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SEMIOTICKÉ ASPEKTY JAZYKOVEJ KOMUNIKÁCIE 
V ELEKTRONICKÝCH PERIODIKÁCH 

Eva DRUGDOVÁ 

Abstrakt 

Témou príspevku je skúmanie semiotických aspektov jazykovej komunikácie v elektronických periodi-
kách. Cieľom práce je poukázať najskôr na priebeh a efektívnosť komunikácie v internetových periodikách 
a následne skúmanie znakových sústav a ich vplyv na komunikáciu. Základnou otázkou je, akými semio-
tickými prostriedkami sa komunikácia uskutočňuje. Sústreďujeme sa na vizuálne a auditívne znaky a mul-
timediálne elementy v žurnalistických textoch, pričom hlavným zdrojom je periodikum SME. Malou son-
dou poukážeme aj na charakteristické znaky multimediálnej komunikácie v nemeckom periodiku Frank-
furter Allgemeine Zeitung. Dôležitým prvkom v on-line žurnalistike je okrem iného funkcia jednotlivých 
znakových elementov, i keď základnú úlohu naďalej plní národný jazyk, ktorý by mal ako prvý prispievať 
k zlepšovaniu kvality komunikácie. 
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V súčasnej modernej spoločnosti sa neustále stretávame so zlepšovaním kvality komuni-

kácie a neobmedzenými možnosťami prenosu informácií. Komunikácia sa uskutočňuje pro-
stredníctvom nových mediálnych foriem a čoraz väčší význam sa pripisuje multimediálnej 
komunikácii a nadväzovaniu kontaktov cez internet, ktoré so sebou prináša množstvo výhod. 

Multimediálna komunikácia predstavuje otvorený dynamický systém, ktorý zahŕňa 
partnerov komunikácie, obsah, formy komunikácie, ako aj mnohé fakultatívne prvky. Vý-
hodou je najmä to, že do procesu spoznávania informácii sa zapája viac našich zmyslov, čo 
umocňuje vnímanie, ľahšie zapamätávanie a vyvoláva hlbší estetický zážitok (Horváthová 
a kol., 2001). 

Dôležitým znakom multimédií je riadenie komunikácie počítačom a možnosť interakti-
vity. Používateľ alebo komunikant má príležitosť vstúpiť do komunikácie, môže sám roz-
hodnúť, kedy sa začne a skončí prezentácia, určiť následnosť informácií a formu prezentácie. 
Multimédiá teda zvyšujú pochopenie a spätné vybavenie predmetnej oblasti. Multimediálna 
komunikácia taktiež umožňuje používateľovi výber informácií podľa vlastného záujmu, 
uľahčuje orientáciu, zvyšuje záujem o danú tematiku a dosahuje sa ňou vyššia estetická kvalita. 

Komunikácia sa z reálneho sveta, z bezprostredného medziľudského styku, preniesla do 
virtuálneho sveta, ktorý predstavuje nový komunikačný priestor. Takáto komunikácia sa 
realizuje graficky a zobrazuje sa len na monitore počítača. Práve touto črtou sa odlišuje vir-
tuálna komunikácia od reálnej a Wachtarczyková (2000) na jej označenie používa pojem 
„počítačovo sprostredkovaná komunikácia“, ktorá je možná len prostredníctvom techniky 
a technológie, teda počítačov a ich programov. 
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Technologický rozvoj v oblasti počítačov a telekomunikačných technológií má vplyv aj 
na rozvoj žurnalistiky, ktorej cieľom je čo najväčšia aktuálnosť. Okrem toho, že žurnalisti 
majú stále lepší prístup k informáciám, majú taktiež možnosť publikovať svoje texty v elek-
tronických periodikách. On-line žurnalistika sa stáva profesionálnejšou. Ponuka týchto pe-
riodík sa pritom dramaticky rozširuje a spestruje. Vznikajú nové rubriky a tematické okru-
hy, ktoré chcú zasiahnuť určitú skupinu náročných čitateľov (Ruβ-Mohl, 2005). 

