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JAZYKOVO-KULTÚRNE ŠPECIFIKÁ KOMENTÁRA 

 

Blažena Garberová 

 
Abstrakt 

V príspevku sa zameriavame na vybrané jazykové parametre písaného komentára, pro-

stredníctvom ktorých sa v jeho texte odrážajú postoje voči aktuálnym situáciám v spoloč-

nosti (politika, médiá, umenie, šport a pod.). Vychádzame z predpokladu, že komentár  

okrem funkcií, ktoré mu určuje analytická publicistika, disponuje možnosťou konzervácie 

faktov, názorov, postojov a nálad vzťahujúcich sa na konkrétne udalosti, ktoré v relatívne 

krátkom časovom horizonte nadobúdajú charakter nadčasovej dokumentácie reality. Tiež 

sa venujeme problematike entertainizácie v analytickej publicistike.  

 

Kľúčové slová 

analytická publicistika – písaný komentár – jazyk – funkcia – dokumentárnosť – zábav-

nosť – videokomentár 

 

„Žijeme vo svete, v ktorom už výber jazyka je príznakový pre postoje,“ píše 

P. Schutz vo svojom komentári Hraničný prípad v denníku SME zo 6. 9. 2010. 

Domnievame sa, že Schutzovo vyjadrenie možno vnímať aj užšie a aplikovať ho na 

tvorbu novinárskych prejavov, odrážajúcich viac i menej časovo aktuálnu problemati-

ku, ktorej imanentnou vlastnosťou je spoločenská významnosť, zasahujúca aj súkromnú 

individuálnu sféru aspoň malej skupiny jednotlivcov. 

Rozpor ale nastáva práve v zmieňovanej, jazykovej, rovine novinárskych prejavov – 

v závislosti od ich príslušnosti k niektorej zo žánrových skupín. Žánrom analytickej 

publicistiky (alebo publicistiky racionálneho typu; porov.: Mistrík, 1997, s. 468; Slančo-

vá, 1996, s. 142; Tušer, 1999, s. 89), kam sa zaraďuje aj komentár, vymedzuje normatív-

na teória novinárskych žánrov v súvislosti s príznakovosťou jazyka len malý manévro-

vací priestor: dominantne vecnú lexiku, nepríznakovú syntax, vyvážený subjektívno- 

-objektívny publicistický štýl. Uvedené jazykovo-štylistické parametre komentára súvi-

sia s faktom, že komentár sa vyvinul zo správy a v žurnalistike má samostatné miesto už 

od 19. storočia (Mistrík, 1997, s. 473). Napriek takmer dvom storočiam sa v ňom prí-

slušnosť k spravodajstvu zachovala nielen v jazykovej, ale aj v tematickej rovine. Ko-

mentár zostáva jedným z časovo aj spoločensky najaktuálnejších žánrov publicistiky, 

s priamou nadväznosťou na dianie, ktoré sa zaznamenáva v spravodajských žánroch, 

v tematicky široko vymedzenom priestore (Tušer, 1999, s. 103). 

Ďalšie znaky komentára, ako postojovosť či angažovanosť, má vyvažovať snaha o ob-

jektívnosť, názorovú pluralitu a profesionálny odstup od témy. Komentár má byť zro-

zumiteľný, s prehľadnou kompozíciou (in-/formatívny titulok, informačný úvod, analy-

tické jadro, zhrňujúci záver), postup tvorby textu odráža logické príčinno-dôsledkové 
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súvislosti v snahe ukázať prepojenia faktov, ktoré v spravodajstve odzneli samostatne, 

vysvetliť príčiny a prípadné dôsledky diania v spoločnosti a ich vplyv, ktorý môže mať 

celoplošný, parciálny alebo individuálny dosah. 

Na zvýšenie komunikatívnosti komentára voči čitateľom sa v texte využívajú dialo-

gické a polemické prvky, odrážajúce stupeň angažovanosti autora. 

