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„NA KRÍŽNYCH CESTÁCH.“ 
NORMATÍVNE A INTERPRETAČNÉ PERSPEKTÍVY HODNOTENIA 

MEDIÁLNEHO TEXTU 

Juraj RUSNÁK 

Abstrakt 

V štúdii sú rozoberané problémy interpretácie mediálneho textu: karnevalizácia, vzrastajúca emocionálna 
potencia, kreovanie mediálnej informácie ako masového produjtu a haptické hodnoty mediálnej komuni-
kácie v elektronických médiách. 
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Najznámejšia hudobná televízna stanica Music Television (MTV) začala svoje pravidelné 

vysielanie v auguste 1981 predstavením hudobného videoklipu skupiny The Buggles pod 
názvom Video Killed the Radio Star. V štvorminútovom hudobnom videu, ktoré režíroval 
Russel Mulcahy,1 sú masové médiá zobrazované predovšetkým ako vnímaví sprostredkova-
telia stavu sveta, túžiaceho po sláve, úspechu či zábave. Začínajúca hudobná skupina ich 
v menovanom klipe použije na prilákanie pozornosti verejnosti, modelka na svoj vstup do 
priestoru šoubiznisu, malé dieťa na získanie svojich prvých vizualizovaných informácií 
o svete dospelých. Od čias zverejnenia tohto hudobného videa uplynulo už viac než štvrť-
storočie, ktoré zmenilo aj popkultúrne myslenie o úlohe mediálne šírených textov v spoloč-
nosti – hodnoty kultúry sa v nich už nielen replikujú, ale aj tvoria, resp. simulujú: v novšom 
hudobnom videu britskej hudobnej skupiny Radiohead pod názvom Pyramid Song hľadá 
osamelý akvanaut v hlbinách mora komunikačný kontakt a nachádza ho v modernej pod-
morskej Atlantíde, plnej prázdnych domov s blikajúcimi televíznymi prijímačmi. Jeho misia 
o hľadaní komunikačnej blízkosti končí v kresle pred televízorom – práve tak, ako v jednom 
z posledných hudobných videoklipov speváka a skladateľa Mobyho Natural Blues, v ktorom 
starnúci obyvatelia hospicu prežijú väčšinu času zo zvyšku svojho života s diaľkovými ovlá-
dačmi v ruke. 

Hľadanie odpovede na, domnievame sa, podstatnú otázku o zmysle fungovania maso-
vých médií – či médiá tvoria človeka osamelým, alebo komunikačná izolácia priviedla člo-
veka k používaniu médií –, je často ovplyvňované akceptovaním jedného z dvoch mýtov 
o postavení médií v spoločnosti: o médiách ako strážnych psoch a o médiách ako hrobároch 
demokracie. Sociológ B. McNair v tejto súvislosti hovorí o dvoch prístupoch pri hodnotení 
úlohy masových médií v spoločnosti – o tzv. paradigme dominancie a paradigme konkuren-
cie. Prvý prístup vychádza z premisy, že médiá neumožňujú rovnocennú súťaž rozdielnych 

                                                           
1 Viac pozri napr. na http://www.tribute.ca/people/Russell+Mulcahy/12344/10906. 
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ideí a hodnotových systémov, skôr naopak, ich úlohou je udržovať vzťahy nadradenosti 
a podradenosti medzi skupinami v spoločnosti, a preto slúžia skupinovým záujmom rozvrs-
tveným podľa tried, pohlaví a národnej príslušnosti (McNair, 2004, s. 26). Podľa tohto sta-
noviska sú médiá skôr autonómnou entitou, organizáciou samou osebe, vytvorenou a udr-
žiavanou v záujme ovládania jednej skupiny ľudí (zrejme početnejšej) druhou (málo počet-
nou). Naproti tomu paradigma konkurencie vníma médiá ako ochrancov liberálnosti, slobo-
dy, ako tzv. štvrtý stav riadení vecí verejných (popri vládnej, zákonodarnej a súdnej moci) 
(tamtiež, s. 25). 

