálu 

Babylon 5. Denis McQuail ďalej rozvádza žánrovú problematiku televízneho seriálu, 

keď v pomerne nejasnej spleti pojmov rozlišuje termíny televízny seriál a séria: 

„Jiným aspektem vyprávění, který Oltean (1993) podtrhuje, je rozdíl mezi ,lineárním‘ 

a ,paralelním‘ vývojem. V seriálech existuje přecházení od jedné dějové linky k další, 

zatímco v sériích je přítomen ,metapříběh‘ (pokud jde o stálé postavy) s postupně 

rozvíjenými dějovými liniemi − jak hlavní postavy potkávají týden co týden svá nová 

dobrodružství. Série příběhů uspořádává příběhy podle principu linearity, zatímco 

                                                 
13 MALÍČEK, J.: Televízny seriál ako popkultúrne umelecké dielo. In: V labyrinte popkultúry. Nitra: UKF 
2004, s. 106. 
14 McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál 2002, s. 273. 
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seriály (jako jsou soap-opery) dávají přednost paralelnímu postupu − se sítí 

souběžných dějových linií zahrnujících různé podskupiny stálého souboru postav 

vzájemně působících a proplétajících se v různých časových odstupech.“15 Podľa 

tohto chápania je aj seriál Babylon 5 sériou, pretože vytvára metapríbeh, spomínanú 

ústrednú dejovú líniu, ku ktorej sa viaže konečný cieľ príbehu.  

 

PRÍBEH BABYLON 
 

Dejový rámec sa viaže na vesmírnu stanicu Babylon 5. „Seriál Babylon 5 

pojednává o vesmírné stanici dlouhé skoro devět kilometrů, obíhající kolem planety 

Epsilon 3. Tím, že stanice rotuje, vytváří pro své obyvatele umělou gravitaci. Stanice 

byla postavena lidmi jako místo, kde se mohou střetávat civilizace, aby zde mohli 

lépe navázat obchodní a diplomatické styky nebo tu dokázaly zabránit případným 

konfliktům. Právě konflikt mezi lidmi a rasou zvanou minbaři, při kterém minbaři 

takřka vyhladili Zemi, byl tím hlavním důvodem vzniku stanice.“16    

Na Babylone 5 majú diplomatické zastúpenie takmer všetky mimozemské 

civilizácie. Societa stanice je heterogénnou zmesou − od asociálnych živlov 

hľadajúcich spásu tam, kde sa stále niečo deje, až po elity a indivíduá konajúce na 

vlastnú päsť. Paleta zaujímavých postáv umožňuje tvorcom rozohrať boj o osud celej 

galaxie, ktorá má na výber medzi chaosom a poriadkom, medzi zákonom silnejšieho 

a tolerantným spolunažívaním všetkých civilizácií (až nápadne to pripomína leitmotív 

posledného desaťročia). Babylon 5 vznikol v poradí ako piata stanica svojho druhu 

(tri predchádzajúce explodovali, najväčšia, pod číslom štyri, zmizla za záhadných 

okolností) z iniciatívy a subvencií pozemšťanov, ale aj niektorých ďalších civilizácií. 

Je aj miestom zákulisných intríg, snovania rôznych spojenectiev a medzigalaktickej 

špionáže. Všetko sa začína výmenou garnitúry po príchode nového kapitána Johna 

Sheridana. 

Už pri tejto hlavnej postave je prítomný heroický motív, na ktorý sa konotačne 

viažu ďalšie, divácky ešte atraktívnejšie motívy. Hrdinova brilantná stratégia a 

schopnosti nemajú konkurenciu. Vo viacerých epizódach sa popri hlavnej dejovej 

línii, ktorou je smerovanie k rozhodujúcemu boju o osud a budúci vývoj galaxie, 

rozvíjajú početné vedľajšie dejové línie, pričom v niektorých sa spomínajú okrem 
                                                 
15 Tamže, s. 273. 
16 VANĚK, M.: Babylon 5: vesmírná sága. In: Pevnost, 2003, č. neudané (Speciál), s. 90. 
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mimozemských civilizácií aj dve civilizácie navyše. Predstavujú (skrátene) chaos a 

poriadok. Predstavitelia „chaosu“, v seriáli tiež nazývaní „tiene“, uprednostňujú vo 

vzťahu k životu cestu evolucionizmu. Logicky to vedie k živeniu rozporov medzi 

jednotlivými civilizáciami. Vždy podporujú toho silnejšieho a výbojnejšieho, paralelne 

rozohrávajú obdobný zápas aj v inom kúte vesmíru. Čo je však v tomto ohľade na 

nápaditosti tvorcov najzaujímavejšie, víťazi oboch „kôl“ postupujú do „play off“, kde 

sa rozhodne o tom, kto prežije.  

     Druhá alternatíva vyvoláva zdanie zodpovednejšieho prístupu. Zjednodušene 

vyjadrené − „každý má mať upratané vo svojej izbe“. Uprednostňuje sa  

nekonfrontačné spolunažívanie civilizácií, ktoré nažívajú v mieri a spolupracujú. 

Nadradenosť oboch civilizácií a príčina toho, že sú také žiadané a jedna i druhá má 

svojich stúpencov, spočíva v ich technologickej a civilizačnej superrozvinutosti. Ibaže 

pointa je v tom, že kým „evolucionisti“ sú ochotní poskytnúť liek na všetky neduhy 

konečnému víťazovi, druhí to považujú za odtrhnutie zakázaného ovocia zo stromu 

poznania, preto zo zásady nepomáhajú nikomu. V rozhodujúcom momente, keď je 

poslanie kapitána v smrteľnom ohrození, zasiahnu v jeho prospech, a tak mu 

pomôžu získať spojencov, ktorí dosiaľ váhali, ku komu sa  majú pridať.  

        Pojmy chaosu (deštrukcie) a poriadku sa od tej chvíle čoraz viac pertraktujú  

a dvojalternatívnosť nápadne pripomína protiklad dobra a zla (podobne ako 

v rozprávke). Os dobra a zla sa vinie ako Ariadnina niť takmer všetkými epizódami 

a kapitán stanice je tým, kto má z labyrintu politických úkladov a konfliktných situácií 

nájsť východisko. Aby vytrval na ceste za predmetom „nedostače“, je vybavený 

adekvátnymi schopnosťami, má pevný charakter, v každej situácii sa zachová 

správne. Jeho postoje pritiahnu k nemu viacerých verných spolubojovníkov, z nich 

len máloktorý sa mu môže rovnať. Napríklad jeho spojka v špionážnych akciách 

vstúpi do jeho služieb preto, aby tým odčinila smrť svojho brata v obdobnom zápase 

– nakoniec zomiera tak, že sa obetuje v prospech svojej nadriadenej. 

Podozrievavosťou vyniká šéf bezpečnostnej služby. Až natoľko, že po príchode 

kapitána na stanicu si protizákonne preverí jeho spis. 

Toľko k dejovej línii a hlavným dejovým momentom, ktoré tvoria rámec 

a ústrednú os celého seriálu. Zlomkovitý prehľad  udalostí a čiastková charakteristika 

hlavných protagonistov seriálu naznačujú, že dôraz na technické vymoženosti, 

všeobecný civilizačný pokrok spôsobený prevratnými technickými novinkami 

a vynálezmi má rovnaký význam ako dôraz pri vykresľovaní charakterov hlavných 
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postáv. Príbeh Babylonu 5 nie je len príbehom (výlučne) o osude celých civilizácií 

(vrátane ľudskej); je, a pritom výrazne, aj rozsiahlym rozprávaním o osude 

typizovaných, ale napriek tomu životných a vývojaschopných postáv.  

V súvislosti s typológiou a výberom postáv v podobných sci-fi seriáloch nás 

zaujala štúdia Ondreja Herca Utópia Star Treku, v ktorej podrobne analyzuje spôsob 

vytvárania vybraných epizód seriálu Star Trek a veľkú pozornosť venuje prvkom 

pripomínajúcim utópiu obrazu spoločenskej organizácie.  

Keď sme uvažovali nad možnosťami analýzy televízneho seriálu Babylon 5 

a nad určením jeho významových kontextov, východiskom sa javil najmä prístup cez 

hlavné postavy (čo je v podstate logické), pretože týmto spôsobom je možné zachytiť 

sieť vzťahov a celý rad súvislostí. Príklady sme už spomenuli. Nevyčerpávajú všetky 

možnosti, iba mapujú základné tendencie a postupy nachádzajúce uplatnenie pri 

koncipovaní významových plánov seriálu.  

 Ondrej Herec analyzuje v štúdii o seriáli Star Trek problematiku vytvárania 

istého utopického obrazu spoločenskej štruktúry pozemskej civilizácie, ale aj iných 

civilizácií, a to v širších súvislostiach – historických, filozofických, etických, politických 

a futurologických.   

Zvlášť podnetný je spôsob argumentácie a uvádzania príkladov zo života 

hlavných postáv v spätosti s fiktívnou koncepciou sveta budúcnosti. V úvahe o 

špecifikách Star Treku sa dotýka celkového vyznenia seriálu a porovnáva ho s inými 

seriálmi sci-fi žánru: 

 „Klasický prvý seriál Star Treku, Original series, pôsobí bezstarostne 

optimisticky v porovnaní s televíznymi seriálmi 90. rokov, ako sú Space Ranger, 

Space 2063 alebo temný Babylon 5. Keď bol veliteľom Enterprise kapitán Kirk, 

budúcnosť bola ešte mladá a v poriadku. (Napodiv je to práve tá budúcnosť, ktorá sa 

čoraz hrozivejšie stáva našou prítomnosťou a vôbec sa nám nezdá byť v poriadku.) 

Svetlá budúcnosť ľudstva, porovnateľná s víziami komunizmu v dielach 

socialistických autorov, potemnieva v sériách The Next Generation, Deep Space 

Nine a Voyager.“17  

 Utópia ako interpretačný problém umožňuje autorovi štúdie plasticky zachytiť 

aj významy vnímateľné v kontexte súčasnosti. („Napodiv je to práve tá budúcnosť, 

ktorá sa čoraz hrozivejšie stáva našou prítomnosťou a vôbec sa nám nezdá byť 

                                                 
17 HEREC, O.: Utópia Star Treku. In: Slovenské pohľady, 2004, roč. IV. + 120, č. 10, s. 66.   
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v poriadku.“18) Tak sa do popredia nášho záujmu dostal aj kontext súčasnosti 

(prítomnosti). Okrem toho našu pozornosť zaujalo aj porovnanie (síce veľmi skusmé 

a len v náznaku) seriálu Star Trek s analyzovaným seriálom Babylon 5 (a inými 

seriálmi), ktoré čiastočne potvrdzuje našu domnienku, že seriál Babylon 5 je kritický 

aj voči aktuálnej súčasnosti a tvorcovia poňali jeho koncepciu menej optimisticky: 

„Klasický prvý seriál Star Treku, Originál series, pôsobí bezstarostne optimisticky 

v porovnaní s televíznymi seriálmi 90. rokov, ako sú Space Ranger, Space 2063 

alebo temný Babylon 5.“19  

 Aj keď podobne ako v Star Treku sa vo väčšine epizód rozhoduje o životných 

otázkach tej-ktorej civilizácie alebo o ďalšom vývoji nejakej planéty, rozdiel je v tom, 

že Babylon 5 je ucelenejším príbehom, ktorý smeruje ku konečnému cieľu, je ságou, 

kým jednotlivé série Star Treku nemajú také jasné a ucelené smerovanie, hoci oba 

seriály možno na dobovom pozadí (v čase ich vzniku) vnímať  podobne.  

 Kontext prítomnosti (dobovej aktuálnosti) zohráva v seriáli dôležitú úlohu: 

„Lidé jsou v seriálu, i když se odehrává o dvě stě padesát let v budoucnosti, 

vykresleni zcela věrohodně a chovají se úplně stejně jako dnes. Autorovi se podařilo 

vytvořit kladné hrdiny, kteří se potýkají i s problémy současnosti (stres, drogy, 

alkohol…), a přitom věrně zapadají do reálií světa daleké budoucnosti. No a právě 

proto, jací jsme, nám autor připravil v seriálu osud nejkrutější. Stíny totiž začnou 

podporovat pozemské extrémistické skupiny a podaří se jim připravit i zavraždění 

prezidenta Země. Do funkce pak stíny dosadí svého člověka, který nenápadně a 

zpočátku podle pravidel vytvoří na Zemi s pomocí masmédií totalitní hrůzovládu. 

Autor seriálu čerpal zřejmě z rodinných zkušeností (pochází z Běloruska), protože 

dokáže velmi realisticky zobrazit, jak nenápadně, nevinně a pro mnohé lákavě 

mohou zpočátku fašizmus nebo komunizmus vypadat.“20  

Špecifickosť postáv v Babylone a ich charakteristika majú veľký význam pre 

celý príbeh seriálu. Ten obsahuje viacero narážok na dejiny, súčasnosť, aktuálne 

problémy alebo stále prítomné hrozby. Spomenutý motivický okruh je len veľmi 

zjednodušeným zhrnutím rozsiahlejšej problematiky, ktorej sme sa dotkli pri 

podobnom zhrnutí motívov rôznych typov ako v predchádzajúcom prípade autor 

citovaného článku. Okrem prvého spôsobu nadväzovania sme rozlíšili v úvode nášho 

                                                 
18 Tamže, s. 66.   
19 HEREC, O.: Utópia Star Treku. In: Slovenské pohľady, 2004, roč. IV. + 120, č. 10, s. 66. 
20 VANĚK, M.: Babylon 5: vesmírná sága. In: Pevnost, 2003, č. neudané (Speciál), s. 91. 
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príspevku aj tieto spôsoby nadviazania alebo narážok na kontexty, ktorým budeme, 

vzhľadom na ich význam a mieru využitia, venovať väčšiu pozornosť:   

- alúzie na dávne legendy stredovekého, starovekého ale aj iného pôvodu 

viažuce sa na rôzne historické obdobia a kultúrne okruhy,  

- odkazy na celé príbehy z oblasti literatúry, hlavne na ich jadro, ktoré sa 

rôznymi spôsobmi adaptuje na ústrednú dejovú líniu a rozvíja ju podľa potreby, a 

to vzhľadom na jednu epizódu, niekoľko epizód v rámci jednej série alebo potom 

aj v súvislosti s ústrednou dejovou líniou.  

  

ALÚZIA  A CITÁT 
 

Obidva spôsoby nadväzovania navzájom úzko súvisia a prelínajú sa, preto 

naše triedenie je viac-menej pomocné. Inšpirácia z viacerých zdrojov je badateľná 

v mnohých epizódach, spomeňme Bibliu, históriu, literatúru a legendy vôbec. V 

piatich sériách je množstvo epizód, ktoré sú vystavané na variovaní príbehu 

starovekej, stredovekej, respektíve novovekej proveniencie.  

 Jedna z takto vytvorených epizód sa viaže k vzniku samotnej stanice Babylon 

5: „Stanice byla postavena lidmi jako místo, kde se mohou střetávat civilizace, aby 

zde mohly lépe navázat obchodní a diplomatické styky nebo tu dokázaly zabránit 

případným konfliktům. Právě konflikt mezi lidmi a rasou zvanou minbaři, při kterém 

minbaři takřka vyhladili Zemi, byl tím hlavním důvodem vzniku stanice. Tento střet 

začal velmi nepodařeným prvním kontaktem. Důsledkem toho byla válka, která měla 

pro méně technologicky vyspělé lidi katastrofální průběh. Když už každý očekával 

konec a osud Země byl již téměř zpečetěn, minbaři se vzdali. Nikdo z lidí nevěděl 

proč. Jako poučení z tohoto hrozného omylu vznikl projekt Babylon, který měl 

podobným tragickým nedorozuměním předejít. Babylon 5 spíše připomíná spojení 

obrovského letiště, obchodního střediska a OSN. Stanice pojme čtvrt milionu 

obyvatel a každý den sem přilétá několik tisíc lidí a mimozemšťanů za obchodem, 

zábavou, dobrodružstvím a občas také zabít nějakého velvyslance nebo zničit celou 

stanici.“21

 Mnoho epizód sa začína príchodom veľvyslanca, častejšie však rôznych 

dobrodruhov alebo príležitostných návštevníkov, ktorých priviedli na stanicu 

                                                 
21 VANĚK, M.: Babylon 5: vesmírná sága. In: Pevnost, 2003, č. neudané (Speciál), s. 91. 
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rozmanité motívy. Epizóda, ktorej analýzu sme avizovali, má názov Oneskorená 

zásielka z Avalonu a je súčasťou 3. série s označením Bod, z ktorého niet návratu. 

Začína sa príchodom Davida McIntyra, veterána vojny s minbarmi, ktorý ako jeden 

z mála prežil prvý kontakt s touto vyspelou mimozemskou rasou. Slúžil ako strelec na 

jednej z vojenských vesmírnych lodí, ktoré participovali na nevydarenom prvom 

kontakte s dosiaľ neznámou rasou. Pri kontakte s neznámymi vesmírnymi loďami 

došlo k nedorozumeniu, pričom kapitán lode, na ktorej zhodou okolností slúžil aj 

David McIntyre, prepadol panike a dal príkaz na streľbu, keďže predpokladal, že 

neustále približovanie sa neznámych lodí je len začiatkom ich útoku. Jedným z tých, 

ktorí museli splniť nešťastný rozkaz, hoci neochotne, bol aj David McIntyre. 

Výsledkom bolo zabitie hlavného predstaviteľa mimozemskej civilizácie a veľké straty 

na životoch na oboch stranách. Jedným z tých, ktorí prežili, bol nakoniec aj David 

McIntyre. Táto negatívna skúsenosť však u neho viedla k výčitkám svedomia, 

pocitom viny, depresiám a k snahe odčiniť omyl vysokým pracovným nasadením a 

dobrovoľnou účasťou vo väčšine bojov nasledujúcich po prvom kontakte. Diagnóza 

je jasná, ide o človeka poznačeného traumou, ktorý prišiel hľadať riešenie svojej 

situácie na Babylon 5. 

Až dosiaľ by išlo o klasický príbeh stavajúci na snahe hlavných hrdinov vyliečiť 

človeka z jeho bôľov. Špecifikom príbehu však je, že v mysli tohto veterána došlo 

k stotožneniu starej legendy o rytieroch Okrúhleho stola s reálnou (aktuálnou) 

situáciou (nedorozumenie medzi pozemšťanmi a minbarmi pri prvom kontakte sa mu 

v mysli prelína s osudovým bojom medzi vojskom kráľa Artuša na jednej strane a 

vojskom jeho syna Mordreda na strane druhej). Podľa legendy totiž došlo k boju 

medzi nimi v dôsledku porušenia dohody, ktorá stanovovala, že boj sa začne iba 

vtedy, ak jeden z bojovníkov vytasí meč, čo bude druhá strana pokladať za signál 

k boju. Avšak jeden z bojovníkov tento zákaz nechtiac neuvedomene porušil, keď 

vytiahol meč, aby zabil hada, čo napokon viedlo k osudnej bitke medzi otcom a 

synom.22 David McIntyre sa štylizuje do roly kráľa Artuša, tvrdí, že je kráľ, nosí 

                                                 
22 „I uzhodli sa, že kráľ Artuš a pán Mordred sa stretnú na polceste medzi svojimi vojskami a že každý 
privedie so sebou štrnásť osôb: a zvesť o tomto priniesli kráľovi Artušovi.  
 Kráľ riekol: ,Som rád, že takto ste sa dohodli.‘ A vyrušal na pole.  
 Avšak skôr ako odišiel, varoval svoje vojsko a riekol:  
 ,Akže uzriete, že nepriateľovi sa blysne v ruke nahý paloš, prerúbte si ku mne cestu a zabite 
zradcu, pána Mordreda, lebo ani byľu mu neverím.‘ 
 A s tými istými slovami sa obrátil na svoje vojsko aj pán Mordred: 
 ,Akže uzriete, že nepriateľovi sa v ruke zablýska paloš, naskutku naňho prudko udrite 
a pohlušte všetkých, lebo neverím tej dohode a viem, že môj otec sa mi bude chcieť pomstiť.‘ 
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prúžkované brnenie a meč, ktorý nazýva Excalibur (narážka na zázračný meč kráľa 

Artuša). Z ďalšieho priebehu deja sa divák dozvedá, že McIntyre prišiel na stanicu 

s cieľom odovzdať niekomu svoje trápenie a bolesť, ktoré symbolizuje jeho meč. 

Nakoniec mu pomôže hlavný lekár stanice doktor Franklin, o ktorom si McIntyre 

myslí, že je jeho brat Bediver, a ďalší z hrdinov seriálu, romanticky ladený Marcus 

Cole, ktorého znalosti starých legiend dovedú k riešeniu: David musí odovzdať svoj 

meč symbolizujúci ťarchu jeho osudu víle (ďalšia narážka na artušovskú legendu), 

ktorú v jeho chápaní predstavuje minbarská veľvyslankyňa Delenová (nie náhodou ju 

pre jej vzhľad vybrali doktor Franklin a fantasta Marcus Cole). V jednej z posledných 

scén tohto dielu dochádza k odovzdaniu meča symbolizujúceho bremeno osudu víle, 

vďaka čomu McIntyre nachádza duševnú rovnováhu. V epizóde sa týmto spôsobom 

vytvárajú dve paralelné línie: jedna, vlastná príbehu epizódy, a druhá, odkazujúca na  

možnú inšpiráciu príbehu a na intertextové súvislosti (prípadne je dôkazom ďalších 

alúzií na stredovekú legendu).  

Najvýstižnejším označením vzťahu medzi príbehom epizódy seriálu a 

legendou o kráľovi Artušovi je termín intertextový dialóg, tak ako ho chápe Umberto 

Eco: „Intertextovým dialogem myslím projev, jímž daný text působí jako ozvěna 

předchozího textu. Nezajímají mne například stylistické citace, případy, kdy text více 

či méně explicitně cituje určitý stylistický rys, způsob vyprávění charakteristický pro 

jiného autora – ať už jako parodii, nebo jako poctu velkému a uznávanému mistru.“23  

Intertextový dialóg funguje v Babylone 5 odlišným spôsobom ako v príkladoch, 

ktoré uvádza Umberto Eco.24 V obidvoch prípadoch, ktoré uvádza Umberto Eco, 

                                                                                                                                                         
 I stretli sa, ako sa ujednali, potvrdili dohodu a začali ju zapíjať vínom. 
 Tu sa vyplazila z kriaka šedivníka zmija a uštipla jedného rytiera na nohe. Keď rytier uzrel 
sipiacu vretenicu, naskutku tasil paloš a hada skántril; vôbec netušil, čo tým spôsobí. Keď totižto 
obidve vojská uzreli holý paloš, zazneli trúby, zduňali bubny a na oboch stranách sa ozvali hrozné 
bojové výkriky z tisícov hrdiel. A obidve vojská sa pustili do seba“ (MALORY, T.: Artušova smrť. 
Bratislava: Tatran 1979, s. 780).     
23 ECO, U.: Meze interpretace. Praha: Karolinum 2004, s. 98. 
24 „Mnohem zajímavější je to, když citace je explicitní a rozpoznatelná, jak tomu bývá v postmoderní 
literatuře a umění, které si zcela flagrantně pohrávají s intertextovostí (román o technikách vyprávění, 
poezie o poezii, umění o umění). Pro postmoderní vyprávění je typický jeden postup, který se velmi 
často používal v oblasti masové komunikace. Týká se ironické citace něčeho, co je všeobecně známo 
(topos). Vzpomeňme si na zabití obrovského Araba v Dobyvatelích ztracené archy a na oděské 
schodiště v Banánech od Woodyho Allena. Co tyto dva citáty spojuje? V obou případech, chce-li si 
divák vychutnat aluzi, musí znát původní topoi. V případe obra jde o situaci typickou pro žánr; 
v případe Banánů se naopak topos objevuje poprvé a naposled v jednom konkrétním díle, a teprve 
poté se jeho citace stává šiboletem pro filmové kritiky a diváky“ (tamže, s. 98).    
 „V případe Banánů se pohybujeme na úplně jiné úrovni. Divák, s nímž text uzavírá implicitní 
(ironickou) dohodu, není divákem naivním (jehož by mohlo maximálně překvapit zjevení nesourodé 
události), ale kritickým, který oceňuje ironický trik citace a vychutnává si zamýšlený nesoulad. V obou 
případech se nicméně dostavuje kritický vedlejší efekt: divák, vědom si citace, je veden k tomu, aby 
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„jsou topoi zaznamenána encyklopedií v mysli diváka; vytvářejí část pokladu 

kolektivní imaginace a jako taková jsou také vyvolávána. Tyto dva citáty od sebe 

odlišuje skutečnost, že topos v Dobyvatelích je citován proto, aby byl popřen, 

zatímco v Banánech je topos uveden do hry pouze pro dosažení nesouladu 

(schodiště nemá žádnou spojitost se zbytkem příběhu)“25. 

Pojem encyklopédie mysle je relevantný pre príklad vybranej epizódy 

Babylonu 5, keďže i tu, napriek zjavnému vysvetleniu paralelnosti a podobnosti 

oboch príbehov (stredovekej legendy a sci-fi príbehu), dochádza k citovaniu/citácii. 

Citácia je zjavnejšia ako v príkladoch, ktoré uvádza Umbero Eco, a má bližšie 

k prípadu, „když citace je explicitní a rozpoznatelná, jak tomu bývá v postmoderní 

literatuře a umění, které si zcela flagrantně pohrávají s intertextovostí (román o 

technikách vyprávění, poezie o poezii, umění o umění)“26. 

 Vybraná epizóda Babylonu 5 potvrdzuje  hlavne  časť  Ecovej  úvahy  o  

explicitnosti a rozoznateľnosti citácie.27 Na rozdiel od scén z Dobyvateľov stratenej 

archy a následne scén z filmu Indiana Jones a Chrám skazy sú postupy odkazov 

a citácií vo forme nadväzovania a prirovnávania k starším príbehom jasnejšie, 

priehľadnejšie a menej sofistikované ako v dvoch scénach z filmov o Indiana 

Jonesovi. Príbeh o Artušovi (a jeho zapracovanie do epizódy) je dešifrovateľný pre 

príjemcu, ktorý ho pozná. Na druhej strane podobnosť medzi príbehom o Artušovi 

a epizódou zo seriálu Babylon 5 je zrejmá aj príjemcovi, ktorý príbeh o Artušovi 

nepozná, pretože práve spomenutá explicitnosť a jasnosť citácie mu umožňuje 

chápať paralelu medzi artušovskou legendou a epizódou zo stanice Babylon 5. Prvý 

príjemca môže oceniť spôsob, akým sa podarilo vytvoriť analógiu medzi príbehom 

stredovekej proveniencie a vlastným príbehom seriálu, druhý môže napríklad rozšíriť 

svoje znalosti (svoju encyklopédiu zaznamenanú v mysli).  

                                                                                                                                                         
ironicky uvažoval o charakteru takového nástroje a uznal skutečnost, že byl vyzván ke hře na základě 
svých encyklopedických schopností. 
 Hra se komplikuje v retaku Dobyvatelů ztracené archy, ve filmu Indiana Jones  a Chrám 
zkázy. Zde se hrdina střetává ne s jedním, ale hned dvěma obřími nepřáteli. V prvním případě 
očekáváme, že podle klasického schématu dobrodružného filmu bude hrdina neozbrojen, 
a propukáme v smích, když zjistíme, že má pistoli, jejíž pomocí protivníka lehce zabije. V druhém 
případě režisér ví, že diváci (kteří již viděli předchozí verzi) budou očekávat, že protagonista bude 
ozbrojen – a Indiana Jones začne skutečně záhy hledat pistoli. Nenachází ji a diváci se opět smějí, 
protože očekávání vyvolané prvním filmem je tentokrát zklamáno“ (tamže, s. 99). 
25 Tamže, s. 98. 
26 ECO, U.: Meze interpretace. Praha: Karolinum 2004, s. 98. 
27 Pozri tamže, s. 98. 
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Ako vidno, intertextovosť je termínom, ktorým sa označujú viaceré spôsoby 

nadväzovania na iné texty. Jeho všeobecnosť umožňuje aplikovať ho na široké 

spektrum medzitextového nadväzovania. Označuje sa ním skupina umeleckých 

prostriedkov, ako sú napríklad citát, alúzia, pastiš, paródia, travestia. V ďalšej časti 

analýzy sa pokúsime určiť, ktorý z týchto prostriedkov sa v prevažnej miere uplatňuje 

v seriáli Babylon 5. 

Už pri vymedzení troch skupín (prvkov) odkazujúcich na intertextovosť seriálu 

sme použili termín alúzia (narážka). Zistili sme, že Umberto Eco, ktorého myšlienky 

sme čiastočne aplikovali aj na spôsoby nadväzovania v analyzovanom seriáli, 

uvádza príklady, ktoré označuje ako citáty, pričom spomína i paródiu, plagiát 

a dotýka sa aj štylistiky autora vo všeobecnosti.28 Zdá sa, že postupy uplatnené v 

seriáli sa vyznačujú charakteristikami blízkymi práve citátu a alúzii. Aký je potom 

rozdiel medzi nimi? Aj úvahy Umberta Eca v podstate naznačujú niektoré špecifiká 

citátov. Potrebujeme však jasnejšie vymedzenie pojmov citát a alúzia, a preto 

budeme vychádzať z myšlienok Tibora Žilku, vyznačujúcich sa istou mierou 

syntetickosti a možnosťou porovnania viacerých pohľadov: „Ak sa v citáte uvedie 

prameň, odkiaľ sa čerpá, prípadne aj meno autora sentencií, citovaných segmentov, 

značne sa tento posttextový postup vzďaľuje od alúzie; ak sa však citát vkomponúva 

do textu ako jeho súčasť, funkčne môže pôsobiť ako narážka, resp. má znaky alúzie. 

Medzi citátom a alúziou možno vymedziť isté rozdiely v bodoch: 1. v citáte obyčajne 

dominuje zjavná nadväznosť na iný text, na iného autora, no v alúzii sa preferuje 

skrytá, priamo neodhalená nadväznosť; 2. alúzia v súčasnej literatúre (v umení) nie 

je iba štylistickou figúrou či trópom, ale sa objavuje aj v tematickom a kompozičnom 

pláne textu.“29   

Zakomponovanie častí artušovskej legendy do epizódy Oneskorená zásielka 

z Avalonu sa dialo viacerými spôsobmi. Najjasnejším z nich je paralelizmus medzi 

dejovými rámcami oboch príbehov, ktorý sa ďalej konkretizuje. Vzťahy medzi 

hlavnými postavami príbehu o kráľovi Artušovi sa analogicky premietajú aj do 

vzťahov medzi hlavnými postavami seriálu. Tým, že David McIntyre sa pod vplyvom 

výčitiek svedomia a traumy z intergalaktických bojov sám štylizuje do roly kráľa 

Artuša, chce prekonať duševný nepokoj. Jeho postava je vlastne hýbateľom celej 

epizódy.  

                                                 
28 ECO, U.: Meze interpretace. Praha: Karolinum 2004, s. 98. 
29 ŽILKA, T.: Text a posttext. Nitra: Vysoká škola pedagogická 1994, s. 65. 
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Aj v detailoch dochádza k vytváraniu analógie medzi životom na vesmírnej 

stanici a legendou o kráľovi Artušovi, pričom tvorcovia seriálu, ako sme už 

spomenuli, dosahujú tento paralelizmus okrem iného aj tým, že samotné postavy 

odkazujú na podobnosti medzi realitou, ktorú zažívajú, a legendou. Marcus Cole, 

sčítaný člen zvláštnych jednotiek, na záver epizódy v rozhovore s doktorom 

Franklinom poznamenáva: „Aj my si vytvárame Okrúhly stôl, čo znamená, že vy ste 

Perceval, ja som Galahad; on bol bez hriechov. Sherridan (komandér stanice, pozn. 

P. Sz.) ako Artuš. Ivanovová – povedzme Gavain. Myslím, že obaja vieme, kto je 

Mordred. Otázne ostáva len to, kto bude Morgana.“30  

 Spracovanie príbehu epizódy na základe iného príbehu vykazuje 

charakteristiky vlastné medzitextovej alúzii: „Medzitextová alúzia sa zakladá na 

priamej nadväznosti dvoch textov, pričom ten prvý je evokovaný a druhý aluzívny 

text. Aluzívny text vždy vzniká na podklade iného textu, t. j. textu, ktorý už existoval. 

Medzitextová relácia však často neobsiahne celé dielo, len jeho časť, úsek, segment. 

Preto možno rozčleniť medzitextovú alúziu na tematickú a jazykovo-štylistickú alúziu. 

Prvý typ je otázkou otvorenosti témy a obsahu smerom k inému umeleckému dielu, 

druhý typ štylistickým trópom alebo figúrou.“31

Definícia medzitextovej alúzie dáva jasnejšiu odpoveď na otázku, či ide o citát 

alebo alúziu, ktorá sa chápe aj ako „beletrizovaný odkaz na určitú skutočnosť; ako 

nepriama výrazová alebo obsahová referencia na iné literárne či umelecké dielo, 

historický jav, osobu či osobnosť s analogickými či podobnými črtami alebo 

vlastnosťami“32. 

Istý problém pri určení spôsobu medzitextového nadväzovania pramení najmä 

zo skutočnosti, že „v citáte obyčajne dominuje zjavná nadväznosť na iný text, na 

iného autora, no v alúzii sa preferuje skrytá, priamo neodhalená nadväznosť“33. 

Nadväznosť na stredovekú legendu v epizóde zo seriálu Babylon 5 je zjavná, 

odhalená, o čom svedčí aj uvedený citát zo záverečnej scény. To, že ide o alúziu, 

však potvrdzuje argument, že „alúzia v súčasnej literatúre (v umení) nie je iba 

                                                 
30 http://rapidshare.de/files/20951100/3x13_-_A_Late_Delivery_from_Avalon.avi.html 
31 ŽILKA, T.: Text a posttext. Nitra: Vysoká škola pedagogická 1994, s. 71. 
32 VALČEK, P.: Slovník literárnej teórie A – J. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov 2000, s. 25. 
33 ŽILKA, T.: Text a posttext. Nitra: Vysoká škola pedagogická 1994, s. 65. 
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štylistickou figúrou či trópom, ale sa objavuje aj v tematickom a kompozičnom pláne 

textu“34. 

Práve v analyzovanej epizóde a rovnako aj v niekoľkých ďalších častiach 

seriálu sa alúzia uplatňuje v tematickom a kompozičnom pláne. Pre alúzie uplatnené 

v príbehu Oneskorená zásielka z Avalonu preto platí aj nasledujúce tvrdenie: 

„Tematická alúzia sa zakladá na priamej nadväznosti celého textu na iný text, ale 

v samej štruktúre nastávajú výrazné modifikácie, odklony od prvovzoru, relácie nie sú 

dané v pomere token – token, vždy ide o vzťah token – type (Osolsobě, 1974, s. 44 – 

78). Celá téma sa zvyčajne posúva do súčasných pomerov, prípadne aj 

v spracovaní, rozvrstvení témy dochádza k závažným zmenám. Nové spracovanie sa 

môže realizovať skrátením alebo rozšírením pôvodnej témy, ale aj substitúcia môže 

byť východiskom pre jej nové stvárnenie, umelecké zobrazenie.“35  

Artušovská legenda je v našom prípade takisto modifikovaná, dejová línia 

epizódy Babylonu 5 vykazuje nie totožnosť, ale analogickú podobnosť s jej 

predlohou. Nerozvíja vlastný príbeh legendy o kráľovi Artušovi, ale tvorivo využíva 

jeho motívy v rámci vlastnej logiky deja a kompozície danej epizódy. Vzorec príbehu 

je tak na základe analogickej podobnosti prenesený aj do seriálu. Za dopovedanie, 

respektíve rozvinutie vlastného príbehu stredovekej legendy by sme mohli považovať 

motív návratu kráľa Artuša z Avalonu, tak ako ho spomína David McIntyre, keď 

poznamenáva, že podľa legendy sa má Artuš vrátiť v čase veľkej krízy, aby ju 

prekonal: „Staré rany sa otvorili. Umieral som. Trikrát som požiadal Bedivera, aby 

vrátil Excalibur jazernej panej. Dovtedy ma nemohli vziať. Keď konečne urobil, o čo 

som ho požiadal, bolo už takmer neskoro. A vtedy sa zrazu pri brehu zjavila loď 

s tromi kráľovnami a deviatimi sestrami. Vzali ma na ostrov Avalon a tam ma liečili. 

Povedali, že budem veľmi dlho spať, ale že sa zobudím vtedy, keď ma bude najviac 

treba. Neviem presne, ako som sa sem dostal, ale viem, že ak som teraz tu, je to 

preto, lebo ma tu a teraz najviac treba.“36      

                                                 
34 Tamže, s. 65. 
35 Tamže, s. 71. 
36 http://rapidshare.de/files/20951100/3x13_-_A_Late_Delivery_from_Avalon.avi.html 

Podobne rozvíja príbeh o Lazárovi slovenský spisovateľ Peter Karvaš, ktorý „oživil apokryf ako 
žáner nadväzujúci na knihy Starého a Nového zákona i evanjeliá. Svoje apokryfy zahrnul do knihy 
Nové humoresky a iné kratochvíle pod názvom Výhybky (1986).  
 Pri spracovaní príbehu o Lazárovi sa Karvaš nekoncentruje na vzkriesenie protagonistu, 
ťažisko prenáša na ťažkosti návratu vzkrieseného Lazára do spoločenského života. Opisuje jeho 
prekážky pri zdolávaní administratívno-byrokratických bariér, zosmiešňuje postoje súčasných 
prominentov moci (Pontský Pilát, Kaifáš atď.). Nový uhol pohľadu dopomohol autorovi príbeh 
odpatetizovať, ba zároveň ho posunúť do satirickej polohy. Napokon sa dej končí návratom Lazára do 
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V Babylone 5, ak ho chápeme ako ságu s jasným historizujúcim akcentom, 

majú citácie a odkazy, respektíve celé epizujúce postupy, význam najmä 

a predovšetkým v záujme rozvíjania rozsiahlej dejovej línie, ktorá v zmysle 

„historického plynutia času“37 smeruje k záveru, v ktorom sa divák dozvedá, že 

spomienka na hlavných hrdinov, ktorí boli aktérmi v piatich sériách tohto seriálu, po 

niekoľkých tisíckach rokov prežíva tiež len v mýtoch a legendách, ktoré sú na 

nerozoznanie od mýtov prezentovaných v analyzovanej epizóde, a mnohé fakty ich 

života sa stratili pod nánosmi rôznych úprav, mystifikácií, variácií. Ich činy tak 

v mnohom pripomínajú činy hrdinov a bohatierov z príbehov, na ktoré pôvodne jedna 

z mnohých epizód odkazovala. Pre zaujímavosť pripomíname, že existencia a činy 

hrdinov sú „v ďalekej budúcnosti“ – v poslednej epizóde seriálu – na jednej strane 

spochybňované, kým na strane druhej sú oslavované a hlavní protagonisti seriálu sú 

za ne glorifikovaní, pričom miera ich uctievania hraničí s kanonizáciou a takmer 

zbožštením.  

 Viacero dielov Babylonu 5 čerpá z literárnych alebo filmových diel a niekedy 

viac, inokedy menej tvorivo rozvíja rôzne motívy. Zápletka takto vytvorených epizód 

sa preto vo viacerých prípadoch vyznačuje dotvorením v pôvodnom diele inak 

nerozvinutého motívu, ktorý je tu ďalej rozvíjaný a ožíva v novom spracovaní, 

prípadne sa prispôsobí, ale bez toho, aby sa zmenil pôvodný dejový rámec príbehu, 

z ktorého daný motív pochádza. 

Čítankovým príkladom tematickej alúzie je predposledná epizóda s názvom 

Inkvizítor prichádza z druhej série (Príchod tieňov). Tvorcovia seriálu rozvinuli príbeh 

na základe nevyjasnených vrážd v uliciach Londýna koncom 19. storočia, ktoré boli 

spájané s menom vraha známeho ako Jack Rozparovač. Fakt, že sa prípad 

v minulosti skutočne nevyriešil, poslúžil ako východisko k dopovedaniu príbehu, a to 

tak, aby zapadol do epického plánu seriálu. Autori ponúkajú vysvetlenie v zmysle 

science-fiction: Jacka Rozparovača uniesla jedna z najvyspelejších mimozemských 

rás vo vesmíre. Vychádza sa z predpokladu, že Jack Rozparovač mal sadistické 

sklony, a preto zohavoval tváre svojich obetí. Mimozemšťania, ktorí boli, 

pochopiteľne, na vyššej civilizačnej úrovni, sa rozhodli prevychovať ho a následne 
                                                                                                                                                         
jaskyne, čiže do hrobu. V Karvašovom spracovaní sa teda dianie tematicky viaže na biblický námet 
o vzkriesení Lazára Ježišom Kristom, ale zároveň autor príbeh aj aktualizuje, „zosúčasňuje“, skryto 
ním odkazuje na terajšiu realitu. Postavy a prostredie sú síce biblické, ale dialógy a autorská reč 
presúvajú dej do súčasných pomerov. Bez poznania biblického príbehu však príjem textu nemôže byť 
plnohodnotný a úplný“ (ŽILKA, T.: Text a posttext. Nitra: Vysoká škola pedagogická 1994, s. 71). 
37 ECO, U.: Meze interpretace. Praha: Karolinum 2004, s. 97. 
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využiť jeho sklony pri výsluchoch (pomocou mučenia), slúžiacich na získavanie 

rôznych tajných informácií (preto aj názov epizódy Inkvizítor prichádza). V ich 

službách prichádza na stanicu Babylon 5, aby podrobil skúške jedného 

z veľvyslancov. Vyriešením zápletky a pointou epizódy je okrem iného zistenie jeho 

totožnosti kapitánom stanice a následné vysvetlenie „skutočného zmiznutia“ Jacka 

Rozparovača.  

Epizódy vytvorené na takomto základe majú osobitné postavenie v celom 

seriáli, lebo nie vždy sa dotýkajú hlavnej dejovej línie, toho, k čomu celý seriál 

smeruje. Nie vždy totiž rozvíjajú ústrednú dejovú líniu, ktorá začína byť podľa nášho 

názoru najčitateľnejšia od konca druhej série. Celkovo však Babylon 5 charakterizuje 

menšia miera epizódnosti ako napríklad seriál Star Trek.   

 

Pokiaľ ide o kontexty umenia a literatúry, je vhodnejšie chápať ich v širších 

súvislostiach. Diela zaraďované do populárnej kultúry takisto využívajú umelecké 

postupy postmoderny. Na príkladoch z vybraného televízneho seriálu sme sa pokúsili 

analyzovať, ako tvorcovia seriálu Babylon 5 pristupovali k vytváraniu príbehu 

a niektorých epizód.  

Východiskom analyticko-interpretačného prístupu boli úvahy o masovej  

a populárnej kultúre a predpoklad, že základným princípom televízneho seriálu je 

dejovosť. Práve ona sa podieľa na atraktívnosti televízneho seriálu prinášajúceho 

stále nové príbehy. Hoci sú mnohokrát šablónovité, respektíve vytvárané na základe 

určitej schémy, každá epizóda prináša ďalšiu novú zápletku a jej riešenie.  

Analyzované postupy postmodernej proveniencie sú do istej miery aj 

obohatením a inovovaním príbehovosti televíznych seriálov, istou inováciou v rámci 

uplatňovanej schémy. Ich funkčné a tvorivé využitie prispieva ku kvalite seriálovej 

produkcie. Zostáva však otázne, do akej miery divák oceňuje originalitu tohto 

riešenia, pretože epizódy vystavané na tomto princípe, aspoň tie, ktorým sme 

venovali pozornosť v našom príspevku, sú svojím spôsobom vybočením z ústrednej 

dejovej línie. Samozrejme, nadväznosť na ňu je zjavná vo všetkých analyzovaných 

prípadoch, len sa nepodieľajú na jej rozvíjaní v rovnakej miere. O spätosti 

s ústrednou dejovou líniou v epizóde Oneskorená zásielka z Avalonu okrem iných 

príkladov svedčí aj citované vyjadrenie Davida McIntyra, keď tvrdí, že kráľ Artuš sa 

má vrátiť v dobe, keď ho bude najviac treba. Touto dobou sa, samozrejme, naráža na 

vrcholiaci boj o osud celej galaxie. S určitou mierou zveličenia by sa dalo povedať, že 
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tieto epizódy sú „príjemným odbočením“ tvorcov seriálu od impozantnej ústrednej 

dejovej línie vytváranej na spôsob rozsiahlej ságy. Miera intertextovosti je vo 

vybraných epizódach značná. Príbeh je v podstate postavený na alúziách 

a paralelizme – analogickej podobnosti predlohy a vlastného príbehu tej-ktorej 

epizódy. Napríklad divák pravidelne sledujúci seriál hlavne preto, aby zistil, ako sa 

skončí nie jedna séria, ale celý seriál, môže vnímať takúto epizódu ako rušivý prvok 

v napredovaní ústrednej dejovej línie a hodnotiť ju negatívne. Preto by bolo vhodné 

na základe ďalších výskumov exaktnejšie podložiť percepciu tohto televízneho 

seriálu, čo už však presahuje rámec vytýčeného cieľa nášho príspevku. 

  

K ŽÁNROVÉMU VYMEDZENIU TELEVÍZNEHO SERIÁLU 
 

V spätosti s dielami populárnej literatúry a s popularizovanými vydaniami 

vedeckých poznatkov sa zaužíval prívlastok „čítavé“. Ak by sme hľadali podobné 

označenie pre produkty populárnej kultúry, mohli by sme ho analogicky preniesť aj na 

televízne seriály, pretože je najbližšie k podstate televízneho seriálu stavajúceho na 

príbehu, pútavosti a zjavnej snahe nadbiehať publiku.  

V úvode sme viackrát spomenuli termín ústredná dejová línia. Hypotéza o istej 

sofistikovanosti druhého typu seriálov s výraznejšou ústrednou dejovou líniou sa 

potvrdila najmä v tom smere našich úvah a analýz, ktorý sledoval postupy pri 

vytváraní vybraných epizód seriálu. 

 Zostáva tak ešte jeden problém, ktorý sme v úvode zámerne, ale do istej miery 

aj z opatrnosti obišli. Je ním otázka presného žánrového zaradenia televízneho sci-fi 

seriálu Babylon 5 na základe charakteristiky výrazových prostriedkov, ktoré sme 

analyzovali.  

 Pri rozdelení televíznych seriálov sme vychádzali zo štúdie Juraja Malíčka, v 

ktorej je seriál Babylon 5 zaradený do druhého typu, ktorý sa vymedzuje na základe 

týchto charakteristík: „Nie je lineárny, ale pozostáva z uzavretých epizód (niektorá 

môže mať viacero častí), v epizóde sa rieši jedna primárna zápletka a spolu s ňou sa 

vytvára minimálne jedna sekundárna línia, jednotlivé epizódy môžu na seba 

odkazovať. Príbehu sa dá porozumieť aj bez znalosti predchádzajúcich epizodických 

príbehov. Vedľajšia línia je sledovaním nejakej vnútornej peripetie v rámci konkrétnej 

esencie seriálu, deje sa akoby v pozadí, hoci práve ona vytvára typickú kvalitu toho-

ktorého seriálu, pracuje so zmenou situácie, okolností, problémov a nikam 
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nesmeruje. Následky konania v jednotlivých epizódach sa prenášajú ďalej len 

v prípade, že sa takáto determinovanosť tvorcom hodí.“38  

 Žánrové vymedzenie Babylonu 5 je viac-menej jasné, ale v konfrontácii so 

závermi, ku ktorým sme dospeli, je ešte potrebné objasniť niektoré z charakteristík 

druhého typu seriálu. Babylon 5 je kontinuálnym seriálom, ktorý speje k svojmu 

koncu. Svedčí o tom i „nedokončený seriál Crusade (Krížová výprava – pozn. P. Sz.) 

o třinácti dílech po pětačtyřiceti minutách“39. Seriál Crusade bol prerušený z dôvodu 

nízkej sledovanosti, čo bolo podľa nášho názoru spôsobené nadviazaním na 

úspešnejší Babylon 5, ale s ústrednou dejovou líniou, ktorá nemohla Babylonu 

konkurovať posolstvom ani pútavosťou a mierou sofistikovanosti (vlastnou Babylonu 

5).  

 Bolo by príliš zdĺhavé hodnotiť všetky seriály, ktoré uvádza Juraj Malíček vo 

svojej štúdii, a to jednak v súvislosti s prvým typom seriálu i v súvislosti so seriálom 

druhého typu. Napokon ani nemáme skúsenosť so všetkými. Naša pozornosť bola 

zameraná najmä na seriál Babylon 5, ktorý sa dal pomerne jednoducho 

skompletizovať, pretože je možné získať všetky série na internete.  

 Otázne však je, do akej miery môžeme pripisovať dôležitosť žánrovým 

charakteristikám oboch typov televíznych seriálov, nakoľko sa v nich odráža štruktúra 

toho-ktorého televízneho seriálu. Babylon 5 nie je typickým zástupcom televízneho 

seriálu druhého typu, a to z viacerých príčin. Prvou a základnou príčinou je 

prítomnosť ústrednej dejovej línie, ktorá je citeľná najmä pre jednotlivé série, nie je 

však taká zjavná v každej epizóde. Napriek tomu je v každej epizóde vo väčšej či 

menšej miere prítomná esencia typická pre tento seriál. Je ňou sledovanie osudov 

vesmírnej stanice a prostredníctvom nej aj sledovanie osudov celej galaxie. Začiatok 

a koniec televízneho seriálu pozostávajúceho z piatich sérií je rámcovaný 

vybudovaním vesmírnej stanice a jej zánikom – odstavením z technických príčin a z 

dôvodu splnenia úlohy, ktorú pôvodne mala. Preto teda pre Babylon 5 neplatí jedna z 

charakteristík druhého typu seriálu, že „nikam nesmeruje“40.  

 Podobný nesúlad je aj v prípade ďalšej charakteristiky vymedzujúcej druhý typ 

seriálu: „Jednotlivé epizódy môžu na seba odkazovať, ale príbehu a pointe každej 

                                                 
38 MALÍČEK, J.: Televízny seriál ako popkultúrne umelecké dielo. In: V labyrinte popkultúry. Nitra: UKF 
2004, s. 111. 
39 VANĚK, M.: Babylon 5: vesmírna sága. In: Pevnost, 2003, č. neudané (Speciál), s. 90. 
40 MALÍČEK, J.: Televízny seriál ako popkultúrne umelecké dielo. In: V labyrinte popkultúry. Nitra: UKF 
2004, s. 109. 
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z nich sa dá bez problémov porozumieť aj bez znalosti predchádzajúcich 

epizodických príbehov.“41 Je to síce pravda, problémy s porozumením jednotlivých 

epizód bez znalosti tých ostatných nie sú veľké, avšak „Babylon 5 je kontinuální 

seriál (až na první, ,zahřívací‘ sezónu), a proto je nutné ho sledovat ve správném 

pořadí. J. Michael Straczynski, jeho tvůrce a autor většiny epizod, velmi půvabným 

způsobem odkrývá pro diváka ústřední tajemství, a je proto velká škoda začít 

sledovat seriál uprostřed nebo se na něj dívat na přeskáčku. Tím si člověk může 

pokazit různá překvapení“. Znamená to, že recepcia televízneho seriálu Babylon 5 

potom nie je plnohodnotná. Preskakovanie epizód je narušením vnímania ústrednej 

dejovej línie, narušením vnímania siete súvislostí, spletitých vzťahov medzi 

jednotlivými civilizáciami, medzi hrdinami seriálu.  Aj pri sledovaní Star Treku, napriek 

jeho epizódnosti, sa prejaví neznalosť súvislostí, pretože jednotlivé epizódy stále vo 

veľkej miere poukazujú aj na seriálovú minulosť, čerpajú z nej. Konkrétne v prípade 

Star Treku sa však neprejaví neznalosť seriálovej minulosti tak citeľne ako pri 

sledovaní Babylonu. Samozrejme, treba uviesť, že svojím spôsobom je vynechanie 

niektorých epizód alebo neznalosť všetkých súvislostí vždy istou stratou. Závisí to 

však od typu seriálu (prvý alebo druhý typ) a dejovej línie, ktorú seriál sleduje. 

 Tento predpoklad potvrdzuje aj vymedzenie prvého typu televízneho seriálu, 

ktorý „pozostáva z častí, resp. z dielov celku (ním je príbeh hlavných hrdinov). Takýto 

seriál plynie lineárne, delí globálny príbeh na časti, fázuje ho, smeruje k rozuzleniu 

a pointe. Má uzavretý počet dielov. Jeho jednotlivé časti môžu primárny dej rozprávať 

v uzavretých sekundárnych „podpríbehoch“ a každý diel sa môže končiť čiastočným 

rozuzlením. Častejšie sa však časti takéhoto seriálu končia peripetiou, ktorej riešenie 

bude nasledovať v ďalšom diele“42.  

 V televíznom seriáli druhého typu je označením pre „ústrednú dejovú líniu“ 

(tento termín sme použili pri prvom type) termín „globálny príbeh“. Domnievame sa, 

že rozdiel medzi nimi spočíva v zomknutosti príbehu seriálu. Smerovanie ku koncu je 

v prvom type seriálu zjavnejšie, „je návykovou záležitosťou – jeho sledovanie je 

motivované túžbou po konci“43.  

Zomknutosť príbehu je určitou mierou, ktorá asi najlepšie vystihuje rozdiel 

medzi dvomi typmi televízneho seriálu. Miera zomknutosti ústrednej dejovej línie je 
                                                 
41 Tamže, s. 109. 
42 MALÍČEK, J.: Televízny seriál ako popkultúrne umelecké dielo. In: V labyrinte popkultúry. Nitra: UKF 
2004, s. 109. 
43 Tamže, s. 108. 
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v medzižánrovej škále základným faktorom na určenie toho, o aký typ televízneho 

seriálu ide. Vyplýva to z dejovosti, ktorú chápeme ako základný princíp televízneho 

seriálu. Takéto chápanie vrhá podľa nášho názoru jasnejšie svetlo aj na problematiku 

presnejšieho žánrového vymedzenia a na rozdelenie televíznych seriálov do dvoch 

základných typov. Hranica medzi jedným i druhým typom je do určitej miery 

premenlivá. Je to dané dejovosťou, príbehom, ktorý je základným princípom 

televízneho seriálu ako takého. Štruktúrne sú potom obidva typy seriálu vo viacerých 

prípadoch podobné, pretože často využívajú totožné výstavbové postupy. Podobnosť 

(ale aj výlučnosť) štruktúrnych vlastností typov seriálov sprehľadňuje nasledujúca 

tabuľka:   

 
Tabuľka 1: Dva typy televízneho seriálu (porovnanie) 

 1. typ televízneho seriálu 2. typ televízneho seriálu 
Lineárnosť dejovej 
línie 

                       +  Možno ju chápať v zmysle   
 globálneho príbehu. 

Príbeh ústredná dejová línia  globálny príbeh (odkazuje na    
 esenciu seriálu) 

Tematické presahy 
medzi epizódami 

                       +                             +  

Paralelnosť 
dejových línií 

                       –                             +  

Vplyv 
vynechávania 
epizód na recepciu 
seriálu 

Pre recepciu obidvoch 
typov seriálov je 
prirodzeným predpokladom 
sledovanie všetkých 
epizód.                

Analýza niektorých epizód 
seriálu Babylon 5 ukázala, že 
nejestvuje zásadný rozdiel pri 
porovnaní s prvým typom 
televízneho seriálu. 

Podstata seriálu proces, meniace sa 
okolnosti, klasický príbeh 

zmena situácie, okolností, 
problémov 

 
 
 Ako vidno, rozdiely medzi jednotlivými typmi televízneho seriálu sú v prípade 

viacerých kritérií minimálne. Dokonca čo sa týka základnej charakteristiky oboch 

typov televíznych seriálov, proces, meniace sa okolnosti a príbeh zostávajú 

základnými výstavbovými postupmi. Takisto prípadné presahy medzi jednotlivými 

epizódami sú vlastné obom typom. V každom prípade ide o jednu z realizácií 

príbehu, rozvíjania dejovej línie, a to vo vzťahu k ústrednej dejovej línii v prvom type 

televízneho seriálu, respektíve vo vzťahu ku globálnemu príbehu druhého typu 

televízneho seriálu. Poznamenávame však, že v seriáli Babylon 5 je globálny príbeh 

zrejmý, čo ho čiastočne približuje k prvému typu. Súvislosť príbehu podčiarkuje aj 
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skutočnosť, že ak príjemca vynechá viacero častí a nesleduje seriál kontinuálne, 

môže sa pripraviť o prekvapenia, lepšie chápanie súvislostí. Mnohé z nich sa potom 

môžu javiť ako vytrhnuté z kontextu. V konečnom dôsledku je narúšanie súvislosti 

príbehu pri príjme seriálu samotným percipientom narúšaním podstaty televízneho 

seriálu ako takého. Touto podstatou je príbeh ako základný princíp rozprávania 

(a vôbec epiky), od ktorého sa odvíjali naše úvahy a analýzy rôznych druhov 

intertextovosti rozvíjajúcich príbeh (citáty, hlavne tematické alúzie, rôzne spôsoby 

adaptovania príbehov prenesených z iných kontextov).  
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ŠTRUKTÚRA SERIÁLU V ŠTRUKTÚRE ROMÁNU 
TV SERIAL STRUCTURE  IN THE NOVEL STRUCTURE 

 
Jana Waldnerová 

 
 
ABSTRAKT: Príspevok popisuje vplyv, ktorý má televízia a jej vysielanie na literatúru. V súčasnosti je 
možné pozorovať odklon od pôvodného vzťahu, keď televízia nachádzala inšpiráciu v literatúre, k novému, 
v ktorom televízia rôznymi spôsobmi a v rôznej miere ovplyvňuje literárny text. Tento jav je doložený 
analýzou románu Mestečko Vineland amerického autora Thomasa Pynchona. Pri koncipovaní štruktúry 
románu použil autor štruktúru televízneho seriálu typu slučky, o čom svedčia mnohé javy. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Televízia. Literatúra. Štruktúra románu. Štruktúra televízneho seriálu. Mestečko 
Vineland. 
 
ABSTRACT: The contribution depicts effects of television and its broadcasting on literature. Nowadays it 
is possible to observe certain shifts from the initial relationship, in which it was television that found its 
inspiration in literature, towards the new one, in which the impact of television on a certain literary txt can 
have various forms and can also vary in their deepness. Evidence of this is revealed in the analysis of 
Thomas Pynchon's novel Vineland. The author implemented a loop serial structure in the structure of the 
aforementioned novel, which has many consequences.  
 
KEY WORDS: Television. Literature. Novel Structure. TV Serial Structure. Vineland. 

 
 

     Ak majú kniha a televízia niečo spoločné, je to okrem iného aj to, že oboje sú 

označované ako médiá – prostriedky komunikácie, i keď ich spôsob komunikácie je 

odlišný. Dnes nevieme odpovedať na otázku, kedy bolo napísané prvé literárne dielo, kto 

bol jeho autorom, či to bola báseň vytesaná do skaly alebo epos vyrytý do hlinených 

tabuliek. Zdá sa, ako keby tu literatúra bola stále. V porovnaní s literatúrou je televízia 

veľmi mladým médiom a jej vznik dokážeme datovať veľmi presne. Vynájdenie televízie 

úzko súvisí s objavom prvej televíznej obrazovky v roku 1923, čo je v porovnaní s 

literatúrou veľmi krátka história. Každý jej rok však priniesol mnoho dramatických zmien, 

umožňujúcich expanziu  obrazovky do celého sveta a do všetkých domácností.  

 

     Vo svojich začiatkoch slúžilo vysielanie hlavne ako informačný kanál a jeho hlavnou 

zložkou boli správy. Prvý hollywoodsky film bol odvysielaný až v roku 1947 a potom 

nasledovalo rozšírenie škály programovej ponuky o rôzne druhy dramatických 

programov, často vytvorených na základe literárnej predlohy. Následný technologický 

rozvoj priniesol ďalšie zmeny zlepšujúce kvalitu vysielania, kvalitu televíznych prijímačov 

a všeobecnú cenovú prístupnosť, ktorá sa významne podieľa na prieniku televízie do 

každodenného života, náraste počtu televíznych prijímačov na jednu domácnosť a počtu 

hodín strávených sledovaním televízneho programu na osobu.  Takto postupne prenikla 

obrazovka do domácností a pripútala ich obyvateľov k stoličkám. Vyplnila nielen ich 
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samotu, ale utlmila aj ich vzájomnú komunikáciu a prispôsobila ich život a zábavu 

vysielaniu svojich programov. Vplyv televízie je v súčasnosti natoľko silný, že sa musel  

prejaviť určitým spôsobom aj v literárnej tvorbe, a tak vytvoriť novú situáciu, keď nielen  

televízia hľadá inšpiráciu v literatúre, ale aj sama inšpiruje spisovateľov a vniká do ich 

prác. Televízor, televízny program, osoby televíznych zabávačov a moderátorov sa v 

dielach niektorých autorov objavujú ako veľmi dôležité prvky. Televízia, otvárajúca 

svojím vysielaním virtuálny svet, sa takto prenáša do sveta literárneho a ovplyvňuje 

nielen jeho jazyk, ale niekedy aj štruktúru, dokonca celé dielo môže byť ovplyvnené  

určitým typom televízneho programu. 

  

     Inšpirácia televíziou je zreteľná hneď v dvoch románoch amerického spisovateľa  

Gora Vidala. V románe Amerika! Duluth (1984, Duluth) sa miešajú rôzne situácie 

a postavy, ktoré akoby vystúpili z takých seriálov ako Dallas, zo seriálov o policajtoch, z 

romantických telenoviel a vedecko-fantastických filmov podobných Spielbergovmu 

Blízkemu stretnutiu tretieho druhu. Postavy z televíznej obrazovky románového 

mestečka Duluth komunikujú s postavami románovej reality a celý text paroduje 

stereotypy vytvárané a šírené komerčnou televíznou tvorbou. V románe Priamy prenos z 

Golgoty (1992, Live from Golgota) sa mieša prostredie starovekej Palestíny s prvkami 

a osobami zo súčasnosti. Prostredníctvom televízneho prijímača značky SONY 

prichádzajú na návštevu do minulosti rôzne mediálne známe osobnosti. Televízne 

vysielanie a návštevníci z iného časového pásma výrazne vplývajú na jazyk a myšlienky 

postáv zo staroveku.   

 

     Britský spisovateľ Ben Elton je ďalším autorom, ktorý sa v románe Smrteľne slávni 

(2001, Dead Famous) pokúša na podklade príbehu s detektívnou zápletkou načrtnúť 

rozdiel medzi realitou a virtuálnou realitou. Starnúci detektív v ňom rieši nevysvetliteľnú 

vraždu, ktorá sa stala počas živého vysielania reality show, kde sú všetci súťažiaci 

izolovaní v dome a neustále pod dozorom množstva kamier. Vražda počas reality show 

na gréckom ostrove je aj témou detektívneho románu slovenskej autorky Daniely 

Kapitáňovej Nech to zostane v rodine.   

 

Vineland 

     Román amerického spisovateľa Thomasa Pynchona s názvom Mestečko Vineland 

(1990, Vineland) je ďalším umeleckým textom výrazne spojeným s televíznym 
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vysielaním. Svet, ktorý v ňom autor vytvára, je zvláštnou zmesou prvkov prináležiacich 

obyčajnému životu v obyčajnom malom meste, prvkov súvisiacich s východnou 

filozofiou, bojovými umeniami a takých prvkov, ktoré súvisia s rôznymi televíznymi 

žánrami a televíziou ako takou. Dej románu sa odohráva v Spojených štátoch 

v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, v období Reaganovej vlády, a v 

šesťdesiatych rokoch, v období uvoľnenia. Hlavná dejová línia sleduje cestu Prérie, 

dospievajúceho dievčaťa žijúceho vo Vinelande, s otcom, Zoydom Wheelerom, 

neúspešným muzikantom a povaľačom, na stretnutie s matkou Frenesi, ktorú pre 

dlhoročné odlúčenie nepozná. Popri hľadaní neznámej matky sa Préria snaží ukrývať 

pred federálnym prokurátorom Brockom Vondom, zodpovedným za rozdelenie rodiny. 

Prériina cesta sa začína vo Vinelande, pokračuje svadbou v rezidencii Wayvonovcov, 

pobytom v horskom útulku Sesterstva nindžích bojovníčok, návštevou sestier Piskových, 

úkrytom v stratenom meste pri Potoku tieňov – v osade Tanatoidov, bytostí 

nachádzajúcich sa na prechode medzi životom a smrťou – a končí sa na rodinnom 

stretnutí príbuzných z matkinej strany. Chronologická štruktúra románu je pretkaná 

mnohými odbočkami do minulosti, uvádzajúcimi do deja mnoho vedľajších postáv spolu 

s retrospektívou ich života. Tieto postavy majú jediný spoločný prvok, ktorým je 

informácia, že ich životy sa v určitom bode stretli so životom Prériinej matky. Prériino 

putovanie sa – ako sme uviedli – končí na spoločnom stretnutí rodiny. 

 

      Jednotlivé prvky literárneho Vinelandu sú veľmi výrazne ovplyvnené televíziou a jej 

vysielaním, čo je možné pozorovať na životoch, názoroch, správaní sa, ba dokonca aj 

registri postáv. Vysoká kontaminácia literárneho priestoru mestečka Vineland televíziou 

nastáva na rozhraní šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov a jej výsledkom je, že 

zapnutý televízny prijímač sa nachádza takmer na každom popisovanom súkromnom či 

verejnom mieste románového sveta. Objavuje sa aj ďalšia zmena a tou je prechod 

postáv od aktivity k pasivite. Prítomnosť televíznej obrazovky mení revolucionárov na 

pasívnych divákov. Výskyt televízie a rôzne odkazy na jej programy sú v texte románu 

také časté a výrazné, že je možné považovať ich za istý signál vysielaný autorom 

k čitateľovi, poukazujúci na skrytý zámer. Postavy Vinelandu počúvajú hudbu 

z televíznych programov, filmov a seriálov, ako napríklad Flinstonovci, rozprávajú sa o 

nich, porovnávajú svoj život so životom na televíznej obrazovke a štylizujú sa do postáv 

virtuálnych hrdinov alebo imitujú ich jazyk. Batoľatá reagujú lepšie na tváre z televíznej 

obrazovky ako na rodičov. Najviac posadnutí televíznym vysielaním sú však Tanatoidi, 
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ktorí si čas strávený vo svete vypĺňajú sledovaním televízie:  

 

     „Vo Tanatoidech v životě nikdo seriál nenatočí,“ svěřil jim důvěrně Ortho Bob, „páč by 

v něm nebylo nic jinýho než Tanatoidi u tývý!“ (Pynchon, 1997, s. 169) 

 

      Fikčný svet Vinelandu obsahuje mnoho konkrétnych názvov populárnych programov, 

ktoré boli vysielané v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia  v Spojených štátoch, 

a spolu s nimi aj mená moderátorov alebo hercov v nich účinkujúcich. Títo majú vo 

fikčnom svete rovnaké postavenie ako vo svete aktuálnom, a to aj napriek tomu, že vo 

fikcii sa objavujú iba ako mená. Autor sa spolieha na stereotypné vnímanie mediálne 

známych osôb tohto druhu. Jednotlivé postavy z fikčného sveta, podobne ako niektorí 

ľudia z aktuálneho sveta, sa k nim prirovnávajú, imitujú ich vystupovanie. Vzniká tu veľmi 

zaujímavý prvok dvojúrovňovej štylizácie. Televízia vo svojom vysielaní predkladá určitú 

inscenovanú realitu, v ktorej sa snaží o dokonalosť, teda o dokonalosť z hľadiska 

dosiahnutia vlastných cieľov a diváckej sledovanosti. Túto štylizáciu môžeme považovať 

za prvoúrovňovú. Ak sa diváci, ktorí takéto vysielanie sledujú, snažia napodobňovať 

a kopírovať jeho protagonistov a preniesť takto umelo štylizované do aktuálneho sveta, 

dochádza k štylizácii na druhej úrovni, tak ako to robia postavy diegetickej úrovne 

Vinelandu.  

 

     Okrem imitovania preukazujú jednotlivé postavy celú škálu väzieb na televíznu 

obrazovku. Napríklad federálny agent Hektor Zuniga, ktorý v 60. rokoch chytal 

pašerákov drog, sa v osemdesiatych rokoch mení na človeka hlboko závislého od 

televízie. Stáva sa jedným z najkomplikovanejších prípadov Nadácie pre výchovu 

a rehabilitáciu ľudí postihnutých videom. Posadnutosť televíziou, ktorá bola aj príčinou 

Zunigovho rozvodu, charakterizovala jeho bývalá manželka týmito slovami: 

 

     „... telka se stala členem rodiny, požívala svůj vlastní prostor, požírala z rodinného 

rozpočtu potřebnou elektrickou energii, obracela se na ostatní členy rodiny a obšírně si 

s nimi vykládala, byla prostě schopna získat si jejich náklonnost tak snadno jako 

kterákoliv laciná štětka“ (Pynchon, 1997, s. 339).   

  

     Aj Prériina matka Frenesi má k televízii veľmi pozitívny vzťah. Televízor si zapína 

vždy, keď chce potlačiť nepríjemné spomienky. Niektoré typy programov (hlavne  seriály 
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o policajtoch) majú na ňu dokonca erotizujúci účinok. V určitom ohľade o nej možno 

povedať, že ona sama sa akoby stávala seriálovou postavou vo vzťahu k svojej dcére. 

Préria sa počas hľadania matky snaží zrekonštruovať jej minulosť, a to pomocou 

rôznych novinových výstrižkov a sledovaním archívnych televíznych a filmových 

záberov, ktoré jej matka nakrúcala alebo sa na nich vyskytovala.  

 

     Iní protagonisti sa snažia prostredníctvom televízie o oslabenie účinkov ťaživej reality.  

Predstierajú, že nepríjemnosti, ktoré na nich doliehajú, sú iba ďalší televízny program 

a ich aktéri iba seriálové postavy. Televízia je všadeprítomnou „spoločníčkou“ 

a „priateľkou“ obyvateľov literárneho Vinelandu, pomáha zaháňať nudu a samotu z ich 

života, ba dokonca ho aj napĺňa. 

 

     Nie je to však iba fikčný svet, jeho postavy, ich registre, názory a skutky, ktoré sú 

ovplyvnené virtuálnym svetom z obrazovky. Aj o štruktúre románu možno povedať, že 

kopíruje štruktúru dlhého amerického televízneho seriálu. Ako píše U. Eco, seriál funguje 

na báze istej ustálenej situácie a niekoľkých hlavných a sekundárnych postáv. Funkciou 

sekundárnych postáv je vytváranie dojmu, že každý ďalší seriálový príbeh sa líši od 

ostatných, a to aj napriek tomu, že jeho naratívna schéma sa neustále opakuje a každý 

nový príbeh je variáciou predchádzajúcich. Jednotlivé postavy sú vytvárané taktiež na 

základe presnej schémy určujúcej ich konanie a reakcie vzhľadom na situácie, v ktorých 

sa nachádzajú. Takýto spôsob vylučuje akýkoľvek vývoj postáv, ba dokonca sa očakáva, 

že divák na základe vysielaných stereotypov bude schopný vopred predvídať ich 

reakcie. Porovnanie očakávaného s videným umocní jeho zážitok, prípadne rozpor 

medzi očakávaným a predvedeným bude zdrojom situačného humoru.  

 

     Seriál je možné rozdeliť na základe typu príbehov (napríklad detektívny, dobrodružný, 

rodinný atď.). Princíp variácie však zostáva rovnaký pri každom type. V prípade 

detektívneho seriálu je to – zjednodušene – vždy detektív, kriminálny čin a odhalený 

páchateľ, v dobrodružnom hrdina, nepriateľ a víťazstvo, v rodinnom rodina, problém 

a riešenie. Sága sa podľa U. Eca líši od klasického seriálu tým, že popisuje príbehy 

určitej rodiny z hľadiska plynutia času. Postavy dospievajú, starnú, zomierajú, iné sa 

rodia. Ďalším typom seriálu je seriál založený na retrospektíve, ktorý Eco nazýva „typ 

slučky“. Je preň typické, že životné osudy postáv nie sú zobrazované lineárne, ale dej sa 

neustále vracia do minulosti. Ako naznačuje U. Eco, v takomto type seriálu sa dá – 
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napriek jeho enormnej dĺžke – predísť starnutiu postáv: 

 

     „Postavy před sebou nemají skoro žádnou budoucnost, zato mají za sebou 

obrovskou minulost, přičemž nic z jejich minulosti nemůže změnit mytologickou 

přítomnost, ve které byli čtenáři na samém počátku představeny“ (Eco, 2004, s. 97).  

 

     Štruktúra Vinelandu veľmi pripomína tento druh seriálu. Nasvedčuje tomu hlavne 

časté prerušovanie hlavnej dejovej línie odbočkami do minulosti, v ktorých sa 

predstavujú príbehy vedľajších postáv rôzneho stupňa dôležitosti, pričom akčnosť 

v hlavnej dejovej línii je nedostatočná. 

 

     Hlavnou postavou Vinelandu je 15-ročná Préria, ktorá sa vydáva na cestu v snahe 

nájsť svoju matku a ukryť sa pred federálnym prokurátorom Brockom Vondom. Počas 

putovania sa schováva na rôznych miestach a stretáva sa s rôznymi ľuďmi. V živote 

Prérie sa počas tejto cesty nestane nič veľmi dôležité, iba miesta, ktoré navštívi, sú 

veľmi nezvyčajné (pozri vyššie). Absenciu dôležitejšieho konfliktu, gradácie 

a vyvrcholenia v hlavnej dejovej línii sa autor snaží vyrovnať na sémantickej úrovni, keď 

pridáva k obyčajným, všedným veciam a miestam prvky fantastiky. Preto Préria so 

svojimi spoločníkmi jazdí na aute, ktoré sa môže meniť na neviditeľné, jej priatelia sa 

liečia v prístroji Punctron, obnovujúcom životné energie, alebo sa ukrývajú v útulku 

nindžieho sesterstva či v osade Tanatoidov – fantastických bytostí. Takýmto spôsobom 

autor zdôrazňuje triviálne situácie a u čitateľa umelo vytvára očakávanie, ktoré však 

nikdy nie je naplnené. Ako príklad môže slúžiť časť, v ktorej chce Préria variť univerzálnu 

sekanú, uloženú v mrazničke, vlastne veľkej mraziacej miestnosti. Sekaná sa v texte 

objavuje v  slovesných spojeniach ako modrozelene sa rozžiarila, záhadne spala alebo 

spánok iba predstierala. Mraznička sa spája s prívlastkom  zlovestná. Popis 

svetielkujúcej sekanej v tmavej chladnej miestnosti pripomína úvodnú scénu 

z amerického filmu Votrelec, keď skupina astronautov nachádza v tmavej  jaskyni na 

neznámej planéte tajomnú svetielkujúcu entitu. Neobvyklé kolokácie, v ktorých sa slová 

sekaná a mraznička nachádzajú, vyvolajú v čitateľovi pocit záhadnosti a nástojčivého 

očakávania prichádzajúceho problému. Očakávania sa však nenaplnia a autor tému 

záhadnej sekanej opúšťa, aby otvoril inú, rovnako tajomnú situáciu s rovnakou 

absenciou vyvrcholenia. 
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     Ďalším prvkom umožňujúcim predlžovanie Prériinej cesty sú vedľajšie postavy, 

osoby, ktoré stretáva počas svojho putovania. Sú nimi bývalí známi jej matky, 

koncipovaní v niektorých prípadoch spojením reálnych a fantastických prvkov. Na 

miestach ich vstupu do deja je jeho chronologická línia prerušená a čitateľ sa dozvedá 

niečo o ich minulosti, čo však nemá žiaden vplyv na vývoj sujetu. Takýmito postavami sú 

aj DL a jej spoločník Takeši, ktorí akoby boli skonštruovaní na základe kombinácie 

prvkov charakterizujúcich hlavných protagonistov akčných televíznych seriálov o Zorrovi, 

Supermanovi, nindžích bojovníkoch a superšpiónoch. 

 

     O DL sa čitateľ postupne dozvedá, že v čase dospievania žila v Japonsku, kde 

absolvovala výcvik v bojovom umení NINDŽICU. V šesťdesiatych rokoch je DL opäť 

v Spojených štátoch. Oblečená v čiernej koži s helmou na hlave jazdí po krajine. Svojím 

výzorom pripomína modernú verziu stredovekého rytiera jazdiaceho na koni, oblečeného 

v brnení a prilbici s priezorom. V modernej rytierskej verzii sa kôň mení na motorku 

a brnenie na čierny kožený oblek doplnený motocyklovou helmou. DL, napriek tomu, že 

je žena, sa cíti v tejto etape života ako muž, rytier. Jazdí na motorke, prenasleduje 

dievčenské motorkárske gangy a priatelí sa s mužmi označovanými v texte ako „týpky 

jménem Had, dost vykutálené bělochy“ (Pynchon, 1997, s. 116). Neskôr sa stretáva 

s Prériinou matkou Frenesi, ktorú zachráni z nebezpečnej situácie. Pri ich prvom 

stretnutí DL pripomína rytiera nielen vizuálne, ale aj svojím konaním. V najvypätejšej 

chvíli sa znenazdania zjaví na svojej motorke, odetá v čiernej koži a prilbe, a odvezie 

Frenesi do bezpečia. Tá sa k nej túli tak, ako by sa každá práve vyslobodená dáma 

sediaca na chrbte cválajúceho koňa túlila k svojmu záchrancovi. Aj neskôr sa DL správa 

ako mužská románová a seriálová postava vytvorená podľa romantického hrdinu Zorra 

pomstiteľa, španielskeho šľachtica, ochrancu utláčaných. 

 

     Stretnutie Takešiho s DL sa odohrá v japonskom nevestinci, kde sa DL,  

zamaskovaná ako Frenesi, snaží splniť poslanie a odstrániť Brocka Vonda. Aby bola jej 

podobnosť s Prériinou matkou ešte dokonalejšia, použije zelené kontaktné šošovky, cez 

ktoré však vidí veľmi zle. V nevestinci stretáva DL Takešiho, svojho budúceho životného 

partnera. Dochádza k dvojitej zámene identít. DL predstiera, že je Frenesi a snaží sa 

zabiť Brocka Vonda, ktorý ale nie je Brock Vond, ale Takeši. Výsledkom nepodareného 

atentátu je celoživotné partnerstvo DL a Takešiho. Skutočný Brock Vond, ktorý je  

posadnutý Frenesi, strávi zvyšok života jej hľadaním.    
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     Postava Takešiho je rovnako zvláštna a neurčitá ako postava DL. Už jeho prvé 

stretnutie s Prériiným otcom Zoydom na palube lietadla, ktoré pravdepodobne unášajú 

mimozemšťania, prináša v súvislosti s jeho identitou viac otázok ako odpovedí. Autor 

nevysvetľuje, kto sú profesionálne ozbrojení votrelci vstupujúci na palubu a čo je ich 

cieľom. Prostredníctvom Zoydovho rozhovoru s kolegyňou Gretchen sa dozvieme, že 

útočníci síce vyzerajú ľudsky, ale môžu to byť aj mimozemšťania. Rovnaké incidenty sa 

v leteckej spoločnosti Kahuna, ktorej patrí lietadlo, opakujú, ale dalo by sa im zabrániť 

zaplatením poistných poplatkov. Zoyd v tom čase pracuje v lietadle prerobenom na 

nočný klub ako barový hudobník. Všimne si, že falošný tón b spôsobuje votrelcom  

nesmierne problémy. Toto poznanie využije, spôsobí zmätok medzi votrelcami 

a zachráni posádku lietadla. Takeši, ktorý je takisto na palube lietadla, poďakuje Zoydovi 

za záchranu života a venuje mu zvláštnu vizitku: 

 

     „K vašim službám – pokud se někdy dostanete do úzkých!“ Zabrnkal pár tónů na 

ukulele. „Až přijde chvíle, kdy to budete potřebovat, tak si – najednou vzpomenete! Na 

tuto vizitku – a na to, kam jste ji zašantročil!“ 

     „S mou pamětí těžko.“ 

     „Vzpomenete si.“ V tu chvíli prostě zmizel v davu, stal se neviditelným...“ (Pynchon, 

1997, s. 70). 

  

     Izolovane pôsobí táto časť ako sekvencia z rozprávky. Zoyd sa stáva hrdinom, Takeši 

zachráneným a spôsob odovzdania navštívenky spolu s prísľubom budúcej pomoci ho 

stavia do funkcie rozprávkového pomocníka alebo sprievodcu, ktorého privolá na pomoc 

pri riešení nebezpečných situácií manipulácia s určeným predmetom. V rozprávkach 

pomocníci oplývajú magickými schopnosťami a pomáhajú hrdinovi splniť ťažkú úlohu, 

a tak zachrániť jeho i ďalšie postavy, ktoré sú od neho závislé. Magické schopnosti v 

románe nahrádza technicky výnimočné vybavenie (auto, ktoré sa môže zmeniť na 

neviditeľné, prístroj Punctron, používaný na revitalizáciu, atď.). Tieto predmety sa však 

v románe nepoužívajú na splnenie nejakej výnimočnej úlohy, prípadne na dosiahnutie 

nejakého dôležitého cieľa. Postavy, ktoré v sebe spájajú reálne a fantastické prvky, ich 

používajú pri vykonávaní úplne všedných činností. V texte sa neskôr DL a Takeši 

objavujú, presne ako rozprávkoví pomocníci, vtedy, keď je Préria v núdzi a náhodou 

nájde v kabelke navštívenku, ktorú dal Takeši v minulosti jej otcovi.      
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     Okrem príbehu DL a Takešiho obsahuje román i podobné príbehy mnohých ďalších 

postáv, ktoré sa v ňom objavujú. Je tu napríklad príbeh Prériinej babičky, starého otca, 

matky, otca, priateľky, Ralpha Wayvona (Préria sa zoznamuje s DL na svadbe 

Wayvonovej dcéry) atď. Tieto sekundárne postavy a ich životné osudy, často 

zaujímavejšie ako Prériina cesta, sú v románe zjavne redundantné. V príbehu hlavnej 

protagonistky románu sa nestáva nič podstatné, okrem toho, že napokon svoju matku 

naozaj stretne a že federálny prokurátor Brock Vond, ktorý funguje ako element zla, 

napokon nešťastnou náhodou príde o život. Udalosti, ktoré sa zdajú z hľadiska Prériinej 

cesty dôležité, sa spomínajú iba mimochodom. Préria podstupuje cestu, aby našla matku 

(alebo možno samu seba), ale záver románu neprináša žiadne riešenie, vyvrcholenie 

alebo katarziu. Román, podobne ako spomenutý druh televízneho seriálu, zobrazuje 

pomerne krátky úsek zo života hlavnej protagonistky, jej putovanie z bodu A do bodu B, 

ktoré je narušované neustálymi odbočkami do minulosti vedľajších postáv.  

 

     Všetky popisované znaky majú vplyv na štruktúru románu a potvrdzujú premisu, že 

zámernými odbočkami do minulosti vedľajších postáv a uvádzaním jednotlivých prvkov 

v nezvyčajných sémantických spojeniach sa autor snaží implikovať v románe štruktúru 

filmového seriálu typu slučky. Následkom takéhoto postupu sa príbeh hlavnej postavy 

redukuje na cestu z bodu A do bodu B a akcie i konflikty sa presúvajú do retrospektívne 

predstavovaných príbehov vedľajších postáv. Žiadna z postáv sa nevyvíja, a preto na 

konci románu presne zapadá do schémy, v ktorej sa objavuje na začiatku. Takýto postup 

umožňuje predlžovanie textu i napriek markantnému deficitu akcie v hlavnej románovej 

línii.  
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OSOBNOSTI V MÉDIÁCH AKO KONŠTRUKCIE 

PERSONALITIES IN THE MEDIA AS ARTIFICIAL CONSTRUCTIONS 
 

Vlasta Hochelová 
 
ABSTRAKT: V príspevku autorka poukazuje na dva typy osobností, ktoré účinkujú v masmédiách 
v rôznych funkciách a na rôznych pozíciách (ako moderátori, publicisti, pravidelní hostia, hviezdy 
a pod.). Rozlišuje  osobnosti „skutočné“ – ľudí s charizmatickými  vlastnosťami a výraznými sociálnymi 
aj mediálnymi schopnosťami – a osobnosti „konštrukcie“ – určité umelé produkty s účelovo 
naprojektovanými vlastnosťami, nezhodujúcimi sa s ich ozajstným vnútorným založením. V prvej časti 
príspevku hodnotí ponímanie osobnosti v čase socialistickej žurnalistiky, predovšetkým v rámci 
televízie. V druhej časti analyzuje súčasný obraz prezentovaných osobností, ktorým patrí priestor v 
rôznych typoch médií, opäť hlavne v televíznom vysielaní. Uvažuje o nich ako o hodnotách a ako o 
virtuálnych konštrukciách, pôsobiacich na publikum a ponúkajúcich vzory rôznej kvality.   
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Propagátor. Popularizátor. Osobnosť v médiách. Osobnosť v televízii. Hodnota 
mediálnej osobnosti. Konštrukcia osobnosti. Virtuálna osobnosť. 

 
ABSTRACT: The paper focuses on the topic of mass media personalities. The author points out that 
there are two types of personalities who can play a variety of roles (presenters, publicists, regular 
guests, celebrities, etc.) within the media. First, there are “real”, authentic personalities – people with 
charismatic qualities and remarkable social and media skills. As a contraposition to the latter, there are 
“manufactured” personalities – artificial products with would-be qualities defined according to the 
media project needs, which are not consistent with the real character of the person in question. The 
first part of the paper considers the issue of media personalities during the period of socialistic 
journalism, focusing particularly on television. The second part offers an analysis of the personalities 
currently presented in audiovisual media. Today’s celebrities are considered both in terms of social 
values and as virtual constructions which influence the audience and provide diverse models of 
behavior. 
 
KEY WORDS: Propagator. Popularizer. Media Personality. TV Personality. Media Personality Value. 
Virtual Personality. Construction of a Personality. 

 
 

 
PONÍMANIE OSOBNOSTÍ V MÉDIÁCH V MINULOSTI A DNES 

 
     Už v čase socializmu sa v teórii mediálneho pôsobenia prikladal veľký význam 

úlohe a príprave tzv. propagátorov a popularizátorov, t. j. vhodných osobností. Hoci 

v súčasnosti termíny „popularizátor“ či „propagátor“ znejú archaicky a sprofanovane, 

pretože evokujú časy, keď štátne médiá manipulovali verejnosťou v duchu vtedajšej 

komunistickej ideológie, je zrejmé, že nikdy nebolo jedno, kto „predstupoval“ pred 

publikum, kto prezentoval či reprezentoval médium navonok. Propagátor aj 

popularizátor mali za úlohu spopularizovať určité oblasti, či už vedné, umelecké, 

etické, alebo – najviac – spoločensko-politické. V odborných novinovedných kruhoch 

sa diskutovalo o potrebe skutočných osobností najmä na obrazovke.  

     Novinovedec M. Hladký sformuloval v roku 1966 ideálne vlastnosti televíznej 

osobnosti: 

1) široké všeobecné vzdelanie, kultúrne a politické znalosti; 
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2) nesmierny takt, skromnosť, vkus a kultivovanosť prejavu; 

3) improvizačné vlastnosti; 

4) pohotovosť; 

5) bohatý slovník, kultivovanosť vo vyjadrovaní a slovných obratoch, dokonalá 

znalosť jazyka; 

6) príjemný hlas, dôveryhodnosť osobnosti; 

7) zmysel pre objektivitu a potlačovanie subjektívnych pocitov; 

8) zmysel pre podriadenie slova obrazu; 

9) hlboké vedomosti z odboru; 

10)  umenie hovoriť a mlčať v pravý čas (pozri Hladký, 1966; citované podľa 

Podlaha, 1988, s. 22). 

  

     Teoretikmi požadovaná náročnosť sa však premietala do praxe iba čiastočne, 

hoci mnohí pamätníci tvrdia, že kultúrna a rétorická úroveň mediálnych osobností 

bola za socializmu vyššia a ich pripravenosť na profesiu lepšia. Je skutočne známe, 

že ak sa niekto dostal do média, tak ho odborne usmerňovali a všestranne 

pripravovali na kvalitný výkon, sústrediac sa na jeho verbálny, lingvistický aj 

nonverbálny prejav a celkové (komplexné) pôsobenie. Rokmi sa potom takáto 

osobnosť zdokonaľovala a rástla zároveň s médiom. Nechcem však šíriť 

spomienkový optimizmus, pretože v tzv. normalizačnom období, ktoré nasledovalo 

po roku 1968, boli dôležitejšie iné kritériá ako umelecká kvalita a novinárska 

profesionalita. Aj vtedy však platilo, že mediálne osobnosti v reláciách určitého typu 

si museli vedieť získať publikum. Preto sa od nich očakávali a vyžadovali špecifické 

vlastnosti a osobnostné kvality, vhodné pre konkrétny typ média. 

     V istej vývinovej etape, súvisiacej s rozvojom televíznej technológie, nastal ústup 

od náučných a vzdelávacích filmov a začali sa preferovať pôvodné relácie v podaní 

popularizátorov vied. Išlo o osobnosti, ktoré boli známe ako predstavitelia nejakej 

vedeckej disciplíny a navyše mali moderátorské schopnosti. Odbor výskumu 

programov ČST sa v roku 1983 zaoberal otázkami formy relácií a dospel k záveru, že 

pre televíziu nie sú vhodné postupy mechanicky prevzaté z filmovej tvorby, z 

popularizačných filmov. Pri nich sa ten, kto divákovi prezentuje nejakú náuku či vedu 

a vysvetľuje jej poznatky, nachádza za kamerou, čiže ho nevidno. Ak je mimo 

obrazu, divák síce počuje jeho komentár, ale ten pôsobí neosobne a neúčastne. 

Zistilo sa, že „popularizátora“ treba postaviť pred kameru, a teda pred oko diváka – 
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podobne, ako stojí učiteľ pred svojimi študentmi. Pri sprostredkovávaní poznatkov 

televíziou je lepšie, keď sa v centre diváckeho záujmu nachádza osobnosť vedca, 

odborníka či umelca, ktorý dokáže podávať fakty v príťažlivom celku, pretkanom 

osobnými postrehmi, zážitkami, názormi, vlastným životom aj filozofiou. Toto zistenie 

zmenilo formu relácií, a to nielen televíznych.  

     Keď načrieme do histórie, objavíme v nej osobnosti, ktoré cez televíziu a iné 

médiá dokázali spopularizovať mnohé odbory a umelecké smery, napríklad americký 

skladateľ L. Bernstein – vážnu hudbu, v československých podmienkach V. V. Štech  

– históriu umenia, J. Werich – divadlo, J. Plzák – psychológiu a sexuológiu, R. Uzel – 

sexuálnu výchovu, P. Vrchovina – slovenskú literatúru, M Lasica a J. Satinský – 

inteligentnú zábavu. Uviesť by sa dali aj ďalšie mená. V 80. rokoch aj neskôr bol 

veľmi úspešný bratislavský vzdelávací cyklus Okná vesmíru dokorán, a to hlavne pre 

jeho ústrednú postavu – astronóma J. Grygara, ktorý dokázal veľmi pútavo rozprávať 

o kozmickom priestore. K populárnym a sledovaným televíznym reláciám patrila 

relácia Kreslo pre hosťa, ktorá verejnosti predstavovala vedcov, umelcov, literátov 

a profesorov. Obľúbená bola aj televízna relácia M. Horníčka Hovory H zo 70. rokov.  

          Pri všetkých televíznych osobnostiach, či už išlo o moderátorov, reportérov či 

hlásateľov, sa prikladal veľký význam aj ich zovňajšku. Dôležitá bola a je úprava 

tváre, make-up, účes a oblečenie. Reportér či moderátor má však publikum zaujať 

nielen výzorom, ale i celkovým prejavom a prehľadom – a zároveň má byť dobrý 

profesionál. Moderovanie je oblasťou, ktorá sa ustavične vyvíja a mení. Napríklad 

v minulosti moderátori dostali texty už pripravené od vedúcich vydaní, v súčasnosti si 

ich píšu najčastejšie sami. Pracovné tempo je dnes oproti minulosti oveľa rýchlejšie, 

práca v masmédiách je dynamickejšia a pestrejšia. Kedysi bola cesta k moderovaniu 

zdĺhavejšia a väčší dôraz sa kládol na profesionálnu prípravu. V súčasnosti sú 

v móde čoraz mladší ľudia, ktorí sú schopní na sebe pracovať „za chodu“. Z nich sa 

stávajú osobnosti televízie.  

     Bývalí moderátori, ako napríklad Karol Polák či Nora Beňačková, sa však v rámci 

niektorých relácií či v tlači opakovane vyjadrili, že z práce moderátorov sa vytráca 

profesionalita. Vraj moderátor príde, zastaví sa v maskérni, ide do réžie, pripne si 

mikrofón, vojde do štúdia, odčíta si svoje a ide preč. Ide však o trochu zjednodušený 

pohľad, pretože moderátori majú viac povinností (napríklad už spomínané písanie či 

upravovanie textov). Pravdu však majú mnohí kritici, ktorí poukazujú na to, že  

dobrému moderátorovi nestačí atraktívny zovňajšok a príjemný hlas. 

 185



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 3: OSOBNOSŤ A/V MÉDIÁ(CH) 

 
     Reportéri pracujú ešte vo vyššom tempe ako moderátori. Do značnej miery musia 

ovládať modernú obrazovú i zvukovú techniku, mixovanie obrazu aj zvuku, prácu v 

strižni aj prácu na počítači. Z každej stránky sú nároky na nich vyššie, ako boli za 

socializmu. Rastie však aj ich všeobecná popularita.  

     Hlasová pedagogička Andrea Bugošová zdôrazňuje svojim zverencom z STV 

slová profesora Chicagskej univerzity Alberta Nehrabiana, že 55 % z toho, čo si divák 

zapamätá a vníma na obrazovke, je reč tela, ďalších 38 % tvorí farba a melódia 

hlasu a len 7 % z toho, čo divák vníma a je schopný si pamätať, tvorí obsah 

moderátorovej výpovede. Učí ich však aj to, že prehnaný afekt, póza či strnulosť sú 

nežiaduce a určite nie je jedno, ako sa človek na obrazovke tvári a čo a ako hovorí. 

Prejav nemá byť nevýrazný, ale nemá byť ani agresívny. 

     Najzásadnejšie výhrady odborných kritikov voči štýlu a spôsobu dnešného 

moderovania sa týkajú celkového stavu jazykovej kultúry, nedostatočnej prednesovej 

a interpretačnej úrovne osobností pracujúcich v masmédiách. „Ide o problémy 

a nedostatky, ktoré prekračujú hranice zdravej jazykovej dynamiky“ (Kráľ, 2006, s. 

79).      

