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AKTUÁLNE TENDENCIE VÝVOJA ŽURNALISTICKÝCH ŽÁNROV 
Niekoľko podnetov v kontexte slovenských 

spoločenských týždenníkov 
 

Terézia Rončáková 
 
Abstrakt 

Text je sondou do aktuálnej žánrovej situácie vo všeobecných spoločenských týždenní-
koch na Slovensku. Prináša podnety na uchopenie a pomenovanie možných nových žán-
rov vo sfére veľkoformátových materiálov. Vychádza pritom z tradičných žánrotvorných 
kritérií: funkcie, témy, formy, kompozície a jazyka. Autorka konštatuje, že ako najurčujú-
cejšie kritérium sa javí funkcia, následne téma, do istej miery (s tendenciou k stieraniu 
rozdielov) jazyk a kompozícia a najmenej forma. Ako životaschopné a svojbytné žánrové 
formy predstavuje: hard longform text, soft longform text, analýzu, investigatívu, aktua-
litu, populárno-náučný text, príbeh a fotoreportáž. Predložené podnety sú súčasťou 
prebiehajúceho širšieho výskumu týždenníkových žánrov. 
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METÓDA A STAV PROBLEMATIKY 

ystém žurnalistických žánrov je – tak ako celá žurnalistika – veľmi dyna-
mický, s prstom na pulze vývoja potrieb tvorcov aj ich publík. Nové čita-

teľské a pisateľské návyky vznikajú najmä pod vplyvom technologického vý-
voja, ale aj premien celkového životného štýlu. Do toho v poslednom období 
výrazne zasahuje fenomén internetu, nových médií, ale aj presúvanie ťažiska 
z informácie na emóciu a zábavu (Rusnák, 2013). Na druhej strane sa zasa 
kultivujú nové formy napĺňania informačných potrieb a formovania názoru. 
Stojíme teda pred novými výzvami, keď sa celkom slušne zaplnená mapa kla-
sických žurnalistických žánrov znova pokrýva bielymi miestami. 

V tomto príspevku sa zameriam na niektoré žánrové podnety z prostredia 
spoločenských týždenníkov. Túto látku v súčasnosti podrobne spracúvam 
v rozsiahlom, ešte neukončenom výskume, v rámci ktorého analyzujem 
(všetky) štyri slovenské spoločenské (teda všeobecné, nie špecializované) týž-
denníky: Týždeň, Plus 7 dní, Život a Slovenku. Každý v období od marca do 
augusta 2014, čiže pol roka, čo predstavuje spolu 100 čísel (4 x 25). 

S 
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Pri tejto príležitosti chcem upriamiť pozornosť na veľkoformátové týž-
denníkové materiály, teda tie, ktoré rozsahom spravidla prekračujú jednu 
stranu, pričom ich texty sa rátajú aj na tisíce slov, minimálne však 600. 

V tradičnej tušerovskej slovenskej žurnalistickej žánrológii (Tušer 1999; 
Veľas, 2000) nájdeme pre tento typ materiálov dve formy: rozbor a komplex-
ný žurnalistický rozbor (nazývaný aj tematická dvojstrana). Chápe sa pod tým 
názorová publicistika spracovaná buď formou uceleného textu, alebo formou 
skladačky, keď sa na výsledku podieľa viacero žánrov. Spolu s rozhovorom sú 
to jediné žánre väčšieho rozsahu v oblasti tzv. publicistiky racionálneho typu. 
V publicistike emocionálneho typu (Tušer – Follrichová, 2001) majú väčší 
rozsah ešte reportáže, ich poviedkové pendanty črty a eseje. 

Ak chceme skúmať (nové) žánrové formy, musíme vychádzať zo žánro-
tvorných činiteľov a v ich rámci vyhodnocovať autonómiu nádejných vzor-
cov. Na účely tohto výskumu som si osvojila päticu žánrotvorných činiteľov, 
ktoré možno považovať za všeobecne prijímané (Slančová, 1996): funkcia, 
téma, forma, kompozícia, jazyk. Z týchto hľadísk som vyhodnocovala jednot-
livé novinárske materiály a následne ich kategorizovala. Predbežne sa mi črtá 
osem svojbytných veľkoformátových týždenníkových žánrov, ktoré (do istej 
miery pracovne) nazývam: 

− hard longform text, 
− soft longform text, 
− analýza, 
− investigatíva, 
− aktualita, 
− populárno-náučný text, 
− príbeh, 
− fotoreportáž. 
Pokúsim sa ich postupne charakterizovať a obhájiť. 
 