Jedným z úskalí vyššej miery angažovanosti môže byť názorová tendenčnosť, teda 

preferovanie jedného názoru, resp. ignorovanie faktov podporujúcich iný názor. V spo-

ločenskej situácii, kde veľkú úlohu zohráva lobing (od celoplošných rozmerov až sme-

rom k regiónom a lokalitám), je snaha preferovať konkrétny názor medzi čitateľmi (ob-

čanmi, voličmi) pochopiteľná a častá. Zároveň treba dodať, že názorová tendenčnosť, 

v ktorej je ukrytá propaganda s cieľom manipulovať recipientov, je v rozpore s novinár-

skou etikou a princípmi žurnalistiky. Istú mieru tolerancie možno v tejto súvislosti vy-

jadriť voči autorom, u ktorých uprednostňovanie niektorých názorov na úkor iných 

súvisí s ich vnútorným presvedčením a skúsenosťami. V tomto prípade považujeme vy-

jadrenie názoru za právo a prejav jednej zo základných slobôd novinára. Podmienku 

názorovej plurality vtedy zabezpečuje konkurenčné prostredie, t. j. porovnateľné 

(z hľadiska obsahu, typu a periodicity) periodiká, ktoré o rovnakej udalosti alebo aktu-

álnom dianí môžu priniesť názorovo odlišné novinárske stanoviská. 

V snahe odlíšiť sa od konkurencie v písanej aktuálnej publicistike tiež badať posilňo-

vanie individuality redaktorov-komentátorov, ktorí sa prezentujú ako osobnosti dlho-

dobo sa zaoberajúce konkrétnou oblasťou diania v spoločnosti (politika, šport, kultúra 

a pod.). Osobnostná, a často aj názorová, vyhranenosť sa odráža nielen v ich verejnom 

vystupovaní (prednášky, besedy), ale aj priamo v ich novinárskych prejavoch. Deje sa 

tak miernym narúšaním žánrovej normy komentára na rôznych úrovniach: tematickej, 

jazykovo-štylistickej, kompozičnej či funkčnej. Zmena charakteru jednotlivých žánro-

vých kritérií by však nemala ovplyvňovať žánrovú dominantu komentára a posúvať ho 

ani smerom k spravodajstvu (rozšírená správa komentujúca), ani k beletristickej publi-

cistike, resp. publicistike emocionálneho typu (glosa, fejtón). 

Na priblíženie personalizácie žánru komentára sme si zvolili materiál autora citova-

ného v úvode nášho príspevku. Analyzovali sme komentáre Petra Schutza z augusta 

a zo septembra 2010, uverejnené v denníku SME. 

Ako píše A. Tušer (1999, s. 103): 

 
„Budúcnosť komentára podľa viacerých novinárov z praxe sa črtá ako novinársky prejav bez 

strohosti, s jemnou, neurážlivou iróniou a nadhľadom, ale s typickými znakmi, ako sú jasnosť, 

presnosť, vecnosť, informačná nasýtenosť.“ 

 

S podobným vnímaním tvorby a recepcie žánru komentára sa stretneme napríklad aj 

v českej publikácii Tvůrčí psaní pro každého (2005, s. 85): „Jazyk komentáře se drží ve 



Jazykovo-kultúrne špecifiká komentára 

 

 

31 

strohé až oficiální notě a může zahrnovat satiru i nadsázku. V českých podmínkách je 

komentář dokonce téměř vždy polemický až satirický.“ 

Práve polemickosť, iróniu a satiru považujeme za typické znaky komentárov 

P. Schutza, ktoré posúvajú funkčný rozmer žánru a jeho komunikačný zámer smerom 

k zozábavňovaniu, tzv. entertainizácii publicistiky racionálneho typu. Zábavná funkcia 

v písanej publicistike má svoje opodstatnenie: humor je prostriedkom na nepriame vy-

jadrenie autorovho postoja k hodnotenej udalosti a v prípade P. Schutza slúži humor aj 

na vyjadrenie autorovho nadhľadu a odstupu od témy, resp. od miery jeho osobnej za-

interesovanosti. Zo sémantického hľadiska je humor zároveň komunikačným kódom 

v rámci konkrétneho kultúrneho spoločenstva (v konkrétnom čase a priestore), pričom 

nástrojmi na jeho dekódovanie sú kompetencie čitateľa, súvisiace s dlhodobejším orien-

tovaním sa v problematike a poznaním inter- a kontextuálnych odkazov na ďalšie súvi-

siace „texty“, ktorými môžu byť predchádzajúce udalosti, vyjadrenia, kauzy, ale aj me-

diálne texty. Humor a intertextualita posúvajú žáner komentára na pomedzie žánrov 

publicistiky racionálneho a emocionálneho typu. 

