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Abstrakt 

Príspevok reaguje na aktuálne vývinové tendencie žurnalistiky v digitálnej ére, a to tak 
v printových médiách, ako i webových mutáciách médií. Prináša pohľad na špecifiká prí-
spevkov určených pre web aj na ich vlastnosti či javy, ktoré vďaka tomu získavajú. Na 
základe konkrétnych príkladov ilustruje systém prepájania zdrojových dát a textov, ako 
aj využívanie hypertextu ako nelineárneho textového obsahu, ktorý čitateľovi umožňuje 
samostatne si zvoliť spôsob čítania či možnosť dopracovať sa k prvotnému zdroju in-
formácií. Samostatný dôraz kladie na datažurnalistiku, ktorá sa stala neoddeliteľnou sú-
časťou súčasného informovania pomocou webu, ale v obdobnej podobe preniká aj do 
printových médií. Cez systém jej fungovania opisuje, prečo sa od novodobého žurnalistu 
očakávajú zručnosti nielen v oblasti novinárstva, ale aj v oblasti programovania a webo-
vého designu. Príspevok rozpracúva konkrétny príklad zo slovenského mediálneho prie-
storu, na ktorom ilustruje využívanie datažurnalistiky a jej znaky spolu s využívaním hy-
pertextových odkazov. 
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átová žurnalistika je novým fenoménom v svetovej a pomaly aj v sloven-
skej žurnalistike a na internete aj v printových médiách získava stále 

väčší priestor. A pritom vôbec nejde o jav, ktorý by vznikol v posledných ro-
koch; prvé dátové výstupy sa datujú už v 19. storočí. 

Britský denník The Guardian tvrdí, že prvý výstup dátovej žurnalistiky sa 
objavil v roku 1821 na školách v Manchestri, kde zverejnili tabuľu s cenami 
plateného vzdelávania. Známy je tiež príklad štúdie Florence Nightingale 
o mortalite britskej armády z roku 1858 (Goodtree, 2013). 

Jeden z najznámejších výstupov, kde sa využívali dáta, je Cholerová mapa 
Londýna z roku 1854, ktorú pripravil John Snow. (Boček – Cibulka – Kočí – 
Rybičková, 2013, s. 45) Nakreslil ulice, kde sa vyskytovali chorí na choleru, 
a tak pomohol nájsť epicentrum nákazy. 

Kým v minulosti bola dátová žurnalistika ojedinelá, v dnešnej digitálnej 
dobe, v ktorej je pretlak dát a informácií, je vytváranie podobných výstupov 
založených na dátach jednoduchšie, a preto je často aj žiadanejšia. Jedným 
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z jej cieľov by totiž malo byť vyfiltrovanie dát a výber tých, ktoré sú naozaj 
podstatné. 

 
NEDEFINOVANÁ, ALE OBĽÚBENÁ 

Rozvoj dátovej žurnalistiky opisuje anglický novinár Simon Rogers, ktorý 
sa tomuto odvetviu venuje a ktorý založil aj sekciu zaoberajúcu sa dátovou 
žurnalistikou Datablog britského denníka The Guardian, takto: „Je zaujímavé, 
že dátová žurnalistika sa stáva súčasťou novín. Nie je to už žiadnym spôsobom 
elitný obsah, ale stáva sa štandardom.“ (Rogers, 2011) 

Aj napriek tomu, že na Slovensku ešte nejde o štandard a dátová žurnalis-
tika sa najviac využíva na opísanie a vysvetľovanie volebných výsledkov, vy-
skytuje sa stále častejšie aj na webe a v printových výstupoch. V slovenskom 
odborom priestore však aj napriek tomu nie je ešte zaznamenaná ani defino-
vaná ako žáner, a to ani v novších publikáciách ako Žurnalistické žánre od 
Terézie Rončákovej z roku 2011 či Úvod do teórie žánrov od Imricha Jenču 
z roku 2014. 