PODNETY NA UVAŽOVANIE O NOVÝCH ŽÁNROCH 

Hard longform textHard longform textHard longform textHard longform text zvykne niesť v redakčnom žargóne názov téma, publi-
cistika, otvárak a pod. Býva to často (ale nie nevyhnutne) ťažiskový materiál 
čísla, ktorý na veľkorysej ploche spracúva zásadnú spoločensko-politickú té-
mu. Anglický názov longform text som pracovne zvolila jednak preto, lebo 
tento termín je už zaužívaný nielen v zahraničí, ale aj u nás (napr. v redakcii 
denníka SME, pretože sa čoraz viac uplatňuje – s istými špecifikami – aj 
v denníkovom prostredí), a tiež preto, lebo slovenský ekvivalent sa hľadá 
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pomerne ťažko (téma, veľkoformátový materiál, zásadný materiál...?). V ta-
kejto situácii nie je neobvyklé siahnuť po etablovanom cudzojazyčnom ter-
míne, v žurnalistike sa to deje najmä v prostredí elektronických médií (reality 
šou, talkšou, infotainment, dokusoap, dramedy...). 

 
Tabuľka č. 1: Charakteristika žánru hard longform text 

Funkcia Informovať, analyzovať, hodnotiť, strážiť demokraciu. 

Téma Aktuálna, podstatná pre život spoločnosti, spoločensko-politická. 

Forma Popredné miesto v časopise, bohatá priestorová aj obrazová dotácia. 

Kompozícia 

Makro: informácia, výklad, opis, rozprávanie (s dôrazom na prvé dva postupy). 
Obsahuje prvky reportáže, rozhovoru, komentára, analýzy, príbehu. 

Mikro: rozsiahly text sprehľadňovaný titulkami, s pomerne komplikovanou 
štruktúrou; často doplnkové rámčeky (komentáre, rozhovory, fakty v bodoch). 

Jazyk 
Živý, expresívny, subjektívny, až ostrý, ale zároveň nie nadmieru beletrizovaný, 

v medziach seriózneho textu s prvkami analýzy. 

 
Na skúmanej vzorke sa texty tohto typu tematicky orientovali napr. na 

prezidentské voľby (sociologické sondy pred nimi, hodnotenie po nich), eu-
rovoľby (hodnotenie po), voľby predsedu Súdnej rady, hodnotenie desaťroč-
nice účinkovania špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, stav našej armá-
dy, Islamský štát, odchod Mikuláša Dzurindu s Františkom Miklošom 
z SDKÚ, nové odvody pre živnostníkov, korupčnú aféru Pandur a súvislosť 
s Miroslavom Výbohom, súčasné Putinovo Rusko, krízu eura, epidémiu eboly, 
Orbánovu ne-liberálnu politiku, obnovenie PPP projektov, vojnu na Ukrajine... 

Soft longform textSoft longform textSoft longform textSoft longform text sa vyskytuje v rubrikách Zaujalo nás, Všimli sme si, Fe-
nomén... Kompozíciou a jazykom je podobný hard longform textu, akurát 
kompozične viac využíva rozprávanie a opis na úkor výkladu a informácie; 
väčšmi stavia na príbehu, rozhovore a reportáži než na analýze a komentári 
a jeho jazyk je emotívnejší, hovorovejší, jednoduchší, hravejší. Podstatný roz-
diel však možno sledovať v oblasti funkcie a témy. Možno povedať, že z hľa-
diska funkcie hard longform text viac hodnotí, soft longform text predovšet-
kým ukazuje. Tematicky je tento typ textov veľmi podobný lifestylovým pre-
javom, rozdiel je však v spracovaní: v tomto prípade je žurnalistickejšie, kom-
pozične náročnejšie, bohatšie na zdroje a uhly pohľadov, menej persuazívne, 
s väčším dôrazom na aktuálnosť. Hranica medzi soft longform textom a nie-
ktorými lifestylovými textami však ostáva veľmi priepustná. 
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Tabuľka č. 2: Charakteristika žánru soft longform text 

Funkcia Zaujať, šokovať, klebetiť, škandalizovať, hodnotiť, inšpirovať, povzbudiť, vysvetliť. 

Téma 
Široký diapazón: klebety, kuriozity, fenomény, aktuality, krimi, história, zdravie, 

light investigatíva. 

