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EMOCIONALITA AKO AKTUALIZAČNÝ PRINCÍP SPRÁV 
O POČASÍ 

 
Jana Klingová 

 
Abstrakt 

Príspevok sa zameriava na vymedzenie základných komunikačných princípov uplatňova-
ných v spravodajstve o počasí súčasných slovenských elektronických médií. V zmysle ak-
tuálne preferovanej štylistickej podoby mediálnych celkov, založenej na príznačnej sub-
jektívnosti, expresívnosti či zážitkovosti, si všíma výrazovú kategóriu emocionality, ktorá 
predstavuje východiskovú rovinu pri výstavbe predpovede počasia. Na pozadí komuni-
kačnej opozície aktualizácia – automatizácia poukazujúcej na charakter špecifického ty-
pu účelového spravodajstva definuje emocionálnu kvalitu ako funkčný aspekt textu, 
ktorý dominantne kreuje jazykové stvárnenie správ o počasí. Z hľadiska vysokej frekven-
cie predpovedných relácií a príklonu mediálnej tvorby k hapticko-emocionálnemu cha-
rakteru príspevok opisuje jav medzi aktualizovaným a citovo zafarbeným vyjadrením na-
značujúcim usúvzťažnenosť výrazovej kategórie emocionálnosti s potrebou pravidelnej 
aktualizácie výrazových jednotiek. Príspevok sa primárne zacieľuje na vzťah štylisticky 
príznakových a bezpríznakových jazykových prostriedkov, ktorý sa v rámci mediálne ší-
rených textov o počasí manifestuje prostredníctvom aktualizačného princípu založené-
ho na funkčnom uplatňovaní emocionality. 
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NA ÚVOD: AKÉ BUDE ZAJTRA POČASIE? 

 
Je zima a v zime sa najradšej tuším čudujeme. Napríklad celý február  

sa čudujeme, že padá sneh. Minulý ani predminulý nepadal, tento padá. Mohli 
by rásť snežienky, tulipány a narcisky, o chvíľu je Veľká noc a tu si vo februári 

ešte padá sneh! Keby sme sa čudovali iba my laici [...]. (Šikulová, 2013) 
 

eď sa zamýšľame nad predpoveďou počasia, s akou sa môžeme stretnúť 
v súčasnom priestore médií, prichádzame na zaujímavé zistenie, ktoré 

poukazuje na rôznorodé mediálne zámery vedúce k snahe prispôsobiť si poča-
sie na svoj obraz. Optika virtuálnej reality totiž zachytáva javy, ale vidí úka-
zy, vníma teplo, ale bojuje s horúčavou, pozoruje sneh, ale všíma si skôr ukry-
té snežienky pod ním. To všetko robí médium preto, aby svojho fyzicky ne-
prítomného prijímateľa podnietilo k túžbe po lepšom počasí, ako je dnes, ešte 
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lepšom, ako bude zajtra, a aby zároveň percipienta presvedčilo o tom, že to 
„najlepšie“ počasie možno nájsť práve na tej „jeho“ vysielacej frekvencii. 

V súvislosti s danou situáciou môžeme konštatovať, že aj keď sa obsahová 
náplň informačných celkov o počasí nemení, mení sa prístup mediálnych 
tvorcov v rámci ich prezentácie. Hodnota virtuálne sprostredkovanej infor-
mácie je určená mierou efektívnosti komunikačného aktu a výrazová zložka 
komunikátu tak v súčasnom mediálnom priestore zohráva rozhodujúcu úlo-
hu. Keďže základné tendencie a princípy médií sa orientujú na pôsobnosť 
a účinok informácie, ktoré sa vo vedomí príjemcu dostavia bezprostredne po 
percepcii, hlavným komunikačným zámerom mediálnej činnosti je prostred-
níctvom štylistického príznaku aktivizovať zmyslové vnemy cieľového publi-
ka. Aktuálny spôsob verbálneho správania sa v médiách, ktorý púta pozornosť 
práve zameraním sa na emocionálnu akosť výpovede, predstavuje východis-
kovú motiváciu našej analýzy. 

