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TELEVÍZNA KOMUNIKÁCIA AKO VIZUÁLNO-AUDITÍVNY 
KOMUNIKAČNÝ PROCES 

 
Viera Smoláková 

 
Abstrakt 

Špecifiká televíznej komunikácie možno vďaka nástrojom teórie komunikácie vymedziť 
na pozadí rozvrstvenia komunikačných pásem a komunikačných prostriedkov podieľajú-
cich sa na samotnom procese komunikácie, prípadne realizujúcich sa popri prebiehajú-
cej komunikácii. Príspevok načrtne rozvrstvenie intra-, para- a extra- komunikačného 
priestoru vizuálno-auditívneho média, opierajúc sa o poznámky J. Sabola (1993) o akus-
ticko-auditívnom type komunikácie. 
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ÚVODNÉ POZNÁMKY 

efinovanie kanála určuje základné východiská pre realizované výrazové 
prostriedky. V televíznej komunikácii sa používajú auditívno-vizuálne 

výrazové prostriedky, teda také, ktoré využívajú zvukový aj obrazový kód, 
pričom základným determinantom ich použitia bude samotná funkcia týchto 
prostriedkov v procese komunikácie. 

Televízna technológia predpokladá zvýšené nároky na čas pri spracovaní 
informácie. Táto nižšia miera operatívnosti v porovnaní s rozhlasom je kom-
penzovaná napríklad pri nečakaných udalostiach zjednodušením zvukovo- 
-obrazovej informácie len na obrazovú. Príkladom môže byť dôležitá správa, 
ktorá je do vysielania zaradená vo forme textovej informácie. V našich pod-
mienkach sa v takejto situácii dáva prednosť tzv. kraulu.1 Kým informácia 
nadobudne obrazovú aj zvukovú podobu, vyžaduje to čas (získanie obrazové-
ho materiálu; zabezpečenie zvukovej stopy; synchronizácia oboch zložiek). 
Kompenzáciou za časovú náročnosť býva explicitnosť výsledného textu. 
Komplexný televízny tvar dokáže ťažiť z údernosti práve obrazovej zložky: 
zábery z miesta udalosti, ilustračné zábery a pod. Televízna komunikácia vy-
žaduje aktívnu participáciu publika a ponúka nízkodefiničné kódy. McLuhan 
(1991, s. 33) preto vymedzuje televíziu ako studené médium (na rozdiel od 

                                                      
1 Kraul – plynúci text, najčastejšie v spodnej príp. hornej lište obrazovky. Zaužívané operatívne zobra-

zovanie aktuálnych informácií napr. v spravodajských televíziách. 
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rozhlasu, ktorý vníma ako horúce médium). Okrem pôvodných televíznych 
tvarov, na ktorých sa jednoznačne dá demonštrovať McLuhanova teória, sa 
v televíznom prostredí stretneme aj s produktmi zabezpečujúcimi „otepľova-
nie“ televízneho vysielania. Máme tu na mysli texty, ktoré ponúkajú vysoko-
definičné kódy a nevyžadujú vysokú mieru účasti publika. Príkladom môže 
byť ranné televízne vysielanie, kde dokážeme identifikovať rozhlasovú ste-
reotypiu: blokové vysielanie, krátke spravodajstvo, servisné informácie (do-
prava, počasie, presný čas) a pod. 

Hybridizácia vysielacích prostredí je prirodzená. Rozdielnosť bude v sa-
motnom stvárnení textu pri akceptácii odlišností disponibilných prostriedkov 
v rozhlase a v televízii. 

