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SUBJEKTIVIZUJÚCE VÝPOVEDE MODERÁTOROV 
V TELEVÍZNOM POLITICKOM INTERVIEW 

Magdaléna RÁZUSOVÁ 

Abstrakt 

Autorka sa v článku venuje výskytu a pragmatickým funkciám subjektivizujúcich výpovedí moderátorov 
v televíznom politickom interview. Kvantitatívne porovnávanie tohto javu v 3 anglických a 3 slovenských 
rozhovoroch ukázalo výrazne vyšší výskyt subjektívne ladených výpovedí u slovenskej moderátorky. De-
tailné skúmanie odhalilo rôzne spôsoby explicitného prejavu subjektivity na strane moderáto-
ra/moderátorky, ktorí subjektivizujú buď svoju otázku, alebo reakciu na stanovisko hosťa, alebo tematickú 
organizáciu interview. Vyšší stupeň subjektivizmu v skúmaných slovenských rozhovoroch neznamená zá-
roveň nižšiu mieru požadovanej neutrálnosti, pretože iné základné vlastnosti sú v priaznivejšom pomere 
v slovenských rozhovoroch. Napríklad anglickí moderátori prerušujú svojich hostí častejšie, a to aj vtedy, 
keď hosť ešte nedostal šancu odpovedať na otázku. 
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ÚVOD 

Pri skúmaní miery osobnej angažovanosti moderátorov sme sa zamerali na výskyt 
a pragmatické funkcie subjektivizujúcich výpovedí v troch slovenských a troch anglických 
televíznych politických interview (TPI). Pri tejto analýze sme tiež zohľadňovali požiadavku 
neutrálnosti na výpovede moderátorov. Kvantitatívne porovnanie subjektivizujúcich výpo-
vedí moderátorov jednoznačne potvrdilo ich častejší výskyt vo výpovediach slovenskej mo-
derátorky. Na základe tohto zistenia nemôžeme urobiť záver o menšej miere neutrálnosti 
interakčného postupu slovenskej moderátorky v porovnaní s anglickými moderátormi. Dô-
vodom je zistenie nedodržania tejto požiadavky pri uplatnení iného kritéria, napríklad sme 
u anglických moderátorov zaznamenali početné prerušenia hosťových výpovedí. Pritom ani 
v odbornej literatúre sa nestretávame s jednoznačným postojom k tejto problematike. Viace-
rí autori popierajú nevyhnutnosť neutrálneho prístupu moderátorov a ich výskumy dokla-
dujú početné príklady nedodržiavania tejto požiadavky v reálnych TPI (Alber et al., Sulei-
man et al., in O’Connell et al., 2004, s. 190). Uvedené výsledky nachádzajú podporu aj 
v našich analýzach, kde sme zaznamenali viaceré interakčné postupy nedodržiavajúce po-
žiadavku neutrálnosti; napríklad u slovenskej moderátorky výrazná osobná angažovanosť 
a u anglických moderátorov časté prerušovania výpovedí hosťa. 

Neutrálnosť výpovedí moderátorov v politickom interview je často uvádzaná ako jedna 
z hlavných vlastností tohto žánra (Clayman – Heritage, 2002). Moderátori by mali zachová-
vať nestranný a neutrálny prístup k vyjadreniam a názorom prezentovaným hosťom, avšak 
ich výpovede často obsahujú potvrdenie alebo odmietnutie hosťových pozícií a nie sú neu-
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trálne. Preto S. Clayman a J. Heritage navrhujú označovať postoje moderátorov termínom 
neutralistické (ibid, s. 119) a vyslovujú požiadavku, aby moderátori nevyjadrovali názory vo 
svojom vlastnom mene; za neprijateľné považujú dokonca citoslovcia vyjadrujúce súhlas 
a nesúhlas.1 Najčastejší spôsob zabezpečujúci zachovanie neutrality je odvolávanie sa na tretiu 
stranu, resp. na sekundárny diskurz. Neutrálnosť výpovedí je ohrozená vtedy, keď je v nich 
explicitne vyjadrená subjektívnosť. Cieľom nášho výskumu je porovnať výskyt subjektivizujú-
cich výpovedí a spojení v troch slovenských a troch anglických televíznych politických inter-
view a určiť ich rolu v pragmatickom pôsobení na priameho partnera a na divákov. 

Naša analýza explicitnej subjektivizujúcej prítomnosti moderátorov v replikách sa opiera 
o dve špecifické teoretické východiská: 
1. analýza dialógu z pozícií pragmatiky – neosobnosť výpovede, 
2. analýza politického interview – požiadavka neutrálnosti moderátorových výpovedí. 

Neosobnosť/osobnosť výrazu je jedným z aspektov neurčitosti2 alebo neexplicitnosti3 ho-
vorenej podoby komunikácie. Táto vlastnosť je najvýraznejšia v neformálnej konverzácii, ale 
v rôznej miere je prítomná aj v iných ústnych žánroch. Neosobnosť definuje L. Urbanová 
takto: 

„Impersonality is a manifestation of indeterminacy with regard to speaker/hearer identity. Speaker/hearer 
interaction is indeterminated and the roles of the participants are modified. The speaker’s individuality is 
backgrounded, the roles are institutionalized. Person deixis, indefinite pronouns, passive voice and exis-
tential predication represent the range from informal, i.e. personal, to partly formal, i.e. semi-personal and 
formal, i.e. impersonal manner of presentation of the message.“ (Urbanová, 2003, s. 28) 

Pri skúmaní neosobnosti/osobnosti v TPI je užitočné vidieť súvislosť medzi neurčitos-
ťou/určitosťou identity hovoriaceho v jednotlivých výpovediach a pragmatickými kategó-
riami osobnej angažovanosti a nestrannosti.4 W. Chafe (in Urbanová, 2003, s. 49) hovorí 
o osobnej angažovanosti vtedy, keď hovoriaci často zahŕňa seba do svojich výpovedí a o ne-
strannosti vtedy, keď hovoriaci potláča svoje priame zapojenie pomocou pasíva a nominali-
zácie. Ak sa vo výpovedi prejaví osobná angažovanosť hovoriaceho, potom sa do popredia 
dostáva interakčný proces (Urbanová, 2003, s. 50), a tým aj interakčná funkcia jazyka. 