 

 

MEDIÁLNE OSOBNOSTI  – AKO HODNOTY A UMELÉ KONŠTRUKCIE 
 

     Hoci sa nechcem venovať iba televízii, vymedzím jej aj v nasledujúcich úvahách 

dominantný priestor, pretože práve ona je viac ako iné médiá prezentovaná a 

popularizovaná cez osobnosti. Keďže nám ide o osobnosti v masmédiách, moje 

hľadisko nebude prísne psychologické; skôr sa priblížim k všeobecne populárnemu 

použitiu slova osobnosť, pod ktorým si bežná verejnosť predstavuje človeka s 

obdivovanými sociálnymi a charizmatickými vlastnosťami. Takéto použitie má však 

tendenciu byť príliš hodnotiace a viac laické ako psychologicky odborné, čo si 

uvedomujem. Psychológovia majú, pravdaže, širší a zložitejší prístup k osobnosti, 

odrážajúci sa v množstve rôznych teórií, odlišných škôl a stoviek definícií. Takže keď 

budem hovoriť o „skutočných osobnostiach“, mienim tým zrelých a charakterných 

ľudí. Pod pojmom charakter chápem isté zhodnotenie človeka, a to v duchu 

Allportovej definície: „Charakter je zhodnotená osobnosť“ (Allport, 1937; citované 

podľa Pardel – Boroš, 1975, s. 527).  
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     Televízne a mediálne osobnosti sú viac či menej zaujímavými virtuálnymi 

konštrukciami, vytvorenými pre potreby určitých relácií s cieľom vplývať na publikum, 

avšak často iba v jednom smere – komerčnom. Určité umelé i umelecké konštrukcie 

reprezentantov médií tu, pravdaže, boli aj v období socialistickej žurnalistiky. 

Spomeňme aspoň dva príklady – „tetu Sally“, ktorej písali do Mladého světa zväčša 

mladí ľudia, teraz už z generácie päťdesiatnikov. Nepoznali ju, ale zdôverovali sa jej 

ako najlepšej priateľke. Bola to konštrukcia dôveryhodnej priateľky. Nech jej slúži ku 

cti, že túto dôveru nezneužívala. V humoristickej polohe sa čitateľom prihovárala 

„Vaša Dita“ z časopisu Roháč, pochádzajúca z dielne populárneho Viktora Kubala, 

nestora slovenského animovaného filmu. Išlo o vymyslenú postavičku, o čom nikto 

z čitateľov nepochyboval (Viktor Kubal mal dcéru Ditu, takže „tá“ z Roháča vznikla na 

reálnom základe, ale s privilégiom nestarnúť). I keď obe spomínané „postavičky“ 

patria do sféry masmediálnej fikcie, stali sa svojho času naozaj populárnymi 

a zľudoveli.    

     Jestvujú, prirodzene, televízne a masmediálne produkty prezentované 

autentickými, dôveryhodnými predstaviteľmi s prirodzenou autoritou, o ktorých sa 

zvykne hovoriť ako o „veľkých osobnostiach“. Zdravá divácka intuícia ich nepochybne 

dokáže odlíšiť a oddeliť od vyslovene umelých konštrukcií. Na ich „skutočnosti“ sú 

postavené niektoré diskusné relácie, besedy či talkshow, ktoré by sme mohli zaradiť 

k tzv. programom „s vyšším vkusom“. 

     Sú však recipienti, ktorí nemajú vyššiu rozlišovaciu schopnosť a majú sklon 

k čierno-bielemu videniu. Podliehajú mediálnym skresleniam viac ako iní, vyspelejší 

diváci a zrelší príjemcovia žurnalistických obsahov. Na základe podobnosti 

niektorých znakov (môže ísť práve o účelovo vykonštruované znaky) pripisujú 

mediálnym osobnostiam také vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemajú. Táto časť 

publika taktiež silnejšie podlieha bulvárnym informáciám a informáciám z „druhej 

ruky“ a šíri ich ďalej, čím prispieva svojím dielom k budovaniu mediálnych konštrukcií 

osobností.    

     Poslucháči či diváci vo všeobecnosti obľubujú publicistické programové typy pod 

moderátorským vedením populárnej osobnosti; uprednostňujú ich pred vyslovene 

spravodajskými a analytickými reláciami, ktoré sú menej záživné, viac odosobnené 

a náročnejšie na vnímanie a porozumenie.  

     Náš akcent na televíziu v kontexte osobnosť – médium je odôvodnený. Televízia 

má svoje špecifiká, ktoré ju vydeľujú z rámca ostatných médií. Predovšetkým ťaží z 
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najvyššej sledovanosti. Jej najväčšou osobitosťou je začlenenie sa do súkromnej 

sféry diváka, do jeho interného priestoru, ktorý mu dokáže vypĺňať v takej miere, že 

ak sa pokazí prijímač, človek sa odrazu cíti doma osamelý. Moderátori a iné 

televízne osobnosti plnia zvláštnu funkciu – stávajú sa spoločníkmi pre masu 

osamelých divákov. Pre všetkých naraz i pre každého zvlášť. Rovnako ako diváci ani 

oni nemajú výrazný vplyv na chod média, ktoré personifikujú. V súčasnosti 

predstavujú často iba ďalší komerčný prvok, ktorý sa v tejto brandži dobre predáva. 

Kvôli vyššej sledovanosti sú presne naštylizovanými, živými pútačmi určitých relácií. 

     Skúsenosti nazbierané za desaťročia pôsobenia televízie na mediálnom trhu 

dokazujú, že tvár človeka, v ktorej sa zrkadlí osobnosť, je stále najzaujímavejším 

komponentom obrazovky. Z nej sa dá vyčítať oveľa viac ako len zo slov. Tvár 

novinára, moderátora, komentátora, televízneho publicistu, mediálnej hviezdy či 

zabávača priťahuje účinnejšie a intenzívnejšie než určitá žánrová forma. Napokon 

preto niektoré relácie niesli či nesú vo svojom názve meno alebo aspoň určitý symbol 

moderátora ako reklamnú značku (napríklad: Vadkerti talkshow, Soňa Talkshow, MM 

show /Milana Markoviča/, Večer Milana Markoviča, talkshow Müllerád, Promülle 

a pod.). Z nedávnej alebo súčasnej televíznej praxe spomeňme niektorých 

zanietených odborníkov, ktorí boli dušou kultúrne vyhranených relácií – Dado Nagy, 

propagátor knižnej kultúry a literatúry, alebo Pavel Dvořák, ktorý sa už desaťročia 

venuje popularizácii starých dejín Slovenska. K pútavým rozhlasovým reláciám 

osobnostného typu patrí v súčasnosti Pálenica Borisa Filana (Regina) alebo relácia 

Esprit, taktiež z produkcie Slovenského rozhlasu, so Soňou Müllerovou 

a spisovateľom Petrom Pišťankom. Vyšším diváckym nárokom vyhovuje televízna 

relácia Anjeli strážni s Alenou Heribanovou, predstaviteľkou moderátorskej 

profesionality (STV, Dvojka), a relácia Pod lampou (v súčasnosti sa už nevysiela) s 

moderátorom Štefanom Hríbom (STV, Dvojka), ktorá však bola typickou 

intelektuálnou reláciou, zámerne posunutou do neskorých nočných hodín, avšak so 

stúpajúcou sledovanosťou.  

     Žiaľ, súčasná Slovenská televízia nám viac duchaplných relácií, ktorých dušou by 

bola výrazná osobnosť, neponúka. Česká televízia tento deficit kompenzuje aj našej 

diváckej obci nasledujúcou ponukou: Krásný ztráty (moderátor Michal Prokop),  Na 

plovárně s... (moderátor Marek Eben),  Úsměvy s... (uvádza a moderuje Jaromír 

Hanzlík). Pre väčšinového diváka je určená dialogická zábavná relácia Banánové 
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rybičky (moderátorka Halina Pawlowská) alebo intelektuálnejšia Uvolněte se, prosím 

(moderátor Jan Kraus).     

     Personalizovaný prístup v médiách spočíva v prezentácii a šírení rôznych hodnôt, 

ktoré predstavujú významné osobnosti. O tom, že to pri správnej voľbe môže byť 

úspešné, svedčí nejeden príklad zo zahraničia. Bavorský rozhlas svojho času 

odvysielal živý cyklus filozofických prednášok. Bol o ne taký záujem, že neskôr vyšli 

knižne a stali sa bestsellerom. V raných rokoch televízie sa v novinách občas písalo, 

že obrazovka a kniha nejdú dohromady, že televízia je nepriateľom knihy. O tom, že 

to tak nemusí byť, nemeckú verejnosť presviedčal významný literárny kritik Marcel 

Reich-Ranicki, ktorý vyžadoval spojenectvo medzi televíziou a literatúrou. V televízii 

hľadal šancu urobiť niečo pre literatúru, pre jej šírenie. Od roku 1988 začala televízia 

ZDF na jeho popud vysielať reláciu Literárne kvarteto, v ktorej diskutovali známi 

literáti a kritici – vrátane Reich-Ranického (vo funkcii moderátora). K publiku 

Literárneho kvarteta dodnes patria okrem znalcov literatúry aj ľudia, ktorí o literatúru 

nemajú osobitný záujem, no predsa program sledujú, lebo ich zaujíma vášnivá 

diskusia účastníkov. V konečnom dôsledku pod vplyvom relácie siahajú po knihe, 

o ktorej sa v televízii hovorilo.  

     Všetky uvedené príklady z mediálnej praxe svedčia o jednom – popularizácia 

kultúry, vedy, histórie, umenia a iných odborov je najúčinnejšia cez výrazné 

osobnosti. Čím je osobnosť kompetentnejšia, tým zaujímavejšia, dôveryhodnejšia 

a účinnejšia je komunikácia. A to platí i pre komunikáciu masovú. Je dobré si to 

pripomenúť – v čase mladučkých infantilných, povrchných a triviálnych mediálnych 

hviezd. Ak dostanú väčší priestor v masmédiách hodnotní ľudia, zúročia ho aj pre 

samotné médium, pretože sa dokážu intuitívne prispôsobiť požiadavkám jeho 

charakteru a osobitej didaktike. Sila ich pôsobenia spočíva v bohatých 

skúsenostiach, múdrosti, talente a svojskom čare, ktoré nevystavujú ako kulisu 

v divadle.      

     Uzavretý okruh televíznych celebrít a hviezd je kolotočom stále tých istých ľudí, 

ktorí zostupujú z obrazoviek a získavajú ďalší priestor vo všetkých typoch médií, a to 

aj vtedy, keď z kultúrnej a duchovnej stránky vlastne nemajú verejnosti čo ponúknuť. 

Napriek ich často krátkemu životu v centre záujmu sa veľa nemení, pretože jedna 

„blondína“ je nahradená druhou, jeden táraj ďalším tárajom. V tomto zmysle sa 

obsahovo rôzne médiá priam unifikujú a hodnotovo vyprázdňujú. Čím viac priestoru 

poskytujú pseudohviezdam a pseudoosobnostiam, tým menej ho zostáva pre ľudí 
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vzdelaných, múdrych, vtipných, schopných prezentovať nielen estetický exteriér, ale 

aj kultúrne, vzdelanostné a etické hodnoty.  

     V procese, pre ktorý je charakteristické určovanie toho, „o kom, o čom sa 

v spoločnosti hovorí“, má hlavné slovo televízia. Iné médiá sa ocitajú v podriadenom 

postavení. Snažia sa správať ekonomicky, a preto sa pohybujú „televíznym smerom“, 

aj keď s využitím svojich prostriedkov a vlastných foriem. A tak sa napríklad mediálne 

publikum stretáva s postavami televíznej relácie SuperStar alebo VyVolení 

v denníkoch, časopisoch, hovorí sa o nich v rozhlase, ba dokonca si ich pozývajú do 

svojich relácií aj konkurenčné stanice. Stáva sa z nich ochytaný tovar – a ako takému 

im nebýva dopriate dlho zostávať na výslní. Kým tam ešte sú, rôzne periodiká 

vkladajú do svojich čísiel ich portrétne plagáty, dúfajúc v lepší predaj. Tieto umelé 

konštrukcie hviezd patria všetkým – médiá si ich rozoberajú na kúsky až dovtedy, 

kým z nich nezostanú znehodnotené torzá, ktoré sa už nedajú predať. Sú 

konštrukciami mediálneho „divadla“ s krátkym, ale zato intenzívnym životom. Napriek 

svojej umelosti sa začleňujú do sociálneho kontextu a stávajú sa súčasťou sociálnej 

konštrukcie reality. Publikum pozná ich mená a tváre a podlieha fikcii, že ich pozná aj 

ako ľudí. Pre značnú časť mladej populácie predstavujú vzory, čo zväčša nemožno 

vnímať pozitívne.  

     M. T. Cicero poznamenal, že „medzi poslucháčmi nie je takmer nikto, kto by 

nevidel u rečníka prenikavejšie a bystrejšie skôr nedostatky ako prednosti“. Naši 

novodobí rečníci z obrazoviek a stránok časopisov sa neboja kritických recipientov 

ani recenzentov, pretože strácajú schopnosť sebareflexie. Uverili mediálnej 

konštrukcii samých seba a prijali svoju vnútenú podobu (ako vonkajšiu, tak 

i vnútornú). 

     Hladkého požiadavky na mediálnu osobnosť z roku 1966 tak v súčasnosti 

vyznievajú zastarano, utopicky a požiadavka skromnosti sa zdá byť dokonca 

komická. Žiadaná je priebojnosť a výrazná asertivita, hraničiaca s agresivitou. 

Mediálna komunikácia sa okliešťuje na predvádzanie vykonštruovaných osobností, 

eliminuje sa na upútavanie pozornosti a na komerčnú propagáciu. Vo svojej podstate 

by sme to nemuseli vnímať negatívne, veď tieto prvky masovej komunikácie boli a sú 

pre ňu typické. Ide však o to, koho médiá popularizujú a aké hodnoty tieto ich „tváre“ 

zosobňujú. Filmové hviezdy, aké si pamätáme z éry hraných filmov 20. storočia, 

stelesňovali určité archetypy a mali mýtickú moc. Súčasné mediálne hviezdy fungujú 

mimo „hereckých rolí“, ich vlastnosti sú rovnako naprojektované ako tie herecké, nie  
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však v rámci vymysleného príbehu a filmovej postavy, ale v rámci „seba samých“ a 

virtuálnej schizofrenickej umelej krásy. Aj novodobé virtuálne osobnosti majú 

nesporne mýtickú moc. 
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INSIGHT INTO POLITICAL PSYCHOLOGY: POWER, CAREER, 

CHOICE 
POHĽAD DO POLITICKEJ PSYCHOLÓGIE: MOC, KARIÉRA, VOĽBA 

 
Guna Svence 

 
 
ABSTRAKT: Príspevok hľadá odpoveď na otázku, čím je predurčená voľba ľudí v politike. Venuje sa 
problematike porovnávania psychoanalytického prístupu a akmeológie, skúma archetypálny imidž 
politikov. Venuje sa tiež lotyšskej voličskej psychológii.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Politika. Moc. Voľba. Akmeológia. Imidž. Archetyp.  
 
ABSTRACT: The contribution researching answer for a question: What determines the choice? To 
deal with comparison of psychoanalysis and acmeology, archetypal images in the unconscious of 
electorate and Latvian voter’s psychology. 

 
KEY WORDS: Power. Career. Choice. Acmeology. Image. Archetyp. 
 

 

TOPICALLY 
 

Nowadays almost every member of society is aware of his/her place on the 

political arena. I would compare this statement to the one mentioned by a 

philosopher from the Ancient Greece: “Life resembles Olympic games: some are 
here to take part in the competitions and to win, others – to sale, and the third – 
to observe what the first and second ones are doing.” In my opinion, since the 

times of Ancient Greece human nature hasn’t changed – salespeople sale, soldiers 

fight, the wise of the world make suggestions, governors rule, prostitutes prostitute.  

 
WHAT DETERMINES THE CHOICE? 

 
What is it that determines the individual’s choice what side to take – to fight or 

watch, to move forward or stay where you are? I’ll be looking for answers both in 

classical psychoanalysis and acmeology (positive psychology).  

 

COMPARISON OF PSYCHOANALYSIS AND ACMEOLOGY 
 

In modern psychology there have developed different eternal truths 

interpretations by representatives of classical psychological schools, though, in my 

opinion, all the statements about the individual’s place in the society, about his / her 

 193



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 3: OSOBNOSŤ A/V MÉDIÁ(CH) 

 
choice, career motivation can be divided into two conditioned groups – interpretations 

which use classical psychoanalytical approaches (Freud, Jung) and interpretations, 

which use humanistic psychological approaches (Maslow, Allport, Bern).  I include 

acmeology, or positive psychology, into the latter.  Usually, meeting new notions, we 

can ask what it is.  

Talking about psychoanalysis, there are no questions, as it has at least been 

heard of, for example, sublimation of energy, about the tension that appears in the 

fight between the Superego (society moral) and Id (natural instincts, Eros and 

Tanatos), however, at least classical psychologists get anxious about acmeology, 

because everything new usually causes protection. 

 
POLITICAL MOVING UPWARD TO THE TOP OF ONE’S CHOICE 

 
Acme means the top, peak, the highest point. Acmeology means study of moving 

upward and falling down at the highest points of one’s choice or maximizing 

personality’s development potential. If psychoanalysis considers the basis of the 

individual’s choice, political career, moving up and falling down being the idea of 

tension, acmeology relates it to personality potential realization. Acmeologists (S. 

Pozarskis and V. Branskis) relate it to the idea of synergetic acmeology – any system 

contains the highest point of its potential (acme) and the lowest point of its potential 

(catabolē). It means that we cannot get higher than our potential is and we cannot fall 

lower than the catabolē of our potential.  

 

 
 

      Acme 

                                                              Catabolē 

 
 
                                   Figure 1. Points of acme and catabolē. 

 
 

Politically this idea also relates to moving upward and falling down of power of 

separate groups (states and parties, cliques). For example, the destiny of empires – 
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they reach their highest point and, in some time, even in 70 years, after maximisation 

of its potential, any empire experiences falling down and the lowest point of falling. It 

can also be related to activity of parties – there are parties that experience moving 

up, reach the maximum – acme – and afterwards, reaching catabolē, either try to 

move up again in some time or stay in the lowest point of falling down. 

 
MOVING UP OR FALLING DOWN IN POLITICAL ETHNOS 

 
Synergetic acmeology also links this idea with the developmental history of the 

ethnos; there are ethnoses, e.g. Spaniards, that during certain time period, at the 

time of the queen Izabella, ruled in Europe and determined ideals (values) for the 

certain time epoch, or another example could be Soviet ideology, which is so familiar 

for us all here in Latvia. However, time passes and regress of these ideals begins.  

History has shown that in the beginning ruin of ideals is perceived as tragedy, 

bet then tragedy turns into farce – the ruined ideal is laughed at, sarcastically 

commented, joked upon. Therefore the process from acme to catabolē in the 

development of states, ethnoses and separate groups also includes ideals, as the 

result of ruined ideals historical landscape reveals the “graveyard of ideals”.  

 
POLITICIANS’ CAREER 

 
The same refers to development of politicians’ careers. There are politicians that 

during certain period of time declare certain ideals, which help them reach the acme 

of their career, as the masses (at least 5 %) respond to these ideals.  

An example is the phenomenon of Zigerist in Latvia. Once having received 18% 

electorate votes, the politician even without knowing the state language got to the 

acme of political career in the state which language he didn’t know! Time passed, 

ideals changed, and his career in Latvia didn’t continue to develop in order to reach 

new acme, but fell down to the lowest point of its potential – catabolē. 

In accordance with the point of view of acmeology, every system can reach 
the highest and the lowest point of its potential, only thanks to its contents 
(ideals) included in the system. 
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POLITICIAN AND THE GROUP 

 
The system politician is always united with the system “group’’ (nation, ethnos). 

Only in mutual interaction of both, acme and catabolē of the politician’s career as 

system can be realized.  

An example is Father Sergey’s “career” development in 2002. It failed. Let’s 

recollect his efforts to establish the party, standing on the Dailes Theatre stage and 

all alone singing the anthem of Latvia. There were approximately 10 people in the 

audience. He with his “norm” was alone.  

If your as politician’s ideals do not coincide with the ideals of a group of at least 

200 people, then both of these systems do not mutually resonate and you can sing 

as long as you want at the top of the hill, all alone, nobody will hear you.  

 
GOOD OR BAD LUCK AT ELECTIONS 

 
Using a similar model, I explain several parties’ bad luck at elections. At the 

moment ethnos called Latvia’s active electorate, has certain ideals declared by 3 – 4 

parties, and the rest just repeat. For example, one of ideals more than 1.5 year ago 

started to sound approximately as follows – let’s create an honest state, free of 

corruption and stealing from the state! This was the slogan conditionally suddenly E. 

Repse appeared on stage with, after 4 subsequent months the press (the fourth 

authority in power) had been more than full of texts with corresponding contents. 

Consequently, a politician appeared that declared corresponding ideals, and ethnos 

responded. Everyone started to expect the New Era to come. 

It was a mature and mature-made ideal in the unconscious, there was 

accumulated certain tension that was asking for transformation. Until a certain ideal is 

activated in the unconscious of people, it will be the time of a certain party – it’ll reach 

its acme. When the certain ideal is fulfilled, the road towards a new acme will begin, 

or there can set in the group’s catabolē. Ideals or the group’s Truth is the main 

category, phenomenal nucleus the group holds to, or it collapses if the ideals are 

discredited.  
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ARCHETYPAL IMAGES IN THE UNCONSCIOUS OF ELECTORATE 
 

Why then the parties that expressed similar ideals failed to win? I think that, 

expressing one and the same ideals (values), several groups repeated, and people’s 

perception synthesized several similar ideas into one image, and people 

automatically projected this image to the object that had created the first impression  

(E. Repse) who had impressed the mass with his difference the brightest (with the 

conditioned archetype of riding Antins on the glass hill in the collective unconscious 

of Latvians). In their turn, social democrats who were expressing similar ideals lost, 

as their Antins archetype ideal was joined by brothers’ Lipsts and Bierns laundry 

basket and aggression.  

 

LATVIAN VOTER’S PSYCHOLOGY 
 

 I would suggest that the ideal of at least the ethnos of Latvian voters should be 

related to virtue of Antins’ soul and his emotional balance. Latvians dislike aggressive 

and unpredictable politicians. There even exists an assumption known to every 

psychologist that the higher the group’s anxiety level is, the less the group tolerates 

aggressive leaders that direct their aggression against the group, and the more often 

the group looks for identification sources in order to calm down.  

So why didn’t 51 % of voters vote for one “torch-carrier” if it was the possibility to 

project their archetypes upon him and identify with him and only with him? 

 
DO VOTERS CRAVE FOR THE FATHER’S FIRMNESS? 

 
I realize that everything in this world is a hypothesis, but, using psychoanalytical 

theories that already several decades ago were looking for answers to the questions 

about the individual’s Ego and Superego (ideals of the society) interrelation, I can 

advance a new hypothesis that the basis of the individual’s choice can be the 

following:  

1) projection (identification) of symbols existing at the 

unconscious level of psyche to a specific image  (the politician) and oral and written 

subtexts expressed by him/her; 

 197



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 3: OSOBNOSŤ A/V MÉDIÁ(CH) 

 
2) the imago of the Father (according to Freud) or Mother 

(according to Jung) existing in the subconscious of individuals brought-up within 

European civilization; 

3) the ideal image acquired in the childhood, which determines 

further lifestyle and teleological persistence (Adler); 

4) attempts to minimize or transform tension. 

 

One of the versions why one of the groups of electorate choose another group 

to vote for, could be an assumption that the politician determined by their 

unconscious activated the image of Father (the press sometimes calls it “the Firm 

Hand”) or firmness. For example, this is the imago created by A. Skele at least in the 

former period of power that made such impression. I assume that those who voted 

for Skele, at the level of their unconsciousness strive for the “firm hand” in economy. 

 
THE EYES THAT FOLLOW US 

 

 Which else images got the upper hand?  

One of the groups that didn’t come out with the leader’s imago, but with the 

ideas expressed by the group and got even 10% of votes were the Green. I believe 

that most of the electorate who voted for them long for harmonisation of relationships, 

long for peace in the state and wait for balance in emotions, they may a little project 

the Mother imago (I. Udre’s eyes as the mother’s eyesight that follows us 

everywhere).  

 
A PART OF VOTERS IS SICK AND TIRED OF AGGRESSION 

 
I assume that most of the electorate, who voted for this group, is pension-aged 

people, who had voted for social democrats at the previous elections, but by this time 

sick and tired by their aggressive fights, their hidden aggression one could have also 

felt in their advertisements. Pensioners and elderly people, the most anxious ethnos 

group, have experienced different power change peripeteias and were for a long time 

suffering under the hypocritical peace of the old ideal, so for some time (at least at 

the last elections) they transformed and projected their anxiety in aggressive images. 
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In my opinion, approximately 56 % of active voters (the New Era + the Green 

Party + National Party + Priests’ party) are tired of aggression, which is proved by 

social democrats’ loss, historical reality of which in action and symbols has always 

been accompanied by certain amount of aggression.  

Though this is not diplomatic imperceptibility and merging with the background 

with no manifested Father’s imago what the Latvia’s voter wants (these are possible 

causes for the loss of Latvian Way). There must be a little bit of aggression (courage, 

power) and the Father’s or Mother’s foreseeing hand or eye for the Latvia’s voter to 

vote for you – the priest Jekabsons with his foreseeing voice and moist eyes full of 

God’s love every day on TV or radio serving as an example.    

 
MAGIC ENERGY OF THE LEADER 

 
What do I conclude on the electorate’s choice? 

At these elections more than 50 % of choices could have been related to the 

political ethnos’ longing for peace, less aggression, more certainty and reliance to 

project on the firm and confident leader. Therefore those political parties gained more 

that came out with a certain leader – father (mother).  

So, the meaning of the leader. 

According to Jung’s point of view, there exist two types of leaders: 1) the strong 

leader, who can win anybody with his physical strength (similar to male fights in 

nature), shaman type leader, who possesses special energy (manā energy). 

Speaking about the second type, this energy manā is emphasized. Others call it 

charisma or divine spirit that blesses some people. Further Max Weber will call them 

charismatic leaders. Where is their mystery? 

 
DOES POWER EMERGE FROM ITSELF? 

 
Manā or charismatic leaders do not struggle for power, their power emerges 

from itself. It means that the group can choose such leader spontaneously, not 

knowing why. The hypothesis can be made that the group will chose only those 

leaders it can unconsciously project its desires and ideals upon, or those the group 

itself is ready for. The group will be loyal only to those leaders whose decisions 
will be of benefit to the group.  
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Charismatic leaders with their magic energy and magic power usually make 

decisions intuitively and spontaneously, and the decisions they make usually in the 

end bring results to the group or the whole ethnos. If decisions made by the leader 

are not of benefit for the group, there arises increased tension and the group starts to 

deny or even outlaw the leader. The group will unite around the leader that 

expresses symbols acceptable and topical for it  

 
POWER AND EFFICIENCY 

 
Consequently, the voters’ choice can be determined by the leader’s abilities or 

the aptitude to express the ideals from the unconscious of the nation and their 

experience with the leader’s efficiency. The masses (groups) usually avoid weak 

squealers that are pessimistically oriented, too selfish, that do not achieve success 

and results useful for the group.  

 
FEAR OF CHAOS 

 
Acmeology and Jung’s psychoanalysis share the idea that to be the leader 

means to realize certain potential or manā energy. So the leader as personality can 

realize his/her potential, or the energy that is defined, developed in him/ her. One 

cannot be the one he or she cannot be, despite all efforts. The system can reach the 

maximal point of its potential acme or catabolē in relation to its contents that it 

possesses, not to the one it does not possess. Ethnos (a group, organization) can 

choose the leader that symbolically represents the unconscious desires of the group. 

The leader cannot exist without the group’s support for a long time, and, in its turn, 

the group longs for the leader, because in its unconscious there is fear of chaos it 

has once experienced. 
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VYJEDNÁVANIE AKO METÓDA POLITICKEJ PSYCHOLÓGIE 

A ZVLÁDANIA EXTRÉMISTOV 
 NEGOTIATION – AS A METHOD OF POLITICAL PSYCHOLOGY AND COPING WITH 

EXTREMISTS 
 

Ján Čech 

 
ABSTRAKT: Prielomové vyjednávanie možno využiť ako pri riešení profesijných či privátnych 
problémov, ktoré vznikajú v rámci medziľudských vzťahov, tak i pri zvládaní násilia extrémistov. 
Ovládať sa a neútočiť vtedy, keď sme rozhnevaní. Počúvať, keď sa nám žiada argumentovať. 
Preklenúť rozdiely medzi nami a protivníkom, keď si myslíme, že by sme mali zachovať vlastné 
stanovisko. Vychovávať tam, kde sa nám žiada použiť nátlak. Rešpektovať protivníka ako osobnosť, 
neusilovať sa o víťazstvo, ale o partnerstvo. To je podstata účinnej komunikácie. Vyjednávanie 
s extrémistami vyžaduje rešpektovanie ich psychiky, sociálneho a kultúrneho prostredia, prípravu 
účinnej BATNY, jej demonštrovanie, a ak je to nutné, tak aj jej použitie. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Prielomové vyjednávanie. Politická psychológia.  
 
ABSTRACT: The break through negotiation can be used either during the solving professional and 
private problems connected with human relations or during the coping with the extremists´ violence. 
To control ourselves and not attack when we are angry. Listen when we want to argument. Get over 
the differences when we think, that we must keep  our opinion. Educate when we want to use the 
compulsion. Respect adversary’s personality and not to strive for victory, but for partnership. That´s 
effective communication. When we negotiate   with extremists, there is necessary to respect their 
psychic, social and cultural environment, prepare effective BATNA, demonstrate it and if necessary, 
then apply it.   
 
KEY WORDS: The break through negotiation. Political psychology. 

 

 

Vyjednávanie je proces prekonávania nesúhlasu ľudí, s ktorými sa ťažko 

komunikuje [11, s. 12]. Najúčinnejšie je vtedy, keď toho druhého, s kým 

vyjednávame, postupne prestaneme percipovať ako protivníka, ale začneme ho 

vnímať ako partnera. Nie vždy sa to podarí a nie vždy je to možné.  

Vyjednávanie sa nevyužíva iba pri rutinných profesijných činnostiach – napr.  pri 

komunikácii s dôležitým  svedkom, s majiteľom nehnuteľnosti pri domovej prehliadke, 

s občanom kvôli vysvetleniu, s kolegami v rámci kooperácie či pri riešení privátnych 

problémov v rodine spojených so záujmom o adekvátne medziľudské vzťahy. 

Využíva sa aj v situáciách krízovej intervencie – napr. pri zadržaní obkľúčeného 

nebezpečného páchateľa, pri záchrane emocionálne narušeného človeka hroziaceho 

samovraždou. Vyjednávanie sa v histórii ľudstva používalo vždy, keď išlo o riešenie 

konfliktov s možnými ďalekosiahlymi až globálnymi dôsledkami. Preto je prirodzené, 

že vyjednávanie sa stalo jednou z metód politickej psychológie.  V poslednom čase 

sa využíva i na zvládane rôznych foriem násilia používaných extrémistami – napr. na 

oslobodenie unesených rukojemníkov, pri obliehaní veľvyslanectiev extrémistami, 
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resp. pri globálnom terore aj na vydanie a potrestanie tých extrémistov, ktorí podnikli 

nebezpečný útok. Ciele vyjednávania môžu byť rôzne – získať si dôveru občanov, že 

ich práva budú zachované a hrozba porušenia týchto práv odstránená, zachovať 

demokraciu či celosvetový mier. Vyjednávačom vždy ide prioritne o dohodu pri 

súčasnom rešpektovaní osobnosti a práv človeka, s ktorým vyjednávame, ale aj 

všetkých ľudí,  ktorí sú zaangažovaní na tej či onej strane sporu či konfliktu a sú od 

nášho vyjednávania závislí. Dobrí vyjednávači sledujú a rešpektujú svoje záujmy 

a pozície, rovnako ako tie, ktoré sa priamo dotýkajú protivníka. Vyjednávanie nie je 

diktát. 

 

1. PROCES VYJEDNÁVANIA V KONFLIKTOCH S EXTRÉMISTAMI 
 
Extrémizmus znamená zastávanie názorov, ktoré sú také vzdialené od 

umiernených a rozumných, ako je to len možné [10, s. 193]. Extrémizmus 

z politického aspektu býva chápaný ako sociálne hnutie s krajne pravicovým, resp. 

ľavicovým odklonom v názoroch a sociálnom správaní jeho zástancov, ofenzívne 

orientovaných voči ich protivníkom. Extrémisti sa vyznačujú agresivitou zameranou 

voči nimi vymedzeným nepriateľom. Názory extrémistov zvyčajne pohlcujú celú ich 

osobnosť. V dôsledku svojho fanatizmu extrémisti obvykle narážajú na všeobecne 

platné normy, hodnoty a najmä na legislatívu. Preto môžu mať sklon k 

nerešpektovaniu legitímnej moci, berú zákon do svojich rúk. Vo svojom sociálnom 

správaní a sebarealizácii svojej identity sa cítia byť oprávnení konať v duchu svojich 

ideálov, ktoré niekedy považujú za cennejšie ako ich vlastný život. Toto presvedčenie 

im poskytuje pocit beztrestnosti a umožňuje im vykonať čokoľvek. Extrémisti 

vyrastajú pod vplyvom propagandy, ktorej cieľom je dosiahnuť, aby členovia danej 

skupiny verili extrémistickým ideám a boli verní príslušným vodcom a politickým 

(extrémisticky orientovaným) silám. Podstata propagandy extrémistov v prípade, že 

získajú moc, je stále v zhode s Goebbelsovým vymedzením z roku 1937: „... získať 

ľudí pre nejakú myšlienku tak úprimne a dokonale, až jej napokon podľahnú do takej 

miery, že sa jej už nikdy nezbavia.“ Všetko, čo je v rozpore s oficiálnou propagandou, 

je prísne cenzurované a sankcionované. Vzdelávanie ľudí nahradzuje indoktrinácia, 

ktorej cieľom je, aby ľudia uverili extrémistickej ideológii. V populáciách totalitných 

režimov na báze extrémistického podhubia dochádza k dôslednej kontrole mládeže 

i dospelých. Extrémizmu sa zvyčajne darí tam, kde široké vrstvy obyvateľstva žijú 
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v biede. Na šírenie extrémistických myšlienok sú často zneužívané náboženské 

systémy a poznanie.  

Účinné vyjednávanie s extrémistami vzhľadom na uvedené charakteristiky 

vyžaduje rozsiahle interdisciplinárne poznanie vychádzajúce z kontextu 

psychologických vied, ale aj politológie, histórie, sociológie, etnológie, kulturológie, 

religionistiky, kriminológie, vojenských a bezpečnostných vied. Vyjednávanie budeme 

v našom referáte pertraktovať z pohľadu sociálnej psychológie ako proces sociálnej 

komunikácie. 

Extrémisti v role protivníkov často komunikujú tak, aby vyjednávanie s nimi bolo 

pre nás mimoriadne náročné, ba temer nemožné. Môžu používať celú škálu 

obštrukcií. Podnetom na vyjednávanie je zväčša útok teroristov na spoločnosť, práva 

a záujmy občanov. Útok má zvyčajne také závažné dôsledky, že vyjednávanie je 

nevyhnutné: 1. aby svet videl agresívnu podstatu extrémistov a ich nebezpečnosť, 2. 

aby sa využila každá možnosť vyriešenia situácie pokojnou cestou, 3. aby došlo 

k vytvoreniu jednoty proti extrémistom na národnej, nadnárodnej, štátnej, ba až 

medzištátnej úrovni. Aby protivníci s nami vyjednávali, treba ich zapojiť do riešenia 

problému, identifikovať ich záujmy, preskúmať alternatívy, ktoré uspokojujú ich i naše 

záujmy, zistiť ich skryté motívy.   

Účinné vyjednávanie musí vychádzať z kontroly našej komunikácie. Táto 

kontrola spočíva v piatich krokoch vyjednávania:  1. nereagovanie, 2. odzbrojenie 

protivníka, 3. zmena hry, 4. uľahčenie protivníkovho súhlasu, 5. sťažiť protivníkovi 

povedať „nie“ [pozri 11, s. 12]. 

                  
2. NEREAGOVANIE 

 
Bezprostredné reagovanie vo vyjednávaní – napr. ustúpenie, prerušenie 

vzťahov – nemusí byť vždy dostatočne premyslené a účinné, pretože tým prijmeme 

hru protivníka, ktorá je v náš neprospech, a naše šance ovplyvňovať vyjednávanie sa 

minimalizujú. Nereagovať znamená: 1. „Odísť na balkón“. 2. Zamyslieť sa, čo 

chceme získať. 3. Pomenovať hru súpera.  4. Získať čas na rozmyslenie. 5. 

Nenechať sa vyviesť z miery a vyprovokovať k odplácaniu.                   
„Odísť na balkón“ znamená presunúť sa fyzicky či iba psychicky z „javiska“, kde 

sme účastníkmi deja počas konfliktného vyjednávania, na „balkón“, kde je pokoj na 

oddych a na premyslenie si ďalšieho postupu. Prv než sa pustíme do vyjednávania, 
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mali by sme si stanoviť našu najlepšiu alternatívu, ktorá by prichádzala do úvahy, ak 

nedôjde počas vyjednávania k dohode. V angličtine je pre túto alternatívu zaužívaný 

pojem BATNA (Best Alternative to Negotiated Agreement – Najlepšia alternatíva vo 

vzťahu k vyjednávanej dohode). U extrémistov treba počítať s tým, že ich BATNou 

môžu byť nové útoky, a to ešte hrozivejšie a nebezpečnejšie ako tie predošlé. Aby 

sme nereagovali na protivníka v zmysle jeho výpadov a cieľov, potrebujeme poznať 

jeho taktiku. Počas vyjednávania sa môžu objaviť tieto taktiky protivníka: 1. 

Defenzíva, zdržovanie. 2. Útoky. 3. Triky. 4. Získanie času. Defenzíva a zdržovanie 

sa vyznačujú neochotou ustúpiť zo svojho stanoviska, konať ináč, neochotou prijať 

iný návrh. Útoky sú zamerané na to, aby nás zastrašili, znechutili, znepríjemnili nám 

život tak, že ustúpime požiadavkám protivníka. Protivník útočí dovtedy, pokým sa mu 

nevyhovie. Triky nás majú oklamať a prinútiť nás, aby sme ustúpili. Keď extrémista 

používa triky, snaží sa, aby sme ho napriek všetkému percipovali ako človeka, 

s ktorým sa dá vyjednávať. Keď rozpoznáme taktiku nášho protivníka, znižujeme jej 

účinnosť. Súčasne dostaneme naše reakcie pod kontrolu a získame čas na 

premyslenie si nášho ďalšieho postupu. Aby sme získali čas, odmlčíme sa a 

prestaneme hovoriť alebo vrátime konverzáciu späť k obsahom z minulosti, alebo si 

vyberieme oddychový čas.  

 

3.  ODZBROJENIE PROTIVNÍKA 
 
Odzbrojiť protivníka znamená urobiť pravý opak toho, čo očakáva. Ak si zvolí 

defenzívu, predpokladá, že budeme na neho tlačiť. Ak útočí, očakáva, že sa budeme 

brániť. My však urobíme opak –  budeme mu načúvať, vyjadríme sa, že chápeme 

jeho pohľad na problém, budeme ho rešpektovať a vyjadríme súhlas s ním všade 

tam, kde to bude pre nás čo len trochu možné a prijateľné. Ak tak neurobíme, dôjde 

k vzájomnému odplácaniu a nie k dohode. Ak nepočúvame protivníka, ani on 

nepočúva nás. Ak nerešpektujeme jeho pohľad, nerešpektuje ani on ten náš. 

Rešpektovanie protivníkovho pohľadu na vec je uznaním jeho názoru ako jedného 

z možných – nie je to súhlas. Vytvára predpoklady na to, aby si aj protivník 

s porozumením vypočul naše názory. (Napr. „Rozumiem, že vydanie hosťa vašej 

krajiny odporuje vašim zvykom.“) Empatia vo vzťahu k pocitom a názorom protivníka 

je podmienkou toho, aby naše racionálne argumenty podnecovali jeho komunikáciu 

tak, aby stlmil svoje emócie. Len čo sme si  svojho protivníka vypočuli a naznačili mu, 
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že ho rešpektujeme, pravdepodobne bude načúvať aj on nám. Vtedy  mu predložíme 

svoj pohľad na vec. Keď sú vymedzené rozdiely, možno nie sú až také veľké, aby sa 

nedala dosiahnuť dohoda. 

 

4. ZMENA HRY 
 

Ak sme na základe predošlých krokov dosiahli vhodnú atmosféru na 

vyjednávanie, musíme zmeniť hru. Len tak môžeme prekonať strnulý postoj 

protivníka, ktorý stále trvá iba na svojom. Zmeniť hru znamená opustiť konfrontačné 

„buď ja, alebo ty“ (napr. „buď USA, alebo Afganistan“) a zmeniť ho na kooperačné 

poňatie hry – „čo si počneme so spoločným problémom?“ (napr. „Ako USA spolu 

s Afganistanom dosiahnu pokoj pre svojich občanov?“). Protivníka treba vtiahnuť do 

našej hry – do vyjednávania (v záujme riešenia problému). Zmeniť kontext znamená 

dať informácii protivníka nový tvar a vrátiť jeho pozornosť späť k otázke, ako 

uspokojiť záujmy oboch strán. Napríklad namiesto odmietnutia ho požiadame o radu. 

Tým komunikácia získa nový kooperačný kontext. Priame upozornenie na určité 

riešenie môže vyvolať odpor. Najvhodnejšie je kladenie otázok zameraných na 

analýzu problému, jeho riešenie, na záujmy oboch strán, na možnosti ich 

uspokojenia a na normy, ktoré dovoľujú spravodlivé vyriešenie. Otázkami 

zameranými na riešenie problému sa snažíme dať postoj nášho protivníka do 

kontextu záujmov, variantných riešení a objektívnych noriem. Našou ďalšou úlohou 

je vyrovnať sa s taktikou protivníka zacielenou na to, aby sme ustúpili a prijali jeho 

postoj. Súčasťou taktiky protivníka môže byť defenzíva, útoky a triky. Defenzívny 

postoj protivníka prekonáme tým, že obídeme prekážky, za ktorými sa opevnil a 

skryl: 1. Budeme tieto prekážky ignorovať (napr. vláda USA si poradí ako 

s prírodnými prekážkami a možnosťou partizánskeho odporu voči nej v Afganistane, 

tak i s finančnými tokmi, ktoré podporujú extrémistov). 2. Dáme im novú interpretáciu 

(napr. vláda USA neochotu vydať bin Ládina nepovažuje  za odpor afganského ľudu, 

ale za konanie Talibanu). 3. Môžeme si preveriť, či tieto prekážky naozaj existujú 

(prieskum FBI a vysadených kománd USA preverí reálnu vojenskú  silu Talibanu). 

Útoky extrémistov možno zvládnuť  viacerými  spôsobmi:  1. Zmeníme útoky na 

nás na útoky na problém (napr. útoky extrémistov zamerané na určitú krajinu a 

občanov ohrozujú celé ľudstvo a sú útokmi proti celosvetovej stabilite). 2. Minulé   

chyby zasadíme do kontextu prevencie v budúcnosti (poučíme sa z neúspechu 
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Sovietskeho zväzu v Afganistane). 3. Hru „Ty a Ja“ zmeníme na hru „My“ (nejde tu o 

dva rôzne problémy, a to problém Američanov a Afgancov, ale o spoločný problém 

oboch národov, ktorým je záujem o vytvorenie podmienok na ich pokojný vývoj).  
Ten, kto používa triky, zneužíva všeobecnú mienku, že protivníci pri 

vyjednávaní postupujú slušne, neklamú, plnia dané sľuby a sú oprávnení vyjednávať. 

Najvhodnejšie je postupovať tak, ako keby sa protivník správal slušne, nevšímať si 

triky a spomaliť vyjednávanie. Odporúča sa pritom: 1. Klásť otázky na vyjasnenie 

situácie. 2. Predkladať logické požiadavky. 3. Využiť použitý trik v náš prospech. Ak 

sa protivník napriek našej snahe o zmenu jeho komunikácie nevzdal defenzívy, 

útokov a trikov, neostáva nám nič iné ako vyjednávať o pravidlách, ktoré vymedzia 

spôsob a postup vo vyjednávaní. Cieľom taktiky protivníka je skúšať, kam až môže 

zájsť a čo na nás platí. Ak o jeho taktike hovoríme, naznačíme mu, že na nás 

nepôsobí. Ak je vyjednávanie aj po odhalení taktiky protivníka neúspešné, treba 

vyjednávať o ďalšom postupe, o pravidlách vyjednávania, resp. uzavrieť dohodu o 

poctivej hre. Keď si s protivníkom dohodneme pravidlá, môžeme vyjednávať o 

probléme. Zvrat vo vyjednávaní nastáva vtedy, keď protivník prejde od pozičného 

vyjednávania k vyjednávaniu zameranému na riešenie problému. Možno k tomu 

dospieť zmenou kontextu. Snažíme sa v ňom vidieť nie protivníka, ale skôr partnera. 
 

5. UĽAHČENIE  PROTIVNÍKOVHO SÚHLASU 
 

Vyjednávanie je proces participácie. Úspech vyjednávania umožňuje dosiahnuť 

návrh riešenia zahrnujúci naše myšlienky, ale aj protivníkove. Aby sme identifikovali 

myšlienky protivníka, musíme sa na ne pýtať. Keď od nášho protivníka zistíme jeho 

predstavy o riešení problému, tie najkonštruktívnejšie použijeme na nasmerovanie 

vyjednávania. Pri hľadaní záujmov protivníka sa musíme snažiť hodnotiť ho 

nezaujato, bez predsudkov. Keď mu pridelíme nálepku človeka, s ktorým sa nedá 

vyjednávať, stratíme motiváciu hľadať jeho záujmy a vyjednávanie sa skončí 

neúspechom. Ak uspokojíme záujmy protivníka, blížime sa k dohode. Obava 

protivníka zo straty tváre sa u neho spája so stratou sebaúcty a tiež vážnosti 

u druhých, pretože zmenil postoj, ustúpil. Preto protivníkovi pomôžeme, aby svoje 

konanie nehodnotil ako pre neho nevhodné: 1. Naznačíme protivníkovi, že sa 

zmenila situácia. 2. Vyžiadame si vyjadrenie tretej strany – nezávislého experta, 

mediátora (sprostredkovateľa), spoločného predstaveného, priateľa, kohokoľvek, na 
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kom sa dohodnú obe strany vo vyjednávaní. 3. Odvoláme sa na štandardné kritériá 

spravodlivého postupu. Niekedy sa stáva, že okázalo hráme rolu víťaza a protivníka 

rola porazeného, pochopiteľne, neuspokojuje. Aby sa tak nestalo, mali by sme 

zasadiť ústup protivníka do kontextu, v ktorom sa bude jeho ustúpenie  i on sám javiť 

v lepšom svetle. Vyjednávanie treba rozdeliť na menšie časti a postupovať pomaly, 

aby sme skôr dosiahli cieľ. Postupujme od menej komplikovaných problémov 

k zložitejším. Za každým krokom zhodnoťme, k čomu sme s protivníkom dospeli a čo 

ešte treba vyriešiť.  

 

6. SŤAŽIŤ PROTIVNÍKOVI POVEDAŤ „NIE“ 
 

Ak si protivník neuvedomuje, k čomu dôjde, ak nedospejeme k dohode, 

naznačíme mu dôsledky: „Čo podľa vás nastane, ak sa nedohodneme?“ „Čo si 

myslíte, že urobím?“  „Čo budete robiť?“ (Takto sa pýtame, ak protivník preceňuje 

silu svojej BATNY.) „Ak sa nedohodneme, ako to ovplyvní vaše záujmy?“ Ak sa 

protivníka naše varovanie nedotkne, naznačíme mu, že so silou našej BATNY by mal  

počítať, že je pripravená (napr. „Ak nevydáte bin Ládina, vláda USA voči vám použije 

vojenskú silu.“). Ak je demonštrácia BATNY neúčinná, neostáva nič iné ako ju 

skutočne použiť. Cieľom použitia BATNY nie je potrestať protivníka, ale ukázať mu, 

že svoje záujmy môže uspokojiť iba vtedy, ak bude vyjednávať. Snažme sa v rámci 

našej BATNY používať: 1. minimum sily (len toľko, koľko je z vojenského hľadiska 

nutné na zničenie vojenských prostriedkov Talibanu a výcvikových táborov 

extrémistickej organizácie Al-Káida); 2. legitímne prostriedky (to znamená nie 

bakteriologické zbrane, resp. zbrane hromadného ničenia, pri ktorých je riziko zásahu  

nielen vojenskej sily, ale aj civilného obyvateľstva najväčšie); 3. koalíciu (t. j. 

spojenectvo USA s Veľkou Britániou, s OSN a ďalšími krajinami); 4. tretiu stranu na 

zastavenie útokov a 5. tretiu stranu na podnecovanie vyjednávania. Aj keď použijeme 

silu BATNY, aby sme vychovali protivníka, neustále mu pripomínajme, že môže 

ustúpiť zo svojej pozície, že jeho šance nespočívajú iba v boji (napr. „Vydajte bin 

Ládina a predstaviteľov Al-Káidy a prestaneme bombardovať.“). Jasne hovorme, že 

nechceme víťazstvo, ale obojstrannú spokojnosť. Dajme protivníkovi možnosť voľby 

medzi dôsledkami toho, ak sa nedohodneme, a ústupom z jeho pozície.  

Keď protivníka získame pre vyjednávanie, ostáva nám ešte dosiahnuť trvalú 

dohodu. Cieľom takejto dohody je nebyť v budúcnosti iba v pozícii závislosti od 
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dôvery, že protivník dodrží dohodu. Preto treba mať v dohode zakotvené poistky proti 

jej porušeniu, aby nedošlo k opätovnej eskalácii násilia extrémistov. V súčasnosti 

vyjednávanie neprebieha za stolom, ale na výchovu protivníka používa USA BATNU 

v podobe vojenskej sily. Záujmy celého sveta v súvislosti s obranou pred 

extrémistickými teroristami si to vyžadujú.                  
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MEDIÁLNA KULTÚRA A/AKO KOLEKTÍVNY NARCIZMUS 

MEDIA CULTURE AND/ AS A COLLECTIVE NARCISSISM 
 

Viera Gažová 
 

 
ABSTRAKT: Príspevok tematizuje súčasné podoby narcizmu, ktorý pod vplyvom médií a vďaka 
nekritickému konzumovaniu nimi sprostredkúvaných obsahov nadobúda čoraz masovejšie črty. 
V centre pozornosti je fenomén kolektívneho narcizmu, priam imperiálne formy moci médií, 
korporeizmus, ale i eskapizmus a možné hľadanie východísk v koncepte kozmodernity. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Mediálna kultúra. Narcizmus. Korporeizmus. Eskapizmus. Kozmodernita. 
 
ABSTRACT: The paper focuses on contemporary facets of narcissism, which, influenced by media 
and due to uncritical consumption of by media mediated contents, acquires increasingly mass 
features. Phenomenon of collective narcissism, even imperial forms of media power, corporeism,, but 
also escapism and possible recurrence in the concept of cosmodernity is in the centre of attention. 
 
KEY WORDS: Media culture. Narcissism. Corporeism. Escapism. Cosmodernity. 
 
 
 

 Médiá sa v priebehu uplynulého storočia etablovali ako mimoriadne 

produktívne subsystémy kultúry (nielen v jej inštrumentálnom, ale i v axiologickom 

chápaní) a ako určujúce inštancie sociálnej komunikácie. Zároveň nadobudli 

mnohorozmerný funkčný potenciál. V súvislosti s našou témou je zvlášť zaujímavý 

ich faktický a niekedy i podsúvaný vplyv na konštruovanie individuálnej i skupinovej 

identity, nový tribalizmus, modifikácia mentalít, kreovanie sebaobrazu, konštrukcia 

významov – čo dlhé obdobia prináležalo dávno etablovaným, „tradičným“ 

subsystémom kultúry. 

Svet médií a svet modifikovaný médiami vyvoláva celý rad úvah o jeho 

zmenenej(?) podstate, tvare a pozícii človeka v ňom. 

K autorom, ktorí v druhej polovici XX. storočia takmer provokatívnym 

spôsobom otvárajú diskusiu o tomto fenoméne, patria napríklad Guy Debord v diele 

La société du spectacle (1967), ale hlavne Christopher Lasch monografiou The 

Culture of Narcissism (1979). 

 Tieto dve práce akoby predznačovali línie reflexie dejov, ktoré sa odohrávajú  

v súčasnej kultúre. Na jednej strane komodifikácia kultúry, ktorá vedie k jej 

spektaklizácii, a na druhej strane narcizmus, ktorý úzko súvisí s trendom estetizácie 

sociálneho sveta.  

 Lasch je presvedčený, že celá naša súčasnosť, celá atlantická kultúra je 

charakterizovaná narcizmom, ktorý prináša zmeny v koncepcii ľudského života a  
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vlastného Ja. Záujem o vlastné Ja sa stáva vrcholom všetkých hodnôt. Človek sa 

sústreďuje na prežívanie a sebaaktualizáciu. Dennodenne sa stávame svedkami 

bezuzdnej festivity oslavujúcej vlastnú osobu – čo je síce večnou témou západnej 

civilizácie už od antiky, nikdy však nedosiahla také dimenzie ako v súčasnosti. Lasch 

vymedzuje i hlavné znaky kultúrneho narcizmu a tie sa opakujú i v analýzach ďalších 

autorov. Patrí k nim: 

• hedonizmus, 

• odhodlanie prežiť v akejkoľvek situácii a bez ohľadu na iných, 

• psychické sebauvedomenie a nárast sebavedomia, 

• bezdomovectvo – narcizmus je odrazom modernej vykorenenosti človeka, 

ktorý nemá žiaden „domov“, žiadnu skupinu alebo kmeň, s ktorým by sa mohol 

stotožniť a prostredníctvom ktorého by mohol dosiahnuť sebarealizáciu, 

• sociálna neukotvenosť – človeku chýba spoločensky daná úloha, 

• človek (naopak) hľadá úzko vymedzené osobné uspokojenie –  výsledkom je 

nenásytné, vrtošivé Ja, ktoré dychtí po sebaurčení. 

     Všetky tieto znaky sú zreteľné a ľahko pozorovateľné vo všetkých oblastiach 

sociálneho života – individuálnymi osudmi počínajúc, cez inštitúcie, politickú či 

hospodársku sféru až po náboženstvo, morálku, vedu i umenie. 

Laschove analýzy nestratili na aktuálnosti ani dnes. Logika individualizmu 

pritakáva narcistickému sústredeniu sa na sebaprežívanie, kult osobnej atraktivity, 

diktát módy, samoľúbe pózy a rezignáciu na hĺbku a význam. Ním zmapované 

podoby narcizmu sa však logicky, ale i celkom neočakávane, rozvetvujú. Od polôh 

a podôb, s ktorými sa stretávame v celých dejinách kultúry, až po sofistikované 

modelovanie potrieb metrosexuála a koncept sveta ako estetizovanej komodity. 

 

 

CIVILIZÁCIA NEISTOTY A ÉRA PRÁZDNOTY 
 

Skutočnosť akoby strácala pevné kontúry. Koniec vzdialenosti, globalizácia 

a nekontrolovateľné (alebo v to aspoň dúfame) komunikačné kanály navodzujú pocity 

nestálosti a permanentnej zmeny. Pluralita a multikultúrnosť ako zaklínadlá nášho 

veku ako keby vytesňovali usporiadanosť sveta, no a prázdne obaly ideológií už 

nemôžu poskytnúť žiadnu istotu. Vládne rozmanitosť, fantázia, uvoľnenosť, kult 
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spontánnosti – a tie môžu prebúdzať tvorivosť. Môžu však pôsobiť aj ako 

katalyzátory deštrukcie mravných noriem, ponúkať a povzbudzovať k preferovaniu 

hedonizmu a k ironizovaniu striedmosti. Žijeme v civilizácii neistoty, ktorá trpí 

mnohými neduhmi. Jedným z nich je ľahostajnosť. Príslušník civilizácie neistoty je 

vykorenený človek, ktorý sa stáva apatický voči všetkému, čo sa ho bezprostredne 

nedotýka. Ako nám pripomína Lipovetsky – dezertuje do prázdnoty. Stratégiou sa 

stáva narcizmus. Rozvíja kult tela, prezentuje intimitu ako šou, ohlušuje, aby prekryl 

realitu, evokuje nedostatok zodpovednosti a absenciu pocitu povinnosti. 

Aby uchopil aspoň nitky akejsi stability, narcista podlieha mechanizmu spotreby, 

reklamy a módy, je reprezentantom konzumnej kultúry. Konzum sa stáva bezbrehým 

a konzument vo svojich prejavoch hyperaktívnym. Pojem konzum či konzumácia sa 

mení na konzumakciu. Konzumná kultúra navodzuje „euforické ovzdušie pokušenia“ 

(Lipovetsky, 1998). Konzument sa mení – kupuje značku, vyhľadáva ju a saturuje 

ňou absenciu tradičných hodnôt. Odcudzenie a existenciálnu priepasť kompenzuje 

hypertrofiou vedomia vlastnej jedinečnosti. Podobne to v jednej prednáške 

pripomenul Jan Keller: nespokojnosť so životom, pocit vnútornej prázdnoty, 

neschopnosť adekvátneho sebahodnotenia, preceňovanie striedané s nedocenením 

– to sú sprievodné znaky choroby našich dní. 

 

 

NARCIZMUS A MOC 
 
 Erich Fromm v štúdii Narzißmus als der Gegenpol der Liebe (2003, s. 137 – 

149), vychádzajúc z koncepcie narcizmu vypracovanej Sigmundom Freudom, skúma  

inú podobu nacizmu – skupinový resp. kolektívny narcizmus, ktorý sa môže 

vzťahovať na národ, náboženskú spoločnosť, profesionálne zoskupenie, inštitúciu. 

Mapuje jeho rôzne prejavy a dospieva k záveru, že akási optimálna úroveň narcizmu 

je dôležitá pre zachovanie života, pretože je v službách pretrvania spoločenstva, 

kmeňa, národa, rasy či relígie. Označuje ho však i za možnú príčinu napätí, konfliktov 

a vojen. Jeho dôsledkom je aj izolácia, nevraživosť voči „inakosti“ a vytváranie i 

pestovanie obrazu nepriateľa. Druhou stránkou je zdôrazňovanie vlastnej prevahy, 

vyspelosti a oslava víťazstiev. 

 Domýšľajúc Frommove úvahy, môžeme povedať, že klasickým príkladom je 

narcizmus imperiálnej moci, po stáročia kreujúci idoly, tieto zrkadlá vlastnej 
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dokonalosti, a prezentujúci výlučnosť svojho kultúrneho univerza ako jediného 

a záväzného. Svoje výboje rafinovane predkladal svetu aj ako kultúrne misie a ich 

význam petrifikoval i v úctyhodných počtoch artefaktov. Veď čím iným sú víťazné 

oblúky starého Ríma, ale i dôkazy Napoleonových výbojov, Vergíliov Aeneas, 

monumentálne sochy európskych panovníkov a politikov, veľká časť literatúry 

sovietskeho Ruska (Goldstein, 2003) alebo hoci aj americký televízny seriál  

M.A.S.H.?  

 Nezaostáva ani hollywoodska produkcia. Hviezdy a pruhy sa objavia vari 

v každom americkom filme – modelový príslušník strednej vrstvy vztyčuje ráno 

v predzáhradke vlajku, po pláži pobehujú záchranárky v miniatúrnych plavkách 

s týmito symbolmi alebo ich má aspoň školáčik na odznaku. 

 

 

NARCIZMUS A VLÁDA MÉDIÍ 
 

 Omnoho výraznejšia a všetkým prenikajúca je však sila nového impéria – 

impéria masovej a mediálnej kultúry alebo, ako hovorí Jean Baudrillard, kultúry 

masmediálnej (culture massmédiatique /Baudrillard, 1990/). Kým tradičné impériá sú 

obvykle viazané na štátnu ideu, resp. ideu národa, a sú vymedzované hranicami, 

ktorých prekračovanie sa takmer vždy považuje (z hľadiska impéria) za 

skultúrňovanie barbarov, táto kultúra je svojou podstatou nenárodná, neviaže sa na 

konkrétny geografický topos a nemá ani tendenciu akumulovať kultúrne hodnoty („a-

nationale, a-étatique, anti-accumulatrice“ /Morin, 1988, s. 180/). 

 Táto kultúra však vyhovuje narcistickému indivíduu éry prázdnoty. Predkladá 

mu obraz, ktorému by sa mal podobať, generuje množstvo jeho potrieb 

a pseudopotrieb, aby ich okamžite saturovala a ponúkla ďalšie. Vypĺňanie prázdnoty 

je permanentným procesom s celým priemyslom všestranného dizajnu. Od 

dizajnovania vzhľadu, stravovacích návykov, diét, oblečenia až po dizajn uvažovania 

o svete (napr. relácia 4 vérités, ktorú pravidelne vysiela TV5). Jedným 

z najúčinnejších kanálov realizácie tohto programu je reklama, ktorá dokonca 

kolonizuje umenie (Pauer, 2004, s. 154 – 155). 

 

 Dnešný narcis je závislý od reklamy. Porovnáva sa s modelmi prezentovanými 

reklamou, trápi svoje telo vo fitnescentrách, hladuje v súlade s módnymi stravovacími 
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programami, vyhľadáva oblečenie najslávnejších značiek, pripája sa k aktuálne 

vychyteným kultom a „surfuje“ po relígiách. Mediálny svet mu ponúka sofistikovaný 

estetický ideál. Presviedča ho o možnosti stať sa dokonalým, získať nejakú formu 

uznania a možno aj aplauz a renomé celebrity.  

Baudrillard brilantne analyzuje túto premenu narcizmu (1976). Porovnáva 

narcizmus minulých dôb s jeho dnešnými podobami. Narcistická osobnosť sa vidí vo 

svojom obraze a nachádza v ňom svoju hodnotu a dôstojnosť. Nevylučuje sa celkom 

z komunikačných polí, hoci má radšej lásku, ktorej je objektom, než tých, čo ju milujú. 

Vo svete stále viac pohlcovanom simulakrami tretieho rádu, kde obraznosť 

mediálneho sveta vytesňuje realitu a potrebu bezprostredného kontaktu so 

skutočnosťou, ponúka indivíduu ponorenie sa do hyperreality. Namiesto suverenity 

narcizmu minulosti nastupujú nástroje sociálnej kontroly, ktoré už ani nie sú 

„manipuláciou“, ale „dobrovoľným“ výberom z médiami ponúkaných praktík, 

predmetov, setov názorov. Napriek presvedčovaniu a asi aj dosiahnutému 

presvedčeniu o získaní aureoly výnimočnosti a jedinečnosti výsledný efekt je 

konvergenciou pôsobiacou plošne. 

 Rozdiel medzi dnešným a tradičným narcistom je v tom, že toho súčasného 

ovládajú vsugerované presvedčenia o ničím nelimitovanom práve na čokoľvek. 

Ideálom je sebaprezentácia v priamom prenose. Tento hedonistický individualizmus, 

vyúsťujúci do kultu tela, označujú viacerí autori termínom korporeizmus. Ako hovorí 

Baudrillard, je to „demagógia tela“, ktorá je súčasťou „politickej ekonómie znaku“ 

(1976).  

Exaltovanosť fyzickej krásy sa viaže na manipuláciu s telom, na jeho pozíciu 

na „trhu“ znakov a významov. Všetkým je nám súdené mať telo a ono je vehikulom 

významov a hodnôt, preto je človek stále vyzývaný, aby svoje telo modeloval, 

modifikoval, ovládal, odľahčoval a zvyšoval tak jeho atraktivitu a „cenu“.  

Korporeizmus je programovým zameraním sa na marketingovú pozíciu tela 

a intimity. Kaufmann pripomína atmosféru rivality sprevádzajúcu ponuku a konzum 

fyzickej krásy (2001, s. 31). U. Eco už otvorene mapuje fenomén konzumnej krásy:  

„Ľudia, ktorí navštevujú výstavy avantgardného umenia, kupujú si „nezrozumiteľné“ 

sochy alebo sa zúčastňujú na happeningoch, sa obliekajú a češú podľa módnych 

kánonov, nosia džínsy alebo značkové odevy a líčia sa podľa vzorov krásy šírených 

časopismi na kriedovom papieri, filmom alebo televíziou, teda 
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masovokomunikačnými prostriedkami. Riadia sa ideálmi krásy určovanými svetom 

komerčnej spotreby...“ (2005, s. 418).  

Dá sa vôbec zistiť, aký estetický ideál médiá 20. a 21. storočia šírili a šíria? 

Možný pozorovateľ zvonku, napríklad Ecov bádateľ z budúcnosti, by musel na takúto 

úlohu rezignovať a neostalo by mu nič iné ako „kapitulovať pred záplavou tolerancie, 

dokonalým synkretizmom a absolútnym, bezbrehým polyteizmom krásy“ (Eco, 2005, 

s. 428). 

 Do tejto kategórie patrí napríklad i kult večnej mladosti, akási juvenilizácia, ba 

až infantilizácia kultúry. Juvenilný dospelý sa neidentifikuje s tradičnou kultúrou, lebo 

pamäť robí ľudí zrelšími, požaduje zodpovednosť, rúca „stádovitosť“, izoluje. Pre 

juvenilnú populáciu je dosť príznačná masovosť, uniformnosť (a hoci to znie 

paradoxne) i sebastredná stádovitosť. Podobne funguje i spomínaný fenomén 

metrosexuálov alebo iluzórny svet modeliek a mediálnych celebrít, ktorý je tiež 

integrálnou súčasťou spoločnosti zážitkov (Schulze, 1992) a zábavy a zjavne súvisí 

s trendom estetizácie každodennosti. Intimita sa stala vecou verejnou – starizmus, 

kult „celebrít“, reality show, ako napr. Big Brother alebo VyVolení, len dokresľujú 

aktuálne podoby narcizmu. Typický syndróm túžby po sebaprezentácii za akúkoľvek 

cenu a v akýchkoľvek (teda i v dehonestujúcich) konotáciách je kombinovaný 

s kolektívnym voyeurizmom, produkovaním pseudoidentít, ale i s rozsiahlou 

identifikáciou s protagonistami mediálnych svetov. 

Vo románe Bena Eltona Smrteľne slávni, v tejto vtipnej paródii na reality show, 

jedna z postáv otvorene prezentuje sebalásku ako jednu z najvyšších hodnôt. 

Ostatní účastníci ju očarene sledujú. 

 

„Nik zo súťažiacich si nebol Davidom úplne istý. Všetkých do istej miery 

priťahovala jeho neskrývaná láska k vlastnej osobe. Bola natoľko úprimná, že im 

pripadala priam ušľachtilá. Mlčky naňho hľadeli, nevediac, čo si o ňom myslieť.“ 

(B. Elton: Smrteľne slávni. Bratislava 2005, s. 86) 
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ESKAPIZMUS A NARCIZMUS 
 

Nová realita, ktorá vzniká na mieste styku žitého sveta ľudských činov 

a éterickosti mediálnych vnemov, ktorú Baudrillard označuje termínom hyperrealita, 

priam pretvára samu podstatu nášho života. Anthony Giddens pripomína: „Televízia 

nám svet nielen ,reprezentuje´, ale tiež v stále väčšej miere definuje, aký tento svet 

v skutočnosti je“ (1999, s. 373). 

Mediálne artefakty prezentujú akékoľvek informácie ako tovar nevyžadujúci 

verifikáciu a vytesňujú samostatné myslenie (a to sa pre časť populácie stáva 

fakultatívnym). Mediálne obsahy prerastajú žitý svet ako džungľa rýchlo sa 

striedajúcich obrazov a významov ponúkajúcich bezproblémové dešifrovanie, pestré 

a žiaduce kultúrne vzorce, ktoré ale neprinášajú naplnenie v reálnom živote. 

Náhradné prežívanie cudzích „mediálnych“ osudov sa potom javí ako zmysluplné 

riešenie. Úniky do sveta médií, táto špecifická forma eskapizmu dnešného narcisa, 

môžu byť teda chápané ako istá forma obranného mechanizmu. Simulovaná realita 

médií sa stáva útočiskom pri vyrovnávaní sa s každodennými životnými situáciami. 

„Ľahšie a jednoduchšie je zaoberať sa osudmi iných a nebyť za ne zodpovedný ako 

urobiť niečo sám so sebou a so svojím životom,“ hovorí na margo divákov reality 

show psychiater Žabkay (pozri Kaššová, 2006, s. 58 – 59).  

Túžba uniknúť z vlastnej prázdnoty je silným motivačným impulzom pre 

sledovanie programov tohto typu. Divák kompenzuje osamelosť a absenciu 

sociálnych kontaktov sledovaním života iných ľudí: „Kedysi sa otvárali cudzie listy, 

teraz sledujeme životy iných v televízii“ (tamže, s. 59).  Zdá sa, že médiá posilňujú 

sklon jednotlivcov unikať pred tlakom každodenných problémov do svojho 

simulovaného sveta, ktorý je napríklad v reality show prezentovaný práve v mene 

reality. Avšak „vo svete simulácie sa realita stáva obsesiou“ (Feige, 2001, s. 132). 
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NARCIS A PROJEKT PEKNÉHO ŽIVOTA 

 
Aby bol obraz narcizmu kompletnejší, hoci iste nie kompletný, treba 

pripomenúť i „projekt pekného života“. Projekt pekného života (Schulze, 1992) je 

prejavom narcizmu starnúcej Európy. Nejde vlastne ani tak o „sociálnu mapu“, ako 

skôr o reflexiu životných štýlov.1 Túžba po pohodlí, pokoji a harmonickej atmosfére je 

sprevádzaná plošnou estetizáciou každodennosti. Nájdeme v nej pestrú paletu 

preferencií zodpovedajúcich estetickým schémam mapujúcim segmentáciu 

sociálneho a kultúrneho milieu (niveaumilieu, milieu orientované na sebarealizáciu, 

ktorému sa pripisujú najvýraznejšie narcistické črty, integrované milieu, harmonické 

milieu a milieu orientované na zábavu). Explózia ponuky, hypertrofia konzumu, 

metamorfózy danej, definovanej reality na realitu ad libitum tvarovateľnú zákonite 

vedú k zmene v reflexii života. Vo víre rozhodnutí je človek odkázaný na svoj vlastný 
 

1Tabuľka prezentuje v zostručnenej podobe výsledky Schulzeho  (1992) sociologického výskumu zameraného na  
nemeckú spoločnosť konca 20. storočia. Predostreté schémy však majú zjavne širšiu platnosť a možno v nich 
nájsť množstvo čŕt identických so sociokultúrnou realitou v našom priestore. Segmentácia milieu podľa jeho 
výskumov poukazuje na vekovú a vzdelanostnú štruktúru populácie, mapuje kultúrne, resp. estetické preferencie, 
vzťah k médiami ponúkanej masovej či populárnej kultúre. 
 

Sociálne 
milieu 

Niveaumilieu Harmonické 
milieu 

Integrované 
milieu 

Milieu 
orientované 
na 
sebarealizáciu 

Milieu 
orientované 
na zábavu 

Sociálne 
postavenie 
 

nad 40 rokov, 
vyššie vzdelanie 

nad 40 rokov, 
nižšie vzdelanie, 
veľký podiel 
dôchodcov 
a žien 
v domácnosti 

nad 40 rokov, 
stredné 
vzdelanie, 
vysoký podiel 
žien v 
domácnosti 

pod 40 rokov, 
stredné a vyššie 
vzdelanie, 
vysoký podiel 
osôb, ktoré sa 
vzdelávajú 

pod 40 rokov, 
nižšie vzdelanie

Kultúrne 
preferencie 
 

opera, múzeum, 
celoštátne 
časopisy 

ľudová hudba, 
kvíz, obrázkové 
časopisy 

televízia, lokálne 
správy, ľahká 
hudba 

alternatívna 
scéna, jazz, pop, 
bicyklovanie, 
prírodná strava 

jazda na autách 
a na motorkách, 
masový šport 
(futbal), sci-fi, 
pop 

Rovina 
významu 
pôžitok 
 
Spôsob 
rozlíšenia 
 
Životná 
filozofia 
 

 
kontemplácia 
 
 
antibarbarský 
 
 
perfekcia 

 
pohodlnosť 
 
 
antiexcentrický 
 
 
harmónia 

 
pohodlnosť  
a kontemplácia 
 
antiexcentrický 
a antibarbarský 
 
harmónia 
a perfekcia 

 
akcia  
a kontemplácia 
 
antikonvenčný 
a antibarbarský 
 
narcizmus a 
perfekcia 

 
akcia 
 
 
antikonvenčný 
 
 
narcizmus 

Existenciálna 
definícia 
problému 
 

úsilie o sociálne 
uznanie 

úsilie o istotu úsilie 
o konformitu 

úsilie 
o sebarealizáciu 

úsilie o 
simuláciu 
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vkus. Nemecký sociológ kultúry Gerhard Schulze vymedzuje tri základné estetické 

schémy – vzorce každodennosti (Alltagsästhetische Schemata), sociálne konštrukty 

kódujúce kolektívne hodnotové rebríčky veľkých sociálnych skupín. Tieto vzorce 

vlastne symbolizujú možnosti voľby a pozíciu indivídua v sociokultúrnej realite (ako 

isté miesto, post na kultúrnej scéne): vzorec vysokej kultúry (Hochkulturschema), 

triviálny vzorec (Trivialschema) a vzorec s tenziami (Spannungsschema). Každý 

z nich iným spôsobom reflektuje možnosti kreovania „pekného života“, pričom 

sprievodným znakom tohto procesu je zmena orientácie: od nasmerovania 

vonkajškového (Außenorientierung) k svetu orientovanému dovnútra 

(Innenorientierung). Projekt pekného života pracuje s perspektívou okamihu, 

bezprostrednej prítomnosti, rýchlo sa striedajúcich sekvencií šťastia, ktoré sa koná tu 

a teraz. 

Tradičné hodnoty sú vystriedané vyplnením okamžitej túžby. Túžba či hlad po 

zážitkoch, často už nie vlastných, ale v zastúpení mediálnych celebrít, môžu byť také 

silné, že napokon nepripúšťajú ozajstnú satisfakciu. Každé rozhodnutie (voľba 

zážitku) môže byť spojené so strachom zo straty možného iného, ešte 

atraktívnejšieho zážitku. Narcis mediálnej doby je na permanentnom love nových 

vzrušení. Kruh sa vlastne uzatvára: tam, kde prežívanie nahradí hľadanie zmyslu, 

ostáva pocit prázdnoty, neistoty, sklamania.  

 

 
KOZMODERNITA – ZACHRÁNENÝ NARCIS? 

 
 Hľadanie stratenej alebo aspoň spochybnenej a zneistenej identity, túžba po 

uznaní (Wardetzki, 2004), túžba po stratenej spiritualite alebo  jednoducho túžba 

prežiť. Objavuje sa vo filozofii, v literatúre, vo výtvarnom umení, v politickom 

i teologickom diskurze, v ekologických vyhláseniach (Šmajs, 2005), v interkultúrnej 

(napr. festival Jeden svet) a interrasovej komunikácii (tzv. „multi-kulti“ koncerty, 

festivaly a výstavy). Možno ako prejav sebazáchovnej podoby narcizmu. 

Fyzik Basarab Nicolescu ponúka pojem kozmodernity ako možnej vývojovej 

alternatívy neskoromodernej kultúry. Vychádza z logiky duálnosti bytia, 

reprezentovanej vo vedeckom diskurze i v bežnej komunikácii párovými kategóriami 

typu: kultúra/príroda, zábava/vážnosť, technika/umenie, narcizmus/altruizmus. 

Kozmodernita je razantným ocenením hodnôt tradície bez rezignácie na využívanie 
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potencií jestvujúcich i vznikajúcich foriem a médií komunikácie. Vyžaduje pomerne 

radikálnu, paradigmatickú zmenu chápania subjektivity a rehabilitáciu živej 

spirituality. Provokuje k hľadaniu či znovuobjavovaniu komplexnosti reálneho sveta. 

To by bolo korektívom možného vyústenia súčasných podôb kolektívneho 

narcizmu do sebauspokojenia a totálneho pohltenia simulakrami priemyselne 

produkovaných sériových duplikácií alebo nekonečných slučiek mediálnej produkcie, 

ktoré už nesprostredkúvajú žiadne významy (Baudrillard, 2000). 

 Napokon si spomeňme na jedného z najslávnejších narcisov v dejinách 

svetovej kultúry – na Oscara Wilda. Jeho úvaha o Narcisovi sa nekončí Narcisovou 

smrťou, ale nárekom jazera, v ktorom sa utopil. Už nemohlo zrkadliť jeho krásu. Ak 

by nebolo dnešného narcisa, čo by sa stalo so simulakrami mediálnej kultúry? 
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ROLE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE V SOCIALIZACI ČLOVĚKA 

ROLE OF MARKETING COMMUNICATION IN SOCIALIZING HUMAN BEING 
 

Dušan Pavlů 
 

ABSTRAKT: Marketingové komunikace ve svém komplexním a synergickém působení nejsou  zatím 
dostatečně komplexním předmětem analýzy společenských věd z hlediska včleňování jedince do sítě 
společenských vazeb a vztahů. Málo pozornosti věnuje teorie sociální komunikace podílu 
marketingových komunikací na utváření životního stylu nejen z úzce utilitárních spotřebitelských 
projevů chování. Chybí zde pohled na roli marketingových komunikací ve vztahu ke kultuře lidské 
společnosti, posouzení a zhodnocení manipulativnosti této komerční účelové komunikace v komparaci 
s její reálnou poznávací funkcí vnějšího světa člověka. V souvislosti s těmito úvahami se objevují 
některé další navazující otázky – například postižení vzdělávací funkce marketingových komunikací, 
její globalizační role, aplikace ve sféře sociální reklamy apod. Příspěvek hodlá naznačit některé 
aspekty těchto globálních národních a mezinárodních souvislostí.  
 
KLÍČOVÁ SLOVA: Marketingové komunikace. Synergie. Marketingové komunikace a kultura. Masová 
média. Životní styl. Socializace. Vzdělávání. Globalizace.  
 
 
ABSTRACT: Marketing communications in their multifactorial and synergic action have, so far, not 
been subject to a sufficiently multifactorial analysis of social sciences in the sense of incorporation of 
the individual into the net of social ties and relationships. The theory of social communication pays 
little attention to the contribution of marketing communications to building the lifestyle not only from the 
narrow, utilitarian consumer acts of behaviour. What we miss here is the view of the role of marketing 
communications with respect to the culture of human society, assessment and evaluation of how 
manipulative these commercial-purpose driven communications are in comparison with their real 
cognitive function of the outside world of human being. In relation to these considerations there 
emerge some other, subsequent questions – e.g., catching the educational function of marketing 
communications, its globalizing role, application to the sphere of social advertising, etc. The paper is 
aiming to indicate some aspects of these global, national and international connections.  
 
KEY WORDS: Marketing communications. Synergy. Marketing communication and culture. Mass 
media. Lifestyle. Socialization. Education. Globalization.  
 
 

Civilizovaný, průmyslově vyspělý svět je svědkem i účastníkem, 

pozorovatelem i aktérem nebývalé dynamické globalizační reality. A nejen 

civilizovaný a průmyslově vyspělý svět je účastníkem celosvětové globalizace – 

v současném konfliktu západních civilizací a islámského světa také jasně 

identifikujeme faktory, které svědčí o tom, že uzavřené světy a kultury se vzpírají 

soudobým civilizačním projevům, k nimž dnes zcela neoddělitelně patří také reklama. 

Odpor náboženských vůdců směřuje proti ikonám spotřeby, ikonám „zkaženého 

západního světa“, ikonám jiné kultury, ikonám diferenciace a nezávislého myšlení, 

ikonám nové kultury a jiných forem života. Globalizace jako forma přenosu a nabídky 

jiných kultur v národním kulturním prostředí přináší nové produkty, s nimiž jsou 

spojeny nové formy spotřeby a nové místo spotřeby v národní kultuře. Její prožívání 

destruuje dosud rigidně uzavřené sociálně-ekonomická společenství a vede 
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k náboženským, politickým, ekonomickým a jiným sankcím vůči těm, kteří chtějí žít 

jinak. 

 Reklama jako jeden z nejvýraznějších projevů soudobé masové kultury 

prochází zejména koncem 20. a počátkem tohoto století výraznými proměnami. Již 

konec minulého století, spolu s dynamickým nástupem nových komunikačních 

technologií, jež jsou podmíněny především zvládnutím a tržním využitím internetu a 

stále složitějších softwarových řešení, naznačoval některé nevyhnutelné změny 

v oblasti reklamy.  Do zhruba osmdesátých let minulého století se reklama traktovala 

a vnímala jako jeden jednolitý celek. I když zcela samozřejmě již v české literatuře 

30. a 40. let můžeme sledovat zcela jasně patrné autorské snahy strukturovat celek 

reklama do menších jednotek, jež by měly některé společné rysy, které by lépe 

dovolovaly analyzovat jejich stavbu, komunikační specifiku, potenciál efektivnosti, 

schopnost lépe formovat potřeby a přání cílových segmentů. Ale až teprve v 

osmdesátých letech vyústila tato snaha do formulace nové struktury, jež vytvořila pět 

základních komunikačních kategorií. V České republice představují marketingové 

komunikace dnes významný informační průmysl, který reprezentuje ročně nejméně 

50 miliard korun.1

 

Tabulka 1: Finance v marketingové komunikaci v roce 20041 

 

TYP KOMUNIKACE (2004) MILIARDY   KORUN v % 
REKLAMA 17,13 34,22 
SALES PROMOTION 11,20 22,38 
DIRECT MARKETING 10,42 20,82 
OSOBNÍ PRODEJ 7,75 15,48 

    PUBLIC RELATIONS 1,05 2,1 
    VÝZKUM TRHU  2,50 5,0 

CELKEM 50,05 100 
 
 

Marketingové komunikace dnes reprezentují specializovaný komunikační 

obor, jenž má svoji institucionální základnu v podobě různých typů komunikačních 

agentur – reklamních, PR, podpory prodeje, direkt marketingu, výzkumu trhu a 

veřejného mínění, má svou oporu v legislativě, má své vlastní specifické etické 

                                                 
1  Tabulka je výsledkem vlastních výpočtů z různých centrálních zdrojů – asociací, agenturních 
sledování apod.  
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kodexy pro jednotlivé komunikační kategorie, má svoji institucionalizovanou základnu 

ve středním a vysokém školství umělecké a společenskovědní povahy, řeší své 

vědecké úkoly na úrovni Grantové agentury ČR, účastní se národních a 

mezinárodních soutěží, je předmětem vášnivých polemik v masových médiích. 

 Marketingové komunikace se vyprofilovaly jako svébytný komunikační systém, 

pro nějž je typická vícevrstvá sociálně ekonomická funkčnost. Nesporným sociálně-

ekonomickým a sociálněpolitickým uznáním komunikační efektivity marketingových 

komunikací je bezesporu skutečnost, že reklama je východiskem pro další významné 

komunikační aktivity ve společnosti.    

Tyto komunikační strategie se objevují jako reakce na potřeby, jež vznikají 

zejména na pozadí globalizačních jevů a tendencí. Komerční reklama v průběhu 

svého vývoje prokázala, že je nejúčinnějším komunikačním nástrojem ve společnosti, 

který je způsobilý vyvolávat typy chování, které do komunikátů vkládá jejich 

zadavatel. Trvalý tlak investorů na efektivitu komerční komunikace vedl ke 

kontinuální analýze komunikačních strategií a taktik z hlediska maximální možné 

efektivnosti. Právě tato investorská neústupnost diktovaná konkurenčními tržními 

tlaky vyústila ve formulaci takových vnitřních principů, které zobecňovaly úspěšné 

akce, hledaly kořeny jejich efektivnosti v rovině poznatků a forem chování, které byly 

touto komunikací vyvolány.  

 I když snahu aplikovat právě principy efektivní komerční reklamy do jiných sfér 

života společnosti můžeme spatřovat již ve 30. letech 20. století, teprve před 15 – 20 

lety nacházíme naplnění cílevědomějších snah komunikační teorie o transformaci 

těchto principů do jiných sfér společenského života.  

Nekomerční subjekty pochopily dva základní axiomy: 

• Pokud se nebudou chovat jako marketingově řízené organizace, nebudou 

konkurence schopné a nepodaří se jim efektivně dosahovat své cíle. 

• Pokud nebudou aplikovat zásady komerční reklamy na své neziskové aktivity, 

nepodaří se jim se svými idejemi a persuasivními záměry ve společnosti 

prosadit, a tedy nedosáhnou cíle, které proklamují. 

Principy komerční marketingové komunikace se začínají aplikovat na nekomerční 

sféru života. Různé organizace, nadace, charitativní subjekty, subjekty nevládní a 

neziskové, ale i vlády a nadnárodní společenství, společenská hnutí – národního i 

nadnárodního rázu – ji využívají stejně, jako kdyby předmětem jejich podnikání byly 

produkty masové výroby. Metodika komunikace je stejná jako v komerčním sektoru, 
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pouze se přizpůsobuje jinému předmětu nabídky – předmětu propagace. V teorii a 

praxi marketingového managementu se objevují pojmy jako sociálně etický 

marketing, sociální reklama, nezisková reklama. Česká teorie již v roce 19732  

formulovala nový funkční pohled na roli propagace ve společnosti a definovala tři 

základní kategorie propagace: hospodářskou propagaci (reklamu), společensko-

výchovnou (de facto významově totéž, co sociální reklama) a státní propagaci.  

 Soudobá sociální reklama je aplikována jako nedílná součást věcných 

manažerských opatření v nejrůznějších oblastech života v rámci národního státu, 

nadstátních uskupení (typu EU) i světového společenství: patří sem např. 

přesvědčovací akce proti AIDS, aktivity směřující k potírání chudoby, jsou přítomny  

v alfabetizačním hnutí, při úsporných kampaních typu třídění domovního odpadu, 

v sektoru dárcovství krve, bezpečného provozu na komunikacích, při řešení 

gendrových otázek apod.  Její role nesporně poroste a bude stále více ve své 

komplexní podobě účastna řešení významných společenských úkolů – jak na 

národní, tak na mezinárodní úrovni. 

 Historicky o něco dříve přichází teorie propagandy s akceptací ideje, že právě 

reklamní zkušenosti mohou být velmi významné pro efektivní persuasivní práci 

s velkými společenskými skupinami. Hovoří se o politickém marketingu, jehož 

komunikační součástí je právě aplikace reklamních zásad do masových forem styku 

politického subjektu s voličskou veřejností. Jak uvádějí polští autoři, „politický 

marketing vděčí za své začátky potřebám samotných společensko-politických 

organizací. Jeho základními cíli se staly komunikace a uspokojování potřeb subjektů 

politického trhu“3.  

 Všechny tyto dosavadní rámcové úvahy vedou k obecnému konstatování, že 

marketingové komunikace se podílejí na socializaci člověka velmi intenzivní formou.  

  Socializaci4  chápeme jako „komplexní proces, v jehož průběhu se člověk jako 

biologický tvor stává prostřednictvím sociální interakce a komunikace  s druhými 

sociální bytostí schopnou chovat se jako člen určité skupiny či společnosti. 

 
2 HÄCKL, B. – KACHLÍK, A. – PAVLŮ, D.: Úvod do teorie socialistické propagace. Praha: FŽ UK – 
SPN 1973. Zde je možno se poprvé setkat s pojetím univerzálnosti reklamní komunikace, která se 
aplikovaně promítá do různých vrstev společenského, kulturního a politického života.   
3 JABLOŃSKI, W. A. a kol.: Politický marketing – úvod do teorie a praxe. Brno: Barrister & Principal 
2006, s. 12. ISBN 80-7364-011-2.
4 MAŘÍKOVÁ, H. – PETRUSEK, M. – VODÁKOVÁ, A. a kol.: Velký sociologický slovník. Praha: 
Karolinum 1996, s. 1012. ISBN  80-7184-310-5. 
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Socializace spočívá v osvojování hodnot, norem a způsobů jednání v srozumitelných 

platných v dané kultuře či subkultuře“. 

 Socializace je charakterizována také jako „postupné začleňování jedince do 

společnosti prostřednictvím nápodoby a identifikace, zprvu v nukleární rodině, dále 

v malých společenských skupinách, jako je školní třída, zájmový klub, sportovní 

družstvo, až po zapojení se do nejširších, celospolečenských vztahů; součástí 

socializace je přijetí základních etických a právních norem dané společnosti“5. 

V procesu socializace si člověk po celou dobu svého žití osvojuje kulturu dané 

společnosti, která je přítomna v podobě6: 
a) výtvorů lidské práce – artefaktů, 

b) sociokulturních regulativů – norem, hodnot, kulturních vzorů, 

c) idejí – kognitivních systémů, 

d) institucí organizujících lidské chování.    

Zcela jistě a prokazatelně do tohoto komplexního procesu socializace a lidské 

kultury marketingové komunikace ve své podobě komerční i nekomerční vstupují 

v mnoha podobách, variantách své materializace, kulturu spoluvytváří a je zároveň 

kulturou modifikována, formována. Nepochybně je přítomna i v nemateriálních 

formách kultury - jako součást prezentovaných norem chování, jako příklad určitých 

způsobů hodnocení jevů okolního světa apod. Komerční komunikát ve vztahu ke 

zvolenému segmentu ve stále větší míře respektuje specifické jazykové prostředky, 

hodnoty a symboly. Významnější roli – v některých segmentech dokonce dominantní 

– hraje móda, chování celebrit a formy jejich spotřeby. Nápodoba prezentovaných 

vzorů má intenzívní přesvědčovací sílu zejména ve skupinách s nízkou sociální 

zkušeností – především ve formách trávení volného času, spotřeby produktů pro 

volný čas, volby potravin a nápojů, vytváření stravovacích zvyklostí, vytváření 

přesvědčení o správných, společensky přijatelných formách chování apod.  

 Marketingové komunikace, zejména ve své ryze prodejní komerční podobě 

reklamy nebývají příliš často studovány ze dvou hledisek, která dovolují tvrdit, že 

jejich efektivnost je tím vyšší, čím méně jsou tyto atributy vnímány: 

1. Marketingové komunikace reprezentují pro některé skupiny veřejnosti 

(která již nepodléhá povinné školní docházce a sama nepociťuje potřebu se 

                                                 
5 HARTL, P. – HARTLOVÁ, H.: Psychologický slovník. Praha: Portál 2004, s. 548. ISBN 80-7178-303-
X. 
6 MAŘÍKOVÁ, H. – PETRUSEK, M. – VODÁKOVÁ, A. a kol.: cit. dílo,  s. 548 – 549. 
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individuálně vzdělávat) významný vzdělávací nástroj. Vycházíme ze 

skutečnosti, že reklama zprostředkovává soubory informací, které by jinak 

veřejnost nezískala. Jde o soubory informací např. z oblasti chemie – bytová 

chemie, kosmetika, léčiva, z oblasti výživy – informace o nutričních hodnotách, 

trávících procesech, z oblasti zdravotnictví – funkce  těla, hybnost kosterního 

systému, práce svalů, z oblasti mechaniky – funkce strojů pro domácnost, 

elektrotechniky – digitální fotopřístroje, domácí bílá a černá technika atd.  

Efektivnost této funkce reklamy je tím větší, čím méně je tato funkce vnímána 

a pociťována. Náš předpoklad potvrdily i dva výsledky z různých výzkumů 

(resp. průzkumů).     

Ve společném průzkumu7 agentury AMASIA a redakce časopisu IN STORE 

MARKETING měli respondenti uvést, zda se domnívají, že reklama přináší některé 

druhy informací, které by bylo možné získat z jiných informačních zdrojů jen 

velmi obtížně. 

 

Tabulka 2: Výsledky průzkumu v procentech 
 
REKLAMA PŘINÁŠÍ SPECIÁLNÍ INFORMACE  v % 
Rozhodně ano 15 
Spíše ano 46 
Spíše ne 24 
Rozhodně ne 8 
Neví 7 
 

 
Graf 1: Reklama jako zdroj speciálních  informací 

 

                                                 
7 PAVLŮ, D.: Marketingové komunikace a veřejnost České republiky. Seriál, IN STORE MARKETING, 
5, 2005, č. 1. ISSN 1214-5238. (Čerpáno ze závěrečné zprávy reprezentativního výzkumu v ČR v roce 
2005/N = 1.058). 
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Autorská hypotéza o nezastupitelné vzdělávací roli reklamy byla potvrzena – a 
to nejen tímto výzkumem (průzkumem). V tomto konkrétním výzkumu jsou více 
než tři pětiny z celého souboru přesvědčeny, že reklama je pro spotřebitele 
zdrojem nových informací, které by bylo možno získávat z jiných zdrojů jen 
obtížně. Pouze třetina respondentů zastává opačný názor. 

Analýza ve druhém stupni třídění ukázala, že 85 % obyvatel nejmenších vesnic a 

z regionálního hlediska i 67 % Středočechů je přesvědčeno, že v reklamě bývají 

uvedeny takové informace, které nelze získat z jiných zdrojů. Vysokoškolsky vzdělaní 

respondenti jsou častěji než ostatní přesvědčeni o pravém opaku – 42 %.  

 

2. Všechny projevy marketingových komunikací jsou podle našeho soudu 
nástroji nepřímé – funkcionální výchovy. Jsou tedy takovými nepřímými 

nástroji socializace člověka, při jejichž vlivu na myšlení a chování člověka není 

přímý kontakt mezi objektem a subjektem výchovného vlivu, výchovné 

působení nepředstavuje uzavřený a plynulý proces, tento typ výchovného 

působení bývá spojen s činností jiného funkčního zaměření, které může být 

dominantní povahy. 

 

Pokud budeme prizmatem této charakteristiky nahlížet celou sféru sociální 

reklamy, sociální marketingové komunikace, pak je zřejmé, že se podílí na nepřímé 

výchově občana země velmi významným podílem – nadace, charitativní a 

společenské organizace, některé státní subjekty – ale i nadnárodní agencie OSN, 

společenská světová hnutí apod., ti všichni se podílejí na formování postojů 
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veřejnosti k významným otázkám etiky, vzájemné pomoci, příspěvku ve prospěch 

druhých – souhrnně řečeno na socializaci člověka v národním i nadnárodním 

měřítku.  
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SOCIÁLNÍ REKLAMA – POZITIVUM MÉDIÍ V SOCIALIZACI 

ČLOVĚKA 
SOCIAL ADVERTISING – POSITIVE ASPECTS OF MEDIA IN HUMAN SOCIALIZING 

Marcela Göttlichová 

ABSTRAKT: V současném postmoderním světě jsou to obzvláště média, která svou existencí stále 
zřetelněji a významněji ovlivňují chování jednotlivce i celé společnosti. Velmi výrazně pronikají nejen 
do centra sociálních, kulturních, politických i ekonomických kontextů, ale vstupují současně i do 
privátního bytí jedince. Silná manipulační moc jim umožňuje cíleně formovat postoje a názory jedinců, 
vytvářet jejich hodnotový systém. Posláním sociální reklamy je ovlivňovat sociální chování jedinců 
pozitivně. Prostřednictvím vybraného média apeluje na příjemce s cílem akceptování společenských 
problémů z pozice spoluodpovědnosti, případně směřuje i k přímé aktivizaci.  
 