Ani svetová literatúra nie je zajedno, ako dátovú žurnalistiku definovať. 
Dátová žurnalistika nie sú len grafiky a vizualizácie. Ide o rozprávanie príbe-
hu spôsobom, ktorý je pre recipienta zaujímavý. Raz to môže byť pomocou 
vizualizácie, inokedy mapy. Ale niekedy je to jednoduchá reportáž alebo stačí 
publikovať len čísla (Rogers, 2011), cituje Dávid Tvrdoň vo svojej bakalárskej 
práci Dátová žurnalistika na Slovensku (Tvrdoň, 2014) Simona Rogersa. 

Nejde však o definíciu, len o opis toho, čo je dnes dátová žurnalistika. 
Presnú definíciu nedávajú ani iní odborníci, a to aj napriek tomu, že toto od-
vetvie žurnalistiky vyzdvihujú. Dôkazom sú ich odpovede na otázku, v čom 
je tento odbor dôležitý. Odpovede priniesla Príručka dátovej žurnalistiky 
z roku 2013, ktorá sa skladá sčasti z príručky The Data Journalism Handbook, 
českých skúseností s dátovou žurnalistikou a odporúčaní českých novinárov, 
ktorí sa tomuto odvetviu venujú. Ide o jednu z mála publikácii v česko- 
-slovenskom priestore, ktorá sa týmto novým fenoménom v médiách venuje. 

Emeritný profesor University of North Carolina at Chapel Hill označuje 
napríklad dátovú žurnalistiku ako informačný filter. (Boček – Cibulka – Kočí 
– Rybičková, 2013, s. 10) „Kým bolo informácií poskromne, väčšina novinár-
skeho úsilia spočívala v ich zháňaní. Dnes, keď je informácií nadbytok, je dô-
ležitejšie ich spracovanie. To má dve hlavné časti: analýzu, v ktorej sa snaží-
me v nekončiacom prívale informácií zorientovať a nájsť zmysel, a prezentá-
ciu, kde čitateľom predkladáme to dôležité a relevantné,“ píše. 
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„Je to najmä žurnalistika,“ upozorňuje však Cynthia O’Murchu z Financial 
Times. „Analýzy vizualizácie dát nemajú zmysel ako samoúčelné cvičenia, ale 
iba ako nástroj, ktorý nás priblíži k pravde o dianí v našom svete.“ (Boček – 
Cibulka – Kočí – Rybičková, 2013, s. 13) 

Aby sa dátová žurnalistika mohla vyvíjať, potrebuje dáta. Tie boli v minu-
losti problémom. O otvorených dátach, ktoré sú potrebné nato, aby dátová 
žurnalistika vznikala, sa začalo hovoriť vo veľkej miere v 40. rokoch 20. sto-
ročia. Už v roku 1942 Robert King Merton vysvetľoval, že je dôležité, aby 
výsledky výskumu boli voľne prístupné. Každý výskumný pracovník tak mal 
prispievať do spoločného fondu a vzdať sa práva na duševné vlastníctvo, ktoré 
umožní posunúť znalosti vpred. (Goodtree, 2013) 

Aj Hal Goodtree píše, že nato, aby mohla vznikať dátová žurnalistika, tre-
ba získať dáta, pochopiť dáta a komunikovať dáta. (Goodtree, 2013) 

Podobný princíp vidieť dnes aj v žurnalistike. Novinári, ktorí sa venujú 
dátovej žurnalistike, zverejňujú všetky dáta, ktoré na tvorbu výstupov – či už 
grafov, alebo iných vizualizácii – využili. Tak sa na jednej strane vzdávajú 
dát, ktoré už ich kolegovia či čitatelia nemusia prácne hľadať, ale majú ich 
rovno vo výstupe a môžu ich použiť a vystavať na nich iný príbeh. 