Dichotómia dvoch uhlov pohľadu na masové médiá sa prejavuje aj pri identifikácii dvoch od-
lišných perspektív pri hodnotení samotných obsahov médií – prvá, nazvime ju normatívna, po-
sudzuje charakter mediálneho textu podľa toho, akým by mal byť, aké kritériá by mal spĺňať 
a druhá, axiologicko-interpretačná, hodnotí mediálny text podľa toho, akým v skutočnosti býva. 
Paradoxné je, že v súčasnej reflexii o podobách mediálnych textov nie je viditeľná konvergentná 
tendencia v hodnotení mediálnych textúr, zbližujúca tieto tak protichodné perspektívy, ale skôr 
divergentná. Mediálny text sa často posudzuje podľa krajných zorných uhlov: na jednej strane 
stojí tvrdenie, že médiá ponúkajú predovšetkým to, čo samy chcú, a na strane druhej konštato-
vanie, že médiá servírujú najmä to, čo ponúkať môžu. A tak prvý, normatívny prístup preferujú 
najmä koncepcie hodnotenia mediálneho textu hovoriace predovšetkým o ovládaní médií pro-
stredníctvom ekonomického, politického lobingu, o vytváraní tzv. mediokracie, o pasívnych, 
ovládaných spotrebiteľoch mediálnych obsahov. Druhý prístup v interpretácii mediálnych ob-
sahov narába predovšetkým s koncepciou vytvárania mediálnych obsahov na základe vzájomnej 
dohody medzi tvorcom a používateľom médií a šíri teóriu o slobodnom individualizovaní po-
trieb masového diváka, ktorý si vyberá z ponuky médií to, čo sám potrebuje. Pritom obe kon-
cepcie majú pri interpretácii mediálneho textu aj slabšie miesta – tá prvá najviac pri posudzovaní 
obsahov internetovej komunikácie, najmä tzv. blogovej žurnalistiky. Priestor internetu čoraz 
intenzívnejšie mení povahu pôvodnej premisy o diktáte médií a naznačuje, že namiesto klasic-
kého komunikačného reťazca medzi vysielateľom, kódom a príjemcom bude treba v tomto prí-
pade uvažovať skôr o používateľovi médií a o tzv. amfiteátrovom komunikačnom diskurze, ako 
o ňom píše V. Flusser (2002, s. 21 – 22). Koncepcia hodnotenia blogov ako nástrojov ovládajúcich 
na manipuláciu ovládaných nefunguje – tento druh mediálnych obsahov je skôr dôkazom o sil-
nejúcej mediálnej prevádzke podľa tzv. paradigmy konkurencie, uvádzanej vyššie. Na druhej 
strane teória o podriadení hodnotenia mediálnych textov voči individualizovaným potrebám 
masového diváka ťažko obstojí pri analýze mediálnych obsahov určených detskému príjemcovi. 
Jednostrannosť tohto pohľadu možno demonštrovať na porovnávaní hodnôt rozprávok na dobrú 
noc a príbehov o Tomovi a Jerrym rovnakým interpretačným metrom – čo sa, pravda, v progra-
movej praxi elektronických médií často deje, aj v slovenskom mediálnom prostredí... 