Práve vďaka pestrosti elektronických periodík sa nám otvárajú nové možnosti pozorova-
nia a interpretácie textov. Naša pozornosť sa pritom sústreďuje na skúmanie publicistických 
internetových textov z hľadiska semiotiky. Základnou otázkou je, akými znakovými semio-
tickými prostriedkami sa komunikácia uskutočňuje. Zameriame sa na opis pragmaticko-
sémantických plánov, čiže na hlavnú zložku dynamickej stránky komunikácie. 

Pragmatika tvorí jednu dimenziu semiotiky a týka sa používania slov v praxi. Zaoberá sa 
prostriedkami a funkčnými vlastnosťami jazyka, ktoré bezprostredne umožňujú komunika-
tívne reagovanie hovoriaceho na mimojazykovú skutočnosť. Pragmatika je uhol pohľadu, 
spôsob hodnotenia jazykových prostriedkov a ich funkčných vlastností (pozri napr. Voigt, 
1977). Do oblasti pragmatiky pri našom skúmaní zaraďujeme efektívnosť komunikácie, 
funkciu jednotlivých multimediálnych elementov, ich interpretáciu a vplyv na používateľa, 
ako aj ich účinok v komunikácii. Dôležité sú taktiež znalosti a kompetencie komunikantov. 

V internetovej komunikácii ide predovšetkým o význam, zámer, efekt dorozumievania, 
sociálne a komunikačné vzťahy. Treba počítať aj s úsilím, ktoré komunikanti vkladajú do 
komunikačných aktivít a ktoré počas priebehu a po ukončení interakcií očakávajú (Patráš, 
2004). 

Keďže semiotika sa zakladá na predpoklade existencie teórie komunikácie, priblížime si 
najskôr priebeh komunikácie v internetových periodikách. Ako uvádza Žilka (2000), semio-
tické vlastnosti sotva možno skúmať bez pojmov teórie informácie a teórie komunikácie, 
akými sú expedient, percipient, komunikačný kanál, spätná väzba, kód, komunikačná situá-
cia ap. Následne sa zameriame na existenciu znakov, ktoré podmieňujú fungovanie komuni-
kačného procesu. 

V on-line žurnalistike je možné ľubovoľne a novým spôsobom prepojovať textové a au-
diovizuálne formy prezentácie. Vďaka odkazom sa prepájajú rôzne webové stránky, a tým sa 
pyramídová štruktúra správ mení na sieťovú. Príbeh či udalosť možno teda ponúkať prepo-
jene. Používateľ internetu si môže vybrať a sám rozhodnúť, aký obraz si zostaví (Ruβ-Mohl, 
2005). 

Napríklad na internetovej stránke periodika SME ako prvé upútajú pozornosť adresáta 
reklamné bannery, tie sa však čitateľ snaží obísť a sústredí sa na jednotlivé rubriky, ktoré ho 
zaujímajú. V strede obrazovky sa používateľovi núkajú najaktuálnejšie správy z domova, zo 
zahraničia, z ekonomiky a športu. Z úvodnej stránky komunikant preniká do elektronické-
ho periodika a volí si svoju oblasť záujmu. Kliknutím na rubriku z domova sa používateľ 
dostane k titulkom článkov a ku krátkym anotáciám, ktoré mu uľahčia výber podľa vlast-
ných predstáv. Po zvolení konkrétneho článku percipientovi už nič nebráni v prečítaní zau-
jímavej problematiky. Elektronické periodikum mu dokonca poskytuje možnosť pridať ko-
mentár k článku, a to tak, že sa na konci textu prostredníctvom príslušného odkazu presunie 
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priamo do diskusie. Sieťová štruktúra sa nakoniec modifikuje do lineárne usporiadaného 
myšlienkového komunikátu. 

Používateľ môže teda svojím vstupom do komunikácie riadiť výber informácií, začiatok 
a skončenie prezentácie a môže sa aktívne zapojiť do diskusie k danej téme. Žurnalistika, 
ktorá sa prostredníctvom média do určitej miery dištancuje od publika tým, že spätná väzba 
je len simulovaná, má vďaka e-diskusiám prístup k reakciám publika, čo jej umožňuje 
usmerňovať svoju líniu. 