Forma Pohyblivý rozsah už od jednej časopiseckej strany, dôraz na obrazový materiál. 

Kompozícia 

Makro: informácia, výklad, opis, rozprávanie (s dôrazom na posledné dva postupy). 
Obsahuje prvky reportáže, rozhovoru, príbehu, komentára, úvahy. 

Mikro: rozsiahly text sprehľadňovaný titulkami, s pomerne komplikovanou 
štruktúrou; často doplnkové rámčeky (komentáre, rozhovory, fakty v bodoch). 

Jazyk 
Živý, expresívny, subjektívny, hravý, emotívny, často so snahou o vtip (hoci niekedy 

skôr na úrovni petrifikovaných ľudových klišé). 

 
Soft longform texty bývajú v týždenníkoch veľmi frekventované, v nie-

ktorých žánrovo menej pestrých časopisoch (Plus 7 dní) fungujú ako šablóna 
na typický týždenníkový „článok“, čo vedie k uniformnosti. Z hľadiska kom-
pozície je výrazná snaha o personalizáciu tém, čiže o príbehovosť, keď sa vy-
povedá synekdochicky (pars pro toto), cez osudy a zážitky jednotlivcov. 

Vskutku široký tematický diapazón možno ilustrovať, čerpajúc z mojej vý-
skumnej vzorky, na textoch o pánskych hodinkách, ktoré nosia známe osob-
nosti, o fotografovi, ktorý pochodil celý svet a fotil aj Fidela Castra, o GPS 
maľbách, o zrútenej veži v Lábe, o Rómoch z pohľadu gynekológov, o netra-
dičnej metóde výučby cudzích jazykov, o pokazenej chladničke v pohrebníc-
tve v Starej Turej, o premnožení potkanov v Paríži, o psychopatovi, ktorý vy-
dieral milenky, o zoznamkovej mobilnej aplikácii pre gayov, o pytliactve na 
Ponikách, o zrušení vstupného do Slovenskej národnej galérie vďaka sponzo-
ringu J&T, o prepustení sudánskej kresťanky Maryam Ibrahimovej, o ezote-
rických učiteľkách na ZŠ v Ivanke pri Dunaji, o obezite psov... Veľmi obľú-
bené a časté boli témy o mafii na Slovensku a o majetkových pomeroch osob-
ností.    

AnalýzaAnalýzaAnalýzaAnalýza nie je novoobjavený žáner, v anglo-amerických žánrových systé-
moch má svoje stabilné miesto a aj u nás je bežnou súčasťou novinárskej pra-
xe i vnútroredakčných žargónov. Napokon, Veľasov termín rozbor je v pod-
state slovenským prekladom slova analýza. Napriek tomu má zmysel zaoberať 
sa ňou na tomto mieste osobitne, aby sme vyšpecifikovali jej miesto medzi 
veľkoformátovými týždenníkovými textami. 
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Tabuľka č. 3: Charakteristika žánru analýza 

Funkcia Informovať, hodnotiť, analyzovať, argumentovať (dokazovať tézu), interpretovať. 

Téma 
Ekonomické, geopolitické, zásadné domáce politické témy, ale aj športové, 

historické, kultúrne atď. témy. 

Forma Strohý, menej členený text, menej obrazovo dotovaný. 

Kompozícia 

Makro: výklad, informácia. 
Mikro: argumentačná štruktúra – na úvod často zaznejú tézy, resp. otázky, ktoré sa 
následne argumentačne podporujú. Využíva sa zreteľné štruktúrovanie výpovede 
(odrážky, vyratúvanie: 1., 2., 3...). Záver zhŕňa vypovedané a podporuje úvodnú 

tézu. 

Jazyk 

Odborný (čísla, fakty, štatistiky...), využíva cudzie slová, autor sa prezentuje 
sebavedomo, subjektívne, často vystupuje z pozície odbornej autority a píše 

v 1. osobe (najmä prizvaní autori z externého prostredia). Ale nevylučuje sa ani 
odľahčenejší, živší štýl. 

 
V sledovaných materiáloch zodpovedali žánru analýzy napr. texty o vý-

sledkoch prvého kola prezidentských volieb, o desiatich rokoch Slovenska 
v EÚ, o situácii na Ukrajine, o Islamskom štáte, o budúcom primátorovi Brati-
slavy (v súvislosti s komunálnymi voľbami), o čínskom hospodárstve, o situá-
cii v NHL (stav mužstiev, vývoj, prognózy), o MS vo futbale (na pokračova-
nie), o Prvej svetovej vojne (pri príležitosti 100. výročia jej vypuknutia), 
o slovenskej divadelnej sezóne 2013/2014.    