Príklad porušenia požiadavky na neutrálne interakčné správanie moderátorky zazname-
návame v interview ISJ1. V R7 nachádzame príklad osobného angažovania moderátorky 
prostredníctvom slovesného spojenia v prvej osobe jednotného čísla (ja-orientácia): 

                                                           
1 Tento spôsob interakčného správania v dialógu sa v angličtine označuje ako back channeling. D. Greatbach (in 

O’Connell et al., 2004) zdržiavanie sa súhlasného alebo nesúhlasného používania citosloviec považuje v súlade 
s britskou mediálnou legislatívou za hlavnú črtu neutrálneho prístupu moderátorov. 

2 L. Urbanová používa termín sémantická a pragmatická neurčitosť, ktorú charakterizuje takto: „Intentional use 
of semantic indeterminacy is manifested in indirectness, impersonality, attenuation, accentuation and 
vagueness. All these phenomena modify the illocutionary force of the message“ (2003, s. 28). 

3 Tento pojem používajú ako základnú charakteristiku neformálnej konverzácie D. Crystal a D. Davy (1969). 
4 V anglickom origináli sú použité termíny involvement a detachment. 
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Ukážka [1] 

7. ZP: (a) = je pravda že je zatiaľ pokojná pán H. dovolím si tvrdiť že až taká nenápadná (b) nemáte peniaze 
alebo nemienite investovať do takých rozsiahlych bilboardových kampaní ako to robia iné strany 

Moderátorka explicitne prisudzuje sebe samej hodnotenie jedného aspektu témy, spo-
menutého hosťom v jeho predchádzajúcej výpovedi. Tým sa dostáva do rozporu s požiadav-
kou neutrálneho prístupu moderátora k vyjadrovaniu postojov a názorov. 

 
SUBJEKTIVIZUJÚCE VÝPOVEDE MODERÁTORA V SLOVENSKOM  
A ANGLICKOM TPI 

Výskyt výpovedí s explicitne vyjadreným osobným angažovaním sa moderátora/moderá-
torky sme preskúmali v troch slovenských (relácia Na telo televízie Markíza) a troch anglic-
kých TPI (relácia HardTalk televízie BBC World). Výskyt týchto výpovedí zaznamenávame 
v nasledujúcich tabuľkách. 

Tabuľka 11 Výskyt subjektivizujúcich výpovedí moderátorky v slovenských TPI 

 ISJ1 ISJ2 ISJ3 SPOLU 

SV 12 15 28 55 

Tabuľka 12 Výskyt subjektivizujúcich výpovedí moderátorov v anglických TPI 

 IAJ1 IAJ2 IAJ3 SPOLU 

SV 4 5 5 14 

 
Kvantitatívne porovnanie výskytu subjektivizujúcich výpovedí moderátorov jednoznač-

ne potvrdzuje náš predpoklad o ich častejšom používaní slovenskou moderátorkou v porov-
naní s dvomi anglickými moderátormi. Aby sme mohli posúdiť tento výsledok vzhľadom na 
požadovaný neutralistický postoj moderátora, pozrieme sa na funkciu jednotlivých subjekti-
vizujúcich výpovedí a pokúsime sa o ich klasifikáciu. 

Bližší pohľad na výpovede moderátorky s explicitnou referenciou na jej postoje a názory 
ukazuje, že úloha tejto subjektivizujúcej referencie pri konštruovaní jednotlivých výpovedí 
a replík sa rôzni. Rozdiel sa prejavuje v závislosti od toho, či moderátorka modifikuje nie-
ktorú časť svojej repliky alebo či vyjadruje stanovisko k niektorému aspektu témy, temati-
zovanému hosťom v jeho predchádzajúcej výpovedi. V niektorých prípadoch sa moderátor-
ka vyjadruje k tematickej organizácii dialógu. Na základe týchto rozdielov rozdeľujeme sub-
jektivizujúce repliky moderátorky na štyri základné skupiny: 
1. subjektivizujúce modifikovanie vlastných pozícií, 
2. subjektivizujúce modifikovanie hosťových pozícií, 
3. subjektivizujúce modifikovanie tematickej organizácie dialógu, 
4. úvodné a záverečné kontaktné výpovede TPI. 
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Štvrtá skupina sa zásadne líši od prvých troch v tom, že zatiaľ čo v prvých troch skupi-
nách sú subjektivizujúce výpovede v podstate arbitrárne, explicitne vyjadrenej prítomnosti 
moderátora sa v kontaktných výpovediach v úvode a závere nedá vyhnúť. 

Subjektivizujúce modifikovanie vlastných pozícií 
Nasledujúce príklady ilustrujú, akým spôsobom moderátorské „ja“ vstupuje do TPI. Keďže 

nás zaujíma, nakoľko explicitne vyjadrená prítomnosť moderátora v jeho výpovediach ohrozu-
je očakávaný neosobný a neutralistický postoj moderátorov k témam a k hosťovi, považujeme 
za nevyhnutné preskúmať aj tento aspekt referencie moderátorov na samých seba. 

V troch analyzovaných slovenských interview moderátorka Zlatica Puškárová vstúpila 
svojím subjektívnym vyjadrením do 5 predhovorov k otázke5 a subjektivizujúcou výpove-
ďou modifikovala 10 otázok. V troch analyzovaných anglických interview moderátori Tim 
Sebastian a Jon Sopel subjektívne modifikujú niektorú časť svojej repliky zriedkavejšie ako 
slovenská moderátorka, konkrétne v 5 prípadoch, z toho 4 výpovede modifikujú predhovor 
k otázke a 1 výpoveď modifikuje samotnú otázku. 