V našich pozorovaniach sme sa sústredili na niekoľko žurnalistických textov z elektro-
nického periodika SME, pričom sme si všímali aj netradičné rubriky, ktoré taktiež prispieva-
jú k spestreniu on-line žurnalistiky. Pri týchto textoch sa uplatňujú zásady charakteristické 
pre tlačený text, rešpektujú sa požiadavky písomnosti, verejnosti, oficiálnosti, pripravenosti, 
monologickosti. 

„Monologickosť internetových textov je však iba potenciálna, podmienená tým, že autor tvorí svoj text od-
izolovane, bez priameho kontaktu s adresátom. Ich dialogický charakter treba spájať s tým, že tu ide spra-
vidla o bezprostrednú reakciu na repliku iného podávateľa“ (Findra, 1997, s. 260). 

Vlastnosť monologickosti je teda oslabená a Patráš (2004) hovorí o dialogickom komuni-
káte a o kváziústnom textovom modeli, pretože v diskusii sa uplatňuje mnoho prvkov hovo-
renosti či hovorovosti. Dominuje v nich parameter písomnosti a absentuje priamy kontakt, 
rovnako ako aj v tlačených periodikách. Multimédium však oslabuje pólovosť ústnosť – pí-
somnosť, pripravenosť – nepripravenosť komunikácie. 

Diskutujúci komunikant sa posúva do sféry anonymity, a tým sa otvára priestor komuni-
kačnej uvoľnenosti, ako aj prezentovaniu vlastnej osoby. Napríklad: 

Dalsim neodmyslitelnym plusom pre mna je, ze vsetko pozeram v anglickom jazyku (titulky nepotrebu-
jem) a nie v trapnom dabingu. 

Predpokladom efektívnej komunikácie je porozumenie obsahu komunikovaného textu 
a porozumenie komunikačného zámeru. 

V multimediálnej komunikácii je preto dôležitá aj spolupráca komunikantov, ich spôsob 
interakcie, prejavy správania a dodržiavanie komunikačných noriem a princípov. V mysli 
jedinca normy fungujú ako akési organizačné princípy, ktoré riadia výber komunikačných 
prostriedkov pri produkcii textu a aj očakávania recipienta. Ak sa produktor a recipient ria-
dia v zásade týmito normami, pôsobia rečové komunikačné normy ako faktor sprostredku-
júci kontakt medzi nimi (Nebeská, 1996). 

Komunikační partneri musia zachovávať spoločenské pravidlá v podobe dodržiavania zá-
sad tzv. netikety. 

„To znamená, že účastníci, ktorí reagujú na podnety z publikovaného textu, príp. na repliky spoludiskuté-
rov, by sa mali predovšetkým navzájom identifikovať, byť primerane adresnými a zachovávať elementárne 
kritériá slušnosti komunikácie v elektronickom prostredí“ (Patráš, 2002, s. 165). 

V dôsledku anonymity a komunikačnej uvoľnenosti však komunikanti často prekračujú 
hranice komunikačných noriem. S touto elektronickou demokraciou sú spojené vulgarizmy 
a agresivita v diskusiách, pričom v textoch chýba aj elementárna úprava, objavujú sa v nich 
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štylistické a gramatické chyby a prevažujú anglicizmy (napríklad BD ripy, Prison Break, 
Heroes, NCIS, Dexter, DIGI-TV) (Murín, 2007). 

Pre všetky e-diskusie je typické nepoužívanie diakritických znamienok a voľné používa-
nie malých a veľkých písmen. Napríklad: 

perspektivnejsie sa mi javi ponuknut databazu programov.  
sledovat to o co mam zaujem vtedy, ked mam na to volny cas..................ak hovorimo o TV 

Keďže e-diskusie vyjadrujú hodnotiace postoje komunikantov, ich jazyk sa v mnohých 
prípadoch vyznačuje zvýšenou expresivitou, ironickým alebo negatívnym zafarbením. Na-
príklad: 

Spravy si precitam na nete v priebehu dna, takze televizne noviny nepotrebujem a tych malo relacii, ktore 
za nieco stoja, tie si pozriem z archivu kedy mam na ne cas (len aby uz boli vo vyssej kvalite).  
Vysledok: televiziu v pravom slova zmysle nepozeram a vobec mi nechyba.  