InvestigatívaInvestigatívaInvestigatívaInvestigatíva je tiež etablovaný žáner, v demokratickom prostredí nevy-
hnutný, u nás však rozvíjaný až po roku 1989. Teoreticky doteraz nebol 
v slovenskej žánrológii podrobne spracovaný. Od ostatných veľkoformáto-
vých textov, zvlášť od analýzy, sa odlišuje najmä funkciou a témou, čiastočne 
kompozíciou. 

 
Tabuľka č. 4: Charakteristika žánru investigatíva 

Funkcia 
Odhaliť (alebo aspoň sprostredkovať odhalenie), usvedčiť (alebo aspoň ukázať), 

burcovať, strážiť demokraciu a spravodlivosť. 

Téma 
Podvody s verejnými financiami, mafia, krimi, nespravodlivosť (zneužívanie 

postavenia, poškodzovanie slabých). 

Forma 
Strohý, menej členený text, obrazovo menej dotovaný; niekedy seriálový 

(na pokračovanie); niekedy s doplnkovými rámčekmi a infografikou. 

Kompozícia 

Makro: výklad, informácia. Pomerne zložitý, faktograficky nasýtený štýl, 
rozmotávanie vzťahov (súvislosti, prepojenia, záujmy). Môže však využívať aj prvky 

reportáže a príbehu, keď sa ocitá na hranici so soft longform textom. 
Mikro: rozsiahly text s pomerne komplikovanou štruktúrou. 

Jazyk Expresívny, aj rozhorčený a ironický, s dôrazom na vysvetľujúci prístup. 
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Investigatívne texty sú autorsky a finančne veľmi náročné, a preto tie kva-
litné predstavujú výkladnú skriňu médií, ktoré do nich investujú. Súčasťou 
textu býva aj vlastná prezentácia a propagácia, zdôrazňovanie vlastnej (re-
dakčnej alebo osobnej autorskej) angažovanosti, exkluzívnych kontaktov 
a pod. Nezriedka redakcia do skúmaných procesov sama aktívne vstupuje, 
vyvoláva reakcie, angažuje sa v procese odhaľovania, usvedčovania, dokazo-
vania. 

Texty využívajúce túto žánrovú formu sa v mojej výskumnej vzorke orien-
tovali napr. na tender na predaj vagónov železničnej spoločnosti Cargo, na 
karuselový podvod spoločnosti Budamar Logistics vyčíslený na 20 miliónov 
eur (na pokračovanie), na nelegálny vývoz šteniat a starostlivosť o ne po za-
držaní na hraniciach, na nelegálnu strelnicu v Rusovciach a jej prepojenie 
s Róbertom Kaliňákom, na rekonštrukciu Bratislavského hradu... Osobitne 
treba spomenúť frekventovanú tému z prostredia legislatívy a mafie (objasňo-
vanie vrážd).    

AktualitaAktualitaAktualitaAktualita je názov pre hraničné spravodajsko-publicistické texty, ktoré 
nedosahujú úroveň hard alebo soft longform textov a ostávajú skôr v pozícii 
rozšírených správ obohatených o background, prípadne mierne doplnených 
komentárovými či reportážnymi prvkami. Sú však rozsiahlejšie ako bežné 
týždenníkové správy či riporty a redakcie im venujú väčší priestor a viac ob-
razového materiálu. 

 
Tabuľka č. 5: Charakteristika žánru aktualita 

Funkcia Informovať, ale aj komentovať, sprostredkovať atmosféru a background. 

Téma Aktuálna, politická, s celospoločenským významom, seriózna. 

Forma 
Pomerne rozsiahly text, dlhší ako bežná správa alebo riport, v porovnaní 

s ostatnými veľkoformátovými materiálmi však kratší. 

Kompozícia 
Makro: informácia, opis, čiastočne rozprávanie a výklad. 

Mikro: text blízky rozšírenej správe, ale štruktúrovaný skôr chronologicky, 
nie podľa obrátenej pyramídy. 

Jazyk Spravodajský, ale so snahou o oživujúce prvky. 