Aby sme uľahčili porovnanie slovenských a anglických ukážok, uvádzame anglické prí-
klady v jednotlivých podskupinách spolu so slovenskými príkladmi. Anglické príklady sú 
graficky vyznačené kvôli lepšej orientácii v texte.6 

Subjektivizujúce výpovede modifikujúce predhovor k otázke 
V našom korpuse sa vo vzorke 6 slovenských a 4 anglických výpovedí subjektívne modi-

fikujúcich predhovor k otázke vyskytli dva podtypy z hľadiska oslabenia alebo zachovania 
neutrality. 

V prvom podtype výpovedí moderátor vnesením explicitnej subjektivity do svojej výpo-
vede v rôznej miere oslabuje svoju neutralitu v interview. V tomto prípade je zastúpenie 
výpovedí 4:3, t. j. 4 slovenské a 3 anglické výpovede. 

V druhom podtype výpovedí moderátor neoslabuje svoju neutralitu v interview. Zastú-
penie takýchto výpovedí je menšie – jedna anglická a jedna slovenská výpoveď tohto typu. 

 
A. Oslabenie neutrality moderátora 

Na ilustráciu subjektivizujúcich výpovedí moderátora jednoznačne oslabujúcich jeho 
neutralitu uvádzame dva príklady zo slovenských a dva príklady z anglických TPI (moderá-
tori Zlatica Puškárová, Tim Sebastian a Jon Sopel). 

Ukážka [2] 

1.ZP: ...(a) buď ako vašu prípravu emm na odchod z politiky ▪ alebo ▪ (b) čo je podľa mňa pravdepodobnej-
šie (c) ako nástup do prezidentského paláca (d) tak kam máte namierené pán Mečiar. 

                                                           
5 O otázkach s predhovorom sa zmieňujeme v časti 5.3.1 Základná štruktúra TPI. 
6 Ďalšie prípady subjektivizujúcich výpovedí nájdené v skúmanom korpuse sú v replikách moderátorky 

a moderátorov použité podobne ako ilustratívne príklady uvádzané v tejto kapitole. 
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Ukážka [3] 

31.ZP: (a) dobre (b) v každom prípade vieme kto je predseda HZDS↓ (c) pán Mečiar nedá mi nechcem vás 
naozaj pustiť z tohto štúdia bez toho aby ste mi nepovedali niečo konkrétne k tej prezidentskej kandidatú-
re↑ (d) ja som dokonca ochotná sa s vami aj staviť že nakoniec do tých prezidentských volieb pôjdete↑ (e) 
možno aby sme to potom mali ako nejaký dôkaz čo ste hovorili pred tými prezidentskými voľbami ▪ (f) 
takže nepôjdete do do toho do nejakej stávky↑ 

Ukážka [4] 

194.TS: ▪ (a)so what’s your point (b) my point is (c) that he’s taken the tough line with the IRA 

Ukážka [5] 

9. JS: (a) but politically I am sure (b) that it’s the last thing Tony Blair wanted and yet his great alley Geor-
ge Bush has pulled the rug from under his feet by↑ ▪ (c) and now seeing an enquiry in the United States 
and it looks once again that we followed American intelligence we followed American to war now we fol-
low America náznak smiechu into enquiry in terms of presentational terms↓ (d) that’s what it looks like↓ 

V ukážke [2] moderátorka vstupuje do predhovoru k otázke a vo výpovedi 1(b) sebe pri-
sudzuje názor na to, aké budú najbližšie preferencie hosťa. Tým úvodná informácia tohto 
interview pôsobí osobne a subjektívne. Ukážka [2] je podľa nášho názoru príkladom poru-
šenia požiadavky neutrálneho prístupu moderátora. V ukážke [3] moderátorka využíva svoj 
vstup do predhovoru ako pokus donútiť hosťa, aby sa vyjadril ku globálnej téme daného TPI. 
Subjektivizujúce črty nachádzame vo výpovedi 31(c) pán Mečiar nedá mi nechcem vás na-
ozaj pustiť... a vo výpovedi 31(d) ja som dokonca ochotná sa s vami aj staviť že.... Tieto dve 
výpovede majú subjektívny charakter a dokonca vnášajú do interview výrazné prvky hovo-
rovosti. Napriek ústupu z neutralistických pozícií, tieto dve výpovede v kontexte celého 
interview hodnotíme pozitívne ako jednu z moderátorkiných stratégií, ktorými sa snaží 
prekonať mimoriadnu vyhýbavosť hosťa. 

Britský moderátor v ukážke [4] svojím vstupom do predhovoru k otázke explicitne hod-
notí činnosť politika. Obe anglické ukážky [4] a [5] predstavujú príklady jednoznačného 
porušenia požiadavky neutrálnosti, keďže moderátor v oboch prípadoch osobne vstupuje do 
argumentačného spôsobu rozvíjania témy, a dokonca zdôrazňuje fakt, že ide o jeho argu-
mentačné stanovisko – but my point is; but politically I am sure. 

 
B. Zachovanie neutrality moderátora 

Nasledujúce tri ukážky zo slovenského a anglického TPI sú príkladom subjektívne lade-
ných výpovedí, ktorých subjektivita výrazným spôsobom neoslabuje požadovanú neutralitu 
moderátora. 

Ukážka [6] 

5. ZP: (a) dostaneme sa k nim neskôr ▪ (b) iba tak trošku nadľahčene↓ (c) Robert Fico povedal že si zoderie 
topánky tak chce obiehať Slovensko pred týmito voľbami↓ (d) vy ste veľmi pokojný↓ napriek tomu tie 
preferencie ale teda by vás až tak pokojným nemali robiť 
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Ukážka [7] 

59. ZP: (a) ale chcem trošku vážnejšie teraz aby ste nemali pocit že sa tu ťahajú mená iba tak z nejakého 
klobúka (b) ale o Jánovi Figeľovi sa hovorilo že je dosť prijateľný aj pre HZDS nie je až taký vyhranený je 
veľmi schopný ako vyjednávač (c) myslím že teraz v čitateľskej ankete istého denníka dokonca vyhral takú 
súťaž ktorá je veľmi módna hovoril teraz o tom premiér 

Ukážka [8] 

37. JS: (a) but I I think that people I mean (b) another great conviction politician in Britain in the past 25 – 
30 years was people would probably say was Margaret THATcher ... 