 
EMOCIONALITA AKO FUNKČNÁ CHARAKTERIZÁCIA VERBÁLNEJ 
INTERAKCIE V MÉDIÁCH 

Účelový charakter správ o počasí obohatený o výrazovú kategóriu, ktorá 
spočíva vo „vyjadrení citov v reči“ (Miko – Popovič, 1978, s. 169), naznačuje 
dôležitosť jednotiek emocionálnej mediálnej kvality označovaných ako 
„emomémy“ a uplatňovaných v mediálnom kontexte. M. Nakonečný (2000) 
uvádza, že emócie tvoria funkčný celok duševného života človeka a možno 
ich definovať ako psychický fenomén, ktorého dôležitou funkciou je regulá-
cia fyziologických reakcií a činností indivídua. Emocionalita v jazyku je tak 
podmienená jedinečnou selekciou a kombináciou jazykových a parajazyko-
vých štylém manifestujúcich sa v mediálnom texte a percepčnou citlivosťou 
recipienta na komunikačné situácie, ktoré vzbudzujú emócie. 

Funkčné kritérium emócií je úzko prepojené s funkčnosťou jazykového 
systému, keďže jednou zo základných funkcií jazyka je práve emotívna funk-
cia,1 a jazyk, ako uvádza J. Dolník (2010), je jedinou stvárňujúcou silou ucho-
piteľných emócií. Mediálny jazyk, ktorý sa v súčasnosti prezentuje príklonom 
k hapticko-emocionálnemu charakteru, sa uplatňuje aj v priestore objektív-
neho spravodajstva o počasí a na základe prítomnej emocionálnosti predsta-
vujúcej „najvyšší stupeň subjektívnosti výrazu“ (Miko – Popovič, 1978, s. 169) 
dominantne špecifikuje verbálnu interakciu v médiách. 

                                                      
1 Vychádzame zo základných funkcií jazyka – komunikačná, emotívna, konatívna, referenčná, poetická 

(estetická), fatická (kontaktová), metajazyková –, ktoré bližšie vymedzil R. Jakobson (1995). 
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Z toho dôvodu je výrazová kategória emocionalita nositeľom kvalitatívne-
ho príznaku, prostredníctvom ktorého štýlová podoba mediálne šíreného 
produktu nadobúda kvalitatívnu platnosť. Citová zložka vo vyjadrovaní pred-
povedných relácií tak plní v texte nezastupiteľnú funkciu – charakterizuje 
a zároveň diferencuje výslednú podobu správ o počasí. 

 
EMOCIONALITA AKO AKTUALIZAČNÝ PRINCÍP PREDPOVEDNÝCH 
RELÁCIÍ 

Emocionalita v jazyku súčasných slovenských elektronických médií pou-
kazuje na charakter mediálnych inštitúcií, ktorý vplyvom individuálnosti prí-
tomnej v rámci jednotlivých komunikačných prejavov možno identifikovať 
konkrétnymi vlastnosťami vyplývajúcimi z potreby vytvorenia vzťahu. Po-
mocou posilňovania emocionálnych väzieb medzi komunikantmi totiž jazyk 
médií reprodukuje nielen kulturologický základ určitej society upevňujúci 
vedomie, že emotívne prežívanie sveta tvorí súčasť akejkoľvek ľudskej čin-
nosti, ale nastoľuje tiež spoločnú interakčnú rovinu, v rámci ktorej médium 
vstupuje do osobnej zóny prijímateľa a dosahuje tak vopred vytýčené komu-
nikačné ciele. 