 
ZDROJE SA PRIZNÁVAJÚ CEZ HYPERTEXT 

Na odovzdávanie dát využívajú hypertextové odkazy, ktoré presmerujú či-
tateľa priamo na zdrojové dáta. Táto možnosť pritom posúva čitateľa z roly 
pasívneho príjemcu informácií do novej pozície. Získava možnosť dáta, z kto-
rých novinári čerpali pri svojej tvorbe, priamo overovať a porovnávať, ba do-
konca aj „preklikávať sa“ ďalej a ďalej medzi dátovými zdrojmi a rôznymi 
článkami a získavať súvisiace informácie podľa svojej potreby. Peter Schnupp 
preto hovorí o možnosti čitateľa samostatne si zvoliť spôsob čítania (brow-
sing). (Gallo, 2013) Vďaka tomu dvaja ľudia, ktorí pôvodne začínali s čítaním 
rovnakého textu, môžu v konečnom dôsledku na konci čítania disponovať 
informáciami rozličného druhu, zamerania či pôvodu. 

Hypertext mal pritom pôvodne v časoch svojho zrodu, v 40. rokoch 20. 
storočia, slúžiť len jednoduchšiemu účelu – archivácii informácií tak, aby boli 
dostupné rýchlo a flexibilne. Americký vedec a konštruktér Vannevar Bush 
vtedy predstavil návrh mechanického zariadenia na katalogizovanie informá-
cií, tzv. memex. (Nielsen, 1995) Vzhľadom na vtedajšie technológie mal me-
mex fungovať pomocou súboru mikrofilmov, avšak k praktickej realizácií ni-
kdy nedošlo. Reálnejší už bol projekt Xandu o dvadsať rokov neskôr, čo bol 
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databázový systém s jednoduchým rozhraním, uchovávajúci v sebe celosve-
tovú literatúru. Práve ten považujeme za prvý hypertext, ktorý sa zrealizoval. 
Časom a technologickým pokrokom sa však význam a funkcia hypertextu 
postupne posúvali a dnes chápeme hypertext skôr ako „typ textového média 
založeného na počítačovom systéme, v ktorom je text organizovaný ako sieť 
fragmentov a ich prepojení, a ktorý má v protiklade k tradičnému tlačenému 
textu nelineárnu štruktúru“ (Bartovský, 2004, s. 79). 

Dopĺňanie pôvodne novinových článkov na webe o hypertextové odkazy, 
alebo aj vkladanie týchto hyperodkazov do pôvodných webových textov, sa 
pritom stalo štandardnou súčasťou príspevkov na internete. Popritom, že čita-
teľ vďaka tomuto prvku získava v krátkom čase a na malom priestore veľké 
množstvo informácií a má možnosť vidieť správu v širších časových súvislos-
tiach, hovorí Jonathan Stray, pôsobiaci v Niemanovej nadácii pre žurnalistiku 
na Harvardovej univerzite (The Nieman Foundation for Journalism at Har-
vard University), o dôvodoch, pre ktoré je takéto odkazovanie vhodné aj 
z pohľadu novinárov. Zaraďuje k nim možnosť poskytovať komplexný prí-
beh, udržať čitateľa informovaného (hoci ide o informáciu, ktorú poskytlo 
konkurenčné médium), preukázať svoju transparentnosť a ochotu podeliť sa 
o zdroje a taktiež ekonomický dôvod – podporovať návštevnosť, a teda aj 
príjmy tých serverov, ktoré obsahujú cenné a využiteľné informácie. (Stray, 
2010) 