Z uvedených príkladov je tiež zjavné používanie nespisovných a hovorových prvkov, 
ktoré do komunikácie prenikajú v dôsledku spontánnosti komunikácie. 

E-diskusie reagujú v mnohých prípadoch na východiskové texty, ktoré sa vyznačujú vyš-
šou mierou kultivovanosti. Takéto texty majú vysokú informačnú hodnotu, uľahčujú orien-
táciu a komunikáciu. Mali by sa preto vyznačovať zrozumiteľnosťou, jasným členením, mali 
by byť čo najvýstižnejšie, bez rôznych odbočiek. Keďže ide o verejné prejavy, v ktorých 
dominuje vlastnosť pripravenosti, možno predpokladať, že sa vo vyššej miere rešpektujú 
gramatické pravidlá a najmä interpunkcia. 

Pre príjemcu a pre efektívnu komunikáciu je podstatné vyjadrovať sa výstižnými vetami, 
používať presné termíny, cudzie slová nahrádzať domácimi, vyhýbať sa výplňovým slovám a 
používať čo najmenej skratiek bez ich vysvetlenia. Dôležité sú taktiež prvky, ktoré udržujú 
záujem, vzbudzujú zvedavosť a zvyšujú napätie. Uľahčením pre čitateľa sú aj dobre rozozna-
teľné znaky, slová s jednoznačným významom, zrozumiteľná konštrukcia viet, vhodné prie-
storové usporiadanie textu a zvýraznenie kľúčových slov, ktoré umožňujú presun k ďalším 
informáciám, týkajúcich sa článku. 

Najdôležitejšími faktormi úspechu elektronických periodík sú prehľadnosť a aktuálnosť 
stránky. V prípade elektronických periodík môžeme hovoriť o prehľadne koncipovaných 
stránkach, pričom väčšina slovenských elektronických periodík je budovaná na podobnom 
princípe. Naša pozornosť sa preto zameriava na internetovú stránku denníka SME. 
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Obrázok 1 Internetová stránka denníka SME 

 
Okrem základných rubrík, ktoré tvoria hlavnú súčasť stránky, sú elektronické periodiká 

čoraz častejšie obohacované o nové tematické okruhy a prílohy. Príjemca si môže prečítať 
aktuálne témy, pracovné ponuky, môže sa zapojiť do ankety alebo využiť ponuku rôznych 
odkazov na „priateľské“ stránky. Popri aktuálnych článkoch sa v ponuke periodika nachá-
dzajú aj zoznamy najnovších a najčítanejších článkov, informácie o počasí a kurzoch, a, sa-
mozrejme, rôzne reklamy a inzercia. 

Vyššiu efektívnosť podmieňuje i vhodné rolovanie textu, veľkosť a farba písma, farba 
textu a pozadia, rôzne efekty a primerané priestorové usporiadanie textu. 

Stránky majú tiež obsahovať precízne odkazy na pramene a autorov. Odkazy by sa mali 
zaraďovať na koniec odsekov alebo stránky, inak rušia plynulosť čítania a nútia používateľa 
k rozhodnutiu, či bude pokračovať v čítaní alebo využije odkazy okamžite. Vo väčšine člán-
kov elektronických periodík možno ale pozorovať zvýraznené odkazy, ktoré čitateľa lákajú 
k ďalším informáciám a k prerušeniu čítania. Niektoré odkazy dokonca priamo nabádajú 
prejsť na inú stránku – napr. slovným spojením „klikni sem“. Plynulosť čítania narúšajú aj 
mnohé reklamy, ktoré na krátku dobu vstupujú do článku alebo počas čítania blikajú po 
stranách textu. 

