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VYTVÁRANIE JAZYKOVÉHO OBRAZU OSOBNOSTÍ 
KULTÚRY A ŠPORTU V SLOVENSKÝCH DENNÍKOCH 

 
Tomáš Zavatčan 

 
Abstrakt 

Témou príspevku je genéza a predpokladaný dosah aktuálneho jazykového obrazu 
osobností kultúry a športu na čitateľa dvoch slovenských denníkov Pravda a SME. Cie-
ľom je dospieť k záveru, v ktorom bude načrtnuté východiskové chápanie hodnôt a an-
tihodnôt produkovaných mediálno-sociálnym priestorom. Predstaviteľmi týchto vlast-
ností sa stávajú predovšetkým spoločensky známe osobnosti, ktorých mená sa stávajú 
precedentnými, v prvom rade vďaka interpretácii ich vlastnej osobnosti a vplyvu ich 
osobitých ľudských vlastností. Štúdia má za cieľ prispieť k vlastnému výskumu etnokul-
túrnych hodnôt a prognóze ďalšieho lingvokulturologického vývinu precedentných fe-
noménov, najmä precedentných mien. 
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účasná doba je charakteristická informačným dopytom percipientov, kto-
rých záujem o aktuálne správy (nielen zo svojho okolia) môžeme považo-

vať za – posadnutosť aktuálnosťou. Moderné technológie ako smartfóny či 
tablety umožňujú svojim majiteľom neustálu aktualizáciu spravodajstva 
a publicistiky prostredníctvom voľne šíriteľných aplikácií, čiže bežní použí-
vatelia majú na výber. Väčšina volí možnosť byť dobre informovaným; aj 
v súčasnosti je symbolom mentálnej prestíže ten, kto prinesie správu do ko-
lektívu ako prvý – je nositeľom intelektuálnych hodnôt a tiež istej dávky spo-
ločenskej empatie voči spravodajským informáciám. 

Centrom nášho výskumného záujmu je pohľad na slovenské denníky SME 
a Pravda; ide o primárne sociolingvistickú analýzu motivácie autorských sub-
jektov pri tvorbe titulkových jednotiek, ktoré sú definované predovšetkým 
využívaním mien všeobecne dobre známych osobností politiky, kultúry 
a športu (teda mien so zvýšenou etnokultúrnou hodnotou) a v neposlednom 
rade dosahom na publikum, teda množinu individualizovaných čitateľov. 
Sledujeme teda používanie precedentných fenoménovprecedentných fenoménovprecedentných fenoménovprecedentných fenoménov, predovšetkým však 
precedentných mienprecedentných mienprecedentných mienprecedentných mien, a snažíme sa vyvodiť základné predpoklady klasifikácie 
možných budúcich precedentných mien či opísať proces precedentifikácie. 
Precedentné fenomény môžeme definovať ako 

 

S 



Tomáš Zavatčan 

 
433433433433    

„lingvokultúrne jednotky, ktoré sú v konkrétnom etnokultúrnom prostredí natoľko ustále-
né a známe, že vytvárajú stabilné sociálno-komunikačné modely ako hodnotové východi-
sko pri opise aktuálnych reálií. V istom zmysle sú to pravidelne sa opakujúce lingvokultu-
rémy s výraznou mierou reprezentatívnosti najmä národných verbalizovaných hodnôt.“ 
(Sipko, 2011, s. 35) 