Spôsob, akým médiá pristupujú k tvorbe relácií o počasí, vychádza z po-
treby neustálej aktualizácie mediálne sprostredkovaného obsahu. V rámci 
účelového spravodajstva, ktoré je súčasťou nepretržitej dynamickosti tvoria-
ceho procesu médií, si všímame jav poukazujúci na jednotu emotívneho, teda 
štylisticky príznakového vyjadrenia, a aktualizovaného, to znamená výrazovo 
nového, resp. ozvláštneného vyjadrenia. „Ak chceme v informácii vyjadriť 
tiež svoj citový postoj, musíme zmeniť, ‚aktualizovať‘ jeho tradičný, ‚normál-
ny‘, citovo neutrálny spôsob (formu) vyjadrenia.“ (Grepl, 1967, s. 11). M. Na-
konečný (2000) v tejto súvislosti uvažuje o vzájomnej jednote emocionálneho 
a významného, keďže výrazové prostriedky emocionálnosti vníma ako nosi-
tele významnosti inštitucionálnej komunikácie. 

Pridržiavajúc sa rebríčka spravodajských hodnôt podľa S. Hlavčákovej 
(2001), medzi ktoré patrí aj závažnosť informácie, sme sa zamerali na tie in-
formačné celky o počasí, ktorých výpovedná hodnota stúpa práve v závislosti 
od miery účinnosti emocionálneho príznaku predstavujúceho funkčný pro-
striedok na posilnenie významovej dôležitosti predpovedných relácií.2 

                                                      
2 Emocionalitu ako aktualizačný princíp správ o počasí vnímame ako dominantný jav súčasných médií 

v rámci spravodajskej tvorby. Dané (nami zvolené) chápanie je však len jednou z možných interpretá-
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Emocionálny príznak sa v spravodajstve o počasí realizuje na báze pragma-
ticko-štylistických kvalít, ktoré v ďalšej časti príspevku analyzujeme na zá-
klade výrazovej kvality kontrastnosti. 

 
PRINCÍP KONTRASTU V SPRAVODAJSTVE O POČASÍ 

Ľ. Plesník (2011) vymedzuje výrazovú kvalitu kontrastnosti, ktorá je zalo-
žená na protiklade dvoch kvalít. Skutočnosť, že určitú výpoveď dokážeme 
interpretovať ako majúcu emocionálny príznak, sa odvíja od jej štylistického 
kontextu. Ako totiž naznačuje J. Findra (2013), jedine na pozadí nocionálnej 
textovej roviny sa funkčne manifestuje hodnota príznakových, emocionálno-
expresívnych štylém. Výrazová kategória emocionalita tak predstavuje akúsi 
interakčnú nadstavbu, ktorá participuje vo vedomí mediálnych tvorcov pri 
realizácii spravodajských celkov o počasí a opisuje vnútornú stavbu komuni-
kačného plánu médií. 

Špecifický charakter daného typu spravodajstva vyplýva v prvom rade 
z každodenne realizovanej mediálnej činnosti, ktorú je potrebné pravidelne 
aktualizovať. Deklarovaním ekvivalentného vzťahu medzi aktualizovaným 
a emocionálne zafarbeným vyjadrením poukazujeme na východiskový ko-
munikačný protipól automatizácia – aktualizácia, prostredníctvom ktorého sa 
v médiách realizuje súčasná podoba predpovedných relácií. Vychádzajúc 
z danej opozície sme na základe analyzovaného materiálu3 odvodili ďalšie 
kontrastné dvojice ako neutrálnosť – príznakovosť; všednosť – kurióznosť; 
predvídateľnosť – neočakávanosť; bezpečnosť – úzkosť predstavujúce základ-
né komunikačné princípy mediálnych tvorcov uplatňovaných v hovorených 
prejavoch pri realizácií správ o počasí.  

 
Automatizácia – aktualizácia 

Sociológ B. McNair (2004, s. 12) sa vyjadruje, že „[ž]urnalistické vyjadre-
nie musí byť taktiež nové, ak nie v prinášaných skutočnostiach, potom aspoň 
v ich interpretácii (či podaní)“. Teoretické stanovisko nepriamo poukazuje na 

                                                                                                                                   
cií správ o počasí a vzťahuje sa na tie predpovedné celky, ktorých obsahová náplň v sebe implikuje 
emotívny príznak. 