Okrem štylistického a sémantického pohľadu sa možno na význam humoru a inter-

textuality pozrieť aj z hľadiska súčasne preferovaného názoru popkultúrnej spoločnosti, 

ktorý znie: všetci dobrí sú zábavní. Inými slovami: spoločnosť, čitatelia oceňujú schop-

nosť osobností, a teda aj žurnalistov – komentátorov, produkovať kvalitné texty, ktoré 

sú zároveň aj vtipné, t. j. okrem informácií a názorov prinášajú aj zábavu, emócie, čiže 

umožňujú čitateľovi nielen lepšie pochopenie, ale aj prežívanie, čo možno v niektorých 

prípadoch pripodobniť až k percepčnému hedonizmu. „Všetci dobrí sú zábavní,“ tvrdí 

Martin Amis v rozhovore pre britský časopis Prospect a pokračuje: 

 
„Popieranie princípu pôžitku má veľa prívržencov. Ale ja som vyznávač rozkoše. Ak mi niečo 

neposkytne pôžitok, tak ma to nezaujíma. Veď sa len poobzerajte okolo: Dickens, George Eliot, 

Jane Austen, Smollet, Fielding – tí všetci sú zábavní. Všetci dobrí sú zábavní.“ (cit. in Svet pod-
ľa Perlentauchera..., 2010) 

 

Typickým prostriedkom dosahovania humoru v textoch P. Schutza je irónia. Séman-

ticky ide o rozdiel medzi významom doslovným a zamýšľaným (intencia výpovede, 

textu). V závislosti od miery ne-/prítomnosti signálov na dekódovanie irónie môžeme 

tiež hovoriť o persifláži – latentnej irónii, ktorá sa realizuje implicitne, prostredníctvom 

málo „čitateľných“ narážok, alúzií. Medzi autorom a čitateľom sa tak uskutočňuje hra 

na kódovanie a dekódovanie významov. 

Zahraničnopolitický komentár P. Schutza s titulkom Odchádzanie (uverejnený 1. 9. 

2010 v denníku SME) sa začína takto: Prejavom k národu a svetu ohlásil Barack Obama 
koniec bojových operácií v Iraku. 

Slovné spojenie prejav k národu a svetu má intertextuálnu súvislosť, prostredníc-

tvom ktorej sa hyperbolizuje postavenie Baracka Obamu. Komentátor ho ironicky pri-
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rovnáva k pápežovi, ktorý každoročne pri príležitosti kresťanskej Veľkej noci udeľuje 

svoje požehnanie mestu a svetu (Urbi et orbi) s prianím pokoja a mieru v jazykoch 

mnohých národov. Vo vete sa tak vyváženým spôsobom realizuje expresívny (emotív-

ny) a vecný rozmer žánru komentára: ohlásil Barack Obama koniec bojových operácií 
v Iraku. 

Schutz ďalej pokračuje: Pátos má súvislosť s jeho predvolebným sľubom i novými 
voľbami, čo sú pred dverami. S realitou však viac súvisí próza ministra obrany Gatesa, 

že niet dôvodov na oslavy. Na dosiahnutie irónie sa využíva antonymický vzťah medzi 

prvou a druhou vetou: pátos (typický pre poéziu, pozn. B. G.), na druhej strane predvo-

lebné sľuby – realita, próza, niet dôvodov na oslavu. Konkrétnejšie možno hovoriť 

o tzv. antitéze alebo zápornom paralelizme, keď vedľa seba stoja, v tomto prípade síce 

nie najmenšie syntaktické jednotky – výpovede, ale predsa len dve opozitné vyjadrenia, 

syntakticky formulované v podraďovacích súvetiach, z ktorých druhé je významovou 

negáciou prvého. Obraznosť podporuje výpoveď o voľbách, čo sú pred dverami. 

Pokračovanie Schutzovho komentára v druhom odseku vyjadruje žánrovú prísluš-

nosť k spravodajstvu: To, či „obrovská cena, ktorú USA zaplatili, aby budúcnosť Iraku 
vrátili do rúk jeho ľudu“ (Obama), nebola vynaložená márne, sa ešte len ukáže. Dôka-

zom informatívneho charakteru textu je priama citácia B. Obamu a frekventovaná frá-

za, novinárska floskula: sa ešte len ukáže. Nadväzujúce vety v druhom odseku sa vyzna-

čujú vysokou mierou informatívnosti a enumerácie, rovnako typickými pre spravodaj-

ské texty: Viac ako 4 000 mŕtvych Američanov a azda stotisíc Iračanov je cena slobody 
pre krajinu, ktorú zvyšok vojakov práve opúšťa ako stále nebezpečnú pre život, s roz-
vrátenou infraštruktúrou a rozhádanými politikmi, čo pol roka nevedia zostaviť ani no-
vú vládu. Hodnotiaca funkcia sa tu realizuje prostredníctvom numerálií, ktoré sú nielen 

informáciou, ale aj negatívnym hodnotením (obete sú cenou za slobodu): 4 000 mŕtvych 
Američanov a azda stotisíc Iračanov je cena slobody a prostredníctvom adjektív: (kraji-
na) nebezpečná pre život, rozvrátená infraštruktúra, rozhádaní politici. 