KLÍČOVÉ SLOVA: Média. Masová média. Mediální komunikace. Socializace. Sociální učení. Hodnoty 
a postoje. Reklama. Sociální reklama. Filantropie. Sociální marketing. 
 
ABSTRAKT: Media in contemporary post-modern world influence more significantly the behaviour of 
an individual and the whole society. Media are getting increasingly into the centre of social, cultural, 
political and economical contexts, that are on the one hand subject to an influence of media behaviour 
and on the other hand contexts themselves affect media behaviour. Strong manipulative power 
enables media to form approaches and opinions of individuals, to create and form their value system. 
The goal of social advertising is to have a positive impact on social behaviour. Through a chosen type 
of media recipients targeted with the goal of to be responsible, and active when marking on solutions. 
The goal of social advertising is to provide public advantage, and in long-term improve the whole 
environment and society. 
 
KEY WORDS: Media. Mass media. Media communication. Socialization. Social teaching. Values and 
approaches. Advertising. Social advertising. Philanthropy. Social marketing. 
 
 
 

 „Nemluvně – slabé, závislé a naprosto bezmocné stvoření – si je „vědomo“ 
pouze svých vnitřních tenzí a biologických potřeb, ne už však toho, co jsou to za 
napětí a potřeby, a ještě mnohem méně, jak je zmírnit či uspokojit. Velmi záhy 
však bude muset – aby se mohlo připojit k jiným jako příslušník své společnosti 
– zvládnout komplikovaný rejstřík metod, přesvědčení a hodnot. Až k  tomu 
dojde, můžeme říci, že je socializováno …. “    

                                                               (Joseph Bensman a Bernard Rosenberg)   
                                                                                                                       
 

Už úvodní citace dokladuje fakt, že socializace představuje zásadní proces, 

jehož prostřednictvím se novorozenec jako lidský organizmus postupně mění v 

lidskou bytost, která se stává fungující součástí lidské společnosti. Proces, kterým se 

člověk v důsledku aktivního styku se společenským prostředím vyvinul z biologického 

tvora v osobnost. Proces významné a hluboké transformace, vyznačující se 

přechodem z říše přírody do říše lidské kultury a na ní založené lidské společnosti. 

Proces integrace jedince do určitých společenských skupin při osvojování si jejich 

norem a hodnot. Proces  stále probíhající, nepřerušený, dlouhodobý a velice 

 233



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 4: MÉDIÁ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 
komplikovaný, proces celoživotní.  Ne každému jedinci se však podaří tímto 

procesem úspěšně projít.  

 

Jak stanoví Encyklopedie Universum: „Socializace je přeměna člověka v 

sociální bytost, proces přijímání a osvojování hodnot, norem a způsobů chování 

obvyklých a akceptovaných v dané společnosti. Celoživotní proces, který začíná 

v rodině, pokračuje ve škole i v zaměstnání, je utvářen také sociálními zkušenostmi 

vůbec a vlivem prostředí hromadné komunikace“ (http://www.coje.to/default.aspx).    

 

Proces socializace prochází řadou stádií, v nichž se jednotlivec učí podílet se 

a účastnit se na činnosti kolektivů, organizací a sociálních skupin. První stádium 

probíhá v rodině, další ve složitějších skupinách (škola, zaměstnání). Pro jednotlivce 

má rodina v procesu socializace nezastupitelný význam, neboť formuje strukturu 

osobnosti člověka. Posláním rodiny je dát jedinci určitý hodnotový základ, naučit jej, 

co je a není vhodné, jak se chovat ve společnosti, vštípit mu základní vzorce 

chování. Tato socializační funkce rodiny bývá, bohužel, v současnosti dosti často 

zanedbávána, případně stále častěji nahrazována důrazem na materiální 

zabezpečení dítěte. 

 

Tradiční pojetí rodiny, charakterizované asymetrickým postavením muže a 

ženy, se nachází v soudobé společnosti v krizi. Typickým znakem se stává 

transformace rodiny, a to od tradiční rodiny k rodině partnerské. Tím se ocitá  v krizi 

současně i autorita vyplývající z funkce tradičního pojetí rodiny, postaveného na 

dominantní pozici muže a otce, projevující se v destrukci této nadřazené role a ve 

formování nového postavení ženy. Toto mezidobí, kdy konvenční role a z ní 

vyplývající autorita již ustává a nová struktura rodiny ještě nenaplňuje svou funkci, 

navozuje stav krize autority v rodině s možnými důsledky pro sociální zrání dětí. 

Stejně tak důležitý efekt má rovněž hluboký propad prestiže školy a autority učitele. 

 

Autoritu v sociálním prostředí můžeme pojímat jako výchozí zdroj, jehož 

základní funkcí je v daném prostředí kolportovat přijaté sociální normy a hodnoty, a 

tak stabilizovat sociální skupiny a společnost. Oslabování institutu autority se odráží 

současně v oslabování socializace i společnosti. Stává se stále výraznějším rysem, 

že na všech úrovních společnosti dochází ke stále zřetelnějšímu oslabování autority, 
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ať se jedná, jak již bylo zmíněno výše, o rodinu či školu, případně o politický systém i 

makrospolečenskou rovinu. Ústřední rolí socializačního procesu je proces nápodoby 

chování vzorů ovlivňujících jedince, jenž mu umožňuje klást základy k  formování 

vlastních norem chování. Nápodoba, jako součást procesu socializace, tedy 

představuje vědomé i mechanické osvojování si jednotlivých odpozorovaných rysů 

nebo celých komplexů činností a chování, tzn. sociologické chování podle určitého 

vzoru.          

Charakteristickým rysem postmoderní masové společnosti se stává rostoucí 

význam autorit, které disponují význačnými rysy, které je možno medializovat. Právě 

ty jsou pak základem pro snadnou mediální produkci tzv. osobností, VIP, autorit, 

politiků, nositelů reklamy atd. Dochází ke krizi hodnotových žebříčků. Již Jan Ámos 

Komenský ve svém díle říká: „Příkladů dobrých a ustavičných potřeba jest mládeži, 

protože (jak v Didaktice obecné plněji ukázáno), dětem pánbůh povahy opičí dal, tj. 

chtivosti jakousi k dělání všeho, co jiné dělati vidí; takže byť se člověku mladému 

nikdy nic neporoučelo a neoznamovalo, jen když on vidí a slyší, co jiní dělají, dělati 

totéž jinými způsoby zvykne, to neproměnným zkušením stvrzeno jest“ (Komenský, 

1964, s. 34). 

  

Neopomenutelným se dále stává fakt, že vlivem odlišných generačních 

podmínek socializace a odlišným generačním profilem se nejen prohlubují generační 

rozpory, ale mládež stále častěji daleko obtížněji nachází autority u starší generace. 

Výrazně k dané situaci přispívá zejména řada fenoménů, kterými se současní mladí 

lidé odlišují od starších generací. Ať už zmíníme zkušenosti s drogami, osobní 

prožitky nabyté v zahraničí buď při studiu, ale i v rámci rozličných pracovních 

příležitostí, existenční obavy z hrozící nezaměstnanosti, poznatky z rozevírání se 

sociálního pole. Nejmarkantnější rozdíly však spatřujeme v silné mediální manipulaci 

a stále se zvětšujícím vlivu masové kultury.  

 

Média vstupují do života každého jedince se snahou vtáhnout ho do 

nekonečného víru veřejného dění. S mimořádnou rychlostí a razancí se staly nové 

formy komunikace neodmyslitelným prvkem každodenního života rozšiřujícího se 

okruhu příslušníků společnosti. Mediální obsahy, ale také samo užívání médií, 

ovlivňují podle situace, kontextu, způsobu zpracování a rozpoložení uživatelů přímo 

nebo nepřímo, a to krátkodobě nebo dlouhodobě postoje, emoce, poznání či chování 
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jednotlivce v oblasti veřejného života a hodnocení vlastního postavení, životního 

stylu, zdraví, spotřeby, sexuálního života apod. Současně se podílí na formování 

podoby veřejného života společnosti i její kultury. Stabilita společnosti, způsobilost 

jejích příslušníků přijímat inovace, postavení jednotlivých společenských institucí v 

oblasti ekonomického, politického i kulturního života společnosti i v oblasti vzdělání je 

ovlivňována mediálními obsahy ve vztahu k sociálnímu, politickému a ekonomickému 

kontextu. Zejména masmédia, nebo-li hromadné sdělovací prostředky, umožňují 

ovlivňování velkého okruhu jedinců najednou. Nezbývá než souhlasit se slovy: 

„Média jsou všeprostupující a jsou všude kolem nás jako počasí. A stejně jako 

počasí, je těžké předvídat vlivy médií, jelikož je jich velký počet a jejich vzájemné 

vztahy jsou velmi složité“ (Potter, 1998, s. 260).   

 

Jednou z nejvýraznějších funkcí masových médií je funkce přesvědčovací. 

Schopnost disponovat silnou manipulační mocí umožňuje masmédiím cíleně 

formovat postoje a názory jedinců, vytvářet jejich hodnotový systém, ovlivňovat jejich 

životní styl, a tak současně podporovat nebo brzdit společenské změny. Současná 

média pro svou značnou sílu představují nesmírné a ostře kontrastující možnosti. 

Oproti své nezdravé a příliš smířlivé stránce poskytují rovněž mnoho pozitivního a 

produktivního. Mohou rozšiřovat obzory poznání, vzdělávat, ovlivňovat životní styl, a 

tím i zdraví jedince, ale na druhou stranu současně vyvolávat obavy, strach, napětí, 

podněcovat ke společensky nežádoucímu chování či mystifikovat. Z nezáměrných 

účinků médií vystupují do popředí podle Jiráka a Köpplové zejména účinky 

mediálního násilí na agresivní chování, dopad mediálních výjevů na sociální 

konstrukci reality, účinky předpojatosti médií na stereotypizaci, účinky erotických a 

sexuálně explicitních obsahů na postoje, jednání a formy jednotlivých typů 

mediálních produktů ovlivňujících poznávací činnost, životní styl a vkus. Výzvou pro 

nás je moudře volit to, co chceme a čemu budeme naslouchat a co sledovat, co 

chceme přijímat a s čím se chceme ztotožnit. 

 

Nejsilnějším médiem je již dlouhodobě televize a všechny prostředky působící 

na člověka prostřednictvím dvou hlavních smyslů, zraku a sluchu. Můžeme ji 

považovat také za médium nejvlivnější. Podle údajů ARBO média oslovuje televizní 

vysílání téměř 80 % populace denně. Je to právě televize, která stále častěji supluje 

roli otce a matky, případně substituujících prarodičů. Odpovědnost rodičů za 
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předávání „náležitých“ hodnot svým dětem je jejich občanská odpovědnost. Do jaké 

míry upřednostňují konzumní styl života, kumulaci peněz a statků před předáváním 

generačního poselství humanity, záleží již jen na nich samotných. Televize nahradila 

rodinu, školu a církev jako prvořadý nástroj pro socializaci a předávání hodnot. 

„Délka doby, kterou dítě věnuje televizi, se stává exaktním měřítkem zanedbávání, 

jemuž je dítě vystaveno“ (Keilhacker – Wasem, 1965. In: Fürst, 1997, s. 257). 

Výsledky výzkumu Bílého kruhu bezpečí ukázaly, že české děti stráví průměrně u 

televizního přijímače 25 hodin týdně, což je více než 3,5 hodiny denně, přičemž u 

dospělých je považován za psychohygienický limit stráveného času u televizní 

obrazovky 15 hodin týdně, optimum nejvýše 5 hodin, u dětí ještě méně. Naproti tomu 

je to pouze hodina za týden strávená u knihy. Televize se stala náhražkou za čtení a 

vyprávění pohádkových příběhů rodiči či prarodiči. Kultura vázaná na tištěné slovo je 

nahrazována novými technologiemi. Tradiční literatura sytila dětskou fantazijní 

schopnost a podněcovala k fabulování. Protože tyto příběhy odpovídaly na důležité 

otázky dítěte, byly současně významným a účinným prvkem v jeho socializaci. Se 

zrychlujícím se technologickým vývojem se děti stávají při konzumaci médií stále 

méně závislými na rodičích a dospělých obecně. Televize se tedy neodmyslitelně 

stala významným socializačním činitelem. Rodiče si přitom neuvědomují, že mnoho 

dětí není do věku 3 – 4 let schopno v televizních programech rozlišit mezi skutečností 

a iluzí či fikcí, a to i přes doplňující výklad dospělých. „Teprve po 11. a 12. roce 

rozlišují děti mezi reálným a fiktivním“ (Fürst, 1997, s. 256). Autoři Říčan a Pithartová 

umně přirovnávají sledování televize k jídlu: „Tělesná potrava na talíři – duševní 

potrava na obrazovce. A teď si představte, že dáte pětileté holčičce, ale někdy třeba i 

dvanáctiletému klukovi, tři stovky a pošlete dítě do bufetu, aby si dalo podle chuti. 

Budete rádi, když je nerozbolí břicho po dortech a pohárech a když klukovi nenaleje 

to, co by rád ochutnal …Dnes už snad každý ví, že správně jíst člověk neumí sám od 

sebe. Také se každé jídlo a pití nehodí pro každého. Něco jiného dáme kojenci, něco 

jiného školákovi, svatebním hostům, těhotné ženě, starým nebo nemocným lidem, 

kteří musejí držet nějakou dietu“ (1995, s. 7 – 9). Stává se tedy duševní potravou 

dítěte to, co konzumuje z televizní obrazovky?  

 

Ve sborníku Bílého kruhu bezpečí „Neodkládejte děti k televizoru“ se dokonce 

objevila charakteristika tzv. televizních dětí, které se např. vyznačují, v  důsledku 

jednosměrné komunikace trvající dlouhé hodiny, ztíženým vyjadřováním, narušenou 
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schopností navazovat běžné sociální vztahy, omezenou schopností koncentrace, 

netrpělivostí, nedostatkem vytrvalosti a schopnosti naslouchat, ale také požadavky 

okamžitého uspokojování svých potřeb, rychlého řešení problémů a výraznou touhou 

vlastnit všechno, co je jim nabízeno. Objevují se snahy směřující ke zlepšení 

současné situace, návrhy postupů vedoucích ke změně, odrážející se např.                

v nastavení pevně vymezených měřítek v rodině vzhledem k neustálému působení 

médií, ve stálé snaze společného kvalitního prožívání dostatečného množství času 

v rodinném kruhu s cílem, aby rodiče byli důsledně hlavním vlivem v životě svých 

dětí, nikoli média nebo skupina vrstevníků; ve zvýšení úsilí o to, aby se virtuální 

realita nestala realitou dětí, nebo ve snaze společného sledování vhodných médií a 

stálé komunikace s dětmi o tom, jaká mají činit rozhodnutí, která povznášejí a tvoří, 

místo aby snižovala a ničila. Jerry Mander vidí stav a působení médií jako rizikové a 

dokonce požaduje úplné zrušení televize. Za negativní důsledek vlivu médií považuje 

radikální proměnu životního pole člověka, kdy přirozený svět je pomocí médií 

vytěsňován a nahrazován mediální a virtuální realitou. Mladá generace začíná do 

značné míry žít virtuálně v tzv. kyberprostoru. Riziko spatřuje v neustále probíhající 

koncentraci medií v mediální impéria a v další koncentraci ovládání médií 

prostřednictvím fenoménu reklamy. 

 

Reklama se stává integrálním elementem zasahujícím kulturu i společnost. 

Stejně tak jako nepřerušený tok televizních pořadů působí na hodnotový žebříček 

současné mládeže. Stává se, ať chceme nebo nechceme, stále významnější 

součástí našich životů. Můžeme říci, že každé reklamní sdělení výrazně ovlivňuje své 

bezprostřední okolí. Z posledních výzkumů společnosti Factum Invenio vyplývá, že 

naprostá většina Čechů je přesvědčena, že reklama manipuluje s lidmi a podporuje 

zbytečný konzum. Vliv reklamy na své nákupní chování dlouhodobě přiznává asi 

třetina občanů (v roce 2005 – 40 %), přičemž častěji se jedná o ženy (46 % v 

porovnání s 34 % mužů) a lidi mladšího věku (48 % lidí ve věku do 29 let oproti 34 % 

u lidí starších 60 let). Podle odhadu ARBO media výdaje vložené do mediální 

reklamy dosáhly v letošním roce 18,6 mld. Kč. Přeměna společnosti směřuje 

k transformaci spotřebitelského chování, což se odráží nejen ve způsobu formulace a 

prezentace propagačních sdělení, ale rovněž v metodách přesvědčování, které se 

stávají stále rafinovanějšími a jsou důmyslněji orientované na cílové skupiny. Stále 

významnější cílovou skupinou se stávají děti. Z výzkumu doc. Pavlů se studenty FMK 
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v roce 2002, který se soustředil na postoje žáků 8. a 9. tříd k reklamě, vyplynulo, že 

nejsledovanějším typem reklamy je reklama televizní, kterou uvedlo 100% 

respondentů. Další dotazníkové šetření, tentokrát směřující k maminkám žáků 3. a 4. 

tříd základní školy, ukázalo, že 2/3 maminek soudí, že reklama má na jejich dítě 

určitý vliv, i když ne převládající. 1/8 respondentek se naopak domnívala, že tento 

vliv je výrazný a silný, 4/5 maminek potvrzují přímý vliv televizní reklamy na spotřební 

chování svého dítěte. 

 

Co rozumíme pod pojmem reklama? „Reklama je jakákoliv placená forma neosobní 

prezentace a propagace myšlenek, zboží nebo služeb konkrétním investorem. 

Reklamu využívají nejen firmy podnikající za účelem dosažení zisku, ale i muzea, 

charitativní organizace a vládní instituce, které se obracejí na různé cílové skupiny 

obyvatelstva. Reklama je rentabilním způsobem šířené sdělení, ať již tato sdělení 

vytvářejí preference pro Coca-Colu nebo chtějí vysvětlit lidem, proč se mají vyhýbat 

tvrdým drogám“ (Kotler, 2001, s. 596). Cílem reklamy je tedy snaha dosáhnout u 

příjemců pomocí nejrůznějších typů sdělení, včetně mediálních, určitého chování, 

které je žádoucím z hlediska zadavatele reklamy, ať se jedná o reklamu 

spotřebitelskou, politickou, nebo o prosazování nějakého společensky žádoucího 

jednání s využitím určitých reklamních prostředků. 
 

Kde hledat pozitivum reklamy? Je to především v apelu na společenské problémy, 

které se objevují v každém lidském společenství. „Sociální problém je stav, který 

značné množství lidí definuje jako úchylku od nějaké normy, již si pěstují. Každý 

sociální problém tak sestává z objektivního stavu a subjektivní definice. Objektivní 

stav je ověřitelná situace, jejíž existenci a rozměry  mohou přezkoumat nestranní a 

kvalifikovaní pozorovatelé - např. stav národní obrany, trendy v míře porodnosti, 

nezaměstnanost atd. Subjektivní definice je vědomím jistých lidí, že daný stav 

představuje hrozbu pro určité s láskou pěstované hodnoty“ (Becker, 1966, s. 1 – 2). 

Z nejčastějších společenských problémů jsou prezentovány např. nedostatečná 

ochrana životního prostředí, nízká tolerance a neschopnost multikulturního soužití, 

domácí násilí, týrání dětí, chudoba nebo negativní vliv kouření na zdraví člověka a 

řada dalších. 
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Reklamu, která sleduje přijetí určité myšlenky, ideje či vzoru chování a jejíž 

funkce je osvětová, vzdělávací a výchovná, takovou, která upozorňuje na ožehavá 

společenská témata, nazýváme reklamou sociální. Posláním sociální reklamy je 

oslovit prostřednictvím vybraného média veřejnost, upozornit ji na daný společenský 

problém, případně se pokusit navrhnout možnosti řešení či zaktivizovat veřejnost 

přímo k podílu na řešení. Cílem sociální reklamy je předat poselství tak, aby si 

příjemce problém sám uvědomil a na základě jeho závažnosti začal sám přemýšlet o 

možné pomoci při jeho řešení, tzn. stimulovat příjemce k aktivitě udělat sám něco pro 

sebe jako součásti společnosti, anebo pro ty, kteří pomoc bezprostředně potřebují.  

 

Se sociální reklamou je neodmyslitelně spojován pojem sociální marketing. 

Termín sociální marketing byl poprvé představen v roce 1971 pro popsání užití 

marketingových principů a technik k rozvoji sociálních otázek, idejí či chování. Od té 

doby tento pojem začal znamenat technologii řízení sociální změny, zahrnující 

design, zavádění a kontrolu programů zaměřených na zvýšení přijatelnosti sociálních 

idejí, nebo charakter chování jedné či více skupin cílových příjemců. Sociální 

marketing tedy můžeme chápat jako strategii pro změnu lidského chování, která 

slučuje nejlepší prvky tradičních koncepcí sociální změny v integrovaném plánování 

a aktivní koncepci, a využívá pokroku v komunikační technologii a marketingových 

dovedností (Kotler – Roberto – Lee, 2002, s. 5). 

Jde tedy o nástroj ke změně názorů, postojů, předsudků a hodnot, tzn. 

k formování nového chování. To však musí být jasné, srozumitelné a realizovatelné 

(Duben, 1997).  

 

Se sociální reklamou rovněž velmi úzce souvisí I termín filantropie, který 

pochází etymologicky z řeckého filanthropos, což znamená složeninu dvou slov: 

fil(os) (milující) a anthropos (člověk). Do češtiny je obvykle překládán jako lidumil. 

Filantropie označuje tedy lásku k člověku, lidumilnost. Filantropie vzniká  s vědomím 

existující nerovnosti lidí ve společnosti - nerovnosti majetku, schopností, možností, 

situací zákonitých i velmi náhodných. Filantropie, zejména ve své organizované 

podobě, je vyjádřením snahy jednotlivců i společnosti korigovat tyto nerovnosti, a to 

zejména v těch oblastech, kde na to síly jednotlivce nestačí. Tradičně byl způsob 

tohoto korigování spjat s finanční podporou. Tento fakt potvrzují i výsledky obsahovo-

textové analýzy esejí dětí na téma „Já a reklama – co mi reklama vzala a co dala“, 
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realizované u žáků 7. a 8. ročníků slovenských škol v roce 2002, kde v pojetí 

pozitivního účinku reklamy stála na prvním místě reklama sociální. Nejčastěji se 

jednalo o reklamy vyzývající veřejnost k přispění na pomoc nemocným, týraným a 

jinak postiženým dětem. Smysl viděli respondenti také v reklamě protikuřácké, 

protidrogové, informující o ohrožení rakovinou I žloutenkou. Do jisté míry se 

shodovaly výsledky analýzy se základními oblastmi realizace sociálních kampaní, 

kterými jsou oblast zdraví (kouření, alkohol, absence fyzické aktivity, nechtěné 

těhotenství, kojení, sexuálně přenosné choroby, obezita, cholesterol, prevence 

rakoviny prsu, prostaty, kůže, atd.), prevence zranění (alkohol před jízdou, 

bezpečnostní pásy, dětské sedačky, domácí násilí, sexuální násilí, držení zbraní, 

požáry, nebezpečné sporty), ochrana životního prostředí (omezení a recyklace 

odpadu, znečišťování průmyslovými firmami, ochrana vodních zdrojů, znečištění 

vzduchu automobily) a oblast společenské angažovanost (dárcovství krve a orgánů, 

dobrovolnictví, pomoc při humanitárních katastrofách, chudoba ve světě, práva 

minorit, účast ve volbách a referendech).  

 

Jure Apih, ředitel Golden Drum, Mezinárodního festivalu reklamy Nové Evropy 

v Portoroži, při příležitosti Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět 

uvádí: „V sociální reklamě nejde o to nabídnout okamžité řešení, ale upozornit na 

věc. Existuje totiž celá řada problémů, které nejsou vidět, a lidé o nich vůbec nevědí. 

Společenský konsensus typický pro demokratickou společnost je takový, že se na 

tyto problémy má upozorňovat. Cílem je předat poselství tak, aby si příjemce 

uvědomil spoluodpovědnost“ (Všetečková, 2003, s. 20). Snahou sociální reklamy je 

přinášet veřejný prospěch a v konečném důsledku dlouhodobě zlepšovat 

celospolečenskou situaci. Sociální reklama může právě tím, co vyvolává v lidech, 

pomoci spoluvytvářet občanskou společnost a otupovat lidskou lhostejnost. Je tedy 

pozitivem médií v socializaci člověka? 
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BRAND BUILDING ZALOŽENÝ NA ARCHETYPOCH 
(PRODUKT AKO MYTOLOGICKÁ PERSONA) 

BRANDBUILDING BASED ON ARCHETYPES  
(PRODUCT AS A MYTHOLOGICAL PERSONA) 

 
Ján Vopálenský 

 
ABSTRAKT: V súčasných marketingových komunikačných stratégiách sa hľadajú inovatívne postupy, 
ktorými by sa značka mohla dostatočne dištinktívne vymedzovať (pozicionovať). Od kognitívnych,  
racionalistických koncepcií sa presúva dôraz na emócie a spôsoby, ako ich vo vzťahu k značke 
evokovať. Jedna z metód má základ v archetypoch, vo vizuálnych prezentáciách, v mytologickej 
personalizácii, mytologických príbehoch. Ich univerzálna (transkultúrna) pôsobivosť spočíva na 
všeľudskej historickej skúsenosti uchovávanej v kolektívnom nevedomí. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Marketingová komunikácia. Stratégie budovania značky. Emócie v reklame. 
Mytologické  obrazy. Mytologické naračné postupy. 
 
ABSTRACT: There is  actual to find new innovative  methods in  marketing communications 
strategies. The  main goal is  brand positioning and  its  emotional evocation. Brand building and 
brand  managing based on archetypal  concepts  is one of contemporary  and fruitful approaches  - 
product, brand is recognised  as  mythological person. Brand is dynamical entity with is own  
mythological story. Cardinal virtues  are  transcultural effectivity of brand which is based on universal  
mankind experience .  The mythologies are objectivations of collective unconsciousness. In individual  
mind  are these universal  archetypes  bind with strong emotions. This is opportunity for brand builders 
to catch ones. 
 
KEY WORDS: Marketing communications. Brandbuilding strategies. Emotions in advertising. 
Mythological images. Mythological narrations. 
 
 

Súčasný vyspelý trh sa vyznačuje intenzívnym bojom marketérov 

o presadenie sa na čo najväčšom priestore. Tomu však bránia viaceré faktory, napr. 

presýtenie produktmi, ktoré sa veľmi málo líšia v základných funkčných benefitoch, 

čiže potenciálny konzument je vystavený nákupnému (rozhodovaciemu) stresu. 

V tom bola odlišná situácia pred niekoľkými dekádami, keď identifikácia pôvodu 

produktu bola  jasným návodom na kúpu, pretože boli veľké rozdiely v kvalite, ktorá 

závisela od technologickej úrovne krajiny producenta. Toto kritérium však 

v súčasnosti neplatí, pretože vyspelé technológie sú (vo väčšine prípadov) 

všeobecne  dostupné, resp. produkcia je umiestňovaná do tých oblastí, ktoré zvyšujú 

konkurenčnú schopnosť produktu. 

Z hľadiska konzumenta je teda nepodstatné, že produkt spĺňa základné 

funkčné požiadavky, a teda aj uspokojuje jeho základné potreby (tie boli podstatné 

pre „ekonomiku nedostatku“). Preto je marketér nútený vytvárať nové marketingové 

stratégie.1 (Týka sa to identifikácie spotrebiteľských segmentov, ktoré sú čoraz 

 
1 5 Big Trends. In: 
http://www.maketingmag.ca/magazine/current/feature/article.jsp?content=20050404_67681_67681 
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menšie, a ich potrieb, postojov, hodnôt a s tým súvisiacich životných štýlov i voľby 

komunikačných prostriedkov, t. j. ako efektívne oslovovať  daný segment.) 

Vzhľadom na silnú konkurenciu je pre marketéra prioritou nájsť také 

prostriedky, ktoré by jeho produkt (službu) čo najviac odlíšili od konkurenčného2, aby 

mu konzument v subjektívnom vnímaní prisúdil jedinečnú pozíciu prostredníctvom 

súboru podporných argumentov.3 Tie sú zamerané na benefity priamych 

konkurentov, no pozornosť sa upriamuje v prvom rade na ich emocionálny  

a osobnostný význam – súčasný konzument je ochotný akceptovať cenu, byť lojálny 

k značke, ak dokáže vyjadriť jeho predstavy o jeho osobnosti, definovať jeho sociálnu 

a ekonomickú pozíciu v rámci relevantnej sociálnej a kultúrnej komunity. Konzumácia 

produktu je teda významným  typom symbolického a kultúrneho rituálu. 

Značka (brand) je inkorporáciou tohto symbolického používania, symbolických 

funkcií produktu. Uvedomujúc si tento posun, čoraz väčší dôraz sa kladie na 

psychologické, sociologické a kultúrne aspekty konzumácie, a to predovšetkým vo 

vzťahu k propagačným nástrojom (reklame). Redukcia (predovšetkým) vizuálnych 

posolstiev na emócie vyžaduje nové prístupy k skúmaniu komunikačnej efektívnosti 

a zameranie sa na dominantný cieľ, aby sa značka v cieľovom publiku dostala na 

pozíciu „top in mind“ (maximalizovanie  „brand saliency“ – t.  j. aby sa pri uvedomení 

si určitej potreby v mysli objavila naša a nie konkurenčná značka a aby táto 

salientnosť  bola trvácna).4

Emócie sa však vo vzťahu k značke5 oveľa ťažšie konceptualizujú, na rozdiel 

od kvantifikovateľných postojov (hoci obsahujú emocionálne zložky). Postoje 

a názory na reklamné vizuály (napr. vo vybranej vzorke v pretestoch) sa ukázali ako 

nespoľahlivé pri predikcii reakcií reálnych konzumentov, pretože vychádzali 

z racionalistických modelov spotrebiteľského správania i rozhodovania a z 

„centrálneho“ spracovávania reklamy (t. j. „how advertising and brands work“). 

V posledných dvoch dekádach vznikla tendencia hľadať nové, netradičné 

postupy. V podstate sa tým potlačila predstava, že medzi reklamným zásahom 

a priamym i nepriamym ekonomickým efektom (zvýšeným predajom, zmenou imidžu 

značky či marketéra atď.) jestvuje priamy súvis. 
 

2 Brand Positioning. In: <www.gfk.si/eng/2_3_brand_pos.php.>  
3 WHITE, S. D.: Brand Positioning – Brand Image. In: <http://ezinearticles.com/?Brand-Positioning–
Bramd-Image&id=20713> 
4 RIES, A. – TROUT, J: Positioning: The Battle for Your Mind. New York: McGraw – Hill 2001. 
5 Emotion in Advertising. In: 
<www.ciadvertising.org/studies/student/98_fall/theory/weirtz/Significance.htm> 

 244

http://www.gfk.si/eng/2_3_brand_pos.php


(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 4: MÉDIÁ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

                                                

Marketingoví praktici začali akceptovať názor, že k analýze značky a jej 

účinnosti môže prispieť aj neurobiológia. Na jej základoch sa konštituoval 

neuromarketing6. Rovnako sa rozšírilo spektrum matematických modelov 

konzumentského správania, ďalej multidimenzionálne škálovacie postupy pri 

zisťovaní výkonnosti značky (brand matrics), imidžu značky atď. 

Porovnaním napr. výsledkov exploračných metód a použitia metódy 

magnetickej rezonancie pri vnímaní emocionálneho prežívania reklamy sa zistilo, že 

hoci probanti sa slovne vyjadrovali k predloženej reklame negatívne, záznamy 

aktivity poukazovali na silne pozitívne emocionálne prežívanie. Podobne aj reakcie 

na chuť Coca-Coly a Pepsi (hodnotenie naslepo) ukázali obdobné diferencie (v 

prospech Pepsi)7. Avšak ak hodnotitelia boli oboznámení s tým, o akú značku ide, 

reagovali v zmysle väčšinového postoja: „CC je predsa celosvetová jednotka!“ 

Pomerne dlhú tradíciu v skúmaní pôsobenia reklamy na vnímateľa má výskum 

možností pôsobenia na nevedomie. Je tu tradícia klasická, psychoanalytická 

(freudovská), a tradícia, do ktorej sú včlenené aspekty kulturologické, sociologické, 

religiózne... Je to tradícia jungovská.8 Centrálnymi prvkami, ktoré prenikli do 

marketingu, boli koncepty archetypu, komunikačných rituálov a mytologickej podstaty 

mediálnych posolstiev. V severoamerickom marketingu sa jungovské koncepty mohli 

v širšom meradle etablovať predovšetkým vďaka obľube mýtov, mytologických 

interpretácií skutočnosti a vďaka potrebám mytologických konštrukcií, a to napriek 

pragmatickej orientácii tejto spoločnosti. Avšak vzhľadom na prijímateľa (marketéri) 

bolo potrebné, aby sa filozofické konštrukty zjednodušili. Tak vznikli početné 

koncepcie, ktoré majú spoločné iba to, že sa odvolávajú na Jungove texty 

(koncepcie). Nárast popularity týchto koncepcií nastal koncom osemdesiatych 

a začiatkom deväťdesiatych rokov minulého storočia, hoci je tu i staršia tradícia9 

(tradícia podprahového pôsobenia reklamy – subliminálnej persuázie). 

Archetypálny marketing je založený na jestvovaní vrstiev. Vnímateľ je 

vystavený konkrétnym stimulom (napr. reklamným vizuálom, ktoré sú jednoducho 

recipovateľné a identifikovateľné). Táto vrstva je však iba nositeľkou hlbších kódov, 

 
6 Vo vyhľadávači Google nájdeme v súčasnosti viac ako 380 000 odkazov na tento pojem, pričom 
v septembri 2004 to bolo iba 8 170 odkazov. 
7 In: < www.wikipedia.org/wiki/Neuromarketing> 
8 DANSER, S.: Myths and Reality. In: 
<http://cgjungpage.org/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=40> 
9 PACKARD, V.: The Hidden Persuaders. New York: McKay 1957. 
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ktoré presahujú jeden kultúrny okruh. Sú vkomponované do kolektívneho nevedomia  

ako pravzory, stále  formy, vzorce motivácie atď. 

Toto nadindividuálne dedičstvo je stále prítomné v individuálnom nevedomí. 

Tento fakt dokazujú spontánne intenzívne neuvedomelé reakcie bez ohľadu na 

príslušnosť k špecifickej kultúre. 

Navonok by sme sa mohli domnievať, že prapôvodné formy myslenia a cítenia 

prekryl racionalizmus a dôvera k modernistickej idei pokroku. Avšak človek je 

historicky vo svojej motivácii správania ovládaný mytologicko-magickými 

tendenciami. Koná racionálne, logicky a kauzálne, ale súčasne z tejto línie vybočuje. 

Toto vybočovanie sa prejavuje v priam impulzívnej potrebe tvoriť a konzumovať 

mytologické obrazy a príbehy, v potrebe vzťahovať sa k mýtickým hrdinom.  

Netreba sa nechať pomýliť – v súčasnej kultúre nie je menej takýchto 

mýtických hrdinov, božstiev či ritualizovaného uctievania než v antických 

a predantických dobách... 

Médiá sú vo svojej podstate identifikovateľnými producentmi súčasných 

mytologických figúr a príbehov a zdá sa, akoby táto produkcia bola čoraz 

naliehavejšia (ako keby tlak životného racionalizmu zvyšoval potrebu ventilovať tieto 

hĺbkové iracionálne atavizmy). Bez uvedomenia si týchto zdrojov by sme asi ťažko 

mohli pochopiť príťažlivosť brutality, sprítomňovanie strachov, úzkostí... 

Moderné metódy marketingového výskumu teda siahajú po takých zdrojoch 

konania, ktoré nie sú dostupné uvedomenej reflexii, sú podvedome potláčané a  

týkajú sa ego zraňujúcich alebo spoločensky neakceptovaných skutočností. 

Reklama je kvintesenciou tém a foriem, akými sa prezentujú produkty 

a značky, a to v dôsledku konštruovania panteónov božstiev a pravzorov 

všeľudských túžob. Sú tu prítomné exemplárne figúry (predstavujúce archetyp večnej 

mladosti), ideálny domov (archetyp matky, otca, istoty, ochrany, stability), detailné 

vizualizácie tváre a častí tela, obrazy neporušenej prírody a morských diaľav 

(archetyp raja)... 

V reklamných vizuáloch sa – okrem ich informačných funkcií – vyjavuje aj 

mytologická podstata človeka a jeho potreba príbehu a rozprávania. Považuje sa to 

za relikt archaických období, spôsob „ozmyslovania“ sveta, interpretácie skutočnosti 

(reťazením vizuálnych predstáv, obrazov). 
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Teda reklamné komunikáty – napriek ich utilitarite – treba považovať za formu 

metaforickej komunikácie vyjavujúcej súčasné hodnoty, ale na báze biologických 

atavizmov. 

Toto tvrdenie podporuje význam a intenzita reklamného pôsobenia – reklamný 

vizuál je aktuálne zacielený, ale jeho účinnosť je podmienená, čerpá z „archetypálnej 

dramaturgie“, z pevne stanovených motivačných schém, naratívnych foriem, 

príbehov figúr, prostredí. Všetky tieto zložky sú vyjadrením základných 

antropologických konštánt (sociálnych, biologických a kultúrnych), nadčasových 

ľudských, kolektívnych túžob, snov a potrieb. 

Sú to túžby večné, ale v podstate nesplniteľné. Reklama však ponúka ich 

„splniteľnosť“ – možnosť dosiahnuť šťastie, mladosť, lásku, moc, obdiv. 

Hyperrealizmus mediálnych obrazov prekonáva zdanlivosť, vedomie nereálnosti 

a rozprávkovosti. Mýty sa obrazmi „nedemaskujú“, naopak, definujú sa ako  

„skutočnejšia skutočnosť“. 

Budovane značky (brand building)10, ale aj udržiavanie pozícií značky (brand 

managing), resp. prebudovávanie značky (brand rebuilding) je zložitý a mimoriadne 

nákladný proces. Netýka sa ani tak základných charakteristík produktu, ako skôr 

sformovania emocionálneho vzťahu medzi značkou a konzumentom. Cielenú pozíciu  

dosiahnu tie značky, ktoré dokážu postihnúť nie tie túžby, potreby, ktoré sú aktuálne 

a uvedomované, ale ktoré sú iba tušené, sú „zasunuté“ v individuálnom 

a kolektívnom nevedomí.  

Značka v tomto zmysle predstavuje zosobnenie týchto túžob, ich 

materializáciu. Značka je účinná vtedy, ak vystupuje ako „persona“, osoba, ktorá 

vyvoláva predstavy o určitých vlastnostiach, schopnostiach, temperamente atď., čiže 

v povedomí vnímateľa má znaky (napriek tomu, že to nie je fyzická bytosť) osobnosti, 

a to celkom jasne identifikovateľné – vníma sa napr. jej fyzická sila, kultivovanosť, 

duchovnosť, razantnosť, erotická príťažlivosť... 

Tieto vlastnosti sa, prirodzene, musia komunikačne prezentovať. Ideálnym 

prostriedkom je prezentácia prostredníctvom rôznych druhov vizuálnych tematizácií – 

ľudských figúr (typov) a prostredí, v ktorých je značka zasadená (zobrazená). Ľudské 

figúry majú pri priťahovaní pozornosti k značke a navodení motivácie ku konzumu 

neoceniteľnú hodnotu: zakotvujú argumenty a tvrdenia do konkrétneho obrazu, 

 
10 DUNN, M. – DAVIS, S. M.: Building the Brand Driven Business. San Francisco: Jossey-Bass 2002. 
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komunikačne priťahujú (u vnímateľa vyvolávajú automaticky pozornosť, pretože 

ľudské telo má životne maximálnu hodnotovosť) a navyše umožňujú fakticky 

nekonečné množstvo variácií (čím sa zabraňuje recepčnému nasýteniu). 

Najväčšou prednosťou ľudských figúr je, že dokážu reprezentovať (a značke 

atribuovať) nie jeden, ale celé súbory archetypov. Sú to súčasne archetypy hrdinu 

(slobody), dominantného samca, nesmrteľnosti, odvahy atď. 

Archetypy zakomponované v značke a jej vizuálnom spracovaní sú 

podvedome spracovávané preto, že sa odvíjajú z nevedomia (generačne 

odovzdávaných mytologických a rozprávkových príbehov – ale aj novodobých 

príbehov, ktoré sú odvodené zo starších: napr. Spartakovo povstanie, Sofiina voľba, 

Portrét Doriana Graya, Tolkien, Spielberg atď.).  

Veľmi častým vizuálnym archetypom pri komunikácii značky je more/voda. Je 

projekciou čistoty, nekonečnosti, metaforického návratu do prapôvodného živlu, 

v ktorom sa zrodil život (najčastejšie sa takto tematizujú kozmetické produkty). 

Súvis medzi produktom, jeho profiláciou a témou (voda, more, modrá atď.) pri 

vytváraní emocionálneho vzťahu k značke je viac ako voľný. Vo väčšine prípadov je 

to otázka konštruovania významov a asociácií. O sile archetypov vo vzťahu k trhovej 

pozícii značky najlepšie vypovedá Marlboro a jeho Marlboro Man11 – je to „archetyp 

archetypov“, zosobňujúci najhlbšie túžby po slobode, návrat rajskej „predcivilizácie“, 

nomádskej spoločnosti. Marketingoví analytici sa zhodujú, že táto voľba „tváre“ 

značky (brand rebuilding) sa pre Marlboro stala rozhodujúcim faktorom pozície 

značky (Marlboro bolo v dvadsiatych rokoch minulého storočia vcelku priemerne 

úspešnou značkou, ktorá sa snažila pozicionovať ako „ženský“ produkt). Až  

obrazová konkretizácia archetypu neohrozeného hrdinu (kovboj) a divej 

a neporušenej prírody vytvorili imidž značky ako mytologickej persony.12 Súčasne je 

to dôkaz, že archetypy fungujú globálne a mytológie sú užitočným nástrojom na 

presadzovanie značiek.  

Archetypy a príbehy, ktoré sú na ich základe zostavené, dokážu transformovať 

značku, povýšiť ju na kultúrnu ikonu (pričom sa potláčajú negatívne stránky produktu 

/napr. následky fajčenia/; týka sa to tiež globálnych značiek, ako je Coca-Cola, 

 
11 Tvorcom tejto ikonickej figúry bol Leo Burnet (v roku 1954). 
12 Všetky reklamné kampane spoločnosti  Philip Morris už dlhé dekády – a úspešne – využívajú tento 
archetyp („hrdina“, „sloboda“, „nezávislosť“). Pozri: The Marlboro Man. In: 
<www.npr.org/programs/morning/features/patc/marlboroman/ >.  
<www.en.wikipedia.org/wiki/Marlboro_Man.> Pozri tiež odkazy vo vyhľadávači Google. 
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McDonald’s, Starbucks atď.). Archetypálna komunikácia prekračuje hranice 

produktov – spotrebných produktov, ale aj služieb či politickej komunikácie: politik, 

ktorý sa vo svojej reklamnej kampani usiluje o náklonnosť cieľovej skupiny 

(voličstva), nevystupuje ako reálna bytosť (podobne ako popová hviezda a pod.), ale 

ako značka – má rôzne možnosti prezentovať sa v rozličných archetypálnych 

pozíciách: v archetype otca, ochrancu, partnera, charizmatickej figúry, rebela, 

bohéma atď. Archetyp môže byť prezentovaný v celej sérii rozdielnych konkretizácií. 

Tým sa značka môže „individuálne zakotvovať“, hoci je primárne obsiahnutá 

v jednom (alebo v príbuznom) všeobecnom archetypálnom obraze... 

Obvykle dochádza ku konfliktu medzi marketérom a tvorcami komunikačných 

konceptov. Je to v podstate konflikt medzi racionalizmom (vyžadovanie „tvrdých“, 

racionálnych argumentov) a kreatívnym intuitivizmom (čerpanie z podvedomia). 

Archetypy sú však rovnako reálne ako iné typy faktov, iba vyžadujú iný typ prístupu 

(intuitívny pohľad, vciťovanie). Je to náročné, pretože ratio vytvára blok (aktívny 

odpor, odmietanie) voči iným spôsobom nazerania na realitu (v danom prípade na 

predstavy, ako môže značka komunikovať).  

Tento odpor však prekonávajú poznatky o tom, aký trhový úspech 

zaznamenávajú značky, ktoré stavili na koncept archetypu. Voľba spoločnosti Nike 

prezentovať M. Jordana ako centrálnu figúru propagačných kampaní na športovú 

obuv nebola voľbou vynikajúceho športovca a jeho všeobecnej popularity, ale voľbou 

archetypu hrdinu, príbehom a rozprávaním o úsilí a úspechu (spojenými 

s postavením, obdivom, uctievaním atď.). Kúpou produktov značky Nike sa 

konzument približuje k tomuto „božstvu“, vytvára sa virtuálne spojenectvo, rozširuje 

svoju identitu o nové dimenzie. Ak by sme hĺbkovo analyzovali svetové ikonické 

značky, dospeli by sme k záveru, že všetky využívajú pri tvorbe imidžu „archetypálny 

branding“ (rôzne typy archetypálnych modelov)13: technologické firmy archetyp 

„kreátora“, výrobcovia motocyklov archetyp „rebela“, výrobcovia automobilov  

„dominátora“, výrobcovia kozmetiky „krásky“, „bohyne“, výrobcovia „zázračných“ 

liečebných prostriedkov archetyp „mága“ a pod.14 Marketingová úspešnosť (čiže 

nadviazanie komunikačného vzťahu založeného na emóciách) je však závislá od 

toho, aký archetyp a s ním spojený mytologický príbeh rezonuje, resp. je preferovaný 

 
13 Brand archetypes. <www.brand.com/arche.htm> 
14 Porovnaj: MARK, Margaret, PEARSON, Carol S.: The Hero and the Outlaw: Building Extraordinary 
Brands Through the Power of Archetypes. New York: McGraw-Hill, 2001. 

 249



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 4: MÉDIÁ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 
v danej dobe. Teda či už nie je využitý do takej miery, že dochádza k  presýteniu – 

napr. v reklamných kampaniach na rôzne typy produktov sa komunikuje 

prostredníctvom archetypu mora, typu figúry (archetyp bojovníka, sexsymbolu atď.). 

Rezonancia konzumenta je v takomto prípade nižšia (ako pri iných typoch 

komunikácie). 

Reklama, reklamné kampane založené na konceptoch pravzorov (archetypov) 

vo vzťahu k značke nie sú, prirodzene, samospasiteľné – ich prijatie je závislé od 

celého radu faktorov, z ktorých iba niektoré sú ovplyvniteľné. Ani najstarostlivejšie 

naplánovaná stratégia budovania a komunikácie značky (vrátane masívnych 

investícií) nemusí priniesť želané efekty. Konkurenčné značky sa navzájom veľmi 

pozorne sledujú a jednoducho kopírujú úspešné koncepty (vzájomne sa „hyenizujú“), 

čo spôsobuje, že značky sa čoraz menej diferencujú. Vytvorenie archetypálneho 

sveta, v ktorom sa značka pohybuje (archetypálna figurácia, mytologická narácia 

atď.), má však – na rozdiel od vecných artikulácií jej pozícií a personalizácie – tú 

prednosť, že tento svet je svetom otvorenosti. Umožňuje vnímateľovi vytvárať 

projekcie a snívať, a to predovšetkým pri vizuálnej komunikácii. Z týchto príčin čoraz 

viac silnie tendencia k preferovaniu vizuality v reklamnej komunikácii.   

Archetypy použité v reklame majú aj tú prednosť, že na takejto báze vzniknuté 

komunikáty zapadajú do širšieho sveta kultúrnej narácie (stierajú sa rozdiely medzi 

reklamnými spotmi a následnými zábavnými či dobrodružnými formátmi). Reklamné  

a filmové príbehy (ich výstavba, motívy konania, charaktery atď.) vytvárajú jeden 

celok. Má to jeden závažný dôsledok: stierajú sa hranice medzi fikciou a realitou, a to 

v záujme oslabovania vnímania manipulatívnej podstaty reklamnej komunikácie... 
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(RE)KLAMNÝ OBRAZ ŽENY 

RELIABILITY OF THE WOMAN IMAGE IN ADVERTISEMENT 
 

Petra Pappová 
 

ABSTRAKT: Príspevok sa zaoberá spôsobom zobrazovania ženskej postavy v súčasnej reklame. 
Prvá časť ponúka teoretický diskurz, v kontexte ktorého je definované postavenie ženy. Feministická 
teória (de Beauvoirová, Irigarayová, Cixousová, Kristeva) pomáha ozrejmiť používanie stereotypov v 
reklame. Teória tretej ženy (G. Lipovetsky) a štúdia O zvádzaní Jeana Baudrillarda prinášajú do tejto 
problematiky nový uhol pohľadu.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Stereotypy. Reklama. 
 
 
ABSTRACT: The article deals with the feminine figure in the current publicity. . The first part offers a 
theoretical approach to the context in which the woman moves inside of and outside of the talkative 
space. The feminist theory (de Beauvoir, Irigaray, Cixous, Kristeva) helps to understand the use of 
stereotypes in the publicity. The theory of The third woman of Gilles Lipovetsky and Seduction of Jean 
Baudrillard brings new point of view in this problem. 
 
KEY WORDS: Stereotypes. Advertising. 

 

 

Médiá hrajú dôležitú úlohu pri vytváraní pohľadu na spoločnosť. I keď pracujú 

na princípe simulakra, spoločnosť prijíma ich náhľad na svet a život ako normu, ktorá 

sa musí dodržiavať. Reklama patrí medzi najvýraznejšie mediálne fenomény, ktoré 

majú silnú moc persuázie. Tento pohľad však ani zďaleka neodráža skutočný vplyv 

reklamy na recipienta. Reklama je nielen komunikačným prostriedkom vyvolávajúcim 

nákupný stimul u potenciálneho kupujúceho, ale predovšetkým je veľmi účinným 

nástrojom pri rozširovaní ideológií. Je nespochybniteľné, že reklama preberá úlohu 

nositeľa kultúrnych hodnôt, prináša etické a estetické modely. V reklame sa 

nepredávajú len produkty, ale pod jej vplyvom sa formuje aj sociokultúrna identita 

subjektu. Preto je potrebné nielen sledovať reklamu z pohľadu estetiky reklamy, ktorá 

úzko súvisí s prácou s objektom, ale i zamyslieť sa nad dôsledkami práce so 

subjektom, t. j. nad etikou reklamy. Túto problematiku budeme vnímať najmä cez 

postavu ženy a spôsob jej zobrazovania v reklame, ako i cez všeobecné 

prezentovanie genderu v reklame. 

 
FALOCENTRICKÝ JAZYK REKLAMY 

 
Reklama je skresleným odrazom skutočnosti v pokrivenom zrkadle. Nie je 

preto vôbec prekvapivé, že náš svet, ktorý stojí na pevných patriarchálnych 
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základoch, prenáša do reklamy aj svoj jazyk. Korene tohto javu nachádzame 

v dejinách a napriek neustále silnejúcemu tlaku feministického hnutia svet čaká ešte 

dlhá cesta, kým sa dosiahne i jazyková rovnováha.  

Žena vždy zohrávala podstatnú úlohu v akejkoľvek forme umenia. Jej podoba 

v reklame sa, samozrejme, neustále mení pod vplyvom spoločenských podmienok, 

ideológií či filozofií. Je podstatné brať do úvahy i špecifickosť každej národnosti. 

Spôsob, akým spoločnosť vníma ženu, sa totiž odzrkadľuje i v reklame a médiách 

všeobecne. Reklama však nie je dokonalým zrkadlením spoločnosti. Podáva len 

skreslenú víziu (rovnako ako pokrivené zrkadlá). Chtiac-nechtiac však vytvára určité 

modely, archetypy, ktoré určujú pohľad spoločnosti na ženu. Človekom vytvorený 

konceptuálny systém vníma svet, a teda aj jeho odraz v umení a reklame, ako 

systém binárnych opozícií, stavia do protikladu dva pojmy (napr. svetlo x tma, dobro 

x zlo, muž x žena atď.). Jeden z pojmov je však zároveň nadradený nad druhý. Táto 

filozofia panovala v mysliach ľudí po celé stáročia a až dekonštruktivizmus Jacquesa 

Derridu dokázal, že „smysl v hierarchii výše stojícího pojmu závisí na jeho 

hierarchicky nižším protějšku a naopak“ 1. 

To znamená, že muž závisí od ženy, rovnako ako žena závisí od muža. S týmto 

tvrdením isto nebude každý súhlasiť, azda i preto, že kultúrne predstavy nám 

vštepujú niečo iné. Už od narodenia sme rozdeľovaní na základe úloh, ktoré máme 

plniť. Prekonanie oidipovského komplexu a uvedomenie si vlastného Ja so sebou 

prináša i prevzatie úlohy, predstavy, ktorú má spoločnosť. Na tom by ešte nebolo nič 

zlé – až na to, že tieto predstavy vytvárajú nerovnicu, v ktorej žena a všetky atribúty, 

ktoré sa k nej priraďujú, stoja na slabšej strane: 

muž ♂ > žena ♀ 

racionálnosť > iracionálnosť 

maskulinita/mužnosť > feminita/ženskosť 

plnosť, úplnosť > prázdnota, neúplnosť 

objektívnosť > subjektívnosť 

faktickosť > emocionálnosť 
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Táto nerovnica nezostala nepovšimnutá a vyvolala vlnu protestov, ktorá 

prerástla až do „nekrvavej revolúcie“, ako sa zvykne nazývať feminizmus, a následne 

sa preniesla i do reklamy.  

Ak chceme sledovať problematiku reklamy z hľadiska opozícií mužské/ženské, 

maskulinita/feminita, nemôžeme prejsť bez povšimnutia okolo psychoanalýzy 

nemeckého psychiatra Sigmunda Freuda. Napriek tomu, že feminizmus spočiatku 

Freudove teórie odmietal, jeho myšlienky boli neskôr reinterpretované a stali sa 

ťažiskovými pre teóriu feminizmu. Freud vo svojej psychoanalýze používa pojmy ako 

„ženská kastrácia“ a „závisť penisu“, ktoré si medzi ženami popularitu nezískali. 

Prevrat vo vnímaní jeho filozofie nastal až s príchodom Jacquesa Lacana, 

ktorý použil Freudove myšlienky a preniesol ich do teórie jazyka. Preto je pre 

feministickú literárnu vedu jeho teória veľmi podstatná. Lacan prepojil Freudom 

definované oidipovské štádium vývoja dieťaťa s jeho vstupom do systému jazyka, 

ktorý je podľa Lacana umelo vytvoreným systémom, prinášajúcim so sebou sociálnu 

a genderovú identitu, inak povedané, určuje rozdiely a stavia do opozície obe 

pohlavia. Lacan vo svojej teórii jazyka vychádza zo štrukturálnej lingvistiky 

Ferdinanda de Saussura, ktorý definoval jazyk ako systematickú štruktúru znakov 

vytvárajúcu význam. Znak sa podľa Saussura skladá z označujúceho 

a označovaného. Lacan vníma jazyk ako vnútený systém významov, ktorý vytvára 

našu genderovú identitu. Interpretuje gender ako sociálny konštrukt a nie ako 

vrodený atribút, ako to bolo pri biologickej interpretácii. Jazyk je podľa neho 

(v dôsledku jeho vytvárania sa v patriarchálnej spoločnosti) stelesnením 

represívneho „zákona otca“, čiže niečím, s čím sa ženy nemôžu identifikovať. Na 

druhej strane jestvujú názory, že i ženy (autorky) sa prispôsobujú mužskému jazyku, 

ktorý ich všade obklopuje. Preto mnohé ženy i dnes vnímajú sexistické reklamy úplne 

prirodzene a prijímajú ich ako príklad správania sa, ako normu, ktorú treba 

akceptovať. Tento fakt len dokazuje Lacanovu teóriu o dôležitosti jazyka pri vytváraní 

rodovej identity.  

Reklama ako spôsob komunikácie pracuje so systémom, ktorý je veľmi 

podobný konštruktu jazyka. Sociálna identifikácia a akceptovanie komunikačnej 

stratégie, ktorú reklama poskytuje, vedú k vytváraniu umelej identity v prostredí 

umelého, simulovaného sveta. Jazyk je teda pri vnímaní reklamy jedným zo 

základných znakov, a preto sa mu musíme venovať. 
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 Feministické hnutie sa snaží nájsť východisko z Lacanovej teórie, využijúc 

jeho koncepciu jazyka. Na rozdiel od Freuda a Lacana sa však zástancovia 

feminizmu nevenujú oidipovskému komplexu, ale orientujú sa na predoidipovskú fázu 

úzkeho prepojenia matky a dieťaťa. Práve v prvotnom zážitku materinskej lásky sa 

snažia nájsť odlišný jazykový systém, ktorý by sa stal konkurentom falocentrického 

výkladu symbolického jazyka.   

 Významné kroky v tejto oblasti podnikli najmä francúzske autorky Luce 

Irigarayová, Hélène Cixousová a Julia Kristeva. Luce Irigarayová poukazuje na tzv. 

„logiku rovnakého“ a kritizuje neustále sociálne uprednostňovanie mužskej entity, 

ktoré je zjavné i v dnešnej reklame. Ironizuje i Freudovu psychoanalýzu a jeho 

výrazné inklinovanie k mužskému pohlaviu. Tvrdí, že Freud sa vo svojej práci 

zaoberá len dvoma polohami: maskulinitou a jej absenciou. Otec psychoanalýzy 

opisuje feminitu len ako absenciu niečoho, a to bez toho, aby sa zamyslel nad 

špecifikami ženského pohlavia. Freud sa dôsledne venuje dôsledkom, ktoré má na 

dievča zistenie absencie penisu, no nerozmýšľa nad tým, aký vplyv má na chlapca 

zistenie, že nemá ženské prsia. Z toho jasne vyplýva, že Freud rozoberá problém len 

z jedného, mužského pohľadu, čiže využíva „logiku rovnakého“. 

 Irigarayová poukazuje na fakt, že Derridov logocentrizmus ide ruka v ruke 

s falocentrizmom. Falus funguje ako symbol maskulinity, vytvára jej identitu, ktorá sa 

v západných myšlienkových koncepciách prelína s predstavou jednotnej pravdy a 

pôvodu, s logocentrizmom.  

 Hélène Cixousová sympatizuje s Irigarayovou a zároveň prichádza 

s obhajobou programu éscriture féminine – ženského spôsobu písania. Veľmi 

významnou štúdiou tejto autorky je Smích medúzy. Autorka svojím pozitívnym 

a nadmieru metaforickým jazykom plným slovných hier nabáda ženy k návratu 

k libidóznym telesným pudom, ktoré im pomôžu „písať samy seba“. Cixousová 

predstavuje ženský spôsob písania ako snahu o popretie akejkoľvek autoritatívnosti 

a neomylnosti jazyka, no zároveň sa istým spôsobom vracia k biologizmu či 

esencializmu. Vyzdvihuje mnohovýznamovosť jazyka a jeho schopnosť konotácií 

v opozícii voči neúplnosti, ktorá sa chápala ako synonymum ženskosti. Za 

najpodstatnejšie obdobie vývoja považuje predoidipovské obdobie, ktoré je základom 

vytvorenia ženskej identity so svojou multipolárnosťou, ktorá stojí v opozícii 

voči jednotnej pravde patriarchálneho jazyka. Kritici však jej teóriu zosmiešňovali, jej 
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predstava bola považovaná za utopickú. Odporuje totiž názoru, že jazyk je vytváraný 

i sociálnou a kultúrnou realitou, a tak je nemysliteľné, aby existoval akýkoľvek iný 

jazyk mimo nej.  

Rozdiely medzi Irigarayovou a Cixousovou sa ukazujú v tom, že Cixousová 

pripúšťa predoidipovskú sexualitu aj pri mužskom pohlaví, čiže pripúšťa schopnosť 

mužov písať ženským spôsobom, zatiaľ čo Irigarayová sa skôr sústredí na 

problematiku genderu a vzťah matky a dcéry ako základu vytvorenia identity 

založenej na láske. 

V 80. rokoch vstupuje postštrukturalizmus do feministickej literárnej teórie. 

Julia Kristeva vo svojej práci Revolúcia básnického jazyka pokračuje v myšlienkach 

svojich kolegýň, i keď jej myšlienky sú menej optimistické. Kristeva rozdeľuje jazyk 

do dvoch „dispozícií“. Rozlišuje dispozíciu „semiotickú“, ktorá je výsledkom 

predoidipovskej skúsenosti, a „symbolickú“, reflektujúcu sociálne podmienky vývoja 

jazyka. „Dialogická“ interakcia medzi oboma dispozíciami vytvára jazyk, ktorý 

Kristeva chápe ako neustále sa vyvíjajúci proces, nie ako statickú štruktúru 

významov. Kristeva aplikuje svoju teóriu i na život a charakterizuje sociálnu identitu 

ako proces, ktorý sa neustále mení a nikdy nemôže byť pevne daný. Teóriu Kristevy 

ovplyvnil i ruský teoretik Michail Bachtin a jeho pojem karnevalu a paródie, ktorá 

môže dospieť k relativizácii jazyka. Dôležité sú i jeho pojmy „dialogizmus“ a 

„intertextovosť“, ktoré pomáhajú objasniť zaujímavý parodický vzťah žien 

k mužskému písaniu. Bachtin sa však nepokúša svoju teóriu aplikovať na 

feminizmus. Kristeva si ale „privlastňuje“ Bachtinove myšlienky a používa ich vo 

svojej práci. Výsledkom úvah Kristevy je, že ženy píšu intertextové texty, texty, ktoré 

vedú dialóg.  

Postštrukturalizmus znamenal pre ženy novú nádej, zároveň však svojou 

snahou o ahistorickosť prinášal problémy. Na jednej strane bolo rozbitie 

patriarchálnej logiky pre ženy prísľubom lepšej budúcnosti, no na druhej strane 

budovanie identity ako pluralitnej, procesuálnej, neurčitej bytosti oberá obe pohlavia 

o možnosť sebaprezentácie, či už v politických otázkach, alebo v umeleckých 

prejavoch. Úlohou feminizmu teda naďalej zostáva vytvoriť „strategickú“ teóriu 

identity a definovaním feministickej estetiky obhájiť miesto ženy vo svete i v umení.   

 Obdobie postmoderny teda prinieslo slobodu a neohraničenosť. Zároveň však 

otvorilo otázku jazyka širokej verejnosti. Náš svet je determinovaný jazykom 

a samotný jazyk nesie silné maskulínne črty. Ako konštatuje Simone de Beauvoirová 
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vo svojej knihe Druhé pohlavie, muž zastával v spoločnosti dominantné postavenie 

a žena bola vnímaná len ako jeho doplnok. Stačí si spomenúť na Bibliu, ktorá 

z veľkej časti formovala našu kultúru, konkrétne na Prvú knihu Mojžišovu – Genezis, 

časť Stvorenie ženy: 

„Hospodin Boh dopustil na človeka tvrdý spánok; keď zaspal, vyňal mu jedno 

rebro a jeho miesto uzavrel mäsom. Z rebra, ktoré Hospodin Boh vyňal 

človeku, utvoril ženu a priviedol ju k človeku. Nato povedal človek: 

´Toto je už kosť z mojich kostí 

a telo z môjho tela. 

Menovať sa bude mužena,  

lebo je z muža vzatá.´“2

Celá kresťanská kultúra bola teda postavená na vnímaní ženy iba ako časti 

muža, resp. človeka. To sa, samozrejme, odrazilo i pri tvorbe jazyka, ktorý je 

feministickou literárnou kritikou považovaný za „mužský“ jazyk. Jazykom sa 

prenášajú stereotypy, na ktoré sme už zvyknutí a prijímame ich prirodzene. Môžeme 

si to všimnúť i na predchádzajúcej ukážke, kde sa v samotnom texte nachádza slovo 

„mužena“, čiže je „z muža vzatá“; i jej pomenovanie je odvodené od slova „muž“. 

V niektorých jazykoch môžeme dokonca i dnes sledovať tento jazykový fenomén. 

Napríklad v anglickom jazyku má slovo man dva významy: muž a človek. Slovo 

woman (žena) je vytvorené zo slovotvorného základu man pridaním predpony wo-. 

Dvojznačnosť slova man lingvisticky vyčleňuje zmysel slova woman z jednoduchej 

rovnice: 

man = človek, muž 

woman = žena 

woman ≠ man 

žena ≠ človek 

Slovami Simone de Beauvoirovej: „Představa světa i svět sám je výtvor 

mužů.“22 A keďže svet vnímame a pomenúvame prostredníctvom slov, ocitáme sa 

uzavretí v  „mužskom“ svete. Falocentrickosť výrazu sa často prejavuje aj v reklame. 

Jazykom sa prenášajú stereotypy, na ktoré sme už zvyknutí, a tak ich prijímame 
 

22 3 BEAUVOIROVÁ, S. de: Druhé pohlaví. Praha: Orbis 1967, s. 9. 
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prirodzene. V snahe šokovať preto reklamní tvorcovia často prekračujú hranicu 

únosnosti. Zobrazovanie ženy ako objektu patrí medzi najtypickejšie formy 

zobrazovania ženy.  

   
Obrázok 1: Vizuály reklamy Ella Baché.  

Zdroj: <www.bandt.com.au/news/2a/0c026c2a.asp> a 
<www.acmp.com.au/portfolios/smetana/index.html> 

 

 Táto séria printových reklám na pleťovú kozmetiku pracuje s estetikou 

ženského tela, pričom používa klasickú paralelu žena – jedlo. Apelovanie na 

viacznačnosť apetítu degraduje ženu na sexuálny objekt.  

 

 
 Obrázok 2: Vizuály reklamy Candies. Zdroj: <sunshine33.wordpress.com/tag/soc3390/> 
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Aj tvorcovia tejto reklamy na parfum sa pohrali s dvojzmyslom, ktorý im 

prezentovaný produkt ponúkol. Zamerali sa na tvar flakónu, ktorý (už klasicky) 

pripomína falus. Hľadali východisko, ako explicitne preniesť potrebné asociácie: 

parfum ako záruka atraktívnosti, sexuálnej príťažlivosti, ako spôsob dosiahnutia 

uspokojenia vášní. Riešením je podobný tvar, ktorý má i raketa, a „náhodná“ poloha 

dievčaťa. 

 

 

 
 

Obrázok 3: Bilbord firmy ARCIMPEX. Zdroj: <www.arcimpex.cz/billboardy.htm> 
 

 

 

Tento bilbord zdobil krajnice ciest našich českých susedov, až kým ho 7. 10. 

2004 Rada pre reklamu neuznala za nevhodný. Myslím, že nie je potrebné 

vysvetľovať prečo, len je trochu záhadou, prečo si firma zaoberajúca sa kovošrotom 

vybrala práve takýto motív. Jediným dôvodom bola zrejme snaha zviditeľniť sa, čo sa 

jej aj podarilo (a možno to aj stálo za pokutu). 
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UTVÁRANIE STEREOTYPOV: POHLAVIE VERZUS ROD 

 

Pojmy pohlavie (sex) a rod (gender) sa často používajú takmer nerozlučne, 

no napriek tomu, že spolu úzko súvisia, je potrebné poukázať na diferenciu medzi 

nimi. Pohlavie chápeme ako biologickú kategóriu determinovanú prítomnosťou alebo 

absenciou určitých chromozómov nesúcich genetickú informáciu, ktoré konštruujú 

našu biologickú identitu. Definícia rodu je oslobodená od biologickej determinácie, 

pod týmto pojmom chápeme „sociálne“, resp. „kultúrne“ pohlavie. Podstatu diferencie 

pohlavia a rodu výstižne vyjadrila francúzska filozofka Simone de Beauvoirová, ktorá 

napísala v roku 1949 filozofickú esej Druhé pohlavie. Dnes sa zaraďuje medzi 

kultové diela feministickej literatúry. Zaoberá sa problematikou postavenia ženy 

v spoločnosti – od jej mytologizácie až po problematiku materstva. Simone de 

Beauvoirová poskytuje komplexný pohľad na túto problematiku i z hľadiska 

psychológie, histórie, antropológie a biológie. Odmieta rodové rozdelenie ako 

prirodzenú skutočnosť, ktorá determinuje postavenie človeka v spoločnosti na 

základe jeho pohlavia. Žena je chápaná ako kultúrny produkt spoločnosti, vždy 

definovaná vzťahom k niekomu, napr. ako dcéra, sestra, matka, milenka atď. Úlohou 

ženy je teda odhaliť vlastnú identitu, a to oslobodením sa od stereotypov, ktoré nám 

ponúka spoločnosť. Celá teória je výstižne zhrnutá vo vete: „Ženami sa nerodíme, 

ženami sa stávame.“  

„Rod je sociálnou konštrukciou, ku ktorej sa viažu pripisované alebo očakávané 

sociálne roly, správanie, ale aj predsudky, stereotypy, hodnotenia a sebahodnotenia, 

predstavy o tom, čo je a čo nie je pre ženu alebo muža správne a vhodné.“234 Len čo 

sa narodíme, náš vývoj je usmerňovaný v závislosti od pohlavnej i rodovej 

predispozície, ktorá determinuje naše správanie nielen v zmysle biologickej 

determinovanosti, ale aj podľa očakávaní spoločnosti a jej definovania mužskosti 

a ženskosti. Carl Gustav Jung odhalil vo svojich štúdiách ľudskej psychiky určité 

inštinktívne vzory správania sa – archetypy, ktoré sa podľa neho dedia z generácie 

na generáciu. Dieťa sa od prvých momentov svojho života stretáva s rozdelením úloh 

muža a ženy v domácnosti na základe binárnych opozícií, ktoré definujú muža 

 
234 CVIKOVÁ, J. – JURÁŇOVÁ, J. – KOBOVÁ, Ľ.: Žena nie je tovar. Komodifikácia žien v našej 
kultúre. Bratislava: Aspekt 2005, s. 397. 
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a ženu (sila x nežnosť; racionalita x iracionalita atď.). Archetyp sa teda v mysli 

človeka nachádza prirodzene a vystupuje na povrch prostredníctvom nevedomia. 

Vytvára určité modely, ktoré sa demonštrujú i v umení a reklame. V posledných 

rokoch sa dostáva do popredia otázka identity. S prejavmi feminizmu sa čoraz 

častejšie stretávame v súvislosti s potrebou definovania ženy a jej úlohy vo svete. 

Jedným zo základných pojmov feminizmu v kontexte definovania ženskosti je 

„inakosť“. Ako pred päťdesiatimi rokmi proklamovala Simone de Beauvoirová, práve 

„inakosť“ žien stavala ženy v dominantnom diskurze do pozície „iného“, druhého 

pohlavia, a to v opozícii k základnému, absolútnemu a prvému pohlaviu – mužskému. 

Podľa modelu, ktorý sa v základných črtách vytvára v rôznych kultúrach, ženy 

nemôžu ovplyvniť svoju prirodzenosť, inklinujú k biologizmu, neovládajú svoje telo 

ani intelekt, a tak vyhľadávajú mužskú autoritu, sú predurčené na úlohu reprodukcie 

a zachovania rodu. Pre ne je vyhranený priestor domácnosti, pocitov a rodiny. Ženy 

majú za úlohu udržať život, muži ním disponujú, ako uznajú za vhodné. Korene 

takéhoto vnímania ženy treba hľadať v dejinách ľudstva. Predstava ženy ako 

subjektu sa menila v priebehu storočí a ovplyvnila celú spoločnosť. 

 

ŽENA – OBJEKT I SUBJEKT Z(A)VÁDZANIA 

 

Žena v reklame je zrkadlením všeobecnej predstavy o žene, ktorá sa nezakladá 

na realite, ale je akýmsi mýtizovaním postavy ženy, či už v pozitívnom, alebo 

negatívnom zmysle. Profesor filozofie na univerzite vo francúzskom meste Grenoble 

Gilles Lipovetsky sa vo svojej knihe Tretia žena venuje problematike postavenia 

a vnímania ženy v spoločnosti. Rozdeľuje ženy na tri základné typy: na „prvú“, 

„druhú“ a „tretiu“ ženu.  

„Prvá“ žena je ženou v tradičných spoločenstvách alebo ženou z európskeho 

stredoveku. Je to žena ponižovaná a zároveň démonizovaná. Je to bohyňa matka, 

žena, ktorá sa v očiach spoločnosti stane ženou až vtedy, keď sa stane matkou; 

žena, s ktorou sa spájajú nadprirodzené sily; žena, ktorá sa pre svoju krásu stáva pre 

mužov nebezpečnou. Hesiodos vo svojej básni Práca a dni prezentuje mýtus o prvej 

žene Pandore, neskutočne krásnej a nebezpečnej. Z nej podľa Hesioda vzišlo 

pokolenie žien. V Grécku i v iných antických civilizáciách sa krásna žena automaticky 
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stotožňovala so zlom a nešťastím. Krása Heleny je zámienkou pre trójsku vojnu 

a krása biblických žien Salome, Sáry a Judity kráča ruka v ruke s pascou 

a podvodom. I v Biblii má fyzická krása ženy v prvom rade poukázať na nedôveru 

k takejto žene. V stredoveku je preto ženská krása chápaná ako „diablovo dielo“. 

Táto predstava pretrváva i dnes. Vžitá predstava ženy ako stelesneného hriechu 

a príčiny všetkých mravných prehreškov je i stálym aspektom reklamy 21. storočia.  

Svet a názory na krásu ženy sa menia až s príchodom renesancie. Pätnáste 

a šestnáste storočie so sebou prináša revolučné názory a zo ženy „diablice“ sa stáva 

žena „bohyňa“. Je to vôbec po prvýkrát, čo sa žena stáva esteticky nadradenou. 

Použijúc Lipovetského terminológiu, je to obdobie „druhej ženy“. Fyzická krása 

prestáva byť odrazom diabolskej moci a stáva sa symbolom krásy vnútornej. Vo 

výtvarnom umení sa obraz krásneho nahého ženského tela spája so zobrazením 

mravnej a duchovnej dokonalosti. Na obrazoch sa zachytáva najmä Venuša, ktorá je 

zosobnením nadpozemskej krásy. Nasledujúca printová reklama je spracovaná na 

intertextuálnom základe. Ako pretext poslúžil obraz Sandra Botticelliho Zrodenie 

Venuše. Jemná krása ženy pripomína porcelánovú bábiku, krehkú a zraniteľnú, 

vzdialenú a výnimočnú, takú, akým je aj produkt, ktorý ponúka.  

 

Obrázok 4: Print firmy De Beers. Zdroj: 
<http://www.debeersgroup.com/debeersweb/Diamond+Journey/Diamond+Gallery/Diamond+Pip

eline/Diamond+pipeline6.htm> 
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V novoveku nastáva ďalší obrat. Krása ženy sa nemusí nevyhnutne spájať 

s mravnosťou, má skôr estetickú a sexuálnu hodnotu. Vyzdvihovanie krásy žien a jej 

hodnoty je časté najmä v literatúre, no postupom času sa ženská krása stáva 

výhodným obchodným artiklom. Kult krásy smeruje k boomu skrášľovacích 

plastických operácií, k snahe vyrovnať sa modelkám a herečkám z filmového plátna. 

Žena je v tomto období vnímaná ako sexsymbol, femme fatale. Táto žena je 

podriadená mužovi, jej postavenie je definované postavením muža. „Druhá“ žena 

potrebuje ochranu a vedenie silnejšieho partnera. Submisívne zobrazovanie ženy 

pretrváva i v súčasnosti. Väčšinou má aspekty sexuálneho zotročovania a jasného 

definovania postavenia ženy v závislosti od muža. 

 

 

Obrázok 5: Print Schiaffo. Zdroj: <www.schiaffo.org.> 

 

Obdobie „druhej“ ženy bolo však len anticipáciou príchodu ženy „tretej“. 

Vnímanie ženy ako sexsymbolu totiž vyprovokovalo kritické hlasy a dodalo vietor do 

plachát radikálnemu feminizmu. Za posledných 50 rokov sa toho v „ženskej revolúcii“ 

udialo oveľa viac ako za dve tisícročia ľudských dejín. Možnosť vzdelávania sa, 

pracovného uplatnenia, volebné právo, sexuálna sloboda, právo na vlastné 

rozhodovanie vytvorili ženu súčasnosti, ktorá je ženou postmodernou. Nedá sa 

presne definovať, nie je možné uložiť ju do jednej škatuľky. Má mnoho tvárí, no 

spoločným znakom je možnosť akejkoľvek voľby. 

 Zobrazovanie ženy je v reklame také časté i preto, že konštrukt ženskosti a 

princíp reklamy majú k sebe veľmi blízko. Ich spoločným menovateľom je schopnosť 
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z(a)vádzania, ktorú oba javy majú. Neodolateľnosť reklamy a ženy (ak ju chápeme 

ako stereotypný rodový konštrukt so všetkými pozitívnymi i negatívnymi konotáciami) 

fungujú na identickom princípe. Stereotyp ženskosti a reklama zvádzajú recipienta 

idealizáciou jeho vlastného JA. Ako hovorí Jean Baudrillard: „Síla ženství je ve 

svádění.“245 Radikálna odnož feminizmu sa snažila dosiahnuť rovnosť s mužmi, 

získať moc, no pritom (podľa Baudrillarda) sa zabudlo na to, že tú moc už ženy 

dávno majú: je ňou práve schopnosť zvádzania. „Nepochopili, že svádění je 

ovládnutím symbolického vesmíru, zatímco moc je ovládnutím reálného světa.“256 

Baudrillard sa však mýli. Ženy na túto moc nezabudli, len odmietajú jej manipulatívny 

charakter, v dôsledku ktorého je žene prisudzovaná faloš a vypočítavosť.  

V minulosti bola reklama vnímaná pasívne, čomu bol podriadený i spôsob jej 

spracovania. Postmoderna však zvýšila nároky diváka, a preto sa stala recepcia 

reklamy aktívnejšou. Komunikácia medzi reklamou a prijímateľom funguje na 

princípe hry. Dnešný konzument vie, že cieľom reklamy je niečo predať. Reklamný 

spot je simuláciou ideálnej situácie. Žena v reklame vystupuje ako prostriedok 

zvádzania: „Zvádzať znamená zomrieť ako skutočnosť a znovu povstať ako ilúzia.“267 

Aj preto sú ženy v reklame takmer dokonalé, až nadpozemsky krásne. Ak žena 

dokonalou nie je, iste chce predať prostriedok, ktorý jej k tomu dopomôže. Čo je teda 

úlohou ženy zvodkyne v reklamnom spote? Je to vytváranie ilúzie túžby, chcenia 

a zároveň jej popieranie.  

Jedným zo základných pravidiel pri hre zvádzania je tajomstvo: „Tajemství. 

Kvalitativní vlastnost svůdnosti, to, co nemůže být vysloveno, protože to postrádá 

smysl, iniciace, to, co není vysloveno, protože se to děje.“278 Mystérium, záhada, to je 

to, čo robí ženu v očiach mužov neodolateľnou. Reklama je ideálnym médiom na 

vytvorenie tajomstva. Žena objekt obyčajne nič nehovorí, veľavýznamne sa usmieva 

a zvedavo nás sleduje na každom kroku, nielen prostredníctvom televíznej, ale aj 

printovej reklamy a neprehliadnuteľných bilbordov. Zvodkyňa nerozpráva, nechá za 

seba hovoriť vlastné telo. Implicitnosť informácií, ktoré sú prítomné v reklame tohto 

typu, vzbudzuje zvedavosť a zvyšuje jej atraktivitu. To, čo má byť prezradené, je 

prezradené. To, čo má zostať skryté, ostáva skrytým. 

 
24 5 BAUDRILLARD, J.: O svádění. Olomouc: Votobia 1996, s. 10. 
25 6 BAUDRILLARD, J.: O svádění. Olomouc: Votobia 1996, s. 12. 
 267 BAUDRILLARD, J.: O svádění. Olomouc: Votobia 1996, s. 82. 
27 8 BAUDRILLARD, J.: O svádění. Olomouc: Votobia 1996, s. 12. 

 265



(KO)MÉDIÁ (Monografia odborných a vedeckých štúdií) 
Kapitola 4: MÉDIÁ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 
Zvádzanie je hrou, v ktorej sú roly presne stanovené. Špecifickosť hry má za 

úlohu navodiť ilúziu ideálnosti. Zvádzanie ako hru treba vnímať na základe 

dialogickosti, rozhovoru medzi dvoma hráčmi. Obaja sa stavajú do pozície hráčov 

(zvádzajúci – zvádzaný). V súčasnosti sa reklama nesnaží predstierať pravdivosť. 

Karty sú už dávno odhalené. Človek však rád pristúpi na pravidlá tejto (predovšetkým 

psychologickej) hry a rád zaplatí za ilúziu.  

Táto hra je postavená na princípe rituálu, pri ktorom sa pravidlá všeobecne 

akceptujú a ich porušenie vedie k narušeniu rituálu, a teda k ukončeniu hry 

zvádzania. Rituál je v živote ľudí prítomný neustále – bez ohľadu na ideológiu, 

náboženstvo alebo rasu. Už od narodenia prijímame svoju úlohu, ktorú nám určuje 

pohlavie. Rituálnosť môžeme vnímať už od prvých chvíľ života. Automatické 

diferencovanie dievčat a chlapcov pomocou farieb je symbolickým nadobudnutím 

ženskosti alebo mužskosti ako kultúrnej identity. Dievčatám patrí ružový a chlapcom 

modrý svet. Dievčatá sú vedené k jemnosti, citlivosti, chlapci k manifestovaniu 

fyzickej sily. Prijatie rolí a stereotypov je zároveň prijatím pravidiel hry. Zvádzanie 

patrí k nim. Vychádza z uvedomenia si telesnosti a moci, ktorú so sebou prináša. 

I keď je fyzická krása žien ako symbol moci v kruhoch feminizmu popieraná, nedá sa 

prehliadnuť. Stretávame sa s ňou vo všetkých formách umeleckého i pragmatického 

zobrazovania, reklamu nevynímajúc. Rituál a stereotypnosť, ktorú nám reklama 

ponúka, vnímame prirodzene, pretože je to niečo, čo poznáme, a podvedome 

akceptujeme predstavu, ktorá sa nám ponúka.  

Mýtus krásy v reklame funguje aj opačne. Zatiaľ čo žena je zobrazovaná buď 

ako pekná, alebo ako múdra, mužova atraktivita sa hodnotí v závislosti od fyzickej 

krásy alebo finančného zabezpečenia. Tento problém explicitne zachytáva 

nasledujúca reklama na šperky: 
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Obrázok 6: Séria printov firmy Natan. Zdroj: 
<http://www.motax.com.br/trincheira/2003_10_01_arquivo.asp> a <http://natan.com/> 

 

 

 

 

 

Obrázok 7: Séria printov firmy Natan. Zdroj: 
<http://www.motax.com.br/trincheira/2003_10_01_arquivo.asp> a <http://natan.com/> 
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Obrázok 8: Printová reklama firmy Dove. Zdroj: 
<http://www.campaignforrealbeauty.com/flat4.asp?id=6909> 

 
 
 
 

 

 
Obrázok 9: Printová reklama firmy Dove. Zdroj: 

<http://www.campaignforrealbeauty.com/flat4.asp?id=6909> 
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Obrázok 10: Printová reklama firmy Dove. Zdroj: 
<http://www.campaignforrealbeauty.com/flat4.asp?id=6909> 

 
 
 

 

Obrázok 11: Printová reklama firmy Dove. Zdroj: 
<http://www.campaignforrealbeauty.com/flat4.asp?id=6909> 

 
 
 
  

 
Obrázok 12: Printová reklama firmy Dove. Zdroj: 

<http://www.campaignforrealbeauty.com/flat4.asp?id=6909> 
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Obrázok 13: Printová reklama firmy Dove. Zdroj: 

<http://www.campaignforrealbeauty.com/flat4.asp?id=6909> 
 

 

 

 
Obrázok 14: Printová reklama firmy Dove. Zdroj: 

<http://www.campaignforrealbeauty.com/flat4.asp?id=6909> 
 

 

 Umocňovanie týchto stereotypov je ešte i dnes považované za prirodzené 

a stretáva sa s pomerne pozitívnym prijatím zo strany diváka. Nájdu sa však i hlasy 

protestné, ktoré vyvolali dlho očakávanú reakciu. V roku 2004 prišla firma Dove na 

trh s kampaňou „za skutočnú krásu“, ktorá dosiahla obrovský úspech. V tomto duchu 

pokračuje i v súčasnosti a je priekopníčkou tejto idey. Odvážila sa demýtizovať ženu 

a poukazuje na drobné nedokonalosti, z ktorých robí prednosti. Tento posun v rámci 

reklamy je veľmi dôležitý. Presúva totiž ženu z polohy objektu a odhaľuje jej 
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subjektivitu, jedinečnosť. Táto myšlienka zároveň reprezentuje ducha postmoderny, 

ktorá „inakosť“ povyšuje na jednu z najvýraznejších kategórií. 

 

Simulatívna z(a)vádzajúca moc reklamy pracuje s postavou ženy ako s jednou 

z najdôležitejších ingrediencií nevyhnutných na dosiahnutie úspechu. Obdobie 

postmoderny poskytuje možnosť výberu formy zobrazovania. Záleží teda len na 

tvorcoch, či sa rozhodnú poskytnúť nám pravdivý, resp. starý známy (re)klamný 

obraz ženy.   
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ETIKA REKLAMY 

ETHICS OF ADVERTISEMENT 
 

Eva Poláková 
 
ABSTRAKT: V príspevku je naznačená istá hranica etiky reklamy, ktorej prekročením sa reklamný 
komunikát stáva pre konkrétneho príjemcu neakceptovateľným, a to v závislosti od kultúry, prijatých 
morálnych noriem, sociálnej príslušnosti a iných atribútov charakterizujúcich recipienta. Firmy ešte aj 
v súčasnosti, napriek teoretickému ekonomickému trendu zameranému na zákazníka, uprednostňujú 
vlastný zisk pred profesijnou podnikateľskou etikou a reklama sa pre ne stáva často iba nástrojom 
manipulácie so zákazníkom. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Etika reklamy. Etické kódexy. Regulácia a samoregulácia reklamy. Rada pre reklamu. 
 
ABSTRACT: The contribution hints at certain border of ethics of advertisement, which once crossed 
makes the advertisement unacceptable for particular recipient. This mainly depends on culture, 
accepted ethic standards, social classification and other attributes that characterize the recipient. 
Companies even today, despite of theoretical economical trend aimed at customer, prefer profit 
against professional business ethics and advertisement becomes just a tool to manipulate the 
customer for them. 
 
KEY WORDS: Ethics of Advertisement. Ethical Codex. Regulation and Autoregulation of Advertisement. 
Council for Advertisement. 
 
 
 
 

1.   ÚVOD 
 

     Podstatou cieľavedomej komunikácie s trhom je v súčasnosti ovplyvňovanie 

nákupného správania spotrebiteľov v záujme predaja firemných produktov, a to 

prostredníctvom marketingovej komunikácie a špeciálne reklamou. Reklama sa 

v živote spoločnosti stala jedným z neodmysliteľných prvkov životného priestoru. 

Práve preto by sme ju mali posudzovať a pýtať sa, do akej miery ohrozuje svojou  

bezlimitnou tendenciou kultúru a morálku človeka. Pokúsme sa nad týmito 

problémami spoločne zamyslieť. 

 

Názory na skladbu marketingovej komunikácie sa rôznia. V prevažnej väčšine 

odbornej literatúry sa uvádzajú ako základné propagačné nástroje tieto štyri: 

• osobný predaj, 

• podpora predaja, 

• vzťahy s verejnosťou (Labská či Kita ponechávajú anglický výraz „public 

relations“, Horáková, Křížek a Crha ho nahrádzajú termínom „publicita“), 

• reklama. 

V našom príspevku sa zameriame iba na reklamu a jej vzájomný vzťah s etikou. 
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1.1. VYMEDZENIE POJMU REKLAMA 
 

     Reklama patrí k najstarším a najrozšírenejším nástrojom ovplyvňovania 

kupujúcich, je však zároveň najdiskutovanejšou formou masovej komunikácie vo 

vzťahu k zákazníkovi. Aj napriek jej širokému využitiu v praxi sa nepodarilo 

sformulovať jednotnú definíciu reklamy. 

     V roku 1932 bola prvou cenou časopisu Advertising Age odmenená táto definícia 

reklamy: „Reklama je rozširovanie správ (informácií) o službách a tovaroch s cieľom 

ovplyvňovať utváranie, formovanie ponuky“ (Prachár, 1991, s. 18). 

     Niektoré definície reklamy sa zameriavajú viac na jej technickú stránku, iné na 

ekonomickú, ďalšie na psychologickú stránku. Nemecký autor Behrens rozumie pod 

pojmom reklama „cieľavedomú a nenútenú formu ovplyvňovania, ktorá má podnietiť 

obyvateľstvo k naplneniu reklamných cieľov“ (podľa Labská, 1998,  s. 25).  Prachár ju 

zase chápe ako „zámerné úsilie ovplyvniť predaj či nákup tovaru alebo služieb“ 

(1991, s. 90). Horňák charakterizoval reklamu veľmi jednoducho: ako „komunikačné 

pôsobenie s cieľom vyvolať kúpu alebo predaj výrobku alebo služby“ (1998, s. 36). 

     Viacerí autori vo svojich definíciách zdôrazňujú, že reklama musí spĺňať istý účel. 

Tak napr. Skowronnek hovorí: „Reklama v hospodárstve nie je vecou samoúčelnou, 

ale iba prostriedkom na dosiahnutie cieľa“ (podľa Schwalbe – Heinz, 1994, s. 8). 

Podobne v Sayffertovej definícii je zreteľný odkaz na účel: „Reklama je forma 

duševného ovplyvňovania, ktorá vedomým použitím určitého postupu dáva podnet 

na dobrovoľné prijatie, vlastné naplnenie a ďalšie zaoberanie sa cieľom, ktorý 

ponúka“ (tamže, s. 9). Sám Schwalbe ju charakterizuje takto: „Reklama je účelové 

ovplyvňovanie pomocou nenútených prostriedkov“ (tamže, s. 10). 

     Podľa zákona o reklame platného od 1. mája 2001 je „reklama prezentácia 

produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu“1.28Kotler  zase definoval 

reklamu ako „najúčinnejší nástroj budovania povedomia o existencii podniku, 

výrobku, služby alebo myšlienky“ (2000, s. 124), čím jej pôsobnosť oproti pôvodnej 

definícii z roku 1992 rozšíril aj na oblasť firiem. 

     Odhliadnuc od jemných rozdielov, všetci autori sa zhodujú v tom, že ide 

o ovplyvňovanie zákazníka s cieľom kúpy tovaru, a to buď zámerné, alebo 

 
281 § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame. 
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nezámerné, zväčša prostredníctvom prezentácie (priamej alebo sprostredkovanej 

médiami) ponúkaného tovaru a služieb. 

 

 

1.2.    REKLAMA – ZA A PROTI  
 

     Ako hovorí Prachár, dobrá reklama môže vytvárať podmienky na vyššiu úroveň 

výroby, služieb, kvality práce obchodného aparátu, ďalší rast životnej úrovne, najmä 

jej materiálnej zložky. Možno v nej vidieť jeden z faktorov rastu ekonomiky (1993, s. 

21). Na druhej strane je však potrebné vidieť a dodržiavať určité hranice obchodnej, 

marketingovej etiky, bez ktorých by mohla reklama zákazníka i poškodiť.  

Pozrime sa na úvod na  niekoľko kontroverzných názorov ,,za“ reklamu a „proti“ nej: 

 
ZA:     
Informuje spotrebiteľa o nových produktoch, čím rozširuje možnosti jeho výberu. 

Je dôležitým faktorom v rôznych sociálnych, zdravotníckych a spoločenských 

kampaniach. 

Ponúka pracovné príležitosti, čím ovplyvňuje rast štátnych príjmov z daní 

(Hanuláková, 1996, s. 75). 

Podnecuje konkurenciu, čím zvyšuje kvalitu tovarov i šírku výberu a pomáha  

zákazníkom zaisťovať možnosť voľby. 

Rozširuje výber médií (peniaze z reklamy umožňujú existenciu nezávislých médií). 

Podporuje ekonomiku krajiny, pretože najlepšie prosperujúce svetové ekonomiky sú 

tie, kde je reklama najviac rozšírená. 

Zvyšuje prístupnosť globálneho trhu pre firmy i spotrebiteľov, pretože poskytuje 

informácie o produktoch, značkách, spoločnostiach, udalostiach atď. (napríklad 

vďaka internetu a rozšíreniu viackanálovej televízie firmy oslovujú jedným spotom 

spotrebiteľov v mnohých krajinách) /Vysekalová et al., 2003, s. 39/. 

 

PROTI – reklama musí počítať s kritikou najmä z týchto dôvodov: 
Obrátila základný ekonomický vzťah, podľa ktorého dopyt ovplyvňuje ponuku, a 

akoby vytvorila nový vzťah ponuka – dopyt, čím aktívne podporuje konzumnú 

spoločnosť. 
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Psychicky manipuluje s ľuďmi a núti ich kupovať to, čo nepotrebujú alebo čo by inak 

nechceli (Remišová, 1999, s. 178). 

Moderné podniky pripravujú spotrebiteľa pomocou reklamy čiastočne o suverenitu 

(namiesto toho, aby uspokojovali potreby, manipulujú s nimi). 

Vytvára nereálne očakávania od tovaru a služieb.  
Zvyšuje ceny v dôsledku vysokých nákladov. 
U sociálne slabších jednotlivcov vyvoláva pocit, že postúpia na spoločenskom 

rebríčku, ak budú vlastniť určitý tovar (Hanuláková, 1996, s. 74). 

Podporuje predaj výrobkov neužitočných, zbytočných, ba škodlivých. 

Vytvára pseudohodnoty vedúce k duševnej a citovej prázdnote (Křížek – Crha, 2002, 

s. 44). 

Využíva podprahové vnímanie. 

Je nástrojom konzumerizmu.  

Je vulgárna, degraduje morálku tým, že poukazuje na také hodnoty, ako sú závisť, 

mamonárstvo a chlipnosť. 
Vštepuje nám postoje, ktoré sú v rozpore s morálnymi normami (ide najmä o reklamy 

na tovary poškodzujúce zdravie či reklamné kampane na kontrolu pôrodnosti 

sponzorované vládou). 

     S takouto otvorenou a ostrou kritikou možno nesúhlasiť, ale faktom zostáva, že 

problémy, o ktorých sa v súvislosti s reklamou a etikou v reklame hovorí, existujú 

a majú vplyv nielen na rozličné aspekty spoločenského života. Kritici reklamy 

upozorňujú, že reklama sa často zameriava na veľmi zraniteľné a ľahko ovplyvniteľné 

skupiny, akými sú starší ľudia či deti, že manipuluje so spotrebiteľom, zneužíva sex 

na zvýšenie predaja, prispieva k degradácii morálnych hodnôt spoločnosti. Kritika 

upozorňuje aj na to, že reklama nie je zo strany vlády dostatočne regulovaná. 