Proces a systém prijímania informácií a publikovaných príspevkov sa pri-
tom vďaka hyperodkazom výrazne zmenil. Čitateľ má zrazu možnosť sledo-
vať prácu novinára a úroveň spracovania jeho zdrojových dát. A to práve 
vďaka vlastnostiam hypertextu, ktorý charakterizuje nelineárna štruktúra, či 
skôr až multilineárnosť, ktorá umožňuje vytvárať sieťovo prepojené texty 
a čitateľa, podľa niektorých autorov, povyšuje na úroveň rovnú autorovi. 
(Landow, 1992, s. 5) Táto danosť príspevkov v prostredí internetu sa stala 
najmä v 90. rokoch v USA základom teórie, podľa ktorej zažívame novú éru 
textuality, zakladajúcu sa na zásadných odlišnostiach od tradičného typu lite-
ratúry písanej fyzicky a lineárne. (Landow, 1992, s. 7) V opise tohto nového 
typu písania vychádzali prívrženci tohto smeru z románu Odysseus írskeho 
autora Jamesa Joycea, v ktorom autor usporiadal informácie encyklopedicky 
na základe hesiel a bolo na čitateľovi, akú postupnosť si pri čítaní textu zvolil. 
(Landow, 1992, s. 4) Naplno sa ale hypertext aj so svojimi možnosťami preja-
vil až v prvom diele digitálnej fikcie od americkej spisovateľky Judy Malloy – 
Strýko Roger 13 (Uncle Roger 13). (Nowviskie – Terras – Walter, 2014) 
V tomto diele sa totiž čitateľ pohyboval medzi tromi osobitnými časťami sa-
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mostatne, pomocou liniek, ktoré ho nasmerovali na ľubovoľnú menšiu texto-
vú časť, z ktorej sa opäť mohol presunúť na ďalšiu podľa svojho výberu. Prí-
beh vďaka tomu nemal pevne stanovenú dejovú líniu a postupnosť. Čitateľ sa 
mohol v príbehu podľa vlastných predstáv pohybovať medzi denníkovými 
zápiskami autorky z minulosti až po jej aktuálne rozprávanie v prítomnosti. 

Nie všetci akademici sa však s tvrdením, že hypertext možno chápať ako 
nový typ textuality, stotožnili. Rovnako tak sa rozvinula aj teória remediácie, 
v ktorej Jay Bolter tvrdí, že hypertext je vo všetkých svojich elektronických 
formách (World Wide Web) remediáciou printu (Bolter, 2001, s. 3), alebo 
tiež teória kybertextu od Espena Aarsetha, podľa ktorého je hypertext len 
formálnou podkategóriou kybertextu, lebo je schopný zahrnúť len texty fun-
gujúce na základe linkov a uzlov, pričom text v digitálnom prostredí môže 
mať aj ďalšie podoby a hypertextové prepojenia nemusí nutne ani obsahovať. 
(Aarseth, 1997, s. 64) 

Bez ohľadu na to, ku ktorému zo spomínaných akademických pohľadov sa 
prikloníme, môžeme hovoriť o dlhodobom trende „linkovania“ novinárskych 
výstupov, čo sa ukazuje ako jedna z hlavných motivácií tvorcov webov nato, 
aby čitatelia začali uprednostňovať online spravodajstvo pred tlačeným. Do-
kázal to aj prieskum realizovaný v Českej republike, podľa ktorého je hyper-
text popri vizuálnej príťažlivosti webu či textovej stručnosti článkov v očiach 
čitateľov hlavným prínosom žurnalistiky na internete. (ČTK, 2014) 

 
VEĽKÉ KAUZY AJ MALÉ GRAFY 

Datažurnalistika nie sú len veľké vizualizácie. V slovenskom mediálnom 
priestore, kde nie je zvykom mať časť tímu zameranú na dáta, ako aj v niekto-
rých zahraničných redakciách, sú pokusy o dátovú žurnalistiku omnoho 
menšie. V denníku SME napríklad vytvorili samostatnú sekciu Grafy týždňa, 
kde využívali nástroje na interaktívne zobrazovanie dát a prinášali šesť a viac 
spolu nesúvisiacich grafov, ktoré navrhovali analytici či ekonómovia. Grafy 
neskôr vychádzali aj v printovej verzii denníka na jednej strane v sobotnom 
vydaní. 