 
Formou aktuality bolo v skúmanej vzorke spracované napr. zmiznutie ma-

lajzijského lietadla s 239 cestujúcimi, benefičná dražba Jakubiskových obra-
zov, návšteva arcibiskupa R. Bezáka u pápeža...    

PopulárnoPopulárnoPopulárnoPopulárno----náučný textnáučný textnáučný textnáučný text sa od predchádzajúcich odlišuje pozíciou na pomy-
selnej mape štýlov. Kým ony stáli vnútri publicistického štýlu a ich žánrové 
paradoxy sa týkali rôznej miery vplyvov spravodajského, názorového alebo 
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beletrizovaného prístupu, populárno-náučný text sa nachádza na pomedzí 
publicistického a náučného štýlu. Žurnalistickým ho robí najmä intenzívna 
snaha o zrozumiteľnosť, živý jazyk a v niektorých prípadoch osvetová funkcia. 

 
Tabuľka č. 6: Charakteristika žánru populárno-náučný text 

Funkcia Poučiť, vysvetliť, poradiť, šíriť osvetu. 

Téma 
Rozličné oblasti vedy (najčastejšie história, medicína, technika, ale aj fyzika, 

matematika, chémia, biológia, zoológia atď.). 

Forma 
Menší rozsah ako v prípade longform textov, menej obrazového materiálu, 

doplnkové rámčeky. 

Kompozícia 

Makro: výklad, informácia, ale aj opis. Na oživenie sa niekedy využívajú aj prvky 
príbehu a reportáže. 

Mikro: trojčlenná kompozícia (úvod, jadro, záver), ale nemusí byť pravidlom, najmä 
ak je text komponovaný menej odborne a formálne sa blíži soft longform textu. 

Jazyk 

Výkladový, odborný, ale s veľkým dôrazom na zrozumiteľnosť, prístupnosť, 
konkrétnosť, názornosť. Prísne odborné prvky sa zvyknú vkladať do zátvoriek ako 

vsuvka pre „zasvätených“. Autori sa často snažia o vtip, iróniu, expresívnosť, 
jazykovú originálnosť a hravosť. 

 
Autori populárno-náučných textov v mojej vzorke s obľubou siahali po 

historických témach (útek Vrbu s Wetzlerom z Osvienčimu, Varšavské pov-
stanie, vylodenie v Normandii, dejiny starého domu v centre Bratislavy, kde 
je dnes hotel Arcadia, osud dcéry Ľudovíta XVI. a Márie Antoinetty Márie 
Terézie, levočská biela pani), ale aj po témach z oblasti medicíny (alergie, 
hemoroidy) a techniky (exoskeletony v americkej armáde, robotické ruky, 
výskum Marsu, smartfóny). Časopis Týždeň je špecifický širším záberom 
a popularizáciou menej príťažlivých vedných odvetví, venoval sa napr. fyzi-
kálnemu ponímaniu krivosti, novým poznatkom o bielkovinách Izumo a Ju-
no, vôni kníh z chemického hľadiska, testosterónu a viacerým ekonomickým 
témam: kategorizovaniu klientov v bankovníctve, odkazu ekonóma Garyho 
Beckera o tvorivom využívaní analytických nástrojov ekonómie v bežnom 
živote, vysvetľovaniu fungovania karuselových podvodov.    

PríbehPríbehPríbehPríbeh je podobne ako rozhovor súčasne novinárskou metódou aj samo-
statným žánrom. Je neodmysliteľnou stavebnou jednotkou soft (a neraz aj 
hard) longform textov, často oživuje populárno-náučné texty, ale môžeme ho 
nájsť viac-menej všade. Obľúbené sú napr. skladačky – keď séria príbehov na 
jednu tému vytvorí spolu ucelený materiál, najčastejšie soft longformového 
typu. Veľmi často sa však príbeh vyskytuje aj samostatne a niektoré typy pe-
riodík na ňom stavajú podstatnú časť svojho obsahu. 
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Tabuľka č. 7: Charakteristika žánru príbeh 

Funkcia 
Povzbudiť, pomôcť riešiť problém, dojať, zapôsobiť na emócie, šíriť osvetu 

(najmä zdravotnícku). 

Téma Ťažký život, osud, ale aj úspech či silný zážitok. 

Forma Blízka soft longform textu (dĺžkou aj využitím obrazového materiálu). 