3 Výskumný materiál predstavuje transkript, ktorý v rámci televízneho vysielania zachytáva týždenný 
záznam večerného spravodajstva o počasí v období od 6. 1. 2014 do 12. 1. 2014. Danú analýzu sme rea-
lizovali v televíziách RTVS, TV Markíza, TV JOJ. V rámci rozhlasového prostredia sme pri selekcii 
spravodajských vstupov o počasí zvolili metódu náhodného výberu. Cieľovými rádiovými stanicami 
boli Rádio Slovensko a Rádio Expres. 
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komunikačný princíp automatizácie a aktualizácie,4 ktorý predstavuje zá-
kladnú rovinu akejkoľvek mediálnej činnosti a v rámci prezentácie správ 
o počasí otvára priestor na uplatnenie inovatívnych textotvorných postupov 
dominantne založených na funkčnom pôsobení emocionality. 

Výsledkom tematicky vymedzenej spravodajskej tvorby, ktorej hodnota 
stúpa na základe informačnej „novosti“ a dôležitosti informácie nadobúdanej 
mierou zaktivizovaných emócií na oboch stranách interakčného kanála, je 
zmena v chápaní predpovede ako spravodajského žánru. Prezentácia počasia 
v súčasných médiách svojmu adresátovi totiž neponúka len návod, podľa kto-
rého sa možno napríklad obliecť, ale ponúka mu aj spôsob, akým má spro-
stredkovanú informáciu prijať. V zmysle uvedenej skutočnosti si všímame 
snahu médií počasie už nielen prezentovať, ale zároveň aj reprezentovať ho 
a s ním aj spojené hodnotiace interpretácie mediálnych tvorcov. 

To, či je predpovedaná situácia v počasí pre adresáta pozitívna, alebo, na-
opak, negatívna, prípadne do akej miery ho prekvapí, (re)prezentujú médiá 
v pravidelne vysielanom spravodajstve o počasí a priamo tak poukazujú na 
dôležitosť emotívneho príznaku vo výpovedi. T. Trampota (2006) naznačuje, 
že každá reprezentácia sa posilňuje prostredníctvom opakovania, a práve to 
predstavuje východisko mediálnej tvorby. Výsledkom aktualizačného procesu 
každodenne sa opakovaného počasia je totiž realizácia ustáleného konceptu 
mediálne šírenej predpovede, čo znamená, že funkčné postavenie emocionali-
ty spočíva nielen v schopnosti aktualizovať jej informačné posolstvo, ale aj 
v schopnosti reprezentovať „zautomatizovaný“ rámec tvorby správ o počasí 
konkrétneho média. 

 
Neutrálnosť – príznakovosť 

Kvalitatívny príznak výrazovej kategórie emocionálnosti, ktorá charakte-
rizuje a zároveň diferencuje mediálne prejavy o počasí, sa odzrkadľuje aj vo 
vnímaní predpovede a jej účinku na prijímateľa. Vzhľadom na charakter té-
my, ktorej pripisujeme status každodennej súčasti života, sa počasie vyznačuje 
istým vnútorným kontrastom a ten médiá využívajú ako funkčný prvok pri 
narábaní s „rukolapnou“ realitou. 

Počasie, ktoré môžeme identifikovať pomocou prívlastkov ako „všedné“, 
„obyčajné“, ba dokonca aj „hmatateľné“, napovedá, že v súvislosti s obsaho-
vou náplňou predpovede ide stále o neutrálnu tému. Nápadná (re)prezentácia 

                                                      
4 O dichotómii automatizácia – aktualizácia v chápaní pražskej školy porov. napr. Encyklopedický slov-

ník češtiny (2002). 
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počasia, ktorej hlavným prejavom je obohacovanie spravodajských celkov 
o isté hodnotiace stanovisko, však posilňuje príznakovosť a interpretačné ten-
dencie v rámci tvorby správ o počasí tak posúva smerom k opačnému pólu. 