Napätie medzi veľa (sedem rokov) a málo (export demokracie... pod otáznik) je opäť 

realizáciou antonymie na väčšej ploche: Sedem rokov budovania irackého štátu kladie 
stratégiu exportu demokracie do týchto končín stále pod otáznik. Za prejav personalizá-

cie považujeme gramaticky nesprávnu väzbu klásť pod otáznik. Schutz s ňou pracuje na 

väčšej ploche, využívajúc jej metaforický potenciál. Zároveň sa text mení z vecného 

(predchádzajúci odsek) na obrazný: kladie stratégiu exportu demokracie... pod otáznik. 

Gradáciu napätia, dramatizáciu badať v ďalšej vete: A ten (otáznik; pozn. B. G.) sa môže 
ešte zväčšiť po decembri 2011, keď majú byť stiahnuté i jednotky, ktoré majú cvičiť 
iracké bezpečnostné sily. Po vystupňovaní napätia Schutz opäť ironizuje: Práve zvýše-
nie vojenskej prítomnosti, čomu niekdajší senátor Obama veľmi odporoval, bolo obra-
tom, ktorý viedol k upokojeniu situácie do dnešného stavu, keď mesačná bilancia nási-
lia už nie je 3 000 obetí, ale „iba“ zopár stoviek... Tentoraz sa v texte využíva marginali-
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zácia, pričom výpoveď zostáva neukončená: keď mesačná bilancia násilia už nie je 3 000 
obetí, ale „iba“ zopár stoviek... Na dosiahnutie irónie Schutz tiež využíva slovesný pod-

mieňovací spôsob, vyjadrujúci neúspešnú snahu B. Obamu, ďalším prostriedkom sú 

ustálené obrazné pomenovania, ktoré autor aktualizuje v konkrétnej komunikačnej si-

tuácii: (...) sa Obama prihovoril i svojmu predchodcovi, čím akoby chcel zmenšiť prie-
pasť, ktorú operácia Iracká sloboda vyhĺbila v americkej verejnosti. 

Záver, posledný odsek komentára, vyznieva v prvej vete opäť ako klišé: Či to bude 
demokratom a jemu osobne vo voľbách niečo platné, je nejasné, avšak iracká kapitola 
zostáva stále nedopísaná a verdikt povie až veľmi vzdialená budúcnosť. 

Posledná veta je explicitným vyjadrením autorovho postoja a priamo nadväzuje na 

titulok Odchádzanie: Odchod z krajiny, v ktorej aj bez Husajna stále zomierajú civilisti 
de facto denne, je známkou vyčerpania, nie dôvery v jej schopnosť vládnuť si sama. 

Zhrnutie: Prostredníctvom ukážky rozboru konkrétneho textu sme potvrdili prí-

tomnosť postulovaných znakov, ako sú intertextualita, humor a personalizácia štýlu, 

ktorých dôsledkom je entertainizácia komentára v rámci žánrov publicistiky racionál-

neho typu. Najčastejšími nástrojmi zozábavňovania v tomto i v ďalších analyzovaných 

komentároch P. Schutza bola irónia a persifláž, dosahované hyperbolizáciou, marginali-

záciou, antonymiou (záporný paralelizmus), ustálenými metaforami a prirovnaniami, 

ktoré v konkrétnych komunikačných súvislostiach nadobudli nový, posunutý význam. 

Ďalšími nástrojmi irónie sú: prílišná zdvorilosť, explicitný odstup. 

Nie menej významným posunom k posilňovaniu entertainizácie v komentári je jeho 

transformácia do audiovizuálnej podoby. K textovým prejavom zozábavňovania, o kto-

rých sme písali vyššie, sa tu pridávajú aj netextové – akustické charakteristiky rečového 

prejavu komentátora, jeho vizuálne sprievodné reakcie na hovorený text, ale aj netex-

tové charakteristiky (parakomunikačné), ako napríklad prostredie, v ktorom sa video-

komentár zaznamenáva, výzor a oblečenie komentátora, strih, práca s kamerou, kvalita 

záznamu, prípadné ruchy. 