Podľa Ruβa-Mohla (2005) je jedným z úspechov elektronických periodík využitie ostat-
ných možností internetu – interaktivita, prezentácia po častiach, odkazy miesto lineárnej 
prezentácie, využitie webového dizajnu a multimediálnej prezentácie, neohraničené mož-
nosti dokumentovania. Ako sme už uviedli vyššie, elektronické periodiká umožňujú inter-
aktivitu používateľa a riadenie prezentácie. Komunikant si volí svoju oblasť záujmu a zapája 
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sa do komunikácie aj prostredníctvom diskusií, ktoré sú prítomné pri každom článku. Mož-
nosť interaktivity je pritom hlavným predpokladom na úspešnosť on-line žurnalistiky. 

Pri hodnotení prejavu musíme brať do úvahy nielen samotný text, ale aj všetky ostatné 
systémy komunikácie, ktorých spoločným znakom je, že sú znakové. Sústredíme sa teda na 
mimojazykové elementy, ktoré v počítačovej sfére zohrávajú dôležitú úlohu a budeme si 
všímať ich vplyv na komunikáciu. 

Naše výskumy vychádzajú z Peirceovho ponímania znaku, pričom jeho teória znaku má 
širšie uplatnenie a vyúsťuje do teórie komunikácie. Znak sa totiž určuje vzťahom medzi ma-
teriálnym nositeľom znaku (signifiant), označovaným predmetom či denotátom (signifié) 
a určitou množinou užívateľov znakov (autor, čitateľ). 

Triadická koncepcia ďalej uznáva tri druhy znakov – symbol, ikona, index. Symbol sa 
zakladá na zachovaní pôvodného významu znaku, ku ktorému sa priraďuje jeden alebo viac 
abstraktných významov. Ikona zobrazuje daný predmet, jav, denotát na základe podobnosti 
a tretím typom znaku je index, ktorý je istým znamením, odkazujúcim na niečo (typickým 
príkladom je šípka) (pozri napr. Žilka, 2000). 

Okrem týchto znakov možno v textoch pozorovať aj rôzne perigrafické znaky, napríklad 
dobre čitateľné druhy písma. Veľkosť písma je závislá na dôležitosti textu, pričom na menej 
podstatné pasáže sa využíva drobné písmo. Taktiež farba a tieňovanie textu súvisia s vý-
znamnosťou textu. Najdôležitejšie témy a tituly sú zvýraznené červenou farbou, ktorej cie-
ľom je upútať percipienta. Naopak, menej významné prílohy sú väčšinou zobrazené v šedej 
farbe a veľkosť písma je menšia v porovnaní s hlavnými rubrikami. Farba pozadia je pritom 
najčastejšie biela, čo umožňuje ľahšie vnímanie textu. 

V elektronických periodikách sa najčastejšie objavujú ikonické znaky vo forme fotogra-
fií, grafov, schém, diagramov a rôznych obrazov. Obraz ako jeden z multimediálnych ele-
mentov pritom dodáva textu názornosť, pútavosť a zvyšuje jeho psychologický účinok. Vy-
jadruje pocity, poskytuje ilúziu kvality, umožňuje vyjadriť zložité predstavy a rozpráva prí-
beh. Elektronické periodiká majú svoje články obohatené obrázkami alebo fotografiami, 
ktoré dopĺňajú mnohé informácie. Na stránke periodika SME možno na pravej strane nájsť 
súbor fotografií, ktoré sú k dispozícii k jednotlivým článkom. Rozlišujeme medzi nimi na-
príklad spravodajské, ilustratívne, dokumentárne, reklamné a zábavné fotografie. Percipient 
si napríklad môže pozrieť, ako sa stavia olympijský štadión alebo aj iné zaujímavosti, pričom 
mu počítač dáva možnosť obrázky zväčšiť, a tým ich účinok v komunikácií ešte rastie. Ok-
rem spomínaných obrazových znakov zaujmú našu pozornosť rôzne karikatúry, ktoré sa 
nachádzajú v zábavnej rubrike „Shooty“ a ktoré by sme mohli zaradiť do súboru zábavných 
fotografií. 

