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FRAZEOLOGIZMY V PRINTOVOM SPRAVODAJSTVE 

Gabriela MAGALOVÁ 

Abstrakt 

Tento článok prináša analýzu textov spravodajských útvarov denníkov bulvárneho aj nebulvárneho cha-
rakteru. Všíma si, akú úlohu zohrávajú frazeologizmy v spravodajských útvaroch a ako determinujú text 
svojou expresivitou a emocionalitou. Naznačuje, ako sa novinárske klišé mení v závislosti od spoločen-
ských zmien a ako spravodajský text ovplyvňujú prvky hovorového štýlu. 
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Zmeny, ktoré evidujeme v spoločnosti po roku 1990, sú zmeny celospoločenské a majú 

charakter reťazenia. Niektoré z nich prijímame ako zákonité, na iné pozeráme s nevôľou 
a boli by sme radi, aby v zákonitosti zmien zostala tá či oná oblasť nedotknutá. Zmeny, kto-
ré sa nás bytostne dotýkajú, nie sú vždy krokom vpred, často sú negatívnym dosahom iných 
zmien, ktoré pôvodne sledovali vyššiu – demokratickú formu ľudského jestvovania. Jazyk je 
citlivý seizmograf, ktorý reaguje na všetky podnety a pohyby v spoločnosti, preto sa množia 
hrozivé (a často pravdivé) poznámky o jeho úpadku. Často sa pritom poukazuje na jazyk 
médií, ktorý absorboval mnoho laického, čo bol jav donedávna nevídaný. Aj klasická prin-
tová žurnalistika sa mení. Odborná verejnosť nazvala niektoré zmeny už dávnejšie: hovorí 
o synkréze žánrov, o vzostupe technológií, prieniku anglicizmov, kvantitatívnych a kvalita-
tívnych zmenách, o nových vzťahoch medzi účastníkmi masovej komunikácie (Kralčák, 
2006, s. 132). Tento výpočet sa týka aj veľmi citlivej zložky publicistiky – spravodajstva. 
Treba ho však doplniť ešte o jeden podstatný fakt, ktorý je charakteristický prelínaním jazy-
kových rovín a silným prienikom hovorového štýlu do samotného spravodajstva. Práve 
prienik hovorovosti sa v tomto type textov pociťuje ako stret (napätie) medzi oficiálnym 
a neoficiálnym. Expresívna lexika má v hovorovom štýle svoje dominantné postavenie, ta-
kisto ako frazeologické vyjadrovanie. Výskyt frazeologického slovného materiálu v spravo-
dajstve nie je len módnym trendom printovej žurnalistiky, ktorá čerpá z mnohých štýlo-
vých rovín; je zároveň aj prirodzeným ukazovateľom dobového posunu, ktorý nasycuje 
spravodajstvo témami neoficiálneho charakteru s cieľom priblížiť sa čitateľovi a jeho vkusu. 
(Spravodajstvo spred 20 rokov bolo spravodajstvo o vnútro- či zahraničnopolitickej situácii 
krajín západného a východného bloku, teraz však spravodajstvo prináša širokú škálu tema-
tického materiálu – od tém z oblasti politiky cez šoubiznis až po šport). 

Snahu o zachovanie „čistého“ spravodajského štýlu (tzn. snahu odpovedať na základné 
spravodajské otázky a vyhýbať sa expresívnej lexike a frazeologizmom) majú periodiká ne-
bulvárneho charakteru, no aj tu badať isté zmeny. Tvorcovia napríklad veľmi sofistikovane 
siahajú pri tvorbe titulku po citáciách uvádzaných v úvodzovkách (a ešte častejšie bez nich). 
Tým sa autori správ akoby dištancujú od používanej lexiky (keďže sami nie sú autormi citá-
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tu), pričom však v plnej miere využívajú expresivitu samotných vyjadrení. Správa potom 
z konštrukčného hľadiska nenesie žiaden impulz expresívnosti (hovorovosti) v jazykovej 
rovine, no autor expresívnosť vyvolá voľbou citátového titulku. Takéto titulky potom aj do 
strohej správy s nocionálnou lexikou vnášajú jazykové prvky z viacerých štýlov. 

