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FÍČER V SPRAVODAJSTVE 

Blažena GARBEROVÁ 

Abstrakt 

Fíčer ako jedna z foriem žánrovo synkretickej prezentácie spravodajských tém – východiská v anglosaskej 
žurnalistike. Žánrové špecifiká fíčru v spravodajstve, fíčer ako metodika tvorby žurnalistického textu. 
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Spravodajstvo a emócie považuje väčšina novinovedcov, ale aj praktických žurnalistov, 

za dva nezlučiteľné pojmy. Je to zrejmé z odbornej literatúry, z vyhlásení predstaviteľov 
Slovenského syndikátu novinárov viažucich sa k potrebe nového tlačového zákona, z vec-
ných i rozhorčených reakcií praktických žurnalistov, o ktorých profesionalite a nezaujatosti 
sa verejne polemizuje, rovnako ako sa vedú diskusie o kvalite spravodajstva v printových 
i elektronických médiách na Slovensku. 

Pojem spravodajstvo emocionálneho typu sa v slovenskej novinovede oficiálne nepouží-
va. Na označenie uvedenej mediálnej produkcie možno nájsť klasifikáciu Borisa Droppu, 
ktorý vychádza z dichotomického členenia žurnalistických žánrov: spravodajstvo – publicis-
tika; racionálny – emocionálny typ a v jednej zo schém vymedzuje emocionálny typ spravo-
dajstva. Viac sa mu však v texte publikácie nevenuje (Droppa, 1998). V novinovedných pub-
likáciách od Jozefa Mistríka alebo Andreja Tušera nachádzame beletrizovanú správu a ri-
port. Spravodajstvo ako teoreticky vymedzená skupina mediálnych textov však nepripúšťa 
diskusie o možnostiach akýchkoľvek presahov. Svetlana Hlavčáková píše o spravodajstve 
v praxi toto: „Naše spravodajstvo je povrchné, obsahovo často bezcenné, formálne vyslovene 
pomýlené, o jazyku a štýle v niektorých prípadoch radšej nehovorme.“ Vo svojom článku 
autorka ďalej vysvetľuje, že 

„spravodajskému jazyku a štýlu sa treba venovať dovtedy, kým nenastane zlepšenie. Kým slovenské správy 
nebudú porovnateľné s tým najlepším, čo svetová žurnalistika vo svete ponúka, a kým nebudú spĺňať pra-
xou overené, medzinárodne prijaté kritériá kladené na spravodajstvo ako také.“ (Hlavčáková, 1999) 

Ambíciou tohto príspevku je pomenovať skupinu spravodajských textov – tak, ako sa 
v posledných rokoch javia. Považujeme za dôležité zaoberať sa aj textami, ktoré žánrovo 
(jazykovo, kompozične, výrazovo) celkom nevyhovujú kritériám, stanoveným v slovenskej 
novinovede, a opísať ich špecifiká, a to aj napriek tomu (alebo práve preto), že sa sčasti alebo 
úplne vymykajú všeobecne záväzným normám a kritériám kladeným na tzv. seriózne spra-
vodajstvo. 

Širšie a zároveň presnejšie pomenovanie skupiny textov, ktoré sú v centre záujmu, mô-
žeme nájsť v štúdii J. Vojteka o anglickej novinovede, publikovanej v Otázkach žurnalistiky 
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(Vojtek, 2000). Žánrológia sa tam chápe skôr ako metodika tvorby žurnalistického textu, 
inštruuje, ako treba spravodajstvo písať, prípadne apretovať. Anglická novinoveda člení 
spravodajské žánre v zásade na dva typy: 1. hard news a 2. soft news. A práve soft news po-
važujeme za vhodné pomenovanie jednej z oblastí spravodajstva emocionálneho typu. 