Pozorované periodikum má vo svojej ponuke aj rubriku „Infografika“, ktorá vykresľuje 
štatistiky vo forme veľmi pútavých grafov a diagramov. Grafy a diagramy príjemcovi veľmi 
názorne zobrazia napríklad rast HDP a zvyšujú tiež tok informácií. K častým grafickým 
znakom patria logá a značky firiem, ktoré sa na stránkach elektronických periodík objavujú 
najmä v reklamách. Kombinácie semiotických systémov v reklame sú totiž skôr zamerané 
na preferenciu obrazu pred textom. 
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V reklamách alebo odkazoch na iné „priateľské“ stránky môžeme badať rôzne symbolic-
ké znaky vo forme obrázkov. Napríklad pri reklame povinného zmluvného poistenia našu 
pozornosť upúta auto, pri odkaze s názvom obedná pauza sa zase nachádza príbor a pri od-
kazoch na stránku s nehnuteľnosťami je zobrazený dom. 

K ďalším multimediálnym elementom, ktoré majú vplyv na kvalitu internetovej komu-
nikácie, patrí zvuk. Zvuk je rovnako ako obraz nositeľom informácií, motivuje a udržuje 
pozornosť, zvyšuje účinnosť a zapamätateľnosť. Auditívne znaky sú pritom väčšinou len 
doplňujúce a vyskytujú sa v spojení s obrazom. Ich kombináciou sa uľahčuje porozumenie 
textu a zvyšuje sa intenzita jeho pôsobenia. V elektronických periodikách zvuk takisto len 
dopĺňa obraz, a to najmä v spojení s reklamami alebo videami. 

Animácia je popri videu najpôsobivejším multimediálnym elementom. Jej úlohou je uvá-
dzať do pohybu časti textu, demonštrovať dynamické deje, a tým upútať pozornosť. Animá-
cia je mimojazykovým prvkom, ktorý si percipient všimne ako prvý. Na stránkach elektro-
nických periodík sa zjavujú rôzne pohyblivé logá, firemné nápisy a reklamné šoty. Už pri 
vstupe na úvodnú stránku adresáta zaujme meniaci sa pásik, ktorý sa nachádza vo vrchnej 
časti obrazovky a zobrazuje rozličné reklamné upútavky. Najskôr sa čitateľovi zjaví infor-
mácia Počúvajte klasikov a následne na to sa ho istá firma snaží osloviť výhodnou rekon-
štrukciou bytu. Po pravej strane zase adresátovi neustále vstupuje do pozornosti blikajúci 
pásik s nápisom letenky od 190 Sk alebo pohyblivá reklama, ktorá sa niekedy presunie na 
úroveň čítaného textu. Takéto reklamné animácie pôsobia v elektronických médiách skôr 
rušivo a odvádzajú pozornosť čitateľa od jeho záujmu. 

K najmodernejším audiovizuálnym systémom patrí video, zvyšuje názornosť a najefek-
tívnejšie pôsobí na diváka. Elektronické periodiká sa snažia čoraz viac zapájať videosekven-
cie do článkov, a tým výrazne oživujú text a pútajú pozornosť adresáta. Denník SME má 
napríklad k dispozícii osobitnú videostránku, na ktorej percipientovi ponúka rôzne video-
správy. V takýchto správach sa nachádzajú reportáže, rozhovory a za každým videom je do-
konca uvedený zoznam článkov, v ktorých adresát dané video môže nájsť. 

Slovenské elektronické periodiká teda dosahujú svoj úspech nielen aktuálnymi správami 
a článkami, ktorými zaujmú publikum, ale aj kombináciou rôznych mimojazykových prv-
kov. Multimediálne elementy vo viacerých prípadoch pôsobia na čitateľa veľmi priaznivo 
a pútavo, a pritom zvyšujú kvalitu periodika. 

Sondážne poukážeme aj na priebeh komunikácie v zahraničných periodikách, pričom sa 
sústredíme na nemecké periodikum Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Internetová 
stránka tohto periodika je koncipovaná na veľmi podobnom princípe ako spomínané sloven-
ské periodikum. V porovnaní s denníkom SME však nepôsobí až tak prehľadne a pútavo. 
FAZ využíva na svojej stránke len kombináciu modrej a bielej farby, čím sa stiera jej pre-
hľadnosť. Dôležité pasáže sú síce zvýraznené väčším písmom, ale nezaujmú čitateľa hneď 
v prvom momente. Jednotlivé rubriky sú zhrnuté v hornej línii stránky, pričom nie sú zdô-
raznené ani pútavejšou farbou, ani veľkosťou písma. 