Bez premiéra to nepôjde, tvrdí Paška (Pravda); Merkelová vie doskočiť ako mačka, Schröder pripomína psa 
(Pravda); Vajnorské dožinky oslávili aj „dondzití“ (Pravda); Šatan: Bučanie v Buffale beriem ako kompli-
ment (Pravda); Fico: Kauzu Malinová potrebuje niekto živiť (Pravda); Veteška: Mečiar je geniálny (Prav-
da); Garda je hanbou Maďarska, hovorí premiér (Pravda); Fico: Návrh SNS je úplná blbosť (Sme). 

Použitím citátu sa dá do spravodajského titulku celkom legálne prepašovať frazeologiz-
mus, expresívum, prirovnanie i hovorové slová. S citátmi v titulku však pracujú aj bulvárne 
médiá. Tam sa jeho funkcia často obohacuje o aspekt reklamného textu. Do citátových titul-
kov sa zapájajú aj okazionálne prostriedky (napríklad fotografie k titulku), ktoré nejazyko-
vými prostriedkami dopĺňajú nevypovedané a zvyšujú napätie. Pripomeňme, že aj to jeden 
z prvkov hovorového štýlu, ktorý voláme situačnosť. Spomínaná vlastnosť dáva hovoriace-
mu možnosť vyjadriť sa neúplne, skratkovito, pretože ráta s tým, že samotná mimojazyková 
okolnosť doplní nevypovedané. 

Vdova po Reinerovi: Takto som si ho priviezla domov! – pod titulkom je obrázok ženy v čiernom, ktorá 
nesie v igelitovej taške urnu s popolom svojho manžela (Nový Čas).  
Sklamaní Levičania: Toto má byť Štefánik... – pod titulkom fotografia sochy M. R. Štefánika, ktorá nezod-
povedá predstavám ľudí, a porovnávacia fotografia, ktorá ho prezentuje ako človeka šarmantného (Nový 
Čas). 

Citátové titulky však nemusia byť vždy nositeľmi expresívnosti na lexikálnej úrovni. 
Často sa stretneme s citátovými titulkami, ktoré odpovedajú na základné spravodajské otáz-
ky a ich citátová forma má iba potvrdiť autentickosť správy. Niekedy sa v takto formulova-
ných titulkoch objaví aj synekdochické vyjadrenie. Stáva sa to vtedy, ak je v texte ako autor 
citátu uverejnená nejaká inštitúcia, krajina alebo nejaká organizácia: 

Bush: Neurobme z Iraku druhý Vietnam (Sme); Predseda súdu: SIS rada sleduje sudcov (Sme); Poliaci: Po-
čas vojny sme prišli o miliardy (Sme); Lavrov: Kosovo a raketový štít vám neprejde (Sme); Fico: Vzor nie sú 
USA (Sme); Trnka: V spise Hedvigy sú chyby (Sme); Valentovič: 30 percent sme lekárom nesľúbili (Prav-
da); Budapešť Ficovi odkázala: Stojíme za Hedvigou (Pravda); Som obetný baránok, bráni sa podozrivý 
z únosu dievčatka (Pravda); Marián Hossa: Z Atlanty neodídem (Pravda); Garda je hanbou Maďarska, ho-
vorí premiér (Pravda); Juščenko: Otrávili ma ruským jedom (Pravda); Fico: Slobodu prejavu krivia médiá 
(Pravda); Londýn: Litvinenkov vrah je v Rusku (Pravda). 