Kompozícia 

Makro: rozprávanie. Texty bývajú postavené na prerozprávanom rozhovore 
so striedaním parafráz a citácií. Kompozične sú teda chudobnejšie ako soft 

longform texty. 
Mikro: trojčlenná štruktúra (úvod, jadro, záver), ale s variáciami 

(in medias res a pod.). 

Jazyk 
Expresívny, zrozumiteľný, jednoduchý. Autori tlmočia životné ponaučenia, 

často klišéovitým spôsobom. 

 
V rámci mojej vzorky žáner príbehu jednoznačne dominoval v týždenníku 

Slovenka, ktorý sa sústredil na rôzne typy ľudských osudov: vzťah dvoch po-
zostalých po havárii, zadlžená herečka Jarmila Hittnerová, ktorú mladý mile-
nec spravil spoludlžníčkou, ženy s transplantovaným orgánom, vzťah dcéry 
a psychicky chorej matky tyranky, Zuzana Pravňanská alias Majka z Gurunu 
v súčasnosti, hubár, ktorý sa otrávil muchotrávkou zelenou a prežil. Seriálový 
charakter mali texty o úspešných slovenských emigrantkách a o ľuďoch, kto-
rým do života zasiahla veštica.    

FotoreportážFotoreportážFotoreportážFotoreportáž má v niektorých prípadoch skôr charakter fototémy – v zá-
vislosti od toho, akú úlohu v nej zohrávajú aktuálnosť a epickosť. Fototémy 
bývajú napr. portrétne, spomienkové a pod. Tento – nie nový – žáner som do 
výberu zaradila preto, lebo v súčasnosti sa uplatňujú aj fotoreportáže/foto-
témy, ktoré nie sú postavené výlučne na samostatne vypovedajúcom obraze, 
ale aj na sprievodnom texte rôznych žánrov (miniesej, úvaha, komentár a pod.), 
čo považujem za nóvum. Autormi týchto textov bývajú aj prizvaní promi-
nentní autori (politici, myslitelia, výrazné osobnosti zo sveta kultúry a pod.). 

 
Tabuľka č. 8: Charakteristika žánru fotoreportáž 

Funkcia Ukázať a zároveň reflektovať, zhodnotiť, informovať, zapôsobiť na emócie. 

Téma Výročia, osobnosti, fenomény, výrazné aktuality. 

Forma 
Veľká plocha (napr. 10 strán), veľkorysý priestor kvalitným fotografiám. Krátky 
sprievodný text alebo/a podpisky (aj rozsiahlejšie) k jednotlivým fotografiám. 

Kompozícia 
Makro: obraz opisuje, informuje, rozpráva..., text uvažuje, informuje, vykladá, 

prípadne rozpráva (minireportáž). 
Mikro: dôraz na obraz, text členený v závislosti od svojej žánrovej príslušnosti. 

Jazyk 
Fotografia: reportážna alebo portrétna. Text: subjektívny, expresívny, hutný, 

nápaditý. 
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Fotoreportáže/fototémy sme v rámci našej vzorky zaznamenávali predo-
všetkým v časopise Týždeň, kde je tomuto žánru vyhradený priestor každý 
týždeň. Touto formou bolo spracované napr. 25. výročie masakry na námestí 
Tchien-an-men v Pekingu, festival Pohoda, inaugurácia prezidenta A. Kisku, 
Slovenské národné povstanie, 100. výročie narodenia Louisa Funèsa, ZOH 
v Soči, afganské prezidentské voľby... V ostatných časopisoch sa fotoreportáž 
využívala menej, našla som takto spracovaný napr. príchod N. Kuzminovej do 
Banskej Bystrice po získaní olympijského zlata, odovzdávanie ceny Slovenka 
roka či 60. ročník folklórneho festivalu vo Východnej. 

 
VÁHA ŽÁNROTVORNÝCH KRITÉRIÍ 

Pri spätnom pohľade na jednotlivé žánrotvorné činitele možno konštato-
vať, že rozhodujúcu úlohu zohrávajú pri rozlíšení jednotlivých foriem funkcia 
a téma. Tendenciu k stieraniu rozdielov možno sledovať v oblasti kompozície 
a jazyka; forma je pri všetkých typoch skúmaných textov veľmi podobná, od-
lišnosti závisia najmä od miery využitia obrazového materiálu – to však urču-
je už samotné zadanie skúmať veľkoformátové texty. 