Vráťme sa teraz k príkladom z úvodu tohto príspevku, ktoré umožňujú manifestovať aj 
odlišný prístup pri interpretácii mediálneho textu a skúmať jeho parametre ako súčasť úsilia 
človeka komunikačne existovať v kultúrnom „spoločenstve“, Gemeinschaft, povedané slo-
vami Ferdinanda Tönniesa (pozri Vymazal, 1991, s. 32 – 33). Toto ľudské prahnutie po 
„kmeňovej príslušnosti“, staré ako ľudstvo samo, vnáša do prostredia masových médií niektoré 
povšimnutiahodné tendencie, ovplyvňujúce samu podstatu mediálneho textu. Médiá ako kul-
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túrny produkt par excellence dokážu totiž veľmi efektívne konzervovať, uchovávať a následne 
šíriť túto túžbu jedinca po spolupatričnosti. Speak To Me, Porozprávajme sa – tak sa volá 
úvodná skladba jedného z najznámejších hudobných diel súčasnej populárnej kultúry, platne 
britskej rockovej skupiny Pink Floyd a začína sa tlkotom ľudského srdca. Ukazuje sa, že emo-
tívna potencia mediálne šírených informácií v súčasnosti vysoko prevyšuje nad ostatnými di-
menziami obsahu komunikačného posolstva. Existencia takýchto informačných veličín s vý-
raznou emotívnou silou, „emomém“ v prostredí médií potom privádza teoretikov mediálnej 
komunikácie k definovaniu tzv. infotainmentových textúr v priestore spravodajstva. Pritom 
nespokojnosť, ktoré takéto mediálne texty vzbudzujú u prívržencov spomínanej normatívnej 
koncepcie hodnotenia mediálnych obsahov, je, povedané slovami jedného z postnovembro-
vých politikov, „veľkým nedorozumením“: komické skeče Juraja Mokrého nahrádzajúce tra-
dičné podoby predpovede počasia sú len hyperbolizáciou podobných tendencií, ktoré v účelo-
vom spravodajstve fungujú už dávnejšie – pripomenúť možno výrazne expresívne výrazové 
prostriedky či dráždivé oblečenie začínajúcich hviezd šoubiznisu v iných typoch predpovedí 
počasia... 

Druhou popkultúrnou konzekvenciou, ktorá sprevádza nadprodukciu „emomém“ v tex-
toch masových médií, je ich potencia tvoriť informáciu ako masový produkt. Napätie medzi 
masovou kultúrou a elitnou tvorbou pritom nie je symptomatické len pre existenciu súčas-
ných mediálnych obsahov a jestvovalo už v kolískach moderných civilizácií – prejavmi toh-
to napätia boli napríklad gladiátorské zápasy v rímskom Koloseu na jednej strane a Senecove 
filozofické spisy na strane druhej. Podobným spôsobom fungovala aj kultúra v neskoršom 
období vývoja ľudskej spoločnosti, keď masovú produkciu reprezentovanú napríklad karne-
valovými predstaveniami na stredovekých námestiach alebo fakľovými pochodmi davu 
v uniformách dopĺňali Rabelaisove či Cervantesove texty a hudobné diela Georga Gershwi-
na. Takéto hodnotové rozčesnutie kultúry v dnešných médiách stále pretrváva, niekedy aj 
silnie: príkladom polarizácie môžu byť rozličné súťaže s prvkami reality show (v slovenskom 
mediálnom prostredí napr. program Slovensko hľadá SuperStar), ktoré sprevádzajú mediálne 
texty smerujúce k menšinovému publiku (napríklad diskusná relácia uvádzaná v sloven-
skom mediánom prostredí pod názvom Pod lampou, resp. neskôr Bez lampy). J. Fiske v tejto 
súvislosti narába s pojmami broadcasting a narrowcasting („širokospektrálne“, resp. „úzkos-
pektrálne“) mediálne kódy; termínom broadcasting označuje kódy s relatívne širokou plat-
formou denotácie (v elektronických médiách sa širokospektrálne kódy objavujú napr. v žán-
ri soap opery či lifestylových magazínov). Na druhej strane sú úzkospektrálne kódy, ktoré sú 
v mediálnej komunikácii využívané ohraničeným, špecializovaným publikom s vyhrane-
nými požiadavkami voči komunikácii a vyznačujú sa nízkou mierou repetitívnosti a predví-
dateľnosti (v elektronických médiách šírené najmä v umeleckých programoch, napr. pri 
emitácii klasickej opery alebo jazzového koncertu a pod.) (Fiske, 1989, s. 312 – 314). Pri 
hodnotení mediálnych textov však treba povedať, že v súčasnosti je hranica medzi úzko-
spektrálnymi a širokospektrálnymi kódmi veľmi delikátna, z čoho úspešne ťažia tvorcovia 
diel postmodernej kultúry (David Lynch, Quentin Tarantino vo filmovom umení; Pink Floyd 
a Brian Eno v modernej populárnej hudbe a pod.) 
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Treťou skutočnosťou ovplyvňujúcou hodnotenie povahy súčasných mediálnych textov ako 
súčasti kultúrno-textovej prevádzky je schopnosť médií emócie štandardizovať. Zreteľne je to 
možné manifestovať na príklade vytvárania programov, v ktorých formálna kontradikcia rek-
vizít a dekorácií prevažuje nad obsahovou inováciou. Dramaturgicky ošetrené, komplexne 
spracovávané a dlhodobo šírené informácie exkluzívneho typu, v ktorých je emocionálna po-
tencia intenzívnejšia než ich spravodajská hodnota, sa v teórii programovania elektronických 
médií začínajú označovať termínom mediálne udalosti (media events). Mediálne udalosti stoja 
v protiklade voči rutinnému vytváraniu programu, ktoré charakterizuje každodennú rozhlaso-
vú a televíznu programovú prax – narúšaním programovej syntaxe vnášajú do programu dis-
ruptívnu kvalitu.2 Za takéto mediálne udalosti možno považovať správy z udalostí, ktoré dis-
ponujú výraznou emocionálnou silou: priame vstupy z vojnových ohnísk (napr. vojna spojen-
cov v Iraku), prenosy z priebehu veľkých demonštrácií (zhromaždenia občanov na Letnej 
v novembri 1989), reportáže z priebehu násilných činov (udalosti v ruskom Beslane), zábery 
z oblastí postihnutých prírodnými katastrofami (hurikán Katrina a dôsledky jeho pôsobenia 
v americkom meste New Orleans) a pod. Jednotlivé mediálne udalosti sa odlišujú mierou im-
provizácie a inštitucionalizácie zobrazovanej udalosti a povahou vytváraného scenára. 