Teória žurnalistických žánrov vyčleňuje správu ako typický žáner, ktorý sa okrem iných 
atribútov vyznačuje nocionálnosťou vyjadrenia. Tento žáner však v súčasnosti absorboval 
množstvo zmien, ktoré sú najviditeľnejšie na úrovni lexiky, a to práve v prenikaní expresív-
nych slov a frazeologizmov. Aj naďalej platí, že spravodajstvo plní predovšetkým informač-
nú funkciu, z čoho vyplývajú aj jeho požiadavky na aktuálnosť, zrozumiteľnosť a jedno-
značnosť. Vplyvom globalizačných tendencií, spoločenských a technologických zmien, kto-
ré vplývajú na jazykovú rovinu písaného a hovoreného slova, však nemožno očakávať, že sa 
aktuálne tendencie, pôsobiace vo všetkých spoločenských oblastiach, spravodajstvu vyhnú. 
Už samotný posun v tematike spravodajstva otvára dostatočný priestor na presun lexikál-
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nych, kompozičných a štylistických zvláštností, ktoré boli typické pre analytické a ešte viac 
pre beletristické žánre, do roviny spravodajstva. Synkréza žánrov znamená aj synkrézu ja-
zyka a vyjadrovacích prostriedkov. Presvedčili sme sa, že frazeologizmy sa etablujú aj do 
jazyka správ periodík s nebulvárnym charakterom, aj keď je ich štatistický výskyt oproti 
bulvárnym periodikám nižší. Tento prienik sa dá ľahko zachytiť v porovnávacích štúdiách 
toho istého denníka s niekoľkoročným posunom. 

Frazeologické útvary v publicistických textoch však treba odlišovať od dobového klišé. 
Frazeologizmus nepodlieha časovosti ani módnosti, v texte plní funkciu obraznosti a aktua-
lizuje text v závislosti od kontextových možností. Klišé je takisto prvok estetizujúci, no pod-
lieha fenoménu časovosti; častým používaním sa stáva čímsi očakávaným, poznaným a pre-
stáva fungovať ako jazykovoštylistická zvláštnosť. Klišéovité alebo trafaretné konštrukcie 
(trafaret, lat. šablóna) sú vlastne ošúchané metafory typické pre istého autora alebo pre istý 
štýl. Vznikajú počas rýchleho koncipovania prehovoru alebo textu. Sú súčasťou publicistic-
kého štýlu, ktorý je charakteristický tým, že sa tu tvoria texty v časovom limite a nútia auto-
rov vyjadrovať sa podľa ustálených vzorcov. Novinárske klišé sa mení, podlieha dobovosti. 
Zvyčajne je to konštrukcia s podstatným menom, ale klišéovité môžu byť aj isté adjektíva 
a verbá. V súčasnosti môžeme v spravodajstve evidovať niekoľko substantív, ktoré evokujú 
použitie trafaretných konštrukcií, uvediem niekoľko: 

prepojenie (vzájomné prepojenie, tajné prepojenie, blízke prepojenie...)  
slovo (rozhodujúce slovo, posledné slovo...)  
téma (horúca téma, háklivá téma...)  
cesta (nastúpiť cestu, vytýčiť si cestu rozvoja, cesta k úspechu...)  
krok (podnikať kroky, prvé kroky, ústretové kroky...)  
rola (nehrať nijakú rolu, byť v roli niekoho...)  
bod (sporný bod, závažný bod)  
tlak (mediálny tlak, stranícky tlak, tlak vlády) 

Ako ošúchané slová môžu často pôsobiť aj isté slovesá, ktoré priam podporujú tvorbu kli-
šéovitých vyjadrení: 

postaviť sa (otvorene sa postaviť, postaviť sa na stranu niekoho, stáť za niekým – niečím),  
figurovať (v správnej rade – v predstavenstve..., figurovať na zozname...)  
zaistiť (zaistiť stabilné zázemie, zaistiť čerpanie, zaistiť vstup...)  
vystúpiť (vystúpiť s požiadavkami, vystúpiť proti návrhu, vystúpiť s návrhom...)  
presadzovať (presadzovať vlastné návrhy, presadzovať nové metódy...)  
bežať – prebiehať (bežia rokovania, prebieha rozprava, prebieha výskum...)  
posilniť (posilniť pozíciu, posilniť rady, posilniť kurz...). 