Aj na základe vyjadrenia B. McNaira (2004, s. 14) o tom, že „i úplne neu-
trálne fakty možno chápať a interpretovať viac než jedným spôsobom“, dekla-
rujeme pozoruhodný jav. Predpoveď počasia ako spravodajský žáner vyzna-
čujúci sa istou nocionálnosťou možno charakterizovať ako neutrálny, nie však 
bezpríznakový typ mediálneho produktu. 

 
Všednosť – kurióznosť 

D. Slančová (1996, s. 118; kurzíva J. K.) uvádza, že „niektoré žánre (napr. 
správa o počasí, niektoré administratívne žánre) majú jazykové prostriedky 
v podstate petrifikované a do základnej jazykovo-kompozičnej sféry sa ako 
keby len dosadzovali konkrétne aktuálne údaje“. V súčasnom mediálnom 
priestore sa však vplyvom výrazného subjektu autora tento komunikačný 
princíp kreuje a realizácia správ o počasí sa vyznačuje stále viac originálnej-
ším jazykovým stvárnením. 

Asi najkurióznejšia prezentácia počasia sa spája s najpočúvanejším rádiom 
na Slovensku, rádiom Expres, ktoré na ozvláštnenie spravodajských vstupov 
o počasí využíva rôznorodé spôsoby. O tejto skutočnosti sa vyjadruje J. Iľko, 
ktorý svoju desaťročnú spoluprácu s rozhlasom hodnotí ako „menej oficióz-
nu“ (Čomaj – Iľko, 2010). 

Na deklarovanie danej skutočnosti uvádzame príklad, ktorý poukazuje na 
kuriózne spracovanie predpovedného vstupu počas ranného vysielania rádia 
Expres. Informácia o počasí bola realizovaná ako spojenie hudobného vystú-
penia speváčky Márie Čírovej a krátkych komentárov meteorológa, ktoré do-
tvárali obsah piesne s tematicky príbuzným názvom Búrka. 

 
– V búrke hľadám a mal by si prísť. 
– Veď zmoknem! 
– V búrke mám strach, na náš skromný cit padá prach. 
– Mne sa však zdá, že padá ľadovec... 
– V búrke volám, nevládzem ísť! 
– Proti vetru je to ťažké. 
– V búrke hľadám, mal by si prísť. 
– Budem celý mokrý. 
– V búrke mám strach.  
– A ja sa teším – vyšla mi predpoveď. (Čomaj – Iľko, 2010, s. 141)5 

                                                      
5 Výpovede meteorológa J. Iľka sme zvýraznili tučným typom písma (bold). 
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Predvídateľnosť – neočakávanosť 

S. Hlavčáková (2001, s. 85) uvádza, že „čím viac udalosť prekvapí a zaskočí 
[...], tým pravdepodobnejšie sa stane správou“. V súvislosti s počasím, ktoré je 
definované ako okamžitý stav ovzdušia, nadobúda dané tvrdenie v mediál-
nom priestore ešte väčšiu platnosť. V nasledujúcich ukážkach6 môžeme pozo-
rovať, ako sa prostredníctvom komunikačných replík obohatených o emotív-
ny príznak „zbystruje“ vnímavosť percipienta, ktorý je „upozornený“ na „ne-
predvídateľné“ informácie o počasí. 

 
RÁDIO EXPRES 
– R: Oteplí sa... 
– M: Ale nehovor! (29. 11. 2013) 
 
– R: ... bude veľmi pekne... 
– M: ... hurá! (2. 12. 2013) 
 
– R: ... neuveriteľných plus štrnásť stupňov až sa mi to nechce veriť. 
– M: Fantastické! (18. 1. 2014) 

 
Na pozadí úryvkov z predpovedných vstupov rádia Expres môžeme pou-

kázať na jednotu emocionálneho a výrazovo nového, ozvláštneného vyjadre-
nia, ktorú naznačuje M. Grepl (1967) a prostredníctvom ktorej sa v účelovom 
spravodajstve manifestuje funkčné pôsobenie emocionality ako aktualizačné-
ho činiteľa. Uplatnením moderátorských replík – hurá!, fantastické! – sa akti-
vizuje pozornosť prijímateľa na ich emotívny potenciál, ktorý predpokladá 
vysokú aktuálnosť informácie a tá podnecuje adresáta k prejaveniu záujmu 
o dané obsahy. Môžeme teda povedať, že sú to práve emócie, ktoré sa vo ve-
domí prijímateľov stávajú indikátorom informačnej dôležitosti a umocňujú 
potrebu byť pravidelne informovanými médiami. 