Mediálne udalosti sú v súčasnosti jedným z najefektívnejších prostriedkov zvyšovania 
hodnoty údajov o sledovanosti programu, preto sa ich vytváraniu a vkladaniu do programo-
vej štruktúry venuje v prostredí elektronických médií veľká pozornosť. Výsledkom úsilia 
premeny verejných udalostí na mediálne eventy sú v prostredí elektronických masovoko-
munikačných prostriedkov tzv. tabloidné programové formáty3 vystavané predovšetkým na 
spracovaní krátkych, senzačných námetov s výrazne emfatickým pôdorysom.4 Vytváranie 
tabloidnej mediálnej reality možno identifikovať aj v slovenskom mediálnom prostredí – 
k tým najvýraznejším príkladom z nedávnej doby možno zaradiť sledovanie osudov rozcho-
du páru Marianny a Libora Boučkovcov – od prvých informácií o problémoch v manžel-
skom živote v bulvárnych periodikách až po verejnú spoveď známej moderátorky v TV 
Markíza a jej persifláž v programe Nikdy nehovor nikdy v konkurenčnej televízii JOJ. To, čo 
prebiehalo slovenskými médiami v priebehu druhej polovice januára tohto roka, už neboli 

                                                           
2 Podrobnejšie o termíne pozri Dayan, 2007. 
3 Programový formát je vyústením úsilia manažmentu média o naplnenie vlastnej vízie fungovania jednotlivých 

zložiek programu ako kompaktného celku, pri ktorom sa dbá na kompatibilitu jednotlivých zložiek 
programovej štruktúry a schopnosť stabilne a jednotne oslovovať cielené publikum; v prostredí komerčných 
médií sa programový formát stáva dôležitou súčasťou stratégie získavania divákov (poslucháčov), a tým aj 
možnosti získať reklamu, preto je jeho vytváraniu venovaná veľká pozornosť. Predmetom vytvárania 
programového formátu je typologický výber a usporiadanie vlastných relácií, selekcia a používanie istého 
druhu hudby, ale aj kompatibilita jednotlivých typov relácií, výrazové prostriedky moderátorov a vizuálny štýl 
formy, ktorou sú jednotlivé programové typy ponúkané príjemcovi. V prostredí komerčných rozhlasových 
médií je pojem programového formátu úzko spojený s hudobným formátom, keďže hudobná zložka zastupuje 
v rozhlasovom vysielaní viaceré funkcie, nielen dekoratívnu či oddychovo-zábavnú, ale aj štýlotvornú, 
selektívno-identifikačnú a pod. Bližšie pozri Stručný slovník masmediálnej a marketingovej komunikácie, 
2006, s. 98. 