 
V slovenských ukážkach [6] a [7] moderátorka explicitne modifikuje predhovor k otáz-

ke. Moderátorka svojou modifikujúcou výpoveďou iba tak trošku nadľahčene a ale chcem 
trošku vážnejšie teraz naznačuje, aký pragmatický význam prisudzuje svojej nasledujúcej 
výpovedi a akým spôsobom jej majú recipienti porozumieť.1 V ukážke [6] nie je síce použitý 
slovesný tvar v 1. osobe jednotného čísla, avšak elipticky je tam ja-orientácia prítomná. Na-
priek tomu, že moderátorka naznačuje divákom, akým spôsobom majú vnímať obsah da-
ných replík, nevidíme v tom taký výrazný posun smerom k oslabeniu neutrálnosti nasledu-
júceho predhovoru a otázky ako napríklad v ukážke [2]. 

Anglická ukážka [7] predstavuje zaujímavý príklad snahy moderátora o zachovanie neu-
tralistického postoja. Moderátorova výpoveď je najprv formulovaná v 1. osobe jednotného 
čísla I think, potom prichádza oprava2 a referencia na kolektívnu tretiu stranu people, ale 
napokon moderátor autorstvo nasledujúceho názoru pripisuje predsa len sebe, čo vyjadruje 
spojením I mean. Avšak vo výpovedi 37(b) moderátor opäť opravuje samého seba a autor-
stvo názoru pripíše kolektívnej tretej strane people would probably say.3 

Subjektivizujúce výpovede modifikujúce otázky 
V 6 analyzovaných TPI sme identifikovali 9 výpovedí slovenskej moderátorky a 2 výpo-

vede anglických moderátorov, ktorými moderátori subjektívne modifikujú svoje otázky po-
ložené hosťovi. V nasledujúcich ukážkach analyzujeme funkciu uvedených výpovedí vzhľa-
dom na otázky položené v jednotlivých replikách. Na základe tejto analýzy delíme subjekti-
vizujúce výpovede, ktorými moderátor modifikuje svoje otázky na 2 typy: 
A. výpovede naznačujúce odklon od inštitucionálneho charakteru interview k neformálnej 

konverzácii, 
B. výpovede intenzifikujúce tlak na hosťa. 

                                                           
1 O pragmatickom význame sa bližšie zmieňujeme v časti práce 1.4.4 venovanej pragmatike. 
2 Opravám sa detailne vo svojich prácach venuje E. Schegloff. Rozlišuje dva základné typy opráv; prípady, keď 

hovoriaceho opravuje jeho komunikačný partner a prípady, keď sa hovoriaci v rámci jednej výpovede/repliky 
opraví sám (1992; 2000). 

3 Uvedenú stratégiu moderátora S. Clayman a J. Heritage uvádzajú ako jeden z najzreteľnejších dôkazov snahy 
moderátorov obhájiť svoj neutralistický postoj v TPI: „...where an interviewer begins to launch into an 
assertion, but then aborts and revises it so as to invoke a resposible third party“ (2002, s. 158). 
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Výpovede naznačujúce odklon od inštitucionálneho charakteru interview k osobnému 

Ukážka [9] 

25.ZP: = (a) ja skúsim tak ľudskejšie (b) brali ste to ako svoju osobnú prehru? 

V ukážke [9] moderátorka modifikuje svojou subjektivizujúcou výpoveďou 25(a) otázku 
25(b) týkajúcu sa subjektívneho postoja politika k diskutovanej téme. K výraznému posunu 
tejto výpovede k pólu subjektívnosti a osobnosti prispieva prítomnosť moderátorky vyjadre-
ná zámenom v 1. osobe jednotného čísla, sloveso skúsim implikujúce neistotu v spôsobe kla-
denia otázky, ako aj sémantický význam adverbia ľudskejšie. 

Ukážka [10] 

31. ZP: (a) to je veľmi taká presná politická rétorika (b) ale pán Hrušovský predsa len sa spýtam skôr tak 
osobne (c) myslíte si že Mikuláš Dzurinda sa snaží vtiahnuť KDH do tej jeho predstavy do napríklad aj 
o povolebnej situácii 

Ukážka [10] je príkladom zložitosti interpretácie pragmatickej funkcie výpovedí v dialó-
gu. Moderátorka svojou výpoveďou ale pán Hrušovský predsa len sa spýtam skôr tak osobne 
modifikuje svoju otázku a zdôrazňuje, že ju zaujíma subjektívno-emocionálny aspekt disku-
tovanej témy. Zároveň spojka ale, rámcujúca danú výpoveď, funguje v danej replike ako 
diskurzný marker nadväzujúci na predchádzajúcu repliku hosťa a súčasne naznačujúci ne-
spokojnosť moderátorky s vyhýbavosťou hosťa v tejto replike. V takom prípade môžeme 
hodnotiť funkciu modifikujúcej výpovede 31(b) ale pán Hrušovský predsa len sa spýtam 
skôr tak osobne vo viacerých rovinách: 
– pragmaticky – zdôraznenie subjektívno-emocionálneho aspektu následne položenej 

otázky, 
– interakčne – z hľadiska dialogickej interakcie explicitné uvedenie otázky a súčasne nad-

viazanie na predchádzajúcu výpoveď hosťa, 
– tematicky – prejav moderátorkinej naliehavosti pri odkrývaní témy a pri prekonávaní 

nepriamosti a vyhýbavosti hosťa. 
V troch analyzovaných TPI je ešte jedna subjektivizujúca výpoveď, ktorou moderátorka 

dáva hosťovi i divákom na vedomie, že hosť by mal vyjadriť svoje osobné stanovisko k dis-
kutovanej téme – ja sa vás opýtam naozaj ľudsky a novinársky. V tomto prípade pôsobí voľ-
ba modifikujúcich adverbií mätúco a znemožňuje určiť, ako vlastne moderátorka kvalifikuje 
svoju otázku. 