 
Proces zmeny všeobecne známeho mena osobnosti na precedentné, ktoré 

bude pevne zakotvené vo vedomí čitateľa i tvorcu, môžeme ilustrovať na jed-
noduchom príklade konkrétnych titulkových jednotiek: JahnátkovoJahnátkovoJahnátkovoJahnátkovo v denní-
ku SME (27. 9. 2013, s. 13; Z blogov SME) a na porovnanie titulok Minister Minister Minister Minister 
JahnátekJahnátekJahnátekJahnátek zamestnáva rodinu a rodákov z denníka Pravda z toho istého dňa 
(Pravda, 27. 9. 2013, s. 3; Správy Slovensko – Stručne). Titulky sa viažu na 
minuloročnú kauzu ministra Ľubomíra Jahnátka, ktorý zo svojej pozície pre-
javoval latentný záujem o blaho svojej rodnej dediny Komjatice. Na kompará-
cii týchto dvoch jednotiek môžeme naznačiť taktiež vzájomnú nepatrnú poli-
tickú odchýlku týchto dvoch denníkov. Zatiaľ čo v SME cítiť zvýšený nega-
tívny postoj k spomínanému ministrovi, v Pravde, ako bývalom straníckom 
orgáne KSČ, cítiť blahosklonnejší tón, keďže Jahnátek je politickým nomi-
nantom strany SMER-SD, ktorá je mentálnym dedičom ľavicových hodnôt 
minulého režimu. Opačná pozícia nastáva v prípade, ak sa situácia otočí 
a kauzou je zaťažený pravicový politik. Čitateľ dobre rozlišuje skĺbenie Ko-
cúrkova (Ján Chalupka, 1830) s menom ministra Jahnátka ako predstaviteľom 
vlastností, ktoré sú temer totožné s predmetnými faktami. Jahnátek ako meno 
a osobnosť sa stáva nositeľom negatívnych konotácií, napr. netransparenetransparenetransparenetransparennnntttt----
nosť, rodinkárnosť, rodinkárnosť, rodinkárnosť, rodinkár a i. 

Ako však postupujú autori pri tvorbe titulkov, v ktorých sú centrom po-
zornosti športovci a kultúrne známe osobnosti a celé umelecké subjekty? Spo-
luautorka Etického kódexu politika (2005) H. Svobodová vo svojom článku 
Politická komunikace, její nástroje a důsledky naznačuje rast vplyvu v poli-
tickom diskurze: „Politická komunikácia ako súčasť verejnej komunikácie 
môže zväčšiť svoj manipulačný potenciál, ‚zjemniť‘ niektoré tradičné formy 
mocenského usporiadania [...] spoločnosť však závisí predovšetkým od aktív-
nej účasti občana v procese komunikácie.“ (Svobodová, 2005) Ako teda mô-
žeme aplikovať takýto prístup na osobnosti nepolitického charakteru, zakot-
vené v čitateľskom myslení apolitickou orientáciou a definované výlučne 
prostredníctvom osobnej skúsenosti percipienta s výkonmi konkrétnej osob-
nosti v jej domácom profesijnom prostredí? Kľúčovým je porovnanie základ-
ných odlišností politicky aktívnych, kultúrnych a športovo aktívnych osob-
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ností, a to nielen z hľadiska vnútorných charakteristík, ale aj vonkajšej formy 
na paralingvistickej a psycholingvistickej úrovni. 

Ako príklad môžeme uviesť osobnosť Jozefa Bednárika, ktorý v roku 2013 
podľahol ťažkej chorobe. Titulky v oboch charakterizovaných denníkoch sú 
neutrálne, aj keď je badateľný istý emocionálny odtieň v jednotkách denníka 
SME: Celý BeďovBeďovBeďovBeďov svet sa krútil okolo umenia (SME, 24. 8. 2013, s. 2; Spravo-
dajstvo); Zaslúženej sláve sa nakoniec neubránil (SME, 24. 8. 2013, s. 2; Spra-
vodajstvo – Jozef Babušek – Schek – komiksák); Jozef BednárikJozef BednárikJozef BednárikJozef Bednárik: Divadlo ma 
úplne opilo už v detstve (SME, 26. 8. 2013, s. 14; Kultúra). Naproti tomu 
v denníku Pravda je volená nocionálna forma titulku dva dni pred Bednári-
kovou smrťou: Jozef BednárikJozef BednárikJozef BednárikJozef Bednárik je v nemocnici (Pravda, 22. 8. 2013, s. 32; Kul-
túra – Stručne), pričom danej téme sa už v Pravde redakcia širšie nevenovala. 
Možným dôvodom je aj to, že J. Bednárik sa objavoval aj v niektorých poli-
tických kampaniach pravicových politikov, s čím sa nemusela redakcia pred-
metného denníka stotožniť, čo však bolo atraktívnejšie pre opozičný denník 
SME. 