4 O tabloidných televíznych žánroch uvažuje napr. H. Newcomb, ktorý vyčleňuje televízne žánrové formy 
podľa charakteristických rysov znakovej štruktúry určenej špecifickému publiku (popri tzv. tabloidnej televízii 
uvádza napr. aj reality TV, boutique TV a thrash TV), bližšie pozri Newcomb, 2004, s. 427. 
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len správy o tom, ako sa rozchádza jedna z najsledovanejších mediálnych dvojíc v Čechách 
a na Slovensku – s postupným ubúdaním faktickej hodnoty podávanej informácie stúpal jej 
emocionálny charakter, text sa postupne „bulvarizoval“. Komplexnosť pôsobenia tohto 
eventu bola manifestovaná silným tematizovaním obsahov vo viacerých mediálnych pro-
strediach – printovým bulvárom začínajúc a prime-timovými televíznymi reláciami a četo-
vými fórami na internete končiac. 

Pravda, zdrojom na vytváranie tabloidnej mediálnej reality v slovenskom mediálnom 
prostredí nie sú len udalosti z oblasti šoubiznisu, čo je možné manifestovať na spracovávaní 
udalosti výbuchu plynu v rodinnom dome v Krompachoch (po prvých informáciách o tra-
gickej udalosti prichádzajú emotívne svedectvá svedkov tragédie, rozhovory postihnutých 
v nemocnici a reportáže z pohrebu obetí) alebo na mediálne ošetrovanom priebehu vyšetro-
vania útoku na nitriansku študentku Hedvigu Malinovú. Media events, mediálne udalosti, sa 
stali dôležitým komponentom vytvárania emotívnej dispozície elektronických médií, a to 
nielen u nás, ako dokazujú aj príklady z iných mediálnych prostredí (mediálne je stále živý 
príbeh o smrti princeznej Diany, informácie o úmrtí popredného českého hudobného skla-
dateľa sprevádzalo zverejnenie fotografií z miesta činu, podrobné reportáže televíznych štá-
bov z pohrebu a zvýšený záujem internetovej komunity o jeho životné osudy; klasickým 
príkladom vytvárania mediálnej udalosti je mediálne „vstrebávanie“ reality z 11. septembra 
2001 v Spojených štátoch). 

Zastavme sa ešte pri jednej charakteristickej črte súčasných mediálnych textúr: pri hap-
tickom charaktere informácie, ktorú si ľudia prostredníctvom médií vzájomne odovzdávajú. 
Ten je možné identifikovať nielen sledovaním pádu epicentra amerického biznisu na Man-
hattane, ale aj vzájomným uisťovaním sa o tom, že na seba myslíme, tzv. „prezváňaním“ 
prostredníctvom mobilných telefónov. Dotykovosť v tomto prípade možno interpretovať 
nie fyzicky, telesne, ale skôr virtuálne, ako emotívny dotyk médiami a cez médiá: ako je 
všeobecne známe, pri našej malej novembrovej televíznej revolúcii nestrieľal krížnik, ale 
cengali kľúče. Pri takomto druhu „dotýkania sa“ nie je nevyhnutný fyzický, materiálne ve-
rifikovaný kontakt v rovnakom priestore a čase, ale spoločne prežívané citové vytrženie, 
často vyvolávané, ako dokumentujeme na našich príkladoch, kurióznosťou, exkluzivitou 
mediálne zobrazovanej reality. Pripomenúť možno ešte skutočnosť, že výsledkom tejto 
„hapticko-virtuálnej“ komunikácie je kreovanie osobitného typu mediálneho obecenstva, 
obrazne povedané, „kmeňa s ručením obmedzeným“, ktoré žije pre tento okamih, „tu a te-
raz“. V spomínaných televíznych feériách z konca roku 1989 sme „tými druhými“ boli od-
razu všetci: politici na tribúnkach, predáci pracovných kolektívov oznamujúci nadšenému 
davu, že aj mäsopriemysel je s vami, aj diváci v obývačkách, ktorí na okamih túžili byť spo-
ločenstvom, ktoré sa už nikdy nedá zneužiť.5 