V strede periodika sa nachádzajú stručné informácie k najaktuálnejším článkom a ná-
sledne sú podrobnejšie rozvedené aj jednotlivé rubriky tým, že každú reprezentuje informá-
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cia o najnovšom príspevku. Takýto typ informácií pomáha čitateľovi zrealizovať predstavu 
o jednotlivých rubrikách, čím má nemecká stránka výhodu v porovnaní so slovenskou. 

Interaktivita používateľa pritom tvorí aj v nemeckých periodikách podstatnú zložku in-
ternetovej komunikácie. Komunikant si volí svoju oblasť záujmu a má rovnako možnosť 
pripojiť sa do diskusie svojím komentárom k danej téme. Používateľ má potom k dispozícii 
názory iných čitateľov v osobitnej rubrike „Lesermeinungen“ a môže ohodnotiť mienku 
prispievateľa. 

Veľký vplyv na úspešnosť komunikácie majú aj v tomto prípade rôzne multimediálne 
elementy, ktoré pútajú čitateľa. Najvýznamnejším semiotickým prvkom je obraz vo forme 
fotografií, pričom ich hlavnou úlohou je dodať článkom názornosť. Okrem fotografií vizuál-
ne znaky podporujú aj grafy, rôzne komické obrázky, karikatúry a animácie. Kvalitu stránky 
umocňuje možnosť získať informácie aj prostredníctvom videa. 

Rušivo pôsobia takisto ako v slovenskom periodiku reklamné šoty vo forme animácií, 
ktoré sa nachádzajú na pravej strane stránky a v niektorých prípadoch dokonca narúšajú 
plynulosť čítania tým, že sú zakomponované priamo do textu alebo vyrušia čitateľa nečaka-
ným zjavením sa v texte. 

Zanedbateľná nie je ani úloha symbolických znakov, ktoré ozvláštňujú menšie rubriky 
ako počasie, inzercia, pracovné ponuky atď. Napríklad pri internetovej „zoznamke“ zaujme 
čitateľa symbol srdca alebo pri počasí symbol slnka. 

Všetky multimediálne elementy pôsobia v komunikácii ako znakové systémy, ktoré urči-
tým spôsobom vplývajú na komunikáciu. Kombinácia jednotlivých mimojazykových prvkov 
má za následok stále pútavejšiu a zaujímavejšiu prezentáciu najnovších správ. Samozrejme, 
v elektronických periodikách najdôležitejšiu úlohu aj naďalej plní text a národný jazyk, pre-
to by sa ich funkcia nemala zanedbávať. Pozornosť tvorcov a prispievateľov internetových 
periodík by sa nemala orientovať len na pôsobivý vplyv a vzhľad stránky, ale aj na upevňo-
vanie jazykovej kultúry. V súčasnej modernej spoločnosti totiž neustále rastie počet čitate-
ľov, ktorí dávajú prednosť práve internetovej komunikácií a získavaniu informácií prostred-
níctvom elektronických periodík. 
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The Semiotic Aspects of Communication in the Electronic Periodicals 

Abstract 

The subject of this paper is the research of semiotic aspects of language communication in the electronic 
periodicals. The purpose is to mention the process and efficiency of the communication in the Internet pe-
riodicals and to explore the sign system and their influence/effect on the communication. The basic ques-
tion is: which semiotic means is the communication realized through? The focus is on visual and audile 
signs and multimedia elements in journalistic texts, the main source being the Slovak newspaper SME. 
Some common attributes of multimedia communication in a German newspaper Frankfurter Allgemeine 
Zeitung will be presented through a brief survey. A very important feature of the on-line journalism is the 
function of particular sign elements; the basic task is still performed by the national language, which sho-
uld improve the quality of communication. 
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