 

 

2.    REGULÁCIA A SAMOREGULÁCIA REKLAMY 
  
     Dohľad nad etikou reklamy sa dá zabezpečovať prostredníctvom priamych 

zákazov a vládnej cenzúry, ktoré sú ako prvky regulácie typické najmä pre 

moslimské štáty a autokratické režimy, cez legislatívne prostriedky i nástroje 

samoregulácie.  
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Podľa Boddewyna existuje šesť rozličných prostriedkov, ktoré môžu byť 

uplatňované pri kontrole reklamy: zákazy a cenzúra; regulovanie zo strany vlády 

(legislatíva); priemyselné a firemné normy; kritériá médií na akceptovanie, resp. 

odmietnutie reklám; verejná a trhová kontrola; samoregulácia.229

Základnú kontrolu reklamy vykonáva spoločnosť a trh, pretože reklama, ktorá 

uráža príliš veľa ľudí či príslušnú cieľovú skupinu, môže zapríčiniť, že výdavky na 

reklamu sa minuli žiadanému efektu. Dnes už aj samotní zadávatelia i 

reklamné agentúry majú formulované vlastné etické normy, kódexy reklamy, ktorými 

sa riadia. Rovnako niektoré médiá si stanovujú vlastné kritériá akceptácie objednávky 

reklamy. 

     Vo väčšine európskych krajín sa už dnes účinne uplatňuje aj samoregulácia,  

ktorá sa dá efektívne realizovať najmä na národnej úrovni. Umožňujú to dva dôležité 

faktory. Prvým je tradícia: systém samoregulácie každej krajiny musí brať do úvahy 

kultúrne, obchodné a právne zvyklosti. Druhým faktorom je príležitosť: vzťah 

samoregulácie a práva je komplementárny a samoregulácia môže byť úspešná iba 

vtedy, ak jej zákonodarná moc poskytne dostatočnú voľnosť. 

     Hlavným cieľom samoregulácie je nájsť rovnováhu medzi efektívne fungujúcim 

trhom, poskytujúcim dostatočný priestor na realizáciu pre zadávateľov reklám, 

a zabezpečením vysokého stupňa ochrany spotrebiteľa. Tam, kde zlyháva vládna 

kontrola, má byť samoregulácia nástrojom „záchrany“ trhu pred štátom. 

    Rovnako ako pri reklame i pri termíne samoregulácia sa objavuje niekoľko definícií  

a výkladov tohto pojmu. Van Driel napríklad samoreguláciu chápe ako „súbor 

súkromných  pravidiel,  vytvorených (či už v spolupráci s inými, alebo nie) tými, ktorí 

ich uplatňujú a nad ktorými vykonávajú príslušné skupiny spoločne 

dohľad“3.30O niečo užšie ju chápe Geelhoed, ktorý  ju definuje ako „záväzné 

normatívne smernice vytvorené členmi určitej skupiny...; samoregulácia je vysoko 

organizovaná a je schopná presadzovať tieto smernice, ktorých základ tvorí 

súkromné právo“ (tamže).  

     V podobnom duchu sa vyjadril aj Eijlander, ktorý presadzuje názor, že „v prípade   

samoregulácie sú sociálne skupiny zodpovedné za svoje vlastné pravidlá v určitej 

 
29 2 Ethics in Advertising [Etika v reklame]. Dostupné na:  
http://epubl.luth.se/1404-5508/2001/083/index-en.html 
30 3 The Miracle of Self-regulation [Zázrak menom samoregulácia]. Dostupné na: 
<www2.law.uu.nl/itrecht/Timetothinksmall.pdf>  
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oblasti a zároveň sú zodpovedné za realizáciu, kontrolu a presadzovanie týchto 

pravidiel“ (tamže). 

Mandelkern pod týmto pojmom rozumie „kontrolu aktivít súkromnými 

skupinami, ktoré nie sú pod priamym vplyvom verejných autorít“ (tamže). 

     Všetky tieto definície vychádzajú z predpokladu existencie súkromnej, 

organizovanej skupiny, ktorá si pre seba vytvorí isté pravidlá a dbá na ich 

presadzovanie a dodržiavanie. Efektívna samoregulácia v oblasti reklamy 

demonštruje schopnosť a  povinnosť priemyslu dokázať svoju zodpovednosť voči 

spoločnosti tým, že  bude aktívne propagovať najvyššie etické štandardy vo všetkých 

oblastiach obchodnej komunikácie v záujme ochrany verejnosti a spotrebiteľa. Vzťah 

medzi zadávateľmi reklám, agentúrami a médiami by mal zároveň akcentovať 

potrebu zodpovednosti marketingovej komunikácie. 

 

3.    ETICKÉ HRANICE REKLAMY 
      

     Etické hranice v reklame sú rovnako subjektívne, ako sú subjektívne názory na 

morálku a etické normy. Čo je považované za neetické v jednej spoločnosti, môže 

byť bez problémov akceptované v inej. Na posúdenie etickej dimenzie reklamy 

vplýva niekoľko faktorov.  

 

3.1.  PRÍKLAD BENETTONU 
 
     Pravdivosť tejto tézy preverila spoločnosť Benetton, ktorá upútala pozornosť 

verejnosti predovšetkým nekonvenčným prístupom a posúvaním hraníc etiky a 

vkusu. Po všetkých vývinových etapách reklamy (upozornenie na výrobok, jeho 

predvedenie, odlíšenie od konkurencie) vznikla reklama novej, zatiaľ poslednej 

generácie. Namiesto vychvaľovania výrobku, ktorý si treba bezpodmienečne kúpiť, je 

divákom prezentovaný vizuál, ktorý nesúvisí s produktmi firmy a ktorý si kladie za cieľ 

prinútiť človeka rozmýšľať o problematických skutočnostiach. 

V roku 1984 sa objavila prvá kampaň Benettonu; pod heslom „Všetky farby 

sveta“ bojovala proti rasizmu v mene humanizmu. Verejnosti bol prvý raz 

predstavený kontroverzný príklad humánneho posolstva. Časopis Avenue ocenil 

kampaň prvým miestom, no v Južnej Afrike časopisy pre bielych odmietli publikovať 
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túto reklamu (Horňák, Ševčák, 1993). V roku 1990 podnikol Benetton novú kampaň 

na tému farba pleti a rasa. Dve nahé bábätká, biele a čierne, sedia na nočníčkoch 

a hrajú sa. Obrázok mal obrovský ohlas. V Spojených štátoch získala táto reklama 

ocenenie Andy Award of Excellence, milánski socialisti na radnici však odmietli 

plagáty vylepiť. Po tejto kampani Oliviero Toscani, fotograf Benettonu, pochopil, že 

každý má právo na svoje predsudky a interpretácie – a tie sú a priori iné v Paríži, iné 

v Tokiu, New Yorku, Los Angeles alebo v Johannesburgu, sú odlišné v každej kultúre 

a subkultúre (podľa výchovy, náboženstva, názorov, postojov, ba i predsudkov). 

 V lete 1990, niekoľko týždňov pred vypuknutím konfliktu v Perzskom zálive, 

urobil Toscani fotografiu nekonečne zoradených bielych krížov na zelenom trávniku. 

Až neskôr si všimol medzi katolíckymi krížmi Dávidovu hviezdu. Mnohí si mysleli, že 

ju tam dostal fotomontážou. Opäť sa spustila vlna odmietavých reakcií. Žurnalisti, 

ľavicové noviny, extrémni pravičiari i kresťania protestovali. Po prvýkrát sa objavili 

argumenty, že reklama by mala byť povinne naivná. Všetci sa zhodli na tom, že 

nemá hovoriť o vojne, mieri ani o smrti. Ukázať v reklame cintorín bolo podľa ich 

názoru to isté ako využívať smrť ako tovar, čo pokladali za krajne nemorálne a 

cynické. Sám Toscani pritom nevidel na fotografii nič neetické. Preňho sa hranicou 

etickosti stala vulgárnosť a tú, podľa svojho názoru, nikdy neprekročil. 

     Aj tieto príklady dokumentujú, že odlišné kultúry, tradície, ale aj náboženstvá 

posúvajú hranice etiky rozličnými smermi. 

V tejto súvislosti môže byť zaujímavý výskum uskutočnený na švédskej 

univerzite v Lulei v roku 2001, ktorý okrem iného zisťoval, kedy je reklama vnímaná 

švédskym spotrebiteľom ako etická, resp. neetická. Respondentov požiadali, aby sa 

pokúsili definovať to, čo oni chápu pod pojmom „neetická reklama“. Tu je niekoľko 

výrokov respondentov: 

„Neetické je všetko, čo je vnímané recipientom ako nepríjemné. Využívanie 

ľudského nešťastia v reklame je neetické. Ak je reklama uskutočnená na účet niečej 

bezúhonnosti, potom je neetická. Je neetické, ak sa reklama zameriava na 

maloletých, ktorí ešte nedokážu posúdiť, čo je správne a čo nie.4 31  

 Časť výskumu bola zameraná na zisťovanie toho, ako sa posudzuje 

využívanie sexu v reklame. Ukázalo sa, že sexuálne narážky v reklame sú 

akceptovateľné, pokiaľ sú prezentované vkusne. Zaujímavé bolo tiež zistenie, že 
 

31 4 Ethics in Adverising [Etika v reklame]. Dostupné na:  
<http://epubl.luth.se/1404-5508/2001/083/index-en.html> 
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ženy sú tolerantnejšie k mužskej nahote v reklame než muži. Staršie ženy zaujali 

podstatne negatívnejšie stanovisko k zjavným sexuálnym apelom v reklame než 

muži. V rámci skupinového rozhovoru bol vyslovený názor, že ak sa nebude 

kontroverznej reklame venovať dostatočná pozornosť, môže to viesť k posúvaniu 

hraníc toho, čo je pre spoločnosť prijateľné. Zároveň však panuje zhoda v názore, že 

je veľmi zložité vytvoriť všeobecne platné pravidlá regulácie reklamy, keďže vnímanie 

jej etickej dimenzie je subjektívne a nie je jednoduché určiť, ktoré prvky použité 

v reklame ju robia nekultivovanou. Navyše veľké množstvo reklám odráža rôzne 

národné etické normy, ktoré komplikujú kontrolu a reguláciu. Odborníci sa však 

zhodujú minimálne na týchto faktoroch, ktoré určujú etický rozmer reklamy: kultúra 

(tradície), náboženstvo, miera vulgárnosti, otázka vkusu, pohlavie, vek, konkrétny 

spotrebiteľ. 

3.2.  REGULÁCIA PROSTREDNÍCTVOM RADY PRE REKLAMU 
     

     Rada pre reklamu bola založená v marci 1995 ako nezávislý samoregulačný 

orgán v oblasti reklamy. Prvé sťažnosti však začali prichádzať až po prvom roku jej 

pôsobenia.  

Na grafe, ktorý sme vytvorili zo záznamov Rady pre reklamu SR, môžeme 

názorne porovnať počet podaných sťažností a pozitívnych nálezov. 

 

Graf 1: Počty sťažností a počty pozitívnych nálezov v Rade pre reklamu SR 
v období rokov 1996 – 2004. 
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Evidentný je stúpajúci trend podávania sťažností. Oproti roku 1996 vzrástol ich 

počet takmer štrnásťnásobne. Podrobnejšia analýza ukázala, že najviac reklám, 

ktoré porušovali jedno alebo hneď niekoľko ustanovení kódexu a proti ktorým musela 

arbitrážna komisia zakročiť, sa objavilo v novinách a časopisoch. Tento jav je 

spôsobený nepochybne aj tým, že pred rokom 1995 Slovenská republika nemala 

žiaden samoregulačný orgán, na ktorý by sa mohol spotrebiteľ obrátiť, činnosť Rady 

pre reklamu sa dostávala do povedomia verejnosti len veľmi pomaly a občania začali 

až postupne využívať možnosť zakročiť proti neetickej reklame aspoň podaním 

sťažnosti. Na druhej strane percento oprávnených sťažností vo vzťahu k celkovému 

počtu sťažností z roka na rok klesá. Táto skutočnosť môže mať dve príčiny. 

Spotrebitelia ešte stále nie sú schopní rozlišovať medzi neetickou reklamou 

a reklamou, ktorá je nevkusná, no neporušuje žiadne ustanovenie, a teda arbitrážna 

komisia proti nej nemôže zasiahnuť. Druhá príčina je z hľadiska dodržiavania 

etických zásad významnejšia. Klesajúca tendencia pozitívnych nálezov totiž 

naznačuje, že tvorcovia reklám si pomaly začínajú uvedomovať nevyhnutnosť 

dodržiavania etických princípov vyžadovaných verejnou mienkou, potrebu vytvárať 

reklamné výpovede so zreteľom na morálne cítenie spoločnosti a tiež nevyhnutnosť 

reklamy reflektovať podstatné morálne zásady príjemcov v priestore a čase. 

 

3.3.  KONTROVERZNÉ PRÍKLADY PREZENTOVANEJ REKLAMY 
 

Pre porovnanie uvádzame dve reklamy realizované agentúrou Wiktor/Leo 

Burnett, na ktoré bola podaná sťažnosť v rovnakých ustanoveniach bodov kódexu, 

konkrétne išlo o bod 3.2. časť I. a bod 1.1. časť II., v ktorých sa uvádza, že „reklama 

musí byť slušná a čestná a musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči 

spotrebiteľovi; reklama nesmie obsahovať také tvrdenia a vizuálne prezentácie, ktoré 

by porušovali hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti, 

predovšetkým prezentácia ľudského tela musí byť uskutočnená s plným zvážením jej 

vplyvu na všetky typy spotrebiteľov“5.32

     V prvom prípade šlo o sťažnosť na bilbordovú kampaň distribútora prezervatívov. 

Reklama bola spracovaná nastriekaním sloganu „Na tvare záleží“ na pozadí pôvodne 

čistej plochy; pod sloganom bol v strede bilbordu umiestnený grafický symbol – 
 

32 5 Etické zásady reklamnej praxe platné na území Slovenskej republiky. Dostupné na:  
<http://www.rpr.sk/start.htm> 
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kosoštvorec postavený v smere uhlopriečky s čiarou v strede. Podľa názoru 

sťažovateľa išlo o urážku mravného cítenia občanov, ohrozenie zdravého vývoja detí 

a mládeže s prejavmi sexizmu. 

Agentúra Wiktor/Leo Burnett Group vo svojom stanovisku uviedla, že bilbord 

neporušuje normy slušnosti a mravnosti. Svoje tvrdenie opiera o skutočnosť, že 

sporný symbol kosoštvorca má dva hlavné významy. Je to symbol plodnosti, 

používaný v ľudskej kultúre už pred 7000 rokmi, a zároveň je aj medzinárodným 

symbolom znamenajúcim „vstup“. Podľa názoru agentúry kampaň neohrozuje dobré 

meno reklamy. 

Arbitrážna komisia hodnotila použitie predmetného motívu, zvažovala jeho 

využitie v konkrétnom kontexte. Originalita v reklame by podľa názoru členov komisie 

mala vyvolávať diskusiu, nie pohoršenie verejnosti, inak kampaň poškodzuje dobré 

meno reklamy. Väčšina výhrad súvisela aj s využitím nevhodného média – bilbordy 

komunikujú s verejnosťou bez toho, aby ich občania museli aktívne vyhľadať. 

Neumožňujú presnejšie cielenú komunikáciu a zasahujú verejnosť plošne. Komisia 

napokon sťažnosť uzavrela konštatovaním, že realizáciou kampane došlo 

k porušeniu kódexu. 

     Druhá sťažnosť bola podaná na bilbordy „Úplne bez“ spoločnosti Quatro. 

Sťažovateľ tvrdil, že ľudská nahota má byť právom chránená zdravou a prirodzenou 

hanblivosťou, čo  tvorcovia tejto reklamy porušujú, aby upútali pozornosť.  

 Reklamná agentúra Wiktor/Leo Burnett vo svojom stanovisku uviedla, že na 

daných vizuáloch nejde o prezentáciu nahoty, a to z dvoch dôvodov: (1) všetky 

intímne miesta sú dôkladne vyretušované (t. j. na vizuáloch vôbec nie sú) a (2) 

miesta, ktoré sú vyretušované, sú aj prekryté červeným obdĺžnikom alebo textom. 

 Arbitrážna komisia sa v diskusii zhodla, že na vizuáloch sa nenachádzalo nič, 

čo by bolo neslušné, čo by porušovalo normy slušnosti a mravnosti, propagovalo 

sexualitu alebo zobrazovalo nahotu nevhodným spôsobom. 

 
4.   ZÁVER – HĽADANIE ETICKÝCH HRANÍC V REKLAME 

 
     Ako sme už spomenuli, absolútne hranice etiky v reklame sa nedajú a ani nemôžu 

nájsť z dôvodu kultúrnej diverzifikácie spoločnosti. Predsa však uvádzame niekoľko 
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formulácií, ktoré akoby platili pre slovenský reklamný priestor. Získali sme ich na 

základe analýzy pozitívnych nálezov Arbitrážnej komisie RPR: 

• Reklama sa nepovažuje za klamlivú či zavádzajúcu, ak sa informácia, ktorú 

zadávateľ o svojom produkte spotrebiteľovi neposkytol, stala na Slovensku bežnou 

praxou. 

• Pri použití superlatívu („naj-“) je nevyhnutné zvážiť cenové a iné podmienky 

poskytovanej služby, a to s ohľadom na všetky skupiny existujúcich či potenciálnych 

spotrebiteľov. V opačnom prípade je reklama považovaná za klamlivú. 

• Reklama sa považuje za zavádzajúcu, ak je zveličovanie neprimerané. 

• Humor v reklame je žiaduci, hranica znižovania ľudskej dôstojnosti je však 

prekročená vtedy, ak je zveličenie neprimerané. 

• Originalita v reklame by mala vyvolávať diskusiu, nie pohoršenie – v takom 

prípade už totiž prekračuje hranicu všeobecných noriem slušnosti a mravnosti. 

• Posúdenie reklamy ako neetickej, a to najmä v súvislosti s prezentáciou ľudského 

tela, závisí vo veľkej miere od zvoleného média (napríklad bilbordy ako médium 

neumožňujú presnejšie zacielenie komunikácie a zasahujú verejnosť plošne). 

• Za neetické sa nemôže považovať vizuálne zobrazenie nahoty v prípade, ak 

intímne časti sú vyretušované či inak prekryté. 

• Reklama neporušuje všeobecné normy mravnosti a slušnosti, ak prezentuje 

produkt a nahota ľudského tela nie je zobrazovaná bez súvisu s produktom a 

bez vzťahu k nemu. 

• Hranica spôsobilosti reklamy privodiť ujmu konkurentom je prekročená, ak 

k asociácii, ktorá poškodzuje dobré meno konkurenta, vedie viacero náznakov  

súčasne použitých v reklamnej výpovedi. 

• Reklama sa nepovažuje za neetickú, ak je zveličenie použité v reklame jasne 

čitateľné. 

• Pri posudzovaní reklamy, ktorá by svojím stvárnením mohla viesť k násilným 

činom alebo by takéto činy popularizovala, sa za najpodstatnejší považuje efekt, aký 

takáto reklama vyvoláva. 

• Reklama nenabáda na násilné činy v prípade, ak sa v komunikácii využíva 

parafráza slovného spojenia bežne používaného v slovenskom jazyku. 
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VÝZNAM SEBAZNAČKY 

MEANING MYSELF-MARKS 
 

Daniela Kollárová 

 
ABSTRAKT: Značka ako nástroj identifikácie prekonala storočia (v počiatkoch označovala vlastníctvo, 
neskôr pôvod, kvalitu, dnes vytvára výrobkom charizmu a spotrebiteľovi prináša status). Až dodnes 
plní takmer tie isté úlohy: identifikuje, chráni, segmentuje a komunikuje. Pri vnímaní značky človeka 
nemusíme poznať detaily z jeho života. Stačí vnímať hodnoty ukryté za značkou. Na základe 
zohľadnenia špecifík „značkovania seba samého“ sa dostaneme k týmto tvrdeniam: značku samého 
seba môže vytvoriť iba konkrétny človek, ktorý je bytostne zviazaný so značkou, značka človeka sa 
nedá nijakým spôsobom kúpiť či previesť na inú osobu, najmä pri sebaznačke je dôležité, aby sa dala 
ľahko vysloviť a zapamätať.   
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Značka. Človek. Licencia. 
  
 
ABSTRACT: Brand as a tool of identification has overcome centuries (in the beginnings it denoted 
possession, later origin, quality and today it creates charisma to products and it provides customers 
with status). So far it has fulfilled nearly the same tasks: it identifies, protects, segments and 
communicates. In order to perceive brand of a human, we do not have to know details from his or her 
life. It is enough to perceive values hidden behind it. By taking notice of specifics of „self-branding“ we 
will get to following statements: a brand of oneself can be created by human himself, who is 
temperamentally connected with the brand, a brand of a human cannot be in any way bought or 
reassigned to another person, especially at self-brand it is vital so that it is easily pronounced and 
remembered. 
 
KEY WORDS: Brand. Human. License. 
  
 

ÚVOD 
 

    Vo vývoji ľudstva sa značka stávala ekonomicky a právne nevyhnutným nástrojom 

rozvíjania i zachovania si vybudovaného mena v rôznych oblastiach života. Ako 

nástroj identifikácie prekonala storočia (v počiatkoch označovala vlastníctvo, neskôr 

pôvod, kvalitu, dnes vytvára výrobkom charizmu a spotrebiteľovi prináša status). Až 

dodnes plní takmer tie isté úlohy: identifikuje, chráni, segmentuje a komunikuje.  

 

 

ZNAČKA A JEJ HODNOTY 
 

Značka môže byť vyjadrená menom, slovným spojením, znakom, symbolom, 

stvárnená obrazom, resp. kombináciou všetkých uvedených prvkov. Viaže sa na 

produkt (fyzické predmety, služby, osoby, myšlienky, organizácie, miesta) a jeho 

odlišné funkčné a emocionálne hodnoty. Funkčné aspekty značky vyjadrujú jej 
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komplexnosť, emocionálne sú odvodené od životného štýlu a hodnôt. Spotrebiteľ 

považuje značku za dôležitú súčasť výrobku, ktorá významne prispieva k jeho 

hodnote. Značka mu umožňuje identifikovať produkty, ktoré si chce kúpiť, 

a vypovedá o ich kvalite. Vďaka značke spotrebiteľ vie, že výrobok bude mať určité 

vlastnosti alebo doplnky, stálu hodnotu a kvalitu. Značka teda poskytuje niekoľko 

výhod: je odrazom kvality, chráni pred napodobením konkurenciou a pomáha 

segmentovať trh.  

 

BUDOVANIE ZNAČKY 
 
    Značka je tvorená viacerými zložkami, ktoré môžeme zhrnúť do nasledujúcich 

skupín: poziciovanie (nastavenie hodnôt, ktoré majú byť vnímané – vrátane cenovej 

úrovne), verbálna zložka (ako značka znie, aké slovo ju reprezentuje), vizuálna 

zložka (aká je jej grafická prezentácia) a skúsenostná zložka (prísľub značky 

spotrebiteľom). Tieto zložky spolu vytvárajú identitu značky, ktorá sa šíri mediálnymi 

kanálmi (PR, podpora predaja a reklama) smerom k verejnosti (budovanie značky). 

Identita značky pozostáva z kontrolovateľných elementov značky či firmy, produktu 

alebo služby (napríklad podstata značky, poziciovanie, názov značky, slogan, logo, 

posolstvo a skúsenosť). Kontrolovateľnosť značí možnosť tvorcu značky meniť 

jednotlivé parametre. Identita má rôzne príznaky, napr. osobnostné črty, fyzické črty, 

meno či určitý slovník, ktorý používa. Budovanie značky predstavuje súhrn aktivít 

slúžiacich na prezentáciu značky verejnosti a jej poziciovanie v mysliach 

spotrebiteľov, komunikovanie želaného obsahu a atribútov značky. Imidž značky je 

potom obrazom, ktorý si na základe identity značky, budovania značky a osobných 

skúseností i vlastností prijímateľ sám vytvorí (ako ju sám chápe).  

 

SEBAZNAČKA 
 

    Branding osoby neznamená nič viac a nič menej ako vytváranie jasne odlíšiteľnej 

osoby a oznámenie svetu, že existuje. Značky už v minulosti zobrazovali vlastnosti 

osoby a tvorili aj projekciu človeka pri pomyslení na ne. Ku koncu 20. storočia sa 

reálni ľudia stali značkami, t. j. nielen prepožičiavali svoje meno, ale nimi skutočne 

začali byť. Vlastné meno ako značka sa stalo výsadou nielen mediálnych hviezd. 
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Každý človek si odvtedy mohol uvedomiť svoju hodnotu a možnosť budovať si svoje 

meno. V bežnom živote môže mať tvorba značky význam pre každého jednotlivca – 

najčastejšie budovaním pozitívneho mena vzhľadom na potreby potenciálnych 

zamestnávateľov. U nich sa uchádzame o zamestnanie a vo vzťahu k nim 

potrebujeme, aby sme sa prezentovali v čo najlepšom svetle, poskytli o sebe výborné 

referencie, aby naše meno mohlo byť zárukou určitej úrovne výkonu 

a charakterových vlastností. Aj keď nielen ich.  

    Základným predpokladom na vytvorenie komunikovateľnej značky je definovanie 

základných atribútov, ktoré bude obsahovať. Na stanovenie maximálne odlíšiteľnej 

pozície je potrebné nastaviť niekoľko parametrov, z ktorých sa viacero zisťuje 

pozorovaním konkurencie a trhového prostredia ako celku. Poziciovanie je pri značke 

človeka založené na nasledujúcich informáciách, ktoré sa pretavia do pozičného 

vyhlásenia: meno, kontaktné údaje, benefity (ktoré človek ponúka), silné a slabé 

stránky človeka, silné a slabé stránky jeho konkurencie, informácie, ako ľudia 

všeobecne vnímajú kategóriu, na ktorú človek upriamuje svoju pozornosť. 

Najčastejšou formou ohodnotenia značky človeka je mzda. Jej výška závisí od 

vzdelania, aktivity v práci, pracovných výsledkov, dĺžky pracovného pomeru, 

správania sa či úspechov firmy. Svoju cenu si nositeľ značky bežne stanovuje na 

základe svojich požiadaviek a možností firmy. Na základe zohľadnenia špecifík 

„značkovania seba samého“ sa dostaneme k týmto tvrdeniam: značku samého seba 

môže vytvoriť iba konkrétny človek, ktorý je bytostne zviazaný so značkou, značka 

človeka sa nedá nijakým spôsobom kúpiť či previesť na inú osobu, najmä pri 

sebaznačke je dôležité, aby sa dala ľahko vysloviť a zapamätať.   

 

SEBAZNAČKA A MÉDIÁ 
 

V blízkej budúcnosti sa očakáva úbytok klasických nemanuálnych pracovných 

pozícií a zmena systému práce. Očakáva sa režim práce na báze „voľných agentov“, 

ktorí budú ponúkať svoje know-how potenciálnym zamestnávateľom. Ich práca bude 

mať skôr projektový charakter a zamestnávaní budú na krátky čas, počas ktorého 

budú nútení naplno využiť svoje schopnosti a okamžite ich dopĺňať a rozvíjať. Aby 

boli schopní predať sa, bude pre nich nevyhnutné vytvoriť si značku (značku samého 
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seba), ktorá ich bude reprezentovať pri častých rokovaniach s budúcimi 

zamestnávateľmi. Politik, herec, moderátor a ďalší pracujú na tejto báze už teraz.  

 
ZÁVER 

 
Značky pomáhajú orientovať sa v uniformite. Aj značka človeka má plniť 

rovnakú funkciu. Berie na seba symbolickú hodnotu človeka a reprezentuje ho aj bez 

jeho fyzickej prítomnosti. Niekedy stačí vysloviť jeho meno a okamžite si vybavíme 

fyzické znaky aj očakávané reakcie, ktoré môžu nastať pri podnetoch. Pri vnímaní 

značky človeka nemusíme poznať detaily z jeho života. Stačí vnímať hodnoty ukryté 

za značkou.  
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UMENIE POSTAVENÉ NA HLAVU 
„UPSIDE DOWN ART“ ADVERTISEMENT CLIP 

 
Ľubica NAGYOVÁ 

 

ABSTRAKT: Príspevok je zameraný na médiá ako súčasť vizuálnej reklamy, na umeleckú tvorbu 
(s netradičným názvom). Skutočne ide o artefakt predstavený v polohe obrátenej o 180˚, aby umožnil 
nové, netradičné aspekty vnímania takto prezentovaného artefaktu. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Vizuálna reklama. Mediálny nosič. Umelecká tvorba. Artefakt. Netradičné 
vnímanie. Prezentácia. 
 
ABSTRACT: The paper with the medias as a part of an visual advertisement of an artistic work with 
a non-traditional name of and a propagation of this advertisement. Here the artefact is really turned 
over 180 ° in order to enable new, non-traditional aspects of perception of the presented artefact. 
 
KEY WORDS: Visual Advertisement. Media Device. Art Work. Artefact. Non-traditional Perception. 
Presentation. 
 
 

1. ÚVOD 
 

Aké sú vzťahy medzi človekom (jedincom) a jeho okolitým prostredím? Ako 

vnímame toto prostredie? Môže ovplyvniť naše osobné správanie? Človek, ktorý má 

osobnú a sociálnu minulosť, je inteligentný organizmus, ktorý citlivo reaguje na 

priestorové vzťahy svojho okolia, a to skôr, ako by mal byť konfrontovaný so 

spoločenskými príkazmi, ktoré ho štruktúrujú. Z humánneho hľadiska možno 

poukázať na pôsobivú voľbu priestoru ako na schopnosť identifikovať sa s objemami, 

ktoré človeka obklopujú. Možno konštatovať, že náš priestor je orientovaný. Táto 

orientácia vychádza z existencie dynamických osí u človeka. Ďalej je tu náš zrak, 

ktorý nám vymedzuje naše zorné pole videnia. Čo sa týka samotného priestoru, 

musíme v ňom nájsť jednoduché, ale podstatné prvky a presvedčiť sa, že priestor 

zredukovaný na jeho najjednoduchšie prejavy zostáva pre človeka vždy významný. 

 

 

2. PRIESTOROVÉ PROSTREDIE A SPRÁVANIE SA V ŇOM 
 

Fenomenologické videnie väzby prostredie – správanie sa v ňom sa týka 

priamo nášho priestoru. To znamená, že existujú vzájomné väzby medzi hmotným 

prostredím a ľudským spoločenstvom. Štruktúrovať naše prostredie znamená 

zároveň štruktúrovať procesy komunikácie, ktoré formujú základ spoločenskej 
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interakcie. Ale usporiadať hmotnú skladbu nášho prostredia znamená tiež dať mu 

určité smerovanie (vo vzťahu k nášmu individuálnemu postoju v ňom) a uvedomiť si, 

kto vlastne sme. Celú zemeguľu, resp. štát, územie regiónu alebo ohraničený 

priestor jedinca môžeme považovať za fyzický (hmotný) rámec, za ergonomickú 

danosť. Ale my posudzujeme skôr bezprostredné zorné pole človeka. Architektonický 

rámec je hmotný rámec, ktorý sa nám sprostredkúva medzi skutočným vonkajším 

prostredím a jedincom, medzi prírodou a človekom. Základné správanie sa človeka 

možno vzťahovať na charakteristiku prostredia, pričom reakcie na prostredie môžu 

byť pomerne inštinktívne, väčšinou podvedomé. Pri zhodnotení priestoru si musíme 

uvedomiť, že pri jeho vnímaní niekedy používame objemové koncepty, zabúdajúc na 

to, že je určované 3-dimenzionálnymi súradnicami (x, y, z). 

 

Táto základná znalosť o predmetoch prostredníctvom vnímania, 

prechádzaním od jedného objektu k druhému, je prechod, ktorý ovplyvňuje náš 

úsudok v priestorových podstatách (úsudok o ich formách, o ich konfiguráciách, o ich 

proporciách a ich dimenziách). Posudzujeme vzťah medzi človekom, jeho veľkosťou, 

jeho videním, jeho schopnosťou vnímať priestor a rôzne spôsoby hmotného 

usporiadania priestoru, čo je v podstate podvedomé vnímanie ľudskej mierky. 

Väčšina architektov pripisuje mierke veľkú dôležitosť. Napr. veľký nemecký 
architekt Walter Gropius považoval mierku spolu s formou a farbou za 
rozhodujúce determinanty designu. 

Niektorí teoretici tvrdili, že mierka je vzťah medzi skutočnosťou a kresbou, 

ktorá tento vzťah zobrazuje  (M = 1:100, M = 1:1 000 ). Veľkosť objektu sa pri pohybe 

pozorovateľa mení, ale mierka je vždy konštantná, lebo objekt je stále spojený s 

dimenziami pozadia, na ktorom sa nám vynára. Čiže konštantná veľkosť objektu je 

vedľajším produktom konštantnej mierky nášho vizuálneho sveta. 

 

 

3. BUBLINA – OSOBNÝ PRIESTOR 
 

Ak proklamujeme naše bytie dôkladne, zvnútra, tak pozorujeme, že zažitá 

skúsenosť vo vnútri tela samého, bez exteriority, nás uisťuje, že naše bytie môže byť 

len guľaté. Niektorí vedci predpokladali existenciu bubliny, iní existenciu nepretržitej 
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ulity. Existovala predsa ulita vlastného tela. Vieme, že každý živý tvor má svoje 

fyzické (hmotné) hranice, ktoré ho oddeľujú od vonkajšieho prostredia, ale iba 

v krátkej vzdialenosti od vlastného tela. Tak si uvedomujeme, že krúžením pažami 

alebo nohami vytvárame kruhový priestor. Tento priestor má znaky skutočného 

hmotného priestoru, ktorý možno v psychologickej skutočnosti pomenovať ako zónu, 

ktorá definuje náš vlastný, osobný priestor. 

 

 

4. ORIENTOVANÝ (USMERNENÝ) PRIESTOR 
 

Príslovkové určenie miesta (na) obsahuje v sebe rozlišovanie niečoho hore 
a dole, jednoducho orientovaný priestor. Pravouhlý priestor je v podstate stvorený 

dynamickými osami človeka, ktoré nám umožňujú vytvoriť pozoruhodný súradnicový 

systém. Naša citlivosť na zemskú príťažlivosť nám dáva bezprostredné vedomie 

vertikálnej osi, pocit uvedomenia si skutočnosti „byť hore“ alebo „byť dole“. 

Horizontálna os je os pri normálnej chôdzi vpred, os pohybu v priestore na 
rovine, ktorá značne posilňuje naše horizontálne vnímanie. Priečna os 

(transverzálna), resp. os sprava doľava, umožňuje vertikálnej rovine ľudského tela 

stabilizovať jeho existenciu. Rovnováha zabezpečuje pocit stability. Horizontálna 

línia, horizont, je paralelná s touto osou. Tieto tri osi reprezentujú základnú 

charakteristiku človeka. Tri osi súradnicovej sústavy formujú trojdimenzionálny kríž, 

ktorý si človek uvedomuje, nech sa nachádza kdekoľvek. Nahradením týchto osí 

zvislými rovinami vytvoríme pravouhlú schránku (škatuľu). Pravouhlá škatuľa je 

odrazom fyzickej a mentálnej štruktúry človeka. 

 

 

5. GUĽA (BUBLINA) ALEBO KVADRÁT (ŠKATUĽA) 
 

Je známe, že chyže nomádov majú zaoblené tvary (stan, jurta, iglu, vigvam, 

jaskyňa), ktoré vo vizuálnom zmysle nie sú uzavreté. Guľa nás neuzatvára tak ako 

kubus, guľa sa snaží zhmotniť našu bublinu, naše ja, ale kubus je formovaný 

rovinami, ktoré sú v opozícii voči našim dynamickým osiam, teda nás uzatvára. 
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 ZÁVER 
 

Aký vplyv má na nás bublina? 

Sme zajatcami našej pravouhlej škatule? 

 

Napríklad u Indiánov si môžeme všimnúť, že všetko, čo majú okolo seba, má 

okrúhly tvar, pretože všetko má v dôsledku pôsobenia kozmických síl guľatý tvar. 

Nebo je guľaté a samotná zemeguľa má tvar lopty. Guľaté sú i hviezdy. Veľmi silný 

vietor má tvar tornáda. Vtáctvo si robí hniezda do kruhu. Slnko a Mesiac sú guľaté. 

Ale civilizácia už dala aj Indiánov do hranatej škatule, preto hovoria, že im odišla sila 

a pomaly umierajú... 

Pravouhlá škatuľa, ako už bolo spomenuté, je odrazom fyzickej a mentálnej 

štruktúry civilizovaného človeka. Je v samotnej povahe človeka vytvoriť si priestor 

v tejto forme. Bolo by vhodné preskúmať, či pravouhlé priestory jestvovali (popri 

bubline) vo všetkých kultúrach ľudstva a či boli vždy rovnaké. Je známe, že 

v primitívnych spoločenstvách neexistovali takéto priestory, ktoré by zodpovedali 

uvedenej schéme. Dôležitosť pravouhlej schránky v rámci sveta nemožno poprieť, 

a to napriek variáciám vytvoreným jednotlivými architektmi. Dve plochy (viac-menej 

rovnobežné) nám postačujú na to, aby sme ohraničili architektonický objem, t. j. 
architektonický priestor, ktorým (svojím spôsobom) začíname pre človeka 

ohraničovať prírodu. 
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PRÍLOHA A  

 

 
 

 
Obrázok A.1: Rozhodujúce základné princípy zobrazovania v priestore: proporcia, farba, 
perspektíva. 
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PRÍLOHA B  
 
 
 

Artefakt ako umenie postavené na hlavu. 
 
Pohyb ako vysúvanie jednotlivých elementov neskôr radených na seba; pootáčaním do kruhu 
vytvoria priestor s nekonečným kruhovým pohybom. 
 
CLEXANE (enoxaparinum natricum) v hematológii, injekčné striekačky nazývané „včielky“ 
(bodnú a uletia). 
 
Materiál: plast, sklo, lyko, striebro.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obrázok B.1: Artefakt 1 v statickej polohe. Autorka: Ľubica Nagyová 
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Obrázok B.2: Artefakt 1 v pohybe. Autorka: Ľubica Nagyová 
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Obrázok B.3: Artefakt 2 v statickej polohe. Autorka: Ľubica Nagyová  

 
 
 

Obrázok B.4: Artefakt 2 v pohybe (vysunutý). Autorka: Ľubica Nagyová 
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Obrázok B.5: Artefakty 1 a 2 v adícii. Autorka: Ľubica Nagyová 
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Obrázok B.6: Artefakty 1 a 2 v kruhovom pohybe. Autorka: Ľubica Nagyová 
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Obrázok B.7: Detail artefaktu CLEXANE. Autorka: Ľubica Nagyová 
 
 

 
 

Obrázok B.8: Detail artefaktu CLEXANE. Autorka: Ľubica Nagyová 
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PRÍLOHA C 
 
BOUTIQUE „Victor and Rolf“ 
Milano, Via Sant´ Andrea 
2005 
 

Dizajn interiéru ako umenie postavené na hlavu. 
 

Sleduje jednoduchú výhodu. Všetko malo byť (ako si želal módny dizajnér z Holandska) 
postavené na hlavu. Preto architekt Siebe Terrero a dizajnérka Sherrie Zwail urobili zo stropu 
podlahu, priklincovali luster na podlahu a stoličky na strop. Aby sa však tento nápad neminul 
účinku, nemohli dizajnéri prísť s aktuálnym „minimalizmom“ v bielom, a tak zvolili klasicistický 
dekor. 
 
Iba pri troch prvkoch sa vyhli idei „všetko na hlavu postavené“: 
- pri pokladni, 
- pri vystavenom tovare, 
- pri toaletách. 
 
Denný a nočný pohľad 
 
 

 

 
 

Obrázok C.1: Denný pohľad na exteriér Boutique „Victor & Rolf“, Milano, Via Sant´ Andrea. 
(Snímka: Ernest Nagy) 
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Obrázok C.2: Nočný pohľad na exteriér Boutique „Victor & Rolf“, Milano, Via Sant´ Andrea.  
(Snímka: Ľ. Nagyová) 

 
 

 
 

Obrázok C.3: Nočný pohľad na exteriér Boutique „Victor & Rolf“, Milano, Via Sant´ Andrea.  
(Snímka: Ľ. Nagyová) 
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Obrázok C.4: Interiér ako umenie postavené na hlavu. Boutique „Victor & Rolf“, Milano, Via 
Sant´ Andrea.  

(Snímka: Ľ. Nagyová) 
 

 
 
 

 

 
 

Obrázok C.5: Interiér ako umenie postavené na hlavu. Boutique „Victor & Rolf“, Milano, Via 
Sant´ Andrea.  

(Snímka: Ľ. Nagyová) 
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PRÍLOHA D 
 

Autor: Zaha Hadid 
Interiér: BENE 
Závod BMW v Lipsku 
2005 
 
Matka komunikácie 
Priestor s energickým potenciálom 
Komunikačný uzol 
Dizajn interiéru na mieru 
Creating identity 
 
 

Veľkorysé priestorové kaskády s priestormi v rôznych úrovniach. Voľne zavesené 
prepravníkové pásy posúvajú karosérie automobilov počas ich produkcie cez otvorené 
kancelárie pracovníkov administratívy. V organizačnom koncepte firmy BMW sú riadiaci 
pracovníci (spolu so svojím pracoviskom) umiestnení zásadne medzi svojimi 
pracovníkmi. Výsledkom je rýchla a otvorená komunikácia. 
 
Architektúra dostala pohyb – „kinetická reklama“. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Obrázok D.1: Závod BMW v Lipsku. Autor: Zaha Hadid, interiér BENE (foto fi Bene) 
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Obrázok D.2: Závod BMW v Lipsku. Autor: Zaha Hadid, interiér BENE (foto fi Bene) 
 

 

 
 

Obrázok D.3: Závod BMW v Lipsku. Autor: Zaha Hadid, interiér BENE (foto fi Bene) 
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Obrázok D.3: Závod BMW v Lipsku. Autor: Zaha Hadid, interiér BENE (foto fi Bene)
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VPLYV REKLAMY (NE)VNÍMANÝ RECIPIENTMI 
THE INFLUENCE OF ADVERTISING (IM)PERCEPTED BY RECIPIENTS 

Ivan Baláž 
 
 
ABSTRAKT: Predmetom príspevku je krátka analýza postrehov z vlastného výskumu v oblasti 
reklamy, doplnená o konkrétne súvislosti jej vplyvu na recipientov v štandardných podmienkach.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Reklama. Reklamný blok. Reklamný spot (šot). Vplyv.  
 
 
ABSTRACT: The subject of the work is the brief analysis of the observation of my own research in the 
area of advertising supplemented by concrete connections of its influence on recipients in standard 
conditions. 
 
KEY WORDS: Advertising. Advertising Unit. Commercial Scene. Influence.  
 
 
 

Problematika reklamy je veľmi široká. Prezentovaný príspevok poukazuje na 

niekoľko postrehov súvisiacich s čiastkovou analýzou vlastného výskumu v oblasti 

reklamy, doplnených o konkrétne súvislosti jej vplyvu na recipientov v štandardných 

podmienkach. V úvode je potrebné spomenúť pozitívnu úlohu reklamy pri šírení 

informácií, vedecko-technického i širšieho poznatkového spektra. Zároveň 

upozorňujeme na jej úlohu pri presadzovaní nárokov zadávateľov i konzumentov 

a ďalších mobilít jednotlivcov i spoločností. 

 

Čiastková analýza nášho výskumu poukazuje na fakt, že recipient citlivo 

odlišuje „zlú“ reklamu od „dobrej“. Silne sleduje prezentovanú pointu (informovanosť, 

nápaditosť, zábavnosť, poučnosť, myšlienka). Až 83,3 % respondentov si rado 

opakovane pozrie vtipnú a nápaditú reklamu.133Je však veľmi náročné dosiahnuť 

zhodu konzumentov v kritériách kvality (dobré – zlé). Recipienti sa len málo 

zaoberajú spôsobom mediálneho stvárnenia (formou, vonkajším obsahom, 

spôsobom vyhotovenia a realizácie). Veľmi silne však na nich pôsobí estetika (text, 

slogan, grafika, prepracované obrazové a zvukové vizuály, chytľavá melódia...) a 

psychológia (silné emócie, šokujúce obrazy, preexponované pocity, vygenerované 
 

331 BALÁŽ, I.: Anketa 02/2005. Výskum reklamy v rámci dizertačnej práce Vplyv kultúry na reklamu a 
správanie spotrebiteľov. Ružomberok: Katedra žurnalistiky FF KU 2005/2006. Anketa bola vykonaná 
na vzorke 1250 respondentov. Priemerný vek respondentov bol 36 rokov. Respondenti zastupujú 
široké spektrum slovenských regiónov a spoločenských vrstiev. Vzorka ekonomicky neaktívnych 
respondentov predstavuje 2,5 percenta (a. p.). 
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zážitky, vybudené pudy, nevedomé informácie, manipulácia...). Takmer vôbec ich 

nezaujíma komerčná úspešnosť spotu (schopnosť presvedčiť, predať, resp. zisk 

zadávateľa...).   

Napriek objektívne nízkej produktivite ekonomiky, mzdám a slabej kúpnej sile 

Slovenska v rámci EÚ sa konzumenti nemôžu vyhnúť priamemu vplyvu reklamy. 

52,9 % respondentov uviedlo, že si zakúpili tovar len na popud reklamy, a až 30,9 % 
respondentov si na základe reklamy opakovane zakúpilo vec, ktorú následne 

nepoužívali. Tento celospoločenský (nie veľmi pozitívny) trend sa udržiava napriek 

tomu, že 45,8 % opýtaných si uvedomuje agresivitu reklamy. Nemožno sa tomu diviť, 

stačí si spomenúť, ako silne sú v našej mysli prepojené reklamné slogany 

s konkrétnou znelkou či navodenou atmosférou. Výskum reklamy je teda nutne 

konfrontovaný s otázkou vplyvu reklamných obsahov na spotrebiteľa, lebo až 56,7 % 

respondentov hodnotí reklamu vo všeobecnosti viac pozitívne ako negatívne.    

 

1. VPLYV AUDIOVIZUÁLNEJ REKLAMY 
  

Predpokladom kvalitatívneho výskumu v oblasti reklamy je zodpovedanie 

otázky reálnej sledovanosti reklamných výstupov – produktov v médiách. Len 

u konzumenta, ktorý je vystavený zámernej konzumácii, sa môže v určitej miere 

prejaviť vplyv.  

Čiastková analýza nášho výskumu poukazuje na zaujímavý fakt. V skutočnosti 

až 72,8 % televíznych divákov uviedlo, že reklamný blok zrušia prepnutím na iný 

kanál krátko po zaznení reklamného džinglu2,34prípadne využívajú čas reklamy na 

inú činnosť (WC, príprava stravy, fajčenie...).335V súvislosti s technikou zappingu 

(Kopaliński) vzniká otázka účinnosti a adresnosti reklamných výstupov. Ako možno 

pri minimálnej sledovanosti hovoriť o adresátovi, o cieľovej skupine? Aký reálny 

ekonomický efekt majú prostriedky zadávateľa investované do reklamy? Tomuto 

 
34 2 BALÁŽ, I.: Anketa 02/2005. Výskum reklamy v rámci dizertačnej práce Vplyv kultúry na reklamu a 
správanie spotrebiteľov. Ružomberok: Katedra žurnalistiky FF KU 2005/2006. 
35 3 Podobné údaje uvádza i Pomieciński. Na základe ankety zistil presné percentuálne vyjadrenie 
činnosti recipientov v čase vysielania reklamného bloku. Zo 100 % respondentov nesledujúcich 
reklamu až 46 % prepne na iný kanál, 27 % si pripravuje stravu alebo nápoj, 15 % odíde počas jej 
trvania z izby a 12 % respondentov navštívi počas trvania reklamného bloku toaletu 
(POMIECIŃSKI,A.: Reklama w kulturze współczesnej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2005, s. 22 
– 23).  
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problému je potrebné venovať sa hlbšie (po tom, čo sme dokázali predpoklad 

o nadhodnotenej televíznej reklame4). 
36Až polovica prebiehajúcich reklamných kampaní je neúčinná. Existuje 

niekoľko teórií, ktoré vysvetľujú, prečo zadávatelia pokračujú v neúčinnej reklame 

(kampani). Jedným z kľúčových dôvodov je, že len jedna štvrtina zadávateľov 

a agentúr hodnotí reálnu účinnosť reklamy. Mnoho spoločností platí reklamu nie 

preto, aby zvýšili svoj podiel na trhu, ale preto, aby neprenechali svoj priestor 

konkurentom. To súvisí s rozpočtovými pravidlami i so Steinerovým efektom (reklama 

zvyšuje výnosy výrobcov, ale znižuje zisky maloobchodníkov). 537

Naša podporná téza sa opiera o čiastkové pozorovania, ktoré poukazujú na 

zvyšujúcu sa mieru odolnosti konzumenta voči priamej – „adresnej“ – reklame 

v našom kultúrnom prostredí (vzostup vplyvu nepriamej sofistikovanej reklamy). 

Podľa našej mienky sa rozhodovací proces presúva od reklamného vplyvu „ante 

res“ na momentálne rozhodnutie konzumenta „in res“ (u niektorých autorov „in 

situ“). Väčší vplyv má momentálny vnem ako predchádzajúce rozhodnutie či 

reklamná kampaň (predchádzajúca persuázia).638Konzument začína stále viac 

vnímať reklamu len ako informačný zdroj – nie ako produkt konzumu, ale ako 
prostriedok. Jej umelo umocňovaný efekt sa zväčša stráca v toku ostatných 

informácií.739Tým, že sa odolnosť konzumentov voči mediálnym vplyvom a 

manipulácii stále zvyšuje, nadobúda i jednoduchý konzument nadhľad a stále menej  

podlieha reklamnému mámeniu či vplyvu – persuázii. Omnoho viac na neho vplýva 

konkrétny výrobok, obal, kvalita, trvácnosť, zloženie – teda spotrebiteľská hodnota. 

Na to poukazuje i fakt, že k 75 – 80 % nákupných rozhodnutí spotrebiteľov dochádza 

až na mieste nákupu (in situ).840Táto racionalizácia nie je len kultúrnou črtou 

západných krajín9,41i v slovenských pomeroch je ekonomickou realitou. Pre rýchlosť 

a množstvo informácií je stále viac rozhodujúci okamih nákupu než predchádzajúce 

vplyvy, ktoré spolu s inými prijímanými vstupmi začínajú mať stále viac len 
 

36 4 BALÁŽ, I.: Problémy masmediálnej etiky. In: Viera a život, 2005, roč. XV., č. 3. s. 62.  
37 5 TELLIS, G. J.: Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing 2000, s. 449 – 452.   
38 6 Tento proces je ľahko čitateľný najmä v politickej reklame, kde má na výsledku volieb najväčší 
podiel posledná časť kampane, nie kampaň ako celok (a. p.). 
39 7 Existuje prepojenie medzi Tellisovým argumentom, že zmena reklamy ovplyvňuje predaj menej 
ako cena výrobku (reklamná elasticita predaja predstavuje 0,1, cenová elasticita predaja 2,5), a naším 
tvrdením (TELLIS, G. J.: Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing 2000, s. 448 – 449). 
40 8 ZYMAN, S. – BROTT, A.: Konec reklamy, jak jsme ji dosud znali. Praha: Management Press 2004, 
s. 138. 
41 9 DeFLEUR, M. L. – BALLOVÁ-ROKEACHOVÁ, S. J.: Teorie masové komunikace. Praha: 
Karolinum 1996, s. 171. 
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informatívnu funkciu. K rýchlemu životnému štýlu sa pridružuje i zdravý životný štýl. 

Kategorická požiadavka kultúry dneška už neznie len „rýchlo a lacno“ (fast food) ale i 

„rýchlo a zdravo“ (aj keď i „lacno“ ostáva v slovenských podmienkach stále 

v platnosti). Konzumenti všade vo svete sledujú tieto trendy a sú ochotní zaplatiť 

viac10,42ak získajú záruku zdravšieho produktu (rozvoj trhu s natur-produktmi, 

podpora EÚ pre ekofarmárov...). Tento kultúrny trend súvisí i s meniacimi sa 

kultúrnymi ikonami dokonalosti – zobrazenými vzormi. Tie oproti šesťdesiatym či 

osemdesiatym rokom 20. storočia reprezentujú dnes omnoho zdravší životný štýl. 

Kto chce byť „in“, nasleduje tieto trendy. Spomenuté kultúrne fenomény silne vplývajú 

i na tvorcov televíznej reklamy, ktorá i napriek znižujúcej sa reálnej sledovanosti stále 

ostáva najmasovejším a najvplyvnejším prostriedkom komerčných informácií, čo má 

svoj vplyv na skostnatený prístup zadávateľov. V prospech televíznej reklamy 

hovoria dva primárne zmysly a nimi sprostredkované vnemy. Nemožno nespomenúť 

silu celkového vizuálu (chytľavá melódia, ľahko zapamätateľný slogan, farby...), no 

najmä sprostredkovaný pohyb, ktorý je pre súčasné vizuálne umenie kľúčový.   

Veľmi zaujímavé trendy sa v tejto súvislosti objavujú v rádiách. Je nesporným 

kultúrnym faktom, že najväčšiu počúvanosť rádiám zabezpečujú celodenné 

prevádzky s väčšou koncentráciou osôb (kúpaliská), súkromné spoločnosti, kde je 

možné počúvať rádio počas pracovného času, no najmä pohostinstvá, reštauračné 

zariadenia a kaviarne. Zadávatelia reklamy očakávajú, že médium, v tomto prípade 

rádio, oslovuje istú špecifickú skupinu poslucháčov – konzumentov. Zadávatelia si na 

základe sledovanosti konkrétneho média objednávajú určitý druh, no najmä objem 

reklamy. Tento rýdzo komerčný trend núti prevádzkovateľov a majiteľov rádií 

uzatvárať zmluvy o výhradnom sledovaní (počúvaní) ich média s konkrétnymi 

prevádzkami.  

Vzostupný trend vplyvu reklamy v rádiách súvisí i s dĺžkou reklamných blokov, 

ktoré bývajú spravidla kratšie, s bleskovým umiestnením do vysielania, pričom 

poslucháč nemá čas okamžite zareagovať (ako v prípade televízie) a preladiť na inú 

stanicu. Je teda omnoho viac nútený prijímať reklamu spolu s inými informáciami 

a hudbou, s čím súvisí i intenzita preukázateľného vplyvu. Tieto i ďalšie špecifiká sa 

viažu na kultúrne preferencie mládeže či staršej generácie.  

 
42 10 HOPKINS, C. C.: Vedecká reklama. Bratislava: Foote, Cone & Belding 2003, s. 163.  
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Súvislosť medzi sledovanosťou a dĺžkou reklamných blokov 
v audiovizuálnych médiách je nesporná. Ako sa uvádza v čiastkovej analýze nášho 

výskumu, až 76,3 % respondentov označilo reklamné bloky v televíziách za 

neúmerne dlhé.1143S tým je spojený aj problém dodržiavania časovej dĺžky 

reklamného bloku (nesmie presiahnuť 12 minút – t. j. max. 20 % – z hodiny 

vysielacieho času a počas prime timu /19:00 – 22:00/ 8 minút z hodiny vysielacieho 

času12).44

  

 

2. VPLYV TLAČENEJ REKLAMY 
 
 V prípade tlače ide o diametrálne odlišné prístupy. Ani v slovenskom prostredí 

nemožno porovnávať počet koncesionárov (divákov televízie) s počtom predplatiteľov 

(čitateľov tlače). Takéto porovnanie by nebolo pre podstatnú odlišnosť poslania 

skúmaných médií korektné. Napriek tomu sa pokúsime porovnať tie parametre, ktoré 

sú porovnateľné.  

Reklama v tlači má niekoľko podobností s reklamou v rádiách. Podobnosť sa 

tu vzťahuje na spôsob, akým sa konzument stretáva s reklamou. Podobne ako 

v prípade počúvania rádií ju nemôže pri čítaní novín a časopisov nevidieť. Teda 

i vplyv reklamy v tlači na jednotlivca bude v konkrétnom prípade väčší ako vplyv 

televízie, a to i napriek tomu, že namiesto dvoch primárnych vnemov (v prípade 

televíznej reklamy) používa primárne len zrak (sekundárne hmat). Tento predpoklad 

podporuje i čiastková analýza nášho výskumu. Až 58,2 % respondentov uviedlo, že 

sleduje reklamu v tlači.1345Tento údaj si postupne uvedomujú i zadávatelia reklamy, 

čo potvrdzuje i vzostupný trend príjmov z reklamy v tlači. Tie v roku 2005 dosiahli 42-
percentný podiel z celkovej sumy 7,9 miliardy korún investovaných do reklamy v 

SR, čím reklama v tlači predstihla audiovizuálne médiá (spoločný podiel televízií 

predstavoval 39,9 %). Prognózy na rok 2006 boli tlači ešte viac naklonené (42,8 

 
43 11 BALÁŽ, I.: Anketa 02/2005. Výskum reklamy v rámci dizertačnej práce Vplyv kultúry na reklamu a 
správanie spotrebiteľov. Ružomberok: Katedra žurnalistiky FF KU 2005/2006.  
44 12 RADA PRE REKLAMU: zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, § 36, bod 3. In: Rada pre reklamu. Dostupné na internete: 
<http://www.rpr.sk/Docs/Zakony/308-2000.pdf > [Citované: 2006-04-09] 
45 13 V čiastkovej analýze sa neprihliadalo na periodicitu tlače (pozri BALÁŽ, I.: Anketa 02/2005. 
Výskum reklamy v rámci dizertačnej práce Vplyv kultúry na reklamu a správanie spotrebiteľov. 
Ružomberok: Katedra žurnalistiky FF KU 2005/2006).   
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%).1446Vzostupné trendy ešte viac umocňujú periodiká, ktoré veľmi účinne umiestňujú 

reklamu na tie isté strany ako spravodajské či publicistické informácie. Komparatívny 

výskum z roku 1995 v USA výsledky nášho výskumu (v slovenských pomeroch) len 

potvrdzuje. Tlač spolu (noviny, časopisy...) tu dosiahla podiel 34 % (televízie 23 %) 

z celkovej sumy 161 mld. USD.1547Ak vezmeme do úvahy konzervatívne kultúrne 

prostredie, parametre sú viac ako porovnateľné.  

Veľmi dôležitým nástrojom v oblasti reklamy sú veľkoplošné reklamy a panely. 

Je nesporné, že výrazne väčšia reklama nás upúta skôr ako malý leták. No pútavosť 

nie je to isté čo rentabilita. O tomto predpoklade svedčí i čiastková analýza výskumu. 

V prípade reklamy priamo pôsobiacej na divákov športových podujatí (staticky 

zobrazená na ľadovej ploche, paneloch, pútačoch a mantineloch) bola zistená 

zostupná tendencia. Až 48,1 % respondentov si ju nevšíma. Tento jav je podľa našej 

mienky založený na skutočnosti, že reklama tohto druhu v tomto kultúrnom prostredí 

nie je ničím neobvyklým a respondenti ju považujú za kolorit, súčasť prostredia. 

Nízky účinok je zapríčinený umiestnením veľkého množstva reklám v pomerne 

malom zornom poli. Keďže sa statická reklama ukazuje ako neúčinná, je nahrádzaná 

pohyblivou, trojrozmernou či svetelnou reklamou (príkladom je tzv. „multimediálna 

kocka“ umiestňovaná v centrálnej časti stropu arén nad hraciu plochu do centra 

diváckej pozornosti). 

  Kultúrne predsudky v prípade reklamných mega/big/bilbordov 

nainštalovaných popri cestných komunikáciách by nás mohli zvádzať k podobným 

záverom ako v prípade reklamných panelov na športoviskách. No stratégia ich 

umiestnenia v zornom poli recipienta (vodiča a cestujúcich) a najmä kontrast 

(najčastejšie voči okolitej kultúrnej krajine) im prisudzuje značné možnosti. Tie však 

často nedocenia výrobcovia, keď namiesto jednoduchého, zrozumiteľného a ľahko 

čitateľného vizuálu zvolia komplikované slogany, nevýrazné farby a zložité členenie 

plochy. Takáto reklama nie je ani pri nižších rýchlostiach „čitateľná“ a zaniká najmä 

v rade husto za sebou nasledujúcich panelov.164850,1 % respondentov označilo 

 
46 14 ČOBEJOVÁ, E.: Príjemná správa pre tlač. In: Týždeň, 2006, roč. III., č. 3, s. 35. Združenie 
vydavateľov periodickej tlače – predbežné odhady príjmov z reklamy v médiách v roku 2005 (a. p.).  
47 15 TELLIS, G. J.: Reklama a podpora prodeje. Praha: Grada Publishing 2000, s. 460. 
48 16 Naše meranie priemernej vzdialenosti medzi bilbordmi osadenými v rade za sebou na Rusínskej 
ceste v Prešove z r. 2005 (ako súčasť výskumu reklamy) poukazuje na priemernú vzdialenosť 14,5 m, 
čo znemožňuje recipientovi sledovať inštalovanú reklamu. Tento fakt si uvedomili i reklamné agentúry, 
ktoré po roku reklamné panely premiestnili, a tak zväčšili vzdialenosť medzi nimi (BALÁŽ, I.: Anketa 

 312



(KO)MÉDIÁ (Monografia odborných a vedeckých štúdií) 
Kapitola 4: MÉDIÁ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

                                                                                                                                                        

reklamné mega/big/bilbordy v blízkosti cestných komunikácií za rušivé. No len 28 % 
z nich pripustilo, že ich podobné reklamy počas vedenia motorového vozidla 

obmedzujú.  

Tlačené reklamné letáky patria spravidla k historicky najstarším. Ich súčasníci 

majú dnes stále častejšie elektronickú podobu. Tento kultúrny trend súvisiaci 

s rýchlym tokom informácií umožňuje byť informovaný len pár minút po tom, čo sa  

udalosť udiala. Zadávatelia zahlcujú naše poštové i e-mailové schránky a mobilné 

telefóny množstvom letákov a reklamných ponúk. Vzostupný trend nevyžiadaných 
reklám však nekorešponduje s ich obľubou u recipientov. V čiastkovej analýze 

výskumu až 75 % respondentov uviedlo, že vníma nevyžiadané reklamy 

prichádzajúce do poštových či e-mailových schránok i na mobilné telefóny ako 

narušenie súkromia. V protiklade s týmto legitímnym názorom poukazujeme na fakt,  

že až  68 % opýtaných si reklamné letáky prezerá a 33,4 % respondentov podľa nich 

pravidelne nakupuje.1749Ak si uvedomíme ich dobrú dostupnosť a relatívne nízku 

ekonomickú náročnosť, výslednicou bude vysoká rentabilita.  

   

 

ZÁVER 
 

Prezentované postrehy vyvolávajú otázky, volajú po širšej diskusii. Učia nás, 

že reklama nemá byť len účinná, ale aj kvalitná. Má mať bohatú informačnú 
hodnotu a nemá byť len nástrojom predaja. O to viac, že dnes sa javia televízne 
programy len ako doplnok medzi blokmi reklám, ktorých úlohou je predávať 
konkrétnej cieľovej skupine istý druh tovaru.1850  

Predložené argumenty však odkryli aj neadresnosť a mediálnym tlakom 

predimenzovanú pozíciu reklám vo vizuálnych médiách. Reklama si zaslúži našu 

pozornosť, ale aj obozretnosť a vlastnú reguláciu. Má byť svieža, humorná, nápaditá, 

 
02/2005. Výskum reklamy v rámci dizertačnej práce Vplyv kultúry na reklamu a správanie 
spotrebiteľov. Ružomberok: Katedra žurnalistiky FF KU 2005/2006).    
4917 BALÁŽ, I.: Anketa 02/2005. Výskum reklamy v rámci dizertačnej práce Vplyv kultúry na reklamu a 
správanie spotrebiteľov. Ružomberok: Katedra žurnalistiky FF KU 2005/2006. 
5018 KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace. Praha: Karolinum 1995, s. 49. 
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poučná, má mať pointu. Ma sa páčiť, zaujať, no najmä informovať, inak ju recipient 

odmietne – „prepne“ na iný kanál.  
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INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE V MARKETINGOVEJ KOMUNIKÁCII 

INFORMATIONAL TECHNOLOGIES IN THE MARKETING COMMUNICATION 
 

Miroslav Šebo 
 
 
ABSTRAKT: Článok sa zaoberá využitím informačných technológii v marketingovej komunikácii. 
Popisuje praktické skúsenosti s grafickým programom ADOBE PHOTOSHOP, s programom na 
strihanie digitálneho videozáznamu ADOBE PREMIERE a zaoberá sa tiež možnosťou využívania 
informačných technológií ako prostriedku na zefektívnenie práce s týmito programami. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Informačné technológie. Marketingová komunikácia. Sieť. Internet. ADOBE 
PHOTOSHOP. ADOBE PREMIERE. Počítač. 

 
 

ABSTRACT: The article deals with application of informatics technology in the topics marketing 
communication and describe practical experiences with graphical program ADOBE PHOTOSHOP and 
cut program ADOBE PREMIERE, as an instrument to reach more efficiency. 
 
KEY WORDS: Information Technology. Marketing Communication. Net. Internet. ADOBE 
PHOTOSHOP. ADOBE PREMIERE. Computer. 
 
 
 

ÚVOD 
 
 V súčasnosti zaznamenávame prudký rozvoj informačných technológií. 

Stretávame sa s nimi skoro na každom kroku. Informačné technológie sú nástrojom, 

ktorý môže výrazne zefektívniť prácu s programami, ako sú ADOBE PHOTOSHOP 

a ADOBE PREMIERE. Tieto programy sa v marketingovej komunikácií často 

využívajú na tvorbu rôznych typov reklám, plagátov atď. V príspevku sa venujeme i 

využívaniu informačných technológií vo vyučovaní a práci s týmito programami, ich 

vplyvom na efektivitu vyučovania, technickú a umeleckú tvorivosť študenta.  
  

ADOBE PHOTOSHOP 
 

ADOBE PHOTOSHOP je grafická aplikácia od firmy Adobe. Je to 

profesionálny nástroj, ktorý slúži na vytvorenie a spracovanie bitmapovej grafiky. 

Veľké množstvo kresliacich nástrojov, filtrov a iných užitočných nástrojov na úpravu 

fotografií a obrázkov nám pomôže dosiahnuť výsledky podľa našich potrieb a 

predstáv.  

Od verzie 6.0 sa vyskytuje v Adobe Photoshope aj podpora vektorovej grafiky, 

možnosť tvorby grafiky pre web a rýchlejší výkon Photoshopu. Základné funkcie a 
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možnosti v tomto programe, bez ktorých nie je možný ďalší tvorivý prístup, sú zmeny 

veľkosti, orezávanie, natáčanie, zrkadlenie, zjasnenie, stmavenie, zmeny farebnosti, 

prevody medzi jednotlivými farebnými modelmi, retušovanie, kreslenie, 

dokresľovanie obrázkov, efekty a vytváranie kompozícií. Program obsahuje 

množstvo filtrov, pomocou ktorých môžeme dosiahnuť to, že obrázok bude vyzerať 

ako mozaika, negatív, vodotlač atď. Počet filtrov je veľmi veľký, a pokiaľ potrebujeme 

ďalšie, stačí si ich stiahnuť z internetu a nainštalovať. Ďalšou výhodou tohto 

programu je možnosť (pri práci s obrázkom) zväčšovať a zmenšovať obrázok tak, 

aby sme videli aj tie najmenšie detaily a mohli ich pohodlne upraviť. V programe 

ADOBE PHOTOSHOP je samozrejmosťou vystrihovanie a vkladanie jedného 

obrázka do druhého a ich vzájomné prepojenie. Obrázok vo formáte PSD, ktorý 

priamo podporuje ADOBE PHOTOSHOP, sa môže skladať z viacerých vrstiev. Tieto 

vrstvy sa na seba môžu ukladať, každej vrstve môžeme prideliť odlišnú priehľadnosť 

atď.  

Ovládanie programu je intuitívne a prehľadné. Všetky nástroje sú umiestnené 

na pracovnej ploche a pri každom z nich je možné okamžite meniť jeho vlastnosti 

a nastavenia vo veľmi veľkom rozsahu. Každý nástroj má ešte niekoľko možných 

modifikácií, čím sa počet nástrojov znásobuje.  

S takýmito nástrojmi sú možnosti našej kreatívnej práce v oblasti grafiky 

takmer neobmedzené. S vyššou efektivitou, rýchlosťou, jednoduchosťou spracovania 

úloh a zaobchádzania so súbormi prichádza väčší pôžitok z práce a väčšia 

spokojnosť. 

 
ADOBE PREMIERE 

 
ADOBE PREMIERE je dosiaľ nekorunovaným kráľom medzi 

poloprofesionálnymi aplikáciami na strih a úpravu videozáznamu. Pomocou tohto 

programu sa dá digitálny videozáznam strihať, ozvučovať alebo dopĺňať rôznymi 

efektmi, ako sú napr. úprava kontrastu, spomalenie alebo zrýchlenie prehrávania, 

zväčšenie určitého detailu vo filme a mnoho ďalších. Ďalšou dôležitou súčasťou 

programu sú prechody. Prechody zjemňujú prechod medzi dvoma susediacimi 

videosekvenciami. Po úprave videozáznamu a jeho doplnení efektmi prichádza na 

rad uloženie videozáznamu. Počítač musí všetko prekonvertovať a uložiť. Toto 
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prepočítanie je dosť náročné na hardvér a pri slabšom počítači môže trvať aj 

niekoľko hodín, v závislosti od dĺžky videozáznamu a počtu použitých efektov 

a prechodov. ADOBE PREMIERE integruje rozsiahlu podporu hardvéru i nezávislosť 

od rozlíšenia a podporuje záznam s vysokým rozlíšením (HD) i so štandardným 

rozlíšením (SD). Užívatelia môžu importovať a exportovať široký výber formátov 

videa a zvuku vrátane súborov MPEG2, AVI, WAV a AIFF. Súbory ADOBE 

PREMIERE môžu byť exportované vo formáte AAF (Advanced Authoring Format), 

otvorenom formáte na výmenu dát, aby bolo možné dokončiť prácu v ďalších 

profesionálnych produktoch. ADOBE PREMIERE, ako súčasť rodiny produktov pre 

digitálne video, je integrovaný s produktmi obsiahnutými v súprave Adobe Video 

Collection, zahrnujúcej programy Adobe Audition, Adobe Encore DVD, Adobe 

Photoshop a After Effects. Užívatelia môžu exportovať projekty Adobe Premiere ako 

súbory MPEG2 alebo AVI so značkami kapitol, ktoré sa prevedú na body kapitol 

pomocou Adobe Encore DVD. Užívatelia Photoshopu môžu tiež využiť import súboru 

PSD do Adobe Premiere ako zlúčeného klipu alebo ako časovej osi s každou vrstvou 

na samostatnej stope. Tieto funkcie pomôžu vytvoriť pružný pracovný postup, ušetriť 

čas a zvýšiť efektívnosť produkcie. 

Tento program umožní profesionálom menej renderovať a viac strihať. K jeho 

prednostiam patrí predovšetkým intuitívne pracovné prostredie. Užívatelia si môžu 

prispôsobiť klávesové skratky a usporiadanie pracovnej plochy a vytvoriť si dôverne 

známe pracovné prostredie. Zlepšenia doplňujú profesionálne funkcie, ako sú 

trojbodové korekcie farieb, spracovanie videa YUV, mixážny pult pre audio s 

možnosťou miešania 5.1 surround zvuku a exportu AC3 zvuku (podrobnejšie pozri 

Soták – Šebo, 2005; www stránky: 

http://www.kvt.sk/index.php?act=show_course&tkid=11; 

http://66.249.93.104/search?q=cache:5WDeEC4jbIwJ:redworks.szm.sk/school/grafic

kydizajn.doc+%22adobe+photoshop+je%22&hl=sk&gl=sk&ct=clnk&cd=36; 

http://www.opalmultimedia.sk/index.php?zobrazit=z_tlace&id=44). 
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MOŽNOSTI EFEKTÍVNEHO VYUŽITIA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA 
SKVALITNENIE PRÁCE S PROGRAMAMI ADOBE PHOTOSHOP A ADOBE 
PREMIERE 
 

Študent, ktorý pri štúdiu využíva informačné technológie, ako napríklad 

internet, komunikáciu pomocou internetu (chat, e-mail a podobne), môže dosiahnuť 

vyšší stupeň pochopenia problematiky ovládania práce s programami ADOBE 

PHOTOSHOP, ADOBE PREMIERE. Prejaví sa to v kvalite a tvorivosti práce s týmito 

programami i práce s počítačom. 
Základom kvalitnej tvorivej práce s uvedenými programami je dokonalé 

zvládnutie programov z technickej stránky. Dôležité je aj estetické cítenie študenta. 

Študent pri práci musí rozmýšľať nad tým, čo tvorí, nie ako to vytvorí. Základy 

ovládania programov sa študent dozvie na vyučovacej hodine od svojho učiteľa. 

Tieto vedomosti stačia na zvládnutie práce s konkrétnym programom, ale na kvalitnú 

prácu potrebuje študent viac času, aby sa naučil rôzne druhy techník, a tak v celom 

rozsahu využíval možnosti daného programu. Zvýšenie efektívnosti práce študenta 

s počítačom sa dá dosiahnuť okrem iného prostredníctvom internetu, odkiaľ študent 

získa poznatky nasledujúcimi spôsobmi: 

1) Vyhľadávanie informácií o rôznych technikách práce s programami (tutorial). 

Tutorial je anglický výraz pre návod, návod ako zvládnuť jednotlivé techniky práce 

s programom. Tieto návody často nie sú uvádzané ani v literatúre k programu.  

2) Diskutovanie o problematike práce s programami v rôznych chatoch, kde 

rozhovor prebieha v režime on-line s veľkým počtom diskutujúcich používateľov.  

3) Diskusia v diskusných fórach, kde sa študent spýta na problém a v priebehu 

niekoľkých dní (hodín) ho určitý počet diskutujúcich používateľov môže vyriešiť. 

Komunikácia používateľa nie je závislá od trvalého pripojenia na internet a problém 

môže byť uvedený na www stránke,  pokiaľ sa nevyrieši.  

4) VRVS technológia. VRVS je webovo orientovaný systém na realizáciu 

konferencií a kolaboratívnej práce cez IP sieť. VRVS poskytuje finančne nenáročnú 

možnosť realizácie videokonferencií a vzdialenej spolupráce cez sieť v rámci komunít 

(napr. nukleárnych fyzikov). Študenti rôznych katedier a univerzít by si mohli 

pomocou VRVS technológie vymieňať medzi sebou svoje skúsenosti. VRVS 

technológia prináša pre študentov veľké množstvo výhod. Prvou je tá, že v sebe 
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integruje spomínané pomôcky, akými sú chat a diskusné fórum. VRVS poskytuje aj 

možnosť uskutočňovať prednášky pre niekoľko univerzít súčasne. Jeden pedagóg 

alebo skupina pedagógov, alebo špecialista na danú problematiku z hociktorého 

miesta na svete môže mať prednášku pre všetky slovenské univerzity súčasne, čo 

ušetrí univerzitám čas aj peniaze. Študenti môžu diskutovať s prednášajúcim 

okamžite po ukončení prednášky. Ďalšou výhodou VRVS je, že umožňuje 

videokonferencie. Študenti z rôznych katedier a univerzít sa môžu dohodnúť na 

termínoch videokonferencií, počas ktorých sa budú venovať problematike, ktorá ich 

zaujíma. Videokonferencia má oproti bežnému chatu tú výhodu, že prebieha 

v reálnom čase, komunikujúci sa medzi sebou navzájom vidia, čo pomáha 

pri vytváraní nových kontaktov. Študent nemusí mať pocit, že sa rozpráva s niekým 

cudzím, anonymným, ako to je na chatoch, ale na základe vizuálneho kontaktu 

spoznáva nových ľudí. Veľkou výhodou pre študenta, ktorý hľadá pomoc alebo nové 

skúsenosti s programom, je to, že VRVS ponúka možnosť tzv. „zdieľania“ pracovnej 

plochy. To znamená, že napr. študent sediaci za počítačom v Nitre môže vidieť, 

ba dokonca aj ovládať pracovnú plochu, a teda aj program spustený v počítači 

študenta sediaceho napr. v Prešove. Pomocou tejto technológie v kombinácii s video 

konferenciou si študenti môžu veľmi rýchlo a efektívne vymieňať nové skúsenosti 

a navzájom si pomáhať. 

5) Elektronická pošta. Využívanie elektronickej pošty môže byť takisto efektívnym 

zdrojom informácií pre študenta. Študenti sa môžu dohodnúť na výmene 

novozískaných informácií potrebných pri štúdiu príslušného programu 

prostredníctvom elektronickej pošty. Ďalšou možnosťou získania nových informácií je 

e-mailová korešpondencia s odborníkmi na príslušný program, od ktorých môžu 

študenti získať veľmi cenné skúsenosti. Do e-mailovej komunikácie by sa mal aktívne 

zapojiť aj pedagóg, s ktorým majú študenti vyučovanie. Hlavnou úlohou pedagóga by 

malo byť posielanie hromadných e-mailov svojim študentom s podrobne 

vypracovanými prednáškami a odkazmi na ďalšie zdroje informácií (www stránky, 

diskusné fóra atď.). Pokiaľ pedagóg pomocou elektronickej pošty zasiela študentom 

poznámky a praktické rady k danému problému, má na hodinách viac času na 

praktické cvičenia s programom a na objasnenie príslušnej problematiky zo všetkých 

stránok (vrátane výmeny skúseností medzi študentmi a pedagógom).  
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6) Video na požiadanie (video on demand). Je to technológia, ktorá umožní 

študentovi prístup k elektronickým videoprednáškam. Jej princíp spočíva v tom, že na 

server školy sa umiestnia (v digitálnej forme) videokamerou natočené a upravené 

prednášky pedagóga, ku ktorým môžu byť pripojené aj počítačové animácie 

postupov práce s programom či poznámky k učivu v textovom dokumente. Študent, 

ktorý sa prostredníctvom internetu prihlási na takúto www stránku, získa možnosť 

kedykoľvek si pozrieť prednášku svojho pedagóga a pracovať s ňou podobne ako 

s bežným videozáznamom. Videozáznam je možné kedykoľvek zastaviť a zopakovať 

jeho ľubovoľnú časť alebo je možné jednoducho preskočiť časti, ktoré už študent 

ovláda. Na takomto serveri si môže študent prevziať aj prednášky pedagóga 

v textovom dokumente s možnosťou ich vytlačenia. 

 

 

TECHNICKÁ A UMELECKÁ TVORIVOSŤ ŠTUDENTA 
 

Aktívne zvládnutie programov ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE PREMIERE, 

COREL DRAW, AUTOCAD a ich dlhodobé používanie môže prispievať k rozvoju 

technickej a umeleckej tvorivosti študenta. 

  Študent, ktorý dokonale ovláda tieto programy a pravidelne s nimi pracuje, 

neustále pracuje s rôznymi obrázkami, grafikou a textom. Postupne si začne všímať 

detaily, ktoré mu predtým unikali. Medzi takéto detaily patria napríklad farba, svetlo, 

tieň, štruktúra materiálov a pod.  

Aby svoju prácu mohol úspešne dokončiť, nestačí mu vedieť si predstaviť 

finálnu podobu svojej práce, ale musí ovládať aj príslušný program. Pretože program 

je spustený v určitom operačnom systéme, ktorý je nainštalovaný v počítači, študent 

musí dokonale ovládať nielen samotný program, ale aj operačný systém a celý 

počítač, hardvér. K počítaču sú pripojené rôzne zariadenia (klávesnica, myš, tablet, 

tlačiareň, skener, digitálny fotoaparát a iné), ktoré študent môže využívať, aby jeho 

práca bola pružná, kreatívna a tvorivá.  

Práca s internetom je ďalšia veľmi dôležitá súčasť, ktorú si študenti osvojujú a 

neustále využívajú. Slúži im nielen na vyhľadávanie, komunikáciu, ale aj na 

inšpiráciu. Na internete môžu nájsť množstvo umeleckých diel od rôznych autorov a 

umelcov, grafík, obrázkov a reklám, ktorými sa môžu pri svojej práci inšpirovať. Pri 
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takejto práci musí študent vedieť nielen to, ako bude realizovať danú úlohu, ale aj to, 

čo bude tvoriť. Musí si predstaviť výsledok svojej práce ešte pred začatím samotnej 

tvorby. Ovládaním softvéru, hardvéru a internetu si študent rozvíja technickú a 

umeleckú tvorivosť (Šebo, 2005). 

 

 

ZÁVER 
 

Využívanie informačných technológií je v spoločnosti 21. storočia 

samozrejmosťou. Práca s programami ADOBE PHOTOSHOP či ADOBE PREMIERE 

tvorí základ prípravy absolventa katedry masmediálnej komunikácie a reklamy. 

Osvojenie si kompetencií v oblasti komunikácie a informačných technológií je 

základom ďalšieho vzdelávania. 
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MÉDIÁ A ICH SOCIALIZAČNÁ ČI ASOCIALIZAČNÁ ROLA ? 
MEDIA AND THEIR ROLE OF SOCIALIZATION AND ASOCIALIZATION ? 

 
Eva Jaššová 

 
 
ABSTRAKT: Príspevok poskytuje pohľad na  mediálne komunikáty pre deti  ako percipientov i pohľad 
na deti ako účinkujúcich v televíznych programoch.Zvažuje ich pozíciu a ochranu  v zmysle Dohovoru 
o právach dieťaťa. Naznačuje riziká komunikátov, ktoré majú dehumanizujúce a desenzibilizačný 
vplyv na deti, najmä programy typu reality show, ktoré neraz nerešpektujú sociálnu tvár detí. 
Poskytuje i pozitívne príklady práce s deťmi v médiách. V závere ponúka odporúčania pre prácu s 
deťmi v médiách. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  Dohovor o právach dieťaťa. Sociálna tvár. Socializácia. Etická samoregulácia 
médií. Reality show. Tabu. Vedecká realita. Šikanovanie. Empatia. 
 
ABSTRACT: The contribution grant look in the masscommunicats fou children as percipients and as 
childrens in the  television program. Value your positions  end your patronage in the sense Agreament 
juridical for childrens. Indicate hazadrs programs wits dehumanisatin and desensiblisation, esepecially 
program reality show,  who non respect sociale face childrens. Grant also pozitív look in the work with 
children in the medium. In the close offer recomendation for work with childrens.  
 
KEY WORDS: Convention on the Rights of the Child. Social face. Socialization. Ethical self regulation 
of media. Reality show. Taboo. Scientific reality. Chicane. Empathy.  
 
 

    Po tieto dni sme mali možnosť vidieť deti v našom spravodajstve  v dvoch 

diametrálne odlišných  podobách – tá prvá ich medializovala ako členov Mestského 

detského parlamentu,  rozprávali o tom, ako chcú priblížiť podobu mesta, sídliska, 

ihriska, školy ich detským potrebám a snom. Spomínaný projekt vychádza z 

realizácie Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý prijalo Valné zhromaždenie Spojených 

národov 20. novembra 1989. V článku 12, týkajúceho sa názoru dieťaťa, v bode 

jeden sa vraví: štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tohto Dohovoru, musia zabezpečiť 

dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo slobodne sa 

vyjadrovať o všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom detí 

musí venovať primeraná pozornosť zodpovedajúca ich veku a úrovni. 

Dieťa má právo vyjadriť slobodne svoj názor, jeho požiadavky majú byť brané do 

úvahy v každej záležitosti alebo postupe, ktoré sa ho týkajú. Jedným z cieľov 

spomínaného detského parlamentu je  pomôcť realizácii článkov dohody o o právach 

dieťaťa v praxi, upozorňovať na ne a dostávať ich do nášho reálneho života (ak 

dovolíte, ako krstná mama bratislavského detského parlamentu, mestská 

poslankyňa,  tomu chcem veľmi veriť a rada by som im – deťom – v tomto úsilí 

pomohla 
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svojimi možnosťami). 

V porovnaní s prvým príkladom medializácie smutnejšie na mnohých zapôsobila 

druhá medializácia detí v spravodajstve, ktoré sa zjavne televíznej kamere vyhýbali - 

šlo o chlapcov, ktorí natrafili na ihrisku na ortuť... Zasiahli špecialisti, a tí látku 

profesionálne zneškodnili. Desaťroční negatívni hrdinovia spravodajstva, vlastne 

obete záškodníka, si dôsledne skrývali pred kamerou tvár malými rukami. Zrejme sa 

ich nik nespýtal, či súhlasia s tým, aby boli v takejto pre nich dehonestujúcej 

súvislosti medializovaní.   

Pritom predtým spomínaná Dohoda o právach dieťaťa vraví v článku 13 o slobode 

prejavu v bode 2 aj o tom, že výkon tohto práva môže podliehať určitým 

obmedzeniam, avšak tieto obmedzenia môžu byť iba také, aké stanoví zákon a ktoré 

sú nutné: v tejto súvislosti ide v bode a/ o rešpektovanie práv alebo povesti iných. 

 

         Mám dojem, že sloboda prejavu informovať o ortuťovom riziku širokú verejnosť 

mala rešpektovať  osobnosť, želanie a  povesť detí, ktoré ako ukázala kamera, 

nechceli vystupovať v tejto súvislosti. Boli však zrejme bezbranné voči autorite 

dospelého s kamerou v ruke.  

 

Na porovnanie môžem uviesť príklad z inej praxe, kde nie detská obeť, ale asociál, 

ktorý  bol uchránený pred negatívnou medializáciou, hoci šlo o ozbrojeného lupiča v 

piešťanskej Poľnobanke. Bol ochotný prepustiť 4 rukojemníkov iba pod podmienkou, 

že mu policajný vyjednávač prinesie kuklu, v ktorej bol napokon ochotný vyjsť z 

banky, pred ktorou čakala televízia na záber. Želanie v súčasnosti už väzňa bolo 

rešpektované. Ochrana povesti gangstra má asi väčšiu váhu než povesť detí, ktoré 

sa stali obeťou vlastne dvakrát, prvýkrát keď im niekto rozsypal na ihrisku 

nebezpečnú ortuť a druhýkrát, keď ich vlastne donútili v tejto súvislosti vystupovať aj 

v televízii.  

Nechcená medializácia detí vyprovokovala istú českú poslankyňu iniciovať zákon, 

v zmysle ktorého majú byť deti chránené pred neželaným zverejňovaním  Inšpirovala 

ju k tomu   reality show, v ktorej sa dieťa stalo objektom výsmechu a sociálnej 

izolácie po tom, ako televízia zverejnila súkromie jeho detstva, otca- alkoholika, 

disharmonické rodinné pomery. Jeho matka však skonštatovala, že tých 50 000 

českých korún za účinkovanie v televízii jej za to stálo. Suma, za ktorú jej stálo kupčiť 

s hrdosťou syna, s jeho tzv. sociálnou tvárou.   
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Aký je rozdiel však medzi tým, ak rodičia predávajú " iba" duševnú schránku dieťaťa, 

jeho detský svet, dôveru v dospelých a keď predávajú jeho schránku telesnú?   

Účinkovanie  detí v programoch  má tiež svoje etické pravidlá,  malo by brať ohľad na 

ich dôstojnosť, možné následky negatívnej medializácie. Nemalo by byť autoritatívne 

vyžadované pracovníkmi televízie, ba ani samotnými rodičmi, ktorí neraz nedokážu 

posúdiť negatívny dopad medializácie na dieťa, jeho postavenie a vnímanie v jeho 

sociálnej skupine, vplyv na jeho ďalší vývin.     

 

Najmä súčasné programy typu reality show, ktoré zvyšujú svoju sledovanosť tzv. 

zábermi reálnych situácií, stavajú na silných emóciách, by mali brať ohľad na 

krehkosť detskej duše. Po nežnej revolúcii sa začali u nás prejavovať prvky reality TV 

 najprv  v relácii Čo dokáže ulica. Programom kvázi reality show možno nazvať aj 

reláciu Aj múdry schybí, Cestoviny, Vilomeniny,  Dievča za milión, či Výmena 

manželiek - jedna z nich v tejto teleskutočnosti zotrvala aj po odvysielaní, rozviedla 

sa. Primkla k rómskej komunite, spolu so synom. Ktovie, či aj jeho nadchla rómska 

komunita svojou emotivitou, či si želal, aby všetci vedeli, že ich otec bol asi nejaký 

nezaujímavý biely človek. Zrejme sa ho nik nepýtal, či súhlasil  s takouto 

popularizáciou. Aj deti majú svoju hrdosť, dôstojnosť, sociálnu tvár,  ktorú by sme 

mali rešpektovať, ak už nie v rámci etickej samoregulácie, tak v zmysle zákonov,  

ktoré ochraňujú deti.  

 

Podľa E. Gofmana a M. Ferenčíka  (2002) stratiť tvár znamená  stratiť spoločenský 

kredit, dobrú povesť, byť ponížený a pod. Koncept  spoločenskej tváre zahŕňa 

hodnoty ako dôstojnosť, (seba)úcta, česť a rešpekt. Sociálna tvár  patrí k 

najcennejšiemu individuálnemu vlastníctvu a je zdrojom pocitu osobného bezpečia  a 

radosti.  

Práca s deťmi v médiách je zvlášť náročná na profesionalitu, necitlivý prístup môže 

spôsobiť niekedy nenapraviteľné škody.   

 

Ako pozitívny príklad možno spomenúť režiséra filmu Štěstí J. Slámu, 

ktorý si na účinkovanie v detských roliach " požičal " deti z detského domova. Po ich 

"použití " ich však už nevrátili späť do domova, ale režisér si ich jednoducho  

adoptoval navždy.  Je to asi jeden z najkrajších príkladov práce s deťmi vo filme, 

médiách. Je zaujímavé a sympatické, svedčiace o empatii celého tímu,  že scénu,  
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v ktorej sa deti rozplakali natočili na prvýkrát. Asi aby neplakali viac, ako treba.  

O to smutnejšie sa pozerá na deti v médiách, ktoré plačú v súvislostiach, 

keď to nie je vôbec potrebné, ba ani primerané, vyžaduje si to iba "punc 

reality show", ba dôvodom môže byť aj súťaž v speve, kde nebyť medzi 

vyvolenými superstár môže byť vážnou traumou, lebo licencia stavia na 

emóciách na úkor hoci aj detí.  

Príklady? Nesmelá dievčina si po dospievaní pesničky vypočula nasledovné 

hodnotenie: "Si jedna z najhorších speváčok na Slovensku a možno aj v Európe." 

Dotknutá sa pokúsila o chabú, ale slušnú a vcelku adekvátnu  sebaobranu cez slzy, 

ktoré sprevádzalo nejedno "tiežhodnotenie", že jej učiteľka povedala, že spieva 

dobre a má zo spevu jednotku...      

Iné dievčatá – dvojčatá,  boli hodnotené slovami: "Ste ako dve hrozná – jedna 

hrozná, aj druhá hrozná !" - A môžu ísť detičky dvojičky, dôverčivé voči televíznym 

pracovníkom do ďalšieho života  s takouto verejnou nálepkou... Ich rodičia, ktorí ich 

vypravili do súťaže, majú prácu na dlhé obdobie, pokúsiť sa napraviť ich dosť 

traumaticky naštrbené sebavedomie. S týmto asi naozaj nepočítali...  Radosť 

úspešných, výkriky, slzy urážaných, ich traumy majú dodať relácii punc naozaj  živej 

šou, pričasto na úkor psychického stavu účastníkov súťaže.  Pri tomto verbálnom 

sadizme nejde už o hodnotenie, ale nehatené vymýšľanie urážok na stranu 

bezmocných detí, mladých ľudí.  

Jedným z prejavov šikanovania je agresia voči človeku z pozície moci, 
funkcie, úradu, voči ktorej sa človek nemôže vzhľadom na svoje submisívne 
postavenie účinne brániť.  Porota používa na obhajobu model americkej poroty, 

ako sme mali možnosť porovnávať v prebratom programe. Prečo však zvyky z 

americkej spoločnosti automaticky preberáme na  naše podmienky? Na takýto 

cynizmus  zo strany dospelých naša mládež, kultúra zvyknutá nebola a prečo by si aj 

mala zvykať?   

Americká reality TV ponúkla aj obraz inej zámorskej tiež reality – zábavu 

na účet  záchranárov z helikoptér nad  zatopeným mestom New Orleans.Tí  sa 

nemohli spustiť k ľuďom, ktorých chceli zachrániť  zo štadióna, kde uviazli v nádeji na 

prežitie pred hurikánom. Niektorí  totiž paradoxne po záchrancoch, spúšťajúcich k 

obetiam,  strieľali z ostrej zbrane... Tento  model správania Američanov sme však 

 už v našej televízii neprezentovali.  Možno by to zvýšilo našu toleranciou nielen voči 

cynizmu,verbálnej agresii, ale, nebodaj, aj voči pokusom o vraždu záchranárov...  
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Ako sme mali možnosť vidieť v prevzatom vysielaní, na rozdiel od našich mladých 

účastníkov neúspešní účastníci americkej súťaže reagovali na urážky asertívnejšie, 

dokázali diskutovať s porotou, boli sebavedomejší: Naši neúspešní súťažiaci zostali v 

duchu u nás stále prevládajúcej autoritatívnej výchovy v role submisívnych, 

dotknutých ľudí, ba slušne, ako podľa scenára, ďakovali aj za urážky, nebránili sa na 

rozdiel od amerických sebavedomejších súťažiacich. Mnohí z účastníkov tejto súťaže 

či konkurzu sú neplnoletí, teda podľa Dohody o právach dieťaťa  sú ešte deťmi, ktoré 

majú právo na primerané,  kvalifikované zaobchádzanie, ba majú právo ako deti na 

ochranu ! 

Nevraviac o tom, že  ponúkané modely interakcie v zmysle teórie sociálneho 
učenia môžu až moc sociálnej nákazy.  
Dôsledky straty tváre, dôstojnosti však môžu mať vplyv aj ex post – napríklad Dana 

Podradská, mediálne známa ako Mejkpísová, policajtka z reality show Mojsevovci, 

uchádzajúca sa o trvalé zamestnanie a funkciu hlavného kontrolóra mesta Pezinok, 

bola odmietnutá so zdôvodnením: "Naši poslanci ju brali ako problémovú osobu z 

televíznej súťaže Mojsevovci a aj keď sa prezentovala lepšie ako iní, dali jej málo 

hlasov", uviedol pre TASR prednosta pezinského úradu Miroslav Šebesta. 

Kým úspešní sa možno naozaj zaskvejú na obrazovke, neúspešní, po urážaní si 

azda nájdu cestu do psychologickej ambulancie, kde ich možno zbavia 

verejnoprávnych traúm.  