Jedným takýmto príspevkom bol Nočná obloha ukazuje, kde je na Sloven-
sku chudoba (grafy týždňa) (SME.sk, 2014), obsahujúci 12 väčšinou interak-
tívnych grafov, ktoré čitateľom vysvetľujú napríklad to, koľko rokov sa doží-
vajú na Slovensku muži a koľko ženy alebo koľko v jednotlivých regiónoch 
zarábajú učitelia. 
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Väčšina z grafov ponúka aj možnosť, aby si čitatelia, alebo aj konkurencia, 
stiahli dáta, z ktorých grafy vychádzajú, a mohli si ich preštudovať, poprípade 
použiť pri príprave svojich výstupov. Na druhej strane takto odkrývajú svoje 
zdroje a aj možné chyby, ktoré mohli urobiť. 

Čitatelia tak nemusia v prípade záujmu hľadať použité dáta na stránkach 
slovenského či európskeho štatistického úradu, ale môžu sa k nim dostať 
priamo pri čítaní textu. 

Hypertextový odkaz však nevyužívajú autori v tomto prípade len na zve-
rejnenie zdrojových dát, ale aj na uvádzanie ďalších článkov v tejto sekcii. 
Pod článkom tak čitateľ vidí odkazy aj na predchádzajúce Grafy týždňa, ktoré 
vďaka hypertextovým odkazom rýchlo nájde. 

Takýto postup sa napríklad na webe SME.sk využíva často. Pri zložitejších 
alebo dlhotrvajúcich prípadoch či kauzách sa vytvárajú tzv. témy, do ktorých 
sa zaraďujú všetky články s danou problematikou. 

Príkladom je aj nedávna kauza predraženého CT v Piešťanoch. Pod kaž-
dým článkom, ktorý je uverejnený na SME.sk, je tak možnosť, aby si čitateľ 
pozrel aj staršie články týkajúce sa kauzy; môže tak získať väčší background 
ako v prípade, keď by čítal len pôvodný text. 

 
ZLOŽENÉ SPRÁVY 

Datažurnalistiku aj s hyperodkazmi môžeme nájsť aj na weboch, ktoré 
printovú podobu nemajú. Často ich využíva portál medialne.etrend.sk, ktorý 
pripravuje pravidelné prehľady udalostí týždňa v prostredí médií. Na príklade 
príspevku Jennifer Aniston si kruto vystrelila z moderátora BBC (Medialne. 
sk, 2014) možno vidieť viaceré špecifiká, ktoré tu autori využívajú. Príspevok 
je zložený z ôsmich správ – vybraných z domácich aj zahraničných portálov. 
Stručný opis každej udalosti vždy obsahuje hyperodkaz na pôvodný spravo-
dajský server, z ktorého správa vychádza. Čitateľ tak má z jediného článku 
možnosť preklikať sa na portály ako rakúsky derStandard.au, maďarské Po-
rtfolio.hu či americký Mashable.com. A to priamo na zdrojové články, z kto-
rých sa môže presúvať ďalej. Súčasťou sú aj tri videá viažuce sa na správu 
o herečke Jennifer Aniston. 

Jednu z ôsmich krátkych správ – Kto rastie najrýchlejšie? Facebook to nie 
je – dopĺňajú dva grafy zobrazujúce rast počtu používateľov sociálnych apli-
kácií za ostatných šesť mesiacov a tiež počty aktívnych používateľov. Ak by 
niekomu stoslovná základná informácia a grafika nestačili, má možnosť dostať 
sa cez odkaz na stránky TechCrunch.com. Tam nájde aj podrobnejšie infor-
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mácie týkajúce sa vývoja sociálnych sietí, a to vrátane ďalších grafov znázor-
ňujúcich to, ako často používatelia konkrétne portály navštevujú či aký majú 
tieto siete podiel aktívnych používateľov. Súčasťou stránky je tiež pripojená 
štúdia spoločnosti Global Web Index zachytávajúca vývoj problematiky za 
tretí kvartál roku 2014. Práve tá je pritom prameňom pre všetky články, cez 
ktoré sa čitateľ dosiaľ preklikával. Samozrejmosťou sú hyperodkazy na ďalšie 
stránky, z ktorých portál TechCrunch.com vychádza. Napríklad na newsroom. 
fb.com, itu.int alebo aj staršie vlastné články z TechCrunch.com. 