 
VIDEOKOMENTÁR PETRA SCHUTZA – PREPIS TEXTU 

Vymení Fico sociálne práva za Benešove dekréty? (Schutz, SME.sk, 19. 10. 2009) 

(0:00) Nie som si celkom istý, či predseda vlády Róbert Fico si je celkom vedomý toho, čo po-

vedal dnes v súvislosti s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy v Českej republike, teda, teda s tak-

zvanou výnimkou ohľadne Benešových dekrétov, o ktorú sa po, po, pokúša Václav Klaus 

a vlastne že teda Slovensko by si ju nárokovalo, keby bol úspešný, tiež. (0:19) 

(0:20) Predovšetkým chcem predoslať, že, eeeh, Róbert Fico nemá ten vydieračský potenciál, 

ktorý má Václav Klaus, keďže Václav Klaus, eeeeh, hovorí, že vymení svoj autogram, podmie-

ňuje svoj autogram, ktorý by bol posledný, za prípadnú túto výnimku, kdežto Fico už žiadny 

takýto vydieračský potenciál nemá. On nemôže, ne, ne, – na Slovensku už bola zmluva dávno 

ratifikovaná. (0:47) 

(0:48) Názory slovenských politikov, ktoré som počúval, že, že, predsa si nevedia predstaviť, že 
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by výnimka platila pre Česko a neplatila pre Če, Slovensko, má to kúzlo, že títo politici vôbec 

nevedia, o čom rozprávajú, tak isto a zrejme ako Fico, pretože tam, tam, tam vôbec nejde o ne-

jaké pomenovanie výnimky. (1:04) 

(1:05) A tu treba vedieť jasne jednu vec: Václav Klaus žiada, to, čo si žiada Václav Klaus, je ob-

dobná, obdobný, obdobná forma, akú majú, akú si vyjednali Británia a Poľsko a Británia a Poľ-

sko si vyjednali, eeh, si vyjednali protokol, eeh, k Lisabonskej zmluve, ktorý nehovorí o nejakej 

konkrétnej veci, napríklad potraty alebo, alebo homosexuálne manželstvá, čo bol problém 

v Poľsku, alebo napríklad nejaké sociálne práva, čo bol problém v Británii, to nehovorí, ale ten 

protokol hovorí približne to, to je, to je parafráza, eeh, približne toľko, že, že, že Európsky 

súdny dvor, eeh, roz, že rozhodnutia Európskeho súdneho dvora, ktoré by pri, prípadne vyplý-

vali z nárokov vznesených z tejto charty, pochádzajúcich z tejto Charty práv a slobôd, tak tie 

rozhodnutia Európskeho súdneho dvora nemajú žiadnu platnosť ani účinnosť na úz, eeh, pre 

Poľsko a pre, a pre Britániu. (2:16) 

(2:17) To znamená, že pre Poľsko a Britániu, a obdobnú výnimku žiada Klaus, neplatí, neplatí 

nie jeden bod, ale Poľsko a Britániu, pre Poľsko a Britániu, eeh, Poľsko a Británia majú výnim-

ku z Európskej charty základných práv a slobôd, ako celku. Z celej. (2:39) 

(2:48) A tu nie som si celkom istý, či, eeh, predseda slovenskej vlády vie, o čom, o čom rozprá-

va, pretože, samozrejme, žiadať, eeh, žiadať sa dá, sa dá všetko, ale takýmto spôsobom by po ra-

tifikácii, keďže Klaus je pred ratifkáciou, po ratifkácii by takým spôsobom mohli ešte mnohé 

štáty, keby dostalo Slovensko nejakú možnosť, zniesť, vzniesť, vznášať ďalšie, ďalšie a ďalšie 

požiadavky, eeh, Ben, eeh... (3:08) 

(3:10) Slovensko sa môže pripojiť ku Klausovi jedine tak, ak teda Klaus neodstúpi od toho, čo 

tvrdí, že chce obdobnú výnimku, a to sa dá do, dokumentovať jeho výrokmi, obdobnú výnim-

ku, môže jedine tak, že buď, že bude chcieť vystúpiť, eeh, z celej Charty základných práv a slo-

bôd. (3:30) 

(3:31) Mimochodom, mne osobne by to veľmi neprekážalo, lebo je tam veľa rôznych práv so-

ciálnych, ktoré, si myslím, že sú nezmyselné, ale vzhľadom na Róberta Fica, ktorý je veľký so-

cialista, tak, heh, tak to vymeniť za Benešove dekréty by teda dokázalo prekvapiť už najmä 

preto, lebo deväť z desiatich právnikov má úplne jednoznačný názor v tom, že retrospekti-, re-

troaktívne nie je možné ani cez Európsky súdny dvor prelamovať, eeh, tieto Benešove dekréty. 