Takúto funkciu majú aj adjektíva. Použitie klišéovitých adjektív vytvára tak druh „inten-
zifikačných“ frazeologizmov: 

kľúčový (kľúčový človek, kľúčový problém, kľúčové rezorty...)  
prudký (prudký rast cien, prudký nárast kriminality...)  
účinný (účinný prostriedok, účinné opatrenia, účinné kroky...)  
široký (široký záber, široké možnosti...)  
ostrý (ostrý boj, ostrá kritika, ostrá výmena názorov...). 
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Medzi adjektívami, ktoré pôsobia ako intenzifikačný prvok, je väčšina tých, ktoré vy-
zdvihujú pozitívne vlastnosti (mohutný, búrlivý, famózny, veľkolepý, neuveriteľný...). No 
takisto poznáme adjektíva, posilňujúce negatívny ráz výpovede (hanebný, otrasný, zbabra-
ný...). Z novšieho výskumu periodík je zrejmé, že intenzifikačné frazeologizmy – a to hlav-
ne tie, ktoré opisujú najvyššiu mieru intenzifikácie v kladnom či zápornom hodnotení javu 
– sa vyskytujú skôr v spravodajstve bulvárneho charakteru. Nebulvárne denníky pracujú 
s takýmito adjektívami oveľa uvážlivejšie. Aj keď použijú superlatívnu adjektívnu formu, 
málokedy siahajú po elatíve, ktorý intenzitu adjektíva vyjadruje svojskými prostriedkami. 
Elatív je 4. stupeň stupňovania prídavných mien, ktorý najvyššiu možnú mieru adjektíva 
vyjadruje predponami, slovnou deformáciou alebo lexikálnou supletivizáciou. Mnoho ta-
kých príkladov sme našli v Novom Čase a Denníku Plus 1 deň: 

bombastický letný festival; exkluzívny rozhovor; nevídaný úkaz; absolútne bezpečný projekt; nesmierne 
hanbí; bravúrny výkon; prelomový ústupok; otrasný pohľad; škandalózny návrh; nezabudnuteľné predsta-
venie; mimoriadne kuriózny prípad... 

Nejde tu o nijaké nové zistenia. Bulvárna tlač hľadá inšpiráciu „ulicou“ (vyplýva to 
z etymológie samotného slova bulvár), preto si treba uvedomiť, že vyjadrovacie prostriedky 
prebrané z hovorového štýlu sú tu takpovediac bezpríznakové, pre daný element charakte-
ristické. Istá diskrepancia tu nastáva, ak tento element hodnotíme cez prizmu zákonitostí 
publicistického štýlu. V novinovede totiž naďalej fungujú princípy, ktoré vytyčujú isté hra-
nice medzi textami spravodajskými a textami publicistickými. Jeden z dôležitých faktorov je 
tu napríklad výber lexiky, možnosť používania viacvýznamových a expresívnejších slov 
v publicistických žánroch. Publicistika a spravodajstvo sa však líšia aj exponovaním prítom-
nosti/neprítomnosti kvalifikátora osobného postoja pisateľa (Mistrík, 1975, s. 116 – 166). 
Spravodajské žánre sú charakteristické neosobným postojom, majú byť vecné, vyjadrenie 
názorov pisateľa v akejkoľvek forme sa tu hodnotí ako jav jednoznačne neprípustný, pretože 
spravodajstvo má v prvom rade funkciu informatívnu. Ak žurnalista spolu s informáciou 
vyjadrí svoj názor, ide už o publicistiku, nie o spravodajstvo. Bulvárna tlač často toto pravid-
lo ignoruje (čo potvrdzuje známu tézu o synkréze žánrov). Správa ako žáner sa tak vzďaľuje 
čistému spravodajstvu, pretože obsahuje hodnotiaci (názorový) prvok pisateľa, čím sa pribli-
žuje ku komentáru. Komentár však nekladie dôraz na informáciu samotnú, ale na interpre-
táciu faktov. Bulvárna správa sa naoko vzdáva interpretácie, no samotnú správu často uvá-
dza citovo podfarbenou expresívnou zložkou výpovede. Tieto kontaktové expresívne prvky 
majú vzbudiť pozornosť a už v úvode odhaliť postojovosť autora k prinášanej informácii. 