 
POPULÁRNE SÚ VOĽBY 

Tradičným príkladom na využitie datažurnalistiky sa stali výstupy z vo-
lieb. A to volieb každého druhu – od prezidentských až po parlamentné či 
komunálne. Spravodajské portály namiesto obsiahlych textov s podrobnými 
výsledkami volia najčastejšie jednoduché grafy či znázornenia na mapách 
alebo v tabuľkách s presnými údajmi o tom, kto ako volil. Ukážkou môže byť 
spracovanie výsledkov prezidentských volieb na internetových stránkach 
Hospodárskych novín. Článku Fico stratil aj malé obce. Pomohli mu Maďari 
(HNonline.sk, 2014) dominujú tri interaktívne tabuľky. Čitateľ si v nich mô-
že nakombinovať výsledky, ktoré ho zaujímajú. Teda či chce zobraziť hlasy, 
ktoré voliči odovzdali Robertovi Ficovi a Andrejovi Kiskovi v Bratislave alebo 
v iných krajských mestách. Má však aj možnosť navoliť si mestá podľa počtu 
obyvateľov, osobitne si vyfiltrovať „maďarské obce“, prípadne možnosť zob-
raziť si, ako by sa volilo bez maďarských obcí. Cez hyperodkaz sa môže náv-
števník dostať nielen k zdroju informácií, teda na Štatistický úrad, ale dokon-
ca aj na stránku infogr.am, pomocou ktorej boli grafy vytvorené. 

 
ZÁVER 

Zverejňovanie dát, ktoré sa prejavuje v dátovej žurnalistike vďaka využí-
vaniu hypertextových odkazov, môže pomôcť novinárom podporiť ich dôve-
ryhodnosť. Nechávajú sa totiž viac kontrolovať, a tak ktokoľvek môže zistiť, 
či nezavádzajú a či si dáta, ktoré použili, neskreslili či neupravili. Zároveň 
tým ukazujú, že sú ochotní nechať sa kontrolovať, a tým aj kritizovať, ak uro-
bia chybu. 

Ak čitatelia médiu veria, budú sa na jeho stránky, či už webové, alebo prin-
tové, vracať častejšie. 

Využívanie hypertextových odkazov však môže poslúžiť aj nato, aby čita-
teľ ostal na webových stránkach média dlhšie. Napríklad odkazovaním na iné 
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texty, iné dátové články, súvisiace články: čitateľ tak má viac možností nájsť 
si iný, zaujímavý text v danej téme a môže sa tak preklikávať po stránke dlhšie. 
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Journalists Let People to Control Them, They Share Data 

Abstract 

The paper reacts on actual tendencies in journalism in the digital age – in print version 
and digital as well. It provides insight into particularities of the articles on the internet, 
their qualities or signs. According to concrete examples, the paper shows how the 
source data are connected to the articles and also the use of hypertext as nonlinear 
text content, which allows the reader to choose the way of reading or the possibility to 
get the source of the information. The paper puts empahasis on the data journalism, 
which became an important part of informing via the internet and it is also getting to 
the print in a similar form in these days. Thanks to the system of its function, the paper 
describes why a current journalist has to have not only the ability in journalism but also 
in the area of programming and web design. The paper demonstrates a specific 
example of Slovak media, on which it illustrates the signs associated with data 
journalism along with the use of hyperlinks. 
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data journalism – hypertext – source data – visualisation – text – web media – print 
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