V zmysle uvedeného deklarujeme ekvivalentnosť vo vzťahu emocionál-
nosti a významnosti výpovede, o ktorej sa zmieňuje M. Nakonečný (2000). 
Prezentácia neočakávaných javov v počasí sa realizuje na princípe udržiava-
nia komunikačného napätia, čoho dôsledkom je zmena základnej otázky, na 
ktorú spravodajstvo o počasí odpovedá. Pôvodná apelatívna téza aké bude 
(zajtra) počasie? sa inovatívnym prístupom tvorcov mení na tézu kedy sa po-
časie (konečne) zlepší?, prípadne dokedy (priaznivé) počasie vydrží?. 

 

                                                      
6 Abreviácie použité v prepisoch v štúdii: M – moderátor, R – redaktor, H – telefonický hosť (meteoro-

lóg). 
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Otázka: Kedy sa počasie (konečne) zlepší? 
 
RTVS: 
– M: Výhľad do budúcnosti sľubuje postupnú zmenu počasia. (7. 1. 2014) 
– M: ... sa hádam už konečne dočkáme... Dúfam, že zanedlho... (8. 1. 2014) 
 
TV JOJ: 
– M: ... príjemné počasie so snežením, na ktoré sa toľko čaká. (6. 1. 2014) 
– M: Konečne sa počasie umúdri... (7. 1. 2014) 
 
TV Markíza: 
– M: ... kde sa po dlhej dobe konečne ukázalo slnko. (6. 1. 2014) 
– M: Počasie sa oproti dnešnému dňu zlepší... nás konečne potešia aj slnečné lúče. 

(7. 1. 2014) 
– M: Po rozplynutí ranných hmiel má byť konečne pekne, prevažne slnečno. (8. 1., 9. 1. 

2014) 

 
Otázka: Dokedy (priaznivé) počasie vydrží? 
 
– M: A vydrží to aj v ďalších dňoch? 
– H: Minimálne do štvrtku... (Rádio Slovensko, 10. 3. 2014) 

 
Aj na základe ukážok z predpovednej relácie TV Markíza, kde sa prostred-

níctvom identicky konštruovaných výpovedí má byť konečne pekne (8. a 9. 
1. 2014) vyzdvihuje skôr emočná ako informačná hodnota správy, konštatu-
jeme, že hlavným znakom predvídateľného charakteru správ o počasí je sna-
ha ponúknuť divákovi „zaručenú“ informáciu o tom, že „zajtra alebo neskôr 
konečne bude lepšie“ (Rusnák, 2010, s. 98). 

 
Bezpečnosť – úzkosť 

R. Park (1940, cit. in McQuail, 1999, s. 300) vo svojej štúdii uvádza, že „... 
ak je neočakávané to, čo sa stane, nie je úplne nečakané to, čo sa dostane do 
správ. Všeobecne ide o [...] veci, ktorých sa niekto bojí alebo v ne dúfa.“ 

 
„V rámci spravodajstva je využívaný mechanizmus produkcie úzkosti na jednej strane 
a bezpečia na strane druhej napríklad aj pri tvorbe predpovedí počasia, programu s veľmi 
štandardnou sledovanosťou, ktorý vytvára každodenne obnovovaný pocit upokojenia.“ 
(Rusnák, 2010, s. 97) 

 
Vychádzajúc z jednotlivých komunikačných princípov konštatujeme, že 

emocionalita je výrazová kvalita, prostredníctvom ktorej médiá funkčne pra-
cujú so striedaním nálad u svojho príjemcu. Mediálne predpovedné relácie 
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o počasí sú koncipované spôsobom, ktorým cieľového percipienta buď „upo-
kojujú“, alebo, naopak, „rozrušujú“, čím ho podnecujú k opätovnému záujmu 
o spravodajské obsahy. 