Ukázať nahú časť tela prestalo byť prejavom devianta, exibicionistu, ale stalo sa 

prejavom tzv. mediálnej odvahy. Ba  niektorí moderátori idú príkladom - keď chýba 

sila ducha, tvorivosť, aby bolo čím upútať divákov, vždy tu ešte ostáva rezerva 

spustiť niečo  aspoň po kolená, aby sa divák – nemrava zabavil na kabaretnom 

umelcovi na úrovni devianta z ulice.   

 

Sociálna patológia, deviácia sa stala nenápadne normou, tam ju pozdvihlo 

médium.  A norma bezmocne odvracia zrak, píše sťažnosti, petície, kým médium 

manipuluje morálku tvrdeniami o kritériu sledovanosti.  

Kým kedysi ľudia dvíhali zrak i sluch ku kancľu, aby počúvali, ako načim 

žiť, v súčasnosti túto rolu a vplyv nevdojak preberajú  médiá. Nik nepopiera 

mikrosocalizačný vplyv rodiny, vzdelávania, nad nimi však  stoja širšie kultúrne 
a spoločenské faktory, najmasovejší vplyv má televízia. Nemôže a nemala by 

 329



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
sa zbavovať  zodpovednosti  za modely správania, vzájomnej komunikácie a 
slovník, ktorý prezentuje.  
 

I A. Bandurove (1989)  výsledky jeho výskumov o komunikačných prostriedkoch 
poznamenávajú, že televízia sa stáva hlavným faktorom socializácie... Na istom 

stupni nahradila  tradičné činitele ako rodinu, školu a cirkev. Súčasná spoločnosť sa 

postupne premieňa na informačnú spoločnosť, dnešná generácia na generáciu 
masmédií a kultúra na kultúru spoločenských komunikačných prostriedkov. 

 

Zvážme v tejto súvislosti, ako  dlho sa presadzoval  do škôl projekt 

Milénium (2001) , ktorý okrem redukcie encyklopedického učiva zdôrazňuje, že škola 
má rozvíjať nielen kognitívnu, teda poznávaciu stránku človeka, ale má pôsobiť aj 

na rozvoj kreativizácie, emocionalizácie, motivácie, socializácie, komunikácie, 
axiologizácie..  
Sotva  plnoletý absolvent takto humanizovaného školstva je však vzápätí 

dehumanizovaný  médiami, ktoré v okamihu poprú všetko,  čo ho v škole učili o 

akejsi etike, o akejsi komunikácii, o akejsi  socializácii... Hrubosť je normou, slušnosť, 

zdvorilosť, citlivosť sú považované za slabosť, vulgárnosť je vydávaná za realitu, 

médium je ochotné  nanajvýš cudne vypípať niektoré slová.  

Tento typ relácií lásku medzi ľuďmi  redukuje na jej biologickú podstatu 

pred zvedavým okom  kamery. Realitou  je  párik  Vyvolených,  ktorí sa 

nohou kopú do miest, ktoré sa nezvyknú ani nazývať.  Azda aj  asociáli v 

nápravno-výchovnom zariadení majú medzi sebou väčší rešpekt. Kto náhodou 

nevidel, neuverí, a kto videl, by rád vymazal z pamäti túto stopu tzv. reálneho 

správania  mladých ľudí, túžiacich po sláve či peniazoch.     

 

Erotika predstavuje osvedčený budič tzv. píplmetrov, ktoré sa stávajú modlou: 

Zachovajže nám sledovanosť, pane, za akúkoľvek cenu. Známy český klasik v tomto 

smere Dr. M. Plzák varuje:  "Sex má svoje dno... pod ním je prázdno, pretože sex má 

svoje limity. Sex vystavovaný na verejnosti vedie k jeho zbanalizovanou. Nie je 

faktorom budujúcim, ale faktorom rozvratným. Na dne sexu je jeho zošklivenie. Príliš 

ľahko zamieňame lásku za sex, prekračujeme hranice súkromia človeka a znižujeme 

tak dôstojnosť jeho vzťahov. Intimita patrí k identite človeka. Strata identity so sebou 

nesie stratu zdravého sebevedomia, sebaistoty. Neschopnost žiť vlastný život 
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podkopáva vnútornú  silu najmä  mladého človeka, ktorý prácne svoju identitu 

buduje. Reality show tak vytvára podmienky  pre vznik faktorov rizikového 

správania."   

Postupne si privykáme na stratu súkromia, k strate citlivosti v tejto oblasti, čo v 

konečnom dôsledku vedie k permisii, dovoľovaniu  všetkého. 

 

Oslavou deviácie, podľa Medzinárodnej zdravotníckej organizácie už len variácie 

pohlavného života,  bola tzv. lesbická show protagonistky Big Brother, ktorá  deň 

pred svadbou takto oslávila stratu slobody, pričom ostatným súťažiacim asistovali 

striptéri. Zúfalý manžel - čakateľ sa vraj dobýjal do štúdia, aby ukončil lesbické 

vyčíňanie svojej nastávajúcej, ale nevpustili ho... Túto šou označila televízia 

piktogramom 15. Začiatok tohto programu televízia odvysielala v prime time pred 22. 

hodinou, zvyšok diváci sledovali v nočnej relácii. 

 

Nebožtíka, teda etickú samoreguláciu médií  začína nahrádzať regulácia samotnými 

divákmi – Licenčnej rade doteraz prišlo viac sťažností na Big Brother a VyVolených, 

ako na Mojsevovcov,  zaznamenali asi  250 sťažností, ba  Big Brother má aj svoj 

antifanklub. Katolíci pozdvihli svoj hlas za zastavenie vysielania reality show.      

 

     Ak by diváci sami neregulovali médiá a médiá by nemali túto ich spätnú 

heteroreguláciu, ktorá nahrádza ich etickú samoreguláciu, akú show by ešte 

pätnásťročné deti mohli vidieť? Ako majú učiteľky, vychovávateľky vysvetliť deťom, 

že hrať sa na reality show môžu iba  televízni protagonisti, ale v reálnom živote, v 

škole je to neslušné, ba hrozí im dvojka zo správania, ba i vylúčenie zo školy. V 

konkrétnom prípade šlo o chlapca strednej excelentnej školy, ktorému hrozilo 

vylúčenie zo školy za podobný exibicionistický prejav v priestore školy. Komu 

vysvetlí, že jeho správanie odobruje aj televízia ?   

V tejto súvislosti je zaujímavý názor psychológa S. Freuda, ktorý 

hovorí, že  strata ostychu končí slabomyseľnosťou, pod čím  môžeme chápať stratu 

kultúrnosti a civilizácie. Takáto  podoba modernej spoločnosti nás môže pripraviť o 

Damoklov meč sociálnej kontroly. A spoločnosť bez zákazov, predpisov, nie je 

spoločnosť. Porušením noriem, tabu sa strácajú formy správania, možnosti orientácie 

a naše správanie začne jednoducho riadiť iba  biológia. 
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Dôsledky takejto medializácie predvída aj mladý švajčiarsky spisovateľ Dante A. 

Franzetti (2003), ktorý  varuje,  že surovosť, násilie, chladnokrvné porušovanie tabu 

uvrhnú európske spoločenstvo do zániku.  "Televízia môže zničiť civilizáciu", dodáva 

filozof K. Propper (1999). Televízia má ohromnú výchovnú moc a táto moc môže 

vychýliť ručičku váh zo strany života na stranu smrti alebo zo strany zákona na 

stranu násilia. Klasický liberalizmus stále prikladal veľkú dôležitosť výchove a ešte 

väčšiu zodpovednosti. Na druhej strane prúdy klasického liberalizmu zdôrazňovali 

potrebu kontroly moci. Najlepším prostriedkom je sebakontrola. Určitá sebakontrola 

tu musí byť v každom prípade. Každá moc, najmä však taká gigantická moc ako je 

televízia, musí byť pod kontrolou.  Čo je to civilizácia? Je to boj proti násiliu. 

O občianskom pokroku je možné hovoriť vtedy, ak sa vedie zápas proti násiliu 

v mene mieru medzi národmi, vnútri národov, predovšetkým však v našich 

domácnostiach.  

 

Najnovšie  reprezentatívne výskumy agentúry ACRC, ktoré sa zaoberajú 

prieskumom nášho trhu a marketingovou komunikáciou, poukazujú na to, že diváci 

preferujú najmä reality show, v ktorých musia účastníci niečo ukázať, preukázať 

svoje schopnosti, preto je na prvom mieste sledovanosti Superstar. Tí, ktorí 

nesledujú reality show, uvádzajú, že im prekáža vulgárnosť, primitívnosť účastníkov. 

Opýtaným chýba " skutočná realita". 

 

V záľahe reality show, ktoré stavajú na neetickom  odhaľovaní súkromia, sa však 

objavujú i také typy reality show programov, v ktorých prakticky nie sú porazení - 

napríklad Donald Trump, známy miliardár, začal súťaž v skutočnom svete 

podnikania. V programe  Učeň  si vyberá verejným konkurzom svojho pracovníka, 

ukazuje zákulisie biznisu. Víťazom sú všetci – v programe si ich zväčša všimnú ďalší 

záujemcovia o ich prácu a šikovnosť, dostávajú pracovné ponuky.  Program má 

pozitívne posolstvo,  divák sa môže podučiť a nemusí sa báť nechať pozerať aj svoje 

deti. Víťaz dostáva štvrť milióna dolárov, D.  Trump  ho poveril riadením stavby 

svojho mrakodrapu v Chicagu... Program získal trojnásobnú nomináciu na cenu 

Emmy a stal sa obrovským diváckym hitom. Jeho réžia, kamera a zostrih sú 

zvládnuté na vysokej profesionálnej a  umeleckej úrovni, o akej sa iným reality show 

ani nesníva. Program má medzitým aj svoju paródiu, kto vyžobre viac – zdá sa, že 

túto reality show sme už dokázali prebrať... 
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Medzi ďalšie reality show s pozitívnym posolstvom patria  vo Veľkej Británii napr. 

obľúbené vedecké reality show či podobné uncoll námety, ako napr. život v minulosti, 

v prírode bez techniky, sú sledované vďaka silnému nápadu.   

Vysoko sledované sú aj reálne prednášky vedcov, snímané v aule, pred širokou 

poslucháčskou obcou, kde renomovaní vedeckí pracovníci prednášajú 

najzaujímavejšie témy zo svojho odboru. Tieto programy sú napr. vysoko sledované 

maďarskými  televíznymi divákmi.     

 

Televízia má ohromnú výchovnú moc a táto moc môže vychýliť ručičku váhy zo 

strany života na stranu smrti alebo zo strany zákona na stranu násilia. Médiá by  mali 

tento jav nie iba odrážať, ale v súčinnosti  s ideálmi a víziami našej spoločnosti by sa 

mali spolupodieľať na humanizácii  ľudských bytostí. Dodatočné pokuty ex post, po 

odvysielaní, nie sú  riešením. Aj zábava má v každej spoločnosti svoju etiku, tobôž 

zábava, ktorá je nehatene šírená médiami, aby sa nestalo, v zmysle slov Neil 

Postmana (1999) , že sa dozabávame až k smrti.  

 

O to väčšie je toto riziko vo vzťahu k deťom, ktoré ešte nemajú vypracovanú svoju 

vlastnú hierarchiu hodnôt a médium je jedným z širších makrosociazačných faktorov, 

ktoré na ňu vplývajú.  

 

V zmysle týchto slov záverom môjho príspevku je návrh, aby sme podnietili 

pracovníkov médií ku kvalifikovanej práci s deťmi, ale i s mladými ľuďmi v zmysle 

ratifikovaného Dohovoru o právach dieťaťa a síce: 

 

• pri medializácii detí brať ohľad na ich súhlas s touto medializáciou, prípadne 

vyžiadať si súhlas ich zákonného zástupcu,  

• rešpektovať v zmysle tohto dohovoru slobodnú  možnosť detí vyjadrovať svoj 

názor, 

• podnecovať v médiách ku kvalifikovanej práci s deťmi a pre detského diváka, 

aby bol braný ohľad na ich  blaho a pozitívny výchovný vplyv, v mene tohto 

postulátu prizvať adekvátnych odborníkov ku konzultácii programov, v ktorých 

vystupujú deti a či  sú určené detskej vekovej kategórii.  
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MEDIÁLNA  VÝCHOVA  AKO  PROSTRIEDOK  NADOBUDNUTIA  
MEDIÁLNEJ  GRAMOTNOSTI  VZHĽADOM  NA  MIESTO  MÉDIÍ 

V ŽIVOTE  JEDNOTLIVCA A SPOLOČNOSTI 
MEDIA EDUCATION  AS  A TOOL OF GETTING OF MEDIAL LITERACY CONCIDERING THE 

POSITION OF MEDIA IN THE LIFE OF INDIVIDUAL AND SOCIETY 
 

Dana Petranová 
 
 

ABSRTAKT: V súvislosti s kvalitou života v súčasnej spoločnosti nie je možné ignorovať koexistenciu 
ľudí a masovokomunikačných prostriedkov. Spôsobilosť efektívne využívať médiá a narábať s ich 
produktmi nie je vrodená ani získaná. Mediálnej kompetencii sa musíme naučiť. Cieľom mediálnej 
výchovy ako prostriedku nadobudnutia mediálnej gramotnosti je tento proces zefektívniť a tým prispieť 
k zvýšeniu kvality a hodnôt ľudského života. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Médiá. Mediálna výchova. Mediálna gramotnosť. Funkcie médií. Vzdelávací 
proces. Účinky médií. 
 
ABSTRACT: In relation to life quality it is not possible in the present-day society to ignore the co-
existence of people and mass-media. The competence to efficiently use the mass-media and to 
manipulate with theor products is not inborn or adventitious. The objective of media education as 
a component of the media literacy is to make this process more efficient and thus to contribute to the 
improvement  of life quality and true value of people. 
 
KEY  WORDS: Media. Media Education. Media Literacy. Functions Of Media. Process Of Education. 
Effects Of Medias. 
 
 

MIESTO  MÉDIÍ  V ŽIVOTE  JEDNOTLIVCA   A  SPOLOČNOSTI 

     Na včlenení človeka do spoločnosti sa podieľa veľké množstvo faktorov. 

V priebehu vývoja ľudskej spoločnosti by sme ich mohli definovať niekoľko tisícok. 

Jednými z najvýznamnejších sú z hľadiska súčasných štúdií médiá, televízia 

predovšetkým. Médiá stoja v centre záujmu mnohých odborníkov z rozličných 

vedeckých oblastí, teórií a výskumov. Nemožno však zabúdať ani na laickú 

verejnosť, ktorá má svoje miesto najmä v diskusii o vplyve médií.  

     Oproti iným oblastiam ľudského života disponujú médiá mnohými prednosťami. 

Ide najmä o značnú snahu a schopnosť zaujať diváka, prilákať a udržať jeho 

pozornosť či sprostredkovať vzory a morálne hodnoty. Na rozdiel od novín, kníh či 

rozhlasu má konzument audiovizuálnych médií oveľa menšiu slobodu, čo sa týka 

vlastných predstáv a interpretácií. A práve v tom spočívajú mnohé úskalia týchto 

médií. Najmä televízia má široký a vážny vplyv na divácku obec. Fakt, že televíznymi 
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prijímačmi je vybavená drvivá väčšina slovenských domácností1, svedčí 

o významnosti úlohy televízie v každodennom živote každého z nás. Poskytuje nám 

množstvo výhod a asi ťažko by sme si vedeli bez nej predstaviť fungovanie 

spoločnosti. Za najdôležitejšie funkcie médií vo všeobecnosti považujeme 

informovanie, vzdelávanie a zábavu. 

     Médiá nás, konzumentov, predovšetkým informujú. Pod týmto pojmom sa 

neukrýva len ponúkanie správ a oznamov, ale aj každý nový zážitok, skúsenosť či 

poznatok, ktorým televízia diváka obohatí o myšlienku, pocit alebo jednoducho o holý 

fakt. Môžeme tiež hovoriť o poslaní médií, prostredníctvom ktorých rozširujeme naše 

obzory o nové dimenzie. 

     Vzdelávanie možno považovať za nemenej dôležitú funkciu médií. Môžeme ich 

považovať za sprostredkovateľku celosvetovo získaných poznatkov, ktoré boli 

overované  v priebehu vekov, a to v rôznych oblastiach ľudskej činnosti.  

     V prípade funkcie zábavy médiá slúžia ako prostriedok na vyplnenie voľného 

času jednotlivca, čo je častým problémom najmä u detí a dospievajúcej mládeže. 

Niektorí mediálni teoretici upozorňujú na túto funkciou spolu s výstrahou, že ostatné 

funkcie médií (najmä televízie) akoby pred zábavou ustupovali do pozadia, zatiaľ čo 

zábava vypĺňa ich miesto.2  

     Okrem spomenutých hlavných funkcií majú médiá rôzne iné funkcie, napríklad 

odovzdávať normy a hodnoty sociálneho, politického i náboženského charakteru, či 

pomáhať v praktickom živote formou inzercie, právnych rád a podobne. 

     Médiá teda zohrávajú významnú úlohu pri tvorbe a vývoji dnešnej spoločnosti. 

Poskytujú prehľad o celkovej situácii v spoločnosti, udržujú jej status quo, prinášajú 

potešenie a zábavu. Nemôžme tvrdiť, že vstupujú do nášho života prostredníctvom 

televízie, rádia, tlače alebo internetu. Médiá už od narodenia sú súčasťou nášho 

každodenného života. Pôsobia na charakter človeka, jeho postoje, hodnoty a názory, 

teda na vlastnosti prejavujúce sa v jeho konaní a spôsobe myslenia. 

     Každá rieka má dva brehy, každá minca má dve strany, a teda i s každou 

technickou vymoženosťou k nám prichádzajú s ňou spojené problémy. Jedným 

z nich, ktorý je celosvetovo diskutovaný niekoľko desiatok rokov3, je problematika 

vplyvu médií na divákov, a to predovšetkým v prípade mladších generácií. Vývin tejto 
 

1 BREČKA, Samuel (1999): Mládež a médiá. Otázky žurnalistiky 1999, č. 3, s. 218-223. 
2 POSTMAN, Neil (1999): Ubavit se k smrti. Praha : Mladá Fronta. 
3 MURRAY, John P. (1995): Children and Television Violence. Journal Of Law & Public Policy 1995, 
No. 3, p. 7-14. 
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problematiky dospel v niektorých oblastiach už dokonca do štádia, keď je televízii 

pripisovaná vina za zvyšujúcu sa mieru násilia a zločinnosť v bežnom živote.  

     Snahy o vedecké vysvetlenie princípov a účinkov pôsobenia médií sa postupom 

času menili a ešte stále sa vyvíjajú. Predmetom záujmu v minulosti bolo 

predovšetkým skúmanie mediálnych účinkov na konzumentov.4 V priebehu ďalších 

rokov však vznikla potreba prihliadať i na osobnostné dispozície diváka, ako i na 

situačné vplyvy prostredia.5 V súčasnosti však skôr nastupujú tendencie 

nepovažovať diváka za pasívnu obeť, ale študovať jeho kognitívne predispozície, 

emocionálne rozpoloženie či kontext sledovania/konzumovania médií.  

     Štúdium pôsobenia médií na jednotlivca i spoločnosť akoby práve spoločnosti 

samej nastavovalo zrkadlo, v ktorom sa odráža jej aktuálny stav i miera jej poznania. 

Tak ako sa spoločnosť menila a rozvíjala, tak sa premieňal aj jej zrkadlový odraz 

poznačený zväčšujúcim sa vplyvom médií. V množstve teórií, hypotéz i obyčajných 

domnienok o ich vplyvoch je možné vysledovať niektoré trvalejšie všeobecné 

parametre, podľa ktorých možno neskôr charakterizovať jednotlivé typy účinkov. 

Dôležitú úlohu hrá časový rozmer sledovaného dosahu (krátkodobosť, dlhodobosť, 

presadzovanie v čase); taktiež to, či je účinok vyvolávaný priamo z média alebo 

sprostredkovane; a v neposlednom rade aj intencionálnosť či neintencionálnosť 

vyvolaného účinku. Tieto tri parametre zohrávajú kľúčovú úlohu nielen pri výskume 

mediálnych účinkov, ale aj koncepciách, ktorých podstata spočíva v hľadaní 

odpovede na otázku potreby nadobúdania mediálnej gramotnosti.6

     Niet pochýb o tom, že všetky médiá pôsobia na každého človeka bez výnimky. 

Sila ich pôsobenia a vplyvu je však do značnej miery ovplyvniteľná iba takou 

osobnosťou, ktorá je dostatočne pripravená a do veľkej miery psychicky vyzbrojená, 

aby dokázala spomínanej sile odolať. Ak človek nechce negatívnemu vplyvu médií 

podľahnúť, musí si možnosť jeho hrozby v prvom rade uvedomovať a následne sa 

aktívne zapojiť do celého procesu. Pasívna konzumácia, kritizovanie a sťažovanie 

nie je dostatočným prostriedkom, ako proti tomuto vplyvu „bojovať“. Otázkou zostáva, 

 
4 FISCHER (1978) – In: SANDER, Ingo (1997): How is TV Violence: An Empirical Investigation of 
Factors Influencing Viewer´s Perceptions of TV Violence. European Journal of Communication, Vol. 
12, No. 1, 43 – 98.  
5 ANDERSON a BURNS (1991) – In: SANDER, Ingo (1997): How is TV Violence: An Empirical 
Investigation of Factors Influencing Viewer´s Perceptions of TV Violence. European Journal of 
Communication, Vol. 12, No. 1, 43 – 98. 
6 JIRÁK, Jan – KŐPPLOVÁ, Barbara (2003): Média a společnost. Praha : Portál, s. 190.  
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ako a kedy začať s prípravou jedinca na aktívne zapájanie do procesu mediálneho 

pôsobenia. Odpoveďou sú dve rozhodujúce skutočnosti:  

1. rodíme sa do sveta, ktorého neoddeliteľnou a každodennou súčasťou sú 

médiá 

2. najviac ovplyvniteľnou a najohrozenejšou je kategória detského diváka 

(predovšetkým z dvoch dôvodov: detský divák nie je schopný rozlišovať medzi 

fiktívnymi a reálnymi mediálnymi obsahmi; jednou z foriem socializácie dieťaťa 

je okrem iných mechanizmov aj mechanizmus imitácie, modelov, vzorov, 

respektíve až identifikácia s nimi.“)7  

    Jednou z možností ako pripraviť vyvíjajúceho sa jedinca na život s médiami je 

rozvoj jeho mediálnej gramotnosti.   

 

MEDIÁLNA  VÝCHOVA = VÝCHOVA  K MEDIÁLNEJ  GRAMOTNOSTI 
 

     V priebehu 20. storočia sa médiá stali integrálnou súčasťou nášho každodenného 

života. Stali sa významnou socializačnou inštitúciou a stali sa tiež súčasťou sociálnej 

reality, bez ktorej sa všeobecné vzdelávanie v budúcnosti nezaobíde. Počas 

uplynulých rokov sa pôsobením médií významne zmenili samotné koncepty výchovy 

a vzdelávania. V minulosti boli hlavným (niekedy dokonca jediným) zdrojom 

informácií pre deti školské učebnice a vedomosti pedagóga. Médiá však už prebrali 

na seba niektoré z funkcií všeobecného vzdelávania a jeho súčasná podoba sa javí 

ako nedostačujúca. 

     V súčasnosti každý z nás ako účastník mediálnej komunikácie čelí dvom 

základným problémom: problému skutočnej potreby niektorých komunikačných 

nástrojov a problému orientácie v množstve ponúkaných informácií. Vyžaduje sa od 

nás schopnosť objasniť si, či a prečo potrebujeme takto komunikovať, a zároveň 

schopnosť vyhľadávať a využívať to, čo je pre nás naozaj užitočné. Domnievame sa, 

že informačná spoločnosť, ktorá od svojich členov vyžaduje osvojenie si nových 

komunikačných technológií, by ich mala viesť ku kritickej mediálnej gramotnosti 

zahŕňajúcej obe schopnosti. Výchova k mediálnej gramotnosti nám poskytuje 

 
7 BROŽÍKOVÁ, Mária – RYBÁROVÁ, Eva (1990): Vybrané kapitoly z ontogenetickej psychológie. 
Bratislava : Univerzita Komenského, s. 5. 
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možnosť disponovať nástrojmi, ktoré nám pomáhajú zvládnuť našu existenciu 

v masmediálnom svete.      

     Mediálna výchova je prostriedkom nadobudnutia mediálnej gramotnosti 

a vzhľadom na miesto médií v živote jednotlivca i spoločnosti by mala byť súčasťou 

všeobecného vzdelávania. Elena Hradiská charakterizuje mediálnu gramotnosť 

nasledovne: „... vo všeobecnosti rozumieme (mediálnou gramotnosťou) schopnosť 

jedinca prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať mediálne výpovede 

novinárskeho charakteru (správy, publicistika), umeleckého (filmy, poviedky), 

vzdelávacieho (prírodopisné filmy, náučné programy) či zábavného charakteru 

(súťaže, seriály, filmy atď.) v širšom sociálnom kontexte.“8 Spomenutá odborníčka 

ďalej definuje mediálnu gramotnosť ako schopnosť komplexného spracovania 

mediálnych obsahov, teda schopnosť zaistiť si čo najväčšiu vládu nad 
interpretáciami interpretácií.  
     V prepracovanej  teórii výchovy k mediálnej gramotnosti je možné pôsobenie 

médií a ich predpokladané účinky vyjadriť nasledovnými postulátmi: 

- médiá sú konštrukcie, 

- médiá tvoria realitu, 

- recipienti tvoria vlastné významy mediálnych posolstiev, 

- mediálne posolstvá majú komerčné implikácie, 

- mediálne posolstvá obsahujú ideológie, hodnoty, životné štýly a názory, 

- mediálne posolstvá  majú sociálne a politické dôsledky, 

- obsah a forma sú v mediálnom prostredí neoddeliteľne spojené, 

- každé médium má vlastnú estetickú formu.9 

      Z uvedeného vyplýva, že obsahom predmetu by mali byť okruhy, ktoré by mali 

prispieť k pochopeniu roly médií v spoločnosti. Centrum pre mediálne štúdiá 

Fakulty sociálnych vied v Prahe ich definuje nasledovne: 

- jednotlivé procesy komunikácie, 

- text a jeho význam, 

- znak – jeho význam a funkcie, 
 

8 HRADISKÁ, Elena (1999): Bude sa i u nás učiť mediálna výchova? Otázky žurnalistiky 1999, č. 4, s. 
303. 
9 WEISENBACHER, Peter (2003): Výchova k mediálnej gramotnosti. (Diplomová práca ocenená 
cenou rektora). FF UK : Bratislava, s. 26 – 32. 
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- konštruovanie významov, 

- teórie masových médií v spoločnosti, 

- médiá ako inštitúcie, 

- mediálne produkty, 

- príjemcovia, 

- účinky, 

- špecifické témy: spravodajstvo, reklama.10 

Mediálna výchova má žiakom a študentom pomáhať rozvinúť získané informácie, 

kriticky chápať podstatu médií a ich postupy. Jedným z hlavných cieľov mediálnej 

výchovy je prehĺbiť chápanie toho ako médiá fungujú (zdroje ich financovania, 

spôsoby práce, regulácia...), ako sú organizované (druhy médií, ich funkcie, 

charakteristické vlastnosti...), ako tvoria výpovede (redakčná práca, práca s obrazom 

a zvukom...) a akými spôsobmi konštruujú realitu (kódovanie a dekódovanie 

významov). Výsledkom má byť zvýšený pozitívny úžitok z prijímania a spracovávania 

mediálnych výpovedí a rozvinúť u žiakov spôsobilosť, tzv. mediálnu kompetenciu, 

aby boli schopní kriticky, reflektujúco a aktívne využívať médiá a ich produkty.  

 

MIESTO  MEDIÁLNEJ  VÝCHOVY  VO  VZDELÁVACOM PROCESE  NA  
SLOVENSKU 

      Vo svete možno nájsť štáty, v ktorých sa mediálna výchova stala súčasťou 

učebných osnov na všetkých úrovniach škôl. U nás sa mediálna výchova  reálne 

dotýka najmä skupiny detí a mládeže, ktorá tvorí približne 22 – 25% občanov 

Slovenskej republiky. V rámci oblasti vzdelávania bol v minulom roku vládou prijatý 

Akčný plán Vzdelávanie a zamestnanosť, ktorý konkretizuje Lisabonskú stratégiu 

v oblasti vzdelávania do roku 2010. Medzi jeho hlavné úlohy patrí okrem iného 

vypracovanie stratégie celoživotného vzdelávania či podpora využívania 

informačných a komunikačných technológií vo vyučovacom procese. V rámci 

budovania Európskeho výskumného priestoru je potrebné plniť viacero cieľov 

európskych vzdelávacích systémov. Ministerstvo školstva SR rozpracovalo 

v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalšími rezortmi 

Implementáciu Európskeho paktu mládeže na podmienky SR a jej začlenenie do 

 
10 HRADISKÁ, Elena: Bude sa i u nás učiť mediálna výchova? Otázky žurnalistiky 1999, č. 4, s. 305. 
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stratégie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010, ktorá bola prijatá 

uznesením vlády č. 6 z 11. januára 2006.11

      Kľúčovou úlohou v oblasti vzdelávania bolo prijatie nového školského zákona, 

ktorý však v roku 2005 Národnou radou Slovenskej republiky prijatý nebol. Napriek 

neprijatiu zákona MŠ SR rozbehlo viacero pilotných projektov na podporu 

kurikulárnej reformy školstva a pracuje na vytvorení novej koncepcie stredoškolského 

vzdelávania.  

     V oblasti implementácie mediálnej výchovy nastal posun v podobe 

experimentálneho overovania projektu „Mediálna výchova ako nepovinný a voliteľný 

predmet“ na druhom stupni základných škôl a na osemročných gymnáziách. Jeho 

úspešným realizátorom a koordinátorom je Štátny pedagogický ústav v Bratislave. 

Projekt zahŕňa osnovy rozložené na päť rokov, počnúc piatym a končiac deviatym 

ročníkom. Hoci existujú návrhy koncepcií zaradenia mediálnej výchovy ako 

samostatného predmetu do vyučovacieho procesu na stredných školách, v súčasnej 

dobe to nie je možné. Táto možnosť bude uskutočniteľná až po vytvorení novej 

koncepcie vyučovania na stredných školách. Dovtedy je možné zapracovať mediálnu 

výchovu do niektorých humanitných predmetov (slovenský jazyk a literatúra, 

estetická výchova a etická výchova) a popri tom je potrebné vypracovať podrobnú 

koncepciu výučby mediálnej výchovy ako samostatného predmetu.  Rovnako sa na 

Slovensku objavili snahy o vypracovanie koncepcií mediálnej výchovy v rámci 

celoživotného vzdelávania. Tieto snahy vyvinuté niektorými vysokoškolskými 

vzdelávacími inštitúciami  majú ku dnešnému dňu podobu žiadostí o udelenie grantu. 

     Výzvou zostáva zavedenie mediálnej výchovy už od 1. stupňa základnej školy, 

resp. od materskej školy, ako aj tvorba učebných materiálov. 

     Medzi najvýznamnejšie ciele všetkých navrhnutých koncepcií patrí: zaručenie 

všeobecného prístupu k informačným a komunikačným technológiám, otvorenie 

priestoru vzdelávania a zvýšenie atraktívnosti vzdelávania. Mediálna výchova je 

 
11 Vyhodnotenie Akčného plánu politiky mládeže v roku 2005 a návrh Akčného plánu politiky mládeže 
na rok 2006, ktoré vyplývajú z Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR do roku 
2007. 
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základným a najdôležitejším prostriedkom nadobudnutia mediálnej gramotnosti 

a vzhľadom na miesto médií v živote jednotlivca i spoločnosti by mala byť 

súčasťou všeobecného vzdelávania. 
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MÉDIÁ AKO PROSTRIEDOK SEBAVYJADRENIA VO VÝTVARNEJ 
TVORBE ŠTUDENTOV 

MEDIA AS INSTRUMENT OF SELF-EXPRESSION IN FINE ART PERFORMANCE OF STUDENTS 
 

Janka Satková 
 
 

ABSTRAKT: Príspevok sa venuje viacerým súvislostiam medzi médiami, výtvarným umením a 
výtvarnou tvorbou a naznačuje možné využitie výtvarnej činnosti v mediálnej výchove. Ďalej príspevok 
poukazuje na možnosti využitia techniky koláže v pedagogickej praxi, ako aj na okolnosti vzniku tejto 
techniky v priebehu dejín výtvarného umenia. Spomenuté sú výtvarné smery, ktoré koláž objavili, 
používali a obmieňali: kubizmus, surrealizmus, dadaizmus a pop – art.  Opíšeme niektoré výtvarné 
práce študentov, ktoré sú buď inšpirované médiami, alebo by bez existencie médií nemohli vzniknúť. 
Tieto práce sú vytvorené technikou koláže, pričom využívajú obrázky z časopisov, okrem iného aj 
reprodukcie umeleckých diel.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: médiá, výtvarná tvorba, pedagogická prax, koláž, dejiny umenia, mediálna 
výchova. 
 
 
ABSTRACT: A paper deals with several relationships between media and visual art and indicates 
possible utilization of fine art performance in media education. The paper also mentions possibilities of 
utilization of collage in educational practice as well as background of the origin of this technique in the 
fine art history. There are mentioned fine art trends that discovered, used and modulated collage: 
cubism, surrealism, dadaism and pop art. We are describing some creative works of students that are 
inspired by media or could not come into existence without media. These works are made up by 
collage technique and use pictures from magazines and duplications of visual art creations. 
 
KEY WORDS: media, fine art, educational practice, collage, history of art, media education 
 
 
 

ÚVOD 
  

V príspevku sa budeme venovať možnostiam výtvarnej tvorby študentov 

a žiakov v súvislosti s reagovaním na mediálne obsahy. Uvedieme doteraz zistené 

poznatky autorov, ktorí sa zaoberajú vyučovaním modernej výtvarnej výchovy, 

výchovou umením a skúmaním vplyvu masmédií na človeka. Na záver poukážeme 

na dôležitosť výtvarnej tvorby práce so študentmi – budúcimi učiteľmi, ako aj so 

žiakmi, a na vhodnosť výtvarnej tvorby na spracovávanie mediálnych obsahov.  

Príspevok prezentuje našu snahu aplikovať do vyučovacieho procesu 

výtvarnej výchovy mediálnu výchovu s cieľom integrovať osobnosť. Výtvarné postupy 

prevzaté z postupov výtvarného umenia sú prostriedkom sebavyjadrenia a médiá sú 

na jednej strane inšpiráciou k tvorbe, na druhej strane materiálom na tvorbu. Vo 
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svete elektronických médií a nových technológií narastá potreba novej schopnosti: 

byť individualitou vo vizuálnom svete. 

Výtvarné umenie disponuje obrazom, ktorý, ako vieme, je základnou súčasťou 

médií. Obraz, výtvarné dielo využívajúce noviny a časopisy, môže byť vhodným 

odrazovým mostíkom od pozerania sa, konzumovania mediálneho obsahu 

k pochopeniu, vytvoreniu si odstupu, kritického náhľadu na médiá a k poznaniu, že 

médium sa môže okrem toho, že ho vnímame, stať aj prostriedkom nášho 

sebavyjadrenia.  

PSYCHOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ 

      

Rozvoj spoločnosti záleží od toho, aké deti a mládež vychováme, akí budú. 

Príprava kvalitných učiteľov je jednou z rozhodujúcich oblastí, na ktoré je potrebné 

zamerať pozornosť. Veľký dôraz sa kladie na  osobnostné predpoklady pre výkon 

profesie, pretože rysy osobnosti učiteľa sú zároveň jeho pracovným nástrojom 

(Šramová, 2004). Predpokladáme, že schopnosti získané počas štúdia uplatní 

študent vo svojej pedagogickej praxi. Vo vyučovaní sa riadime princípmi vyučovania 

zameraného na žiaka (Rogers, 1998),  známeho ako koncepcia P-C-E. Vzťah učiteľ 

– žiak sa buduje na štyroch základných princípoch: učiteľova úprimnosť a otvorenosť; 

akceptácia žiaka; empatia; sebahodnotenie.  

Niektorí autori využívajú tieto princípy na zvyšovanie tvorivosti (Fichnová, 

2001, 2004; Fichnová – Satková, 2005) a poukazujú na to, že tvorivosť sa môže stať 

vhodným katalyzátorom celkového rozvoja osobnosti (Šramová, 2001, 2004), pričom 

je možné rozvíjať aj vlastnosti osožné na rozvoj tvorivosti: zvedavosť, samostatnosť, 

sebadôvera, smelosť, motivácia, fantázia, imaginácia, intuícia, empatia (Zelina, 

1994). Koncepcia THV (Zelina, 1994) vyzdvihuje dôležitosť afektívnej výchovy. 

Zážitok je tiež významná forma učenia sa a získavania skúseností (Fandelová, 1999, 

2000, 2005). Najdôležitejším problémom výchovy a vzdelávania je podľa Zelinu 

(1994) vytvoriť túžbu expresie tvorivého charakteru, túžbu po sebavyjadrení.  

Naším cieľom je túto túžbu nielen vzbudiť, ale ju aj vhodne usmerniť tak, aby 

sebavyjadrenie bolo prospešné pre osobnosť v súvislosti s hľadaním svojho miesta 

vo svete a s orientovaním sa v dnešnom svete. Cieľom je aj poskytnúť prostriedok 

sebavyjadrenia – v našom prípade je týmto prostriedkom výtvarná tvorba využívajúca 

techniku koláže, ktorá vznikla v priebehu vývoja dejín umenia, menila svoje podoby, 
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rozširovala svoje možnosti a inšpirovala k novej tvorbe. Obsah posolstva, ktoré koláž 

sprostredkuje, je v našom ponímaní spájaný s médiami, či už ako inšpirácia k tvorbe, 

námet na zobrazenie, alebo vyjadrenie názoru, alebo ako motív majúci svoje 

mediálne špecifiká. 

PEDAGOGICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Prezentujeme jeden z možných prístupov, prostriedkov rozvíjania osobnosti 

žiaka. Tento prístup vychádza z koncepcie P-C-E (Rogers, 1998), z koncepcie 

tvorivého humanistického vyučovania (Zelina, 1994), pričom sa opierame 

o animocentrický prúd vyučovania výtvarnej výchovy, ktorý chápe výtvarnú tvorbu 

ako prostriedok rozvíjania osobnosti žiaka a videocentrický prúd vyučovania 

výtvarnej výchovy (Šupšáková, 1999), ktorý sa zameriava na výtvarné, estetické 

a multimediálne zručnosti, ktoré potrebuje človek žijúci v 3. tisícročí. Tieto dva prúdy 

sa môžu zdať  na prvý pohľad protichodné až nepriateľské v zmysle „človek, jeho 

duša“ proti „technika, počítače, médiá“. V skutočnosti sa ideálne dopĺňajú. Človek sa 

nemôže tváriť, že žije v minulom storočí, a ak áno, potýka sa s mnohými 

problémami súvisiacimi s prácou, komunikáciou, orientovaním sa v dnešnom 

zložitom svete.  

  V. Roeselová (2000) uvádza vo svojom členení výtvarnej výchovy na prúdy aj 

zmyslovú výtvarnú výchovu a duchovnú výtvarnú výchovu. Predstavitelia J. David a 

M. Pohnerová sa domnievajú, že prvoradou úlohou pedagogiky a pedagógov nie je 

technika zapájania elektronických médií do edukácie, ale problém uvádzania detí do 

sveta duchovných hodnôt prostredníctvom už existujúcich antropologických hodnôt 

detstva a ľudstva všetkými primeranými prostriedkami súčasnosti.  

 Animocentrický prúd a videocentrický prúd majú svoje špecifiká, ktorými sa 

odlišujú. Podľa B. Šupšákovej (2000) animocentrický prúd vo vyučovaní výtvarnej 

výchovy chápe proces poznávania ako proces poznávania dieťaťa, teda jeho – seba 

ako tvorcu a vnímateľa výtvarného prejavu. Tento prístup je schopný zušľachťovať a 

kultivovať vnútorný svet mladého tvorcu a pomáha mu odhaliť osobný i všeľudský 

zmysel a rozmer života. Dôraz sa kladie na výtvarný zážitok, na dialóg. 

V anglosaskej pedagogike sa tomuto prístupu hovorí child oriented, zameraný na 

dieťa. Každá z tém (dobro, zlo, strach, svetlo, tma, muž, žena, radosť, smútok…) 

môže byť každým tvorcom inak pochopená a dieťa sa tak dostáva do expresívnej 
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tvorivej situácie. Objavuje rôzne stránky situácie a v procese objavovania sa v ňom 

prebúdza túžba po reflexii. Na základe zážitkového pochopenia situácie dospieva 

tvorca k porozumeniu (Slavík, 1997). 

Videocentrický prúd hľadá špecifickosť výtvarnej výchovy v jej vizuálnom 

charaktere (sklon k elektronickým prostriedkom výtvarnej tvorby) a obracia sa 

k procesu výtvarného vnímania. Podľa tejto koncepcie by výtvarná výchova mala 

človeka učiť vizuálne myslieť a podnecovať na vlastné hľadanie systému symbolov 

(konceptualizmus). Výtvarná výchova je charakterizovaná ako predmet zameraný na 

budúcnosť – na prípravu detí a mládeže na život v 21. storočí. Čerpá podnety 

z umenia 20. storočia, zvlášť tendencie súčasného výtvarného umenia a je 

rešpektovaná integrácia umenia do intermediálneho systému (Slavík, 1997). 

Domnievame sa, že tu je riešenie antagonizmu človeka a techniky: technika je 

chápaná ako prostriedok rozvíjania človeka. Ak teda na jednej strane 

animocentrizmus považuje za prostriedok rozvíjania osobnosti človeka výtvarnú 

tvorbu, videocentrizmus na strane druhej považuje za prostriedok rozvíjania človeka 

výdobytky techniky, tak výtvarná tvorba využívajúca výdobytky techniky sa javí ako 

vhodné spojenie. Nemáme na mysli prácu s počítačom – máme na mysli výtvarnú 

tvorbu využívajúcu súčasnú vysokú vizuálnu a estetickú stránku tlačených médií 

(teda formálnu stránku médií) – periodík – ako prostriedok tvorby a mediálne obsahy 

(teda obsahovú stránku). Podotýkame, že vizuálna stránka viacerých médií je si 

v súčasnej dobe v mnohom podobná, čo umožňuje pri výtvarnom spracovaní 

obsahov médií alebo postojov k nim vytvoriť takú vizuálnu informáciu – posolstvo, 

ktorého podoba korešponduje so zobrazovaným materiálom.    

 
MÉDIÁ A UMENIE 

 
       Výtvarné umenie je (tak ako mediálny svet) založené na vizuálnom vnímaní. Je 

každodenným sprievodcom nášho života, či už sú to budovy, úžitkové predmety, 

plagáty, či umelecké diela prezentované v masmédiách ako „hlavný bod programu“, 

alebo ako kontext, v ktorom sa mediálny obsah prezentuje (Michnová – Satková, 

2006a; 2006b;  Fandelová – Šramová, 2006). Výtvarné umenie teda disponuje 

obrazom, ktorý okrem toho, že je základnou súčasťou médií, je aj nositeľom 

kultúrnych a sociálnych súvislostí.  
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Umenie už vo svojej podstate obsahuje výchovu. Ak vychovávame, 

kultivujeme tvorivosť, komunikáciu, kultúrnosť. Posilňovanie individuality je i 

posilňovaním integrácie (Šupšáková, 1999).  

Výtvarná tvorba ponúka rôzne možnosti reflektovania mediálnych obsahov 

(posolstiev a informácií) a ich spracovávania. Sila médií spočíva v tom, že sa 

podieľajú na socializácii jednotlivca, na utváraní podoby spoločnosti a vzťahov v nej. 

Médiá prenikajú do života, do súkromia jedinca a stávajú sa jeho každodennou 

súčasťou a spájajú veľké časové a priestorové vzdialenosti (Burton, Jirák, 2003). 

V súčasnom svete, kde je realitou dennodenné vnímanie produktov masmédií 

(uvedomené či neuvedomené), je namieste hľadať možnosti, ako na túto skutočnosť 

reagovať. Jednou z možností je výtvarná tvorba. 

B. Šupšáková (2004) spája pojem vizuálna kultúra s pojmom výtvarná 

výchova. Výtvarná výchova je súčasťou kultúry a umenia. V dôsledku obrovského 

rozmachu vizuálne obrazového vyjadrovania v súčasnej dobe treba vnímať výtvarnú 

výchovu ako predmet, ktorý sa zameriava nielen na oblasť (výtvarného) umenia, ale 

na všetky znakové vyjadrenia, ktoré majú vizuálnu podstatu. V praxi to znamená, že 

vo výtvarnej výchove treba uvažovať o obraze, o význame obrazu jednak vo filme, vo 

fotografii, ale i v televízii, reklame, v maľbe  a pod. Treba uvažovať o pôsobení 

nových obrazových médií, vrátane novinových obrazov, vedeckých obrazov, printov 

či videa. Študovať vizuálnu kultúru, zaoberať sa súčasnými, každodennými  obrazmi 

– toto je naliehavá výzva pre teóriu i prax výtvarnej edukácie (Šupšáková, 2004). 

V tejto súvislosti môžeme uvažovať o pojme vizuálna výchova, ktorá je realizovateľná 

na hodinách výtvarnej výchovy. Tak môže výtvarná výchova reagovať na realitu 

médií, s ktorou prichádza do styku takmer každé dieťa. 

MÉDIÁ 
 
 Deti a mládež v súčasnej dobe charakterizujú nové hodnoty a postoje k 

voľnému času, ktoré vyplývajú jednak z vekových osobitostí týchto sociálnych skupín 

a jednak zo spoločensko-ekonomických podmienok, v ktorých mladí ľudia žijú. 

Masmédiá svojou auditívno-vizuálnou povahou a dynamickosťou, rôznorodosťou 

foriem programov, obsahov informácií vťahujú deti a mládež do poznávania reality i 

pseudoreality. Považujeme ich za nositeľov zámerov, inštrukcií, návodov, téz i 

antitéz, spätnej väzby i tvorivého podnecovania k aktivite. Deti a mládež si ich 

obľúbili preto, že pohodlnou cestou sprostredkovávajú informácie, poučenie i zábavu. 
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Niektorí autori (Holinová, 1991; Blažek, 1995) hovoria o pozitívnych i negatívnych 

vplyvoch na deti a mládež.  

Masmédiá ovplyvňujú a menia názory, postoje, správanie detí a mládeže. 

Významne ovplyvňujú ich hodnotovú orientáciu, mravnú a kultúrnu úroveň správania 

sa. Masmédiá najviac ohrozujú deti, pretože ešte nemajú vytvorenú vlastnú imunitu 

voči nim, nedokážu spracovávať a prijímať informácie s nadhľadom a často 

podliehajú konzumu a manipulácii. Mládež má k médiám sformovaný vzťah, ktorý sa 

prejavuje v schopnostiach prijímať a spracovávať informácie na základe vlastnej 

hodnotovej orientácie a psychickej a sociálnej zrelosti (Kročková, 1997). 

 Médiá tvoria dnes už neoddeliteľnú súčasť nášho života. Podľa nás nemá 

význam bojovať proti nim. Okrem toho, že nás zabávajú, informujú, 

sprostredkovávajú nám zážitky, zmenšujú vzdialenosti, ponúkajú neobmedzené 

možnosti komunikácie, tvoria aj značnú časť rozhovorov dnešných ľudí, hlavne 

žiakov. Niektoré deti žijú internetom, filmami, seriálmi, hitparádami, médiá sú 

iniciátormi činnosti zberateľskej (zbieraj kartičky do série), čitateľskej (o hercoch, 

o spevákoch) či cestovateľskej (z médií sa dozvieme, kde bude mať kto koncert). 

Médiá ponúkajú pasívny spôsob trávenia času, ale aj provokujú, šokujú, vyzývajú na 

 zamyslenie. Bolo by chybou myslieť si, že keď budeme zdôrazňovať ich škodlivý 

vplyv, ľudia ich budú menej sledovať.  Mediálna výchova teda nemá prebiehať proti 

médiám, ale s nimi. 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 
 

     Médiá sú súčasťou života nás všetkých, aj detí na základných školách. 

Snahy zaviesť mediálnu výchovu do vyučovacieho procesu sú evidentné, je však 

otázne, ako rýchlo bude možné zaviesť tento predmet do osnov. Obraz, výtvarné 

dielo využívajúce noviny a časopisy, môže byť vhodným odrazovým mostíkom od 

pozerania sa, konzumovania mediálneho obsahu k pochopeniu, vytvoreniu si 

odstupu, kritického náhľadu na médiá a k poznaniu (Fichnová, 2004; Fichnová, 

2005), že médium sa môže okrem toho, že ho vnímame, môže sa stať aj 

prostriedkom nášho individuálneho sebavyjadrenia (Fichnová – Satková,  2005). 

Mediálna výchova je pojem, ktorý zahŕňa škálu vzdelávacích, výchovných, 

osvetových, propagačných a praktických činností. Ich spoločným cieľom je 

oboznamovať rôzne skupiny verejnosti s činnosťou médií, so skutočným zmyslom 
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mediálnych obsahov a možnými dôsledkami ich pôsobenia na život jednotlivca i celej 

spoločnosti (Brečka, 1999).  

  Vo svete existuje niekoľko koncepcií mediálnej výchovy. Z nich uvedieme tie, 

ktoré podľa nás môžu byť realizované výtvarnou tvorbou.  

1. Mediálna výchova ako nástroj ochrany mládeže vychádza z predpokladu, 

že mediálne vzdelaní ľudia, ktorí poznajú presvedčovacie techniky reklamy, sa vedia 

vplyvu takejto reklamy ubrániť. 2. Sociálno-ekologická analýza každodenného 

kontaktu s médiami preferuje individuálne formy zaobchádzania s médiami. 

Sebapozorovanie a sebareflexia majú viesť k novým formám narábania s médiami. 3. 

Kvalifikácia v oblasti informačných a komunikačných technológií má poskytnúť 

poznatky a zručnosti, ktoré umožnia užívateľovi efektívne využívať nové informačné 

a komunikačné technológie. 4. Rozvoj kritického myslenia a kritického vzťahu k 

mediálnym obsahom sa dosahuje analýzou a vlastnou tvorbou mediálnych 

produktov. 5. Mediálna výchova ako nástroj hodnotovej orientácie sa realizuje 

diskusiami o morálnych dilemách. 6. Spoznávanie mediálneho prostredia ráta s tým, 

že každé médium má svoje špecifikum a ideológiu (Brečka, 1999).  

Ďalej sa zameriame na jedno z médií – televíziu, keďže ho považujeme za  

najviac využívané médium deťmi. Podľa S. Matúšovej (2001/2002) dnešok, čas 

masmediálnej kultúry si vyžaduje zaujatie otvoreného a konštruktívneho postoja 

rodičov, pedagógov, psychológov, sociológov, tvorivých pracovníkov masmédií a 

kultúry, ako aj všetkých zodpovedných ľudí k prioritnému médiu – televízii, vzhľadom 

k etickej zodpovednosti  osobnej i sociálnej. 

      M. Zelina (1990) uvádza, že tým, že dieťa sa už od útleho veku stretáva s 

televíziou, trávi pri nej svoj voľný čas, tak aj ona má vplyv na formovanie jeho 

osobnosti. Zelina odporúča, aby rodičia sledovali televíziu s deťmi a následne o tom 

hovorili. Keď dieťa niečomu nerozumie, rodič mu to vysvetlí. Rodič by mal mať 

prehľad o programoch, ktoré televízia ponúka, mal by poznať, čoho sa týkajú – ich 

obsahovú náplň, potom bude vedieť adekvátne reagovať na otázky detí. Zelina 

(1990)  odporúča rozhovory imaginatívne (čo by si urobil, keby si bol na mieste 

hrdinu), komentované (v nich deti spolu s rodičmi komentujú, čo vidia na obrazovke) 

a hodnotiace – rodič  sa pýta dieťaťa, ale aj naopak, čo sa mu na tom páčilo, čo nie 

a prečo (Zelina, 1990).  

 Učiteľ často nahrádza úlohu rodiča, potom by tieto odporúčané aktivity inicioval 

a riadil učiteľ. Učiteľ by teda mal podľa nás vedieť, čo televízia ponúka a hlavne , čo 
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deti skutočne pozerajú. Mal by sa v duchu koncepcie P-C-E a v záujme zvýšenia 

svojej empatie zaujímať o to, čo žiakov na televízií, ale aj na ostatných médiách 

fascinuje, aké programy žiaci sledujú, akú hudbu počúvajú, čo čítajú, čo vyhľadávajú 

na internete. Len tak môže učiteľ nadviazať na prirodzené záujmy žiakov, inšpirovať 

ich tým, čím oni žijú. Študenti našej fakulty – budúci učitelia – sú iná generácia ako 

deti, ktoré učia. Nie každý si spomenie na to, aké to bolo, keď bol žiakom. Učiteľ by 

nemal rozlišovať „vysoké“ a „nízke“ záujmy, ale len rozdielne záujmy, „dobrú“ a „zlú“ 

hudbu, ale len rôzne žánre, „inteligentné“ a „hlúpe“ programy“, ale odlišný vkus, inak 

sa od žiakov nič nedozvie, nezíska ich dôveru, ani možnosť vplyvu. Akceptovaním 

ich sveta môže prelomiť bariéru, ktorá delí učiteľov a žiakov, stenu, ktorá oddeľuje 

„ich“ od „nás“.   

  

MODERNÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
 

      V nových trendoch vo výtvarnej výchove môžeme tiež nájsť prvky mediálnej 

výchovy, ktoré, ako sa domnievame, pomôžu preklenúť priestor medzi súčasným 

stavom a stavom žiadúcim. V modernom vyučovaní výtvarnej výchovy sa prihliada 

na to, že náš svet je vizuálny a predpokladá sa, že v budúcnosti bude obsahovať 

oveľa viac vizuálnych posolstiev, ktorých nositeľmi sú aj médiá. Preto sa na hodinách 

výtvarnej výchovy pracuje s mediálnymi obsahmi, ktoré sú inšpiráciou výtvarnej 

tvorby, alebo sa využívajú médiá, konkrétne tlač v jej širokom spektre – ako 

prostriedok vyjadrovania – v snahe vytvoriť hmotnú (vizuálnu) podobu posolstva. 

 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA AKO PROSTRIEDOK ROZVOJA OSOBNOSTI 
 

      Ďalším trendom vo vyučovaní výtvarnej výchovy je upustenie od požiadavky 

naučiť žiaka „kresliť a maľovať“, čiže cieľom už nie je, aby získal výtvarné remeselné 

zručnosti, ale aby sa výtvarná tvorba stala prostriedkom na jeho sebavyjadrenie, na 

sebaspoznanie, na rozvoj komunikácie, tvorivosti, ale aj na relaxáciu. Vychádza sa 

z toho, že každý žiak, študent je individualita, osobnosť, ktorú je nutné aj rozvíjať 

individuálne. Prihliada sa teda na žiaka, ktorý je priemerne (ne)nadaný a tomu sa 

prispôsobujú výtvarné postupy. Tento trend si vynútil používanie netradičných 

techník, ktoré si nevyžadujú výtvarné nadanie (napríklad papierové techniky) 
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a využíva sa bežne dostupný materiál (napríklad noviny, časopisy, prospekty, 

kalendáre, plagáty...). Jednou z týchto techník je koláž.  

      V súčasnosti jedným z tých, ktorí využívajú časopisy vo vyučovaní výtvarnej 

výchovy, je J. Slavík (1997, 2006). Jednu z papierových výtvarných techník, muchláž 

(krkváž), považuje jednoducho za pokrčený, potlačený papier, hovorí však, že aj od 

najjednoduchšej techniky sa môžeme dopracovať k hlbokému poznávaniu. S týmto 

kusom papiera odporúča začínať v spontánne tvorivom ponímaní výtvarnej výchovy, 

pričom je dôležité, aby učiteľ ponúkol deťom taký námet a spôsob práce, ktorý ich 

chytí a vtiahne do hry. Následne prostredníctvom špeciálne vedeného rozhovoru, 

ktorý J. Slavík (2006) nazýva reflektívny dialóg, sa deti učia spoločne uvažovať nad 

tým, v akých osobných a kultúrnych súvislostiach sa nachádza ich vlastná práca 

a učia sa hľadať spôsoby, ako by sa o tom čo najviac dozvedeli. V tomto prípade by 

takto spoločne rozmýšľali o krkváži. Princíp je v tom, že na základe kultúrne 

podmieneného experimentu sa rozvíja zložitý spôsob uvažovania o jeho príčinách 

a súvislostiach. V tom prípade sa tvorivý prejav žiaka môže podobať skutočnému 

umeleckému dielu v spoločnosti. Umelecké diela nútia ľudí k odozve a ku 

komunikácii. Následne je úlohou pedagóga zhodnotiť práce žiakov a dať ich do 

kultúrnych, osobných a sociálnych súvislostí (Slavík, 2006). 

 

PEDAGOGICKÁ PRAX 
 

     V súčasnosti si už ani neuvedomujeme, ako často používame médiá pri výtvarnej 

tvorbe. Na základných i vysokých školách je už samozrejmosťou tvorba koláže, resp. 

montáže, na ktorú žiaci a študenti využívajú noviny a časopisy. Tieto koláže bývajú 

dokresľované, niekedy doplnené textom. Vznikli vďaka médiám a vďaka umelcom, 

ktorí počas vývoja dejín umenia hľadali a nachádzali nové spôsoby sebavyjadrenia.  

     Niektoré z týchto postupov využívame i my pri vyučovaní disciplíny výtvarné 

vnímanie a vyjadrovanie I. v 1. ročníku štúdia špecializácie Predškolská 

a elementárna pedagogika. Snažíme sa naučiť študentky nebáť sa výtvarnej tvorby a 

považovať ju za jednu z možností sebavyjadrenia. Predpokladáme, že študentky 

získané zručnosti uplatnia vo svojej pedagogickej praxi (pozitívne výsledky 

intervenčných programov určených pre budúcich predagógov uvádzajú napr. 

Šramová, 2004; Šramová – Fichnová, 2006) podporu pedagogických zručností pri 
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vyučovaní detí mladšieho školského veku, a že dokážu tieto skúsenosti využiť aj 

potom, keď (ako dúfame) bude do škôl zavedená mediálna výchova.  

 
DEFINÍCIE A DRUHY KOLÁŽE 

 
       Z. Nedvědová a I. Zatloukalová (2000) definujú koláž ako techniku „založenú 

na nalepovaní vytrhnutých alebo vystrihnutých tvarov z papiera rôznej štruktúry, 

farby a potlače (napríklad z časopisov, plagátov, máp, umeleckých reprodukcií, 

novín, kalendárov, dekoratívnych tapiet a pod.) na podklad. A. Macko definuje 

montáž – jeden zo spôsobov, ako robiť koláž: papierová montáž je vystrihovanie 

a spájanie častí obrázkov do nových tvarov, proporčných a významových celkov. 

Vystupuje tu často grotesknosť a neobvyklosť spojenia, napr. veľkej hlavy s malým 

telom, ľudských a zvieracích častí tela, spájanie neobvyklých predmetov apod. 

(Macko, 1975).  

      Ďalším zo spôsobov spracovania papiera je roláž. Fotografiu, plagát, 

reprodukciu umeleckého diela alebo akýkoľvek obrázok z časopisu rozstriháme na 

pásiky zvislo alebo vodorovne. Tieto ukladáme vedľa seba poposúvané či 

pomiešané, čím sa obrázok deformuje horizontálne alebo vertikálne. Výsledok 

pripomína žalúzie, roletu.  

Za podstatu muchláže (niekedy sa používa slovenský výraz krkváž) považuje 

J. Chalupecký gesto ruky, krčenie papiera. Krkváž je využiteľná pri obrázkoch ľudí, 

tvárí, zvierat, budov, pretože krčením, prekladaním vzniká deformácia, ktorá môže 

byť komická, desivá, meniaca zobrazovanú realitu (Chalupecký a kol., 1993). Pri 

dekoláži sa postupuje rovnako ako pri koláži, ale s tým rozdielom, že na seba lepíme 

viaceré vrstvy papiera, ktoré po vyschnutí lepidla nepravidelne strhávame a tak sa 

pretrhávame do spodných vrstiev. Výsledok pripomína stenu pokrytú viacerými 

vrstvami potrhaných plagátov, ktoré sú vystavené času, vetru a dažďu.  

      Slovo proláž vyjadruje doslova prelínanie. Pri tejto technike sa na jednom 

obraze nachádzajú prvky z druhého obrazu, teda jeden obraz tvorí podklad a druhý 

sa naň nalepí, prekryje ho, tak vytvoria jeden obraz z dvoch motívov.  

      Chiazmáž pracuje s rovnakým druhom papiera ako predchádzajúce techniky, 

čiže časopisy, plagáty, fotografie, reprodukcie, najčastejšie je to však novinový 

papier. Papier sa natrhá alebo nastrihá na menšie kúsky a tie sa potom nalepujú na 

iný papier nepravidelne, aby pokryli celú plochu alebo jej časť (Chalupecký a kol., 
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1993). Táto technika sa využíva na tvorbu pozadia obrazu, keď vzniká kontrast 

medzi relatívne fádnou, nie však prázdnou plochou chiazmáže a pestrou, zaujímavou 

plochou s hlavným motívom obrázku. 

Z iných možností, ako je možné spracovať novinový a časopisový papier, 

spomenieme tvorbu ručného papiera a kašírovanie; narušovanie povrchu 

reprodukcie, napr. rozmývanie obrázka, brúsenie či škrabanie; dokresľovanie alebo 

domaľovanie obrázka z časopisu. 

 

KOLÁŽ V DEJINÁCH VÝTVARNÉHO UMENIA 
 

          O. Bartko uvádza pojem koláž v súvislosti s dejinami výtvarného umenia. 

Koláž sa ako výtvarná technika rozvinula až v 20. storočí. Koláž si vyžaduje značnú 

myšlienkovú činnosť, pozorovacie a  kombinačné schopnosti. Pri pozorovaní 

množstva materiálu, najmä obrazového, sa pokúšame dať do súvislostí obrazy 

predmetov, ktoré zdanlivo spolu len málo súvisia. Tak môže vzniknúť nová 

myšlienka, nový námet (Bartko a kol., 1984). Koláž sa dá vytvoriť aj z odpadového 

papiera, napríklad z cestovných lístkov, účtov, známok atď. 

          Podľa literatúry realisticky znázornené tlačiarenské typy – litery alebo číslice 

v dielach kubistov  viedli k vzniku techniky, ktorá dosiahla veľký úspech a používali ju 

mnohí súvekí maliari, najmä surrealisti. Bola to technika nalepovaných papierov, čiže 

koláž. V období analytického kubizmu umožňovala táto technika dosiahnuť lepšiu 

čitateľnosť obrazov. Aj Pablo Picasso a George Braque ( In Pijoan, diel 9, 1986), 

ktorí vo svojich dielach z rokov 1911 a 1912 napodobňovali drevo, mramor alebo 

tapety, si uvedomili, že je oveľa ľahšie a presvedčivejšie nalepiť na obraz kúsok 

papiera, dokonale imitujúci určitý materiál. V tomto zobrazovacom systéme našli 

celkom prirodzené uplatnenie napríklad aj poštové známky alebo navštívenky. Útržky 

novín sa stávali súčasťou asambláží Kurta Schwittersa (dadaizmus). Max Ernst 

(surrealizmus) komponoval svoje koláže z výstrižkov z rozličných ilustrovaných 

románov na pokračovanie, z anatomických a prírodovedných príručiek (Pijoan, diel 9, 

1986). 

      Pop-art je vari najužšie spätý s médiami. Podľa J. Pijoana (diel 9, 1986) R. 

Hamilton a P. Blake tvorili postschwittersovské realistické koláže. V treťom období 

pop – artu existovala skupina mladších umelcov, ktorých spoločnou vôľou bolo spojiť 

svoje umenie s mestom, zúžitkovaním výrobkov a objektov typických pre 
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veľkomesto, vrátane obrázkov z masmédií. Doplňovali svoje kresby a olejomaľby 

kolážou, objavili dekoláž – techniku, pri ktorej sa pod potrhanými plagátmi objavujú 

kúsky plagátov nalepených pod nimi, vytvárali fotografickú koláž (Pijoan, 10, 1986). 

      Podľa Slovníka svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 

20. storočia slovo koláž pochádza z franc. collage (lepenie, glejenie) a je to technický 

a výrazový prostriedok spájania rôznych častí do nových celkov rozšírený v umení 

20. storočia. Surrealistami vytvárané asambláže boli programovo zužitkované v pop-

artistickej reakcii na informelové tendencie 50. rokov. Rodokmeň koláže sa 

najčastejšie uvádza v súvislosti s niektorými prejavmi maliarskeho umenia 19. 

storočia (zátišia a kompozície rôznych predmetov stvárnené maximálne realisticky 

a materiálovou ilúziou), inšpiráciou ľudovým umením a suvenírmi mestského folklóru, 

ktoré kombinovali reálne predmety s vystrihovačkami plošne znázorňujúcimi iné 

predmety (Geržová, 1999).  

      Koláž sa dôrazne presadila v modernom umení a bola od začiatku vnímaná 

ako razantné i provokujúce gesto. Picassovo Zátišie s prúteným výpletom stoličky, 

čiže predmetom prevzatým priamo zo skutočnosti, je datované 9. 11. 1912 

a v rovnakom čase vzniká aj obraz s tromi vlepenými pruhmi tapety G. Braqua. 

Metóda koláže bola vynikajúcim prostriedkom spájajúcim nezlučiteľné roviny 

najneočakávanejším spôsobom do novej reality, nadreality. Nezvyčajný rozvoj 

a inšpiratívnosť koláže sumarizovala výstava 50. r. s názvom Koláže (Saint Étienne, 

Paríž 1964). Šírke techník a ich kombináciám sa venovala vo svojej monografickej 

práci H. Huttonová (1968). Ako technické inovácie koláže sa registrovali materiálové 

koláže, textové koláže lettristov, dekoláže, paketáže, ale rôzne koláže 

z nezvyčajných materiálových sústav aj ďalej zaznamenávajú nové modifikácie. 

Z autorov skupiny 42 sa svetovo preslávil J. Kolář (1914) metaforicky bohatými 

kolážami a ich technickú originalitu zhrnul do Slovníka metód autentickej poézie. 

S rovnako invenčným receptárom autonómnych koláží pracoval L. Novák (1925  –

1999) na svojom veľkom príspevku vizuálnej poézie (Geržová, 1999). Teoretik 

umenia J. Chalupecký v Kolářových muchlážach odhalil fascinujúce súvislosti 

s vývojom modernej civilizácie od tradícií „jednorozmernej“ knižnej kultúry k mnohým 

rozmerom súčasnej kultúry multimédií a k ich „mediálnej masáži“, ktorú všetci tak 

dobre poznáme (Chalupecký a kol.,  1993).             

      Tak ako sa niekto nenaučí bez vynaloženia veľkého úsilia čisto spievať, tak sa 

niekto nenaučí s ľahkosťou kresliť zátišie, tvár, postavu a podobne. Pre týchto ľudí sú 
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tu „neklasické“ výtvarné techniky (koláž, frotáž či abstraktná maľba), ktoré ponúka 

20. storočie a ktoré sú rovnocenné klasickým výtvarným technikám a postupom, 

ktoré vznikli predtým. 

 

KOLÁŽE JIŘÍHO KOLÁŘA 
 

V našej pedagogickej praxi sa pre nás najinšpirujúcejším výtvarníkom stal Jiří 

Kolář, ktorého vlastná invencia priviedla k veľkému množstvu druhov koláží, na 

vyhotovenie ktorých stačí periodikum, nožnice, lepidlo, vtip a precíznosť. J. Kolář 

(1914) sa preslávil ako jeden z autorov skupiny 42 metaforicky bohatými kolážami 

a ich technickú originalitu zhrnul do Slovníka metód autentickej poézie. S rovnako 

invenčným receptárom autonómnych koláží pracoval L. Novák (1925 –1999) na 

svojom veľkom príspevku vizuálnej poézie (Geržová, 1999).  

O Jiřím Kolářovi píše J. Chalupecký (1993). Kolář bol básnik a výtvarník. 

Kolářova výtvarná tvorba vznikla oveľa skôr, než bola verejne prezentovaná. 

Najstaršie zachované práce pochádzajú z päťdesiatych rokov. Kolář ich nazýval 

„obrazové básne“. Sú veľmi nenápadné a spočívajú v nalepovaní (spravidla dvoch až 

troch) nájdených (prevažne novinových a časopiseckých) fotografií na biely kartón. 

Kolář tieto práce nazval „konfrontáže“. Prechodom medzi kolážou ako výtvarnou 

technikou a kolážou ako básnickým prostriedkom boli experimenty s písacím strojom 

a mnohonásobne opakovanými znakmi, ktoré už na ploche nie sú usporiadané podľa 

literárnych, ale výtvarných princípov.  

Kolář experimentoval s už existujúcimi technikami koláže a vytváral nové, 

napr. kompletné polepenie trojrozmerných predmetov, spravidla predmetov bežnej, 

dennej potreby útržkami papiera. Používal nielen útržky fotografií, ale i útržky textov 

písaných latinkou, ako aj textov písaných arabsky, azbukou a hebrejsky. Zachovali 

sa aj koláže využívajúce geometriu mnohých rovnakých stĺpčekov číslic. Potom 

smeroval k tvorbe multiplikovaného umenia v sériách koláží spracovávajúcich známu 

fotografiu Boženy Němcovej. Pre svoje koláže sám vymýšľal názvy: roláž je 

zostavená z pruhov a pripomína stiahnutú obchodnícku roletu; chiazmáž je 

z množstva natrhaných či nastrihaných fragmentov, ktorých smery sa krížia 

a vytvárajú „chiasmata“; proláž je odvodená od českého slova „prolínati“; ventiláž je 

koláž s voľne zavesenými detailami; muchláž je koláž vzniknutá deformáciou obrazu 

krčením (Chalupecký, 1993). 
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KOLÁŽ VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE NA VYSOKEJ ŠKOLE 
 

Vidíme, že v rôznych výtvarných smeroch sa koláž objavuje ako technika, 

ktorej obmeny, napr. dekoláž, montáž, roláž a iné, sú využiteľné aj v pedagogickej 

praxi. Koláž považujeme za veľmi vhodnú techniku pri vytváraní a zvyšovaní 

výtvarného sebavedomia. Študenti k nám často prichádzajú zo stredných škôl 

demotivovaní a znechutení výtvarnou výchovou. Takmer každý z nich má pocit, že 

nevie kresliť, že mu to nejde. Osvedčilo sa nám začínať s výtvarnou tvorbou 

nenápadne a akoby mimochodom.  

Na teoretickom predmete výtvarná kultúra dostanú študenti za úlohu 

akýmkoľvek spôsobom výtvarne dotvoriť reprodukciu umeleckého diela. Tým je 

obrázok z výtvarného časopisu,  ktorý si študent z množstva ponúknutých obrázkov 

vyberá sám. Výsledok potom študenti prezentujú na začiatku seminára. Niekedy 

dielko pripomína nejaký výtvarný smer, alebo je vytvorený technikou, ktorú nejaký 

smer objavil a zaviedol. To nás posúva k ďalším informáciám súvisiacim s týmto 

smerom. Ku koncu semestra, keď je obsahom učiva výtvarné umenie 20. storočia, si 

niektoré techniky, postupy a námety skúšame na malých formátoch (A5, A6). 

Študenti si takto veľmi rýchlo zapamätajú (a možno aj pochopia) ten-ktorý smer. Ako 

sami hovoria, nevedeli, že im to „tak ide“, navzájom sa chvália a ak je ich obrázok 

podobný už vzniknutým umeleckým dielam, cítia sa „ako umelci“. Najviac hrdí sú asi 

vtedy, keď je ich práca nezaraditeľná, čo komentujú slovami, že vynašli „nový 

umelecký smer“. Sme presvedčení, a niektoré naše výskumy to potvrdzujú, že takéto 

a podobné spôsoby vyučovania dejín výtvarného umenia majú pozitívny vplyv na 

vzťah študentov k tomuto predmetu a následne k iným informáciám, ktoré sa týkajú 

dejín umenia, ale neboli obsahom vyučovania.  

Študenti absolvujúci spomínané predmety sú budúci učitelia a predpokladáme, 

že svoje skúsenosti a zručnosti budú schopní sprostredkovať svojim žiakom na 

základných školách. Aby to bolo možné, musia absolvovať aj disciplíny zaoberajúce 

sa didaktikou výtvarnej výchovy. 
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VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 
Výtvarná výchova tým, že tak ako médiá, aj ona pracuje prevažne s obrazom, 

môže zohrať v realizovaní princípov mediálnej výchovy veľkú úlohu. Obraz sa 

v oboch prípadoch stáva prostriedkom komunikácie, sprostredkovania informácie, 

posolstva.  

Podľa M. Javorskej výtvarná výchova ako vyučovací predmet na základnej 

škole sa zaoberá procesom obrazovej tvorby, obrazového vnímania a používania 

obrazových prostriedkov, čo vedie k spoznávaniu okolitého sveta a ku komunikácii s 

okolím. Výtvarná výchova pôsobí na utváranie osobnosti mladého človeka a pomáha 

mu otvárať oblasť, ktorá mu umožňuje sebarealizáciu, poznávanie sveta a spolu s 

históriou mu dovoľuje spoznávať kultúrne, spoločenské a historické súvislosti. 

Ponúka možnosť vyjadrenia sa, vedie k pochopeniu názorov druhých, ku vzájomnej 

komunikácii a tolerancii. Cieľom je únosná a spoločnosťou požadovaná kultivácia 

osobnosti, pričom prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je vlastný zážitok a vlastné 

poznanie. 

(http://www.eduweb.sk/view.php?cisloclanku=2005060504&nazov=hodnotenie-

vytvarnej-vychovy)  

Uvedená definícia korešponduje so všeobecne prijímaným názorom na 

výtvarnú výchovu, ktorý prezentujú vysokoškolskí učitelia na konferenciách 

a v príspevkoch do časopisov. Toto ponímanie sa líši od doterajšieho chápania 

výtvarnej výchovy ako predmetu nadbytočného, prinajlepšom oddychového. Stále 

silnie presvedčenie, že výtvarná výchova môže plniť významnú a nenahraditeľnú 

funkciu vo vzdelávaní tým, že má moc pôsobiť kladne na osobnosť dieťaťa, pripraviť 

ho na reálny každodenný život a pomôcť mu v chápaní diania vo svete.  

Výtvarná výchova môže okrem iného využívať princípy terapií, pomocou 

ktorých vyrovnáva napätie a stres, ktorému sú vystavené aj deti, nielen dospelí. Veľa 

sa hovorí o trápení, ktoré deťom spôsobuje médiami prezentovaný ideál krásy 

a skreslený obraz sveta plného násilia a katastrof, ktorý sprostredkuje spravodajstvo. 

Výtvarná tvorba sa môže stať prostriedkom vyrovnávania sa s týmito správami 

a modelmi, a tiež prostriedkom nachádzania nových podnetov a vzorov. Výtvarná 

výchova môže poskytnúť aktívnu formu výtvarného sebavyjadrenia nespočetnými 

prostriedkami ako alternatívu k pasívnemu konzumu mediálnych obsahov 

a k napodobňovaniu predkladaných vízií. 
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MÉDIÁ VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE 
 

      V nových trendoch vo výtvarnej výchove môžeme nájsť aj prvky mediálnej 

výchovy, ktoré, ako sa domnievame, pomôžu preklenúť priestor medzi súčasným 

stavom a stavom žiadúcim (Fischer – Mudroch – Čarný: Učebné osnovy výtvarnej 

výchovy pre 1. a 2. stupeň ZŠ). Kolektív autorov overujúcich v súčasnosti nové 

osnovy vyučovania výtvarnej výchovy na mnohých základných školách konštatuje, že 

v súčasnom kurikule základného vzdelania nie je venovaná prakticky žiadna 

pozornosť takým dôležitým médiám, akými sú film (video), architektúra, fotografia, 

dizajn a elektronická tvorba obrazu. Sú to vizuálne médiá, ktoré v našej kultúre 

získavajú stále dominantnejší charakter a absolvent školy sa stáva ich 

nepripraveným užívateľom. Z nich je v základnej škole zastúpená len počítačová 

výchova, ale aj tá sa odohráva len na technickej úrovni; pritom prevažná časť 

výstupov elektronických médií v súčasnom svete má charakter vizuálneho artefaktu. 

Dôležitým krokom k aktívnemu prístupu k médiám (k ich mentálnemu spracovávaniu) 

je pochopenie ich základnej štruktúry a funkcie – to si vyžaduje mať aktívnu 

skúsenosť s ich jazykom. Intermediálnosť procesov súčasného výtvarného umenia 

poskytuje pre takúto výchovu dobré východiská. 

(http://www.statpedu.sk/buxus/docs//vyskum/SPU/nova_koncepcia_Vv.pdf) 

V modernom vyučovaní výtvarnej výchovy sa prihliada na to, že náš svet je 

vizuálny a predpokladá sa, že v budúcnosti bude obsahovať oveľa viac vizuálnych 

posolstiev, ktorých nositeľmi sú aj médiá (Šupšáková, 1999). Preto sa na hodinách 

výtvarnej výchovy pracuje s mediálnymi obsahmi, ktoré sú inšpiráciou výtvarnej 

tvorby, alebo sa využívajú médiá, konkrétne tlač v jej širokom spektre – ako 

prostriedok vyjadrovania – v snahe vytvoriť hmotnú (vizuálnu) podobu posolstva.  

Jedným z trendov vo vyučovaní výtvarnej výchovy je upustenie od požiadavky naučiť 

žiaka „kresliť a maľovať“, čiže cieľom už nie je, aby získal výtvarné remeselné 

zručnosti, ale aby sa výtvarná tvorba stala prostriedkom na jeho sebavyjadrenie, na 

sebaspoznanie, na rozvoj komunikácie, tvorivosti, ale aj na relaxáciu. Tento trend si 

vynútil používanie netradičných techník, nazývaných aj neklasické techniky (Slavík, 

1990), ktoré nevyžadujú výtvarné nadanie (napríklad papierové techniky) a využíva 

sa bežne dostupný materiál (napríklad noviny, časopisy, prospekty, kalendáre, 

plagáty...). Jednou z týchto techník je koláž. 
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Podľa B. Šupšákovej (1999) výtvarná výchova integruje emocionálnu, 

imaginatívnu a racionálnu zložku ľudskej psychiky. Spájajú sa zmyslové poznatky s 

rozumovými vedomosťami, citovými zážitkami, doterajšími znalosťami a návykmi. 

Rovnako sa tu uplatňuje vnímanie a vyjadrovanie, reprodukčné a produkčné tvorivé 

schopnosti. Formujú sa vôľové a morálne vlastnosti, cibria sa individuálne dispozície 

a záujmy. Výsledný výtvarný prejav predstavuje jednotu duševnej a fyzickej práce, 

zlučuje v sebe fantáziu, ale aj cieľavedomé pozorovanie a racionálne myslenie. Vo 

výtvarnej výchove sa uplatňujú a spájajú vedomosti z rôznych oblastí poznania, 

získané v ostatných vyučovacích predmetoch v škole, ako aj zo života v 

mimoškolskom prostredí (Šupšáková, 1999).  

Týmito vedomosťami získanými v mimoškolskom prostredí môžu byť aj 

informácie z médií a reakcie na ne. Keďže podľa predchádzajúcich tvrdení môže 

výtvarná výchova pozitívne vplývať na vôľové a morálne vlastnosti a na záujmy, na 

ktoré vplývajú okrem iného aj médiá, výtvarná výchova môže otvárať cestu 

správnemu vnímaniu mediálnych posolstiev a kultivovaniu ich spracovávania 

prijímateľom – žiakom. 

  

VIDEOCENTRICKÝ PRÚD VYUČOVANIA VÝTVARNEJ VÝCHOVY 
 

Videocentrizmus je smer, v ktorom sa môžu prostriedky mediálnej výchovy 

využiť najviac. Médiá sú prostriedkami videocentrizmu. Výtvarná výchova a mediálna 

výchova, ak vychádza z videocentrizmu, môže využiť spoločný znak a tým je 

vizuálna kultúra a vizuálna komunikácia. 

Podľa B. Šupšákovej táto programová línia hľadá špecifickosť výtvarnej 

výchovy v jej vizuálnom charaktere a obracia sa predovšetkým na proces 

výtvarného vnímania ako ku špecifickej súčasti kultúrnej zmyslovej skúsenosti a 

zmyslového utvárania sveta. V názve je okrem vizuality do istej miery zašifrovaný aj 

príklon k elektronickým prostriedkom výtvarnej tvorby, o ktoré sa tento programový 

prúd od začiatku obzvlášť zaujíma. Vidí v nich médium, ktoré optimálne umožňuje 

prakticky skúmať, overovať a tvorivo rozvíjať princípy vizuálnej obraznosti a jej 

sociálneho uplatňovania v kultúre (Šupšáková, 1999).  

 Podľa J. Slavíka videocentrizmus korešponduje s prístupom austrálskeho 

teoretika výtvarnej výchovy S. T. Coombsa. S. T. Coombes presadzoval koncepciu, 

podľa ktorej by výtvarná výchova mala človeka predovšetkým učiť vizuálne myslieť 
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a podnecovať k vlastnému nachádzaniu systému obrazných znakov či symbolov, 

čiže k vizuálnej konceptualizácii, pretože "vizuálna komunikácia – na rozdiel od 

princípov konvergentného logického myslenia v prírodných vedách – spočíva v 

sociálnom sprostredkovaní týchto vizuálnych znakov alebo symbolov".  

(http://sssbrno.cz/artefiletika/modelus/articles/article.php?id=29)  

 Podľa B. Šupšákovej vo viacerých vyspelých školských systémoch na svete 

sa v súčasnosti nielen diskutuje o úlohe novodobých informačných a komunikačných 

technológií v umení a vo výtvarnej výchove, ale zároveň sa realizujú aj viaceré 

konkrétne projekty. Vychádza sa z predpokladu, že deti potrebujú dostať príležitosť 

poznávať a zapájať sa do tvorivých aktivít v kresbe, maľbe a modelovaní – okrem 

dobre známych a zavedených médií – aj prostredníctvom novodobých informačných 

technológií (IT), ako aj personálny multimediálny počítač, CD-ROM, internet či 

elektronická pošta (Šupšáková, 1999). Domnievame sa, že overované učebné 

osnovy súznejú s týmto trendom a prispejú k tomu, aby sa naše deti lepšie 

orientovali v dnešnom mediálnom svete. 

 

APLIKOVANIE PRINCÍPOV 
 MEDIÁLNEJ VÝCHOVY VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE 

 

           V oblasti estetickej (výtvarnej) sa konštatuje, že deti končiace základnú školu 

by mali dokázať pristúpiť k existujúcim zvukom i obrazom a pracovať s nimi tak, aby 

vytvorili obraz vyjadrujúci napr. ich myšlienku. Ďalej by mali vedieť citlivo používať 

informačné a komunikačné technológie s ohľadom na diváka a poslucháča, 

porozumieť informačným technológiám, naučiť sa ich vhodne využívať aj v oblasti 

výtvarného umenia a výtvarnej tvorby (Šupšáková, 1999). Vychádzajúc z členenia S. 

Brečku (1999) sa pokúsime aplikovať princípy mediálnej výchovy na špecifiká 

výtvarnej výchovy tak, aby sa výtvarná tvorba stala prostriedkom získavania 

jednotlivých mediálnych zručností.  

          Podobné ciele ako videocentrický prúd si kladie mediálna výchova zameraná 

na rozvoj kritického myslenia a kritického vzťahu k mediálnym obsahom. Tento cieľ 

sa dosahuje analýzou a vlastnou tvorbou mediálnych produktov, čo je realizovateľné 

na hodinách výtvarnej výchovy. Človek, ktorý vytvorí reklamu na základe získaných 

poznatkov o presvedčovacích prostriedkoch reklamy, následne dokáže pri vnímaní 

reklamy tieto prostriedky identifikovať a je pravdepodobné, že sa stáva odolnejším 
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voči týmto vplyvom. Naším cieľom nie je reklamu odsudzovať a považovať jej 

manipuláciu za zločin, ale naučiť sa vnímať ju tak, aby sme pocítili uspokojenie, ktoré 

je schopná človeku poskytnúť, mali z nej osoh bez toho, aby to malo negatívny vplyv 

na náš hodnotový systém. Tomuto môže napomôcť aj sebapozorovanie 

a sebareflexia, ktoré sú súčasťou sociálno-ekologickej analýzy každodenného 

kontaktu s médiami, ktorá preferuje individuálne formy zaobchádzania s médiami. 

Spoznávanie seba má v programe aj artefiletika (autorom je J. Slavík) – vyučovanie 

výtvarnej výchovy zamerané na zážitok z tvorby, ktorý vzniká počas výrazovej hry  

a následne je konfrontovaný v skupine.  

(http://sssbrno.cz/artefiletika/modelus/articles/article.php?id=29). 

Využívanie médií ako prostriedku výtvarného stvárnenia myšlienky, posolstva 

nepochybne zvyšuje žiakovu a študentovu kvalifikáciu v oblasti informačných a 

komunikačných technológií. Práca s fotografiou, filmom, videom v rámci spoznávania 

mediálneho prostredia oboznámi žiaka so špecifikami médií.  

  

CHARAKTERISTIKA  
ČASOPISECKÉHO MATERIÁLU NA KOLÁŽ 

 
Časopisy a noviny majú isté prvky, ktoré sú typické pre tento obrazový 

materiál a ktorými sa odlišujú od iného obrazového materiálu. Sú to: charakteristický 

typ písma, jeho pestrofarebnosť, rozmanité typy a veľkosti písma, rôzne veľké 

a rôzne tvarované textové plochy; farebnosť – široká škála odtieňov farieb, štruktúr; 

obsahová stránka (zobrazenia ľudí, krajiny, predmetov, dopravných prostriedkov, 

zvierat a rastlín); realistickosť až naturalistickosť zobrazenia v obrázkoch spôsobená 

tým, že veľa obrazového materiálu je tvoreného fotografiami; prítomnosť obrazovej 

reklamy so všetkými jej špecifikami vrátane opakovania a s momentom aktuálnosti – 

reklama na produkty, ktoré sú práve na trhu; možnosť výberu takého časopisu, 

ktorého obsah zodpovedá záujmom tvorcu a obsahuje taký obrazový materiál, ktorý 

sa dá bezprostredne použiť; opakujúce sa motívy, napr. znamenia v horoskopoch, 

značky televízií v TV programoch, značky pravidelných rubrík; prítomnosť informácií, 

ktoré sú aktuálne, napr. zobrazenie udalostí a osobností, o ktorých sa hovorí.  

      Tieto špecifiká boli využité v tvorbe študentov dvojakým spôsobom: prvým je 

bezprostredné a nespracované použitie obrazových prvkov a častí textu na koláž 
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nazývanú aj montáž (využívaná hlavne pri témach priamo súvisiacich s médiami), 

druhým je využitie farebných plôch postrihaných či potrhaných na kúsky na tvorbu 

nového obrázka, kde farebný papier plní úlohu štetca a farby (využívané hlavne pri 

témach odhaľujúcich vnútorný svet). Existujú, samozrejme, aj iné spôsoby, ako 

pracovať s papierom z časopisu, uvádzame len základné postupy. Koláž je možné 

dokresliť, domaľovať, dopísať, dolepiť papiermi, ktoré sa bežne na koláž 

nepoužívajú: sú to napr. lístky na autobus, pokladničné bloky, obaly z výrobkov, 

potravín, odpadový papier, servítky, papierové visačky, papier zo starých kalendárov, 

lístky s poznámkami a pod.       

 

VÝSLEDKY POZOROVANIA VÝTVARNÝCH PRÁC 
 

Vychádzajúc z uvedeného vznikli na niektorých výtvarných disciplínach koláže 

na tieto témy. Na výtvarných prácach interných aj externých študentov učiteľstva 

všeobecnovzdelávacích predmetov odbor výtvarná výchova, študentov učiteľstva pre 

1. stupeň ZŠ, aj študentov špecializácie predškolská a elementárna pedagogika, je 

možné vysledovať rôzne prístupy k spracovaniu koláže. Najnápadnejší rozdiel bol 

medzi prácami výtvarníkov a ostatných študentov. Koláže výtvarníkov sú typické 

výtvarno-estetickým pôsobením diela (aj keď v zadaní nebola zmienka o estetickom 

pôsobení), s dôrazom na farebnosť, kompozíciu a v prípade dokresľovania na 

kresebnú zručnosť, v niektorých prípadoch až manieru. Posolstvo sa tak obmedzuje 

na informáciu o výtvarnom nadaní autora, výber obrázkov a ich usporiadanie je 

podriadený výtvarnému zámeru a je ním podmienený, čo spochybňuje autentickosť 

výpovede v súvislosti s témou. Výtvarno-remeselná autentickosť a vysoká úroveň, je 

samozrejme, nepopierateľná.  

Práce, ktoré netvorili výtvarníci, sa naopak zameriavajú na obsah, posolstvo 

autora. Estetické pôsobenie je druhoradé  alebo úplne mizne z dôvodu oslobodenia 

sa od nutnosti predvádzania výtvarných zručností vyplývajúceho zo zadania či 

z dôvodu neprítomnosti týchto zručností. Výsledky získané predbežným 

pozorovaním koláží na tému masmédií alebo na tému inšpirovanú mediálnymi 

obsahmi a koláže tvorené ako obraz osobnosti, s dôrazom na sebavyjadrenie, sú 

začiatkom cesty využívania masmédií a výtvarnej tvorby ako prostriedku 

sebavyjadrenia a ako prostriedku mediálnej výchovy.  
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NOVÁ DISCIPLÍNA: MEDIÁLNA VÝCHOVA  

VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE 
        

Ak chápeme výtvarnú výchovu v animocentrickom ponímaní ako prostriedok 

sebavyjadrenia a rozvoja osobnosti (Slavík, 1990), môžeme výtvarnú tvorbu využiť 

ako prostriedok mediálnej výchovy. V tomto kontexte môžu médiá slúžiť na jednej 

strane ako inšpirácia k tvorbe (téma) a na strane druhej ako materiál na tvorbu 

(časopisy, noviny). Tak vznikajú koláže z časopisov na témy charakterizujúce autora, 

témy vyjadrujúce sny a túžby, témy vychádzajúce z mediálnych obsahov, hodnotiace 

mediálne obsahy či inšpirované princípmi konkrétneho média. Na Katedre výtvarnej 

tvorby a výchovy PF UKF v Nitre bol do študijného programu zaradený nový 

predmet: Mediálna výchova vo výtvarnej výchove. Keďže predmet bol odučený prvý 

semester, je ešte skoro hodnotiť ho, uvedieme len témy seminárnych prác: Závislosť 

a nezávislosť od médií, Negatívny vplyv médií, Prečo ľudia pozerajú horory, Násilie 

a televízia, Médiá a manipulácia, Zlý vplyv internetu, Čo mám rada na médiách, Čo 

nemám rada na médiách, Môj vzťah k internetu, Čo sa mi páči na reklame, Čo 

neznášam na reklame.  

     Témy odrážajú osobnú významnosť tejto problematiky pre študentky, pričom 

obsah hodín bol tvorený informáciami z literatúry, aplikovaním týchto poznatkov do 

praxe vyučovania výtvarnej výchovy a zhodnotením. Témy priamo súvisiace 

s médiami boli doplnené o výtvarnú prácu, vyjadrujúcu postoj študentky k téme, 

väčšinou však študentky urobili aspoň 3 – 4 koláže rozoberajúce problém na čiastky. 

Študentky objavovali a nachádzali nové využitia techniky koláže, diskutovali, 

vymieňali si skúsenosti, navzájom si poskytovali získané informácie. Dúfame, že 

skúsenosti a zručnosti získané počas absolvovania predmetu budú študentky 

následne uplatňovať vo svojej pedagogickej praxi. 
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ZÁVER 

 
Ak zvolíme vhodný prístup, výtvarná tvorba a médiá si môžu byť navzájom 

prospešné. Navrhujeme, aby sa reakcie žiakov a študentov na mediálne obsahy 

neobmedzovali iba na rozhovory. Aby boli študenti a žiaci schopní pracovať s týmito 

obsahmi a aby vedeli používať médiá pre svoj život, svoju tvorbu a svoje 

sebavyjadrenie, môžu za asistencie pedagóga používať rôzne výtvarné postupy. Ak 

budú využívať obrázky z časopisov, novín, prospektov, magazínov, kalendárov, 

letákov a reklamných plagátov vo výtvarnej tvorbe na vyjadrenie svojho pohľadu na 

svet, je pravdepodobné, že v ich vnímaní sa tento typ médií zmení z produktu 

vhodného iba na pasívne užívanie  na jeden z prostriedkov sebavyjadrenia.  

Pedagogická prax nám - pedagógom poskytuje možnosť pozorovať študentov 

pri tvorbe i hodnotiť výsledky tejto tvorby. Môžeme konštatovať, že technika koláže, 

jej jednoduché a prehľadné princípy a postup, ktorý umožňuje priebežné korekcie 

i dodatočné opravy, je ideálna pre študentov, ktorí nie sú schopní realisticky 

znázorňovať videnú skutočnosť. Podľa našich doterajších skúseností sú tieto 

neklasické výtvarné techniky s úspechom využiteľné pri vyučovaní teoretických aj 

praktických výtvarných disciplín, ale aj v disciplínach, ktoré spájajú psychológiu 

a umenie, či disciplín orientovaných na tvorivosť a jej rozvíjanie. 

      Záverom môžeme konštatovať, že svet médií a svet kultúry (podobne i 

Fandelová, 2005) a výtvarného umenia sa navzájom ovplyvňujú. Podobné zistenia 

naznačili aj naše skoršie štúdie (Satková, 2003; Michnová – Satková, 2006b)  a toto 

konštatovanie uvádzajú niektorí ďaľší autori (Gero, 2005; Fichnová, 2004).  

      Snažili sme sa v príspevku nájsť súvislosti, ktoré by mohli byť inšpiratívne pre 

tých, ktorí hľadajú možnosti výtvarného sebavyjadrenia zvládnuteľné každým, kto vie 

strihať a lepiť. Vo svete elektronickom, vedeckom, mediálnom, vizuálnom nám 

výtvarná tvorba inšpirovaná médiami môže pomôcť nájsť samého seba, svoju 

individualitu. 
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TELEVÍZIA AKO MASMEDIÁLNY FAKTOR VÝCHOVY DETÍ 

TELEVISION AS MASS MEDIAL FACTOR OF CHILDREN´S EDUCATION 
 

Štefan Čelinák 
 
 
ANOTÁCIA: Je nesporné, že televízia patrí k významným masmédiám. Umožňuje sprostredkovať 
pohľad na človeka a na svet. Ovplyvňuje myslenie, cítenie a správanie detského diváka, čím značne 
vplýva na formovanie jeho správania a konania. Neznalosť reality obsahu a nekritické konzumovanie 
však môže ľahko osobnosť aj deformovať.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Televízia. Program. Zaujímavá prezentácia. Vzory. Sledovanosť. Návyk. Vplyv. 
Dôsledok. Násilie. Agresivita. Výchova. 
 