 
VÝRAZOVÉ PROSTRIEDKY V TELEVÍZII 

Prenos informácií je možné uskutočniť vďaka prostriedkom schopným tie-
to informácie sprostredkovať. Hovoríme o výrazových prostriedkoch, ktoré 
sú špecifické pre každú komunikáciu. Mistrík (1990, s. 18) prízvukuje, že nie-
len miera použitia, ale aj proporčné uplatnenie a vzájomné vzťahy výrazo-
vých prostriedkov sú určené komunikačnou situáciou. Tá je konkrétnou rea-
lizáciou komunikácie, všeobecné zložky komunikačného procesu sa konkre-
tizujú a práve táto jedinečná transformácia rámcuje celú komunikačnú situá-
ciu. Na strane expedienta stojí konkrétny autor „textu“, percipientovi, ktoré-
ho vieme jasne pomenovať, sa komunikuje určitá informácia v definovanom 
mieste a čase. Práve osobitosť komunikačnej situácie zohráva pri použití vý-
razových prostriedkov dôležitú rolu. Na zachytenie rôznych komunikačných 
situácií ponúka Mistrík (1990) systém výrazových prostriedkov, ktoré delí na 
a) lingvistické, b) paralingvistické a c) extralingvistické (podrob. tamže, s. 18 
– 77). Sabol (1988, s. 143 – 144; 1993) sa na systém výrazových prostriedkov 
pozerá cez svojbytnosť konkrétnej znakovej sústavy, na základe ktorej vyme-
dzuje v akusticko-auditívnom type komunikácie triádu lingválnych, paralin-
gválnych a extralingválnych prvkov. 

Pri pohľade na komunikáciu prostredníctvom tradičných elektronických 
médií možno na pozadí spomenutého vymedziť determinanty použitých vý-
razových prostriedkov: 
1. Primárne – výrazové prostriedky sú vymedzené na pozadí konkrétneho 

typu komunikácie, rešpektujúc svojbytnosť konkrétnej znakovej sústavy 
a dialektiku vzťahu formy a obsahu znaku (Sabol – Zimmermann, 1994, 
s. 5); v tomto význame možno uvažovať o vlastnosti „rozhlasovosti“ výra-
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zových prostriedkov (Perkner, 1987, s. 251) v tvorbe rozhlasových textov 
a vlastnosti televíznosti pri televíznych textoch. 

2. Sekundárne – výrazové prostriedky sú determinované zaradením média 
v duálnom systéme vysielania a žánrovým vymedzením produkovaného 
textu; tu sa ponúka pohľad na výrazové prostriedky a ich výber podľa 
hodnoty, akú nadobúdajú v texte (Škvareninová, 1994, s. 12). Výrazové 
prostriedky tak možno rozdeliť na nocionálne a expresívne. Kým nocio-
nálne vyjadrujú obsahovú vecnosť textu, expresívne dávajú do popredia 
subjekt autora. Rovnako tu možno uvažovať o výrazových prostriedkoch 
zohľadňujúc primárne Mikove výrazové kategórie operatívnosť – ikonic-
kosť, pojmovosť – zážitkovosť (porov. Miko – Popovič, 1978), ktoré sa zú-
častňujú na tvorbe rozhlasových a televíznych textov. V spravodajských 
žánroch budeme predpokladať také prostriedky, ktoré možno zaradiť pod 
operatívnosť a pojmovosť; v publicistických očakávame využitie kategórií 
zážitkovosti a ikonickosti. V týchto súvislostiach možno vymedziť špeci-
fické výrazové prostriedky vo verejnoprávnych médiách a v komerčných 
médiách. 

3. Terciárne – individuálne charakteristiky vysielateľa, výrazové prostriedky 
kopírujú zameranie média, jeho formát. Taktiež tu možno zaradiť indivi-
duálne charakteristiky hovoriaceho, ktoré vplývajú na aktívnu selekciu per-
cipienta. 
Analogicky s kontinuálnosťou zvuku v rozhlase možno uvažovať o konti-

nuálnosti obrazu v televízii. Na rozdiel od vnímania rozhlasovej informácie 
plynúcej v čase je obraz zložkou, ktorá nás orientuje v zobrazovanom priesto-
re. Je zaujímavé sledovať, ako si televízni vysielatelia uvedomujú silu zobra-
zovanej informácie. Zábery z miesta činu alebo živé vstupy z miest zasiahnu-
tých živelnými pohromami sú vnímané ako exkluzívna komodita, ktorú sa 
vysielatelia snažia ponúknuť svojim divákom. Ak potrebujú zdôrazniť infor-
máciu, ktorej efemérny zvukový charakter si uvedomujú, podporia ju grafic-
kou podobou: zobrazenie dôležitého telefónneho čísla a pod. Použitie grafic-
kých schém má podporiť správne dekódovanie informácie. V televízii si cha-
rakter obrazovej informácie, kódovanie vizuálnych znakov, vyžaduje doplne-
nie o zvukovú stopu. V prípade, že televízia disponuje nekvalitnou, ale auten-
tickou zvukovou nahrávkou, pomáha percipientovi vizuálnym prepisom ho-
voreného slova. V tomto význame sa uvažuje o audiovizuálnej reči. Jacz a kol. 
(1982, s. 43) uvádzajú, že zo žurnalistického hľadiska je pohyblivý obraz ne-
jednoznačným nositeľom informácie, a preto je potrebné jeho doplnenie 
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o hovorenú reč. Divák si pritom vnímané podnety nerozdeľuje na auditívne 
a vizuálne, ale chápe ich ako celok. 