Ukážka [11] 

27. TS: = (a) I just think politically I think politically (b) whether it was too good to be true (c) because pe-
ople are thinking, it’s so incredible, the government ABSOlutely nothing wrong whatsoever (d) and then 
the BBC well = 

Ukážku [11] sme zaradili do tejto skupiny, keďže aj tu ide o subjektivizujúce modifiko-
vanie otázky, pomocou ktorého moderátor explicitne vyjadruje, akým spôsobom majú hosť 
a diváci interpretovať význam položenej otázky. V porovnaní s predchádzajúcimi príkladmi 
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zaznamenávame jeden zásadný rozdiel. Zatiaľ čo modifikujúce adverbiá použité slovenskou 
moderátorkou, ľudsky, ľudskejšie a osobne, zoslabujú formálnosť a neosobnosť dialógu, ad-
verbium politically, použité britským moderátorom, intenzifikuje práve formálny a inštitu-
cionálny charakter dialógu. Na základe toho môžeme uzavrieť, že hoci britský moderátor 
opakovane používa subjektivizujúce spojenie I just think, jeho výpoveď sa v menšej miere 
posúva smerom k subjektívnosti a osobnej angažovanosti. 

Ukážka [12] 

78.ZP: (a) tak som teraz veľmi zvedavá či: skúsite byť konkrétnejší (b) spomínali ste to rozdeľovanie Čes-
koslovenska dávali ste to tu ako ako pekný príklad ee v kuloároch (c) a už aj tak trochu na verejnosti sa 
VEĽmi otvorene hovorí že ▪ máte ISTÉ miesto veľvyslanca v Prahe a že ste pripravený odísť do diploma-
tických služieb (d) prijali by ste takúto ponuku? 

Výpoveď 78(a) je najvýraznejším príkladom subjektívne modifikovanej otázky. Moderá-
torkinu výpoveď (a)tak som teraz veľmi zvedavá či: skúsite byť konkrétnejší môžeme do-
konca hodnotiť ako emotívnu, čím moderátorka úplne opúšťa predpokladané neutralistické 
pozície a výrazne subjektivizuje aj predhovor k otázke, aj samotnú otázku. 

Ukážka [13] 

188.TS: every agreement is flawed Jeffry Donaldson name me one agreement that’s perfect 

Ukážka [14] 

175.ZP: (a) = možno aj preto možno aj preto pán Mečiar že: vy máte aj osobnú skúsenosť s týmto = (b) ľu-
dia CHCÚ počuť vysvetlenie o majetku politikov (c) koniec koncov prieskumy verejnej mienky: veľmi jas-
ne ukázali že vás toto ohrozuje aj HZDS politicky vo voľbách ste možno mali menej hlasov AJ práve kvôli 
nevyjasneným majetkovým pomerom (d) takže skúste to vysvetliť nie MNE ale tým LUĎOM ktorí by vás 
možno chceli voliť v prezidentských voľbách = 

V posledných dvoch ukážkach sa stretávame s opačnou stratégiou moderátorov. Zatiaľ 
čo britský moderátor formuluje svoju otázku takým spôsobom, ako keby odpoveď mala byť 
určená len jemu, slovenská moderátorka zdôrazňuje, že hosť má vysvetliť neznámy aspekt 
témy nie jej, ale divákom. 

Výpovede, ktorými sa intenzifikuje tlak na hosťa 

Ukážka [15] 

51. ZP: (a) opakujem ste veľmi diplomatický pán Hrušovský (b) ale predsa len je to relácia Na telo (c) ja sa 
vás spýtam VEĽMI PRIAMO (d) v kuloároch sa hovorilo o osobe Jána Figeľa ako o akejsi persóne ktorá by 
bola schopná istých kompromisov ee (e) máte ho takpovediac v talóne pripraveného aj na TAKÝto post 

Moderátorka svojou modifikujúcou výpoveďou 51(c) nabáda hosťa, aby sa k téme akti-
vovanej v otázke 51(e) vyjadril konkrétne. Naliehavosť otázky 51(e) je intenzifikovaná aj 
výpoveďou 51(a), v ktorej moderátorka hodnotí predchádzajúce odpovede hosťa ako vyhý-
bavé a výpoveďou 51(b), tematizujúcou zameranie relácie. Tým sa zvyšuje tlak na hosťa, aby 
sa priamo a vyčerpávajúco vyjadril k téme. 
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Temer rovnako ako výpoveď 51 (c) je formulovaná ešte jedna subjektivizujúca výpoveď 
zo skúmaného korpusu – ja sa vás pýtam priamo. 

Ukážka [16] 

41.ZP: = (a) je niekto iný v HZDS (b) trošku vám pomôžem (c) kto by MOHOL byť kandidátom na prezi-
denta 

Ukážka [17] 

115.ZP: (a) = to detstvo spomínate príliš často = (b) tak skúsme skúsme teda načrtnúť (c) ČO by to malo byť 
= (d) ja vám pomôžem vy ste veľmi všeobecný (e) viete sa skôr dohodnúť s Mikulášom Dzurindom AKO 

V ukážke [16] je subjektivizujúca výpoveď moderátorky 41(b)trošku vám pomôžem sú-
časťou otázky. Touto výpoveďou moderátorka, podobne ako v predchádzajúcich príkladoch, 
intenzifikuje tlak na hosťa, aby sa vyjadril k diskutovanému aspektu témy. Moderátorka vo 
svojej výpovedi explicitne upozorňuje hosťa na to, že jej otázka obsahuje určitú presupozíciu 
o dôležitom aspekte témy, o ktorom by sa hosť bez jej naliehania nezmienil. 

Podobne je konštruovaná aj replika 115 v ukážke [17]. Moderátorka svojou subjektivizu-
júcou výpoveďou 115(d) ja vám pomôžem vy ste veľmi všeobecný, podobne ako v ukážke 
[16], vstupuje do svojej otázky a explicitne oznamuje hosťovi i divákom, že svojou otázkou 
aktivuje taký aspekt témy, ktorému sa hosť doposiaľ vyhýbal. V ukážke [17] tento efekt „ot-
várania trinástej komnaty“ moderátorka umocňuje hodnotením doterajšieho prístupu hosťa 
k téme – vy ste veľmi všeobecný. 