 
ABSTRACT: It is clear that television belongs to important mass media. It enables to mediate a view 
on a man and on the world. It influences thinking, feeling and behaviour of a child spectator and it 
considerably influences the forming of its behaving and doing. Ignorance of reality of content and 
uncritical consumerism  can deform  personality very easily.  
 
KEY WORDS: Television. Programme. Interesting Presentation. Examples. Habit. Influence. 
Consequence. Violence. Agression. 
      
 
 
     Pri ovplyvňovaní voľného času detí máme veľkú zodpovednosť my, dospelí. Prax 

ukazuje, že ide o problematiku oveľa zložitejšiu a závažnejšiu, ako by sa dalo na prvý 

pohľad predpokladať. Preto je také potrebné motivovať spoločensky žiadúce záujmy 

a potreby detí. Veď aj podľa toho, ako ich usmerníme a čím ich zamestnáme, 

môžeme očakávať, kto z nich bude. K početným povinnostiam, ktoré deti robia vo 

voľnom čase, ako napr. príprava domácich úloh, pomoc rodičom doma a pri 

nákupoch, športové a záujmové záľuby, účasť na súkromnej výučbe, patrí aj 

sledovanie televíznych programov.  

   Televízia má významný vplyv na jednotlivca i na spoločnosť, na deti a mládež. 

Ovplyvňuje správanie, konanie, postoje či názory jednotlivcov. Rozširuje obzory, 

poznanie, vzdelávanie, pomáha pri rozhodovaní, ovplyvňuje životný štýl. Svojím 

pôsobením vytvára v spoločnosti morálne štandardy – čo je dobré a čo zlé, čo je 

správne a čo nie. Vytvára novodobých hrdinov a politickú realitu, ovplyvňuje 

verejnosť a vytvára názor na svet a pod. Televízia predstavuje významný faktor, 

ktorý vplýva na formovanie života jednotlivca, skupín i celej spoločnosti. Po úvahách 

nad ovplyvňovaním širokej verejnosti je na mieste hovoriť aj o pozitívach a negatívach 

televízie na detského diváka.  
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     Televízia má svoje miesto vo voľnom čase dieťaťa, respektíve v čase po príchode 

zo školy. Programy vysielané televíziou môžu vhodne doplniť voľný čas dieťaťa - či už 

vo forme zábavnej alebo informačno-náučnej. Rodičia sa domnievajú, že sledovanie 

televízie prispieva k rozvoju rozumových schopností, fantázie, estetického a 

mravného cítenia. Formuje detského diváka, rozširuje jeho záujmy a okruh 

skúseností. Vhodnou formou mu poskytuje nové informácie a poznatky o prírode, 

prírodných vedách a technike, o ktorých sa v školských učebniciach  dozvie iba 

základné údaje. Z toho vyplýva, že televízia má u rodičov veľmi vysoký kredit. Vzťah 

detí k televízii je tiež kladný. Vyplýva to z toho, že detská psychika je schopná prijímať 

skôr obraz ako abstraktné pojmy a tiež z toho, že dieťa napodobňuje správanie 

dospelého i vo vzťahu k televízii. Televízia poskytuje deťom nielen veľa informácií, ale 

rozširuje aj rozsah osvojených pojmov, pretože spája slová s obrazom vecí a javov. 

Vďaka tomu si žiak rozširuje obsah známych názvov a pojmov, rozvíja sa 

tvorivá a reprodukčná predstavivosť.  

     Niektoré televízne hry a relácie rozvíjajú u detí takú cennú vlastnosť intelektu 

moderného človeka, akou je zmysel pre humor. S televíziou sa dieťa učí chápať 

symboly metafory oveľa rýchlejšie, ako deti predchádzajúcich generácií. Z toho, čo 

sme už spomenuli, vyplýva, že televízia môže vykonávať užitočnú úlohu ako 

prostriedok, ktorý vedie deti a mládež k čítaniu literatúry, pretože uvádza adaptácie 

literárnych diel, literárne súťaže a pod. Prostredníctvom televízie nadobúdajú široký 

okruh vedomostí z rozličných oblastí vedy a života. Sú to vedomosti úryvkovité a 

neusporiadané, ale napriek tomu začleňujú sa do obsahu predstáv a pamäti.   

Vysielajú sa programy, z ktorých má človek pocit, že to tu ešte nebolo. Napríklad 

výskumy vedcov, ich objavy, udalosti, medailóny významných osobností, dokumenty 

zo sveta, náučné a inštrukčné programy určené práve pre deti,  kde sa podporuje 

samostatnosť, tvorivosť a ich kreativita, napr. interakciou média prostredníctvom 

telefonátu, e-mailu a odpovede na otázky, programy s apolitickým charakterom 

a mnoho iných programov. 

     Deti prichádzajú do styku s médiami skôr, ako vstúpi do ich života vplyv školy či 

iných výchovných inštitúcií. Do školy prichádzajú s bohatou mediálnou 

skúsenosťou, ktorá predstavuje už vytvorený veľmi rôznorodý a chaotický 

poznatkový rámec informácií. Tie pre svoju formálnu príťažlivosť zanechávajú v 

detskej psychike hlbokú stopu. Pedagógovia upozorňujú, že toto nesúrodé 

množstvo mediálnych informácií, ktoré deti pohlcuje, spôsobuje úpadok 
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všeobecného systematického vzdelania. Dôvodom je neschopnosť takto získané 

informácie zaradiť do vlastnej poznatkovej štruktúry a tiež chýbajúci interpretačný 

rámec na posúdenie ich významu. V ich vnímaní sa často stierajú rozdiely medzi 

realitou a fikciou, informáciou a zábavou, dobrom a zlom, reklamou a skutočnými 

hodnotami. Človek vysielanú správu z televíznej obrazovky skôr zachytí okom, ktoré 

však nedokáže rozlíšiť fikciu od skutočnosti. Na to je potrebný intelekt. Preto média 

skôr, ako náš intelekt začne hodnotiť, pôsobia na emócie. City majú za úlohu 

ovplyvniť zdravý úsudok rozumu a tak sa z fikcie stáva skutočnosť, tzv. virtuálna 

realita, s cieľom uspokojiť zrakové vnemy. 

     Účinky médií na deti a mládež sa prejavujú aj v kognitívnej sfére počas ich vývoja. 

Flavell et. al. (1985) experimentálne zaznamenali, že trojročné deti majú problémy 

rozlíšiť podstatu medzi obrazmi televíznymi a reálnymi. Mnohé z nich si boli isté, že 

škatuľa pukancov, ukazovaná v televízii, by sa vysypala otočením televízora. Až 

v 5. a 6. roku sú schopné pochopiť, že televízne obrazy ukazujú realitu. Ale ani 

to ešte nemusí platiť, keďže sa stal aj taký prípad, keď  si 6-ročný chlapec  

predstavoval, že je „pokémon“ (postavička z kreslenej rozprávky). Myslel si, že vie 

lietať, tak sa ho pokúsil napodobniť a vyskočil z jedenásteho poschodia. V 11. a 12. 

rokoch sú schopné rozlíšiť zdanie a realitu.  

     Nie všetky programy sú však prístupné pre deti. Pomocou tváričiek v pravom 

hornom rohu obrazovky s číslom (vek diváka) sa dozvieme, pre akú vekovú 

skupinu nie je program vhodný. Deti však v mnohých prípadoch nesledujú iba 

programy pre ne určené. Ostáva tu stále možnosť výberu, ktorá nie je v mnohých 

prípadoch na rodičoch, ktorí sú mimo domácnosti, ale na samotných deťoch, ktoré 

sú ovplyvnené svetom, v ktorom žijú – svetom plného násilia, stresu a nervozity. 

Prestávajú sa zaujímať o programy pre ne určené a v čoraz väčšom množstve 

pozerajú programy určené skôr pre dospelých. A tu sa dostávame k otázke agresivity 

v televíznych programoch. Dieťa najskôr imituje správanie rodičov, súrodencov, 

neskôr i vzory prezentované masmédiami. Imitácia modelov z televíznej obrazovky 

môže mať i silne negatívny vplyv na správanie dieťaťa. 

     V období školského veku je potrebné ešte viac ako predtým správne “dávkovať“ 

dĺžku i obsah toho, čo tvorí náplň voľnočasových aktivít dieťaťa, teda aj televíznych 

relácií. Prirodzenou vlastnosťou dieťaťa je zvedavosť. Všetko, čo môže vidieť na 

televíznej obrazovke, čomu aspoň sčasti rozumie, môže ho k nej pripútať na 

nevhodný dlhý čas. Vo všeobecnosti sa vie, že deti v školskom veku venujú 
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neprimerane veľa času sledovaniu televíznych programov. V neprimeranej dĺžke 

času tkvie nebezpečenstvo vytvorenia neprimeraných návykov tráviť čas konzumne, 

neaktívne, netvorivo. Napriek snahe väčšiny autorov tvoriacich relácie pre deti 

o poznávanie, zábavu a oddych, vekuprimeranú stimulatívnu obraznosť, predsa do 

programu prekĺznu i také relácie alebo prvky v štruktúre, ktoré nemusia vždy pôsobiť 

stimulatívne v zmysle rozvíjania tvorivej invencie žiaka, ale ako nositelia nežiaduceho 

napätia, tenzie, neprimeraného strachu a pod. Ak dieťa nesleduje  takéto relácie 

často, pravidelne, nemusí to mať preň trvalé následky. Ale ak sa takéto programy či 

scény objavujú na televíznej obrazovke častejšie, ich vplyv sa znásobuje, čo 

obyčajne neostáva bez následkov, a to vo forme modifikovania správania či zmeny 

charakterových čŕt a vlastností. Symptómy môžu byť aj iného charakteru, ako je napr. 

neuróza, agresivita, podráždenosť, konfliktnosť, násilie, únava, osvojenie si 

nesprávnych vzorov správania a konania a pod. 

     Najčastejšiou témou v otázkach vplyvu televízie je násilie na obrazovke a jeho 

negatívny vplyv na agresívne a nesociálne správanie detí a adolescentov. Televízne 

relácie určené pre deti sú prezentované ako „nevinné“, majú len trochu „mäkkšiu" 

podobu: bitky, výprasky, naháňačky, nadávky, vyhrážky atď. To však neznamená, že 

relácia aj s odporúčaným vekom diváka je menej škodlivá. Je to násilie 

„primerané veku", pre starších divákov býva „pritvrdené". Napríklad v rozprávke 

Tom & Jerry, kde dvojica bláznivých animovaných zvieratiek sa neustále 

prenasleduje, naháňa, chystajú si pasce, bijú sa. Často máme možnosť vidieť ako 

Tom zabije Jerryho panvicou, z ktorého sa stane placka, ale znovu sa postaví 

(ožije) a podobným spôsobom sa pomstí Tomovi. Deti sa na tom náramne 

zabávajú, ale vedia vôbec, čo im pripadá smiešne? V nedávnej minulosti medzi 

najviac diskutované seriály, určené pre maloletých, patrili  Pokémoni. Ústredným 

motívom seriálu je chytiť všetkých pokémonov a mať ich moc. Pokémoni sú 

záhadné stvorenia, ktoré o ľuďoch tvrdia, že „ľudia sú zlí, človek je zlý". 

Pokémonovská idea hovorí deťom, že bojovať je dobré, pretože zosilniete a môžete 

zničiť protivníka. Chudobných treba tiež odstrániť, pretože sa z nich stanú zločinci 

a zabijú ťa, preto ich musíš zabiť ty. Rada pre vysielanie a retransmisiu udelila  

televízii za odvysielanie seriálu pokutu, pretože porušila zákon. 

     Keď sa deti pozerajú na násilie v akčných filmoch, bývajú až nápadne dobré a 

sústredené. Pozorujú, čo všetko sa na obrazovke deje. Ale ako to pôsobí na ich 

duševný vývoj? Aká deformácia detskej duše tu hrozí? Násilie na obrazovke 

 370



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
predovšetkým láka k napodobneniu, deti si potom skúšajú šikanovanie bezbranných 

spolužiakov. Ak všetko napodobňujú priamo, môže viesť sledovanie násilných 

programov k prílišnému strachu alebo k zbabelému správaniu. Kumulácia 

strachových podnetov, prezentovaná televíziou, je nevhodná tak pre predškolský, 

ako aj školský vek. Tým, že pozornosť školáka zaujme skôr detail než celok, má 

televízna obrazovka "schopnosť" znásobovať intenzitu hrôzy, nepríjemných zážitkov 

a strachu. Vizuálny vnem, ak je náležité strašidelný, je oveľa pôsobivejší než 

sluchový (slovo). Televízna relácia môže teda umocniť zážitok strachu a zmeniť 

strach únosný na strach neúnosný, pôsobiaci priam neurotizujúco, vyvolávajúci 

emocionálne rozklady, nepríjemné zážitky, strach a napätie. V konečnom dôsledku 

môže byť jedným zo zdrojov asociálneho správania sa dieťaťa v škole i doma. V 

niektorých prípadoch môžeme pozorovať oslabenie ich schopnosti súcitu,  prebúdza 

sa v nich nebezpečná záľuba v krutosti, agresivite, prípadne v ničení vecí. 

     Agresivita je taká forma správania, ktorú deti (najmä chlapci) napodobňujú oveľa 

radšej ako iné typy správania. Agresivita sa môže prejaviť i v úplne iných situáciách, 

ako bola prezentovaná na televíznej obrazovke, a tiež aj v skrytej podobe. Pre dieťa, 

ktoré ešte nedostatočne rozlišuje realitu od fikcie na obrazovke, môže byť 

správanie sa vzoru názornou ukážkou, ako riešiť určité problémy, zdolať prekážky, 

stať sa obľúbeným, získať niečo. Agresívny spôsob správania je v televízii 

prezentovaný často ako úspešný, čo zvyšuje jeho príťažlivosť. Napodobňovanie 

násilného správania by malo byť u detí teoreticky ospravedlniteľné, pretože si ešte 

neuvedomujú a nevedia pochopiť následky vlastného správania, ktoré vidia v televízii. 

Takýto jav  môže za niekoľko  rokov nabrať na intenzite. Násilie na obrazovke je 

hrôzou do budúcnosti, pretože naberá stále väčší spád a vysiela sa oveľa častejšie. 

Už aj z toho dôvodu by bolo potrebné sa  týmto problémom včas vysporiadať. 

Smutné však je, že rodičia sa ním nechávajú zmanipulovať. Televízne násilie má 

negatívny vplyv nielen na správanie dieťaťa, ale i na celkový mravný vývin osobnosti 

a spoločnosti: 

•    Násilie v médiách môže mať na dospelých krátkodobý účinok, ale skutočné 

     dlhodobé činky sa prejavujú len na deťoch. To umožňuje zaviesť niektoré 

     kontrolné mechanizmy tak, aby boli „stráviteľnejšie" pre slobodnú spoločnosť. 

• Negatívne účinky na deti nemajú vždy tie relácie s obsahom násilia, ktoré 

dospelí považuje za zhubné. Dieťa si pravdepodobnejšie vyberie taký typ násilnej 

scény ako model pre svoje správanie, v ktorom nositeľ násilia je za svoj čin 
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odmenený. Sociálno-poznávacia teória hovorí, že ľudia skôr napodobňujú to 

správanie, ktoré je odmeňované alebo prinajmenšom nie je trestané. Rodičia by mali 

byť o týchto veciach poučení. 

• Musíme si uvedomiť, že násilie v médiách môže zasiahnuť akékoľvek dieťa 

z akejkoľvek rodiny. Neobstojí názor, že účinok sa prejaví len na dieťati, ktoré 

už násilie dôverne pozná. Isteže, násilie v médiách neurobí zo slušného dieťaťa 

mávnutím ruky násilného kriminálnika. Každá relácia s násilným obsahom však 

zvyšuje pravdepodobnosť, že v určitej situácii sa dieťa bude správať agresívnejšie. 

• Útočné formy správania sú v rozprávkach spracované v prosociálnom kontexte. V 

rozprávkach a klasických dielach dobrodružnej literatúry je násilná smrť alebo 

krutý trest formou odplaty za spáchané zlo alebo násilie na nevinných, je teda 

súčasťou katarzie príbehu, vedie dieťa k poznaniu, že zlo je potrestané a pomáha 

mu premôcť strach. Zlo a jeho potrestanie – akékoľvek kruté – je v rozprávkach 

symbolom predstavujúcim spravodlivosť. 

• Vysielatelia a tvorcovia relácií sa nemôžu vyhnúť zodpovednosti a očakávať, že  

     rodičia a spoločnosť sa budú zaoberať kontrolou sledovania. V rodinách, kde 

     je niekoľko televízorov v každej domácnosti, kde sú rozšírené videorekordéry,  

     kde obaja rodičia sú zaneprázdnení každodennými povinnosťami, je nereálne  

     od nich očakávať dôslednú kontrolu všetkého, čo dieťa sleduje. 

 

Je evidentné, že nevhodné správanie detí, fyzické násilie, slovná agresia, silné 

sebapresadzovanie, egoizmus a pod. sú v priamom vzťahu s agresiou vyskytujúcou sa 

v rodine v podobe násilia, používania sily, prísnych disciplinárnych metód. Deti, ktoré 

menej sledovali televíziu a ktoré matka viac viedla k diskusii, otázkam, hrám, 

imaginácii, boli menej agresívne. Ak sa však spojí agresívny spôsob výchovy rodičov s 

častým sledovaním televízie deťmi, vedie to k ich nevhodnému správaniu. Zvyčajne 

sú takéto deti menej tvorivé, menej čítajú, menej hovoria, menej sa zúčastňujú na 

dianí v rodine atď. Podľa výskumov sa potvrdzuje, že televízia môže pôsobiť na dieťa 

rôzne: 

•    Prvým možným dôsledkom je indiferentnosť stretnutia dieťaťa s televíznou 

     reláciou, t. j. že v jeho psychike nezanecháva žiadnu stopu. 

•    Druhý dôsledok sa môže prejaviť v tom, že televízna relácia prinesie pre dieťa 

     momentálne uvoľnenie, radosť a veselosť, napätie a jeho pokles, smútok, alebo 

     program sa dieťaťa citovo nedotkne a vracia sa späť do svojho reálneho sveta. 
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•   Tretí dôsledok sa prejavuje tak, že televízna relácia zanecháva dieťaťu okrem  

     momentálnych zážitkov nejakú stopu v pamäti. Pamäťová stopa môže mať 

     charakter citu, reflexie – zážitku, vedomosti – poznatku alebo podnetu na nejakú 

     činnosť. 

•   Štvrtý dôsledok televíznej relácie sa môže prejaviť v tom, že pamäťová stopa 

     vedie k jej uskutočneniu. Typickým pôsobením tohto druhu má byť reklama: „Idem 

      si  kúpiť ponúkaný tovar.“ Dieťa si dá určité predsavzatie, ktoré sa usiluje vykonať. 

      

     Zámer môže byť pozitívny  i negatívny. Ideálne je, keď televízna relácia vyvolá 

uvoľnenie, keď zanechá čo najviac pozitívnych pamäťových stôp, keď ich možno 

využiť pre rozvoj osobnosti a spoločnosti. Dôsledok stretnutia dieťaťa s televíznou 

reláciou môže však byť negatívny aj vtedy, ak v ňom zanecháva úzkosť, strach alebo 

ak vytvára podnety pre deštrukciu, nepriateľstvo, asociálne správanie. Možno teda 

povedať, že výsledok stretnutia dieťaťa s televíznym programom závisí od 

televízneho programu, psychiky dieťaťa, ale aj od toho, ako sa podieľajú rodičia na 

sledovaní televízie ich deťmi. 

     Významnú úlohu tu zohrávajú rodičia, celkové vzťahy medzi rodičmi a deťmi, 

spôsoby výchovy, od ktorých  v mnohom závisí, či pozerajú televíziu s deťmi spolu, či 

sa s nimi zhovárajú a aký štýl výchovy používajú. Treba mať na zreteli, že vplyv 

televízie s násilím je menší, keď deti sledujú programy spolu s rodičmi, ktorí 

môžu tieto scény vysvetliť a upozorniť na mravné a spoločenské následky násilia. 

Preto je správne, ak sa rodičia rozprávajú s deťmi o programoch v televízii, pravda, 

nie formou skúšania, ale vyvolávaním obrazotvorných hier: Ako by si ty ukončil tento 

príbeh ? apod. Nejde vždy len o to, či myšlienkovo, pojmovo je program blízky 

deťom, ale najmä citovo a túžbovo pri vnímaní programu, čo viac pôsobí než iné 

činitete. U detí je výraznejšie stotožnenie sa s hrdinami, keďže viac veria tomu, čo 

vidia, menej uplatňujú rozumové aspekty. Znamená to, aby rodičia dohliadali na výber 

programov pre deti a z ponúknutých možností vyberali tie najvhodnejšie. Výsledkom 

potom budú získané poznatky, vedomosti, prehĺbenie poznania sveta a napokon 

takto možno zvyšovať aj sociálne zručnosti rozoberaním správania, ale upevňovať a 

diferencovať aj normy, pravidlá a správne hodnoty. Ak bude výber programov vhodný, 

v konečnom dôsledku by vplyv televízie mohol byť priaznivý. 

     V oblasti pôsobenia televízneho násilia na deti a dospievajúcich je najzložitejším a 

jediným správnym riešením problému televízneho násilia výchova. V súčasnosti sa 

 373



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
čoraz viac v tejto súvislosti hovorí o mediálnej výchove k „mediálnej gramotnosti" 

na školách. V rámci tohto procesu svoju pozornosť treba sústrediť na obsah a 

spôsob prezentovaného programu, analyzovať, hodnotiť a poskytovať spätnú väzbu 

pre tvorcov, programových pracovníkov, prípadne pre Radu televízneho vysielania. 

Bude to záruka nielen v prospech mediálnej gramotnosti, ale aj predpoklad pre 

kvalitnejšiu. Majme na pamäti všetky zásady o význame a uskutočňovaní takej 

výchovy dieťaťa, aj pomocou televízie, ktorá by rozvinula detskú osobnosť, ktorá by 

nám priniesla pocit sebarealizácie a šťastia a napokon aj prospech pre celú 

spoločnosť. 

 

 

 

ZOZNAM LITERATÚRY 
BELLA, T.: Manipulácia v masových médiách. Apríl 2000. Dostupné na internete:  

<http://kvas.cdtip.sk/media>[citované dňa 3.3.2006] 
GERIČ, A. Profesionálne komunikácia. Dostupné na internete: <http://www.geric.sk/pages/kunik-hl.htm>  

[citované dňa 3.3.2006] 
IŁOWIECKI, M., ZASEPA, T.: Moc a nemoc médií. Bratislava: Typi Universitatis Tarnaviensis, 2003. 184  

s. ISBN 80-224- 0740-2. 
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B.: Média a společnost. Stručný úvod do studia médií a medialní komunikace.  

Praha: Portál, 2003. s. 25-30. ISBN 80-7178-697-7 
KUNCZIK, M.: Základy masové komunikace. Praha: Karolínum, 1995. ISBN 80-7184-134-X 
SLÁVIKOVÁ, N.: Mediálna výchova u nás stále popoluškou. In Otázky žurnalistiky. roč. XIV, 2001. č. 3.  

s. 6-14. ISSN 0322-7049. 
ŘÍČAN, P., PITHARDOVÁ, D.: Krotíme obrazovku. Praha: Portál, 1995. 62 s. ISBN 80-7081-658-6  
ZELINA, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa. BRATISLAVA: IRIS, 1996. 162 s. ISBN 80- 

967013-4-7. 
 
 
 
PhDr. Štefan ČELINÁK, PhD., odborne sa venuje témam jako sú didaktické aspekty 
informačno-komunikačných technológií, pedagogická prax a učiteľskému povolaniu, 
masmédiá a ich vplyv na socializáciu. 
 
 
KONTAKT 
PhDr. Štefan Čelinák, PhD. 
ÚTV  
Pedagogická fakulta 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre  
Drážovská 4 
Nitra 
949 74  
SR 
scelinak@ukf.sk
 

 374

http://kvas.cdtip.sk/media
http://www.geric.sk/pages/kunik-hl.htm
mailto:scelinak@ukf.sk


(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
DISKURZ GENDER STEREOTYPOV VYTVÁRANÝCH MÉDIAMI A ICH 

VPLYV NA DETI MLADŠIEHO A STARŠIEHO ŠKOLSKÉHO VEKU. 
DISKURZ OF GENDER´S STEREOTYPIZATIONS BY MEDIA AND IT´S INFFLUENCE ON 

SCHOOL AGE CHILDREN. 
 

Lucia Spálová, Katarína Fichnová 

 
ABSTRAKT:  Príspevok sa zaoberá skúmaním subjektívej preferencie a postojov detí k produktom 
marketingovej komunikácie (printové formy reklamy) prezentujúcich genderové stereotypy. Výskumný 
súbor tvorili deti mladšieho aj staršieho školského veku (N=89). Na identifikáciu skúmaných 
premenných sme použili štrukturovanú Q-metodológiu triedenia kariet reprezentujúcich produkty 
marketingovej komunikácie (variant s voľnou distribúciou). Boli identifikované rozdiely v preferenciách 
printových foriem reklám medzi dievčatami a chlapcami, ktoré boli podmienené rodovými stereotypmi. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ:  Deti mladšieho školského veku. Reklama. Q metodológia. Gender stereotypy. 
 
ABSTRACT: The contribution deals with research of children`s subjective preferences and  positions 
on some products of marketing communication (printed media) reprezentative gender 
stereotypizations. Research sample consisted of young school age children age 7 – 14 (N=89). To 
identify the researched variables we used structured Q-methodics of sorting of cards representing 
products of marketing communication (variation with free distribution). There were identified some 
differences in preferences for printed forms of advertisement between boys and girls that were 
dependent on gender stereotypizations.  
 
KEY WORDS:  Children of young school age. Advertising. Q methodics. Gender stereotypizations.  

 

 

VZŤAH MEDIÁLNEJ A SOCIÁLNEJ SKUTOČNOSTI 
 

     Svet reklamy a médií nám každodenne ponúka, ukazuje typizované obrazy 

mužov a žien v zjednodušenej, väčšinou prikrášlenej podobe. Tieto stereotypné 

obrazy (sociálne reprezentácie)  môžeme zaradiť medzi sociálne a kultúrne vplyvy, 

ktoré vznikajú ako súbory pojmov, tvrdení a vysvetlení  v každodennom živote v 

priebehu medziľudskej komunikácie (De Vito, 2001; Hayesová, 1998; Nakonečný 

1999; Mikuláštík, 2003 a iní). Mediálna a marketingová komunikácia sa v súčasnosti 

stala neodmysliteľnou súčasťou tejto komunikácie. Je natoľko dôležitá, že vlastne 

určuje charakter nového – mediálneho prežívania (Jirák – Köpplová, 2003; Helus, 

2004).  

      Každé mediálne posolstvo sa nejakým spôsobom vzťahuje k  mimomediálnym 

skutočnostiam, reprezentuje sociálnu skutočnosť. Reprezentácia sociálnej 

skutočnosti je v mediálnej komunikácii predovšetkým zvláštnou formou reprezentácie 

všeobecných súdov a predstáv v konkrétnej podobe (použitím presvedčovacích 

výrazových prostriedkov, typizovanými osobami atď.). Tieto reprezentácie publikum 

 375



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
vníma a predpokladá, že všetko čo prezentujú médiá (mediálna skutočnosť), má 

nejakú súvislosť so svetom v ktorom žije (sociálna skutočnosť). Aj keď to tak často 

nie je, ako si môžeme všimnúť pri mediálnych mystifikáciách (napr. projekt 

hypermarket Český sen, správa o slovenskej milenke Fidela Castra). J. Baudrillard 

(1983) provokatívne a diskutabilne hovorí o „ simulakre“ – sprostredkovanej simulácii 

skutočnosti. Popisuje svet, v ktorom elektronické médiá prenikajú každým aspektom 

života. Je to svet, v ktorom je skutočnosť závislá od médií. Rozdiel medzi skutočným 

a imaginatívnym sa rozpadá a svet je stále viac vnímaný ako to, čo sa prezentuje 

v médiách. Simulácia vytvára modely skutočného, bez koreňov v skutočnosti.  

V hyperrealite neexistuje základný nezávislý vzťažný bod. Médium a 

skutočnosť sa nachádzajú v zahmlenom a neurčitom stave, kde je pravda 

nedešifrovateľná. Už D. Horton a R. R. Wohl (1956) uvádzajú, že nové médiá 

vytvárajú nový typ vzťahu, ktorý nazývajú „ parasociálna interakcia“. Ide o mediovaný 

vzťah, no veľmi pripomína psychologický vzťah tvárou v tvár. Diváci získavajú pocit, 

že tých, s ktorými sa stretávajú cez televízne obrazovky, poznajú rovnako dobre ako 

svojich priateľov a známych. Skutoční priatelia si často rozprávajú o osudoch svojich 

parasociálnych priateľov. 

Elektronické médiá sú v intenciách tejto koncepcie unikátne svojou schopnosťou 

stierať rozdiely medzi priamou a nepriamou komunikáciou.  

 

MEDIÁLNE STEREOTYPY A PREDSUDKY 
 

  Pojem stereotyp zaviedol Walter Lippmann v roku 1922 v knihe O verejnej 

mienke (Lippmann, 2004) pri výskume myslenia jednotlivca a skupiny ľudí. 

Stereotypy posudzuje ako iracionálne založené posudzovanie jednotlivcov, skupín či 

národov  na základe nejakého spoločného znaku, ktorým je vnímaná skupina 

špecifická. Ide o klasifikovanie ľudí podľa povrchných vlastností, znakov, signálov.  

V mediálnej persuázii je popísaných množstvo metód (Grác, 1985; Vybíral, 2003 a 

i.), ktoré takéto zjednodušené vnímanie vytvárajú a podporujú.  Stereotypy nie sú 

však úplne nemenné. K určitým zmenám dochádza. Tieto zmeny sú súčasťou 

postoja, ktorý  sa mení veľmi pozvoľna a môže to byť vplyvom nejakej silnejšej 

emočnej skúsenosti, ale aj vplyvom propagandy, politiky, masmédií (Mikoláštík, 

2003). V mediálnej manipulácii býva stereotypný obraz muža alebo ženy dotváraný 

 376



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
tiež vlastníctvom predmetov doporučovateľom (modelom, ktorý propaguje produkt), 

životným štýlom a spoločenským statusom.  

V dnešnej reklame sa stále diskutuje o úlohe alebo účele týchto 

doporučovateľov v komunikačnom procese. J. Tellis (2000) vysvetľuje ich úlohu na 

základe troch modelov: model dôveryhodného zdroja (spotrebitelia budú skôr 

akceptovať posolstvo, ku ktorému budú mať dôveru), model príťažlivého zdroja 

(prijatie posolstva závisí od príťažlivosti zdroja s tromi základnými vlastnosťami: 

známosť, obľúbenosť a podobnosť), model prenesenia významu (spotrebitelia kupujú 

produkt pre jeho kultúrny a symbolický význam). Dôležitú rolu hrá tiež situačný 

kontext, ktorý je v reklame a propagácii dopredu starostlivo zvolený a nemenný. 

Práve v spojení s predmetmi , ktoré model vlastní, používa, je s nimi zobrazovaný, sú 

stereotypy úzko spojené s predsudkami. Už v roku 1958 W. D. Wells, F. J. Goi a S. 

Seader (In Nakonečný, 1999) popísali, ako sú vnímaní majitelia rôznych značiek 

automobilov (majiteľ cadilaku: bohatý, nápaditý, pyšný, sebavedomý, majiteľ 

chevroletu: chudobný, prostý, praktický, skromný, priateľský). Podobnými 

predsudkami sú ovplyvňovaní zákazníci pri cielených marketingových 

komunikáciách. Asi najvýraznejšie to môžeme pozorovať pri propagácii najnovších 

mobilných telefónov, automobilov, značkového oblečenia, kozmetiky atď.  Stereotypy 

podporované médiami  sa stávajú implicitnými  teóriami osobnosti, ktoré sú prijímané 

celou skupinou. Tak prichádza k vytvoreniu komplexného obrazu nielen tých 

druhých, ale aj vyčlenenie sa z takejto skupiny, čo môže mať charakter pejoratívnych 

predsudkov až verbálnej sociálnej agresie (napr. orindžáci, tímobailisti), (Hayesová, 

1998). V marketingovej komunikácii takýmto postupom honosne hovoríme budovanie 

image a corporate identity. Ide o odlíšenie sa od iných značiek, konkurencie.  

 

GENDER STEREOTYPY 
 

Pohlavie je pojem, ktorý tak heterogénnu skupinu, akou je ľudstvo, dokáže 

rozčleniť na dva tábory. Ich bipolárnosť je zárukou reprodukcie človeka. 

Z biologického hľadiska príslušnosť k ženskému alebo mužskému pohlaviu 

identifikujeme na základe primárnych a sekundárnych pohlavných znakov.  

Gender je pojem antropologicko-kultúrneho charakteru, ktorý sa snaží uchopiť 

všeobecné vlastnosti, zákonitosti správania, spôsoby konania a myslenia pripisované 

mužom a ženám, ako výsledok ich historicko-kultúrneho bádania. Na rozdiel od 
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pohlavia, ktoré je od počiatku prirodzene dané a nemenné, sa gender môže 

v rozdielnych kultúrach prejavovať odlišne, ako zrkadlo stupňa vývoja sociálnych 

vzťahov medzi mužmi a ženami (Butler, in Harrington, 2006, s. 326). 

Pod pojem rod – gender teda môžeme pripísať všetko, čo tvorí význam 

„ženskosti“ a „mužskosti“ v danej spoločnosti a v danom čase. Podľa J. Šiklovej 

(1999) je to sociálna konštrukcia, “...ku ktorej sú viazané askriptívne, ... pripisované 

či očakávané sociálne roly, správanie, ale aj predsudky, stereotypy, hodnotenie a 

sebahodnotenie, predstavy o tom, čo je, či nie je pre muža alebo ženu správne 

a vhodné.“ (Šiklová, 1999, s. 10). Podľa L. Oates-Indruchovej (1999) pohlavie sa 

považuje za vrodené, zatiaľ čo gender (rod) je konštruovaný spoločnosťou. 

Rôzne empirické štúdie potvrdili, že dievčatá sú už od narodenia vychovávané 

inak ako chlapci. Očakávania rodičov deťom signalizujú, čo sa od nich očakáva 

vzhľadom na ich pohlavie, a tým v deťoch rozvíjajú mužský alebo ženský stereotyp 

správania. Ukázalo sa tiež, že rodičia môžu výchovou ovplyvniť kultúrou dané rysy 

mužskosti a ženskosti (Možný, 1999). Silne pôsobiacimi faktormi na rodovú 

socializáciu detí je aj škola,  vrstovníci a médiá.  

Médiá hrajú od svojich začiatkov kľúčovú rolu pri šírení konkrétnych definícií 

genderových rolí a genderových vzťahov vo forme stereotypov. Mediálne posolstvá 

predkladajú veľmi konkrétne predstavy o tom, ako vyzerajú muži a ženy, ako sa 

správajú a aké sú medzi nimi vzťahy. Tieto stereotypizácie určujú, ako majú ženy 

a muži vyzerať, ako sa majú cítiť a čo sa od nich očakáva. Médiá prezentujú 

konkrétne, relatívne úzko vymedzené genderové identity, na ktoré majú muži a ženy 

ašpirovať (Paulík, 2005). Za posledných niekoľko rokov vedci (Lukšík, 2003; Bačová, 

Jeleňová, 2001; Bútorová et. al., 2002; Paulík, 2005; Holubová – Sedova – Zeman, 

2006; Bosá, 2007) nazhromaždili veľké množstvo údajov o stereotypných obrazoch 

mužov a žien v televíznych reláciách a reklamách. Mužské postavy sú zobrazované 

častejšie, sú inteligentnejší, vzrušujúcejší a zaujímavejší. Ženy sú naopak závislejšie 

od mužov, pasívnejšie a emocionálnejšie. Sexistický obsah televízie tieto predsudky 

a stereotypy odráža a udržuje ich pri živote tým, že ich odovzdáva ďalším 

generáciám. Obsah televízneho vysielania môže mať dvojaký vplyv. Z krátkodobého 

hľadiska je schopný posilňovať staré stereotypy tým, že deťom ponúka modely 

sexistického správania. Z dlhodobého hľadiska však fakt, že dievčatá aj chlapci sú 
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vystavení mužským i ženským modelom správania, môže tradičnú rozdielnosť 

socializačných vzorov oslabiť (Meyrovitz, 2006).  Už A. Bandura (1977) upozorňoval, 

že televízia môže učiť dievčatá mužským štýlom interakcie, ktoré môžu začať 

napodobňovať, ak zistia, že budú zaň odmeňované a je pre ne vhodné . 

  

DETI A MEDIÁLNE STEREOTYPY 
 

       Mediálne stereotypy školských detí podporuje hlavne masmediálny a 

marketingový tlak na vonkajšie znaky osobnosti (u dievčat krása tela, u chlapcov 

fyzická sila a prezentovanie moci na základe vlastníctva žiadúcich predmetov). 

Zvlášť tam, kde nemá publikum vlastnú skúsenosť s nejakou skupinou, alebo sa 

jednotlivec pohybuje v silne súdržnej skupine, kde je nutné schvaľovať určité 

skupinou prijímané predstavy, bude považovať za skutočnosť to, čo ponúkajú médiá. 

Tak dochádza za podpory médií k vzniku stereotypov. Identifikácia a výklad 

reprezentácií a stereotypov  pomocou semiotickej analýzy sa pri štúdiu médií často 

skrýva pod nejasným označením „ obraz“ (Jirák – Köpplová, 2003). 

Práve takéto typizované obrazy v podobe doporučovateľov môžu byť silnými 

identifikačnými vzorcami hlavne pre mladšie deti. Už u malých detí je podporovaná 

loajalita ku tej-ktorej značke. Deti sa často rozdeľujú na tých, ktorí vlastnia žiadúci 

produkt alebo produkt konkrétnej značky, a na tých, ktorí ho nemajú.  

     Čoraz viac sa diskutuje o detskom recipientovi ako o samostatnom publiku, 

ktoré je charakterizované ako najviac a najľahšie ovplyvniteľná skupina so zníženou 

kritickosťou mediálnych informácií (Huntemann – Morgan, 2001; Signorielli, 1991; De 

Gaetano, 2004; Fichnová, 2004; Šramová, 2004; Spálová, 2005a, 2005b; Fichnová – 

Satková, 2005; Satková, 2006), najmä takých, ktoré nespĺňajú  základné 

psychologické (Vybíral, 2000; Spálová, 2004), etické (Hanuláková, 2002) a estetické 

požiadavky. 

 Ak chceme hovoriť o kritickom publiku, musíme prijať koncepciu  o aktivite 

publika. Podľa B. Biocca (1988, In Jirák – Köpplová, 2003) deti ako aktívne publikum 

spĺňajú obmedzene práve oblasť kritickosti: publikum si vyberá (čím väčšia 

selektivita,  tým slabšie sledovanie detských programov), publikum koná zámerne, 

publikum sa riadi skúsenosťou a potrebou (deti majú svoje obľúbené programy), 

publikum je kritické (neplatí alebo platí obmedzene) a interaktívne (napr. možnosť 
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vplyvu na druh programu). Hlavne deti strávia pred obrazovkou  veľmi veľa času, 

často viac ako iným typom komunikácie. H. Helus (2004) dokonca súčasné detstvo 

nazýva mediálnym detstvom a ďalej v intenciách spotrebiteľských atakov aj 

konzumné detstvo.  

     Doterajšie výskumy našej i cudzojazyčnej proveniencie v oblasti televíznej 

reklamy sa zameriavali na niekoľko významných okruhov, medzi ktoré patrí aj 

skúmanie vplyvu reklamy na postoje, hodnoty a návyky detí a na pochopenie 

a interpretáciu posolstiev televíznej reklamy deťmi (Bjurstrőm, 2000). Väčšina 

autorov (Flavell, et. al.1985; Vágnerová, 2001 a iní) sa stotožňuje s názorom, že 

schopnosť detí porozumieť reklame je jedným z najväčších predpokladov pre rozvoj 

schopností detí zaujať voči reklame postoj. Veľa otázok sa vynára v súvislosti 

s vekom detí, v ktorom sú deti schopné pochopiť podstatu a ciele reklamy (Flavell, et. 

al., 1985; Hanuláková, 2002). Ako uvádza B. Young (1990), ak deti nechápu účel 

reklamy, je tu vysoká pravdepodobnosť, že posolstvu jednoducho uveria a prijmú ho 

za svoje. Mladšie deti nie sú schopné postrehnúť a odhadnúť vierohodnosť obrazov 

a predstáv o produktoch, ktoré sú prezentované špeciálnymi vizuálnymi 

a akustickými prostriedkami. Väčšinou úplne veria tomu, čo reklama tvrdí 

o propagovaných produktoch.  

Čím sú deti staršie, tým je kritickejší ich postoj voči reklamnému posolstvu. 

Väčšina detí starších ako desať rokov je voči posolstvám v reklamách skeptická 

(Riecken – Javans – Ward podľa Hanuláková, 2002). Staršie deti kódujú z problému 

viac informácií než deti mladšie, a preto ho s väčšou pravdepodobnosťou vyriešia 

lepšie (1999; Piaget – Inhelderová, 1996).  

Mnoho autorov (Huntemann – Morgan, 2001; Horgen – K. B., Choate, M. – 

Brownell, K. D., 2001; Spálová, 2004;) upozorňuje na  možný obrovský negatívny 

potenciál  reklamných posolstiev hlavne neintencionálne určených detskému 

príjemcovi. D. Kunkel (2001) uvádza, že okrem úmyselných efektov (zameraných na 

zvýšenie predaja produktu, povedomia značky a podobne), má televízna reklama na 

diváka a špeciálne na deti i efekty, ktoré môžeme nazvať neúmyselnými, ale ktoré 

bezpochyby ovplyvňujú psychiku dieťaťa ako i vzorce sociálneho správania a iné 

oblasti jeho osobnostného vývinu. Medzi takéto neúmyselné vplyvy môžeme zaradiť 

už spomínané  gender stereotypy podporované a upevňované médiami. 
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VÝSKUMNÉ PROBLÉMY 

 
1. Prejaví sa v triedeniach detí tzv. genderová stereotypizácia? T. j. dievčatá 

a chlapci budú mať pozitívne a negatívne voľby kariet  s reklamným 

posolstvom závislé od stereotypov: ženský stereotyp krásneho štíhleho tela 

(reklama zobrazujúca moletnejšie ženské telá – Q 3, bude dievčatami viac 

odmietaná a reklama zobrazujúca krásnu ženu bude prijímaná – Q 10) a 

mužský stereotyp sily a nadvlády (reklama zobrazujúca násilie, brutalitu, krv – 

Q 9) bude preferovaná chlapcami? 

2. Budú rozdiely vo vnímaní kariet predstavujúcich stereotypy zvlášť medzi 

dievčatami a chlapcami v jednotlivých vývinových obdobiach? 

3. Bude v karte Q9 – stereotyp mužskej sily, nadvlády – prevažovať aj  u detí  

staršieho školského veku prijímanie posolstva na základe obrazu? Bude karta 

Q9 odmietnutá ako výsledok procesu obranného mechanizmu osobnosti na 

brutalitu obrazu?  

 

VÝSKUMNÝ SÚBOR 
 

Skúmaný súbor tvorilo 89 detí  školského veku, z toho 45 dievčat a 44 

chlapcov.  Z celkového počtu skúmaných detí bolo 30 detí žakov prvého ročníka ZŠ 

(priemerného veku 7 rokov a 3 mesiace; sd 0,42), t.j. detí raného štádia vývinovej 

fázy mladšieho školského veku, 39 detí žiakov štvrtého ročníka ZŠ (priemerný vek 

probandov bol 10 rokov a 3 mesiace; sd 0,41), t.j. neskorého štádia tejto vývinovej 

fázy a 20 detí žiakov ôsmeho ročníka ZŠ, priemerný vek 9,3 roka (sd=1,52), t.j. 

neskorého štádia staršieho školského veku.  

 

METÓDY 
METÓDY IDENTIFIKÁCIE PREMENNÝCH 

 
Na identifikáciu a posúdenie typu prijímania a preferencie reklamných 

posolstiev sme použili neštandardizovanú metódu štrukturovaného Q-triedenia 
kariet (q-typov) reprezentujúcich produkty marketingovej komunikácie v  printovej 

podobe (použitých bolo 10 kariet) . 
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      Reklamné vizuálne produkty na kartách sme kategorizovali do troch skupín na 

základe primárneho posolstva sprostredkovaného textom a obrazom (respondentom 

nebolo známe  expertné hodnotenie kartičiek), (ďalej v texte je toto triedenie 

nazývané ako kritériové triedenie): vhodné, neutrálne a nevhodné. 

 

  Pri výbere reprezentatívnych predstaviteľov gender stereotypov sme 

vychádzali z nasledujúcich kritérií:  

1.  Použili sme najčastejšie zobrazované stereotypy: 

U žien  stereotyp krásneho štíhleho tela (reklama netypicky zobrazujúca moletnejšie 

ženské telá a reklama typicky zobrazujúca krásnu ženu) a u mužov stereotyp sily 

a nadvlády (reklama zobrazujúca násilie, brutalitu, krv). 

2.  Primárna obrazová jednoznačnosť prezentovaného námetu: 

Krása ženského tela bola zobrazovaná priamo, nie symbolicky alebo nejednoznačne, 

taktiež mužská  nadvláda nad slabším jedincom bola zobrazená primárne obrazom.  

3.  Sekundárna viacvýznamovosť v texte marketingových komunikátov: 

Text karty Q9 paradoxne popiera odkaz zjavný z vizuálnej časti (obraz zobrazujúci 

násilie a text humánny). Text karty Q3 zas vtipne a nevtieravo pomenováva 

a poukazuje na prehliadnuteľnosť pseudopotreby skrášľujúcich prípravkov pre 

„dokonalé ženy“. Text karty Q 10 necháva na recipientovi, či krása ženy je výsledkom 

prírody alebo kozmetického prípravku. 

 
Popis karty Q3 

Kampaň značky Dove, v ktorej sa ženské nedostatky (kilá navyše, vrásky, 

pehy, šedivé vlasy, malé prsia) prezentujú ako súčasť jedinečnej krásy ženy, získala 

na výstave spoločensky zodpovednej reklamy počas festivalu Cannes Lions 2005 

druhé miesto.  
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Obrázok 1: Znázornenie obsahu použitého vo výskume v metóde Q- triedenia pod označením 

karta  Q3.  Zdroj vizuálu: Printová kampaň značky Dove.dostupné on-line na: www.dove.sk 
[citované 04.02.2005] 

 

 
 

Víťazné reklamy si zvolili návštevníci výstavy, nie odborná porota. My sme použili 

vizuál, ktorý zobrazuje ženy oblejších tvarov v spodnej bielizni, ktoré sa cítia 

prirodzene a spokojne vo svojom tele. Tento vizuál bol asi jedným z prvých 

komerčných komunikátov, ktorý nevsadil na dokonalosť a nedosiahnuteľnú 

bezchybnosť počítačom upravovaných ženských tiel. Tieto tendencie si pomaly 

začínajú vydobýjať svoje miesto v konkurenčnom marketingovom odvetví. Nedávno 

významný sponzor módnej prehliadky podmienil svoju finančnú dotáciu podmienkou  

predvádzania šiat nie príliš chudými modelkami (aspoň 56 kg na 170 cm výšky). 

Kedže ide o kartu podporujúcu zdravé sebahodnotenie, označili sme ju ako vhodnú 

aj pre detského percipienta. 
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Popis karty Q9 
Kampaň charitatívnej humánnej organizácie prezentovanej na internetovom 

portáli http://www.zvirevtisni.cz  je predostretá paradoxom vo vizuálnom a textovom 

posolstve. V tomto prípade môžeme hovoriť o neprimeranom poukázaní na určitý 

spoločenský problém (sloboda vlastná, sloboda iných, vegetariánstvo, agresivita 

v spoločensky prijateľnej a akceptovanej forme atď.) v rámci nekomerčnej reklamy. 

Vizuál je aj graficky rozdelený na dve časti: textovú a obrazovú. Obrazová zobrazuje 

muža s hlavou býka, ktorý drží v ruke sekeru a zabíja býka s ľudskou hlavou. Táto 

analógia poukazuje na bezmocnosť a citovú zaangažovanosť zvieraťa, na 

nehumánnosť zvierat na bitúnkoch a iné. Naproti tomu je textová časť jasná, bez 

ďaľších  zreteľných odkazov. Text odkazuje na možnosť voľby: jesť – nejesť mäso. 

V texte nie je prítomný imperatív, čo len podčiarkuje slobodné zamyslenie sa nad 

problémom a následné rozhodnutie. Text sám o sebe je z etického hľadiska 

v poriadku, no v spojení s obrazom sme sa rozhodli posúdiť túto kartu ako nevhodnú 

pre detského percipienta . 

 
Obrázok 2: Znázornenie obsahu použitého vo výskume v metóde Q- triedenia pod označením 

karta  Q9.  Zdroj vizuálu: dostupné on-line na: www.zvirevtisni.cz [citované 04.02.2005] 
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Popis karty Q 10 

Kozmetická firma Maybelline sa prezentuje širokým sortimentom produktov 

dekoratívnej kozmetiky. Na karte je zobrazená žena s dokonalou symetrickou tvárou, 

dokonalou pleťou a dokonalým líčením. Reklamné posolstvo prezentované touto 

kartou je vonkajšia krása, ktorú si môžete kúpiť, ak ste nemali to šťastie, že ste krásu 

zdedili (Možno sa taká narodila, možno je to Maybelline). Túto kartu sme hodnotili 

ako neutrálnu, pretože priamo neporušuje etický kódex, no zobrazuje ženu 

stereotypne a ponúka prezentáciu dokonale krásnej ženy. 

 
Obrázok 3: Znázornenie obsahu použitého vo výskume v metóde Q- triedenia pod označením 

karta  Q10.  Zdroj vizuálu: dostupné on-line na: http://www.maybelline.com [citované 
07.02.2005] 

 

 
 

Postup administrácie metódy: 
Detský respondent bol vyzvaný, aby do pripravených škatúľ/kôpok 

s neverbálnymi označeniami s vyobrazením tvárí triedil týchto desať reklám podľa 

vlastnej preferencie (páči až vôbec nepáči) do jednej z piatich kôpok/škál (usmievavé 

až zamračené). Tváre vyobrazeného dieťaťa, podobného veku, ako boli deti 
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vyšetrovanej skupiny, boli ako označenia jednotlivých stupňov škál volené 

z viacerých dôvodov: a) deti mladších vekových skupín figurálne a neverbálne 

informácie dekódujú lepšie a rýchlejšie, ako to potvrdzujú zistenia ontogenetických 

psychológov (porovnaj napr.: Moshman et al, 1987; Kuric, et al,1986; Langmeier – 

Krejčířová, 1998, Šramová, 2004b), b) metódy ako sú dotazníky a škály, sú pre nami 

vyšetrovanú vekovú skupinu neodporúčané, opäť zohľadňujúc vekové špecifiká: 

málo zautomatizované čítanie, fixácia na dekódovanie písaných znakov, a tým malá 

koncentrácia pozornosti na obsah posolstva. A po c) bolo ďalším dôvodom využitie 

psychologického efektu identifikácie, a tým i ľahšieho premietnutia vlastných 

preferencií vyšetrovaného dieťaťa do volieb tej-ktorej kôpky pre konkrétnu kartu. 

Formálne vyobrazenie tvárí zohľadňovalo aj gender premené: nedá sa  jasne určiť 

gender príslušnosť, čo je vhodné pre ľahšie stotožnenie príslušníkov oboch skupín: 

dievčat i chlapcov. Použili sme tzv. voľný variant distribúcie kariet – respondenti volili 

počty kariet vhodné na zaradenie do tej-ktorej kôpky. S ohľadom na typ použitej 

metódy, bolo nevyhnutné, aby administrácia prebiehala individuálne.  

 

METÓDY SPRACOVANIA VÝSLEDKOV 
 

Na verifikáciu stanovených hypotéz boli použité nasledovné postupy 

spracovania administráciu získaných údajov: 

A) Q–korelácia je určitou modifikáciou súčinovej korelácie a vyjadruje mieru    

podobnosti dvoch profilov. Neberie však do úvahy lineárne dištancie, 

vyjadruje iba mieru paralelity profilov. Z jej miery môžeme usudzovať o 

podobnosti dvoch profilov: čím je  jej hodnota bližšie k 1, tým môžeme dva 

profily považovať za podobnejšie. 

B) D–štatistika: používa sa na výpočet vzdialenosti, resp. blízkosti (proximity 

distance) medzi dvomi profilmi, ako uvádzajú J. Janoušek et al. (1986), táto 

jednoduchá miera vyjadruje lineárnu vzdialenosť medzi dvomi ľubovoľnými 

profilmi. Najnižšie D znamená najmenšiu vzdialenosť medzi dvomi profilmi.  

C) T–test: testuje rozdiely priemerov skupín. Signifikancia údaja “t“ uvádza, 

nakoľko je zistený rozdiel zovšeobecniteľný. 

Všetky štatistické výpočty sme realizovali pomocou štandardných štatistických 

programov Excel a SPSS. 
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VÝSLEDKY 

 

        V analýze výsledkov sme sa zamerali na posúdenie profilov  triedenia  dievčat 

a chlapcov mladšieho a staršieho školského veku a ich vzájomným podobnostiam 

i prípadným rozdielom. Psychický vývin chlapcov a dievčat je v základných rysoch 

podobný (Huntemann – Morgan, 2001; Horgen, K. B. – Choate, M. –Brownell, K. D., 

2001; Kuric, 1986), ale určité rozdiely boli potvrdené v závislosti od  oblasti skúmanej 

premennej (Fandelová, 1997; Moshmann et al, 1987). Výsledky triedenia kariet 

reprezentujúcich stereotypné zobrazenie mužov a žien u detí rôznych vekových 

kategórií prehľadne zobrazuje tabuľka 1 a graf 1 a graf 2.  

 

 
Tabuľka 1: Porovnanie rozdielov  v priemerných profiloch medzi skupinou dievčat a  skupinou 

chlapcov mladšieho a staršieho školského veku. 
 
 

t-test 

medzi mladším 

a starším šk. 

vekom 

dievčatá 

starší 

školský vek  

(N=10) 

chlapci  

starší 

školský vek 

(N=10)  

 

dievčatá 

mladší 

školský vek  

(N=35) 

chlapci  

mladší 

školský vek 

(N=34) 

Q-

typ 

Kri

ttr. Mean sd Mean sd 

t–test 

ch-d 

mladší 

školský 

vek Mean sd Mean sd 

t–test 

ch-d 

starší 

školský 

vek dievčatá chlapci 

 

Q3 4 1,60 1,63 2,47 1,48 0,0235* 1,8 0,64 1,4 1,26 0,3829 0,70784 0,0447*

Q9 0 1,23 1,68 2,50 1,71 0,003** 1,6 1,65 1,6 1,78 1,0000 0,53944 0,1543

 

Q10 2 2,97 1,25 2,52 1,44 0,1779 3,6 0,52 2,8 1,13 0,0576 0,1297 0,5887

 
Legenda :  
hviezdičky označujú štatistickú významnosť rozdielov priemetov (* významné na hladine α 0,05; ** 
významné  na hladine α 0,01; *** významné na hladine α  0,001) 
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Graf 1: Porovnanie rozdielov  v priemerných profiloch medzi skupinou dievčat a  skupinou 
chlapcov mladšieho a staršieho školského veku všetkých 10 kariet 
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Graf 2: Porovnanie rozdielov  v priemerných profiloch medzi skupinou dievčat a  skupinou 
chlapcov mladšieho a staršieho školského veku kariet Q3 a Q9 
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Dievčatá a chlapci mladšieho školského veku sa významne líšia (na hladine 

pravdepodobnosti chyby 0,05 a 0,01) pri triedení karty s označením Q3 a karty 
s označením Q9. 
    Chlapci mladšieho školského veku kartu Q3 hodnotili neutrálne až mierne 

pozitívne (am=2,50; sd 1,48), zatiaľčo dievčatá túto kartu viac odmietajú (am=1,60; 

sd 1,63) (“ženské telo nemá byť nedokonalé“, “musím sa podobať ideálu“). Výsledky 

triedenia tejto karty ukázali, že už malé dievčatká vo veku od 6 do 10 rokov sú 

výrazne ovplyvnené všeobecne zaužívanými rodovými  stereotypmi.  

   Chlapci staršieho školského veku túto kartu hodnotili neutrálne až mierne 

negatívne (am=1,4, sd 1,26), čo je posun  od mladšieho vývinového štádia smerom k 

väčšej náročnosti na krásu ženského tela. Starší chlapci sú preto pravdepodobne  

viac ovplyvnení mediálnym priemyslom a mierne viac ako dievčatá odmietajú krásu 

žien s plnšími tvarmi. Staršie dievčatá (am=1.8, sd 0.64) hodnotia túto kartu  mierne 

odmietavo, no nie tak výrazne ako mladšie. Medzi možné dôvody môžeme uviesť 

relevantnejšie posúdenie štíhlosti/ plnoštíhlosti vlastného už ženského tela oproti 

mladším školáčkam a porovnanie sa s modelom dokonalosti, ale tiež snahu jasne 

oddeliť strednú generáciu žien (modelky v mladšom dospelom veku, väčšinou matky) 

 389



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
od vlastného začiatku dospievania. Túžba dievčat byť krásnymi a štíhlymi a 

predstava starších chlapcov o fyzicky dokonalej žene sa prejavila v hodnotení tejto 

karty.  

   Aj v hodnotení karty Q9 sme zaznamenali výrazné diferencie medzi 

dievčatami a chlapcami mladšieho školského veku. Zatiaľčo mladšie dievčatá 

posolstvo Q9 výrazne odmietajú (am=1,23; sd 1,68), chlapci mladšieho školského 

veku sa s ponúkaným námetom identifikujú a prijímajú ho pozitívne (am=2,50; sd 

1,71). Takýto výsledok je opäť možné pripísať vplyvu rodových stereotypov silne 

podporovaných médiami u mladších chlapcov. Staršie dievčatá kartu vnímajú mierne 

odmietavo  rovnako ako chlapci v tomto veku (am=1,6, sd 1,65 u dievčat a am=1,6, 

sd 1,78 u chlapcov). Môžeme usudzovať, že pri odmietnutí posolstva staršími deťmi 

zohrala významnú úlohu väčšia presvedčovacia schopnosť obrazu ako textu, keďže 

tieto zložky sa v komunikáte paradoxne popierajú. Oproti mladším deťom, pre ktoré 

je dekódovanie významu možné iba z obrazovej časti, staršie deti, ktoré sú schopné 

dekódovať viac informácií a kriticky myslieť, nepresvedčila humánnosť v textovej 

podobe. Text komunikátu odkazuje a apeluje na humánnosť človeka a jeho slobodné 

rozhodovanie. V texte nie je prítomný imperatív, čo len podčiarkuje slobodné 

zamyslenie sa nad problémom a následné rozhodnutie. Táto marketingová 

komunikácia vzbudzuje veľa diskusií o forme prezentovania myšlienok. V tomto 

prípade môžeme hovoriť o neprimeranom grafickom  poukázaní na určitý 

spoločenský problém (sloboda vlastná, sloboda iných, vegetariánstvo, agresivita 

v spoločensky prijateľnej a akceptovanej forme, nehumánnosť zvierat na bitúnkoch 

atď.) v rámci nekomerčnej reklamy.   

V hodnotení karty Q 10 sa najviac kritériovému triedeniu priblížili chlapci 

mladšieho školského veku, v druhom rade chlapci staršieho školského veku 

a mladšie dievčatá. Dá sa teda usudzovať, že nepodliehajú stereotypnému 

zobrazeniu žien tak, ako sú prezentované v tomto printe. 

Kartu Q 10 pozitívne vnímajú staršie dievčatá. Staršie dievčatá podliehajú 

podsúvaným obsahom zobrazujúcim krásu žien, ktorú si tzv. môžete kúpiť, ak ste 

nemali to šťastie, že ste krásu zdedili (Možno sa taká narodila, možno je to 

Maybelline), keďže print zobrazuje ženu stereotypne a ponúka prezentáciu dokonale 

krásnej ženy. Práve tento print hodnotili staršie dievčatá v dimenziách pozitívnej 

odozvy a možeme konštatovať, že ich vnímanie podlieha stereotypom. 
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ZÁVER 
 

Výsledky v prezentovanej štúdii ukázali nasledovné skutočnosti: 

a)  V triedeniach detí mladšieho školského veku sa výrazne prejavila tzv. 
genderová stereotypizácia. T.j. dievčatá a chlapci mali pozitívne a negatívne voľby 

kariet s reklamným posolstvom závislé od stereotypov: ženský stereotyp krásneho 

štíhleho tela a mužský stereotyp sily a nadvlády. U detí staršieho školského veku sa 

stereotypy súvisiace s vnímaním mužskej dominancie neprejavili, čo naznačuje, že 

sociálne podmienky ako i vplyv médií prezentujú muža už i v iných aspektoch než len 

v klasických stereotypoch (transformácia rodových očakávaní, rola materského otca 

podrobnejšie napr. Zábrodská – Blatný, 2005, Kusá, 2003). Prejavila sa však 

v súvislosti s vnímaním roly a vizáže žien, čo naznačuje, že tieto stereotypy 

pretrvávajú a spoločnosť i médiá prevažne prezentujú ženu ako fyzicky veľmi štíhlu 

a  odklon od tohto obrazu je vnímaný ako nepatričný už i deťmi v staršom školskom 

veku. Tento poznatok je potrebné  považovať za alarmujúci i s ohľadom na fakt, že 

toto obdobie je veľmi dôležité v procese vytvárania sebaobrazu, sebahodnotenia 

a formovania identity. Toto zistenie sčasti povrdzuje aj  štúdia V. R . Shields (1997), 

ktorá odhaľuje, že ženy sú citlivejšie na gender stereotypy a myslia si, že reklama 

výrazne ovplyvňuje ich životy i individuálne rozhodnutia. Reklama vytvára konštantný 

tlak, ktorý ich núti  podriaďovať sa prevládajúcim ideálom ženskej krásy. Muži si 

naopak mysleli, že reklama má na nich malý vplyv a reklamy interpretovali v súlade 

s prevládajúcimi ideálmi ženskej krásy a boli slepí k skrytým podtextom kontroly, 

hodnotenia a útlaku. 

 

b) I keď naznačené výsledky neukázali podstatné rozdiely medzi mladšími a staršími 

deťmi vo vnímaní kariet, ktorých hodnotenie indikovalo stereotypné, resp. 

nestereotypné vnímanie mužských a ženských rol vo všeobecnosti, pri podrobnejšej 

analýze boli zistené rozdiely. Mladší chlapci úplne podliehajú mužským gender 
stereotypom, čo je spôsobené tým, že hľadajú svoju rolu v živote a práve sa 

nachádzajú v štádiu intenzívnejšieho uvedomovania si rozdielov medzi mužmi 

a ženami, medzi chlapcami a dievčatami. Starší chlapci mužským stereotypom už 
nepodliehajú tak ako mladší (významný rozdiel). Toto zistenie korenšponduje 
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s výsledkami štúdie uskutočnenej  CEO Leo Burnet  Worldwite s viac ako  2000 

mužmi v 13 krajinách sveta.  

V posledných desaťročiach došlo vo svete k dramatickým sociálnym zmenám, 

ktoré narušili zažité mužské roly a poznačili ich vnímanie mužnosti. Presun od 

manufaktúr k ekonomike riadenej informačnými technológiami, príchod žien na 

vedúce pozície firiem, nové vzorce spotreby produktov a rýchly vývoj dynamiky 

rodinného života mali veľký dosah na život mužov. Štúdia poukazuje na to, že muži 

vo väčšine sveta nevedia, čo od nich spoločnosť očakáva. Polovica mužských 

respondentov sa dokonca vyjadrila, že ich rola v spoločnosti je nejasná, takmer 40 % 

mladých aj starých mužov verí, že ich úloha v spoločnosti je čoraz menej 

dominantná, 74 % hovorí, že obraz muža v reklame je absolútne mimo reality 

(Šimlovičová,  2005). Podľa T. Bernardina (2005) je to spôsobené tým, že svet sa 

posúva viac k ženskej perspektíve (poženšťuje sa) a je to čas plný zmätkov nielen 

pre mužov, ale aj pre marketérov, ktorí sa snažia mužov osloviť aj vykresliť 

zmysluplne. Jednou z troch najvzdialenejších mužských vysnených predstáv je sen 

„oženiť sa so supermodelkou.“ K podobným záverom dospela aj štúdia o maskulinite 

ako sociálnej norme (Bačová – Matejovská, 2003), ktorá popisuje posuny v 

tradičných maskulínnych normách. Adolescentní chlapci sa celkovo viac  identifikujú 

s  normami mužskosti, dievčatá menej súhlasia s tradičnými maskulínnymi normami 

ako chlapci.  Adolescentní chlapci sú viac nerozhodní okrem iného pri tých normách, 

ktoré hovoria o normálnosti prejavov agresie u muža, o oprávnenosti nazlostenia sa 

u muža (odklon od mocenského muža). Chlapci odmietajú tradičnú predstavu muža 

charakterizovanú ne-potrebou opory a  citovej sebestačnosti mužov.  

 

Mladšie alebo staršie dievčatá podliehajú výrazne ženským stereotypom, 
(rozdiel medzi vekovými skupinami nebol zistený). Je známe, že dievčatá vo 

viacerých aspektoch predbiehajú vo vývine chlapcov (Čačka, 2000; Kuric, et. al., 

1986; Šramová, 2005, 2006) a i citlivosť na sociálne podnety je vyššia. Z tohto 

dôvodu preberajú spoločnosťou preferované a médiami prezentované typy „správnej“ 

ženy či dievčaťa. Obsahová analýza obsahov časopisov určených dievčatám tieto 

zistenia potvrdzuje (Morvayová – Plichtová, 2004). 

 

c) Karta Q9 – zobrazujúca stereotyp mužskej sily, nadvlády – je u detí staršieho 
školského veku prijímaná mierne odmietavo bez rozdielu v gender 
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premenných. Dekódovanie posolstva na základe obrazu je silnejšie a staršie ako na 

základe textu, a preto môžeme usudzovať na odmietnutie karty ako výsledku procesu 

obranného mechanizmu osobnosti na brutalitu obrazu. Napriek sekundárnemu, 

kladnému,  verbálnemu posolstvu staršie deti túto kartu odmietli. Je možné, že 

zaoberanie sa otázkami spoločenskej zodpovednosti, slobody, relatívnosti dôvodov 

a inými hlboko vnútornými otázkami, je typické až pre staršiu, adolescentnú mládež. 

Mladšie dievčatá túto kartu odmietajú najsilnejšie. Iba mladší chlapci sa identifikujú s 

nevhodným a neprimeraným zobrazením inak humánneho posolstva, ktoré v danom 

veku avšak nie sú schopní dekódovať.  

Okrem spomínaných dôvodov je potrebné zamyslenie sa nad celkovým 

mediálnym vysielaním určeným deťom tejto vekovej kategórie, hlavne zvyšovaním   

mediálneho zobrazovania násilných činov a jeho možného pozitívneho vnímania 

práve dnešnou generáciou mladších chlapcov. Keďže starší chlapci sú už k tejto 

karte kritickejší, diskutabilnou sa stáva otázka, či mladší chlapci zmenia svoje 

preferencie násilných scén, alebo ich budú v neskoršom vývine rovnako intenzívne 

zaujímať (je isté, že 14-roční chlapci vyrastali v dobe, keď bola mediálna produkcia 

menej nasýtená agresívnymi scénami ako je tomu teraz). 

 

    Za posledné desaťročie výrazne do života detí vstúpila výpočtová technika a 

informačné médiá, ktoré sa stali súčasťou života  detí už v predškolskom veku. 

Počítačová a mediálna gramotnosť sa posúva do čoraz nižších vekových hraníc. To 

sa však nedá tvrdiť o interpretačnej mediálnej gramotnosti týchto detí (schopnosť 

kriticky posúdiť mediálne obsahy).   

    Nazdávame sa preto, že cielenú intervenciu vo forme programov 

podporujúcich rozvoj osobnosti a pod. treba zamerať v prvom rade na najnižšie 

vekové skupiny detí, avšak svoje miesto majú i v starších vekových skupinách, kde je 

potrebné pôsobiť na vývin zdravého sebavedomia, na podporu rozvoja identity a na 

rozvoj kritického vnímania mediálnych obsahov. 
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MASMÉDIÁ - ICH APERCEPCIA PUBESCENTMI A ČRTY TVORIVEJ 

OSOBNOSTI  
MASSMEDIA – AND ITS CHILDREN´S OF TEEN AGE APERCEPTION AND PERSONALITY 

TRAITS OF CREATIVE PERSONALITY. 
 

Katarína Fichnová 
 
 
ABSTRAKT: Príspevok sa zaoberá skúmaním subjektívneho vnímania pojmov označujúcich médiá 
pubescentmi. Skúmali sme, ako pubescenti médiá vnímajú, aké sú rozdiely medzi chlapcami 
a dievčatami, ale i to, ako sú tieto konotácie ovplyvnené črtami tvorivej osobnosti a ako súvisia 
s tvorivosťou (konkrétne s originalitou). Výskumný súbor tvorilo 88 probandov priemerného veku 14 
rokov a 9 mesiacov. Použili sme metódu sémantického diferenciálu (pojmy časopis, rozhlas, televízia, 
internet, reklama), dotazník WKOPAY (Khatena – Torrance, 1976) a Torranceho test tvorivého 
myslenia, subtest tretí: “Kruhy“ (Jurčová, 1984). Výsledky ukázali, že najpozitívnejšie je vnímaný 
pojem rozhlas; k reklame a časopisu boli pubescenti skúmaného súboru kritickejší. Reklamu vnímajú 
ako falošnú, bezohľadnú. Podobné negatívne konotácie má pre pubescentov i časopis. Rozdiely boli 
zistené aj medzi vnímaním dievčat a chlapcov (dievčatá vnímajú časopis ako falošnejší, rozhlas ako 
menej ústupčivý; chlapci pozitívnejšie vnímajú internet a negatívnejšie reklamu). Črty kreatívnej 
osobnosti ovplyvňujú subjektívne vnímanie médií (najmä obrazotvornosť a vedychtivosť), vplyv má aj 
originalita (pozitívnejšie vnímanie časopisu a rozhlasu, negatívnejšie vnímanie reklamy a iné). 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Médiá. Masové médiá. Časopis. Rozhlas. Televízia. Internet. Reklama. 
Pubescenti. Osobnosť. Črty osobnosti. Selfkoncept. Tvorivosť. Originalita.     
 
ABSTRACT: The contribution presents results of the study focused on subjective perception of  media 
by group of puberty children. We researched how pubescents perceive media, what are differences 
between boys and girls, but also impact of personal creativity on this connotations and their 
connection with creativity (especially with originality). Researching file consisted from 88 persons with 
average age of 14 years and 9 months. We used the method of semantic differential to find out 
conotative meaning (terms: magazine. radio. television. internet. advertisment), questionnaire 
WKOPAY (Khatena, Torrance, 1976) and Torrance test of creative thinking, part three  “Circles“ 
(Jurčová, 1984).  Results has shown that the most positive perceived is a term of radio. Researched 
file of adolescents was more critical to advertisement and magazine. Advertisement has been 
perceived to be false and ruthless. Similar connotations has also magazine. There were some 
differences discovered between girls and boys. Girls perceive magazine to be more false, radio as a 
less delaying, boys perceive internet to be more positive and advertisement to be more negative. 
Personal creativity has influence on subjective perceiving of media (especially imagination and interest 
in sciences). There is also an influence of originality (more positive perceiving of magazine and radio, 
more negative perceiving of advertisement and others).  . 
 
KEY WORDS: Media. Massmedia. Magazine. Radio. Television. Internet. Advertisment. Puberty 
children. Personality. Personality traits. Selfconcept. Creativity. Originality. 
 
 
 

1. ÚVOD 
 

Masmédiá sú významný faktor spoluvytvárajúci život jednotlivca, skupiny 

a celej spoločnosti. Existuje množstvo výskumov zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi  

tohto fenoménu: skúmanie vplyvu masmédií na schopnosti prezentuje R. S. Corteen 

(1986), výskum zameraný na vývin osobnosti uvádza B. Zabáková (1995),  vplyv na 

stravovacie návyky prezentuje M. Orolínová (2004), vzťahom medzi agresivitou 
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a sledovaním násilia na obrazovkách sa zoberal napr. G. W. Russel (1992), vplyv 

médií na hodnotové orientácie skúmala Kopčanová (2005). Mnohé ďaľšie aspekty 

a oblasti vplyvu už boli rozpracované (Kelemen, 2001; Cai – Markiewicz, 2003; 

Fandelová, 2004; Flavell et al.,1985; Kubey – Csikszentmihalyi, 1990; Signorielli, 

Lears, 1991; Spálová, 2005; Šramová, 2006 a i.).  

Nazdávame sa, že výsledky uvedených výskumov sú pomerne rôznorodého 

charakteru, J. Jirák a B. Köpplová (2003) uvádzajú, že nepanuje zatiaľ zhoda 
a jednota v tom, čím vlastne médiá môžu ovplyvňovať jednotlivca  
a spoločnosť a akej povahy je toto pôsobenie. Dôvody tohto stavu vidia uvedení 

autori v niekoľkých faktoroch: médiá sa neustále vyvíjajú, sú previazané s ďalšími 

inštitúciami a ich podiel na stave spoločnosti nie je možné izolovať a skúmať 

samostatne. Je tiež potrebné brať do úvahy fakt, že skúmanie účinkov médií prináša 

aj mnohé metodologické problémy a nejasnosti. Napriek tomu neutíchajú snahy tieto 

účinky identifikovať a popísať. 

Jednou z prvých a kľúčových prác štúdia účinkov médií je podľa I. Reifovej et. 

al. (2004) práca J. Klappera: The Effects of Mass Communication z r. 1960, v ktorej 

autor vyslovil názor, že pôsobenie masových médií je obmedzované ustanovenou 

štrukúrou sociálnych vzťahov a tiež sociálnym kontextom, ktorý drží nad účinkami 

primát. Sociálny kontext má teda nespochybniteľnú rolu v procese vplyvu médií na 

osobnosť. Podobné úvahy prezentujú okrem iných napr. B. Šramová a P. Lajčiaková 

(2004), E. Fandelová (2005). 

D. McQualil (1999, s. 365) rozlišuje viaceré úrovne a druhy účinkov médií. 
Uvádza tzv. mediálne účinky - mediálny vplyv (media effects), pričom ide  

o zamýšľané i nezamýšľané dôsledky činnosti masových médií, ďalej je to vplyv moci 

médií (media power), ktorú definuje ako všeobecnú schopnosť masových médií 

účinne pôsobiť. Táto pôsobnosť je plánovitá, je všeobecným predpokladom, 

potenciálom médií prejavovať sa konkrétnymi účinkami. Ako tretí variant uvádza 

mediálnu účinnosť (media effectiveness) – ide o zamýšľané dôsledky činnosti 

masových médií, pričom sa sleduje výkonnosť médií pri dosahovaní tohto zámeru. 

(Implikácia istého plánovaného cieľa komunikácie.) Efektivita je stupňom dosiahnutia 

zamýšľaného vplyvu.  

Aj ďalší autori ponúkajú klasifikáciu účinkov médií (napr. Giles, 2003; Kotrč, 

2003; Reifová, et al., 2004; Kopčanová, 2005 a iní). Za všetkých uvedieme W. J. 

Pottera (podľa Jirák – Köpplová, 2003), ktorý rozdeľuje účinky médií podľa povahy 
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dosahu na niekoľko skupín: kognitívne účinky, predstavy o vplyve médií na postoje, 

citové účinky, vplyv na fyziologické reakcie ľudského organizmu, vplyv na zjavné 

správanie a vplyv na hodnoty. Najviac sa asi diskutuje najmä o negatívnych vplyvoch 

násilných obsahov v médiách na deti a mládež (pozri napr. Šramová, 2006; 

Gajdošová, 2007; Szobiová, 2007), ale i spoločnosť a jej “otupenie“ (habituáciu) voči 

násiliu. J. Jirák (2005) uvádza prehľad takýchto názorov a popisuje hlavné rysy 

typické pre súčasnú mediálnu produkciu, ktoré lákajú pozornosť nielen odbornej, ale 

i laickej verejnosti k téme násilie v médiách. Predpokladá, že práve denotatívna 

vernosť, vysoká miera opakovania, ako i vyvolávanie emocionálnej odozvy 

predstavujú zreteľné rizikové faktory. Podľa povahy predpokladaného vplyvu sa 

odvíjajú aj využívané výskumné stratégie, ktorých cieľom je identifikovať mieru 

a smer vplyvu médií na osobnosť.  

Ako už bolo naznačené, snahy skúmať účinky médií sú značné. Hoci 

masmediálna komunikácia ako veda má svoje metódy a postupy, tieto sa 

v konfrontácii s realitou často môžu zdať nedostatočne validné a dosiaľ chýbajú 

prepracovanejšie a účinnejšie identifikačné metódy, resp. strategické postupy, ktoré 

by diferencovali medzi vplyvom médií a inými premennými, ktoré do situácie 

nepopierateľne vstupujú. Výskum vplyvu médií sa tak stáva veľmi náročným a je 

nevyhnutná výrazná prepracovanosť výskumnej stratégie. V tomto ohľade sa nám 

javí ako prospešné pri výskume vplyvu médií definovať to, čo sa bude považovať za 

účinok  (zmena v spávaní, zmena v kognitívnej oblasti, hodnôt...) a tento účinok 

i primerane operacionalizovať. Aké výskumné stratégie, resp. smery skúmania 
účinkov médií je možné identifikovať, uvádzajú G. Lang a K. Langová (1981): 

– štúdie publika zameriavajúce sa na priame účinky médií na jednotlivca; 

– vyhľadávanie zhodných rysov (correspondences), pomocou  ktorých sa je možné 

pokúsiť sa spojiť zmeny v mediálnej realite, zistené obsahovou analýzou, 

s makrosociálnymi trendmi; 

– zaoberanie sa refrakciou, kde predpokladajú, že médiá vytvárajú symbolické 

prostredie vlastnej reality, ktorá spätne pôsobí na definovanie sociálnej situácie; 

– štúdie výsledkov, t.j. analýzy rol, ktoré médiá zohrávajú vo vývoji spoločensky 

významných udalostí. 

V našich podmienkach metodologické a metodické odporúčania je možné nájsť 

v publikácii J. Plichtovej (2002) a v ČR sú to publikácie W. Schultza et. al. (2004) a J. 

M. Oakes et al. (2006). 
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V našej štúdii sa pokúšame identifikovať, ako pubescenti subjektívne 

médiá vnímajú. Toto vnímanie sa vytvára v dynamickom procese. Vychádzame z 

predpokladu, že ide o typ tzv. dynamickej interakcie (ktoré v inej súvislosti popisuje 

R. L. Atkinson, et  al. (2003), osobnosti a sociálneho prostredia, ktorého súčasťou sú 

i médiá.  

Do procesu vnímania médií a ich obsahov sa zapája aj minulá skúsenosť osobnosti. 

Tento jav sa nazýva apercepcia. Termín použil už filozof G. W. Leibnize, ktorý žil 

v rokoch 1646 – 1716 (In: Störig, 2000), v zmysle chápania reality prostredníctvom 

zamerania pozornosti na objekt vo vzťahu k predchádzajúcej skúsenosti 

(zahŕňajúcej vedomosti, ale aj citové vplyvy). V psychológii sa problematike 

apercepcie venoval C. G. Jung (1995), ktorý rozlišoval aktívnu (riadenú) a pasívnu 

(neriadenú) apercepciu. Pri aktívnej apercepcii vystupuje “Ja“ aktívne, t.j. snaží sa 

niečo nové vo vedomí podržať. Pri pasívnej apercepcii vstupujú obsahy do vedomia 

samy, aby vykonali svoj vplyv na “Ja“. Môžu prichádzať z vonkajšieho prostredia 

prostredníctvom zmyslov, ale i zvnútra subjektu t.j. jeho nevedomia.  

V súčasnosti sa apercepcia v psychológii definuje ako všeobecný pojem pre 

všetky mentálne procesy, v ktorých určitý objekt vstupuje do vzťahov s už 

existujúcim a systematizovaným vedomím (pozri napr. Atkinson, et. al., 2003; Hartl – 

Hartlová, 2005). Týmto spôsobom môžu byť mentálne procesy utriedené, vysvetlené 

a pochopené. Subjektívne vnímanie má vplyv aj na správanie osobnosti, na jej 

preferencie a hodnoty. Z tohto dôvodu bola a je venovaná pozornosť identifikácii 

subjektovo význačných významov v rôznych súvislostiach (z mnohých uvedieme 

napr. Výrost,  1989; Fandelová, 1998; Hamranová 2003, 2004; Šramová, 2001 a 

2005; Fandelová, 2005a, 2005c, 2006; Fandelová – Šramová, 2005). 

Za najvhodnejší nástroj identifikácie subjektívnych významov sa už tradične 

považujú psychosémantické metódy (Kretch – Crutchfield – Ballachey, 1968; 

Maršálová – Mikšík et al., 1990; Urbánek, 2001 a iní), ktoré umožňujú identifikovať 

dôležité štruktúrno-kvantitatívne informácie o organizácii individuálnych systémov 

významov, ktorými subjekt vníma svet iných ľudí aj seba samého. Medzi uvedené 

metódy ako uvádzajú L. Maršálová – O. Mikšík et al. (1990), patria asociačný 

experiment, testy nedokončených viet, sémantický diferenciál, metóda 

repertoárových mriežok, metóda sémantického výberu a iné. V tejto štúdii sme vo 

výskumnej časti volili metódu sémantického diferenciálu, ktorá v sebe spája dve 

metódy – škálovaciu a asociačnú. Pomocou nej môžeme identifikovať subjektívny – 
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konotatívny význam pojmov, teda to, čo pojmy predstavujú pre subjekt, a nie 

denotatívny význam.  

Významným obdobím vo vývine osobnosti je obdobie puberty (pozn.: v 

našej literatúre je toto obdobie datované do veku od 12 do 16 rokov, v anglosaskej je 

toto obdobie včlenené do obdobia adolescencie). V tejto fáze nastávajú nielen 

výrazné fyziologické a psychické zmeny (Šramová, 2007), ale pubescenti sú aj v 

kritickej fáze utvárania selfkonceptu (Blatný – Osecká, 1997; Campbell, 1990; 

Zabáková, 1995;  Fandelová, 2004; Fichnová – Satková, 2006; Šramová, 2001 a 

2007; Šramová – Lajčiaková – Fichnová, 2004;).  

 Niektoré štúdie naznačujú (R.G. Simmons – F. Rosenberg – M. Rosenberg, 

1973), že “obrazy Ja“ sú diferencované podľa veku. Uvedení autori sledovali súbor 8- 

až 20-ročných detí a dospievajúcich, pričom probandov rozdelili na tri vekové  

podskupiny:  8- až 11-ročných, 12- až 14-ročných a  skupinu od 15 rokov a viac. 

Medzi skupinami zistili značné rozdiely, pričom za najťažší vek z hľadiska 

sebauvedomovania označili vekovú skupinu od 12 do 14  rokov, t.j. obdobie 

pubescencie.  

 Vývin chlapcov a dievčat je v základných rysoch podobný, ale určité rozdiely 

boli potvrdené v závislosti od oblasti skúmanej premennej (napr. Langmeier, 

Krejčířová, 1998). D. Moshman a kol. (1987) uvádza, že chlapci sú už od útleho 

veku pohybovo aktívnejší než dievčatá. Dievčatá sú verbálne zdatnejšie: začínajú 

hovoriť v priemere skôr než chlapci a tiež v neskoršom veku majú lepšie výkony v 

testoch verbálnych schopností (Žebrovka, 1976). Chlapci dosahujú naproti tomu 

výraznejšie výkony v úlohách vyžadujúcich vizuálne-priestorovú predstavivosť. 

B. Šramová a E. Fandelová (2006) uvádzajú interpohlavné rozdiely, ktoré 

identifikovali vo výskume zameranom na formovanie identity adolescentov. 

Poukazujú na rozličné konštruovanie mentálneho obrazu pojmu “ženy“ v závislosti od 

pohlavky, ale i stavu dosiahnutej identity. 

 Puberta je obdobím, keď si dieťa vo svojom okolí volí vzor, ktorému sa chce 

podobať a s ktorým sa stotožňuje (Zabáková, 1995, Macek, 2003). Je to tiež obdobie 

formovania a utvrdzovania hodnôt a hodnotovej orientácie. Tieto procesy sú vo 

veľkej miere odrazom sociálneho prostredia, v ktorom pubescent vyrastá, a to nie len 

rodiného (Šramová, 2003; Dupalová – Kováč, 2004), ale ako už bolo spomenuté 

vyššie, medzi exogénne vplyvy pôsobiace na utváranie selfkonceptu môžeme zaradiť 

aj médiá (Giles, 2003). Ide o dynamickú interakciu medzi subjektívnym vnímaním 
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médií pubescentom, postojmi k nim a naopak. Je nepochybné, že médiá teda majú 

vplyv na vnímanie seba a utváranie predstavy o sebe, ako i formovanie identity. J. H. 

Flavell et. al. (1985) v tejto súvislosti na základe výskumu konštatujú, že televízia vo 

výraznej miere vplýva na tvorbu názorov a uhlov pohľadu detí. D. Giles (2003) 

uvádza vplyv médií na utváranie body image adolescentov. 

Ako pubescenti vnímajú tieto médiá, sa pokúsime identifikovať v nasledujúcich 

častiach. V našich podmienkach sa subjektívnym vnímaním médií zaoberá E. 

Fandelová (1998), ktorá vo svojom výskume s vysokoškolákmi sledovala sémantickú 

blízkosť pojmov z oblasti médií, ich percepciu a prežívanie. Ako identifikačnú metódu 

použila sémantický výber. Pojem výpočtová technika bol vysokoškolákmi prežívaný a 

percipovaný negatívne. Ďalšie pojmy (napr. multimédiá, film, video, internet)  sa 

umiestnili v kvadrante ľahostajnosti. Jej výskum ukázal existenciu bariér u budúcich 

pedagógov vo vzťahu k niektorým médiám a ich využívaniu vo vzdelávaní.  

Vnímanie médií a ich obsahov sa odráža v postojoch, správaní a konaní jedinca. 

Existuje niekoľko desiatok štúdií, ktoré dokladujú rôzne vplyvy na osobnosť a 

osobnostné charakteristiky. 

T. W. MacBeth (2001) uvádza, že médiá zapríčiňujú aj signifikantné zmeny 
kreativity, majú vplyv na aktivity voľného času, na kognitívne procesy detí a mladých 

ľudí, na záľubu v čítaní, na vznik agresívneho správanie a na koncepcie rolí pohlaví. 

Vplyv masmédií na výtvarné prejavy detí uvádza Š. Gero (2004). Vplyv na obsahy 

figurálnych kreatívnych produkcií detí sa ukázal aj v našom predchádzajúcom 

výskume (Fichnová, 2004), podobne ako bol identifikovaný vplyv pozitívneho postoja 

k televízii na vnímanie tvorby, umenia a tvorivosti, ako i na úroveň tvorivých 

schopností (Fichnová – Satková, 2006). Vo výskume sa ukázalo, že študentky, ktoré 

mali pozitívny vzťah k televízii, dosahovali v testoch tvorivosti, ale najmä v oblasti 

originality signifikantne nižšie skóre, než ich vrstovníčky s nie tak kladným postojom 

k televízii. 

O tvorivých jednotlivcoch sa predpokladá (pozri napr. Taylor, 1975; Ford, Harris, 

1992; Runco, 1999; Szobiová, 2004; Szobiová – Fichnová, 2003), že majú špecifické 

črty osobnosti, ktoré u menej tvorivých neboli identifikované. Jednou z týchto čŕt je aj 

nezávislosť v úsudkoch a postojoch od sociálneho okolia a vyššia odolnosť voči 

konformným tlakom. V našej predošlej štúdii (pozri Fichnová – Spálová, 2005) 

vysoko tvorivé deti mladšieho školského veku vyberali obrazy so zobrazenými 

reklamami tak, že ich preferencie boli nezávislejšie a odolnejšie voči nekritickému 
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prijímaniu reklamných posolstiev v porovnaní so skupinou nízko tvorivých detí. 

Tvorivosť je teda významným faktorom v rozvoji osobnosti dieťaťa, ako i jeho 

kritického myslenia. Je teda pravdepodobné, že i vplyvy médií budú u takýchto 

jedincov iné a naopak, že budú médiá  inak subjektívne vnímať. 

Vychádzajúc z uvedeného sa nazdávame, že tvoriví pubescenti (resp. pubecsenti 

s črtami tvorivej osobnosti) sa odlišujú v subjektívnej percepcii médií od menej 

tvorivých (resp. tých, u ktorých neboli identifikované črty tvorivej osobnosti). Uvedené 

skutočnosti boli pre nás inšpiratívne a pokúsili sme sa ich bližšie analyzovať v ďalšej 

časti práce. 

 

2. PROBLÉMY 
 

V práci sa zameriavame na riešenie nasledujúcich problémov, pričom preferujeme 

v tomto prípade formuláciu problémov pred formuláciou hypotéz s ohľadom na 

teoretický rámec, ako aj na fakt, že sme pri analýze využili hneď niekoľko 

štatistických postupov (a to ako korelácie, diferencie, významnosť rozdielu 

priemerov). 

 

1. Ako pubescenti vnímajú médiá (televízia, rozhlas, internet, časopis, reklama )* 

 

2. Aké sú rozdiely vo vnímaní médií (televízia, rozhlas, internet, časopis, reklama)*  
medzi dievčatami a chlapcami 
 

3. Líšia sa skupiny pubescentov s vysokou a nízkou sebadôverou vo vnímaní médií 

(televízia, rozhlas, internet, časopis, reklama )*  

 

4. Líšia sa skupiny pubescentov s vysokou a nízkou vedychtivosťou vo vnímaní 

médií (televízia, rozhlas, internet, časopis, reklama )*? 

 

5. Líšia sa skupiny pubescentov s vysokou a nízkou kreatívnou predstavivosťou vo 

vnímaní médií (televízia, rozhlas, internet, časopis, reklama )*? 
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6. Líšia sa pubescenti, ktorí majú vysoké schopnosti produkovať originálne nápady, 
od adolescentov s nízkou mierou tejto schopnosti vo vnímaní médií (televízia, 

rozhlas, internet, časopis, reklama?* 
 
Poznámka:  
Vo formulácii problémov uvádzame pojem médiá, pod tento pojem sme zahrnuli všetky skúmané premenné: a) časopis, b) 
rozhlas, c)  internet, d) televíziu, ale aj reklamu ako špecifický zdroj informácií a vplyvov šírených najmä prostredníctvom týchto 
masmédií. Potom by sme mohli jednotlivé problémové otázky ešte špecifikovať na subproblémy s označeniami 1a až 1e, 2a –  
2e .... až 6e.
 

3. SÚBOR 
 
 

Skúmaný súbor tvorilo 88 žiakov 7. – 9. ročníka ZŠ v Nitre a v Komárne. Z toho bolo 

42 dievčat a 46 chlapcov, priemerný vek skúmaných bol 14,43 rokov (14 rokov aj 9 

mesiacov). Priemerný vek chlapcov a dievčat bol porovnateľný (chlapci 14,55 rokov; 

dievčatá 14,30 rokov). Špecifikáciu súboru prezentujeme v nasledujúcej tabuľke. 
 

 

Tabuľka 1: Základné charakteristiky skúmaného súboru žiakov ZŠ. 

vek  
počet

AM sd 

dievčatá 42 14,299 0,944

chlapci 46 14,551 0,819

spolu 88 14,430 0,880

 

 

Z údajov uvedených vyššie môžeme súbor považovať za vyrovnaný podľa 

priemerného veku i z hľadiska zastúpenia pohlaví. Hoci chlapcov je v skúmanom 

súbore o niečo viac (52%), tento rozdiel nie je výrazný.  

 

4 METÓDY 
 

Administrované boli nasledovné metódy: 

Metóda sémantického diferenciálu (Osgood – Suci – Tannenbaum; podľa 

Maršálová – Mikšík  et  al., 1990), pomocou ktorej je možné identifikovať subjektívny 

význam skúmaných pojmov. Použitý variant pozostával z 10 dvojíc adjektív s 

možnosťou voľby na sedembodovej škále. Probandi posudzovali pojmy:  televízia, 
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rozhlas, internet, časopis, reklama, idol. Získané údaje sme podrobili štatistickej 

analýze (aritmetické priemery, smerodajné odchýlky, diferencie).  

  What Kind of Person Are You? – WKOPAY (Khatena – Torrance, 1976) 

sebahodnotiaci nástroj je sebavýpovedným inventárom, ktorý je koncipovaný ako 

odhad indivídua v sebavnímaní kreativity. Autobiografický seba-výpovedný model 

ponúka  osobnosti príležitosť popísať, ako funguje v kreatívnej oblasti. Úlohou 

skúmaného indivídua je označiť tie položky  v  dotazníku WKOPAY, ktoré popisujú 

jeho typické správanie. Subškály dotazníka autori popisujú ako faktory, pričom 

pomocou dotazníka je možné identifikovať až päť takýchto faktorov. Pre naše 

výskumné účely a ciele sme si zvolili 3 z nich, a to nasledovné:  sebadôvera, 

vedychtivosť a kreatívna predstavivosť (disciplinovaná predstavivosť). 

 Torranceho figurálny test tvorivého myslenia (Torrance, 1972, TTCT), 

subtest “Kruhy“ (pre slovenskú populáciu štandardizovala M. Jurčová, 1984a, 

1984b). Administrácia prebiehala skupinovo. Zo štyroch ukazovateľov tvorivosti sme 

si s ohľadom na výskumné ciele  vybrali faktor originality.  

 

Na verifikáciu stanovených hypotéz sme použili nasledovné postupy 

spracovania získaných údajov:  

Analýza priemerných profilov jednotlivých skúmaných pojmov obsahovala i 

výpočet tzv. Q-korelácie, ktorá nám mala objasniť, či profily sledovaných pojmov 

možno považovať za podobné, zhodné alebo rozdielne. Čím je hodnota Q bližšia 

jednej, tým je výraznejšia zhoda v chápaní skúmaných pojmov. 

1. Q-korelácia je určitou modifikáciou súčinovej korelácie a vyjadruje mieru 

podobnosti dvoch profilov. Neberie však do úvahy lineárne dištancie, určuje iba 

mieru paralelity profilov. Z jej miery môžeme o podobnosti dvoch profilov usudzovať: 

čím je hodnota Q-korelácie bližšia k hodnote 1, tým sú dva profily podobnejšie.  

2. D-štatistika – používa sa na výpočet vzdialeností, resp. blízkosti (proximity 

distance) medzi dvomi profilmi. Ako uvádza J. Janoušek et al. (1986), táto 

jednoduchá miera vyjadruje lineárnu vzdialenosť medzi dvomi ľubovolnými profilmi. 