 
RTVS (Ro): 
– M: ... sme zvedaví že či naozaj bude pekný (víkend)... (1. 3. 2014) 
– H: ... sú búrky ale dnes zatiaľ takéto veci nehrozia. (10. 3. 2014) 
 
Rádio Expres: 
– R: Našťastie len predpoludním... teraz sa tešia aj z kúska slniečka. (18. 2. 2014) 
– R: ... neviem či bohužiaľ alebo našťastie... aspoňže tie teploty zostávajú... (26. 2. 2014) 
 
RTVS (TV): 
– M: ... sa hádam už konečne dočkáme. [...] Dúfam že zanedlho... (8. 1. 2014) 
– M: ... dúfajme že aj snehu začne pribúdať. [...] Dúfam... (9. 1. 2014) 
– M: ... prísľub zlepšenia počasia. [...] Verím... (11. 1. 2014) 
 
TV Markíza: 
– M: Zajtra našťastie vietor zoslabne [...] by sa situácia mala zlepšiť. (10. 1. 2014) 
– M: Žiaľ podľa predpovede... búrlivák. (12. 1. 2014) 
 
TV JOJ: 
– M: ... a na východe krajiny obávam sa... (9. 1. 2014) 
– M: ... je tu hrozba povodní... na Slovensku nič takéto nehrozí. (10. 1. 2014) 
– M: ... ale chvalabohu nech sneží... (11. 1. 2014) 

 
NA ZÁVER: KEDY SA KONEČNE VY(PO)ČASÍ? 

 
Je február a sneží. Veci prestávajú fungovať, vychýlia sa zo svojich 
obežných dráh. Kam s tým hnusným nečakaným februárovým sne-
hom? Prečo padá? Kto to kedy videl, aby v zime padal? Najnovšie sa 
k čudujúcim pridal aj hydrometeorologický ústav. Takto nepadával: 
mal by padať inak, alebo vôbec nie. (Šikulová, 2013) 
 
Mediálna prezentácia počasia prináša vždy nové informácie, ktoré adresá-

tom na jednej strane poskytujú nádej, že počasie sa čoskoro zmení „k lepšie-
mu“, ale na strane druhej mu ponúkajú priestor na spoločné „čudovanie sa“, 
prečo ešte avizovaná zmena nenastala. V súvislosti s touto stotožňujúcou ro-
vinou, na základe ktorej sa upevňuje vzťah medzi účastníkmi mediálnej inter-
akcie, si všímame pozoruhodnú skutočnosť. Už to nie je počasie, ktoré dokáže 
meniť nálady ľudí a ovplyvňovať ich správanie, ale sú to emotívne ošetrené 
správy o počasí, ktoré sa podieľajú na kreovaní každodenného života. 
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Emotionality as an Updating Principle of the Weather Forecasts 

Abstract 

The paper focuses on the definition of basic communication principles that are used in 
the weather forecasting in present Slovak electronic media. In the currently preferred 
stylistic form of the media unit, typically based on subjectivity, expressivity or 
experience, it analyses the expressional category of emotionality, which is the basis of 
the composition of the contemporary weather forecast. On the background of the 
communication opposition updating – automation, the emotional quality is defined as a 
functional aspect of the text which dominantly creates a linguistic presentation of the 
weather report. The article describes the phenomena of updated and emotionally 
coloured expressions that indicate the association between the expressional category 
of emotionality and the necessity of regular updating of expressional units. This is 
mainly due to the high frequency of the weather forecast programmes and to the 
haptic and emotional tendencies of today’s media production. The study concentrates 
on the relation between stylistically marked and unmarked linguistic tools used in 
weather forecasts, manifested by means of updating principle, which is based on the 
functional using of emotionality. 
 

Keywords 

emotionality – expression category – weather – news programme – updating – automa-
tion – communication principle – contrast 
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