(3:56) 

 
Tabuľka č. 1 Záznam časti prepisu videokomentára P. Schutza (1:04) 

a opis jednotlivých jazykových a mimojazykových rovín prejavu 

Záznam 

textu 

komen-

tára 

[0:00] Nie som si celkom istý, či predseda vlády Róbert Fico si je celkom vedomý toho, čo 

povedal dnes v súvislosti s ratifikáciou Lisabonskej zmluvy v Českej republike, teda, teda 

s takzvanou výnimkou ohľadne Benešových dekrétov, o ktorú sa po, po, pokúša Václav 

Klaus a vlastne že teda Slovensko by si ju nárokovalo, keby bol úspešný, tiež. [0:20] 

Predovšetkým chcem predoslať, že eeeh Róbert Fico nemá ten vydieračský potenciál, 

ktorý má Václav Klaus, keďže Václav Klaus eeeeh hovorí, že vymení svoj autogram, 

podmieňuje svoj autogram, ktorý by bol posledný, za prípadnú túto výnimku, kdežto Fico 

už žiadny takýto vydieračský potenciál nemá. On nemôže, ne, ne, na Slovensku už bola 

zmluva dávno ratifikovaná. [0:48] Názory slovenských politikov, ktoré som počúval, že, 

že, predsa si nevedia predstaviť, že by výnimka platila pre Česko a neplatila pre Če, 
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Slovensko, má to kúzlo, že títo politici vôbec nevedia, o čom rozprávajú, tak isto a zrejme 

ako Fico, pretože tam, tam, tam vôbec nejde o nejaké pomenovanie výnimky. [1:04] 

Fone-

tická 

tran-

skripcia 

[0:00] Ňie som si celkom istí / či preceda vládi Róbert Ficó / si je celkom vedomí tohó / čó 

povedal dňes v súvislostí sə ratifikáciú l,isabonskei zml,uvi f českei republ,ike teda / teda 

s takzvanou výňimkou ohľadňe benešovíx dekrétou o ktorú sa po, po, pokúša václ,au 

kl,aus / a vlastňe že teda sl,ovensko bi si ju nárokoval,o kebi bol úspešní ťieš // [0:20] 

predofšetkím chcem predosl,ať že əəə robert fico ňemá ten vyďieračski potenci-al, ktorí 

ma vacl,au kl,aus keďže václ,au kl,aus əəəəə hovorí že vimeňí svoi autogram podmieňuje 

svoi autogram ktorí bi bol, posl,ední / za / pripadnu tuto viňimku, gďešto fico už žiadni 

takito viďierračski potenci-al ňemá on ňemuože ňe ňe / na sl,ovensku už bol,a zml,uva 

dávno ratifikovaná // [0:48] názori sl,ovenskíx pol,itikou ktoré som počúval, že žé preca si 

ňeveďia prectaviť, žé bi víňimka plaťil,a pre česko a ňepl,atila pre če sl,ovensko ma to 

kuzl,o / že tito pol,itici vuobec ňeveďia o čom rozpravaju tak isto a zreime ako fico / 

pretože tam tam tam vuobec ňejďe o ňejake pomenovaňie viňimki // [1:04] 

Prozódia 

komentá-

tora 

Z hľadiska časovej modulácie komentátor funkčne pracuje s tempom reči: celá výpoveď je 

v strednom, primeranom tempe. Zvýšenie tempa sa využíva pri známych, opakovaných 

výpovediach, spomalenie tempa využíva P. Schutz pri vysvetľovaní nových okolností – 

často v kombinácii s pauzou, dôrazom, resp. emfázou. Melódia prejavu má znaky 

hovorenosti a hovorovosti: zvyčajne je melódia vyrovnaná, s miernymi výkyvmi (autor 

tvorí dlhé súvetia). Výraznejšie melodické zdvihy Schutz využíva na začiatku niektorých 

(najčastejšie spochybňujúcich) výpovedí, klesajúca melódia je na konci výpovedí, resp. 

viet. Artikulačné „ruchy“ pôsobia v neprospech prejavu, strhávajú na seba nežiaducu 

pozornosť. 