Najnižšie „D“ znamená najmenšiu vzdialenosť medzi dvomi profilmi.  

3. T-test – testuje rozdiely priemerov skupín. Signifikancia údaja „t“ uvádza, 

nakoľko je zistený rozdiel zovšeobecniteľný. Všetky štatistické výpočty sme 

uskutočňovali pomocou štandardných štatistických programov Excel a SPSS. 
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5 POSTUP 

 
Pri problémových otázkach 3 – 6 bolo nevyhnutné všetkých adolescentov pred 

samotnou analýzou rozčleniť do skupín podľa sledovaných charakteristík. Vychádzali 

sme pri tom z nasledovných údajov, získaných v skúmanom súbore: 
Sebadôvera:  am=7,32  sd=1,83 

Vedychtivosť: am=4,32  sd=1,25 

Kreatívna predstavivosť: am= 5,53;  sd= 2,41 

Do skupiny s vysokým skóre boli zaradení probandi so skóre am+1 sd, a do skupiny 

s nízkym skóre boli zaradení probandi so skóre am – 1sd. 

 
6 VÝSLEDKY 

 
6.1 Základné zistenia 

 
  V nasledujúcich tabuľkách prezentujeme východiskové údaje, s ktorými sme 

ďalej pracovali pri analýze.  Tabuľka 2  ilustruje dosiahnuté skóre v teste tvorivosti, 

a to vo faktoroch figurálnej fluencie a figurálnej originality. Zároveň prezentuje 

i výkony dievčat a chlapcov, ktoré boli v oboch faktoroch veľmi vyrovnané. 

 
Tabuľka 2: Priemerné skóre celého súboru (N=88) vo vybraných ukazovateľoch figurálnej  

tvorivosti. 
 

dievčatá chlapci celý súbor  
AM sd AM sd AM sd 

Figurálna fluencia 18,286 10,843 18,087 8,469 18,182 9,619 
Figurálna originalita 7,286 7,937 7,717 6,185 7,511 7,037 

 
 

Tabuľka 3: Priemerné skóre celého súboru (N=88) vo faktoroch tvorivej osobnosti podľa 
WKOPAY. 

 
dievčatá chlapci celý súbor 

 am sd am sd am sd 
WKOPAY:  Sebadôvera 7,732 1,884 6,622 1,683 7,151 1,857 
WKOPAY:  Vedychtivosť 4,146 1,276 4,400 1,232 4,279 1,252 
WKOPAY: Predstavivosť 5,405 1,809 5,533 1,590 5,471 1,690 
WKOPAY: Akceptácia iných 3,548 2,350 4,800 2,138 4,195 2,317 
WKOPAY: Autorita (akceptácia) 3,024 2,006 2,956 1,953 2,989 1,968 
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V tabuľke 3 sme prezentovali hodnoty skóre identifikované dotazníkom WKOPAY, 

ktoré sa tiež stali podkladom na ďalšiu analýzu a komparáciu rôznych skupín 

vytvorených podľa postupu uvedeného vyššie. 

 

6. 2. Analýza výsledkov a hľadanie odpovede na problémovú otázku číslo 
jeden: 

AKO VNÍMAJÚ PUBESCENTI MASOVÉ MÉDIÁ (TELEVÍZIU, ROZHLAS, 
INTERNET, ČASOPIS ALE I REKLAMU)  

 
Východiskové dáta na riešenie nastolenej problémovej otázky uvádzame 

v tabuľke 4, ktorá obsahuje priemerné profily subjektívneho vnímania pojmov 

označujúcich masové médiá a pojem idol, a to v desiatich bipolárnych adjektívach. 

Pre lepšiu názornosť uvedené údaje ilustrujeme v grafe 1. Tieto naznačujú, že 

najpozitívnejšie je vnímaný pojem idol (výrazne pozitívne konotácie) a rozhlas 

(výrazná prevaha pozitívnych atribútov), zatiaľ čo k reklame a časopisu boli 
pubescenti skúmaného súboru kritickejší. Reklamu vnímajú ako falošnú, 

bezohľadnú, necitlivú, zlomyseľnú, drzú, bojovnú... Podobné negatívne konotácie má 

pre pubescentov i časopis, i keď v tomto prípade sa vyskytli aj neutrálne hodnotenia 

(položka: prívetivosť – neprívetivosť). 

 
Televízia je vnímaná prevažne v negatívnych konotáciách (agresívna, skôr 

falošná, drzá a bojovná), ale sčasti neutrálne (ohľaduplná – bezohľadná, necitlivá –

citlivá, zlomyseľná – dobromyseľná, dobroprajná – nežičlivá, nespravodlivá – 

spravodlivá) a v jednom prípade i viac pozitívne (prívetivá). 

Štatistickú konfrontáciu dát prezentujeme v ďalších tabuľkách. Najmenšia 

vzdialenosť v sémantickom priestore u pubescentov (tabuľka 5) bola zistená 

v pojmoch časopis a televízia (D=0,878). K reklame, aj keď s ňou má mnohé 

podobné hodnotenia, má pojem časopis o niečo ďalej (D=1,570), avšak aj táto 

vzdialenosť nie je výrazná. Ešte menšie vzdialenosti boli zistené medzi pojmami 

televízia – internet (D=1,434) a televízia – rozhlas. 

 

Najvýraznejšia diferencia bola zistená medzi pojmami reklama a idol 
(D=5,521) a reklama – rozhlas (4,376) ako i časopis - idol. Je možné usudzovať, že 

pubescenti reklamu vnímajú kriticky a nehľadajú v nej svoje idoly, ktorým sa chcú 
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podobať. Je však potrebné tieto zistenia ešte podoprieť ďalšími výsledkami aj pre 

mierne vyššie disperzie. Prevažne negatívne konotácie má pre pubescentov aj 
časopis, čo naznačuje, že ani tu svoje idoly nehľadajú. Výsledky naopak ukazujú, 

že pre pubescentov má rozhlas pomerne pozitívne subjektívne významy, iba 

v jednej položke je hodnotený neutrálne  (mierumilovný – bojovný). 
 
 

Tabuľka 4: Priemerné profily subjektívneho vnímania pojmov súvisiacich s médiami v skupine 
pubescentov N=88. 

 
 

ČASOPIS ROZHLAS INTERNET  
AM sd AM sd AM sd 

agresívny-ústupčivý 4,655 1,379 3,667 1,155 4,541 1,468 

úprimný-falošný 4,540 1,704 3,282 1,524 3,721 1,508 

ohľaduplný-bezohľadný 4,667 1,444 3,452 1,426 3,929 1,557 

necitlivý-citlivý 4,448 1,336 3,694 1,263 4,407 1,537 

zlomyseľný-dobromyseľný 4,345 1,516 3,447 1,323 3,581 1,634 

dobroprajný-nežičlivý 4,184 1,475 3,424 1,409 3,419 1,568 

neprívetivý-prívetivý 3,805 1,437 3,119 1,426 3,372 1,447 

nespravodlivý-spravodlivý 4,299 1,365 3,376 1,405 3,767 1,500 

láskavý-drzý 4,701 1,407 3,600 1,302 4,140 1,424 

mierumilovný-bojový 4,391 1,409 4,012 1,393 4,163 1,446 

 
 
Pokračovanie tabuľky 4: 

TV REKLAMA IDOL  
AM sd AM sd AM sd 

agresívny-ústupčivý 5,092 1,300 5,170 1,224 3,884 1,162 

úprimný-falošný 4,402 1,610 5,625 1,333 2,954 1,684 

ohľaduplný-bezohľadný 4,287 1,470 4,875 1,346 2,920 1,542 

necitlivý-citlivý 4,195 1,413 4,818 1,180 3,299 1,448 

zlomyseľný-dobromyseľný 4,230 1,468 4,773 1,499 2,943 1,585 

dobroprajný-nežičlivý 3,885 1,418 4,375 1,607 2,943 1,401 

neprívetivý-prívetivý 3,575 1,483 4,352 1,695 2,736 1,359 

nespravodlivý-spravodlivý 4,184 1,299 4,659 1,397 2,557 1,453 

láskavý-drzý 4,345 1,247 4,898 1,414 3,161 1,778 

mierumilovný-bojový 4,632 1,448 4,784 1,586 4,443 2,016 
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Graf 1: Priemerné profily subjektívneho vnímania pojmov* súvisiacich s médiami v skupine 
pubescentov N=88. 
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*čím menšie číslo tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
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Tabuľka 5: D-štatistiky (vzdialenosti) medzi sledovanými pojmami v skupine pubescentov 

(N=88). 
 

pojmy rozhlas internet televízia reklama idol 
časopis  2,943 1,799 0,878 1,570 4,188 
rozhlas  1,497 2,619 4,376 1,509 
internet   1,434 3,183 2,609 
televízia    1,982 3,683 
reklama     5,521 

 
 

Tabuľka 6: Q-korelácií medzi sledovanými pojmami v skupine pubescentov (N=88). 
 

pojmy rozhlas internet televízia reklama idol 
časopis  0,482 0,702 0,765 0,703 0,329 
rozhlas  0,747 0,654 0,125 0,882 
internet   0,788 0,440 0,668 
televízia    0,669 0,701 
reklama     0,226 

 
 

Pomocou Q-korelácie sme identifikovali podobnosti profilov. Výsledky 

uvádzame v  tabuľke 6. Najsilnejšie vzťahy, resp. najvýraznejšia podobnosť 
profilov subjektívneho vnímania pojmov bola zistená medzi pojmami rozhlas 
a idol (0,882), čo v podstate podporuje úvahy koncipované na základe výsledkov 

lineárnych vzdialeností pojmov uvádzaných vyššie. Ďalšie veľmi silné podobnosti 

profilov sme zaznamenali medzi pojmami internet a televízia (0,788) ale i časopis 

a televízia, ktoré mali zároveň i najnižšiu diferenciu, takže tieto dva pojmy pubescenti 

subjektívne vnímajú ako veľmi podobné. Medzi výraznejšie korelácie na základe 

uvádzaných výsledkov môžeme zaradiť aj podobnosť profilov pojmov televízia a idol. 

Dá sa teda predpokladať, že pubescenti vidia v televízii podobné atribúty ako 
vnímajú u svojich idolov. Môžeme sa domnievať, že televízia im poskytuje 
modely, ktoré pubescenti preberajú ako nasledovaniahodné idoly. Naopak tieto 

(potešiteľne) nehľadajú v reklame (Qr=0,226), ale ani v časopisoch (nízka 
korelácia). Avšak najmenej podobné až indiferentné sú pubescentmi vnímané pojmy 

reklama a rozhlas (Qr=0,125).  

V tabuľke 7 prezentujeme signifikanciu rozdielov medzi sledovanými pojmami, keďže 

pre tento typ zisťovania rozdielov priemerov považujeme za relevantnejšiu 

podrobnejšiu analýzu (porovnanie každej položky v rámci daných pojmov), ale táto je 

pomerne rozsiahla ponúkame ju v prílohách, na tomto mieste sa budeme venovať len 

jej komentovaniu. 
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Tabuľka 7:  t-testov rozdielov priemerov medzi sledovanými pojmami v skupine pubescentov 
(N=88). 

 

 rozhlas internet Televízia reklama idol 

časopis  
2,06466E-

06 0,000378 0,181709846 0,0005846 5,77349E-05 
rozhlas  0,001282 2,22387E-05 3,502E-06 0,02191552 
internet   0,001369713 5,194E-05 0,000453816 
televízia    0,0003808 0,000453816 

reklama     1,20918E-05 
 
 

 

Podľa výsledkov uvedených analýz môžeme konštatovať, že medzi vnímaním 

pojmu časopis a televízia boli zistené len minimálne rozdiely, a to v položke č. 1: 

televízia je vnímaná ako o niečo agresívnejšia než časopis. Vo všetkých 

ostatných položkách sú obe médiá vnímané takmer zhodne (neboli zistené žiadne 

štatisticky významné rozdiely). Jednoznačné výsledky boli identifikované aj iných 

dvojiciach pojmov: rozhlas – televízia; rozhlas – reklama, reklama – idol, internet – 

idol, televízia – idol; vo všetkých uvedených prípadoch dvojice pojmov boli vnímané 

ako výrazne odlišné. 

Napriek pomerne jasným výsledkom v tabuľke 7, podrobnejšia analýza, uvedená 

v prílohe, ukázala, že rozdiely vo vnímaní niektorých pojmov sú výrazné len 

v niektorých dimenziách. Je tomu tak pri pojmoch rozhlas – idol, oba pojmy sú vcelku 

vnímané ako podobné, avšak idol je vnímaný ako viac ohľaduplný, dobromyseľnejší, 

dobroprajný a spravodlivejší (všetko signifikantné rozdiely). Podobne pri dvojici 

pojmov rozhlas a internet: celkové rozdiely sú podľa tabuľky 7 zrejmé, ale už slabá 

Q-korelácia (tabuľka 6) naznačila, že oba pojmy nemajú pre pubescentov rovnaké 

konotácie. Najvýraznejšie (i štatisticky potvrdené) rozdiely sme zistili v štyroch 

položkách. Internet je vnímaný ako agresívnejší, bezohľadnejší, necitlivý 

a nespravodlivejší ako rozhlas. V ďalšej dvojici časopis – internet sú v dvoch 

položkách výrazné zhody: oba pojmy sú vnímané rovnako v adjektívach agresívny – 

ústupčivý, ale i citlivý – necitlivý. Avšak až v šiestich dvojiciach adjektív sú oba pojmy 

hodnotené výrazne odlišne. Časopis je vnímaný ako falošnejší, zlomyseľný, 
nežičlivý, bezohľadnejší, nespravodlivý a drzý. 
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Aj keď pojmy internet a televízia majú pomerne malú lineárnu diferenciu (vzdialenosť 

pojmov v sémantickom priestore nie je veľká) a vyššia Q-korelácia naznačila niektoré 

podobnosti, pri hlbšej a podrobnejšej analýze sme zaznamenali niekoľko rozdielov. 

Výrazné rozdiely medzi oboma pojmami sú až v piatich položkách. Televízia má 

oproti internetu negatívnejšie konotácie: je agresívnejšia (rovnako ako reklama), 

falošnejšia, zlomyseľnejšia, nežičlivejšia a bojovnejšia. Iba v jednej položke je 

internet vnímaný negatívnejšie: ako necitlivejší, tento výsledok je však marginálny 

a štatisticky nepreukazný. 

 

6. 3. Analýza výsledkov a hľadanie odpovede na problémovú otázku číslo dva: 
AKO SA VO VNÍMANÍ MÉDIÍ LÍŠIA DIEVČATÁ A CHLAPCI 

 
6.3.1. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami vo vnímaní pojmu časopis 

 
Lineárna diferencia medzi subjektívnym vnímaním pojmu časopis v skupine 

dievčat a v skupine chlapcov nebola výrazná (D=1,155), takže umiestnenie pojmu 

v sémantickom priestore chlapcov a dievčat nie je výraznejšie rozdielne. Slabšia Q-

korelácia (jej hodnota bola 0,5672) však naznačila, že profily  pojmu v oboch 

skupinách nebudú výrazne podobné (porovnaj i graf 2).  

 
Tabuľka 8: Štatistické porovnanie konotácií pojmu časopis medzi skupinou dievčat a skupinou 

chlapcov prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

DIEVČATÁ CHLAPCI 
ČASOPIS am sd am sd 

signifikancia 
t-testu 

agresívny - ústupčivý 4,714 1,349 4,600 1,421 0,350885937 ns
úprimný - falošný 4,952 1,681 4,156 1,651 0,014199869 *

ohľaduplný - bezohľadný 4,810 1,581 4,533 1,307 0,187887881 ns
necitlivý - citlivý 4,476 1,383 4,422 1,305 0,425970896 ns

zlomyseľný - dobromyseľný 4,452 1,485 4,244 1,554 0,262893506 ns
dobroprajný - nežičlivý 4,286 1,486 4,089 1,474 0,268522816 ns
neprívetivý - prívetivý 3,762 1,284 3,844 1,580 0,395365061 ns

nespravodlivý - spravodlivý 4,619 1,306 4,000 1,365 0,016860806 *
láskavý - drzý 4,643 1,428 4,756 1,401 0,355603024 ns

mierumilovný - bojový 4,571 1,364 4,222 1,444 0,12515242 ns
 
LEGENDA: 
čím menšie číslo tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
* signifikancia na hladine α 0,05;  ** signifikancia na hladine α 0,01 
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Graf 2: Porovnanie priemerných profilov subjektívneho 
vnímania pojmu “časopis“ v skupine pubescentných 

dievčat a chlapcov.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 

 

 

Štatisticky významné rozdiely sa ukázali v dvoch položkách sémantického 

diferenciálu. Dievčatá považujú časopis za falošnejší a nespravodlivejší než 
chlapci. Obe skupiny sa zhodli v štyroch  charakteristikách: dievčatá aj chlapci ho 

považujú za viac agresívnejší než ústupčivý, skôr necitlivý než citlivý a mierne 

prívetivejší než neprívetivý. 

 

6.3.2. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami vo vnímaní pojmu rozhlas 
 

K veľmi podobným zisteniam ako v predchádzajúcom prípade, sme dospeli pri 

analýze údajov získaných pre pojem rozhlas.   

Lineárna vzdialenosť bola malá (D=1,179), t.j. dievčatá i chlapci sa pomerne 

zhodovali v subjektívnom vnímaní pojmu rozhlas a mal pre nich podobný význam. 

Avšak i laické porovnanie profilov pojmov týchto dvoch skupín naznačuje, že  
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Tabuľka 9: Štatistické porovnanie konotácií pojmu rozhlas medzi skupinou dievčat a skupinou 

chlapcov prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

DIEVČATÁ CHLAPCI 

ROZHLAS am sd am sd 

  
signifikancia 

t-testu  
agresívny-ústupčivý 3,829 1,070 3,512 1,222 0,104765905 ns 

úprimný-falošný 2,952 1,306 3,605 1,664 0,023977723 * 
ohľaduplný-bezohľadný 3,357 1,322 3,548 1,533 0,271861665 ns 

necitlivý-citlivý 3,548 1,152 3,837 1,362 0,146692814 ns 
zlomyseľný-

dobromyseľný 3,310 1,047 3,581 1,547 0,173272113 ns 
dobroprajný-nežičlivý 3,405 1,106 3,442 1,666 0,452127786 ns 
neprívetivý-prívetivý 3,098 1,357 3,140 1,505 0,446851208 ns 

nespravodlivý-spravodlivý 3,333 1,300 3,419 1,516 0,390813549 ns 
láskavý-drzý 3,190 1,131 4,000 1,345 0,001785961 ** 

mierumilovný-bojový 3,976 1,370 4,047 1,430 0,408792362 ns 
LEGENDA: 
čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
* signifikancia na hladine α 0,05 
** signifikancia na hladine α 0,01 
 
 

Graf 3: Porovnanie priemerných profilov subjektívneho 
vnímania pojmu “rozhlas“ v skupine pubescentných 

dievčat a chlapcov.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred 
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v niektorých dimenziách sa pohľady dievčat a chlapcov značne rozchádzajú 

(porovnaj graf 3). Napovedá tomu i štatistická konfrontácia dát, Q-korelácia medzi 

vnímaním pojmu rozhlas u dievčat a chlapcov bola stredne slabá, t.j. profily nemožno 

považovať za podobné (Qr=0,4112). 

Dievčatá vnímajú rozhlas ako menej ústupčivý než chlapci, hoci štatisticky 

nepreukazne. Štatisticky potvrdené rozdiely sa potvrdili v dvoch položkách: chlapci 
sú v oboch mierne kritickejší, resp. rezervovanejší voči rozhlasu než dievčatá: 
vnímajú ho ako menej úprimný a pri položke láskavý – drzý prisudzujú pojmu 
priemerne hodnotu 4 (neutrálne konotácie) oproti priemernej hodnote dievčat: 3,19. 

 

 
6.3.3. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami vo vnímaní pojmu internet 

 

Pojem internet je napriek očakávaniam vnímaný oboma porovnávanými 

skupinami veľmi podobne (graf 4). V tabuľke 10 uvádzame priemerné profily pojmu 

v skupine dievčat a chlapcov, ako aj ich vzájomnú štatistickú konfrontáciu. Najprv je 

však potrebné uviesť, že už lineárna diferencia bola pomerne nízka (D=0,679), 

a teda hodnotenia dievčat majú len zanedbateľné odlišnosti od hodnotení 
pojmu internet chlapcami. Tento výsledok potvrdzuje aj výrazná podobnosť 

priemerných profilov oboch skupín, kde bola zistená silná korelácia (Qr=0,8553), 

vďaka ktorej je potrebné na celok oboch profilov nazerať ako na veľmi podobné až 

zhodné.  

 

Ako teda dievčatá a chlapci vnímajú internet: pre obe skupiny má prevažujúce 
pozitívne konotácie. Vnímajú ho ako dobromyseľný, dobroprajný, prívetivý a 
spravodlivý. V neutrálnej rovine je hodnotený v položkách: ohľaduplný – 

bezohľadný, láskavý  drzý a mierumilovný – bojovný. Iba v dvoch položkách je 

mierne naznačená negatívna konotácia, internet vnímajú ako viac agresívnejší než 

ústupčivejší a viac necitlivejší než citlivý. 
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Graf 4: Porovnanie priemerných profilov pojmu 
“internet“v skupine pubescentných dievčat a chlapcov.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 

 
 
 
 

Tabuľka 10: Štatistické porovnanie konotácií pojmu internet medzi skupinou dievčat 
a skupinou chlapcov prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 

 
DIEVČATÁ CHLAPCI 

INTERNET am sd am sd 
signifikancia  

t-testu 

 

agresívny-ústupčivý 4,524 1,194 4,558 1,709 0,457471 ns 
úprimný-falošný 4,000 1,269 3,455 1,677 0,046884 * 

ohľaduplný-bezohľadný 3,952 1,447 3,907 1,674 0,447002 ns 
necitlivý-citlivý 4,357 1,340 4,455 1,718 0,385422 ns 

zlomyseľný-dobromyseľný 3,452 1,400 3,705 1,837 0,238809 ns 
dobroprajný-nežičlivý 3,405 1,415 3,432 1,717 0,468401 ns 
neprívetivý-prívetivý 3,262 1,191 3,477 1,663 0,246808 ns 

nespravodlivý-spravodlivý 3,833 1,378 3,705 1,622 0,346584 ns 
láskavý-drzý 4,119 1,109 4,159 1,684 0,448592 ns 

mierumilovný-bojový 4,238 1,100 4,091 1,723 0,319898 ns 
LEGENDA: 
čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
* signifikancia na hladine α 0,05 
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Napriek údajom z Q-korelácií ako i D-štatistiky podrobnejšia analýza venujúca sa 

jednotlivým položkám osobitne ukázala, že napriek väčšinovej zhode existuje 

položka, v ktorej sa subjektívne vnímanie pojmu internet u dievčat a chlapcov líši 

dokonca štatisticky významne (na hladine α 0,05; presnejšie 0,045884). Dievčatá ho 

v bipolárnych adjektívach úprimný - falošný hodnotia neutrálne (AM = 4, sd 1,27), 

zatiaľ čo chlapci internet vnímajú pozitívnejšie: ako viac úprimný (AM = 3,45, sd 

1,68) a teda informáciám, ktoré z neho získajú budú skôr dôverovať než kriticky 
hodnotiť. Aké sú súvislosti alebo príčiny uvedeného rozdielu, môžeme usudzovať 

z intersexuálnych špecifík, ktoré sme uviedli v teoretickej časti práce. 

 
6.3.4. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami vo vnímaní pojmu televízia 

 

V predchádzajúcom prípade bola zistená pomerne výrazná zhoda vo vnímaní 

posudzovaného pojmu skupinou dievčat a skupinou chlapcov. Ešte výraznejšiu sme 

zaznamenali pri subjektívnom posudzovaní pojmu televízia. Diferencia bola výrazne 

malá (D = 0,7943) a podobnosť oboch profilov vysoká (Qr = 0,8878). Už oba tieto 

údaje hovoria o mnohých podobnostiach konotácií pojmu televízia u dievčat 
a chlapcov (tabuľka 11 a graf: 5).  
 
 

Tabuľka 11: Štatistické porovnanie konotácií pojmu televízia medzi skupinou dievčat 
a skupinou chlapcov prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 

 
DIEVČATÁ CHLAPCI 

TV am sd am sd 

 
signifikancia 

t-testu 

 

agresívny-ústupčivý 5,190 1,153 5,000 1,430 0,248873 ns 
úprimný-falošný 4,667 1,426 4,156 1,745 0,069947 ns 

ohľaduplný-bezohľadný 4,310 1,352 4,267 1,587 0,446420 ns 
necitlivý-citlivý 4,071 1,276 4,311 1,535 0,216171 ns 

zlomyseľný-dobromyseľný 4,310 1,388 4,156 1,551 0,313903 ns 
dobroprajný-nežičlivý 3,881 1,234 3,889 1,584 0,489683 ns 
neprívetivý-prívetivý 3,619 1,287 3,533 1,660 0,394734 ns 

nespravodlivý-spravodlivý 4,357 1,032 4,022 1,500 0,115750 ns 
láskavý-drzý 4,405 1,037 4,289 1,424 0,333720 ns 

mierumilovný-bojový 4,810 1,330 4,467 1,546 0,136075 ns 
LEGENDA: 
čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
* signifikancia na hladine α 0,05 
** signifikancia na hladine α 0,01 
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Graf 5: Porovnanie priemerných profilov pojmu “televízia“ v 
skupine pubescentných dievčat a chlapcov.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred 

 

 

Ako v predchádzajúcich prípadoch, aj teraz sme podrobili zistené údaje hlbšej 

analýze. Potvrdila, že medzi hodnotením v jednotlivých položkách sémantického 

diferenciálu neexistujú štatisticky preukazné rozdiely, čo znamená, že dievčatá 
i chlapci vnímajú tento pojem rovnako vo všetkých jeho dimenziách, ktoré boli 

predmetom skúmania. 
 
 

6.3.5. Rozdiely medzi dievčatami a chlapcami vo vnímaní pojmu reklama 
 

Pri analýze dát súboru týkajúcich sa subjektívneho vnímania pojmu reklama sme 

zistili viaceré rozdiely medzi vnímaním tohto pojmu chlapcami a dievčatami.  

Už hodnota lineárnej diferencie bola o čosi vyššia ako v predchádzajúcich dvoch  
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Tabuľka 12: Štatistické porovnanie konotácií pojmu reklama medzi skupinou dievčat 
a skupinou chlapcov prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 

 

DIEVČATÁ CHLAPCI 
REKLAMA am sd am sd 

signifikancia 
t-testu 

 

agresívny-ústupčivý 4,857 1,117 5,457 1,260 0,010463 * 
úprimný-falošný 5,714 1,235 5,543 1,425 0,275670 ns 

ohľaduplný-bezohľadný 4,738 1,308 5,000 1,382 0,182471 ns 
necitlivý-citlivý 4,643 1,122 4,978 1,220 0,092191 ns 

zlomyseľný-dobromyseľný 4,429 1,451 5,087 1,488 0,019419 * 
dobroprajný-nežičlivý 3,905 1,605 4,804 1,500 0,003973 ** 

neprívetivý-prívetivý 4,095 1,635 4,587 1,733 0,087801 ns 
nespravodlivý-spravodlivý 4,405 1,270 4,891 1,479 0,051504 ns 

láskavý-drzý 4,619 1,324 5,152 1,460 0,038640 * 
mierumilovný-bojový 4,643 1,605 4,913 1,575 0,213986 ns 

LEGENDA: 
čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
* signifikancia na hladine α 0,05 
** signifikancia na hladine α 0,01 
 
 
 

Graf 6: Porovnanie priemerných profilov pojmu “reklama“ 
v skupine pubescentných dievčat a chlapcov.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
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prípadoch (D = 1,627).  Pri posudzovaní priemerov pre jednotlivé položky (porovnaj 

i graf 6) môžeme usudzovať, že reklama má pre chlapcov o niečo negatívnejší 
“nádych“ než pre dievčatá. Podľa údajov uvedených v tabuľke 12 sú chlapci voči 

pojmu reklama kritickejší. Napriek zjavnému posunu vyjadrenému lineárnou 

vzdialenosťou, tvar profilu je veľmi podobný, čo potvrdilo aj štatistické testovanie 

pomocou Q-korelácie (Qr =0,8476).  

Jednoznačná zhoda nastala len v jednom prípade: obe skupiny pubescentov sa 
zhodli v tom, že reklamu vnímajú ako falošnú. Veľmi podobné priemery sme 

zaznamenali ešte v troch položkách: ohľaduplný – bezohľadný, obe skupiny vidia 

reklamu ako bezohľadnú; necitlivý – citlivý, reklamu dievčatá i chlapci vidia ako 

necitlivú; neprívetivá – prívetivá, prevažuje neprívetivá; nespravodlivá – spravodlivá, 

hodnotia ako nespravodlivá; a ešte položka mierumilovná – bojovná, kde reklamu 

zhodne vidia ako viac bojovnú než mierumilovnú. 

Vo vnímaní tohto pojmu však bolo zistených aj najviac rozdielov medzi oboma 

skupinami, tieto boli aj štatisticky významné (na hladine α 0,05 a α 0,01). 

 

6. 4. Analýza výsledkov a hľadanie odpovede na problémovú otázku číslo tri: 
LÍŠIA SA SKUPINY PUBESCENTOV S VYSOKOU A NÍZKOU SEBADÔVEROU 

VO VNÍMANÍ MÉDIÍ (TELEVÍZIA, ROZHLAS, INTERNET, ČASOPIS, REKLAMA)*? 
 

 V tejto časti analýzy budeme porovnávať dve skupiny adolescentov: skupinu 

adolescentov, ktorá podľa psychodiagnostickej metódy má vyššiu sebadôveru 

a skupinu adolescentov s nízkou sebadôverou. V oboch skupinách sú zastúpení  

chlapci i dievčatá. Rozdelenie do skupín je popísané vyššie. Vychádzalo 

z priemerného skóre v dotazníku WKOPAY pre faktor sebadôvery (pre skúmaný 

súbor to bolo: am= 7,32) a zo smerodajnej odchýlky (sd=1,83). Výsledky 

štatistického porovnania priemerných profilov týchto skupín uvádzame v tabuľkách 

13 až 17. 

Vnímanie média “časopis“ je v skupinách pubescentov s rôznou mierou 

sebadôvery  pomerne odlišné. Lineárna vzdialenosť profilov je vysoká (D=1,667), 

avšak zo všetkých sledovaných pojmov nie najvyššia (tretia v poradí). Rozličné 

vnímanie pojmu “časopis“ potvrdzuje i veľmi slabá podobnosť profilov, vyjadrené 

v číslach Q-korelácia = 0,394, čo znamená, že tvary profilov porovnávaných skupín 

sú odlišné (porovnaj i graf 8). 
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Tabuľka 13: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “časopis“ medzi skupinou s vysokou 
sebadôverou a skupinou s nízkou sebadôverou (identifikované prostredníctvom metódy 

WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

ČASOPIS skupina s vysokou 
sebadôverou 

skupina s nízkou 
sebadôverou 

 am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,100 0,994 4,6 2,302173 0,27943404

úprimný-falošný 4,600 1,430 5 2,54951 0,34956408

ohľaduplný-bezohľadný 4,600 1,174 4,2 2,387467 0,33223766

necitlivý-citlivý 4,000 1,054 3,8 1,788854 0,39354735

zlomyseľný-dobromyseľný 3,900 0,994 3,4 2,607681 0,29655314

dobroprajný-nežičlivý 4,100 0,994 3,8 2,387467 0,36569574

neprívetivý-prívetivý 3,300 0,823 4,4 1,516575 0,04349189

nespravodlivý-spravodlivý 4,500 1,269 4,6 1,341641 0,44489463

láskavý-drzý 4,400 0,966 5 1,414214 0,17360463

mierumilovný-bojový 3,900 0,876 4,4 0,894427 0,15961957

D-štatistika 1,667 

Q-korelácia 0,394 
LEGENDA: 
čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
* signifikancia na hladine α 0,05 
** signifikancia na hladine α 0,01 
 
 

Graf 8: Porovnanie priemerných profilov subjektívneho vnímania 
pojmu “časopis“ medzi skupinou vysoko sebavedomých (Sd -

WKOPAY) a nízko sebavedomých pubescentov.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
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Priemerný profil skupiny s vysokou sebadôverou sa viac približuje k negatívnemu 

subjektívnemu vnímaniu časopisu a tiež výraznejšie korešponduje s priemerným 

vnímaním tohto pojmu v skupine pubescentov ako celku, ktoré sme ilustrovali v grafe 

2. 

Obe skupiny detí vnímajú časopis ako viac ústupčivý, falošný, bezohľadný, 
nespravodlivý a drzý. Zhoda nastala aj v niektorých pozitívnych konotáciách. Obe 
skupiny vidia časopis ako ohľaduplnejší, dobromyseľnejší a dobroprajný. 
V adjektívach: bojovný-mierumilovný sa vnímanie skupín líši: pubescenti s nízkou 
sebadôverou vnímajú časopis ako bojovný a skupiny detí s vysokou 
sebadôverou ho vnímajú skôr neutrálne až veľmi mierne pozitívne v zmysle 
mierumilovnosti (rozdiel však nie je štatisticky potvrdený). Štatisticky preukazný 

rozdiel sme zaznamenali len v jedinej dvojici adjektív: neprívetivý – prívetivý. 

Skupina s vysokou sebadôverou výrazne vníma časopis ako prívetivý, zatiaľ čo 
skupina s nízkou sebadôverou ho vníma ako neprívetivý (hladina α 0,05). 

 
V subjektívnom vnímaní pojmu “rozhlas“ sme medzi porovnávanými 

skupinami nezaznamenali štatisticky signifikantné rozdiely (tabuľka 14).  

 
Tabuľka 14: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “rozhlas“ medzi skupinou s vysokou 
sebadôverou a skupinou s nízkou sebadôverou (identifikované prostredníctvom metódy 

WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

ROZHLAS skupina s vysokou 
sebadôverou 

skupina s nízkou 
sebadôverou 

 am sd Am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 3,700 0,823 3 1,224745 0,10404365

úprimný-falošný 2,900 0,994 3,6 2,19089 0,20023155

ohľaduplný-bezohľadný 3,111 0,928 2,6 1,516575 0,2220418

necitlivý-citlivý 3,300 1,160 3,2 0,83666 0,4336068

zlomyseľný-dobromyseľný 2,700 1,059 3,4 0,894427 0,11429535

dobroprajný-nežičlivý 3,000 1,247 3 1 0,5

neprívetivý-prívetivý 3,500 1,581 3 0,707107 0,2588485

nespravodlivý-spravodlivý 3,400 1,174 3,4 1,341641 0,5

láskavý-drzý 3,400 0,843 3,6 1,516575 0,37209884

mierumilovný-bojový 3,700 0,675 4 0,707107 0,21915756

D-štatistika 1,456 

Q-korelácia 0,145 
LEGENDA: čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred),* signifikancia na hladine 
α 0,05, ** signifikancia na hladine α 0,01 
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Graf 9: Porovnanie priemerných profilov subjektívneho vnímania 
pojmu “rozhlas“ medzi skupinou vysoko sebavedomých (Sd -

WKOPAY) a nízko sebavedomých pubescentov.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 

 
 
 
Avšak oba priemerné profily pojmov na základe Q-korelácie musíme považovať za 

odlišné (Q=0,145) a lineárna vzdialenosť profilov je tiež pomerne vyššia (D=1,456).  

Túto skutočnosť ilustruje aj graf 9.  Z neho je pomerne ľahko možné vyčítať, že 

profily skúmaných skupín sú akoby zrkadlovým obrazom. Križujú sa v troch bodoch 

(t.j. vnímanie v týchto položkách je identické): necitlivý – citlivý, dobroprajný – 

nežičlivý a nespravodlivý – spravodlivý. Hodnoty nasvedčujú, že ide o pozitívne 

dimenzie vo všetkých troch položkách.  To znamená, že pubescenti, či už majú 

sebavedomie nízke, alebo vysoké, vnímajú rozhlas ako citlivý, žičlivý 
a spravodlivý. Vo všetkých ostatných položkách sa ich vnímanie rôzni, avšak 

rozdiely nie sú štatisticky zachytiteľné.  

 

Skupina s vysokou sebadôverou vníma rozhlas skôr neutrálne v položke agresívny –

ústupčivý, zatiaľ čo skupina s nízkou sebadôverou vidí rozhlas ako ústupčivejší. Vidí 

ho i ako ohľaduplnejší a prívetivejší, zatiaľ čo ich vrstovníci s vyšším sebavedomím 

ho vidia v týchto položkách viac neutrálny než pozitívny. Autorská hypotéza, resp.  
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interpretácia zisteného faktu: je to tým, že deti s nízkym sebahodnotením 

a sebadôverou nahrádzajú reálne kontakty s vrstovníkmi s menej riskantným 

komunikovaním s rozhlasom Je rozhlas pre ne náhradou za ohľaduplnejšiu 

a prívetivejšiu komunikáciu? Pubescenti s vyšším sebavedomím oproti pubescentom 

s nízkym sebavedomím vnímajú rozhlas pozitívnejšie v položkách dobromyseľný, 

úprimný, láskavý a mierumilovný. V týchto položkách skupina nízko sebavedomá 

hodnotí rozhlas neutrálne. 

 

Vo vnímaní pojmu “internet“ nastala pomerne vysoká zhoda medzi 
oboma skupinami pubescentov: s vysokým i nízkym sebahodnotením. Profily 

oboch skupín prezentujeme v grafe 10.  Vzdialenosť je v porovnaní s inými zistenými 

hodnotami stredne veľká až nízka (D=1,284). 

 

 
 

Tabuľka 15: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “intrnet“ medzi skupinou s vysokou 
sebadôverou a skupinou s nízkou sebadôverou (identifikované prostredníctvom metódy 

WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

INTERNET skupina s vysokou 
sebadôverou 

skupina s nízkou 
sebadôverou 

 am sd am Sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,400 1,265 4,6 2,302173 0,41439392

úprimný-falošný 3,600 0,843 3,8 2,167948 0,39861345

ohľaduplný-bezohľadný 4,200 1,229 5 1,414214 0,13881579

necitlivý-citlivý 4,300 0,823 4,4 0,894427 0,41622395

zlomyseľný-dobromyseľný 3,200 1,317 3,6 1,516575 0,30294673

dobroprajný-nežičlivý 3,400 0,843 3,8 2,167948 0,30436905

neprívetivý-prívetivý 3,100 0,738 3,8 1,923538 0,15905405

nespravodlivý-spravodlivý 3,500 0,850 3,6 0,894427 0,41794142

láskavý-drzý 3,900 0,316 4,2 0,447214 0,07689742

mierumilovný-bojový 4,100 0,568 4 0,707107 0,38543729

D-štatistika 1,284 

Q-korelácia 0,825 
LEGENDA: 
čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
* signifikancia na hladine α 0,05 
** signifikancia na hladine α 0,01 
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Graf 10: Porovnanie priemerných profilov subjektívneho vnímania pojmu 
“internet“ medzi skupinou vysoko sebavedomých (Sd -WKOPAY) a nízko 

sebavedomých pubescentov.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred 

 

Na základe vysokej Q-korelácie (Q= 0,825) môžeme konštatovať výraznú podobnosť 

porovnávaných profilov. V spojení s nízkou lineárnou dištanciu sa ani nedali 

neočakávať výraznejšie rozdiely priemerov medzi skupinami v jednotlivých 

položkách. Tabuľka 15 ilustruje štatistickú konfrontáciu dát skupín s vysokou 

a nízkou mierou sebahodnotenia v súvislosti s vnímaním pojmu “internet“.  
Obe skupiny ho vnímajú ako: agresívny, ale úprimný, bezohľadný, necitlivý, ale 
dobromyseľný, dobroprajný, prívetivý, spravodlivý. Ide teda prevažne o pozitívne 

konotácie, pričom agresivita a bezohľadnosť nie sú vnímané ako výrazné atribúty (sú 

len veľmi mierne nad neutrálnym bodom štyri). 

 

Vo vnímaní ďalšieho sledovaného pojmu, ktorým bol pojem “televízia“, sme 

zistili odlišné skutočnosti. Pri zisťovaní lineárnej vzdialenosti priemerných profilov 

pojmu za jednotlivé skupiny sme zistili vysoko výraznú dištanciu (D=3,544), čo 

znamená že profily sú v jednotlivých hodnoteniach položiek výrazne vzdialené.  

Rozdielnosť profilov bola zistená aj v tvare, resp. priebehu profilovej krivky, ako to 

dokumentuje výsledok Q-korelácií (Q=0,442). Vnímanie televízie pubescentmi 

s vysokou a pubescentmi s nízkou sebadôverou je teda odlišné. Priemerné profily 
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ilustrujeme v grafe 11. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že pubescenti s vysokou 

sebadôverou vnímajú televíziu v neutrálnych konotáciách (hodnoty položiek blízko 

číslu štyri), zatiaľčo pubescenti zo skupiny s nízkou sebadôverou hodnotia  (až na 

dve výnimky) televíziu skôr negatívne. Uvedené skutočnosti prezentuje tab. 16. 

Štatisticky potvrdené rozdiely medzi sledovanými skupinami boli zistené v troch 

položkách: agresívny – ústupčivý, láskavý – drzý a mierumilovný – bojovný. 

Pubescenti s nízkou sebadôverou vnímajú televíziu ako agresívnejšiu, drzejšiu 
a bojovnejšiu než ich vrstovníci zo skupiny s vyššou sebadôverou. 
Negatívnejšie konotácie uvádzajú aj v ďalších položkách (štatistický rozdiel však 

nebol zistený): televízia je pre nich falošná, bezohľadná, necitlivá a nežičlivá. Opäť 

nie je celkom jasné, čím sú tieto rozdiely dané a prečo ju táto skupina vníma takto 

negatívne. Môžeme zvažovať, či defenzívny postoj, ktorý sa spája s nízkou 

sebadôverou, sa premieta aj do hodnotenia tohto média.  

Považujeme zistené skutočnosti za závažné a inšpiratívne pre ďalšie výskumy, ktoré 

by vniesli do zistení viac zachytiteľných premenných, o ktoré by sme sa pri 

interpretácii mohli opierať. 

 
Tabuľka 16: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “televízia“ medzi skupinou s vysokou 
sebadôverou a skupinou s nízkou sebadôverou (identifikované prostredníctvom metódy 

WKOPAY, Khatena, Torrance) prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

TELEVÍZIA skupina s vysokou 
sebadôverou 

skupina s nízkou 
sebadôverou 

 am sd am Sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,700 1,252 6,2 1,30384 0,02502245

úprimný-falošný 3,900 1,370 5,4 2,302173 0,06683749

ohľaduplný-bezohľadný 4,200 1,549 5,6 1,949359 0,07632635

necitlivý-citlivý 4,400 1,174 4,6 2,50998 0,41666341

zlomyseľný-dobromyseľný 4,200 1,687 3,8 2,167948 0,34956408

dobroprajný-nežičlivý 4,000 1,333 4,6 1,341641 0,21349550

neprívetivý-prívetivý 3,900 1,449 4,2 1,923538 0,36957498

nespravodlivý-spravodlivý 4,000 0,667 4 2,54951 0,5

láskavý-drzý 4,100 0,316 5,8 1,30384 0,00071070

mierumilovný-bojový 4,200 0,919 5,8 1,30384 0,00787469

D-štatistika 3,544 

Q-korelácia 0,442 
LEGENDA: 
čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
* signifikancia na hladine α 0,05 
** signifikancia na hladine α 0,01 
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Graf 11: Porovnanie priemerných profilov subjektívneho vnímania 
pojmu “televízia“ medzi skupinou vysoko sebavedomých (Sd -

WKOPAY) a nízko sebavedomých pubescentov.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 

Tabuľka 17: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “reklama“ medzi skupinou s vysokou 
sebadôverou a skupinou s nízkou sebadôverou (identifikované prostredníctvom metódy 

WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

REKLAMA skupina s vysokou 
sebadôverou 

skupina s nízkou 
sebadôverou 

 am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,50 1,08 5,2 1,304 0,14399905

úprimný-falošný 5,30 0,95 5,6 1,516 0,32140396

ohľaduplný-bezohľadný 4,90 1,45 4,2 1,095 0,18057021

Necitlivý-citlivý 4,30 1,06 5 1,414 0,14922163

zlomyseľný-dobromyseľný 4,30 1,42 4,6 1,673 0,36054990

dobroprajný-nežičlivý 4,00 1,25 4,4 2,608 0,34416052

neprívetivý-prívetivý 3,90 1,37 4,2 2,387 0,37946403

nespravodlivý-spravodlivý 4,70 0,95 3,8 0,447 0,03427352

láskavý-drzý 4,30 0,67 4,6 0,548 0,20326568

mierumilovný-bojový 4,30 1,57 3,8 1,304 0,27546429

D-štatistika 1,746 

Q-korelácia 0,391 
LEGENDA: 
čím menšie číslo tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stred) 
* signifikancia na hladine α 0,05 
** signifikancia na hladine α 0,01 
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Graf 12: Porovnanie priemerných profilov subjektívneho vnímania 
pojmu “reklama“ medzi skupinou vysoko sebavedomých (Sd -

WKOPAY) a nízko sebavedomých pubescentov.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 

 
Vnímanie pojmu “reklama“ v dvoch porovnávaných skupinách pubescentov 

s vysokou a nízkou sebadôverou si je síce lineárne blízke (D= 1,746), ale 

s ohľadom na hodnotu zistenej Q-korelácie ho nemožno považovať za rovnaké (Qr= 

0,391). Výsledky štatistickej komparácie prezentujeme v tabuľke 17.  

Priemerné hodnoty, vďaka ktorým je možné zostaviť profil (graf 12), 

naznačujú, že vnímanie pojmu reklama je v skupinách akoby zrkadlovo obrátené: 

tam, kde skupina s nízkou sebadôverou  má sklon hodnotiť pojem “reklama“ 
bližšie k pozitívnemu pólu, tam je skupina s vysokou sebadôverou kritická 
a naopak, to čo skupina s vysokou sebadôverou vníma ako negatívum, 
pubescenti s nízkou sebadôverou vidia ako pozitívne. Dokladuje to i vizuálne 

znázornenie profilov v už zmienenom grafe 12.  Uvedené rozdiely sú však 

identifikovateľné len na úrovni jednoduchého porovnania priemerov. Iba v jednom 

prípade bol rozdiel zachytiteľný aj štatistickým testovaním prostredníctvom 

významnosti rozdielov priemerov, a to v ôsmej dvojici adjektív nespravodlivý –

spravodlivý. Pubescenti s vysokou sebadôverou vnímajú reklamu ako 
nespravodlivú oproti skôr neutrálnemu vnímaniu u pubescentov s nízkou 
sebadôverou. Tu sa ponúka otázka, či pubescenti s nízkou sebadôverou pri 
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porovnávaní seba so vzormi a idolmi, ktoré ponúka reklama, vnímajú, že 

prezentovaná dokonalosť nesúvisí s reálnym životom, a teda, že by bolo nereálne 

a nespravodlivé sa v hodnotení s nimi porovnávať. Naopak podľa zistených 

výsledkov môžeme usudzovať, že pubescenti s vyšším sebavedomím sú voči 

reklamným vzorom kritickejší a sú schopní nadhľadu a vidia, že dokonalosť v nej 

prezentovaná je nereálna, umelo a prácne vytvorená, a preto by bolo nespravodlivé 

realitu porovnávať a hodnotiť podľa toho, nakoľko sa podobá tomu, čo ponúka 

reklama. Keďže sme sebadôveru u pubescentov zisťovali dotazníkom, ktorý túto 

osobnostnú charakteristiku vzťahuje i k tvorivosti, môžeme sa domnievať, že deti 

s vyššou tvorivosťou alebo s črtami vytvárajúcej sa tvorivej osobnosti sú odolnejšie 

a kritickejšie voči posolstvám reklám. Taktiež, že utváranie selfkonceptu 

a formovanie identity je v ich prípade pozitívnejšie. 

 

 

6. 5. Analýza výsledkov a hľadanie odpovede na problémovú otázku číslo štyri: 
 LÍŠIA SA SKUPINY PUBESCENTOV S VYSOKOU A NÍZKOU 

VEDYCHTIVOSŤOU VO VNÍMANÍ MÉDIÍ (TELEVÍZIA, ROZHLAS, INTERNET, 
ČASOPIS, REKLAMA )*? 

 
Ďalšou oblasťou nášho záujmu bola črta vedychtivosti vo vzťahu k vnímaniu 

médií. Pod pojmom vedychtivosť rozumieme tie charakteristiky, ktoré uvádzajú J. 

Kathena a E. P.Torrance (1976) v manuále dotazníka WKOPAY.  Vysoké zastúpenie 

tejto črty v profile osobnosti považujú za jeden zo znakov tvorivej osobnosti. Ide 

o pátravé, “zvídavé“ hľadanie odpovedí na otázky, neustále kladenie si otázok 

o rôznych aspektoch sveta, ale i sebapresadzovanie sa, prežívanie pozitívnych 

emócií pri hľadaní riešení a pátraní. 

 

Pri porovnávaní skupiny s vysokou mierou vedychtivosti a skupiny 
s nízkou mierou tejto črty sme zistili, že pri vnímaní pojmu “časopis“ je medzi 

oboma priemernými profilmi veľmi malá (D = 1,707). Aj grafické znázornenie tieto 

výsledky ilustruje (graf 13). Avšak pri postupe identifikácie podobnosti profilov sme 

zistili, že korelačný koeficient dosahuje zápornú hodnotu, čo v podstate znamená, že 

oba profily sú navzájom zrkadlovo obrátené a odlišné. Sila uvedenej korelácie je len 

slabá, ale i tak je možné konštatovať, že určite nejde o rovnaké profily.  Ako teda 
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vnímajú skupiny pojem “časopis“? V oboch skupinách pubescentov ide o skôr 
negatívne konotácie. V jedinom prípade sa priemerná hodnota blíži k neutrálnej 

úrovni, a to v skupine pubescentov s vysokou vedychtivosťou. Ide o dvojicu adjektív: 

neprívetivý-prívetivý. Skupina pubescentov s nízkou vedychtivosťou naproti 
tomu hodnotí časopis ako neprívetivý (tabuľka 18). Zdá sa, že časopis ako zdroj 
informácií teda nebude týmito pubescentmi preferovaný. Bolo by v tejto 

súvislosti zaujímavé v ďalších štúdiách identifikovať, či sa táto negatívna konotácia 

týka všetkých časopisov, alebo či je možné identifikovať niektoré, ktoré pubescenti 

prijímajú viac pozitívne. Tieto ciele však prekračujú rámec i rozsah tejto štúdie 

a považujeme ich za inšpiratívne na rozpracovanie v budúcnosti. Tabuľka 18 tiež 

prezentuje, že štatisticky významné rozdiely medzi oboma porovnávanými skupinami 

neboli zistené, a teda  miera vedychtivosti sa neodráža v preferencii časopisu ako 

možného zdroja informácií a otázok, takže naznačené rozdiely (podľa Q - korelácie) 

sa týkajú len tvaru krivky, ale nie významných rozdielov. 

 
Tabuľka 18: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “časopis“ medzi skupinou s vysokou 

vedychtivosťou a skupinou s nízkou vedychtivosťou (identifikované prostredníctvom metódy 
WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 

 
 

ČASOPIS skupina s vysokou 
vedychtivosťou 

skupina s nízkou 
vedychtivosťou  

 am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,69 1,49 5,64 1,50 0,138026 

úprimný-falošný 4,77 2,01 5,36 1,75 0,451593 

ohľaduplný-bezohľadný 5,31 1,25 4,91 1,22 0,440029 

necitlivý-citlivý 4,85 1,41 4,91 1,45 0,915056 

zlomyseľný-dobromyseľný 4,92 1,80 4,73 1,74 0,789923 

dobroprajný-nežičlivý 5,08 1,44 4,36 2,06 0,330921 

neprívetivý-prívetivý 4,08 1,55 4,82 1,25 0,216873 

nespravodlivý-spravodlivý 5,08 1,12 5,00 1,48 0,88608 

láskavý-drzý 5,08 1,44 4,73 1,56 0,573604 

mierumilovný-bojový 5,08 1,38 4,55 1,51 0,377557 

D-štatistika 1,707723 

Q-korelácia -0,27986 
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Graf 13: Porovnanie priemerných profilov subjektívneho vnímania 
pojmu “časopis“ medzi skupinou pubescentov s vysokou 

vedychtivosťou a skupinou s nízkou vedychtivosťou. 
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 

 
 
 

Tabuľka 19: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “rozhlas“ medzi skupinou s vysokou 
vedychtivosťou a skupinou s nízkou vedychtivosťou (identifikované prostredníctvom metódy 

WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

ROZHLAS skupina s vysokou 
vedychtivosťou 

skupina s nízkou 
vedychtivosťou 

 am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 3,85 0,90 4,50 1,65 0,236648 

úprimný-falošný 3,31 1,70 3,50 2,37 0,822702 

ohľaduplný-bezohľadný 3,54 1,51 4,50 1,65 0,160045 

Necitlivý-citlivý 3,31 1,44 4,30 1,57 0,12925 

zlomyseľný-dobromyseľný 4,08 1,44 3,60 1,90 0,500045 

dobroprajný-nežičlivý 3,92 1,71 4,00 1,56 0,912609 

neprívetivý-prívetivý 3,38 1,76 3,50 1,72 0,876233 

nespravodlivý-spravodlivý 3,54 1,66 3,40 1,65 0,844401 

láskavý-drzý 4,08 1,64 3,70 1,57 0,578764 

mierumilovný-bojový 3,92 1,32 5,30 1,49 0,029107* 

D-štatistika 2,16277 

Q-korelácia 0,207042 
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Graf 14: Porovnanie priemerných profilov subjektívneho vnímania 
pojmu “rozhlas“ medzi skupinami pubescentov s vysokou a nízkou 

mierou vedychtivosti.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 

 
 

Odlišná situácia bola zistená v porovnávaní priemerných profilov sledovaných 

skupín v pojme “ rozhlas“. Vzdialenosť medzi priemerným vnímaním tohto pojmu 

skupinou s vysokou vedychtivosťou a skupinou s nízkou vedychtivosťou bola, 

v porovnaní s inými v tejto časti analýzy, pomerne vysoká (D=2,162), čo naznačuje 

odlišnú polaritu konotácií skupín. Pohľad do tabuľky 19 ako i grafu 14 naznačuje, že 

uvedené úvahy zodpovedajú zisteným priemerným hodnotám v skupinách. Skupina 

pubescentov s nízkou vedychtivosťou vníma pojem rozhlas prevažne 
v negatívnych významoch, ako viac bezohľadný než ohľaduplný, viac necitlivý 
než citlivý a bojovný, nie mierumilovný. Skupina pubescentov s vysokou 
vedychtivosťou má naopak prevažne pozitívne konotácie spojené s pojmom 
rozhlas, vnímajú ho ako neagresívny, úprimný, ohľaduplný, citlivý, 
dobroprajný, prívetivý, spravodlivý a mierumilovný. Uvedené zistenia sme 

podrobili aj štatistickej konfrontácii, ktorá potvrdila, že oba posudzované profily 

vnímania pojmu sú odlišné (Q korelácia = 0,207). Významnosť rozdielov bola 

potvrdená v poslednej dvojici adjektív.  
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Uvedené výsledky naznačujú, že deti s črtou vedychtivosti vnímajú rozhlas 
pozitívne a je preto pravdepodobné, že rozhlasové vysielanie vyhľadávajú 
a využívajú ho ako zdroj informácií. Nazdávame sa, podobne ako  iní autori (Giles, 

2003; Spálová, 2005), že počúvanie rozhlasu môže byť prospešné pri rozvíjaní 

obrazotvornosti a predstavivosti, samozrejme, je potrebné brať do úvahy aj obsahy, 

ktoré sú týmto médiom ponúkané. Je známe (porovnaj napr. Torrance, 1972; 

Szobiová, 2004), že osobnosti s výraznejšou tvorivosťou disponujú i vyššou 

obrazotvornosťou a zároveň ich črtou je i vyššia miera vedychtivosti a pátravej 

zvedavosti.  

 

 Ďalším sledovaným pojmom v týchto skupinách bol pojem internet. 
V súčasnom období v našich podmienkach internet používa 1/3 domácností, ako to 

uvádza Európsky štatistický úrad (2006). Je veľmi významným, rýchlym a rozsiahlym 

zdrojom informácií. Aj v tejto súvislosti silnejú hlasy odbornej verejnosti (pozri napr. 

Slavíková, 2001; Kopčanová, 2005; a iní) ohľadom snahy rozvíjať u detí i schopnosť 

kritického myslenia a schopnosti selekcie medzi ponúkanými informáciami. 

 
 

Tabuľka 20: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “internet“ medzi skupinou s vysokou 
vedychtivosťou a skupinou s nízkou vedychtivosťou (identifikované prostredníctvom metódy 

WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

INTERNET skupina s vysokou 
vedychtivosťou 

skupina s nízkou 
vedychtivosťou 

 am Sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,92 1,80 4,00 1,55 0,196394 

úprimný-falošný 3,77 1,64 3,09 1,65 0,32384 

ohľaduplný-bezohľadný 3,92 1,44 3,45 2,11 0,543969 

necitlivý-citlivý 4,38 0,87 4,82 2,09 0,501299 

zlomyseľný-dobromyseľný 3,38 1,39 3,45 2,25 0,926591 

dobroprajný-nežičlivý 3,23 1,36 4,18 2,09 0,193642 

neprívetivý-prívetivý 3,46 1,13 3,91 1,30 0,375867 

nespravodlivý-spravodlivý 3,69 1,38 4,18 1,66 0,438305 

láskavý-drzý 4,46 1,27 4,09 1,81 0,562742 

mierumilovný-bojový 4,31 1,44 4,55 1,97 0,735879 

D-štatistika 1,804697 

Q-korelácia 0,370511 
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Graf 15: Priemrné profily subjektívneho vnímania pojmu 
“internet“  v skupinách adolescentov s rôznou mierou 

vedychtivosti.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 

 
 
Pubescenti oboch skupín  vnímajú tento pojem pomerne podobne, ak vychádzame 

zo štatistického komparovania dát (uvádzaného v tabuľke 20 a ilustruvaného v grafe 

15). Hodnota diferencie (D=1,804) napovedá o stredne veľkej vzdialenosti medzi 

vnímaním pojmu jednou i druhou skupinou. Neboli zistené ani žiadne štatisticky 

významné rozdiely. Analýza podobnosti tvaru profilu však ukázala, že pubescenti zo 

skupiny s vysokou vedychtivosťou a pubescenti s nízkou vedychtivosťou, napriek 

uvedeným výsledkom, vnímajú pojem internet odlišne (Qr=0,37). Profily sa teda 

nedajú považovať za rovnaké alebo podobné. Všimli sme si najmä odlišný priebeh 

profilu v častiach, ktoré ilustrujú adjektíva: dobroprajný – nežičlivý, neprívetvý –

prívetivý, nespravodlivý – spravodlivý, v ktorých skupina s vysokou 
vedychtivosťou vníma pojem internet skôr pozitívne a skupina s nízkou 
vedychtivosťou vníma tento pojem skôr v negatívnych alebo neutrálnych 
konotáciách. V dvojici láskavý – drzý je tomu naopak.  
Skupina pubescentov s vysokou vedychtivosťou teda vníma viac pozitív než negatív 

v súvislosti s internetom než skupina s nízkou vedychtivosťou. Bolo by pre nás 

inšpiratívne konfrontovať tieto údaje s frekvenciou využívania internetu, ako i so 
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schopnosťou kritického myslenia. Všetky naznačené úvahy ukazujú cesty ďalších 

prípadných štúdií.  

 
Tabuľka 21: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “televízia“ medzi skupinou s vysokou 

vedychtivosťou a skupinou s nízkou vedychtivosťou (identifikované prostredníctvom metódy 
WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 

TELEVÍZIA skupina s vysokou 
vedychtivosťou 

skupina s nízkou 
vedychtivosťou 

 am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,77 1,17 5,36 1,43 0,274361 

úprimný-falošný 4,15 1,72 4,82 1,54 0,334143 

ohľaduplný-bezohľadný 4,62 1,12 3,82 1,40 0,135611 

necitlivý-citlivý 4,00 1,00 3,91 1,58 0,865536 

zlomyseľný-dobromyseľný 4,54 1,33 4,18 1,54 0,548373 

dobroprajný-nežičlivý 3,85 1,46 3,45 1,44 0,517318 

neprívetivý-prívetivý 3,15 1,14 4,00 1,18 0,089251 

nespravodlivý-spravodlivý 4,62 1,12 4,09 1,81 0,395383 

láskavý-drzý 4,46 1,05 4,27 1,10 0,672223 

mierumilovný-bojový 4,38 0,87 4,91 1,22 0,23313 

D-štatistika 1,73804 

Q-korelácia 0,419659 
 

Graf 16: Priemrné profily subjektívneho vnímania pojmu “televízia“ 
v skupinách adolescentov s rôznou mierou vedychtivosti.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 
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V tabuľke 21 prezentujeme zistené údaje subjektívneho vnímania pojmu 
televízia v skupine pubescentov s vysokou i nízkou vedychtivosťou a ich vzájomnú 

štatistickú konfrontáciu. Medzi skupinami nebol zistený žiadny štatisticky významný 

rozdiel, taktiež zistená lineárna vzdialenosť vnímaného pojmu medzi skupinami je 

pomerne nízka (D=1,73 – druhá najnižšia v tejto časti analýzy).  

Profily, ktoré ilustrujeme v grafe 16, sa blížia podobnosti, ako to potvrdzuje i hodnota 

Q-korelácie (0,419). Z  uvedeného vyplýva, že črta vedychtivosti u pubescentov 
neovplyvňuje subjektívne vnímanie televízie výrazne. 
 

 V ďalšej časti analýzy sme sa venovali skúmaniu subjektívneho vnímania 

pojmu “reklama“,  a to opäť v dvoch skupinách pubescentov: v skupine s vysokou 

vedychtivosťou a v skupine s nízkou vedychtivosťou. Postup bol analogický ako 

v predchádzajúcich prípadoch. 

 

 

 
Tabuľka 22: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “reklama“ medzi skupinou s vysokou 

vedychtivosťou a skupinou s nízkou vedychtivosťou (identifikované prostredníctvom metódy 
WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 

 
REKLAMA skupina s vysokou 

vedychtivosťou 
skupina s nízkou 
vedychtivosťou 

 am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 5,00 1,08 5,00 1,10 1 

úprimný-falošný 5,08 1,19 5,91 1,64 0,164202 

ohľaduplný-bezohľadný 4,77 1,48 4,64 1,80 0,844637 

necitlivý-citlivý 4,31 0,95 4,64 1,03 0,423767 

zlomyseľný-dobromyseľný 4,46 1,33 4,64 1,86 0,791187 

dobroprajný-nežičlivý 4,00 1,08 4,55 2,16 0,43148 

neprívetivý-prívetivý 3,31 1,38 5,09 1,70 0,009527** 

nespravodlivý-spravodlivý 5,15 1,14 4,82 1,83 0,589764 

láskavý-drzý 5,00 1,29* 5,27 2,05 0,695936 

mierumilovný-bojový 4,46 1,61 4,64 1,86 0,807352 

D-štatistika 2,131606 

Q-korelácia 0,319845 
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Graf 17: Priemrné profily subjektívneho vnímania pojmu 
“televízia“  v skupinách adolescentov s rôznou mierou 

vedychtivosti.
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Pojem reklama bol vnímaný skúmanými skupinami pomerne odlišne, 

priemerné hodnoty ilustrujúce profily skupiny s vysokou i skupiny s nízkou 

vedychtivosťou ilustrujeme v grafe 17 a prezentujeme v tabuľke 22. Skupina 
s nízkou  vedychtivosťou vníma reklamu výhradne v negatívnych konotáciách. 
Skupina s vysokou vedychtivosťou vníma tento pojem menej radikálne: síce 
tiež v prevažne negatívnych významoch, ale v jednom prípade ide o neutrálne 
(adjektíva dobroprajný – nežičlivý) a v jednom prípade i o pozitívne konotácie 

(reklama je vnímaná ako viac prívetivá než neprívetivá). Štatisticky významné 

rozdiely medzi skupinami boli zistené práve v ostatnom zmieňovanom význame 

(neprívetivý – prívetivý).  Profily oboch skupín sú navzájom pomerne vzdialené 

(D=2,131) a podobnosť profilov sa nepreukázala (Q=0,3198). Teda napriek 

uvedeným zisteniam, že pre obe skupiny má reklama prevažne negatívne 

personálne významy, pre skupinu s vysokou mierou vedychtivosti má v jednom 

prípade i pozitívny charakter. Vnímanie reklamy ako prívetivej môže súvisieť okrem 

 437



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
iného aj s preferovanými médiami, ktoré má táto skupina odlišné od skupiny s nízkou 

vedychtivosťou, a tým aj so spôsobom, akým je prezentované posolstvo 

marketingovej komunikácie, špeciálne reklamy v týchto médiách. Jednotlivé výrazové 

prostriedky sú v rôznych médiách odlišné, taktiež ich frekvencia, dôraznosť a iné 

charakteristiky. 

Marketingová komunikácia, a tým i jej súčasť: reklama, majú aj informačnú 

a vzdelávaciu funkciu, ako uvádza D. Pavlů (2004); skupina pubescentov s vyššou 

vedychtivosťou pravdepodobne pozitívne reaguje práve na tento jej aspekt: vidí v nej 

zdroj informácií. 

 

 
6. 6. Analýza výsledkov a hľadanie odpovede na problémovú otázku číslo päť: 

LÍŠIA SA SKUPINY PUBESCENTOV S VYSOKOU A NÍZKOU KREATÍVNOU 
PREDSTAVIVOSŤOU VO VNÍMANÍ MÉDIÍ (TELEVÍZIA, ROZHLAS, INTERNET, 

ČASOPIS, REKLAMA )*? 
 

Postup pri identifikovaní odpovede na uvedenú otázku bol analogický 

predchádzajúcemu s tým, že skupina pubescentov bola rozdelená na základe 

výsledkov získaných dotazníkom WKOPAY (Kathena – Torrance, 1976) vo faktore 

kreatívnej predstavivosti (resp. disciplinovaná predstavivosť, ako tento druh 

predstavivosti nazývajú spomínaní autori) postupom, ktorý sme popísali v časti 

metódy. 

 

 Výsledky zistených údajov o vnímaní pojmu časopis v skupinách s nízkou 
a vysokou kreatívnou predstavivosťou prezentujeme v tabuľke 23 a grafe 18. 

Medzi priemernými hodnotami v jednotlivých položkách adjektív skupín sme nezistili 

žiadne štatisticky významné rozdiely. Oba profily však napriek tomu nemožno 

považovať za podobné. Podľa výsledkov Q-korelácie naopak tieto profily musíme 

považovať za odlišné (s odlišným priebehom), táto odlišnosť je evidentná najmä 

v strednej oblasti profilov, a to v adjektívach zlomyseľný – dobromyseľnáý 

a dobroprajný – nežičlivý, pričom skupina s vysokou predstavivosťou vníma tento 

pojem negatívnejšie (bez štatistickej signifikancie). 

 Vzdialenosť profilov je malá (D=1,36), a preto akékoľvek interpretácie odlišností by 

boli len domnienkami. 
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Tabuľka 23: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “časopis“ medzi skupinou s vysokou 
predstavivosťou a skupinou s nízkou predstavivosťou (identifikované prostredníctvom metódy 

WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

SKUPINA S  
VYSOKOU 

PREDSTAVIVOSŤOU 

SKUPINA S 
 NÍZKOU 

PREDSTAVIVOSŤOU 

ČASOPIS 

am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,58 1,08 4,75 1,48 0,745229 

úprimný-falošný 4,58 1,68 4,63 1,75 0,949823 

ohľaduplný-bezohľadný 4,67 1,44 4,50 1,55 0,773705 

necitlivý-citlivý 5,08 1,00 4,63 1,15 0,279233 

zlomyseľný-dobromyseľný 4,83 1,40 4,00 1,59 0,161663 

dobroprajný-nežičlivý 4,50 1,51 3,88 1,67 0,316457 

neprívetivý-prívetivý 3,83 1,47 4,19 1,22 0,492321 

nespravodlivý-spravodlivý 4,50 1,00 4,44 1,21 0,885509 

láskavý-drzý 4,67 1,15 4,50 1,32 0,729922 

mierumilovný-bojový 4,83 1,27 4,25 1,06 0,197394 

D-štatistika 1,360083 

Q-korelácia 0,23459 
 
 
 

Graf 18: Priemerné profily subjektívneho vnímania pojmu 
“časopis“ skupín adolescentov s vysokou a nízkou 

kreatívnou predstavivosťou.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 
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Tabuľka 24: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “rozhlas“ medzi skupinou s vysokou 
predstavivosťou a skupinou s nízkou predstavivosťou (identifikované prostredníctvom metódy 

WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

SKUPINA S  
VYSOKOU 

PREDSTAVIVOSŤOU 

SKUPINA S 
NÍZKOU 

PREDSTAVIVOSŤOU 

ROZHLAS 

am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 3,91 0,83 3,69 0,87 0,515025 

úprimný-falošný 3,09 0,94 3,31 1,89 0,723161 

ohľaduplný-bezohľadný 3,82 1,35 3,31 1,54 0,374999 

Necitlivý-citlivý 3,45 1,21 3,50 1,26 0,926454 

zlomyseľný-dobromyseľný 3,18 0,98 3,50 1,37 0,513972 

dobroprajný-nežičlivý 3,55 0,93 3,19 1,64 0,520544 

neprívetivý-prívetivý 2,73 1,19 2,69 1,40 0,939334 

nespravodlivý-spravodlivý 3,27 1,49 3,00 1,41 0,634025 

láskavý-drzý 3,82 0,75 3,00 1,10 0,041566* 

mierumilovný-bojový 4,36 0,50 4,00 1,59 0,472763 

D-štatistika 1,209534 

Q-korelácia 0,697004 
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Graf 19: Priemerné profily subjektívneho 
vnímania pojmu “rozhlas“ skupín adolescentov s 
vysokou a nízkou kreatívnou predstavivosťou.

 
*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 
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Pojem rozhlas bol vnímaný prevažne v pozitívnych konotáciách v oboch 

skúmaných a porovnávaných súboroch. V poslednej dvojici adjektív skupina 
s vysokou kreatívnou predstavivosťou vnímala rozhlas ako viac bojovný než 
mierumilovný (am=4,36) a skupina s nízkou predstavivosťou ho vnímala v tejto 
položke neutrálne. 
Štatisticky významný rozdiel medzi priemernými hodnotami bol zistený v položke č. 

9, keď skupina s nízkou  predstavivosťou vnímala rozhlas výraznejšie ako 
láskavý než skupina s vysokou predstavivosťou, pričom pre obe skupiny platia  

pozitívne konotácie.   

Pri porovnaní profilov ako celkov výsledné údaje potvrdzujú, že rozhlas je oboma 

skupinami vnímaný podobne (Q=0,697) a vzdialenosti medzi jednotlivými 

priemernými hodnotami sú nízke (D=1,209). 

 
 
 

Tabuľka 25: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “internet“ medzi skupinou s vysokou 
predstavivosťou a skupinou s nízkou predstavivosťou (identifikované prostredníctvom metódy 

WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

INTERNET SKUPINA S  
VYSOKOU 

PREDSTAVIVOSŤOU 

SKUPINA S 
NÍZKOU 

PREDSTAVIVOSŤOU 
 am sd am sd 

signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,50 1,00 5,00 1,15 0,241312 

úprimný-falošný 3,75 1,22 3,50 1,63 0,659946 

ohľaduplný-bezohľadný 4,25 1,06 3,69 1,82 0,347742 

necitlivý-citlivý 4,75 1,60 3,75 1,29 0,078773 

zlomyseľný-dobromyseľný 6,67 1,78 3,13 1,82 0,438291 

dobroprajný-nežičlivý 3,92 1,08 3,25 2,14 0,334418 

neprívetivý-prívetivý 3,17 1,40 3,25 1,61 0,887504 

nespravodlivý-spravodlivý 4,00 1,21 3,81 1,76 0,753897 

láskavý-drzý 4,50 1,00 3,63 1,59 0,106256 

mierumilovný-bojový 4,83 0,83 3,38 1,31 0,002365** 

D-štatistika 2,302437 

Q-korelácia 0,439296 
 

 441



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 

Graf 20: Priemerné profily subjektívneho vnímania pojmu “internet“ 
skupín adolescentov s vysokou a nízkou kreatívnou 

predstavivosťou.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 

 
Tabuľka 26: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “televízia“ medzi skupinou s vysokou 

predstavivosťou a skupinou s nízkou predstavivosťou (identifikované prostredníctvom metódy 
WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 

 
SKUPINA S 
VYSOKOU 

PREDSTAVIVOSŤOU 

SKUPINA S 
NÍZKOU 

PREDSTAVIVOSŤOU 

TELEVÍZIA 

am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 5,50 1,17 5,19 1,33 0,522537 

úprimný-falošný 4,17 1,11 4,13 1,96 0,948014 

ohľaduplný-bezohľadný 4,50 1,00 4,06 1,95 0,484798 

Necitlivý-citlivý 4,08 1,62 4,13 1,78 0,949823 

zlomyseľný-dobromyseľný 3,92 0,67 4,13 1,78 0,704607 

dobroprajný-nežičlivý 3,92 0,90 3,44 1,82 0,411889 

neprívetivý-prívetivý 3,17 1,47 3,38 1,67 0,733663 

nespravodlivý-spravodlivý 4,50 0,90 4,13 1,63 0,479683 

láskavý-drzý 4,33 0,49 4,38 1,45 0,925174 

mierumilovný-bojový 5,00 1,04 4,63 1,59 0,484089 

D-štatistika 0,944419 

Q-korelácia 0,909245 
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Graf 21: Priemerné profily subjektívneho vnímania pojmu 
“televízia“ skupín adolescentov s vysokou a nízkou 

kreatívnou predstavivosťou.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 

 

 
Pri porovnaní konotácií k pojmu internet v skupinách s vysokou a nízkou 

kreatívnou predstavivosťou sme zistili odlišné výsledky. Prezentujeme ich 

v tabuľke 25. Skupiny sa zhodli v nasledovných charakteristikách: vnímajú 
internet ako ústupčivý, úprimný, dobromyseľný, prívetivý (navýraznejšia 
zhoda) a ako neutrálny vo vzťahu k adjektívam: nespravodlivý – spravodlivý. 
Skupina s nízkou predstavivosťou ho vníma ako ohľaduplný, citlivý, 
dobroprajný, láskavý a mierumilovný. Skupina s vysokou predstavivosťou ho 

naopak vníma v týchto charakteristikách viac neutrálne (žičlivosť – nežičlivosť) až 
negatívne: ako mierne bezohľadný, necitlivý, drzý a bojovný.  
Priebeh profilov ilustrujeme pre lepšiu názornosť v grafe 20. Podľa štatistických 

ukazovateľov oba uvedené profily môžeme považovať za pomerne vzdialené 

(lineárna vzdialenosť: D=2,302) a iba veľmi mierne  podobné (q-korelácia: Qr=0,439). 

Uvedené zistenia poukazujú na rozdielne vnímanie pojmu internet v skupine 

pubescentov s nízkou kreatívnou predstavivosťou a v skupine pubescentov 

s vysokou kreatívnou predstavivosťou. 
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Tak ako v prípade skupín s rôznou vedychtivosťou, opäť sa ukázalo, že 

v prípade subjektívneho vnímania pojmu televízia sú pubescenti pomerne 
homogénnou skupinou. Pri porovnaní skupín s vysokou a nízkou predstavivosťou 

sme zistili, že profily subjektívneho vnímania pojmu televízia sú v oboch skupinách 

veľmi podobné, čo potvrdili i štatistické testovania (Q-korelácia = 0,909; čo je veľmi 

silná korelácia a znamená výraznú podobnosť porovnávaných profilov). Podobne 

i lineárna vzdialenosť profilov je malá (D=0,944). Všetky tieto výsledky prezentujeme 

v tabuľke 26 a grafe 21. Žiadne rozdiely neboli identifikované ani na úrovni 

jednotlivých dvojíc adjektív. Z uvedeného môžeme zhrnúť, že porovnávané skupiny 

vnímajú pojem televízia rovnako až zhodne. Z konkrétnych subjektívnych významov, 

ktoré sme v oboch skupinách identifikovali, uvádzame aspoň niektoré: televízia je 
agresívna, nie je úprimná ale ani falošná, citlivá, ale i necitlivá, dobroprajná, 
prívetivá, drzá a bojovná. 

  
Tabuľka 27: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “reklama“ medzi skupinou s vysokou 

predstavivosťou a skupinou s nízkou predstavivosťou (identifikované prostredníctvom metódy 
WKOPAY, Khatena, Torrance)  prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 

 
SKUPINA S  
VYSOKOU 

PREDSTAVIVOSŤOU 

SKUPINA S  
NÍZKOU 

PREDSTAVIVOSŤOU 

REKLAMA 

am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 5,42 1,16 5,31 1,25 0,824058 

úprimný-falošný 5,92 1,31 5,56 1,21 0,466015 

ohľaduplný-bezohľadný 5,25 1,06 5,00 0,97 0,520423 

necitlivý-citlivý 5,00 0,95 5,00 0,89 1 

zlomyseľný-dobromyseľný 5,00 1,28 4,94 1,44 0,90596 

dobroprajný-nežičlivý 4,25 1,22 4,69 1,62 0,44081 

neprívetivý-prívetivý 4,00 1,60 4,44 2,03 0,543264 

nespravodlivý-spravodlivý 4,67 1,61 4,63 1,36 0,941521 

láskavý-drzý 5,00 1,35 5,00 1,46 1 

mierumilovný-bojový 5,50 1,45 4,38 1,71 0,077425 

D-štatistika 1,3612 

Q-korelácia 0,648086 
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Graf 22: Porovnanie priemerných profilov pojmu “reklama“ v 
skupinách adolescentov s vysokou a nízkou kreatívnou 

predstavivosťou.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 

 

Podobné, aj keď nie úplne identické výsledky konštatujeme v prípade 

porovnávania týchto skupín vo vnímaní pojmu reklama. Výsledky prezentujeme v 

tabuľke 27 a grafe 22. Pri porovnaní skupín s vysokou a nízkou predstavivosťou sme 

zistili, že profil subjektívneho vnímania pojmu reklama je v oboch skupinách 

podobný, čo potvrdilo i štatistické testovanie, hodnota Q-korelácie je 0,648 (stredne 

silná korelácia a teda aj podoba oboch porovnávaných profilov). Lineárna vzdialenosť 

je o niečo vyššia ako v predchádzajúcom prípade, ale ešte stále nízka (D=1,331). Pri 

porovnávaní skupín po jednotlivých položkách sémantického diferenciálu sme zistili, 

že rozdiely medzi skupinami nie sú štatisticky významné, ba dokonca v niektorých 

častiach sú voľby oboch skupín zhodné. Obe skupiny vnímajú reklamu ako 
necitlivú, drzú, agresívnu, bezohľadnú, zlomyseľnú a nespravodlivú. Ide všetko 
o negatívne konotácie. Na základe uvedených zistení sa nazdávame, že črta 

kreatívnej predstavivosti zásadným spôsobom nesúvisí (a pravdepodobne ani 

neovplyvňuje) s tým, ako pubescenti vnímajú reklamu.  
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6. 7. Analýza výsledkov a hľadanie odpovede na problémovú otázku číslo šesť: 

LÍŠIA SA PUBESCENTI, KTORÍ MAJÚ VYSOKÉ SCHOPNOSTI PRODUKOVAŤ 
ORIGINÁLNE NÁPADY, OD ADOLESCENTOV S NÍZKOU MIEROU TEJTO 

SCHOPNOSTI, VO VNÍMANÍ MÉDIÍ? 
 

Postup rozdelenia probandov do skupín bol podobný ako v predchádzajúcich 

prípadoch. Pubescentov sme na základe skóre originality v Torranceho teste 

tvorivého myslenia – figurálnej verzie (Jurčová, 1984a, 1984b) rozdelili do skupín 

s vysokou (+ 1 sd) a s nízkou originalitou (-1 sd). Ich priemerné profily subjektívneho 

vnímania sledovaných pojmov sme potom porovnávali štandardným spôsobom.  

Zo všetkých sledovaných pojmov obe skupiny sa najvýraznejšie líšili 

v subjektívnom vnímaní pojmu rozhlas. Najpodobnejšie profily sme zaznamenali pri 

pojmoch časopis a reklama. 

V nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať podrobnejšej analýze 

porovnania skupín pre každý pojem zvlášť.  

 

Graf 23: Priemerné profily subjektívneho vnímania pojmu 
“časopis“ v skupinách pubecsentov s nízkou a vysokou 

originalitou.
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          *čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 
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Výsledky prvej analýzy prezentujeme v tabuľke 28. Ako už bolo naznačené 

vyššie, pubescenti s rôznou úrovňou originality sa v podstate nelíšia v tom, ako 
vnímajú pojem časopis. Lineárna vzdialenosť bola nízka a q-korelácia pomerne 

silná (Qr=0,73), čo znamená, že oba porovnávané profily možno považovať za 

podobné. Uvedené skutočnosti ilustruje i graf  23. 

Pubescenti, ktorí sú vysoko originálni, sa s pubescentmi s nízkou mierou tejto 

schopnosti zhodujú v tom, že vidia časopis ako mierne agresívny, mierne 
bezohľadný, mierne necitlivý; neutrálne ho hodnotia v dimenziách zlomyseľný 
– dobromyseľný, dobroprajný – nežičlivý, láskavý – drzý a mierumilovný – 
bojovný; ale vnímajú ho aj ako prívetivý. Mierne rozdiely (štatistickým testovaním 

nezachytené) sme zistili v dvoch položkách. Vysoko originálni pubescenti vnímajú 

časopis o niečo pozitívnejšie v druhej položke (úprimný – falošný) a v ôsmej 

položke: vnímajú ho ako spravodlivý na rozdiel od pubescentov s nízkou 
originalitou, ktorí vidia časopis ako nespravodlivý. 
 
 

Tabuľka 28: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “časopis“ medzi skupinou s vysokou 
originalitou a skupinou s nízkou originalitou (identifikované prostredníctvom 

štandardizovaného Torranceho testu tvorivého myslenia, M. Jurčová, 1984a, 1984b) 
prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 

 
SKUPINA S  
VYSOKOU 

ORIGINALITOU 

SKUPINA S  
NÍZKOU 

ORIGINALITOU 

ČASOPIS 

am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,55 1,37 4,42 1,98 0,85882 

úprimný-falošný 4,64 1,69 5,17 2,08 0,51211 

ohľaduplný-bezohľadný 4,73 1,56 4,75 1,91 0,97550 

necitlivý-citlivý 4,55 1,29 4,42 1,38 0,81998 

zlomyseľný-dobromyseľný 3,82 1,47 4,00 1,76 0,79162 

dobroprajný-nežičlivý 4,09 1,14 4,33 1,78 0,70349 

neprívetivý-prívetivý 3,45 0,93 3,75 1,60 0,59935 

nespravodlivý-spravodlivý 3,82 1,25 4,42 1,31 0,27630 

láskavý-drzý 4,45 1,37 4,08 1,68 0,56915 

mierumilovný-bojový 4,00 0,89 4,25 1,66 0,66175 

D-štatistika 1,025921 

Q-korelácia 0,732806 
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Tabuľka 29: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “rozhlas“ medzi skupinou s vysokou 

originalitou a skupinou s nízkou originalitou (identifikované prostredníctvom 
štandardizovaného Torranceho testu tvorivého myslenia, M. Jurčová, 1984a, 1984b) 

prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

SKUPINA S  
VYSOKOU 

ORIGINALITOU 

SKUPINA S 
NÍZKOU 

ORIGINALITOU 

ROZHLAS 

am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 3,82 1,40 3,83 1,47 0,98007 

úprimný-falošný 3,09 1,45 3,75 2,22 0,41333 

ohľaduplný-bezohľadný 3,00 1,18 4,17 2,25 0,13984 

necitlivý-citlivý 6,64 1,43 4,42 1,93 0,28691 

zlomyseľný-dobromyseľný 2,82 1,47 4,08 1,83 0,08382 

dobroprajný-nežičlivý 2,91 1,22 4,08 1,78 0,08206 

neprívetivý-prívetivý 3,18 1,66 2,92 1,51 0,69208 

nespravodlivý-spravodlivý 2,55 1,29 3,58 1,16 0,05571 

láskavý-drzý 3,55 0,82 3,50 1,57 0,93234 

mierumilovný-bojový 3,64 1,21 3,75 1,82 0,86272 

D-štatistika 2,558622 

Q-korelácia 0,038972 
 

Graf 24: Priemerné profily subjektívneho vnímania pojmu 
“rozhlas“ v skupinách pubecsentov s nízkou a vysokou 

originalitou.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota) 

 448



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
 Ako vnímajú pubescenti s rôznou úrovňou originality pojem rozhlas, 
prezentujeme v tabuľke 29, kde zároveň uvádzame aj štatistickú konfrontáciu údajov 

porovnávaných skupín. V subjektívnom vnímaní práve tohto pojmu sa obe skupiny 

rozchádzajú najviac. Potvrdzuje to i D-štatistika, ktorá hovorí o relatívne vysokej 

lineárnej vzdialenosti profilov (najvyššej v tejto časti analýzy, D=2,5586), čo 

znamená, že jednotlivé porovnávané profily sú od seba pomerne vzdialené. Uvedený 

štatistický výsledok ilustrujeme aj graficky (graf 24). Pohľad do grafu prezentujúceho 

oba porovnávané profily naznačuje, aké výsledky môžeme očakávať pri Q-korelácii. 

Štatistické testovanie uvedené potvrdilo: hodnota Q-korelácie je veľmi nízka, blížiaca 

sa nule (Qr = 0,0389), čo znamená, že oba profily si nie sú ani minimálne podobné.  

Pubescenti s vysokou originalitou vnímajú rozhlas v celkovo pozitívnejších 
konotáciách než pubescenti s nízkou originalitou. Vnímajú rozhlas ako: 
úprimnejší, ohľaduplnejší, citlivý, dobromyseľný, dobroprajný a spravodlivý.  

Pubescenti s nízkou mierou originality vnímajú rozhlas aj v niektorých negatívnych 

dimenziách: ako bezohľadný, necitlivý, viac zlomyseľný než dobromyseľný 
a tiež viac nežičlivý než žičlivý.  
Pri testovaní významnosti rozdielov priemerov sme ale nezistili štatisticky 

signifikantné diferencie. O rozdielnom subjektívnom vnímaní tohto pojmu však hovorí 

jasne výrazná nepodobnosť oboch profilov, potvrdená i štatisticky (Q-korelácia). 

   Z uvedeného môžeme konštatovať, že miera originality súvisí s tým, ako 

pubescenti vnímajú pojem rozhlas, t.j. vysokooriginálni pubescenti vnímajú rozhlas 

pozitívnejšie než ich menej originálni vrstovníci.   

 

 Pri analýze výsledkov subjektívneho vnímania pojmu internet v dvoch 
odlišných skupinách pubescentov: s vysokým a nízkym skóre originality sme 

zistili, že obe skupiny sa vo vnímaní pojmu pomerne zhodujú (tabuľka 30).  

Lineárna diferencia vypovedá o pomerne malej vzdialenosti medzi porovnávanými 

profilmi oboch skupín (D= 1,134)  a hodnota Q-korelácie potvrdzuje, že oba profily sú 

si navzájom pomerne podobné (Qr=0,682), uvedenú skutočnosť ilustrujeme i v grafe 

25.  

Štatisticky významné rozdiely sme v konfrontácii jednotlivých položiek medzi 

skupinami neidentifikolvali, avšak v niektorých prarametroch sa skupiny líšia. 

Skupina s vysokou originalitou vníma internet v dvoch položkách menej pozitívne 

(viac neutrálne) ako skupina s nízkou originalitou, ktorá ho vníma ako úprimný  
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a ohľaduplný. Vysokooriginálni sú v týchto atribútoch zdržanlivejší. Naopak 

pozitívnejšie hodnotia internet v položkách 6 a 7, t.j. dobroprajný a prívetivý. 

Je tiež potrebné povšimnúť si fakt, že skupina s nízkou originalitou je pomerne málo 

homogénna, o čom svedčia niektoré vysoké smerodajné odchýlky.  

Na základe vyššie uvedených výsledkov konštatujeme, že úroveň figurálnej 

originality len minimálne ovplyvňuje resp. súvisí so subjektívnym vnímaním pojmu 

internet, ale originálni majú tendenciu vnímať internet ako dobroprajný 
a prívetivý, avšak  nevnímajú ho ako úprimný a ohľaduplný tak, ako majú 
k takýmto konotáciám sklon pubescenti s nízkou originalitou. 
 

 

 

 
Tabuľka 30: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “internet“ medzi skupinou s vysokou 

originalitou a skupinou s nízkou originalitou (identifikované prostredníctvom 
štandardizovaného Torranceho testu tvorivého myslenia, M. Jurčová, 1984a, 1984b) 

prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

SKUPINA S 
 VYSOKOU 

ORIGINALITOU 

SKUPINA S  
NÍZKOU 

ORIGINALITOU 

INTERNET 

am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,36 1,75 4,33 1,78 0,96753 

úprimný-falošný 4,27 1,79 3,67 1,61 0,40331 

ohľaduplný-bezohľadný 4,09 1,70 3,58 1,83 0,49972 

necitlivý-citlivý 4,27 1,68 4,33 2,02 0,93860 

zlomyseľný-dobromyseľný 3,36 1,29 3,08 1,51 0,63766 

dobroprajný-nežičlivý 3,27 1,68 3,67 1,92 0,60767 

neprívetivý-prívetivý 2,82 1,17 3,42 1,88 0,37504 

nespravodlivý-spravodlivý 3,82 1,54 3,58 1,68 0,73051 

láskavý-drzý 4,00 1,41 4,00 1,95 1,00000 

mierumilovný-bojový 3,82 1,08 3,92 2,23 0,89583 

D-štatistika 1,134165 

Q-korelácia 0,682366 
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Graf 25: Priemerné profily subjektívneho vnímania pojmu 
“internet“ v skupinách pubecsentov s nízkou a vysokou 

originalitou.
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Graf 26: Priemerné profily subjektívneho vnímania pojmu 
“televízia“ v skupinách pubecsentov s nízkou a vysokou 

originalitou.
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*čím menšie číslo, tým pozitívnejšie vnímanie pojmu (hodnoty od 1 do 7, pričom 4 je stredná hodnota),  

platí aj pre nasledujúci graf 
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Tabuľka 31: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “televízia“ medzi skupinou s vysokou 

originalitou a skupinou s nízkou originalitou (identifikované prostredníctvom 
štandardizovaného Torranceho testu tvorivého myslenia, M. Jurčová, 1984a, 1984b) 

prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 
 

SKUPINA S  
VYSOKOU 

ORIGINALITOU 

SKUPINA S 
 NÍZKOU 

ORIGINALITOU 

TELEVÍZIA 

am sd am sd 
signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 4,91 1,58 5,58 1,24 0,26528 

úprimný-falošný 3,82 1,66 4,83 1,95 0,19498 

ohľaduplný-bezohľadný 4,00 1,26 4,67 1,78 0,31555 

Necitlivý-citlivý 4,00 1,00 3,75 1,96 0,70799 

zlomyseľný-dobromyseľný 4,00 1,10 4,33 1,61 0,57217 

dobroprajný-nežičlivý 4,00 0,89 4,00 1,71 1,00000 

neprívetivý-prívetivý 3,36 1,21 3,25 1,86 0,86532 

nespravodlivý-spravodlivý 4,00 0,89 4,75 1,76 0,21913 

láskavý-drzý 4,09 0,54 4,50 1,57 0,42076 

mierumilovný-bojový 4,09 0,83 4,83 1,90 0,24569 

D-štatistika 1,843137 

Q-korelácia 0,795038 
 

Tabuľka 32: Štatistické porovnanie konotácií pojmu “reklama“ medzi skupinou s vysokou 
originalitou a skupinou s nízkou originalitou (identifikované prostredníctvom 

štandardizovaného Torranceho testu tvorivého myslenia, M. Jurčová, 1984a, 1984b) 
prostredníctvom t-testu rozdielov priemerov. 

 
REKLAMA SKUPINA S 

VYSOKOU 
ORIGINALITOU 

SKUPINA S 
NÍZKOU 

ORIGINALITOU 
 am sd am sd 

signifikancia 
t-testov 

agresívny-ústupčivý 5,64 1,43 5,00 1,21 0,26081 

úprimný-falošný 6,18 0,98 5,67 1,56 0,35859 

ohľaduplný-bezohľadný 5,09 1,51 4,92 1,24 0,76479 

Necitlivý-citlivý 5,18 1,33 5,00 1,21 0,73415 

zlomyseľný-dobromyseľný 5,00 1,48 5,08 1,31 0,88764 

dobroprajný-nežičlivý 4,64 1,86 4,83 1,64 0,78991 

neprívetivý-prívetivý 3,91 1,70 4,17 2,25 0,76151 

nespravodlivý-spravodlivý 4,91 1,81 5,17 1,40 0,70574 

láskavý-drzý 5,18 1,60 5,08 1,78 0,89082 

mierumilovný-bojový 4,82 1,25 4,17 2,12 0,38613 

D-štatistika 1,160328 

Q-korelácia 0,806141 
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Graf 27: Priemerné profily subjektívneho vnímania pojmu 
“reklama“ v skupinách pubecsentov s nízkou a vysokou 

originalitou.reklama
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Subjektívne vnímanie pojmu televízia v skupinách s vysokou a nízkou 

originalitou prezentujeme v tabuľke 31 a ilustrujeme v grafe 26.  

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že pubecsenti s vysokou originalitou vnímajú 

pojem televízia viac v neutrálnych konotáciách než skupina pubescentov s nízkou 

originalitou. Sú v hodnotení televízie zdržanlivejší.  

Naopak ich menej originálni vrstovníci hodnotia televíziu v dvoch krajnostiach: ako 

výrazne negatívnu, ale zároveň práve v tejto skupine zaznamenávame aj 

najpozitívnejšie zistené skóre v tejto časti analýzy. Pubescenti s nízkou originalitou 
vnímajú televíziu ako: agresívnu, falošnú, bezohľadnú, zlomyseľnú, 
nespravodlivú, drzú a bojovnú. Zároveň však aj ako citlivú, prívetivú. Toto 
vnímanie vykazuje znaky ambivalencie. Nazdávame sa, že je to spôsobené 

výraznejším preberaním hodnotení z okolia (“Nepozeraj toľko televíziu, je to 

škodlivé!“a podobne), avšak tieto sa stretávajú s pozitívnymi atribútmi (prívetivosť, 

citlivosť). Originálnejší pubescenti sú viac analyzujúci a nepodliehajú natoľko 
úsudkom z okolia. Ambivalenciu sme u nich nezaznamenali. Zaujímajú k televízii 

prevažne neutrálny postoj.  
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Medzi oboma profilmi je pomerne veľká lineárna vzdialenosť (D=1,843), čo 

naznačuje, že konotácie sú vzdialené. Podrobne sme ich už opísali. Štatisticky 

významné rozdiely sme nezaznamenali. Opäť konštatujeme, že skupina s vyššou 

originalitou bola v konotáciách homogénnejšia ako skupina s nižšou originalitou, kde 

boli hodnoty výraznejšie odklonené od priemeru. Priebeh profilu je však pomerne 

analogický (Qr=0,795). 