Ukážka [18] 

193.ZP: (a) iste↓ dobre pán Mečiar (b) dovoľte chvíľku (c) tu môžme rešpektovať túto etickú záležitosť (d) 
ale pýtam sa VÁS pretože vy ste POLITIK (e) vy ste povedali že SPLÁcate podľa vlastných slov trojper-
centný úrok a ak je to pravda len na úrokoch = 

V ukážke [18] moderátorka vo svojej subjektivizujúcej výpovedi 193(d) ale pýtam sa VÁS 
pretože vy ste POLITIK intenzifikuje svoj tlak na hosťa iným spôsobom ako v ukážkach [16] 
a [17]. V tomto prípade sa moderátorka odvoláva na spoločenské postavenie hosťa-politika, 
povinnosťou ktorého je nerobiť tajnosti pred verejnosťou. 

Subjektivizujúce modifikovanie hosťových pozícií  
V tomto type sa rozdiel v subjektivizujúcom vyjadrovaní v skúmaných TPI medzi sloven-

skou moderátorkou a britskými moderátormi prejavuje výrazne, keďže v slovenskej vzorke 
sme identifikovali 19 príkladov subjektivizujúceho modifikovania hosťových pozícií, zatiaľ čo 
v anglickej vzorke ani jeden príklad. To znamená, že slovenská moderátorka svoje reakcie na 
hosťove výpovede občas formuluje ako svoje názory a postoje, avšak anglickí moderátori sa 
takýmto vyjadreniam dôsledne vyhýbajú. Uvedený jav ilustrujú nasledujúce ukážky z troch 
skúmaných slovenských interview. Pri jednotlivých ukážkach stručne uvádzame, akú funkciu 
majú jednotlivé moderátorkine výpovede vzhľadom na predchádzajúce výpovede hosťa. V 
niektorých prípadoch identifikujeme pragmatickú funkciu výpovede, v iných skôr príspevok 
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konkrétnej výpovede k rozvíjaniu témy. V replikách tentoraz nevyznačujeme jednotlivé vý-
povede, ale tučným písmom vyznačujeme len subjektívne vyjadrené výpovede. 

Ukážka [19] 

23. ZP: neviem či za Jána Čarnogurského malo KDH 3% to sa mi zdá až také podhodnotené [______] 

Moderátorka spochybňuje hosťom uvedený faktický argument. 

Ukážka [20] 

7. ZP: = je pravda že je zatiaľ pokojná pán Hrušovský dovolím si tvrdiť že až taká nenápadná nemáte pe-
niaze alebo nemienite investovať do takých rozsiahlych bilboardových kampaní ako to robia iné strany 

Moderátorka aj v tejto ukážke pomocou reformulácie spochybňuje hosťovu výpoveď, 
tentoraz nie ním uvedený fakt, ale jeho hodnotenie vlastných aktivít. 

Ukážka [21] 

66.ZP: No tak to ma zaujíma kam máte namierené = pretože práve to je aj tá otázka ku ktorej sa dostaneme 
ešte pred tým ako ee skúsim trošku naznačiť ten vzťah Pavla Ruska a VÁS pretože je naozaj dosť nevídaný 
na slovenské pomery, neopakuje sa: príbeh Vladimíra Mečiara verzus Milana Kňažka alebo aktuálne Dzu-
rinda: verzus Šimko, už ani nie ste taký ostrý kritik ako ste teda boli na začiatku, uzavreli ste snáď nejaký 
taký pakt o neútočení s Pavlom Ruskom? Alebo čo sa deje? 

Moderátorka nadväzuje na jeden z tematických aspektov aktivovaných hosťom a hneď 
v úvodnej výpovedi formuluje doplňovaciu otázku. Vzápätí túto otázku odloží na neskôr 
a aktivuje iné tematické aspekty v predhovore k otázke, ktorý je naplnený presupozíciami. 
Položená disjunktívna otázka dáva hosťovi priestor na to, aby prípadne odmietol moderá-
torkine presupozície a uviedol svoju alternatívu. 

Ukážka [22] 

125.ZP: = vy ste taký tajnostkársky a záhadný = priznám sa naozaj = hovoríte veľmi všeobecne, predsa len 
ste momentálne naozaj zoberme si to fakticky nezávislý poslanec pozícia nezávislého poslanca aj sám ste 
povedali NIE je dobrá, ▪ nechcete zatiaľ odísť z politiky tie diplomatické služby sú možno v reále zatiaľ nič 
konkrétne, KAM sa chcete začleniť, aby ste takpovediac ▪ neberte to osobne, neboli politicky bezprizorný. 

Moderátorka hodnotí priamo hosťa a jeho prístup k diskutovanej téme. Keďže ide o TPI, 
teda o komunikačnú udalosť, v ktorej sa od hosťa očakávajú konkrétne odpovede, je toto 
hodnotenie negatívne a malo by primäť hosťa k väčšej otvorenosti. 

Ukážka [23] 

57.ZP: = presne som vedela čo mi poviete, možno to potom naozaj vyznieva len ako taká TAKTICKÁ hra 
z vašej strany = 

163.ZP: = to som nepočula↓ 

191.ZP: = nie veď nemusíte nemusíte povedať meno až tak mi na tom [nezáleží] 
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41.ZP: ja chápem že sa vám veľmi nechce rozprávať o týchto vzťahoch aj s Mikulášom Dzurindom predsa 
len je to váš potenciálny koaličný partner ale predsa len ak by ste vstúpili po voľbách ktoré sa javia teraz 
už celkom reálne do nejakých takýchto rozhovorov išli by ste do nich už po skúsenosti z minulosti s neja-
kými inými podmienkami 

Moderátorka vo všetkých vyznačených výpovediach v ukážke [23] reaguje na hosťove 
výpovede veľmi spontánne a každou z nich oslabuje inštitucionálny charakter TPI a presúva 
ho do neformálnej hovorovej polohy. 