Soft news poskytujú priestor na spracovanie tém menej spoločensky závažných, s nižšou 
časovou aktuálnosťou a s možnosťou využiť živší jazyk i štýl. V slovenskej novinovede tento 
žáner korešponduje s beletrizovanou správou (Tušer, 2003; Mistrík, 1997). Oproti vecnej 
správe má voľnejšiu kompozíciu (mäkké čelo), jazykovo-štylisticky je text skôr ikonický 
s tendenciou k zážitkovosti, primárnou funkciou však zostáva informovať, interpretovať 
udalosť so snahou zachytiť aj jej atmosféru či miestny kolorit. Pozrime sa, čo anglickí novi-
novedci rozumejú pod označením soft news. Pre R. Weinera je to „fíčer a iná novinárska 
výpoveď, ktorá nie je nástojčivá a neviaže sa na presne stanovený čas či na najvýznamnejšiu 
udalosť“ (Weiner, 1996; cit. podľa Vojtek, 2000). Aktuálnosť v nej nehrá takú významnú 
úlohu ako v hard news. Takzvaná „missourská skupina teoretikov“ vymedzuje pojem soft 
news slovami: je to „článok o trendoch, osobnostiach či životnom štýle“ (Brooks et al., 1992; 
cit. podľa Vojtek, 2000). Anglický novinovedec R. Keeble charakterizuje soft news ako „od-
ľahčenú správu, ktorá je farbistejšia, vtipnejšia a väčšmi stavia na úvahovosti ako v prípade 
hard news“ (Keeble, 1994; cit. podľa Vojtek, 2000). J. Vojtek vo svojej štúdii zovšeobecňuje: 

„Za soft news možno teda považovať záznam, resp. ‚referát‘ o udalosti, ideofakte a pod., ktorý nemusí byť 
časový a ani nemusí ovplyvňovať početné vrstvy občanov (čitateľov), a jediné, čo ho spája s novinárskymi 
útvarmi rovnakého druhu, je skutočnosť, že uspokojuje zvedavosť ľudí (čitateľstva).“ (Vojtek, 2000) 

Soft news sa často charakterizuje ako správa, ktorá zabáva a informuje s dôrazom na 
emocionalitu či nezvyčajnosť a menej na závažnosť a neodkladnosť. Zvyčajne sa za soft news 
považujú fíčre, v ktorých sa spracovávajú témy o osobnostiach, miestach či problémoch viac 
alebo menej ovplyvňujúce život čitateľov. 

Charakter soft news sa premieta aj do kompozície správy. Titulok a čelo majú predovšet-
kým upútať čitateľovu pozornosť. Úvod je akýmsi lákadlom, v ktorom autor niečo naznačí, 
ale čitateľ nemá dosť informácií, aby po titulku a čele mohol prestať čítať. Telo správy (jad-
ro) prináša originálny pohľad na jav alebo skutočnosť, text správy sa končí vtipnou anekdo-
tou, záver je vypointovaný. Najrozšírenejším typom soft news je už niekoľkokrát spomenutý 
fíčer. V porovnaní s hard news je subjektívnejšie ladený, aj napriek tomu sa v anglickej no-
vinovede zaraďuje k spravodajstvu. Autorov subjekt sa prejavuje na úrovni pozorovaní 
a opisov, nie však v stanoviskách. Fíčer informuje, ale najmä zabáva, priamo nehodnotí, ne-
posudzuje, uprednostňuje strohé a vecné fakty pred názormi. Text fíčru prináša čitateľovi 
autorom svojsky videné fakty, spracované ako príbehy osôb alebo epizódy – pravdivo a s nad-
hľadom prerozprávané verejnosti. Typológia fíčru vyčleňuje dva jeho typy: 1. news feature 
(viaže sa na hlavnú tému dňa), jeho obdobou je second-day feature; 2. timeless feature (nad-
časový). 