V televízii sa dbá na synchronizáciu zvukových a obrazových prostried-
kov. Pre diváka by bolo mätúce, ak by obraz a zvuk neladili. Ďalšie asyn-
chrónne vyznenie môže vzniknúť neladením záberov a dopĺňajúcej grafiky 
(napr.: uvedenie mena a profesie – tzv. nominácia – neladí so zobrazovaným 
respondentom). 

V televíznej komunikácii sa používajú na zhmotnenie informácií tieto 
prostriedky: 
1. jazykové (ľudská reč), 
2. nejazykové (hudba, zvuky a ruchy, grafika, obrazový záber – pri snímaní 

človeka vstupujú do semiózy: mimika, gestika, kinezika, proxemika, postu-
rika). 
V nasledujúcom texte vymedzené kategórie budeme bližšie špecifikovať, 

uvedomujúc si svojbytnosť akusticko-auditívnej a auditívno-vizuálnej komu-
nikačnej sústavy, s ktorou implicitne pracujeme. 

Sabol (1988, s. 144 – 146; 1993) vymedzuje v akusticko-auditívnom type 
komunikácie (tomuto vymedzeniu vyhovuje rozhlasová komunikácia) z po-
hľadu teórie komunikácie tieto prvky: 
1. intralingválne – zvukové prvky tvoriace súčasť jazykového znaku; ide 

o fóny, fonémy a prozodémy s gramatizujúcou funkciou (túto skupinu tvo-
ria teda okrem segmentov aj pauza, dôraz a melódia), 

2. paralingválne – redundantné fónické prvky súvisiace s realizáciou intra-
lingválnych prvkov; fungujú ako štylémy (ide tu o jazykové prvky zvuko-
vej roviny, ktoré možno štylisticky využiť; napr. tempo, emfáza...), 

3. extralingválne – ďalšie fónické prvky súvisiace s moduláciou hlasu; pa-
zvuky, špeciálne zložky timbru, výslovnostné deformácie (ale aj tzv. brb-
ty); na základe extralingválnych prvkov dokáže poslucháč identifikovať 
konkrétneho hovoriaceho. 
Intralingválne, paralingválne a extralingválne prvky majú intrapersonálnu 

povahu, to znamená, že ich pôvodcom je človek. Takto môžeme charakteri-
zovať prostriedky ľudskej reči z pohľadu teórie komunikácie, ktorá skúma 
a hodnotí otázku kódovania a dekódovania v procese komunikácie nielen 
z technického hľadiska, ale aj z pohľadu samotného pochopenia správy. Keď-
že nielen jazykové prostriedky sa zúčastňujú na semióze, ponúka Sabol (1988, 
s. 144 – 146; 1993) ďalšie prvky a vymedzuje tri pásma komunikácie, ktoré sa 
v rôznej miere podieľajú na znakovom procese v komunikácii. Spomenuté 
jazykové (lingválne) prvky spolu s ďalšími nejazykovými prostriedkami, zú-
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častňujúcimi sa na semióze, tvoria „intrakomunikačné pásmo“ akusticko- 
-auditívnej komunikácie (tamže). 

Okrem intrakomunikačného pásma uvažujeme aj o prítomnosti „parako-
munikačného“ a „extrakomunikačného“ pásma komunikácie (tamže). Neja-
zyková povaha zvukových prvkov v týchto pásmach odkazuje na ich imper-
sonálnu povahu. Parakomunikačné pásmo je tvorené šumom, ktorý negatívne 
vplýva na priebeh komunikácie. Pôvodcom entropického šumu môže byť na-
príklad nekvalitný prijímač, reproduktor a pod. Ostatné nejazykové zvukové 
prvky, ktoré nie sú súčasťou komunikátu, tvoria extrakomunikačné pásmo 
(zvuky okolitého prostredia, ktoré však negatívne nezasahujú do procesu per-
cepcie). Existencia extrakomunikačného pásma vychádza z vrstvenia niekoľ-
kých komunikačných situácií v totožnom časopriestore a zo schopnosti selek-
tívneho počúvania. 