Zabijak mieri na psychiatriu!  
Trenčín – Šokujúce! Peter (23), ktorý podľa polície v máji brutálne zavraždil predavačku Annu Májsku 
(52), možno nebude za svoj čin potrestaný. (Nový Čas, 18. 7. 2007) 

Stovky chlebov v odpade!   
Kozárovce – Neskutočné! na čiernu skládku v Kozárovciach (okr. Levice) niekto vyhodil veľkú kopu chle-
ba, rožkov a ďalších pekárenských výrobkov. (Nový Čas, 20. 6. 2007) 
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Scientológovia idú lanáriť našich študentov!  
Stále nemajú dosť! Po tom, čo sa scientológovia rozložili v žltom stane pred Úradom vlády, kde chcú dva 
týždne presviedčať ľudí o svojej pravde, sme zistili ďalšie šokujúce informácie. (Plus jeden deň, 19. 9. 2007) 

V Bratislave je tak draho ako v Barcelone!  
Bratislava – Fascinujúce! Tohtoročný prehľad konzultačnej agentúry Mercer Human Resource Consulting 
ukázal, že Bratislava je 31. najdrahšie hlavné mesto na svete. (Nový čas, 19. 6. 2007) 

Táto lexikálna iniciácia môže mať niekoľko podôb, no prvoradou úlohou je zaujať svojou 
expresivitou. Dalo by sa povedať, že takéto prvky iniciácie už prestávajú mať funkciu lexi-
kálnu a opakovaním naberajú funkciu znaku, značky, ktorá vám umožní ľahšie identifiko-
vať texty s bulvárnym obsahom. Nemusí to byť len expresivita na lexikálnej úrovni, takisto 
to je expresivita na syntaktickej úrovni (zvolania, výkriky, eliptické hodnotenia, prirodzene, 
často zakončené výkričníkom). Spomínaná iniciácia môže mať niekoľko podôb. V predchá-
dzajúcich ukážkach sme použili príklady na lexikálnu iniciáciu s persuáziou, teda presvied-
čacím a hodnotiacim prvkom (Úžasné! Šťastie v nešťastí! Fantastické! Mal šťastie! Šokujú-
ce!...) Iniciácia však môže mať aj charakter metaforický. Aj tento skrýva prvok hodnotiaci, 
no navyše má aj estetizujúci zámer: 

Cirkus parlament  
Manéž Viery Tomanovej  
Bratislava – Prvotriedny kabaret! Ten chvíľami pripomínal pokus opozície odvolať Vieru Tomanovú. (No-
vý Čas, 5. 9. 2007) 

Šindlerová pochovala Koloseum  
Bratislava – Pýcha a pád! Do bodky sa uplynulý piatok v Hite storočia naplnil text piesne Koloseum, ktoré-
ho autorom je Kamil Peteraj (61). (Nový Čas, 19. 6. 2007) 

Ďalší typ iniciácie skrýva iniciácia s tajomstvom. Prvá veta správy sa tu často inšpiruje 
hovorovým štýlom, nechýbajú v nej frázy a povrávky: 

Polícia hľadá dvoch mužov  
Zlaté Moravce/Komárno – Zmizli a niet po nich ani stopy! Polícia pátra po dvoch nezvestných mužoch. 

Diviaka po naháňačke zastrelili  
Piešťany – Tak toto Piešťanci ešte nevideli! Takmer v centre mesta pobehoval zatúlaný diviak! 