Reč Martina Luthera Kinga vo Washingtone, spev československého disentu na balkóne 
vydavateľstva Mellantrich v Prahe, ale aj skandovanie mnohotisícového davu pri triumfál-
nom návrate našich hokejových šampiónov v Bratislave – všade tam médiá spoluvytvárali 

                                                           
5 Slová M. Kňažka, ktoré odzneli na jednej z manifestácií na námestí SNP v Bratislave, potom použil V. Klimáček 

vo svojej hre Jawa nostalgická pre divadlo GuNaGu. 
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komunikačné obrady, vyjadrením ktorých sa stali slogany I Have a Dream..., To je ono... či 
Šatan nie je hráč, Šatan je boh! Mediálne texty sa v tomto prípade začali „nabaľovať“ o zna-
kové štruktúry, prostredníctvom ktorých sa text interpretuje štandardizovaným spôsobom. 
Prostredníctvom takýchto „izosém“, nazvime ich sociokultúrnymi izoglosami, je komuni-
kačné správanie ukotvené v istom kultúrnom priestore. Sociokultúrne izoglosy vymedzujú 
teda priestor, v ktorom je potrebná istá „kultúrna akreditácia“, čo v prostredí masových mé-
dií umožňuje formovanie mediálnych komunít – športových a hudobných fanklubov, 
účastníkov internetových elektronických konferencií, hráčov počítačových hier, divákov 
telenoviel a pod. Ukazuje sa, že práve prostredie mediálnej komunikácie takéto sociokultúr-
ne izoglosy produkuje najintenzívnejšie: užívatelia médií sa prostredníctvom mediálnych 
obsahov učia poznávať „manuály“, ktoré potrebujú pre život v spoločnosti. Príkladom môžu 
byť tzv. lifestylové magazíny, ale aj obyčajné programy o varení, ktoré už nie sú len návod-
mi ako pripraviť isté pokrmy, ale aj príručkami o správnom vychutnávaní života. Preto sa 
v takýchto programoch nielen varí, ale aj konzumuje, predstavuje sa prostredie, v ktorom sa 
jedlo pripraví, rozprávajú sa „veselé historky z nakrúcania“ a pod. 

Spomínané tendencie názorne dokumentujú, prečo nás skúmanie mediálnych obsahov 
stále intenzívnejšie vracia k skúmaniu povahy kultúry, ktoré reprezentujú: túžba po me-
diálnom pokrme sa stala súčasťou našej vlastnej biosféry intenzívnejšie ako túžba po potrave 
alebo po zachovaní ľudského rodu. Kľúčom k hodnoteniu mediálnych textov môže byť pre-
to ich interpretácia ako súčasti kultúrnej prevádzky: emotívnu dispozíciu, masový charak-
ter, štandardizáciu znakovej štruktúry a hapticko-virtuálne zacielenie považujeme za cha-
rakteristické črty súčasnej mediálnej komunikácie. Nakoniec, médiá netreba podceňovať, ale 
ani preceňovať: nadvláda človeka nad mediálnym svetom je ovplyvnená jeho schopnosťou 
pracovať s diaľkovým ovládačom... 
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Abstract 

In this paper are discussed problems in interpretation of media text: carnivalisation, growing emotional 
potency, creating media information as mass product and haptical values of media communication in elec-
tronic media. 
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