V auditívno-vizuálnom type komunikácie sa intrakomunikačné pásmo 
obohacuje o obrazovú zložku. Tento prvok aktívne ovplyvňuje realizované 
lingválne prostriedky. Intralingválne, paralingválne a extralingválne pro-
striedky (tak ako sme ich rozdelili) budú vyberané s ohľadom na sémantiku 
obrazu. Tu vidíme napĺňanie svojbytnosti jednotlivých typov komunikácie. 
Prenos textu z rozhlasu do televízie (a naopak) sa nemôže uskutočňovať me-
chanicky. Výsledkom rešpektovania jednotlivých typov komunikácie je 
upravenie textu s akceptáciou komunikačného kanála: v našom prípade uva-
žujeme o akusticko-auditívnom na jednej a auditívno-vizuálnom kanáli na 
druhej strane. Aké prvky sa podieľajú na sémantike v televízii? Lingválne 
prvky sa okrem zvukovej podoby používajú aj v obrazovej podobe (titulky, 
nominácie...). Ostatné intrakomunikačné prvky (napr.: hudobná zložka, vý-
ber oblečenia moderátorov, výber scény) sa realizujú s intenciou autora, majú 
tvoriť kompaktný výsledný tvar, a tým pomáhať k jednoznačnému dekódo-
vaniu textu. V televíznej praxi je spomínaná hudobná zložka najčastejšie pou-
žívaná ako doplnok podporujúci obrazové vnímanie. Nenápadnosť hudby ako 
stavebného prvku jej dáva potenciál viacnásobného využitia v rôznych me-
diálnych textoch. Nie je nezvyčajné stretnúť sa s opakovanými hudobnými 
motívmi v reklame, v relácii či v traileri. Ak sledujeme obraz, je prirodzené, 
že vnímame a s istotou dekódujeme paralelne sa prekrývajúce zvuky: dialóg, 
hudobné podfarbenie, ruchy. V rozhlasovej komunikácii sa s vrstvením zvu-
kov pracuje opatrnejšie práve kvôli tomu, aby zamýšľané prostriedky intra-
komunikačného pásma neprechádzali na strane percipienta do parakomuni-
kačného pásma komunikácie, ktoré narúša proces semiózy. 



Viera Smoláková 

 
387387387387    

Priestor intrakomunikačného pásma je v televíznej komunikácii vystavaný 
z rôznorodých prvkov a práve preto je nevyhnutné zachovať synchronizáciu 
použitých prvkov v tomto pásme. Heterogénnosť použitých prvkov je deter-
minovaná sémantikou obrazovej zložky. Do semiózy bude vstupovať všetko, 
čo sa objaví na televíznej obrazovke. Licencované formáty si dávajú záležať 
na rozpoznateľnosti vizuálnych prvkov, scéna, ale aj džingle podliehajú pres-
ne určeným pravidlám. Červený gauč v Pošte pre teba nie je náhodný, rovna-
ko ako džingel, v ktorom sa personifikuje charakter relácie. Programy posta-
vené na osobnosti moderátora rátajú aj s jedinečnou paletou mimických, ges-
tických či kinetických prostriedkov moderátora: napr. Andrej Bičan v relácii 
Piati proti piatim formuje komunikáciu očakávaným spôsobom. 