Zvuková 

grafika, 

ruchy 

Zvuková grafika sa vo videokomentári nevyužíva, komentátor rozpráva text do ticha. Za 

ruchy možno považovať komentátorove výslovnostné chyby: labializácia vokálov (a, o) aj 

konsonantov (l, s, š, z, ž), mierny rotacizmus, porušovanie pravidla splývavej výslovnosti 

(nerealizovanie koartikulácie na hranici slov, nevhodná vokalizácia nevokalických 

predložiek pridaním hezitačného zvuku), nerealizácia asimilácie, samostatné hezitačné 

zvuky vo výpovediach, nevhodná práca s kvantitou na posledných slabikách slov, 

opakovanie výrazov. Vo zvukovej stope nie sú iné ruchy, spôsobené nekvalitou záznamu. 

Vizuálne 

prejavy 

komentá-

tora 

P. Schutz funkčne využíva mimiku a gestiku. Obe majú doplnkový charakter, t. j. 

výrazovo dopĺňajú význam hovoreného textu, spolupracujú s využívanou prozódiou. 

Keďže záber je statický polocelok, môžeme ešte vnímať posturiku: pasívne sedenie 

komentátora, ktoré podčiarkuje neformálnosť a nepripravenosť textu. 

Vizuálna 

grafika, 

ruchy 

Vizuálna grafika sa nevyužíva, komentár nedopĺňa ani informačná lišta s titulkom 

videokomentára a menom komentátora. Vo videozázname sa nepracuje so strihom (záznam 

je na jeden záber), ani s kamerou – ide o jeden statický záber. Za ruch možno považovať 

nekvalitný záznam obrazu, ktorý svedčí o neprofesionálnej záznamovej technike. 
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Parakom

unikačné 

charakter

istiky 

prejavu 

K parakomunikačným charakteristikám prejavu môžeme zaradiť výzor a oblečenie 

komentátora. Oboje pôsobí neformálne až neupravene, resp. neštandardne v súvislosti 

s formálnosťou a verejnosťou rečového prejavu. Rovnako prostredie, domáca obývačka, 

gauč, pôsobia neformálne a svojím spôsobom priťahujú pozornosť, možno aj na úkor 

percepcie textu. Nedostatočné osvetlenie rovnako záznamu nepridáva na kvalite. 

 

Niet pochýb, že vizualizácia a akustická realizácia komentára posilňujú individuálny 

rozmer subjektu autora v mediálnom texte. Textový prepis má znaky hovoreného, ne-

pripraveného komunikátu, ktorý je na všetkých rovinách jazyka neporovnateľný s pí-

saným komentárom, má výrazne nižšiu kvalitu z hľadiska jazykovej formy. 

V rečovom prejave sa ukazujú artikulačné a ortoepické chyby Petra Schutza (výpis 

z tabuľky): 

Za ruchy možno považovať komentátorove výslovnostné chyby: labializácia vokálov 

(a, o) a konsonantov (l, s, š, z, ž), mierny rotacizmus, porušovanie pravidla splývavej 

výslovnosti (nerealizovanie koartikulácie na hranici slov, nevhodná vokalizácia nevoka-

lických predložiek pridaním hezitačného zvuku), nerealizácia asimilácie, samostatné 

hezitačné zvuky vo výpovediach, nevhodná práca s kvantitou na posledných slabikách 

slov, opakovanie výrazov. 

V obrazovom zázname môžeme negatívne hodnotiť jeho kvalitu, výber prostredia, 

technické spracovanie i úpravu zovňajšku komentátora (výpis z tabuľky): 

– Vizuálna grafika sa nevyužíva, komentár nedopĺňa ani informačná lišta s titulkom 

videokomentára a menom komentátora. 

– Vo videozázname sa nepracuje so strihom (záznam je na jeden záber), ani s kamerou 

(zoomovanie, jazda). Keďže záber je statický polocelok, môžeme vnímať posturiku: 

pasívne sedenie komentátora, ktoré podčiarkuje neformálnosť textu. Za ruch možno 

považovať nekvalitný záznam obrazu, ktorý svedčí o neprofesionálnej záznamovej 

technike. 