 
SUBJEKTIVIZUJÚCE VÝPOVEDE ZAMERANÉ NA TEMATICKÚ  
ORGANIZÁCIU DIALÓGU 

V tejto skupine zaznamenávame 3 podtypy výpovedí. Do prvého podtypu začleňujeme 
13 výpovedí. Moderátorka v nich explicitne oznamuje zmenu témy (alebo jej aspektu) alebo 
začiatok rozvíjania novej témy/tematického bloku. V druhom podtype identifikujeme 5 slo-
venských a 5 anglických výpovedí zameraných na získanie doplňujúcich informácií k as-
pektu témy nedostatočne rozvinutému hosťom v predchádzajúcej replike. V treťom podtype 
vyčleňujeme 3 výpovede, v ktorých moderátorka uzatvára tematický blok, resp. niektorý 
z aspektov danej témy. 

Ohlásenie novej témy/tematického aspektu 
Pri jednotlivých ukážkach sa zameriame na krátku charakteristiku subjektivizujúcich 

výpovedí z hľadiska ich úlohy v tematickej organizácii. 

Ukážka [24] 

49.ZP: (a) predsa sa ešte vrátim k takým trošku tým personálnym otázkam (b) KDH teda má ambíciu vstú-
piť do vlády do budúcej vlády idete samostatne do volieb (c) máte záujem napríklad aj o kreslo premiéra ak 
by tomu zodpovedal samozrejme volebný výsledok 

Subjektivizujúcou výpoveďou moderátorka ponecháva v dialógu diskutovaný aspekt té-
my a naznačuje, že nebol hosťom dostatočne objasnený. 

Ukážka [25] 

15. ZP: (a) dobre (b) poďme sa pozrieť trošku na tie preferencie (c) vy keď ste sa pred dvomi rokmi stali 
predsedom KDH trúfli ste si povedať že vo voľbách budete mať volebný výsledok v podobe DVOJciferného 
čísla (d) stále ste natoľko optimistický 

Ukážka [26] 

131:ZP: (a)dobre počkáme si ako sa to vyvinie = (b) máme naozaj len pá:r minút = predsa mi ešte len nedá: 
(c) aký: alebo ako komentujete situáciu v: rezorte hospodárstva aj potom čo tam vlastne nastúpil VÁŠ bý-
valý šéf Pavol Rusko. 

Po ukončení jednej témy moderátorka v replikách 15 a 131 ohlasuje subjektivizujúcou 
výpoveďou aktivovanie ďalšieho aspektu diskutovanej témy. V R131 je miera subjektivizá-
cie vyššia, pretože moderátorka prejavuje osobný záujem týkajúci sa získania doplňujúcej 
informácie. 
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Ukážka [27] 

169.ZP: (a) to je zákon (b) a mňa teraz zaujíma ten osobný aspekt↓ (c) pán Mečiar vy ste doteraz vlastne 
ani raz nepovedali kto vám požičal tých 41 miliónov na výstavbu vily Elektry (d) dúfam že mi neujdete zo 
štúdia lebo párkrát ste to urobili alebo že neutŕžim teraz od vás nejaký ÚDER ▪ (e) tak skúste↓ 

Aj vo výpovedi 169(b) moderátorka pripisuje záujem o aktivovaný aspekt témy sebe. Ne-
všedne pôsobí subjektivizujúca výpoveď 169(d), dodávajúca celej replike pragmatický vý-
znam provokácie, lebo tematizuje škandalózne správanie hosťa z minulosti. 

Ukážka [28] 

73.ZP: ale poďme ďale:j vy ste boli v politike: naozaj mimoriadne AJ úspešný nikdy sa vám ale nepodarilo 
akosi: tak ĽUdsky byť akceptovaný zo strany politických lídrov a to čo sa nepodarilo VÁM hravo zvládol 
práve Viliam Veteška len pre porovnanie tomu na päťdesiatku prišli gratu gratulovať dokonca aj TRAja ko-
aliční lídri a Hrušovský mu pri prípitku povedal toto Vilko mám ťa rád napriek tomu že ťa poznám len 
ROK na takéto Hrušovského vyznania smerom k VÁM by sme asi dlho museli čakať↓ 

Krátkou úvodnou imperatívnou výpoveďou v 1. osobe množného čísla je ohlásená nová 
téma. Moderátorka využíva túto slovesnú formu na explicitné vyjadrenie tematickej organi-
zácie. 

Žiadosť o skonkretizovanie tematického aspektu 

Ukážka [29] 

43. ZP: = ktoré máte na mysli aby sme boli konkrétni 

77. ZP: = to je samozrejmé pán Hrušovský skúsme konkrétne 

115.ZP: = to detstvo spomínate príliš často = tak skúsme skúsme teda načrtnúť ČO by to malo byť = ja vám 
pomôžem vy ste veľmi všeobecný viete sa skôr dohodnúť s Mikulášom Dzurindom AKO 

180.VM: = ja viem↓ ▪ lenže tá povinnosť sa vzťahuje vždycky len k osobe a ostatní sa za to ukrývajú↓ 
[______] 

181.ZP: [a to nie] je pravda↓ pán Kanis prišiel o ministerské kresle práve kvôli svojmu DOMU↓ preto sa 
vás pýtam = máme tu jeden príklad = 

183.ZP: nie môžme ísť aj ďalej [______] 

Vo všetkých príkladoch moderátorka pomocou subjektivizujúcich výpovedí naznačuje 
divákom i hosťovi, že jeho doterajšie odpovede nie sú postačujúce a hosť by mal byť kon-
krétnejší. Túto interpretáciu umocňujú viaceré jazykové prostriedky: adjektívum konkrétni; 
adverbium konkrétne; častica teda naznačujúca kontinuitu s tým, čo už bolo povedané; pre-
to vyjadrujúca príčinný vzťah; spojenie častice aj a príslovky ďalej – v danom kontexte vy-
jadrujúce rozvíjanie témy. 
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Ukážka [30] 

13.TS: I want to go into those details in a moment but you have made 9 or 10 challenges that have failed to 
party policy you know what the rules of the party are if the Ulster Unionists’ Council decides members are 
obliged to accept it aren’t they↓ 

23. JS: = le let let just talk about happening the enquiry for a moment, because em as for the death of wea-
pons expert Dr David Kelly = what did you think when the judge delivered his ve:rdict, and the result that 
he came up with was essentially ten nill win for the government. Government innocent on ALL charges 
considered the BBC which broadcast the original allegations guilty of everything. 