 
Obrázok č. 1: Ukážka výrazových prostriedkov moderátora 

 
Zdroj: vysielanie RTVS 

 
Synchronizáciu prvkov intrakomunikačného pásma v rovine jazykových 

a mimojazykových prostriedkov môžeme demonštrovať na príklade spravo-
dajských relácií. Charakter vysielateľa a povaha správ, ktoré sú ním vysielané, 
kopíruje aj vyznenie prvkov tvoriacich intrakomunikačné pásmo. 
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Obrázok č. 2: Ukážka výrazových prostriedkov v spravodajstve TV JOJ 

 
Zdroj: vysielanie TV JOJ 

 
V komerčnom televíznom spravodajstve, kde možno identifikovať snahu 

o bulvarizáciu či vymedzenie značného priestoru pre infotainment, registru-
jeme zvyšovanie atraktívnosti obrazu aj vo forme výberu farieb a strihov ob-
lečenia moderátorov, angažovanie moderátora je často identifikovateľné aj 
v použitej mimike. Výber lingválnych obrazových prostriedkov vo forme ti-
tulkov kopíruje ich zvukovú podobu. Konfrontujeme sa tu s použitými expre-
sívnymi výrazovými prostriedkami (porov. Smoláková, 2010). 

 
Obrázok č. 3: Ukážka výrazových prostriedkov v spravodajstve RTVS 

 
Zdroj: vysielanie RTVS 

 
Vo verejnoprávnej televízii sa uprednostňuje nevtieravé a vkusné obleče-

nie, mimika je nepríznaková. Decentné oblečenie moderátora spravodajskej 
relácie a jeho celkový vzhľad pomáha prispievať k dôveryhodnosti sprostred-
kovaných informácií. Jazykové prvky, ktoré sa objavujú v ukážke na obrázku 
č. 3, hodnotíme ako čiastočne príznakové v oblasti syntaxe a lexiky. Syntak-
tická konštrukcia je v prípade titulku Do škôl pôjde viac peňazí do roku 2020 
nevhodne zvolená a pravdepodobne vznikla jednoduchou aglutináciou in-
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formácií. Vhodnejšie sa ukazuje celkové preštylizovanie tohto titulku, aby sa 
zvýšila jeho zrozumiteľnosť. Lexikálna príznakovosť objavujúca sa v druhom 
titulku prostredníctvom slova kobra je dôsledkom použitia citácie uvádzané-
ho príspevku. Oba titulky spĺňajú kritérium dynamickosti. 

Narúšanie synchronizácie a stereotypizácie použitých prvkov vyhodnocu-
jú diváci veľmi citlivo. Príkladom je negatívny ohlas divákov na oblečenie 
moderátorky športového spravodajstva verejnoprávneho vysielateľa, ktoré 
pripomínalo zástavu Spojených štátov amerických: 

 
Obrázok č. 4: Moderátorka športového spravodajstva v kritizovanom oblečení 

 
 

Zdroj: Topky.sk; http://img.topky.sk/big/1347861.jpg/vlajka-americka-sport-RTVS-Hargasova-
Jarmila-Lajcakova-foto--RTVS.jpg [23. 8. 2014] 

 
Parakomunikačné pásmo prítomného šumu má vzhľadom na obrazovú 

zložku auditívno-vizuálnych textov väčší potenciál. Narúšanie komunikač-
ného zámeru sa môže prejaviť vo zvuku aj v obraze. Výsledkom je neúspešne 
alebo obťažne dekódovaná informácia. 

Extrakomunikačné pásmo v auditívno-vizuálnom type komunikácie vy-
chádza z rovnakých predpokladov ako pri akusticko-auditívnom type: súčas-
ne prebiehajúca realizácia rôznych komunikačných situácií a schopnosť se-
lektívneho vnímania obsahov. V elektronických médiách je extrakomuni-
kačné pásmo podporené aj možnosťou modernej technológie umožňujúcej 
sledovať tzv. obraz v obraze (PiP – z anglického Picture in Picture). 

Prečo vôbec uvažovať o vymedzovaní jednotlivých prvkov a komunikač-
ných pásem? Odpoveď sa spája s pojmom funkcia. Určenie pásem a prvkov 
ponúka ich funkčné využitie v komunikačnom procese. Poznať možnosti jed-
notlivých prvkov je pre tvorbu textov v médiách kľúčové. 
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Television Communication as an Audio-Visual Process 

Abstract 

Using communication theory, we can define the specific features of television 
communication by making a breakdown of the various means and channels of 
communication involved either directly or indirectly in the actual process of 
communication. This paper outlines the divisions between the intra-, para- and extra-
communicative nature of audiovisual media and draws on notes by J. Sabol (1993) 
about acoustic and auditive types of communication. 
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