Horúca Linka detskej záchrany  
Košice – Niet nad dobrú radu! „Mám slabšie vysvedčenie, hrozí mi sólová známka...“ (Nový Čas, 19. 6. 
2007) 

S potokom si nevedia rady  
Novosad – Už dosť! Obyvateľom Novosadu pri Trebišove dochádza trpezlivosť pre nečinnosť správcu 
miestneho kanálu. (Nový Čas, 21. 6. 2007) 

Beátka (9) musela prespávať v škole  
Slatina – Vykašľala sa na dcéru! Krkavčia mama (31) zo Slatiny v okrese Levice ráno zaviedla dcéru Beátku 
(9) do školy, viac si však po ňu neprišla. 
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Takto je tunel Sitina zabezpečený  
Bratislava – A je to tu! Zajtra otvoria pod kopcom Sitina po tri a pol roku stavbárskych prác diaľničný tunel 
Sitina. (Nový Čas, 22. 6. 2007) 

Hokejisti Košíc sa potili v snehu  
Štrbské pleso – Tatry im dali zabrať! Hokejisti Košíc spoznali, čo je to poriadna vysokohorská túra. (Nový 
Čas, 22. 6. 2007) 

Tichá vojna  
Konečne sa bude môcť realizovať! Jaroslav Zápala nahradí v spravodajstve Markízy na dva mesiace Patrika 
Švajdu. (Plus jeden deň, 19. 9. 2007) 

Všimnime si, že tento druh iniciácie, ktorý čerpá z frazeologizmov ľudovej proveniencie, 
často pracuje s iróniou. Výskyt irónie – tento nový prvok v spravodajských útvaroch – 
umocňuje prvok subjektivity tvorcu a stáva sa súčasťou implicitných prostriedkov, ktoré 
odhaľujú názorovosť pisateľa (napr. iniciácia s tajomstvom Konečne sa bude môcť realizo-
vať! skrýva v sebe ironizujúci prvok, ktorý špecificky hodnotí súperenie dvoch moderáto-
rov). 

Spravodajstvo 21. storočia hľadá také vyjadrovacie prvky, ktoré aktualizujú publicistické 
stereotypy. Rozšíril sa diapazón vyjadrovacích prostriedkov o prvky hovorového štýlu, ne-
týka sa to však len jazykových prostriedkov. Tvorcovia preberajú všetky charakteristické 
prvky tohto štýlu, aby narušili, resp. zrušili oficiálnosť vyjadrenia subjektívnymi emocio-
nálnymi iniciáciami, ktoré nútia percipienta prijať okrem samotnej informácie aj istý odpo-
rúčaný citový postoj k správe. Frazeologizmy – a hlavne frazeologické konštrukcie ľudovej 
proveniencie – sú tu vďačným materiálom, ktorý poslúži aj svojou obraznosťou, aj svojím 
emocionálnym nábojom. Dokáže byť navyše nositeľom postojovosti, niekedy zasa prináša 
prvok irónie. Ako sme povedali, tieto tendencie sú viditeľnejšie v printových médiách bul-
várneho charakteru, kde je publicistický štýl skôr determinovaný hovorovým štýlom ako 
štýlom odborným a administratívnym. Podobné tendencie však naznačuje aj spravodajstvo 
nebulvárne. V tejto súvislosti by bolo správne fixovať aj v súčasnej novinovede stav, v kto-
rom sa spravodajstvo nevyznačuje čírou objektivitou, pretože aj doň vstupujú rôzne subjek-
tivizujúce prvky jazykovej aj mimojazykovej povahy. 
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Abstract 

This paper presents the analysis of news texts in newspapers (tabloids – broadsheets). Author notices the 
function and form of phraseology, which determine the text by expressiveness and emotional aspects. This 
study indicates the way, in which journalistic cliché is changing in new social conditions. News is influen-
ced by the elements of informal language style. 
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