81.TS: my question is about whether the Conservatives should have scrutinized more closely the reasons 
for going to war 

97.TS: but you mentioned I just pick up on something you said you mentioned on about ▪ within the PAR-
liament the wounds have been self-inflicted to a certain extent do you think that Sir Duncan Smith’s wo-
unds are self-inflicted when you 

83.TS: but let’s mention your position in inside the party here you want to STAY in the party in order to 
MOUNT ▪ a firm challenge to David Trimble 

Identifikované anglické repliky z ukážky [29] klasifikujeme ako subjektivizujúce výpo-
vede moderátora, v ktorých je naznačená potreba ďalšieho rozvinutia témy, aj keď z hľadi-
ska rozvíjania témy sú medzi nimi menšie rozdiely: 
– R13 Moderátor odsúva hosťom aktivovaný aspekt témy na neskôr a vracia do dialógu 

aspekt témy, ktorý nebol dostatočne objasnený. 
– R23 Moderátor tematicky usmerňuje dialóg a nasmeruje ho na ten aspekt témy, ktorý 

považuje za dôležitý. 
– R81 Moderátor reformuluje svoju predchádzajúcu otázku, aby získal konkrétnejšiu od-

poveď. 
– R97 Moderátor explicitne uvádza, že tematicky nadväzuje na hosťovu výpoveď. 
– R83 Moderátor síce tematicky nadväzuje na hosťovu výpoveď, ale zdôrazňuje iný aspekt 

témy ako hosť. 
 

Ukončenie tematického bloku 
V slovenských interview sa nachádzajú aj 3 príklady explicitného ukončenia tematické-

ho bloku moderátorkou. Vo všetkých troch ukážkach sa tak deje prostredníctvom slovesa 
v 1. osobe množného čísla. 

Ukážka [31] 

50.ZP: čiže uzavrime túto tému ▪ nemali ste s tým vnútorný problém. 

173.ZP: [dobre to] nechajme na orgány činné v trestnom konaní = ja sa vás opýtam naozaj ľudsky a novi-
nársky = 
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223.ZP: [dobre pán Mečiar] ukončime tieto majetkové veci tým že nebudete mať problém to splatiť. 

Subjektivizujúce výpovede moderátorky identifikované v 3 slovenských TPI, v obme-
dzenej miere aj v 3 anglických TPI, sa týkajú tematickej organizácie textu. Ako sme ilustro-
vali na analyzovaných ukážkach, plnia tieto výpovede vzhľadom na rozvíjanie témy viaceré 
funkcie. 

 
ZÁVER 

Pri skúmaní miery osobnej angažovanosti moderátorov sme sa zamerali na výskyt 
a pragmatické funkcie subjektivizujúcich výpovedí v troch slovenských a troch anglických 
TPI. Pri tejto analýze sme tiež zohľadňovali požiadavku neutrálnosti na výpovede moderá-
torov. Kvantitatívne porovnanie subjektivizujúcich výpovedí moderátorov jednoznačne 
potvrdilo ich častejší výskyt vo výpovediach slovenskej moderátorky. Na základe tohto zis-
tenia nemôžeme urobiť záver o menšej miere neutrálnosti interakčného postupu slovenskej 
moderátorky v porovnaní s anglickými moderátormi. Dôvodom je zistenie nedodržania tejto 
požiadavky pri uplatnení iného kritéria, napríklad u anglických moderátorov sme zazname-
nali početné prerušenia hosťových výpovedí. Pritom ani v odbornej literatúre sa nestretá-
vame s jednoznačným postojom k tejto problematike. Viacerí autori popierajú nevyhnutnosť 
neutrálneho prístupu moderátorov a ich výskumy dokladujú početné príklady nedodržiava-
nia tejto požiadavky v reálnych TPI (Alber et al., Suleiman et al., in O’Connell et al., 2004, 
s. 190). Uvedené výsledky nachádzajú podporu aj v našich analýzach, kde sme zaznamenali 
viaceré interakčné postupy nedodržiavajúce požiadavku neutrálnosti; napríklad u slovenskej 
moderátorky výrazná osobná angažovanosť a u anglických moderátorov časté prerušovania 
výpovedí hosťa. 
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Subjective Utterances of Interviewers in Television Political Interview 

Abstract 

This paper deals with the rate of personal involvement of interviewers by exploring the occurrence and 
pragmatic functions of subjective utterances in three Slovak and three English television political inter-
views. Quantitative comparison proves a higher occurrence of subjective utterances in the Slovak inter-
views. A more detailed examination has shown a variety of patterns of explicitly expressed interviewer’s 
subjectivity. The interviewer adds subjectivity either to her/his own question or to the comments of the 
interviewee’s position or to the thematic organization of the dialogue. A higher degree of subjectivity of 
the studied Slovak interviews in all the categories does not automatically suggest a lower rate of neutralism 
as other crucial features, such as interruptions of the interviewee’s utterances by the interviewer are more 
common in English interviews. 

Keywords 

television political interview – neutral stance of the interviewer – subjective utterances – pragmatic fun-
ctions of utterances – question preface – thematic organization of dialogue 

 
PhDr. Magdaléna Rázusová, PhD. 
 
 Katedra anglického jazyka  

 a literatúry 
 Fakulta humanitných   
 a prírodných vied 
 Prešovská univerzita v Prešove 
 17. novembra 1 
 080 78 Prešov 
 Slovenská republika 
 
@ razusova@unipo.sk 

 