V porovnaní so správou typu obrátenej pyramídy (hard news) fíčer nemá pevne stano-
venú štruktúru. Môže sa skladať z titulku a troch základných komponentov: úvod (čelo), 
jadro (telo, trup) a záver. Žurnalistické príručky uvádzajú niekoľko druhov čiel typických 
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pre fíčer. Najčastejšie sa využíva čelo zadržané a popisné, v každom prípade sa ako úvod 
k fíčru preferuje mäkké čelo, tzv. delayed lead. Fíčer sa môže začínať tiež výrokom, otázkou, 
citátom, predpoveďou a pod. Často charakter úvodu súvisí s konkrétnym typom fíčra. Jedno 
zo systematickejších členení fíčrov podľa J. Vojteka (2000) uvádza staršia anglická príručka 
z roku 1959: 1. ľudsky príťažlivé, 2. historické, 3. životopisné a osobnostné, 4. cestopisné, 
5. vysvetľujúce a návodové, 6. vedecké, 7. sezónne a dovolenkové. Jazyk a štýl sú porovna-
teľné s beletrizovanou správou alebo riportom, ktoré nachádzame v slovenskej novinovede 
ako spravodajské žánre najviac príbuzné fíčru. V závislosti od tematického rozmeru žánru je 
text ladený buď smerom k subjektívnym štýlom (hovorový, umelecký), alebo k objektívnym 
štýlom (odborný). Z formálneho hľadiska má fíčer charakter rozšírenej monologickej alebo 
dialogickej správy (interview), priemerný rozsah textu je približne 500 slov. Kompozične 
fíčer pripomína akúsi žurnalistickú poviedku, využíva sa v ňom dominantne chronologický 
a emfatický postup tvorby textu pred logickým. B. R. Paatterson (cit. podľa Vojtek, 2000) 
uvádza ešte niekoľko ďalších zásad, ktorými by sa mal vyznačovať proces tvorby fíčra: za-
ľudniť a rozpovedať príbeh, umožniť čitateľovi, aby sa pozeral vlastnými očami a počúval 
vlastnými ušami. Fíčer teda môžeme považovať za žáner alebo za metodiku tvorby tzv. me-
nej závažného spravodajstva, resp. aj závažných tém, ktoré sú spracované s odstupom a nad-
hľadom v širších súvislostiach. 

Zdá sa, že (nielen) printové médiá už niekoľko rokov preferujú čitateľsky príťažlivé spra-
covanie tém z politiky, ekonomiky, športu a ďalších oblastí verejného života. Strohé a vecné 
spravodajské texty sú skôr zvláštnosťou. V každej spracovávanej téme je možné nájsť jej protago-
nistov v tých najrôznejších rolách – hrdinov, zbabelcov, tyranov, obetí a pod. A v dôsledku ich 
konania sa odvíjajú príbehy, ktoré môžu mať reálny či potenciálny dosah nielen na všetkých 
zúčastnených, ale aj na nezainteresovaných recipientov. 

Proces tvorby žurnalistických textov sa však často, a nie vždy efektívne, redukuje len na 
referovanie o udalosti, ktoré ale nemusí zachytávať širší kontext. Čitateľ tak dostáva len 
hlavnú informáciu bez ďalších súvisiacich faktov a tiež postrehy novinára ako nezaujatého 
seriózneho pozorovateľa so schopnosťou rozumieť súvislostiam a interpretovať ich prostred-
níctvom živého, formálne i obsahovo vyváženého textu. Aj menej závažné témy sa však čas-
to spracovávajú ako hard news. Princíp obrátenej pyramídy si vyžaduje, aby titulok a tvrdé 
čelo atakovali čitateľa vysokou aktuálnosťou a významnosťou informácie. V prípade menej 
závažných, tzv. mäkkých tém sa tieto vlastnosti dosahujú umelo, v dôsledku čoho môže byť 
titulok a úvod zavádzajúci a čitateľ sa po dočítaní celého textu môže cítiť podvedený. Jadro 
(telo, trup) správy nemusí splniť očakávania, ktoré vyvolávajú úvodné kompozičné časti. 
Uvedené javy možno nájsť nielen v tzv. bulvárnych printoch, čím ďalej, tým častejšie sa 
vyskytujú aj v tzv. serióznej tlači, ktorá sa – rovnako ako bulvár – musí vyrovnávať s konku-
renciou elektronických médií a siaha po metodikách tvorby žurnalistického textu, zrejme 
najúspornejších a najrýchlejších. Napriek vysokému tlaku na výkonnosť novinárov a redak-
torov však vidno najmä v tlači s týždennou a nižšou periodicitou, resp. v prílohách denní-
kov, značný priestor práve pre originálnejšie spracovanie tém, ktoré nedisponujú nástojči-
vosťou, vysokou aktuálnosťou a spoločenskou významnosťou, no i napriek tomu, alebo prá-
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ve preto, je možné spracovať ich subjektívnejšie a živšie aj v rámci spravodajských žurnalis-
tických žánrov. 
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Feature in News 

Abstract 

In accordance with Anglo-American tradition, the author divides news into the so-called hard news and 
soft news (or feature stories): differences, mainly in their structures and individual components of news. 
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