– K parakomunikačným charakteristikám prejavu môžeme zaradiť výzor a oblečenie 

komentátora. Oboje pôsobí neformálne až neupravene, resp. neštandardne 

v súvislosti s formálnosťou a verejnosťou videokomentára ako novinárskeho prejavu. 

– Prostredie (domáca obývačka, gauč) pôsobí neformálne a svojím spôsobom priťahuje 

pozornosť, možno aj na úkor percepcie textu. Nedostatočné osvetlenie v miestnosti 

záznamu nepridáva na kvalite. 

Akustický a vizuálny rozmer videokomentára sme v tabuľke hodnotili vzhľadom na 

požiadavky verejnosti i tvorcov mediálnych komunikátov: pripravenosť a formálna 

i obsahová kvalita prejavu, ktoré sa vnímajú ako norma pri prezentovaní žurnalistic-

kých textov v printových aj elektronických médiách. Uplatňuje sa tu žurnalistická hod-

nota profesionality (Tušer, 1999, s. 99), ktorá zaručuje primeranú kvalitu uverejneného 

novinárskeho prejavu. 



Jazykovo-kultúrne špecifiká komentára 

 

 

37 

Napriek vyššie uvedeným argumentom chceme podotknúť, že zvukový a obrazový 

rozmer komunikátu je zároveň personálnou realizáciou autora, pre ktorého sú charak-

teristické isté rečnícke schopnosti, schopnosť individuálnym spôsobom artikulovať ho-

vorenú reč aj s prípadným porušením ortoepických noriem. Svoju úlohu zohráva spôsob 

využívania mimiky, gestikulácie, vzhľad a štýl obliekania, ak nie sú prispôsobené. 

V analyzovanom videokomentári absentuje tzv. povinná profesionalita, resp. primera-

nosť formy vo všetkých rovinách, počnúc jazykovou, mimojazykovou až k parakomu-

nikačnej. Komentátor vystavuje recipientov svojmu prirodzenému prejavu, vzhľadu, 

dokonca domácemu prostrediu. Narúša tak mýtus o profesionálnej štylizácii novinára, 

v tomto prípade o akejsi role redaktora-komentátora, ktorý by mal svoje osobné „nasta-

venia“ korigovať v závislosti od pracovnej (formálnej) komunikačnej situácie. 

Pravda, z hľadiska percepcie je takýto komunikát menej zrozumiteľný, charakter 

formy prejavu ho posúva z roviny verejnej do súkromnej, resp. minimálne vytvára na-

pätie medzi oboma rovinami komunikácie, ktoré sa tu prelínajú. Zároveň sa tu posilňuje 

tendencia k entertainizácii a zážitkovosti, o ktorej sme písali vyššie. Divák má k dispo-

zícii množstvo podnetov na emocionálne spracovanie, ktoré sa realizujú popri prezen-

tovanom komentári. Vzhľadom na komunikačné štandardy v elektronických médiách 

môže takýto videokomentár pôsobiť aj smiešne, neprofesionálne, nevhodne. Zábavná 

funkcia a preferovanie negatívneho „čítania“ mediálneho textu, aj keď zrejme neboli do 

prejavu zakódované zámerne, sú v analyzovanom videokomentári výrazne prítomné. 

Závisí len od miery otvorenosti recipienta, ako si bude uvedené podnety, vymykajúce sa 

„očakávanej“ norme, interpretovať. 

 

Odhliadnuc od väčšej či menšej miery entertainizácie v analyzovaných komentároch 

P. Schutza im nemožno uprieť informačnú a dokumentárnu funkciu. Autor v nich, sle-

dujúc dianie v čase a v nadväznosti na udalosti predchádzajúce i tie očakávané, zazna-

menáva, dokumentuje realitu a jej vývoj. Komentáre tak z dlhodobého hľadiska posky-

tujú prehľad o dianí v tej-ktorej spoločenskej oblasti a okrem faktov mapujú i názory 

a postoje, ktoré sa formujú ako reakcie na komentované udalosti. 
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The Language-Cultural Particularities of Commentary 

Abstract 

This article focuses on selected characteristics of language in print-media commentary, 

which are reflecting opinions on current situations in society (politics, media, art, sport), 

being processed in text of commentary. The author considers the basic functions of com-

mentary (defined by the analytical journalism) and its secondary functions (documenting 

and entertaining). 
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