Základnú funkciu každého zo skúmaných žánrov možno zhrnúť do jedné-
ho slova, pričom tieto funkčné kánonické vzorce sa neopakujú, ale sú pri kaž-
dom žánri jedinečné: 

 
Tabuľka č. 9: Základné funkcie skúmaných žánrov 

hard longform text hodnotiť 

soft longform text zaujať 

analýza analyzovať 

investigatíva odhaľovať 

aktualita informovať 

populárno-náučný text poučiť 

príbeh dojať 

fotoreportáž ukázať 

 
Podobne možno stručne vyjadriť primárne tematické zacielenie jednotli-

vých foriem: 
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Tabuľka č. 10: Primárne tematické zacielenie skúmaných žánrov 

hard longform text zásadné spoločensko-politický problémy 

soft longform text menej závažné zaujímavosti 

analýza zásadné spoločensko-politické problémy 

investigatíva prehrešky verejnej moci proti spravodlivosti 

aktualita aktuálne spoločensko-politické témy 

populárno-náučný text zaujímavosti z oblasti vedy 

príbeh osud jednotlivca 

fotoreportáž zaujímavé spoločensko-politické fenomény 

 
Je zrejmé, že tematické vymedzenie nezohráva pri rozlišovaní týchto žán-

rov až takú rozhodujúcu úlohu ako funkcia, stále je však pri jednotlivých ty-
poch textov pomerne vymedzené: hoci takmer všetky sa venujú spoločensko-
politickým problémom (napokon, sme na pôde žurnalistiky, kde je toto tema-
tické zameranie nevyhnutným predpokladom žurnalistickosti textu), hard 
longform text je vhodný na spracovanie tém menej náročných na odborný 
prístup ako analýza, ktorá je šitá na mieru ekonomickým či geopolitickým 
témam. Investigatíva sa sústreďuje na dohľad nad využívaním verejných 
zdrojov a dodržiavaním spravodlivosti. Po aktualite redakcie siahajú pri té-
mach, ktoré nepotrebujú hlbší ponor. Soft longform texty spracúvajú menej 
závažné témy, často až na hranici s bulvárnymi klebetami. Pre fotoreportáž je 
určujúca vizuálna stránka udalosti/javu. 

Otázku kompozície môžeme zjednodušiť do opozície subjektívneho ko-
mentára a objektivizovaného úsilia nechať prehovoriť odborníkov, príklady, 
príbehy. 

 
vlastný názor  externý názor 

 
Jazyk skúmaných žánrov sa zasa pohybuje v rozmedzí strohosti, odbornos-

ti a hravosti, emotívnosti, expresívnosti. 
 

pojmovosť  obraznosť 

 
V prípade kompozície i jazyka však cítiť tlak obraznejšieho a emotívnej-

šieho spôsobu vyjadrovania a následné prenikanie odvolávania sa na kompe-
tentné zdroje, príklady a príbehy, ako aj príklon k subjektívnejšiemu a prí-
stupnejšiemu jazyku i do textov na opačnom póle. 
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Na základe predložených čiastkových výstupov a predbežných podnetov 
z prebiehajúceho žánrového výskumu možno teda zhrnúť, že ako funkčné 
žánrové formy v súčasnej týždenníkovej tlači sa javia longform texty (hard 
a soft), analýzy, investigatívy, aktuality, populárno-náučné, príbehy a fotore-
portáže. Pokúsila som sa vystihnúť kľúčové žánrotvorné činitele, ktoré im 
dávajú samostatnosť a opodstatnenosť. Ukazuje sa, že najvýraznejším žánro-
tvorným činiteľom je funkcia, následne téma, do určitej miery jazyk a kom-
pozícia a najmenej forma. 
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Current Trends in Development of Journalistic Genres: Some Impulses 
in the Context of Slovak Universal Weeklies 

Abstract 

The paper is aimed at the current situation of genres in universal weeklies in Slovakia. It 
brings some impulses to name and characterise possible new genres in the sphere of 
larger materials. It is based on classic genre criteria: function, topic, form, composition 
and language. The author considers the function being the most important criterion, 
then the topic, to a certain extent (with a tendency to wipe the differences) the 
language and the composition, and least the form. The author presents these eight 
forms as viable and independent: hard long-form text, soft long-form text, analysis, 
investigation, event, popular educative text, story and photographic reportage. The 
impulses are a part of wider ongoing extensive research of the genres in the weeklies. 
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chce cirkev hovoriť mediálnym jazykom, Ako cirkev hovorí mediálnym jazykom 
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