Na základe vyššie uvádzaných výsledkov môžeme konštatovať, že miera originality 

nie je dostačujúcim indikátorom toho, ako bude subjektívne vnímaná televízia 

u pubescentov, avšak niektoré výsledky naznačujú, že vysokooriginálni pubescenti 

majú skôr neutrálne konotácie a nízko originálni sú v konotáciách ambivalentní.  

 

 Ďalšia analýza sa venovala sledovaniu priemerných profilov subjektívneho 

vnímania pojmu reklama v skupinách s vysokou a nízkou originalitou. Výsledky 

tejto analýzy prezentujeme v tabuľke 32. Vo vnímaní pojmu reklama sa obe skupiny 
zhodli najvýraznejšie. Vzdialenosť medzi oboma profilmi je nízka (D= 1,16), takže 

priemerné skóre jednotlivých položiek adjektív sú i číselne pomerne zhodné. 

Hodnota Q-korelácie je vysoká (Qr = 0,806), čo znamená, že oba komparované 

profily môžeme považovať za podobné (graf 27). Obe skupiny pubescentov: 

s vysokou originalitou aj s nízkou mierou tejto schopnosti, vnímajú reklamu ako 
agresívnu (originálnejší viac: am=5,64 oproti menej originálnym s am=5), ako 
falošnú (podobné rozloženie ako v predchádzajúcom prípade). Výrazná zhoda 

oboch skupín nastala v hodnotení reklamy ako: bezohľadnej, necitlivej, 
zlomyseľnej, nežičlivej, nespravodlivej a drzej. Obe skupiny vnímajú reklamu 

neutrálne v dimenzii: prívetivosť – neprívetivosť. Jemne odlišné sú skupiny 

v hodnotení v dimenzii: mierumilovná – bojovná. Vysoko originálni sú v hodnotení 
reklamy vyhranenejší, vnímajú ju ako bojovnú, zatiaľčo skupina pubescentov 
s nízkym skóre originality ju vníma v tejto dimenzii skôr neutrálne. Štatisticky 

významné rozdiely neboli identifikované. 

Vychádzajúc z vyššie uvedených skutočností môžeme konštatovať, že pubescenti, 

ktorí majú vysoké schopnosti produkovať originálne nápady, sa nelíšia od 

adolescentov s nízkou mierou tejto schopnosti v tom, ako subjektívne vnímajú pojem 

reklama. 
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ZÁVERY 

 
Vo výskume sme identifikovali nasledujúce najdôležitejšie zistenia, pre lepšiu 

orientáciu ich uvádzame v spojitosti s riešenou problémovou úlohou a značne 

redukované. 

1. Ako pubescenti vnímajú médiá (televízia, rozhlas, internet, časopis,  

reklama )*? 

Najpozitívnejšie je vnímaný pojem rozhlas, k reklame a časopisu boli pubescenti 

skúmaného súboru kritickejší.  
Reklamu vnímajú ako falošnú, bezohľadnú, necitlivú, zlomyseľnú, drzú, bojovnú... 

Podobné negatívne konotácie má pre pubescentov i časopis, i keď v tomto prípade 

sa vyskytli aj neutrálne hodnotenia (položka: prívetivosť – neprívetivosť).  

Televízia je vnímaná nie len v negatívnych konotáciách (agresívna, skôr falošná, 

drzá a bojovná) ale sčasti i neutrálne (ohľaduplná – bezohľadná, necitlivá – citlivá, 

zlomyseľná – dobromyseľná, dobroprajná – nežičlivá, nespravodlivá – spravodlivá) 

a v jednom prípade i viac pozitívne (prívetivá). 

• Diferencie a podobnosti medzi pojmami 
Najvýraznejšie diferencie boli zistené medzi pojmami reklama – idol a reklama – 

rozhlas, ako i časopis - idol. Je možné usudzovať, že pubescenti reklamu vnímajú 

kriticky a nehľadajú v nej svoje idoly, ktorým sa chcú podobať. 

Najvýraznejšia podobnosť profilov subjektívneho vnímania pojmov bola zistená 

medzi pojmami rozhlas a idol. Pubescenti vidia v televízii podobné atribúty ako 

vnímajú u svojich idolov. Môžeme sa domnievať, že televízia im poskytuje modely, 

ktoré pubescenti preberajú ako nasledovaniahodné idoly. Naopak tieto (potešiteľne) 

nehľadajú v reklame, ale ani v časopisoch. 

 

2. Aké sú rozdiely vo vnímaní médií (televízia, rozhlas, internet, časopis, 

reklama)*  medzi dievčatami a chlapcami? 

• Dievčatá považujú časopis za falošnejší a nespravodlivejší než chlapci. 

• Dievčatá vnímajú rozhlas ako menej ústupčivý než chlapci, chlapci sú v 

oboch mierne kritickejší resp. rezervovanejší voči rozhlasu než dievčatá: vnímajú ho 

ako menej úprimný a pri položke láskavý – drzý prisudzujú pojmu skôr neutrálne 

konotácie oproti mierne pozitívnym konotáciám u dievčat. 
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• Internet: Pre obe skupiny má pojem internet prevažujúce pozitívne konotácie. 

Vnímajú ho ako dobromyseľný, dobroprajný, prívetivý a spravodlivý. Chlapci internet 

vnímajú ešte pozitívnejšie: ako viac úprimný, a teda informáciám, ktoré z neho 

získajú, budú skôr dôverovať než kriticky hodnotiť. 

• Televízia: neexistujú štatisticky preukazné rozdiely, čo znamená, že dievčatá 

i chlapci vnímajú tento pojem rovnako vo všetkých jeho dimenziách, 

• Reklama má pre chlapcov o niečo negatívnejší “nádych“ než pre dievčatá. 

Podľa zistených údajov sú chlapci voči pojmu reklama kritickejší. Jednoznačná 

zhoda nastala len v jednom prípade: obe skupiny pubescentov sa zhodli v tom, že 

reklamu vnímajú ako falošnú. Vo vnímaní tohto pojmu však bolo zistených aj najviac 

rozdielov medzi oboma skupinami, tieto boli aj štatisticky významné. 

 

3. Líšia sa skupiny pubescentov s vysokou a nízkou sebadôverou vo 

vnímaní médií (televízia, rozhlas, internet, časopis, reklama )*?  

• Skupina s vysokou sebadôverou výrazne vníma časopis ako prívetivý, zatiaľ 

čo skupina s nízkou sebadôverou ho vníma ako neprívetivý.  

• Pubescenti, či už majú sebavedomie nízke alebo vysoké, vnímajú rozhlas ako 

citlivý, žičlivý a spravodlivý. 

• Obe skupiny pojem internet vnímajú ako: agresívny, ale úprimný, bezohľadný, 

necitlivý, ale dobromyseľný, dobroprajný, prívetivý, spravodlivý. 

• Pubescenti s nízkou sebadôverou vnímajú televíziu ako agresívnejšiu, drzejšiu 

a bojovnejšiu než ich vrstovníci zo skupiny s vyššou sebadôverou. 

• Kde má skupina s nízkou sebadôverou  sklon hodnotiť pojem “reklama“ bližšie 
k pozitívnemu pólu, tam je skupina s vysokou sebadôverou kritická a naopak to, čo 

skupina s vysokou sebadôverou vníma ako negatívum, pubescenti s nízkou 

sebadôverou vidia ako pozitívne. Pubescenti s vysokou sebadôverou vnímajú 

reklamu ako nespravodlivú oproti skôr neutrálnemu vnímaniu u pubescentov 

s nízkou sebadôverou. 

 

4.    Líšia sa skupiny pubescentov s vysokou a nízkou vedychtivosťou vo 

vnímaní médií (televízia, rozhlas, internet, časopis, reklama )*? 

• Časopis: V oboch skupinách pubescentov ide o skôr negatívne konotácie. 
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Skupina pubescentov s nízkou vedychtivosťou naproti tomu hodnotí časopis ako 

neprívetivý. Časopis ako zdroj informácií teda nebude týmito pubescentmi 

preferovaný. 

• Skupina pubescentov s nízkou vedychtivosťou vníma pojem rozhlas 

prevažne v negatívnych významoch ako: viac bezohľadný než ohľaduplný, viac 

necitlivý než citlivý a bojovný, nie mierumilovný. Skupina pubescentov s vysokou 

vedychtivosťou má naopak prevažne pozitívne konotácie spojené s pojmom rozhlas, 

vnímajú ho ako neagresívny, úprimný, ohľaduplný, citlivý, dobroprajný, prívetivý, 

spravodlivý a mierumilovný. 

• Skupina s vysokou vedychtivosťou vníma pojem internet skôr pozitívne 

a skupina s nízkou vedychtivosťou vníma tento pojem skôr v negatívnych alebo 

neutrálnych konotáciách. 

• Črta vedychtivosti u pubescentov neovplyvňuje subjektívne vnímanie 

televízie výrazne. 

• Skupina s nízkou vedychtivosťou vníma reklamu výhradne v negatívnych 

konotáciách. Skupina s vysokou vedychtivosťou vníma tento pojem menej radikálne: 

síce tiež v prevažne negatívnych významoch, ale v jednom prípade ide o neutrálne 

(adjektíva dobroprajný – nežičlivý) a v jednom prípade i o pozitívne konotácie 

(reklama je vnímaná ako viac prívetivá než neprívetivá). Marketingová komunikácia, 

a tým i jej súčasť: reklama, majú aj informačnú a vzdelávaciu funkciu, ako uvádza D. 

Pavlů (2004), skupina pubescentov s vyššou vedychtivosťou pravdepodobne 

pozitívne reaguje práve na tento jej aspekt: vidí v nej zdroj informácií. 

 
5.    Líšia sa skupiny pubescentov s vysokou a nízkou kreatívnej predstavivosti 

vo vnímaní médií (televízia, rozhlas, internet, časopis, reklama )*? 

• Skupina s vysokou kreatívnou predstavivosťou vnímala rozhlas ako viac 

bojovný než mierumilovný, skupina s nízkou predstavivosťou ho vnímala v tejto 

položke neutrálne. Skupina s nízkou predstavivosťou vnímala rozhlas výraznejšie 

ako láskavý než skupina s vysokou predstavivosťou. 

• Internet: skupina s nízkou predstavivosťou ho vníma ako ohľaduplný, citlivý, 

dobroprajný, láskavý a mierumilovný. Skupina s vysokou predstavivosťou ho naopak 

vníma v týchto charakteristikách viac neutrálne (žičlivosť – nežičlivosť) až negatívne: 

ako mierne bezohľadný, necitlivý, drzý a bojovný.  
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• V prípade subjektívneho vnímania pojmu televízia sú pubescenti pomerne 

homogénnou skupinou. 

• Obe skupiny vnímajú reklamu ako necitlivú, drzú, agresívnu, bezohľadnú, 

zlomyseľnú a nespravodlivú. Ide všetko o negatívne konotácie. 

 
6.   Líšia sa pubescenti, ktorí majú vysoké schopnosti produkovať originálne 

nápady od adolescentov s nízkou mierou tejto schopnosti: vo vnímaní médií 

(televízia, rozhlas, internet, časopis, reklama)* ? 

• Originálni pubescenti vnímajú časopis o niečo pozitívnejšie v druhej položke 

(úprimný - falošný) a v ôsmej položke: vnímajú ho ako spravodlivý na rozdiel od 

pubescentov s nízkou originalitou, ktorí vidia časopis ako nespravodlivý.  

• Pubescenti s vysokou originalitou vnímajú rozhlas v celkovo pozitívnejších 

konotáciách než pubescenti s nízkou originalitou. Vnímajú rozhlas ako úprimnejší, 

ohľaduplnejší, citlivý, dobromyseľný, dobroprajný a spravodlivý.  Pubescenti s nízkou 

mierou originality vnímajú časopis aj v niektorých negatívnych dimenziách: ako 

bezohľadný, necitlivý, viac zlomyseľný než dobromyseľný a tiež viac nežičlivý než 

žičlivý.  

• Vysoko originálni majú tendenciu vnímať internet ako dobroprajný a prívetivý, 

avšak  nevnímajú ho ako úprimný a ohľaduplný tak, ako majú k takýmto konotáciám 

sklon pubescenti s nízkou originalitou. 

• Pubescenti s nízkou originalitou vnímajú televíziu ako agresívnu, falošnú, 

bezohľadnú, zlomyseľnú, nespravodlivú, drzú a bojovnú, no zároveň však aj ako 

citlivú, prívetivú. Toto vnímanie vykazuje znaky ambivalencie. Originálnejší 

pubescenti sú viac analyzujúci a nepodliehajú natoľko úsudkom z okolia. 

• Vysoko originálni sú v hodnotení reklamy vyhranenejší, vnímajú ju ako 

bojovnú, zatiaľ čo skupina pubescentov s nízkym skóre originality ju vníma v tejto 

dimenzii skôr neutrálne. 

 
Odporúčania 

 

Nazdávame sa, že uvedené výsledky naznačujú, že potreba mediálnej 

výchovy vo vekovej skupine pubescentov je značná. Za jej zavedenie sa prihovárajú 

viacerí odborníci; za všetkých uvedieme aspoň niektorých: Zigler, E. F., Stevenson, 
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M. F. (1993), S. Brečka (1999), V. Turan a M. Bratská (2003, 2004), V. Hochelová  

(2005), J. Satková (2006). Mediálna výchova by sa podľa nami prezentovaných 

zistení mala zamerať na posun smerom k pozitívnejšiemu vnímaniu časopisov ako 

zdrojov informácií a k rozvoju čitateľskej kompetencie (je možné, že zistené 

odmietania časopisu odzrkadľujú aj všeobecnú nechuť pubescentov k čítaniu).  

Pubescenti s nízkou mierou vedychtivosti ho vnímajú len v negatívnych konotáciách 

a javí sa im ako neprívetivý. Dievčatá ho vnímajú ako falošnejší, tu by bolo potrebné 

venovať pozornosť prezentovaniu širšej ponuky časopisov, napr. aj z oblasti vedy, 

prírody, zdravia a iné, pretože pravdepodobne na základe výsledkov sa dievčatá 

venujú len časopisom typu Bravo Gril.  

Pri koncipovaní rozvoja mediálnej gramotnosti je treba brať do úvahy fakt, že 

práve v rozhlase vidia pubescenti najviac možností pre identifikačné zdroje. Je preto 

nevyhnutné, aby sa naučili selektovať a ako zdroje nevnímali len interprétov 

populárnej hudby či moderátorské hviezdičky, ale aj významné osobnosti. Avšak 

preferencia rozhlasu má aj svoje pozitíva: rozvíja obrazotvornosť, fantáziu, 

predstavivosť a sluchovú zložku percepcie. Navrhujeme preto tieto skutočnosti 

zakomponovať do koncepcie edukácie. Je tiež potrebné sa zamerať aj na rozvoj 

pátravého a zvedavého pohľadu na svet, ako i rozvoj tvorivosti. Ako bolo zistené, 

pubescenti s nízkou mierou vedychtivosti vidia rozhlas v negatívnych konotáciách. 

Kompetencie v práci s mediálnymi  informáciami je nevyhnutné rozvíjať aj v súvislosti 

so zistenou výraznou preferenciou internetu (bol vnímaný ako úprimný a skupinou 

málo tvorivých podobne ako skupinou s nízkou predstavivosťou ako ohľaduplný, 

citlivý, dobroprajný, láskavý a mierumilovný!). Ako uvádza D. Kopčanová (2005), má 

to svoje pozitívne vlastnosti, avšak netreba podceňovať aj negatíva, ktoré práca 

s internetom a novými technológiami prináša. Použitie nových technológií môže 

stimulovať druh spoločenskej kultúry, v ktorej vymiznú odlišné individuálne znaky 

a ľudská komunikácia bude značne zjednodušená (vlastný jazyk), čím sa prehĺbi 

priepasť medzi tými, ktorí sa pripoja a tými, ktorí sa nepripoja k uvedeným trendom. 

Je tu i hrozba spustenia akejsi elitej hračky pre tých, ktorí si môžu dovoliť kúpiť 

vybavenie. Umožňuje pubescentom prístup k informáciám a ku komunikácii, ktorá 

môže byť svojimi obsahmi škodlivá alebo neprimeraná ich vývinu, ak nebude 

spracovaná žiaducim spôsobom.  
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Pozitívnym zistením je kritický pohľad pubescentov na reklamu, ten by však 

bolo potrebné ďalej rozvíjať najmä v skupine dievčat, ktoré ju vidia ako dobroprajnú 

a u jednotlivcov s nízkou sebadôverou, ktorí ju vidia skôr v pozitívnom svetle. 

Výsledky tiež naznačili, že je potrebné rozvíjať osobnosť pubescenta komplexne, t.j. 

do edukácie zakomponovať aj rozvoj komunikačných kompetencií, rozvoj osobnosti 

a jej schopností, najmä rozvoj sebadôvery, pátravej zvedavosti, predstavivosti 

a tvorivosti. 

 

 

 460



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
ZOZNAM LITERATÚRY 
ATKINSON, R. L. et. al. 2003. (1995) Psychologie. Praha: Portál, 2003. 776 s. ISBN 80 – 7178-640-3 
BEZ AUTORA. 2006. V počte domácností s internetom sme v EÚ na predposlednom mieste.        
             20.11.2006, dostupné on line na: <http://www.euractiv.sk/informacna-spolocnost/clanok/v-  
             pocte-domacnosti-s-internetom-sme-v-eu-na-predposlednom-mieste> [citované dňa    
             25.11.2006] 
BLATNÝ, OSECKÁ, 1997. Zdroje sebahodnotenia a životná spokojnosť. In: Československá   
            psychologie, 42, 1997. 5, s.385-394. ISSN 0009-062X. 
BREČKA, S. 1999. Mediálna výchova. Heslár mediálnej komunikácie. Zošit 1. Bratislava: Národné  

centrum mediálnej komunikácie, 1999. 52 s.  
CAMPBELL, 1990. Self-Esteem and Clarity of the Self-Concept. In: Journal of Personality and Social  

Psychology. 59, 1990, p. 538–549. 
CAI, X.;  MARKIEWICZ, K. L. 2003. Click here, kids! Advertising practices on popular children’s  

websites. Abstract. Paper to be presented to the annual meeting of International 
Communication Association, San Diego, CA, May 2003. 

CORTEEN R. S. 1986."Television and Deading Skills," In :Tannis Williams (ed.), The Impact of  
Television: A Natural Experiment Involving Three Communities, Academic Press, 1986. 

FANDELOVÁ, E. 1998. Psychologické bariéry a psychológia rizika. In Řehout, V.,  et. al.  Pedagogický  
software ´98. České Budějovice : PF JČU České Budějovice, 1998, s. 199-201. ISBN 80-
85645-30-0.  

FANDELOVÁ, E. 2004. Identita adolescentov a konštrukcia sémantického priestoru. In Zdravie,  
morálka a identita adolescentov. Nitra : FSvaZ UKF Nitra, 2004, s. 289-300. ISBN 80-8050-
787-2. 

FANDELOVÁ, E. 2005 a. Možnosti aplikácie psychosémantických metód v edukácii. In Metody  
výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám. Praha : Komise Rady hl.m. Praha,  
2005, s. 32-37. ISBN 80-902972-8-9.          

FANDELOVÁ, E. 2005 b.Sociálna percepcia pojmu Dobrý človek vo vzťahu k identite adolescentov. In  
Formácia dobrého človeka. Nitra: FF UKF, 2005, s. 59-69. ISBN 80-8050-901-8.         

FANDELOVÁ, E. 2005 c.Vplyv kultúry na kognitívnu reprezentáciu pojmov. In Kultúra - priestor  
interdisciplinárneho myslenia. Nitra: UKF, 2005, s. 302-310. ISBN 80-8050-834-8. 

FANDELOVÁ, E. 2006. Sociálna percwepcia pojmu dobrý človek u adolescentov. In: Michalov, J.(ed.):  
Formácia dobrého človeka. Nitra: FF KEaK, 2006. s.46-55. ISBN 80-8050-948-4. 

FANDELOVÁ, E., ŠRAMOVÁ, B. 2005. Mediálny a multimediálny aspekt detskej kultúry v slovenskej  
spoločnosti. In Stav kultúry pre deti a mládež. Nitra : FF UKF Nitra, 2005, s. 198-207. ISBN 
80-8050-890-9. 

FICHNOVÁ, K. 2004. Odraz masmédií v tvorivých výkonoch predškolákov. In: Fandelová, E. (ed.):   
ACTA NITRIENSIAE 6: recenzovaný zborník FF UKF. Nitra : FF UKF, 2004, s. 5 - 19. ISBN  
80-8050-716-3. 

FICHNOVÁ, SATKOVÁ, 2006. The Attitude to TV Watching and its Influence on the Perception and  
Creativity. In Globalisation Trends in the Media. Newcastle : Cambridge Scholars Press, 2006, 
s. 112-118. ISBN 1-84718-058-2. 

FICHNOVÁ, K., SPÁLOVÁ, L. 2005. Niektoré psychologické aspekty vplyvu masmédií na recipientov  
nižších vekových kategórií. In Pavlú, Dušan et. al. Marketingová komunikace a médiá. Zlín : 
UTB, 2005. s. 93 - 110. ISBN 80-7318-306-4.      

FLAVELL, J. H. et.al. 1985. Cognitive Development. New Jersley: Prectice-Hall.1985. 423 p. ISBN  
0137915756 

GAJDOŠOVÁ, E. 2007. Násilie v školskom prostredí – faktory a náprava. In: Gajdošová, E. (ed.):  
Riešenie porúch žiakov v správaní v škole. Možnosti zvládania agresie a násilia. Bratislava: 
UK FF, 2006. s.17 – 32. ISBN 978-80-89236-17-6. 

GERO, Š. 2005. Premeny obrazového repertoáru detí vplyvom masmédií. In: Stav detskej kultúry  
v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti. Nitra: UKF, 2005, s. 106-114. ISBN 80-8050-890-
9. 

GILES, D.: Media psychology. New Jersley: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 2003.  ISBN  0-8058- 
4049-4.  

HAMRANOVÁ, A. 2003. Problémy šikanovania na základnej škole. In: Šramová, B. (ed): Monografia  
štúdií a príspevkov odborného semináru: Násilie v rodine a škole. Nitra: KPdgPs FSV UKF,  
2003. s. 27-31. ISBN 80-8050-611-6. 

HAMRANOVÁ, A. 2004.Vplyv sociálno - psychologického výcviku na vybrané osobnostné premenné a  
životnú spokojnosť. In Zdravie, morálka a identita adolescentov: zborník vedeckých 
príspevkov. Nitra : FSVaZ UKF, 2004, s. 227-232. ISBN 80-8050-787-2. 

 461



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
HARTL, P., HARTLOVÁ, H. 2005. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2005. 776 s. ISBN 80-7178- 

303-X  
HOCHELOVÁ, V. 2005. Potreba mediálnej výchovy. In Stav kultúry pre deti a mládež. Nitra :  

FF UKF, 2005, s. 181-197. ISBN 80-8050-890-9. 
JANOUŠEK, J., et. al.:  Metody sociální psychologie.Praha: SPN, 1986. 256 s. 
JIRÁK, J. 2005. Násilné obsahy v médiích – významné téma výchovy k životu s médii. In:  

Spoločensko vědní předměty. červen 2005. roč. IV., s. 3-6. ISSN 1214-6811. 
JIRÁK, J., KÖPPLOVÁ, B. 2003. Média a společnost. Praha: Portál, 2003. 207 s. ISBN 80-7178- 

697-7 
JUNG. C. G. 1995. Člověk a duše. Praha: Academia, 1995. 280 s. ISBN  80-200-0543-9 
JURČOVÁ, M. 1984a. Torranceho figurálny test tvorivého myslenia. Praktická časť. Bratislava :  

Psychodiagnostické a didaktické testy, 1984. 134 s. 
JURČOVÁ, M. 1984b. Torranceho figurálny test tvorivého myslenia, forma B : Všeobecná časť.  

Bratislava : Psychodiagnostické a didaktické testy, 1984. 68 s. 
KELEMEN, L. 2001. What They Don't Want You To Know About Television and Videos. In: The  

Trouth about TV.dostupné on - line   
na<http://www.aish.com/societyWork/society/The_Truth_about_Television.asp> (citované dňa 
13.3.2006) 

KICZKOVÁ, Z. 2006. Rodové štúdiá na Slovensku. In: Macháček, L. (ed.) Gender- rodovosť  
v pedagogickom výskume a praxi. Tranva: Katedra pedagogiky FF UCM a Slovenská 
pedagogická spoločnosť pri SAV, 2006. 197 s. ISBN 80-89220-39-8. 

KUBEY, R., CSIKSZENTMIHALYI, M. Television and the Quality of Life: How Viewing Shapes  
Everyday Experience. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1990. 

KHATENA, J., TORRANCE, E. P. 1976. What Kind of Person Are You ? - WKOPAY. [s.l.] : [s.n.],  
1976. 16 p. 

KOPČANOVÁ, D. 2005. Vplyv médií na hodnotové orientácie setí a rodiny. In: Kolesárová, I. (ed.):  
“Rodina na prelome tisícročia“ Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 16.-
17. máj 2005 Bratislava.. Bratislava, Nitra, Prešov : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
FSV Katedra sociológie a Vydavateľstvo Michla Vaška Prešov, 2005, s. 237-245, 784 s. ISBN 
80-8050-914-X. 

KOTRČ, D. 2003. Závislosť od televízie. In: Sarmány-Schuller, I. (ed.): Práca a jej kontexty. Zborník  
príspevkov “Psychologické dni “. Bratislava: SPS pri SAV a Centrum psychologických a 
sociololgických činností, PÚ OU SR, 2003. s. 202-210. ISBN80-88982-75-8. 

KRECH, D., CRUTCHFIELD, R. S., BALLACHEY, E. 1968. Človek v spoločnosti. Bratislava: SAV,  
1968. 632 s. ISBN nemá. 

LANG, G.,  LANG, K. 1981. Mass Communication and Public Opion.: Strategies for Research. In:  
Rosenbrerg, M., Turner, R.H. (eds.) Social Psychology: Sociological Perspectives. New York: 
Basic Books, 1981.  pp. 653-682. (1981) 

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Rozdíly v psychickém vývoji chlapců a dívek. In: Langmeier, J.,  
Krejčířová, D.: Vývojová  psychologie. Praha, Grada Publishing 1998, s. 199-203. 

MACEK, P. 2003. Adolescence. 2. upr. vyd. Praha: Portál, 2003. 144 s. ISBN 80–7178–7. 
MacBETH, T. W. 2001. The Impact of Television: a Canadian Natural Experiment. In: C. McKie, B .D.  

Singer (Eds): Communications in Canadian Society. 5th edition. Toronto: Thomps. Educat. 
Publish., 2001. pp.196-213. 

MARŠÁLOVÁ, L., MIKŠÍK, O., et.al. 1990. Metodológia a metódy psychologického výskumu.  
Bratislava: SPN, 1990. 424 s. ISBN 80-08-00019-8. 

McQUAIL, D.: Úvod od teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. 445 s. ISBN 80-7178-200-9. 
MOSHMAN, D., GLOVER, J. A., BRUNING, R. H.: Developmental Psychology. A Topical Approach.  

Canada, Little, Brown and Company 1987 
OROLÍNOVÁ, M. 2004. Vplyv masmédií na vedomosti o zdravej výžive a na stravovacie návyky detí.   

Trnava: Trnavská univerzita, PF, Virtuálne centrum zdravej výživy,  2004. 14 s. ISBN nemá. 
PAVLŮ, D. 2004. Marketingové komunikace v České republice – na jakém informačním trhu se  

vlastně pohybujeme? In: Pavlů, D.: Marketingové komunikace a firemní strategie. Zlín: 
Univerzita Tomáše bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, 2004. s. 9- 16. ISBN 80-
7318-178-9. 

PLICHTOVÁ, J.:  Metódy sociálnej psychológie zblízka: kvalitatívny a kvantitatívny výskum sociálnych  
reprezentácií. Bratislava: Média, 2002. 325 s. ISBN 80-967525-5-3. 

REIFOVÁ, I. et. al. 2004. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. 328 s. ISBN 80-7178- 
926-7. 

RUNCO, M. A. 1999. Developmental Trends in Creative Abilities and Potentials. In: Runco, M. A.,  

 462



(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
Pritzker, S. R. Encyklopedia of Creativity. Vol. 1, San Diego : Academic Press. p. 537-540. 
ISBN 0-12-227076-2. 

RUSSEL, G. W. 1992. Response of the macho male to viewing a combetent sport. In: Journal of  
Social Behaviour and Personality. Vol. 7, 1992, no. 3, pp. 631-638. 

SATKOVÁ, J. 1999. Ako naučiť študentov učiť sa. In.: Zborník z vedeckej konferencie Medacta 1999.  
Nitra : Slovdidac, 1999. s. 82-85. ISBN 80-967746-4-6. 

SATKOVÁ, J. 2003. Vzťah učiteľa a žiaka na hodinách výtvarnej výchovy. In Slovenské školstvo v  
kontexte eurtópskej integrácie:zborník prednášok z medzinárodnej konferencie. Nitra : ÚTV 
PF UKF v Nitre, 2003, ISBN 80-8050-599-3. 

SATKOVÁ, J. 2006. Médiá ako prostriedok sebavyjadrenia vo výtvarnej tvorbe študentov. In  
(KO)MÉDIÁ: zborník vedecko-odbornej konferencie. Nitra : FF UKF v Nitre, 2006, s. 39. ISBN 
80-8050-967-0. 

SCHULTZ, W. et. al. 2004. Anylýza obsahu mediálních sdělení. Praha: Univerzita Karlova, 2004. 151  
s. ISBN 80-246-0827-8. 

SIGNORIELLI, N., LEARS, M. 1991. A Sourcebook on Children and Television. Westport: CT,  
 Greenwood Press, 1991. p. 199. ISBN 0-313-26642-5. 
SIGNORIELLI, N. 1993. Sex Roles and Stereotyping on Television. Adolescent Medicine: State of the  

Art Reviews, 1993,4(3), 551-562. 
SIMMONS, R. G. ; ROSENBERG, F.; ROSENBERG, M. 1973. Disturbance in the Self- Image at  

Adolescence. In: American Sociological Rewiev. 1973, 5, p. 553-568. 
SLAVÍKOVÁ, N. 2001. Mediálna výchova u nás stále Popoluškou. In: Otázky žurnalistiky 3-4, 2001.  

Slovak Academic Press, s. 291-293. ISSN 0322-7049 
SPÁLOVÁ, L. 2005. Vplyv rozprávky na zvládanie strachu a úzkosti u detí predškolského veku. In  

Stav kultúry pre deti a mládež. Nitra: UKF, 2005, s. 66-72. ISBN 80-8050-890-9. 
ŠRAMOVÁ, B. 2001. Agresivita  a prosociálne správanie. In: Školská psychológia –intervenčné  

programy zamerané na rozvoj osobnosti. Nitra: UKF, 2001. s. 65-79. 
ŠRAMOVÁ, B. 2003. Výchovné spôsoby a tresty uplatňované v rodine. In: Šramová, B. (ed):  

Monografia štúdií a príspevkov odborného semináru: Násilie v rodine a škole. Nitra: KPdgPs 
FSV UKF, 2003. s. 103-131. ISBN 80-8050-611-6. 

ŠRAMOVÁ, 2006. Media and child personalitity. In Globalisation Trends in the Media. London :  
Cambridge Scholars Publishing, 2006, ISBN 1-84718-058-2.  

ŠRAMOVÁ, B. 2007. Osobnosť v procese ontogenézy. Bratislava: Melius, 2007. 168 s. ISBN 978-90- 
969673-0-8. 

ŠRAMOVÁ, B., FANDELOVÁ, E. 2006.Sémantický priestoe a identita adolescentov. In: Blatný, M.,  
Vobořil, D. et.al. (ed.): Sociální procesy a osobnost. Brno: PÚ AV ČR, 2006. s. 388 -394. ISBN  
neuvedené 

ŠRAMOVÁ, B., LAJČIAKOVÁ, P. 2004.The Influence of Multimedia on Moral and Identity  
Development. In 23-rd World Play Conference. Krakow : AP, 2004, ISBN bez. 

STÖRIG, H. J. Malé dějiny filosofie. 7. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2000. ISBN  
80-7192-500-2. 

SZOBIOVÁ, E. 2004. Tvorivosť - od záhady k poznaniu. Bratislava: Stimul, 2004. 371 s.  ISBN 80- 
88982-72-3 

SZOBIOVÁ, E. 2007. Možnosti a limity rozvíjania tvorivosti v súčasnej škole. In: Gajdošová, E. (ed.):  
Riešenie porúch žiakov v správaní v škole. Možnosti zvládania agresie a násilia. Bratislava: 
UK FF, 2006. s. 46 – 62. ISBN 978-80-89236-17-6. 

SZOBIOVÁ, E., FICHNOVÁ, K. 2003. The self - Rating Scale of Procreatively Oriented Personality for  
Nursery School Teachers and Its Relation to Creative Performance. In Studia psychologica. 
2003, roč. 45, č. 4, s. 307 - 321. ISSN 0039-3320. 

ŠUPALOVÁ, J.; KOVÁČ T. 2004. Rodina ako primárny zdroj kvality života detí. In: Džuka, J.:  
Psychologické dimenzie kvality života. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove,  2004. 519s., 
s. 469-477.  ISBN  80-8068-282-8 Umiestnenie Dokument je umiestnený na www 
stránke Univerzitnej knižnice PU http://www.pulib.sk/elpub/FF/Dzuka3/index.htm [29.6.2004]  

TAYLOR, I. A.: A Retrospective View of Creativity investigation. In: Perspectives in Creativity. 
Chicago, Aldine Publishing Company 1975, pp. 1-36. 

TORRANCE, E. P. 1972.  Predictive Validity of the Torrance tests of Creative Thinking. In:  Journal of  
Creative Behavior, 6, 1972, 4, p. 236-262. 

TURAN, V., BRATSKÁ, M. 2003. Využívanie informácií získaných prostredníctvom televízneho  
spravodajstva ako súčasť inforťmálneho vzdelávania v procese kvalitnej prípravy na život a na 
prácu. In: Sarmány-Schuller, I. (ed.): Práca a jej kontexty. Zborník  

 463

http://www.pulib.sk/elpub/FF/Dzuka3/index.htm


(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
príspevkov “Psychologické dni “. Bratislava: SPS pri SAV a Centrum psychologických a 
sociololgických činností, PÚ OU SR, 2003. s. 98-103. ISBN80-88982-75-8. 

TURAN, V.; BRATSKÁ, M. 2004.  Potenciál a limity mediálnej výchovy v systéme neformálneho  
vzdelávania stredoškolákov. In: Džuka, J.: Psychologické dimenzie kvality života. Prešov: 
Prešovská univerzita v Prešove,  2004. 519 s., s.478-489.  ISBN  80-8068-282-8. Dokument je 
umiestnený na www stránke Univerzitnej knižnice PU 
http://www.pulib.sk/elpub/FF/Dzuka3/index.htm [citované 29.6.2004] 

URBÁNEK, T. 2001. Optimální škálování Testu sémantického výběru. In: Zpráva-Psychologický ústav  
AV ČR. Roč. 7. 2001, č. 1. 26 s. ISSN 1211-8818.  

ZABÁKOVÁ, B. 1995. Psychická klíma v nedokončených vetách. In: Zborník 1, medzinárodnej  
konferencie Medacta ´95. Nitra : VŠPg, 1995. s. 49-54. 

ZIGLER, E. F., STEVENSON, M. F. 1993. Children in a Changing World. Development and Social  
    Issues. Instructor´s edition. Pacific Grove, California : Brooks/Cole Publishing Company, 1993.       
     659 p. ISBN 0-534-14239-7. 

ŽEBROWSKA, M. 1976. Vývinová psychológia detí a mládeže. Bratislava: Psychodiagnostické a  
     didaktické testy, 1975. 993 s. 
 
 
Štúdia bola podporená grantom VEGA 1/3675/06. 
 
 
Mgr. Katarína FICHNOVÁ, PhD., sa venuje psychológii tvorivosti a psychológii 
osobnosti, ktoré aplikuje pre potreby masmediálnej a marketingovej komunikácie a 
vedie výcviky tvorivosti. Vo výskumnej oblasti sa zameriava na vplyv médií na vývin 
osobnosti, ako i tvorbou  intervenčných programov a postupov z oblasti stimulácie 
kreativity a mediálnej výchovy. 
 
 
KONTAKT 
Mgr. Fichnová  Katarína, PhD. 
Katedra masmediálnej komunikácie a reklamy 
Filizofická fakulta 
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
ul. Drážovská 4 
Nitra 
949 74  
SR 
kfichnova@ukf.sk
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 464

http://www.pulib.sk/elpub/FF/Dzuka3/index.htm
mailto:kfichnova@ukf.sk


(KO)MÉDIÁ: monografia odborných a vedeckých štúdií 
Kapitola 5: MÉDIÁ, VÝCHOVA A VÝVIN  

 
Príloha 1: Ku kapitole: Masmédiá - ich apercepcia...: Výsledky t-testov 

významnosti rozdielov priemerov subjektívneho vnímania sledovaných 
pojmov. 

 
časopis-
rozhlas 

časopis-
internet 

časopis-
televízia 

časopis-
reklama časopis-idol 

 t-test t-test timko t-test t-test 
agresívny-ústupčivý 1,02677E-06 0,6003508 0,0329871 0,009738184 0,00010348
úprimný-falošný 9,0434E-07 0,0010016 0,5838175 5,43213E-06 4,58171E-09
ohľaduplný-bezohľadný 1,19222E-07 0,0015305 0,0877807 0,324844956 9,41725E-13
necitlivý-citlivý 0,000199725 0,8505573 0,2268152 0,053766507 1,78822E-07
zlomyseľný-
dobromyseľný 5,58409E-05 0,0017139 0,6121092 0,062126707 1,2724E-08
dobroprajný-nežičlivý 0,000692478 0,0011481 0,1747913 0,41371757 5,2924E-08
neprívetivý-prívetivý 0,00206003 0,0502316 0,3007013 0,022427831 1,17184E-06
nespravodlivý-
spravodlivý 2,19016E-05 0,0158236 0,5700781 0,086277779 6,18261E-14
láskavý-drzý 3,17195E-07 0,0098714 0,0788240 0,357995681 1,98305E-09
mierumilovný-bojový 0,077865471 0,2949827 0,2666078 0,084806464 0,842513893

*signifikantné rozdiely sú zvýraznené boldom 
 
pokračovanie prílohy 1: 

rozhlas-
internet 

rozhlas-
televízia 

rozhlas-
reklama rozhlas-idol reklama-idol 

 t-test t-test t-test t-test t-test 
agresívny-ústupčivý 2,89258E-05 2,28716E-12 3,53874E-14 0,22369630 3,03972E-11
úprimný-falošný 6,03070E-02 5,77433E-06 5,65838E-21 0,18215063 1,68444E-23
ohľaduplný-bezohľadný 3,93875E-02 0,000226885 2,48648E-10 0,02024486 5,73132E-16
necitlivý-citlivý 1,13507E-03 0,015257108 8,83341E-09 0,05831420 1,648E-12
zlomyseľný-
dobromyseľný 5,55666E-01 0,000323493 5,05622E-09 0,02473401 3,7114E-13
dobroprajný-nežičlivý 9,82796E-01 0,033688934 5,5433E-05 0,02604563 2,59907E-09
neprívetivý-prívetivý 2,52631E-01 0,042259885 7,13743E-07 0,07365463 6,97419E-11
nespravodlivý-
spravodlivý 8,05493E-02 0,000131012 1,03969E-08 0,00022540 2,7536E-18
láskavý-drzý 1,05825E-02 0,00017829 2,8136E-09 0,06683966 2,26153E-11
mierumilovný-bojový 4,87731E-01 0,004724044 0,000843654 0,10453390 0,21423912

  
pokračovanie prílohy1: 

internet-tv 
internet-
reklama internet-idol 

televízia-
reklama televízia-idol 

 t-test t-test t-test t-test t-test 
agresívny-ústupčivý 0,009960895 0,002525909 0,001400192 0,681365447 1,14898E-09
úprimný-falošný 0,004593559 1,17683E-15 0,001899866 1,52244E-07 3,1326E-08
ohľaduplný-bezohľadný 0,122813151 3,12991E-05 3,18849E-05 0,006428879 1,20018E-08
necitlivý-citlivý 0,347110146 0,049015256 2,39317E-06 0,001823925 5,56181E-05
zlomyseľný-
dobromyseľný 0,006670556 1,31959E-06 0,009718576 0,016559943 9,66484E-08
dobroprajný-nežičlivý 0,041597941 0,000104321 0,036595578 0,033925698 1,80719E-05
neprívetivý-prívetivý 0,364566618 6,43324E-05 0,003287331 0,001494968 0,000143271
nespravodlivý-
spravodlivý 0,052489817 7,48878E-05 2,11915E-07 0,02096876 5,37378E-13
láskavý-drzý 0,314267875 0,000545744 9,64776E-05 0,006749459 9,48819E-07
mierumilovný-bojový 0,034302962 0,007663517 0,294272102 0,509174666 0,477684028
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CAMERA DIGITALA - PREKVAPIVÝ VOUYERIZMUS 
CAMERA DIGITALA - SURPRISING VOUYERISM 

 
Lukasz Wojciechowski 

 
ABSTRAKT: Štúdia pojednáva o dvoch vybraných odlišných trendoch v súčasnej fotografii. Jednom 
okrajovom a sprevádzajúcim fotografiu od je počiatkov až do súčasnosti a je svojráznym vyjadrovacím 
prostriedkom pre fotografov ide o Cameru Obscuru (Pinhole) . Druha línia je verejne dostupná a tvorí 
momentálne hlavný prúd, je to Digitálna fotografia. Autor sa snaží porovnať obidva spôsoby 
fotografovania a pokúša sa prezentovať ich vplyv na konečný výsledok, ale aj vplyv na fotografa a 
fotografovaný objekt.      
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Camera obscura. Digitálna fotografia. Recepcia fotografie. 
 
ABSTRACT: The study focuses on two different trends in contemporary photography. One marginal, 
representing a specific expresive device for photographers that follows the art of photography since its 
beginning – camera obscura (pinhole). The other publicly accesible, representing the main stream – 
digital camera. Author compares both ways of  photography and tries to present its influence not only 
on final result, but also on photographer and his/her object. 
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Obrázok 1: bez názvu, Zdroj: in: Zbigniew Tomaszczuk s. 9 
 
 

“It was the photography 
that revealed the secret of bird-flight 

 and enabled man to take off .“ 
 

Marshall McLuhan    
 

Fotografia je jednou z mladších umeleckých techník. Jej čerstvosť a technický 

progres v kontexte umenia, ale aj civilizácie1 je tým, čo jej poskytuje energiu pre 

                                                 
1 Gutenberg break between the Middle Ages and the Renaissance. Photography was almost as 
decisive in making the break between mere mechanical indrustrialism  and the graphic age of 
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rýchle a časté metamorfózy. Tie sú markantne viditeľné a nepopierateľne 

najpoužívanejšie ako „emocionálna cestička vedľa cesty životom“2. Je to paralelná 

cesta, známa, ale pritom odlišná. Ako každá možnosť náhľadu/nadhľadu z odstupu a 

inej perspektívy má príchuť objavovania. Odizolovaný jednotný moment skutočnosti, 

obrátený a dupľovaný obraz sveta prezentuje svoju predlohu v ešte viac tajuplnom 

svetle.  

Základným kameňom pre vznik fotografie je princíp geometrického zobrazenia 

trojrozmernej skutočnosti na dvojrozmerný fotocitlivý podklad. Samotný jav je 

samozrejme, javom prvotným, pravdepodobne známym už od čias staroveku. 

Súčasnosť spravila z neho mechanické náradie s konkrétnymi funkciami – 

fotografický pristroj3. Možno už praveký človek zbadal obraz krajiny premietnutý na 

stenu jaskyne cez dierku v koži, ktorá zacláňala vchod do jaskyne. Ako jeden z 

prvých o tomto optickom jave hovorí Aristoteles. Fotografia prešla v čase svojej 

existencie viacerými premenami a štádiami. Od samého začiatku to boli náhodné 

experimenty nadšených amatérov. Časom, po vyriešení niektorých opticko-fyzikálno-

chemických a technických otázok, sa fotografia presunula do pozície komerčného 

remesla.  

  Posledných niekoľko rokov veľa fotografov/fotografikov sa opäť vracia k tzv. 

Camere Obscure4 (tmavá komora). Viacerých určite prekvapí skutočnosť, že najlepší 

fotoobjektív nemá tak veľkú rozlíšiteľnosť, ako obyčajná dierka na jeho mieste.  

Samozrejme, vzhľadom na korpuskulárny a vlnový charakter svetla treba vykonať 

výpočty veľkosti a vzdialenosti. Môžu slúžiť na lepšie využitie bi-opozitných 

výrazových prostriedkov, akými pôsobí na diváka fotografia. Ako napríklad ostrosť –

neostrosť, statické – dynamické, subjektívne – objektívne a pod. 

Návrat k tejto archaickej technológii a jej poetike5 je odmietavou reakciou na 

modernú rafinovanú digitálnu technológiu súčasnej fotografie. Pozícia opozície proti 

štandardnému videniu nanútenému konštrukciou súčasných fotoaparátov (aj/najmä 

                                                                                                                                                         
elektronic man. McLuhan M.: Understanding media, the Extensions of Man. Mentor Book. New York, 
1964. s. 318 str.171 
2 Gołaszewska M.: Estetyka współczesności, 1 vyd., 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków. str. 262, ISBN 83-233-1500-0 s. 205 
3 Pôvodne camera obscura slúžila najmä ako maliarska pomôcka pri určovaní perspektívy tak dôležitej 
pre renesanciu a nasledovné obdobia.  
4 (tmavá komora) Názov tomuto javu dal v roku 1604 Johannes Kepler (1571 - 1630), ktorý je doteraz 
legitímny. 
5 Hovoriac o archaickej technológii nezabúdajme, že na tomto princípe fotografia funguje doteraz. V 
súčasnosti nastal posun, prípadné „chyby” alebo fyzikálno-opticko-chemické javy môže autor využiť vo 
svoj prospech.     
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digitálnych). Na druhej strane a o nič menej je autorskou snahou nájsť svoj originálny 

autorský výraz6. Obrazy tak vznikajúce, sú charakteristické maximálnou hĺbkou 

ostrosti všetkých plánov. Presnejšie povedané, neexistuje v tomto prípade hĺbka 

ostrosti, keďže nemáme mierky. Ostrosť sa začína od okrajov dierky až po posledný 

plán. V ľudskom zraku sa vytvára špecifická obrazová estetika, kde sám prijímateľ sa 

intenzívnejšie stáva účastníkom predstavenia a nachádza sa akoby vo vnútri 

fotografovaného obrazu.  

Zaujímavým momentom je prvok prekvapenia spojený s emóciami, ktorý je v 

prípade digitálnej fotografie zredukovaný takmer na nulu (a jednotky). S camerou 

obscurou je fotograf v dvojexpozícii slepca a demiurga. Ľudia a predmety 

deformovaným tieňom sa premietajú na jej stenách. Takýto fotografický svet je 

takisto falošný ako tiene v Platónovej jaskyni, ale je zároveň hmatateľný a pravdivý, 

ako tzv. materiálne bytie. Tajuplnosť celého javu sa podobá groteske. Fantázia a 

podivnosť umožňujú až do konca zaznamenať neznámy  a nepredvídateľný vizuálny 

proces vzniku obrazov. Pri fotografovaní Camerou obscurou odovzdávame tvorbu 

zákonitostiam svetla, viac sa sústreďujeme na intuitívnosť. Možno to je práve 

moment, ktorý ju spája s amatérskym fotením, pri ktorom sa používateľ spolieha na 

nuly a jednotky. Digitálna fotografia nás učí nemyslieť na záber, kompozíciu, farebné 

riešenie a pod. Všetko sa dá zotrieť alebo ešte horšie, upraviť. 

 Pri camere obscure okrem vzrušenia spojeného s prekvapivosťou 

odhaľujúcou sa postupom času je prítomný pocit vouyerizmu. Tak ako cez kľúčovú 

dierku či pootvorene dvere sa to deje cez štrbinu objektívu camery obscury7. Ak v 

prípade camery obscury a jej nenápadnej konštrukčnej povahy8 môžeme hovoriť 

o vouyerizme, pri fotoaparáte v klasickom ponímaní môžeme hovoriť 

o exhibicionizme. Pozorovaný objekt, vedomý si prítomnosti fotoaparátu, zvádza nič 

netušiaceho fotografa – pozorovateľa. 

                                                 
6 Najsilnejšie tendencie spojené s camerou oscurou existujú v akademických strediskách, keďže môžu 
predstavovať inšpiráciu v didaktickom procese. Napr. v rámci workshopu Profile 94´ študenti z 
Bratislavy použili ako tmavú komoru izbu, v ktorej bývali. 
7 Okrem „objektívov” vo forme dierok existujú experimenty s pozdĺžnymi škárami, vo forme kríža a 
možno aj kľúčovej dierky.  
8 Samozrejme, hovoríme o tých, ktoré sú konštruované z plechoviek, škatuliek, čajníkov, poštových 
zásielok a pod. Nie ako sme mali možnosť sa stretnúť s camerou obscurou pred pár rokmi v rámci 
Divadelnej Nitry. 
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Ďalším stavbotvorným prvkom je čas, ktorý je v tomto prípade tvorivým, 

aktívnym účastníkom podieľajúcim sa na akcii9. Digitálna technológia sa snaží 

hekticky skracovať celý fotografický proces na maximum. Týka sa to doby expozície 

aj do niekoľkých stotín sekundy, dosahujúc tak formu realistického a vďaka blesku 

expresionistického modusu. Zásluhou dlhých časov nasvecovania, v prípade Camery 

obscury  od niekoľkých sekúnd až po niekoľko hodín, dní10 alebo mesiacov11, 

vznikajú fatálne alebo subjektom nekontrolované impresionistické diela s nádychom 

kubizmu či surrealizmu. Dlhým časom predmety a obrazy reality splývajú a 

prekrývajú sa, tvoriac tak viacnásobnú perspektívu priestoru. Nemáme konkrétne  

postavy, nemáme človeka ale fantóma, život, pominuteľnosť atď. 

Nezabúdajme, že okrem spomínanej prekvapivosti výsledku pri neúčastí 

„autora“ existujú umelecké projekty, v ktorých autor je vnútri celého diania a 

čiastočne ovláda tvorivý proces12. Následne je tu možnosť konštruovania 

neopakovateľného vlastného jazyka cez tvorbu kamery podľa vlastného projektu13. 

Práve oni, a nie kamera, dávajú obrazu formu. Autori často prerábajú nekonvenčné 

prístroje14 na cameru obscuru, pričom kladú dôraz nie na výsledok, ale na samotný 

konceptuálny akčný proces vzniku fotografie. Poukazujú na jednoduchosť získania 

fotografie a v dôsledku toho skĺzavajú do banalít a schematizmu, podobne ako v 

prípade straty elitárnosti fotografie ako takej. Takáto forma nám nedovoľuje zabudnúť 

na silu a zodpovednosť, ktorá je v každej forme reprodukovania skutočnosti.  

 

 

 
 

                                                 
9 Projekt, ktorý možno charakterizovať ako umenie komunikácie, je tvorba Mareka Poźniaka i 
Przemyslawa Zajferta z roku 1999. Prvý autor vyhotovil sedem fotografií v Berlíne. Druhý na 
ostávajúcu plochu svetlocitlivého materiálu spravil fotografie v Stuttgarte, spájajúc tak prenikajúce 
subjektívne obrazy dvoch autorov v jeden.   
10 Projekt Angličana Stevena Pippina s názvom „Negative perspektive”, ktorý v roku 1995 nasvetľoval 
interiér galérie Centrum Sztuki Wspólczesnej vo Varšave 144 hodín, alebo Ivica Kiš, ktorá v Bratislave 
realizovala jednodňovu expozíciu. Či nový fotograficky žáner pod názvom „mail art”, ktorý využívajú 
napr. Thomas Bachler alebo Marek Noniewicz. Táto forma sa zakladá na umiestňovaní v poštových 
balíkoch fotocitlivého materiálu, ktorý cestou zaznamenáva cestu z pošty na uvedenú adresu.  
11 Koncepčný projekt „Solaris“, ktorý trvá opakovanie niekoľko mesiacov a je verejne prístupný pre 
záujemcov na internete http://free.art.pl/solaris. 
12 Projekty Krzysztofa Baranowskeho, Izy Królik „Autoportet kamery i wlasny” alebo už spomínaného 
Marka Noniewicza „Autoportret” 
13 Niektoré konštrukcie sú natoľko krkolomné, že sa samofotografujú.  
14 Kreatívnym vtipom v tomto smere prezentuje sa Jo Bobocka, ktorý konzervou po šunke fotografoval 
ošípané v zoo, skrinkou po nábojoch tank, škatuľkou po paste od topánok topánky. Pinhole Journal, 
Vol. 8#2, august 1992 
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Obrázok 2: bez názvu, Katarzyna Majak in: Zbigniew Tomaszczuk s. 117  
 

Samozrejme, týka sa to aj digitálnej fotografie, ktorá, ako som už spomínal, učí 

fotografa nemyslieť, spoliehať sa na techniku alebo na cítenie niekoho cudzieho. Nie 

je to možné povedať v prípade vytvárania obrazov pomocou tzv. manuálnych 

nastavení, kde je nevyhnutná odborná a tvorivá pripravenosť fotografa. Fotograf v 

tomto prípade musí byť poddaný iniciácii a akceptovať rituály výrazových 

prostriedkov fotografie výberom výrezu, nastavovania ostrosti, času či clony.  
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Obrázok 3: bez názvu, Ewa Martyniszyn. Zdroj in: Zbigniew Tomaszczuk s. 119 
 

 

 

V prípade digitálneho fotografovania fotografujúci je zvádzaný technikou a 

netrpezlivo sa sústreďuje na to, čo zaznamenal na displeji, pričom vedľa neho v tom 

istom čase prechádza ďalší moment, resp. vníma skutočnosť prostredníctvom 

spoľahlivého fotoaparátu, ktorý ho nesklame, keď v pokojnom domácom prostredí si 

konečne premietne a vychutná dovolenku. Dobrým príkladom je funkcia moderného 

fotoaparátu pod názvom AF15, na ktorú sa prenáša zodpovednosť a celá invencia 

tvorby. Fotoaparát je tak akoby predĺžením ľudského organizmu.  

                                                 
15 auto focus – automatické zameriavanie/zaostrovanie 
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Takéto technické suplovanie je ťažko neakceptovať a nevyužiť, či dokonca sa 

zbaviť. Súčasná moderná digitálna technológia vytvára fotografické obrazy 

realistickejšie, než je skutočná realita. Výrazným dokladom toho je súčasná reklamná 

fotografia, ktorá manipuluje s prijímateľom podľa potreby. Fotografia ako médium, 

ktoré sa považuje za odraz/obraz reality, je úspešne deformované  cez deformácie. 

V prípade spomínanej reklamnej fotografie môžeme hovoriť o dokonalej retuši, ktorá 

nám sprostredkúva obraz makrosveta tak, ako tvorcovia tejto fotografie chcú, aby 

recipient ho vnímal a akceptoval ako vlastný a sebe blízky. Na technicky 

uskutočňovaných fotografiách vidíme to, čo je nevyhnutné. Pritom všetkom je na nich 

príliš skutočného až toľko, že sa to už nezdá byť pravdou. Digitálne obrazy  sú 

hyperrealistickejšie. Najnovšie prístroje pracujú so simuláciou, kde medzi susediace 

pixele implikujú priemer susedných, čo zväčšuje reálny obraz bez zdanlivej straty 

ostrosti a prípadnému objaveniu sa pixelizácie. Na druhej strane takáto technológia 

zmäkčuje ostré a mäkké hrany. „Realita se stane závratným přeludem exaktnosti, 

která se vytratí v nekonečném opakování.“16

 

Fotografia, tak ako iné žánre umenia, či už ide o dvojrozmerné alebo troj či- 

štvorrozmerné artefakty, sa hľadá a bude sa hľadať v kontexte civilizácie a jej 

symbiotických zmien pod vplyvom vývoja spoločnosti. Momentálny každodenný 

technický vývoj ponúka viac kreatívnogénnych možností, ktoré natoľko menia náš 

modus vnímania, že na hyperealistických obrazoch sme zaťahovaní do hlbín pórov 

kože. Táto tendencia a obraz už nie sú prekvapivé a vzrušujúce, ako ten najslabší 

vánok tajomstva či jednoduchej „nenormálnosti“. Maximálny hyperrealizmus nie je 

surrealizmom. Preto, ako som spomínal, jednou z ciest úniku je deformácia „nudnej“ 

skutočnosti. 

 

 

 

                                                 
16 Baudrillard J.: O svádění, Votobia 1996, Olomouc. S. 38 ISBN 80-7198-078-1  
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MODERNÁ NEOSOBNÁ INTERAKTIVITA VERZUS ZABÚDANÁ 

OSOBNÁ INTERAKCIA V KONTEXTE (REČOVEJ) KOMUNIKÁCIE 
V CUDZOM JAZYKU 

MODERN IMPERSONAL INTERACTIVITY VERSUS NEGLECTED PERSONAL INTERACTION IN 
THE CONTEXT OF ORAL COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE 

 
Jana Bírová, Martin Bíro 

 
 

ABSTRAKT: V príspevku sa zaoberáme  zásadnými odlišnosťami medzi interaktivitou a interakciou, 
termíny často je zamieňané v kontexte vyučovania cudzieho jazyka. V príspevku sa taktiež hovorí o 
aspektech, ako komunikácia, pre a proti týchto dvoch elementov a i. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Interaktivita. Interakcia. Komunikácia. Vyučovanie a učenie sa cudzieho jazyka. 
 
ABSTRACT: The paper deals with the crucial differences between the interactivity and the interaction 
in foreign language teaching. Some other aspects like communication, advantages and disadvantages 
of two mentionned elements are being designed. 
 
KEY WORDS: Interactivity. Interaction. Communication. Foreign Language Teaching And Learning. 
 
 
     Hoci je v dnešných dňoch interaktivita považovaná za moderný motivačný 

element vo výučbe cudzieho jazyka, je otázne, či jej praktizovanie je efektívne 

v dosahovaní primárneho cieľa – (rečovej) komunikácie. 

     Cieľom tohto príspevku je poukázať na rôzne plusy a mínusy, výhody či 

nevýhody, protiklady, definície a črty dvoch motivačných elementov a ich efektivitu vo 

výučbe cudzieho jazyka: moderného elementu – interaktivity a tradičného elementu – 

interakcie. 

 

     Súčasný trh učebného materiálu cudzích jazykov demonštruje, že sa predávajú 

učebnice s interaktívnymi cvičeniami. Ak učebnica nemá napr. interaktívne CD alebo 

DVD, je považovaná za staromódnu, tradičnú a takú, za ktorú sa neoplatí 

zainvestovať. Preto si s veľkou istotou učiaci sa vyberá tú, ktorá sa mu zdá formálne 

prepracovanejšia a o ktorej si myslí, že s ňou bude mať väčší úspech. A tak 

mnohokrát si vyberá učebnicu interaktívnu, a nie interakčnú. Zabúda na svoj prvotný 

cieľ, ktorý si stanovil bez akýchkoľvek odborných rád – vedieť sa dorozumieť. 

 

     Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a podľa mnohých 

renomovaných didaktikov, metodikov či učiteľov CJ, ako aj podľa samotných učiacich 

sa laikov základom učenia sa cudzieho jazyka je snaha dohovoriť sa. Preskúmajme, 
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čo tento obyčajný pojem znamená v didakticko-metodickej terminológii vyučovania 

cudzieho jazyka.  

 

 

INTERAKCIA 
 

    Pri tzv. dohováraní sa v cudzom jazyku odborníci prikladajú dôraz na pojem 

„interakcia“. A. Malamah – Thomas (1987, s. 3 – 8) hovorí, že interakcia je taká 

reakcia študenta (študentov) na to, čo hovorí učiteľ, ktorá sa následne stáva akciou 

evokujúcou ďalšiu reakciu učiteľa, ktorá zasa ovplyvní jeho neskoršiu „akciu“. Ďalej 

tvrdí, že ak je v triede, kde sa vyučuje cudzí jazyk, namiesto interakcie len nejaká 

akcia a reakcia medzi učiteľom a učiacim sa, nemôže tam byť komunikácia. 

Komunikácia sa môže odohrávať efektívne iba vtedy, ak je medzi dvoma stranami 

spolupráca na interakcii. 

    G. Brown a G. Yule (1989, s. 3) podrobne uvedené v monografii D. Nunana (1989, 

s. 27) vykresľujú základný rozdiel medzi dvoma jazykovými funkciami: tranzakčnou 

funkciou (funkcia na sprostredkovávanie informácií podľa referenčného rámca pre 

jazyky ide o mediáciu) a interakčnou funkciou, v ktorej je prvotným cieľom udržať 

sociálny vzťah medzi komunikujúcimi. 

     S. Pokrivčáková (2005, str. 25) hovorí, že „nie je možné vytrhnúť rečovú 

komunikáciu z prostredia, do ktorého je začlenená a nie je možné ju vnímať bez 

ohľadu na situáciu, v ktorej prebieha. Hovoriaci sa zvyčajne navzájom počujú a vidia 

a môžu tak bezprostredne reagovať na svoje prehovory. ... hovoriaci tak môže 

z verbálnych a neverbálnych reakcií partnera získavať v reálnom čase informácie 

o tom, či je počúvaný a správne pochopený“. 

     Belgickí odborníci na rečovú komunikáciu vo francúzskom jazyku B. Kervyn a V. 

Giroul (2001, s. 6 – 7) píšu vo svojom článku, že na rozdiel od písania, hovorenie nás 

vloží do priameho vzťahu s percipientom. Dvaja alebo viacerí účastníci vzájomne na 

seba pôsobia v danej situácii, berúc do úvahy ich identity, odlišnosti, zhody. Ako 

výsledok týchto interakcií sa pokladajú niektoré rečové prerušenia, kolízie alebo 

konflikty. Všetky interakcie sa realizujú na základe jazykového systému (lexika, 

morfológia, syntax) a neverbálnej a paraverbálnej komunikácii (mimika, gestá, 

pohyby, pohľady, vzdialenosť, hlas, intonácia, prízvuky), ktoré prinášajú zmysel do 
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komunikácie a od ktorých sa ostatní účastníci odrážajú, a tak spolupracujú na 

efektívnej interakcii – komunikujú.  

     O. Škvareninová (1994, s. 7) definuje duplexné sprostredkovanie informácií 

(interakciu) ako obojsmerný prenos od účastníka A smerom k účastníkovi B 

a súčasne aj spätne (telefonický rozhovor a rozhovor ľudí pri jednote miesta a času). 

Komunikantov pritom diferencuje tak, že jeden z nich má úlohu emitenta 

(odosielateľa) a druhý percipienta (prijímateľa) informácie.  

Vzhľadom na proces interakcie je každý z nich emitent aj percipient. 

     O interakcii v triede ako súčasti komunikatívneho prístupu vo vyučovaní cudzieho 

jazyka píše svoju odbornú dizertačnú prácu aj E. Švarbová (2003). 

 

     Najčastejšie sa rozpráva o interakcii medzi učiacim sa a učiteľom (výučbová 

interakcia). Pri dobrom vyučovacom pláne s výberom dobrých vyučovacích techník 

a aktivít pod vedením učiteľa sa môže efektívne odohrávať aj interakcia medzi 

učiacim sa a učiacim sa (nácviková interakcia). Za tretiu, a to konečnú interakciu sa 

považuje interakcia medzi učiacim sa a rodeným hovoriacim (autentická interakcia).  

     Všetky tri sa realizujú s chybami, najčastejšie lingvistickými, ktoré sú 

bezprostredne späté s komunikáciou a bez ktorých by komunikácia nebola 

komunikáciou. S. Pokrivčáková (2005, s. 25)  potvrdzuje vo svojej monografii, že 

„komunikácia v ústnej forme je veľmi zložitý proces, ktorý má svoju dynamiku, vysokú 

mieru neurčitosti, spontánnosti a improvizácie, s ktorými súvisí častý výskyt chýb 

a rečových defektov“. Pozri tiež O. Škvareninová (1994, s. 27 – 29).   

 

 

INTERAKTIVITA 
 

Čo sa deje, ak učiaci sa „komunikuje“ s interaktívnym učebným materiálom ? 

     Skôr než si rozoberieme funkciu a cieľ používania interaktívneho učebného 

materiálu, definujme si pojem „interaktivita“ ako taký. 

     Vo francúzskom výkladovom slovníku je termín „interaktivita“ vysvetlený v dvoch 

zmysloch : 

     Prvý vychádza z oblasti informatiky: výmena informácií medzi používateľom 

informačného systému a stroja – počítača. 

     Druhý význam sa odvoláva na to, čo „má charakter interaktívneho média“. 
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     V ďalšom výkladovom elektronickom slovníku (www.cours.polymtl.ca) sa 

interaktivita definuje ako vlastnosť nejakej informačnej aplikácie, ktorá umožňuje 

vzájomne pracovať (interagir) so systémom, a tým spúšťať rôzne akcie: 

premiestňovať, spustiť videonahrávku, otvoriť súbor alebo odpovedať na otázky 

v cvičeniach či testoch  atď. 

 

     Web stránka encyklopédie wikipedia hovorí, že interaktivita v oblasti informatiky je 

sestra re-aktivity a non-interaktivity, pričom non-interaktivita je definovaná ako 

technika, kde odkaz informácie nesúvisí s pôvodnými odkazmi. Re-aktivita je len 

spätnou väzbou na jeden pôvodný odkaz. A interaktivita je technika, ktorá spája 

pôvodné a odvodené odkazy a prepája tak všetky dané informácie.  

„Interactivity: the extent to which something is interactive, the extent to which 

a computer program and human being may have a dialog“. A že „ in the fields of 

information science, communication and industrial design, there are three levels :  

- noninteractive, when a message is not related to previous messages;  

- reactive, when a message is related only to one immediately previous message; 

and interactive, when a message is related to a number of previous messages 

exchanged, and to the relation of these messages to the messages preceding them“  

     Didakticko-metodická interaktivita vo vyučovaní cudzieho jazyka je potom taká 

vyučovacia technika, ktorou sa študent učí cudzí jazyk. Používa pritom internet, CD-

rom, DVD-rom alebo iné médium, ktorým manipuluje takým spôsobom, že ním 

dosiahne vyriešenie zadania, resp. prepojenie na pôvodné alebo odvodené odkazy, 

dáta a informácie. Interaktívny učebný materiál odpovedá určito, presne 

a jednoznačne. Najčastejšie ide de facto o nácvik  lingvistickej kompetencie, 

jazykovej formy, mechanických alebo drilových zručností, presnosti, jazykového 

nácviku, nie však (rečovej) komunikácie. 
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KOMPARÁCIA EFEKTÍVNEHO VYUŽITIA INTERAKTIVITY A INTERAKCIE VO 

VÝUČBE A V REČOVEJ KOMUNIKÁCII V CUDZOM JAZYKU 

 

KTO s KÝM ? 

     Interaktívna technika učenia sa cudzieho jazyka sa realizuje medzi učiacim sa 

a počítačom. Ide tak o akúsi neosobnú, veľmi striktne zadanú a obmedzenú 

„komunikáciu“, ktorá sa odohráva na báze väčšinou umelovytvorených cvičení 

učiteľom alebo autorom učebného materiálu. 

 

     Interakcia je osobný kontakt a výmena informácií medzi najmenej dvoma 

účastníkmi, ktorí sa podieľajú na komunikačnom procese. Podľa O. Škvareninovej 

(1994, s. 7) každý komunikačný systém sa skladá z dvoch komunikantov A a B, 

súborom dorozumievacích prostriedkov (K), média (M), ktoré informácie prenáša 

a obsahu informácie (O). Ak sú komunikanti (A, B) fyzicky prítomní, odpadá časť M. 

 

     O interakcii a jej osobitej technike – diskusii – hovorí aj J. Waldnerová v odbornom 

príspevku o kognitívnej disonancii (In: Demokratizácia a humanizácia vzdelávania, 

2001, s. 1471 – 1473). E. Švarbová vo svojom odbornom článku o internete vo 

výučbe francúzskeho jazyka (In: Unifos, 2006) a internete v edukačnej praxi 

francúzskeho jazyka (In: Divai, 2006) analyzuje interaktívnu techniku pri výcviku 

tvarov francúzskeho jazyka. (Pozri tiež J. Brešová, In: Compétences nouvelles pour 

une Europe nouvelle, 2005). 

 

KDE ? 

     Zatiaľ čo interakcia sa uskutočňuje medzi účastníkmi v jednote miesta a času 

v danej reálnej situácii, interaktivita, resp. využívanie interaktívneho učebného 

materiálu má vždy svoje umiestnenie za počítačom. Zvyčajne je to miestnosť, v ktorej 

sa nachádza médium (počítač), predmet na sedenie, interaktívny učebný materiál 

a komunikant (učiaci sa). 

     Osobná interakcia sa teda odohráva na rôznych miestach, v rôznom čase, 

s rôznymi ľuďmi, a tak v rôznych situáciách, čo v podstate strojová interaktívna 

komunikácia s počítačom vôbec neumožňuje. Možno by sme mohli namietať, že 

pomocou počítača sa dá autenticky komunikovať s celým svetom. Ak sa však vrátime 
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k stanoveným definíciám, zistíme, že v takomto prípade počítač zastáva úlohu média 

a nie interaktívneho učebného materiálu. 

 

PREČO ? 

     Prečo je pravdepodobne otázka, ktorú by si učiaci sa mali klásť pri voľbe 

učebného materiálu. Našou intenciou nie je študenta odhovoriť od interaktívneho 

učebného materiálu, ale ho voviesť do uvedomenia si niektorých kritických 

argumentov: 

 

1. Interakčné (komunikatívne) učebné pomôcky si vyžadujú participáciu 

viacerých účastníkov, čo zvyšuje kultúrno-sociálne obohatenie komunikantov. 

2. Interaktívne nácvikové učebné pomôcky majú za úlohu precvičiť cieľový jazyk. 

Založené sú na systéme otázka/úloha – odpoveď, čiže spomínaná akcia –

reakcia (A. Malamah – Thomas, 1987). Majú vysoký motivačný charakter, 

pretože podľa študentov sa učenie CJ odohráva netradične – za počítačom.  

3. Ak sa však zahľadíme na učiacich sa CJ vo všeobecnosti, zistíme, že 

interakcia zastáva výsostne vyšší post v rebríčku motivácie: Čo našich 

študentov motivuje viac, ako keď zažijú pocit sebadôvery v úspešnej 

komunikácii ? 

4. Najčastejšie ťažkosti pri dlhodobej práci s počítačom: 

– Bolesti chrbta 

Študent sa posadí za počítač ako za hocijaký iný stôl. Potom sa začne 

nakláňať, predkláňať, hrbiť, predsúvať krk. Chrbát nie je ničím podopretý 

a jednotlivé pohyby spôsobujú bolesť v oblasti celej chrbtice. 

– Spánok 

My všetci sme schopní hľadieť na zábavné či zaujímavé internetové 

stránky celé hodiny. Mnohokrát zabúdame na poňatie času. Sedíme za 

počítačom dlho do noci a ráno máme problém vstať alebo sústrediť sa na 

vyučovaní či v práci. Poobede útlm naoko prechádza a kolobeh zapínania 

počítača znova oživuje.  

– Zrak 

Akonáhle zapneme počítač a uprieme zrak na monitor. Naše oči sa 

sústredia, žmurkajú o päťkrát menej než normálne. Oči široko otvorené sú tak 

vystavované napínaniu a presilovaniu. Následkom toho sú suché a boľavé. 
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– Závislosť a samota 

Počítač zapíname za nejakým zámerom. Nestaňme sa však jeho otrokom, 

od ktorého budeme závislí. Je veľmi ľahké nechať sa „absorbovať“ nejakou 

hrou či už zábavnou, alebo aj zábavno-edukatívnou. Keďže počítač sa 

nachádza najčastejšie v izbe, človek (v našom prípade učiaci sa) sa do nej 

zatvorí. Pracuje so strojom a stáva sa samotárom, z čoho potvrdzujeme, že 

interaktivita je naozaj protikladom interakcie a v dosahovaní komunikatívneho 

cieľa vo vyučovaní CJ veľmi neprispieva. 

5. Interaktivita by mohla byť jednou z techník pri nácviku, alebo precvičovaní si 

učiva. Interakcia by určite nemala chýbať ani pri nácviku ani pri voľnej 

produkcii jazyka. Inými slovami, študent by si mal zvoliť komunikatívny učebný 

materiál, zúčastňovať sa na prípravných hodinách cudzieho jazyka, nadviazať 

kontakt s rodenými hovoriacimi a popri tom si spestriť učenie sa interaktívnym 

prezentačným alebo nácvikovým materiálom. 

 

ZÁVER 
 

   V závere tohto príspevku by sme mohli stručne zhrnúť, že dobrý eklektický výber 

učebných materiálov môže priaznivo stimulovať motiváciu a výkon učiaceho sa, a tak 

ho dobre pripraviť na autentické životné situácie a komunikáciu v nich. 
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BE SOME BODY (ESEJ O JAZYKOVOM SPRÁVANÍ SA V REKLAME) 
BE SOME BODY 

 
Dušan Užák 

 
 
ABSTRAKT: Jazyk reklamy využíva špeciálne zvraty a konštrukcie na upútanie pozornosti 
vyhliadnutého zákazníka. Tento príspevok si všíma niekoľko praktických zaujímavostí na báze  
anglického i slovenského jazyka, ako možný námet masmediálnej komunikácie a jej skúmania. Dôraz 
kladie na tzv. slovné hračky (využívajúce homonymiu=zvukovú podobnosť slov pri ich odlišnom 
význame), ako aj na niektoré iné povšimnutiahodné svojráznosti. 
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Jazyk reklamy. Špeciálne zvraty. Slovné hračky. Formálna atrakcia. 
 
ABSTRACT:  “Advertising Language“ uses special phrases to attract the prospective customer. The 
paper compares some particular usages of language (English & Slovak) to point out their structure and 
message for the benefit of massmedial communication. The emphasis is laid on pun (play upon words, 
exploiting similarity in sound with difference of meaning) plus some other peculiarities occurring here, 
as observed by the author. 
 
KEY WORDS: Advertising Language. Special Phrases. Pun. Formal Attraction.  
 
 

Tento príspevok vznikol náhodou – ba pôsobením viacerých náhod – 

samozrejme, ak  pritom náhoda nie je len povrchom nejakých  underlying zákonitostí. 

Lebo veď, nie je asi náhodné, že žijeme v masmediálnom veku, že sme všetci 

vystavení pôsobeniu reklamy, že postarší jazykár si všíma jazyk(y) tohto veku 

v Európe, že rozmýšľal už dávnejšie prispieť svojráznou kvapkou do mora informácií 

o týchto témach. Možno tiež nie náhodou vzniká publikácia com.media, keďže aj 

kolegovia sa nad tým všetkým zamýšľajú podobne. 

Takže trochu histórie a spomienok: bude to už viac než 10 rokov, čo som si na 

cestách po Slovensku všimol veľký billboard s reklamou firmy Váhostav. Bol to 

pohľad z lietadla na ktorúsi z našich priehrad a pod tým slovná reklama: Váhostav 

neváha. Stavia.  Presne touto syntaxou dvoch jednoduchých viet oddelených 

bodkou. Bolo to pôsobivé. V čom?  Jednak to bol dobre urobený letecký záber 

(myslím, že ponad plece pilota, ale každopádne bolo vidieť aj kus toho lietadla  

A dolu tú priehradu) – to som vnímal ako obyčajný laik. Ďalej tam boli tie vetičky, 

ktoré som vnímal ako trochu viac znalý filológ.  Ich pôsobivosť spočívala v hre so 

slovnými základmi váh- a stav- (a dobre využitej homonymii Váhostav / váhať), ako aj 

v už spomenutej stručnej stavbe viet (lepšie než napr. Váhostav neváha, ALE stavia, 

ba aj Váhostav neváha: stavia, či inak podobne). Zrejme to bola reklamná ponuka 

Váhostavu rôznym stavebným firmám, aby si HO vybrali za spoluinvestora 

A čokoľvek sa medzitým stalo, ten billboard zostal vydarený.  
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 O pár rokov neskôr pri návšteve Dánska som videl podobný reklamný pútač 

(menší než uvedený billboard – vo výške ľudskej postavy na chodníku – ale zato text 

v angličtine). Bol zjavne reklamou na dámsku spodnú bielizeň – ale čo, keď je 

čierna?), lebo na ňom bola vyobrazená mladá dáma v rozopnutých jeansových 

šatách, pod nimi len TÁ spodná bielizeň /čierna/ a text: Be   s o m e  body.  Not  

just   a n y   body.  Rozumie sa, že to body bolo some, čiže dobre tvarované 

a opálené, no a anglický text mal dvojakú logiku: aby mu (neďaleko zábavného parku 

Tivoli v Kodani) rozumela kopa  cudzineckých návštevníkov hlavného mesta, ako aj 

to, že daný pun (play upon words , exploiting similarity in sound with difference of 

meaning)  platí len v angličtine*: some body = nejaké /aj v zmysle značné1, t.j. 

vydarené2/  telo , kým  somebody = niekto /v danom prípade Niekto/... any = 

hocijaké.  Takže, posolstvo/message  =  (Dámy!) BUĎTE NIEKTO/NIEKÝM ! / NIE 

LEN (TAK) HOCIKTO / HOCIKÝM (v našej spodnej bielizni istotne budete – duševne, 

to závisí od telesného, i telesne – do tých doplnkov sa zmestilo naozaj len some2 

body).  

V oboch prípadoch reklamy (slovenskej po slovensky na Slovensku i  

 európskej po anglicky v Dánsku) vytŕča slovná hra s homonymiou (similarity in 

sound with difference of meaning) využitá funkčne na presvedčenie potenciálneho 

zákazníka. Zároveň nám dokazuje (aj nutnosťou zdĺhavého vysvetľovania), že po 

jazykovej stránke majú tieto výtvory blízko k poézii či vtipom, kde vypísanie je 

stručnejšie než opísanie. Možno na ne uplatniť klasickú definíciu poézie napr. od 

ruského kritika Černyševského (1828 – 1889): Čtoby slovam uzko i mysľam široko 

(bylo). 

Zato obsahová stránka a funkčné reklamné využívanie jazykových konštruktov 

je pre nás novšieho dáta a má stále sa rozširujúcu aplikáciu. Ich cieľom nie je 

estetické, ale komerčné posolstvo: nie Aké je to krásne ! (zvolanie),  ALE  Kúpte si  

TO !  (zastretý príkaz). Médiá nás dnes medializujú (vlastne sprostredňujú). Preto je 

dobré všímať si prostredie, kde majú s reklamou a médiami dlhodobejšie skúsenosti. 

To sa týka aj používania jazyka. Slovenčina tu má tiež dobré jazykové 

postrehy/možnosti. **   

Jazykoví odborníci (najmä pedanti z rôznych inštitúcií zaoberajúcich sa 

jazykom) dosť často poukazujú na nesprávne/nespisovné slovné tvary používané 

v reklamách. Pri americkej reklame na známe cigarety značky Winston bol okrem 

iných dlho používaný aj slogan Winston tastes good like a cigarette should. Bolo to 
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ešte pred súčasnými kampaňami proti fajčeniu, takže spomenutí odborníci kritizovali 

hlavne formu (jazykovú) daného sloganu: nemá byť like, ale as (lebo like = ako pri 

faktickej nepodobnosti porovnávaných objektov = vlastne podobne ako, kým as = tak 

ako – t.j. správne). Zdá sa, že to so snahami jazykárov nedopadlo najlepšie, lebo 

anglicky hovoriaci národ húfne používa údajne nesprávne like miesto údajne 

správneho as v konštrukciách typu like I said / a nie as I said (= ako som /už/ 

povedal/a). Písomné použitie hovorového výrazu však viac šokovalo (potvrdzujúc 

klasickú vetu Verba audita latet – litera scripta manet = Povedané sa stráca, 

napísané pretrváva). Reklamári to zjavne vyhrali v súlade s *** - treba len znova 

volať (a zobrazovať): takže reakciou na spomínané pokarhanie bol obrázok dvoch 

cowboyov, z ktorých jeden ponúka druhému winstonky so sloganom ... like ..., ten 

druhý prijíma, no odpovedá ...AS..., načo zasa ten prvý zdupľuje: What do you want 

– good grammar or good cigarettes? A tak cigarety vyhrali nad gramatikou, ako aj 

úzus (živé použitie) nad jazykom (predpísanou normou). Mimochodom v dnešnej 

situácii (31.máj 2006 – Deň bez fajčenia), by sa asi väčšina z nás skôr zaoberala 

dobrou gramatikou než dobrými cigaretami. 

Forma i obsah slov nadobúda v reklame nové využitie, preto aj nový význam, 

takže sa hovorí/píše o jazyku reklamy (advertising language).  V ňom najväčšiu úlohu 

hrá metafora (=skryté prenášanie významu za účelom porovnávania). Práve o nej už 

Aristoteles povedal, že je azda najmocnejšou silou na svete /v dielach Poetika 

a Rétorika/.  Dejiny potvrdzujú rozsiahle po-/zne-/užívanie metafory na presvedčenie 

osloveného (napr. Hitlerov MeinKampf sa nadmerne hemží drsnými metaforami). 

Prenesené významy môžu byť aj unesenými významami a vedenie tak môže byť 

zvedením (seduction – seDuce). V každom prípade je hra so slovami naozaj mocnou 

zbraňou, najmä v masovom meradle a jednostrannej komunikácii.  

 Odborníci na jazyk reklamy si všímajú slová tu používané aj 

z obsahového/funkčného hľadiska. Nazývajú ich lasičky /weasel words – a sú to 

prázdne / významovo vyprázdnené slová, prívlastky, ktoré prakticky negujú 

nasledujúce tvrdenie. Pekný metaforický názov dostali podľa zvyku lasice vyjedať 

vajíčka vtákov nahryznutím a následným vycucnutím vnútra, takže pre náhodného 

pozorovateľa vyzerajú vajíčka akoby nedotknuté. Po bližšom preskúmaní však 

zistíme, že sú duté, bez obsahu – tak sú aj tieto slová bez náležitého obsahu, 

významu. Medzi najčastejšie lasičie slová reklamy patria napr. pomáha (pri), pôsobí, 

osviežuje, ukľudňuje, vyzerá/chutí/vonia; obohatené, posilňujúce, upevňujúce (všetko 
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pri liečivách/nápojoch/potravinách); prakticky (virtually), môže, až (toľko), už (skoro), 

neváhajte, vyskúšajte, urobte (zastupuje rôzne slovesá)... vedeli by sme doplniť 

mnohé zo skúsenosti. 

Nielen slovné výrazy fungujú  obsahovo vyprázdnene: aj syntaktické (či 

logické) vzťahy a štylistické postupy majú tento efekt. Napr. premisa nazvaná voda 

je mokrá / water is wet dovoľuje o inzerovanom výrobku tvrdiť to, čo je pravda 

o každom výrobku tejto kategórie (sem patrí napr. aj tvrdenie o cigaretách značky 

Winston); implikácia no a čo? / so what? je dôsledkom tvrdenia, ktoré síce je 

pravdivé, ale nedáva výrobku žiadnu odlíšiteľnú prednosť, napr. Tento spray by 

poslúžil mužom, NO vyrába sa pre ženy  (tvrdenie patrí aj do širšej kategórie 

vágnych / nejasných tvrdení). Túto nejasnosť môže zadávateľ a prijímateľ reklamy 

interpretovať rôzne: napr. sloganom Najlepší   idú za nami... jednej našej poisťovne 

zjavne chcela táto firma využiť premisu  MY sme iní a jedineční  (= dobre robíte, že 

sa nás držíte), ALE (napriek nadbiehaniu zákazníkovi slovkom najlepší –ďalšia 

vlastnosť vtieravej reklamy) dá sa (kvôli použitiu predložky za = opozitum pred) 
interpretovať aj ako supersebachvála (= MY sme teda pred najlepšími, čiže sme 

supernajlepší ?), čo – mimochodom – skôr odrádza než získava zákazníka. Česi 

tomu hovoria kouzlo  nechtěného  A   ide naozaj o neželaný paradox. Taký sa kedysi 

podaril reklame na ovocné jogurty, ktorá (chtiac pochváliť svoje produkty ako 

mimoriadne zdravé a oživujúce – ďalšia lasička) sebavedome hlásala: Život 

v každom kúsku, AŽ kým zlomyseľná kritika nepriniesla obrázok jogurtu prelezeného 

červíkmi  A  interpretovala život týmto spôsobom. I tak še da – povedali by 

Východniari. Daná reklama bola potom stiahnutá z obehu. 

Časté býva tzv. nedokončené tvrdenie / unfinished claim: Náš produkt vám 

dáva viac !  (viac čoho?) – to zostáva na svojvoľnú interpretáciu. Bez nároku na 

komentár ponúkam logo agentúry SOYAMEDIA (so sídlom v SR i ČR, propagujúca 

napr. aj spomenutý Váhostav): Some men see things as they are and ask why. / 

Others dream things that never were and ask why not. Len vysvetlenie – why = 

prečo (je realita taká aká je) / why not = prečo nie (pokúsiť SA o realizáciu svojich 

snov = vytvoriť to, čo predtým nebolo). What challenge !  

Malá domov... – keď už hovoríme o hre na slová a o médiách: naša 

konferencia a výstava MEDACTA evokuje niečo medicínske, no je to didaktická 

záležitosť (MEDia in DidACTics -  lenže DIDACTu si už predtým rezervovala 

Bratislava – tak preto je to – ako ma informovali kolegovia a organizátori. ALE 
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billboardy propagujúce učebné pomôcky s anglickou verziou ...Teaching aids... 

provokujú k punom typu “All the world is fighting AIDS – why are you teaching 

aids? Samozrejme, aid/s = pomoc, pomôcka/y je výraz omnoho starší než 

akronymum Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (hoci ten je dnes omnoho 

frekventovanejší)  A navyše je vysoko pozitívny: skrýva sa aj v leteckom volaní 

o pomoc -  Mayday, mayday... (náhrada lodného SOS). Pritom Mayday nie je o      

1. máji, Sviatku práce a lásky, ALE ide o typické anglické spracovanie francúzskeho 

Venez m´aider /médé/ = Príďte mi na pomoc... 

Nuž čo – aj také bývajú cesty jazykového správania SA. 

Po týchto ukážkach mi nezostáva iné než zakončiť a zaželať nádejným 

študentom masmediálnej komunikácie pri našej UKF toto: 

Be some/body (and some Mind) = Buďte niekým (telom I dušou)  
 

Váš    Dušan   Užák 

 
POZNÁMKY 
* dánsky:  some = et eller andet  ;  body = legeme, krop;  any =nogen, enhver      
                      somebody = en eller anden, nogen ;   anybody = nogen, hvem, enhver               
**  REKLAMA – NEKLAM MA !, čo je vydarená slovná hra (pun) na zvukovú zhodu okolností. Inak je výraz 
re/klama adaptáciou francúzsko/latinského ré-clamer/re-clamare, čo  
***= znova volať, vyvolávať, dožadovať sa, NO nezabúdajme na susedné nemecké Werbung 
 (a staršie slovenské verbovať).  
 
 
PhDr. Dušan UŽÁK, bývalý člen Katedry cudzích jazykov PF UKF, Anglistiky 
a amerikanistiky FF UKF, spoluzakladateľ Oddelenia európskych štúdií UKF, klasický 
filológ r. k. Teologického seminára Nitra, Bohosloveckej fakulty UK Bratislava. Oblasti 
odborného záujmu: textová analýza, sémantika prirodzených jazykov, semiotika, 
biblické štúdie. Preklady z diel W. Shakespeara, C. Baudelaira, A. Rimbauda, C. 
Morgensterna, S. Petőfiho. 
 
 
KONTAKT 
PhDr. Dušan Užák 
KCJ/angl.jazyk/ PF UKF (emeritus) 
Pedagogická fakulta 
Univerzita Konštantína Filozofa 
Nitra 
949 74  
SR 
dusan.uzak@satronet.sk
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SUMMARY 
 
 

Media are integral part of our lives. Manfred Pütz even characterized our 

society as the „media society“. It is obvious, that media are subject not only for 

relatively new scientific discipline, but they are in the center of interest also for other 

disciplines: sociology, philosophy, communicology, psychology, journalism, 

linguistics, art science, culturology, ethics...  

 

Researchers try to answer lots of questions, including: How is media role in 

our society developing? Has it been changed in recent decade? How society „co-

operates“ with media? What about their „co-existence“? What is the nature of this 

relationship – what about „co-relations“? What collisions appear in this relationship? 

How does mutual „co-education“ works?   

 

This monography is a contribution to help answer these questions. Authors are 

significant specialists not only from Slovakia, but also from abroad. Monography 

offers important information, analysis, researches and viewpoints on the media in 

several branches of research. The work is divided into the six sections.   

 

First section named MEDIA, CULTURE AND SOCIETY is focused on media 

impact to the culture, on new questions of globalization and it’s trends, on the 

viewpoints on the media, on the individual mental representations research, on the 

relationship of reality and media reality, on the manipulation in media and others.  

 

Second section named COEXISTENCE AND COLLISION OF MEDIA pays 

attention to the dynamics and new relationships between genres of journalistic 

communication, which is based on the media space of the internet. It also watches 

increase and activity of the new internet media, basement of their working, their 

propagation abilities, forms and possibilities to publish information. A section brings 

answers on the television series phenomenon, practices used during their creation, 

percipient’s relationship to the television soaps and their influence on the recipients, 

television broadcasting influence on literature and brings an idea, that traditional 
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nature of this relationship is changing, because now it is television what determines 

literal text in various ways.       

 

Another section named PERSONALITY AND/IN MEDIA shows two personality 

types used in various functions and various positions in the mass-media (as 

moderators, publicists, guests, stars etc.). It distinguishes between „real“ persons – 

people with charismatic character and strong social and media abilities and 

„constructed“ persons – artificial products with pre-projected characters, not in the 

harmony with their real basement. In the next part of the section author tries to find 

an answer to the question: what pre-determines elections. She compares 

psychoanalytic approach and acmeology, researching archetypal image of politicians 

in the Latvian election psychology context. There is a phenomenon of collective 

narcissism in the center of attention, corporeism, but also escapism and possible 

searching in the concept of cosmodernity basement.  

  

Fourth section named MEDIA AND MARKETING COMMUNICATION brings 

several contributions. A first one fills the gap on the research field, because it is 

focused on the marketing communication role in the relationship to the human culture 

society, thinks about manipulative side of this type of communication in the 

comparation with real cognitive function of the personal reality. In the connection with 

this reflections some other similar questions appear – for example understanding of 

the educational functions of marketing communication, it’s globalizing role, 

application in the context of the social advertisement etc. The section shows some 

aspects of these global, national and international connections. It is also dealing with 

contemporary marketing and communication strategies, where it is looked for the 

innovation procedures, with help of which the brand could find well modeled position 

on the market (positioning). It is sketching the development from cognitive, 

rationalistic conceptions. From there on is the accent moving to emotions and 

methods, how to evoke the emotions in the relationship with the brand. It is 

describing one of the methods, which has origins in antetypes of visual presentations, 

mythological personalizations and mythological stories. General (trans-cultural) 

efficiency of antetyps is based on common human historical experience, which is 

preserved in the collective unconsciousness. Further under-chapter attends to the 

forms of presenting of woman figure in contemporary advertisement and helps to 
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clarify the stereotypes in advertisement. It also pays attention to the ethics borders in 

advertisement. By crossing of this border the advertisement starts to be unacceptable 

for the recipient. The border is individual and depends on culture, accepted moral 

norms, social status and other attributes that characterize recipient. Although 

contemporary theoretical economical tendency is focused on customer, the movies 

also today prefer own profit to professional, business ethics and advertisement 

represent  just instrument for manipulating of the customer to them. One part of the 

chapter is dealing with the brand as a tool of identification. It considers also new, 

non-traditional aspects of receiving the presented artifacts. It concerns also the 

application of information technologies in the marketing communication. The attention 

is also focused on the field of media education.  

 

Further section is called MEDIA, EDUCATION AND DEVELOPMENT. The 

socializing function of media is in the focus of this section. There is another point of 

view offered for the view on the media communicants, on children as recipients and 

also on children as participant in television programs. It considers their position in the 

communication chain and also their protection in the sense of the Convention on the 

Rights of the Child. It indicates the potentional risks from communicants which could 

cause inhuman and insensible attitude of children. First of all the reality shows often 

does not respect the social face of the children. It also shows positive examples of 

the work with children in media and offers recommendations for the work with 

children in media. It does not avoid the questions of media literacy and necessity of 

developing of the media competences and introduction of media education. It solves 

questions of using media as an instrument for self-expression in painting abilities of 

students and pays attention to several connections between media, painting art and 

creating of paintings. It suggests also potentional use of painting activities in media 

education. Further under-chapter is dedicated to the relationship between media and 

the development of gender stereotypes with the focus on young people.  It follows 

also the research of individual perception of media by children and connection 

between individual connotations and personality marks. According to the research 

results marks of creative personality influence individual perception of media (first of 

all imagination and science hunger), also originality has influence (more positive 

perception of magazines and radio, more negative perception of advertisement etc.). 

The results confirmed that it is necessary to develop whole personality of young 
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people that means incorporate also development of communication competence, 

development of personality and it’s abilities, first of all development of self-

confidence, curiosity, imagination and creativity into the education. The section 

solves also other specific problems. 

 

          Further section, named MEDIA, LANGUAGE AND VISUAL COMMUNICATION 

focuses on verbal, language and artistic visual communication. It follows also the 

artistic work in radio which is connected with actor’s performance as an invariant and 

connecting point of whole dramatic art. Every variance of dramatic arts (radio, movie, 

television) is using this „human constant factor“, connecting it with different holders of 

esthetic information and this way it is built into a unique art variance. Next under-

chapter deals with differences between interactivity and interaction and various 

aspects of verbal communication. One article observes couple of practical 

peculiarities on the base of English and Slovak language, as a possible subject of 

mass-media communication and their research. The accent is laid on the so called 

puns (exploiting homonyms - similarity of words in sound but with different meaning) 

and also several other peculiarities. Next article deals with two different trends in 

contemporary photography and use of photography in mass-media communication. 

 

 As shown, the monography offers broad scale of information and points of 

view. This can be used not just by experts but it could be helpful also for students of 

media studies, culturology or journalism in their orientation and extension of their 

knowledge on the field of media, mass-media studies or marketing communication. 
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