Špecifickým je využívanie zahraničných reálií na opis slovenských feno-
ménov. Precedentným menom je v konkrétnom prípade šprintér Usain Bolt: 
História aj súčasnosť. BoltBoltBoltBolt je už najlepší (Pravda, 19. 8. 2013, s. 39; Šport). Pri 
osobnosti jamajského rekordéra je dôležité porovnanie s obdobným fenomé-
nom z JAR, Oscarom Pistoriusom, ktorý aj napriek svojmu vysokému morál-
nemu kreditu (ako hendikepovaný atlét sa mohol rovnať vo výkonoch so 
zdravými pretekármi), klesol na dno podobne ako O. J. Simpson po zabití 
svojej partnerky: PistoriusPistoriusPistoriusPistorius na súde plakal, obžalovali ho z vraždy (Pravda, 20. 
8. 2013, s. 44; Šport); na porovnanie titulok z denníka SME z totožného dňa, 
pričom je tiež dôležité podotknúť, že žiadna emocionálna reakcia zo strany 
O. Pistoriusa sa tu už nespomína: PistoriusPistoriusPistoriusPistorius si vypočul obvinenie z vraždy 
(SME, 20. 8. 2013, s. 19; Šport). Tieto bipolárne príklady nám môžu poslúžiť 
na porovnanie s ich slovenskými náprotivkami: Slovenský BoltSlovenský BoltSlovenský BoltSlovenský Bolt má 66 rokov 
(Pravda, 4. 10. 2013, s. 7; Správy Slovensko) – článok referujúci o slovenskom 
rekordérovi Vladimírovi Výbošťkovi, ktorý bol pred dvoma rokmi vyhlásený 
za najlepšieho atletického veterána Európy (na atletických mítingoch získal 
68 medailí, z čoho bolo 38 zlatých), čiže autor článku si pri tvorbe pomohol 
precedensom Bolt, aby priradil dotyčnému vlastnosti zahraničného atléta. 
Taktiež sa v tejto jednotke javí ako dôležité spomenúť nacionálny kontext 
tohto vyjadrenia (tu by sme si mohli pomôcť sloganom piva Zlatý bažant: 
Svetové domáce), domestikuje osobnosť športovca – vytvára z nej etnokultúetnokultúetnokultúetnokultúr-r-r-r-
nu hodnotunu hodnotunu hodnotunu hodnotu. Autor sa snaží vzbudiť v čitateľovi pozitívny pocit hrdosti, že aj 
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náš aktívny seniorský bežec sa výkonovo môže porovnávať so súčasným atle-
tickým fenoménom. Súhra lingvistického a nacionálneho motívu je funkčne 
ohodnotená aj v diskusii k článku, v ktorej je badateľná interakcia čitateľov 
s titulkom a obsahom článku. Opačným prípadom, ktorý by sme mohli pri-
podobniť ku kauzám O. Pistoriusa a O. J. Simpsona, je slovenský hokejista 
Ladislav Sčurko, ktorý v afekte zavraždil hokejového rozhodcu Mareka Lipta-
ja: Hokejista SčurkoSčurkoSčurkoSčurko dostal šesť rokov za vraždu rozhodcu (Pravda, 17. 10. 
2013, s. 7; Správy Domáce). Autor síce nepripodobňuje zlyhanie L. Sčurka 
k obdobnému zahraničnému prípadu, ale meno tohto hokejistu je možné po-
važovať za budúci domáci precedens práve v takýchto prípadoch agresívneho 
správania sa. 

Pri výskume precedentných fenoménov v slovenskej dennej tlači je nutné 
pripomenúť jazykové kompetencie a kulturologické vedjazykové kompetencie a kulturologické vedjazykové kompetencie a kulturologické vedjazykové kompetencie a kulturologické vedomostiomostiomostiomosti. Tie sa do 
vnímania čitateľa premietajú cez individuálnu pamäť a jazykové povedomie – 
jedine prostredníctvom vlastnej uvedomelej kultúrnej skúsenosti môže čitateľ 
konotovať zámer autora. Ako uvádza J. Sipko, „[k]onotačná zložka jazyko-
vých výrazov rôznej štruktúry je v podobných výskumoch v centre pozornos-
ti, keďže jej dekódovanie je lingvokulturologickým kľúčomlingvokulturologickým kľúčomlingvokulturologickým kľúčomlingvokulturologickým kľúčom pre adekvátne 
pochopenie textu, či jeho fragmentu...“ (Sipko, 2011, s. 38). Preto keď čitateľ 
narazí na titulkovú jednotku ako napr.: NeznesiNeznesiNeznesiNeznesiteľná ľahkosť slobodyteľná ľahkosť slobodyteľná ľahkosť slobodyteľná ľahkosť slobody (SME, 
14. 5. 2014, s. 12; Názory – Viliam Klimáček) a ŠvejkoviaŠvejkoviaŠvejkoviaŠvejkovia pri Jadrane (SME, 
14. 5. 2014, s. 16; Tipy na dnes – Miloš Krekovič – o Čechoch na dovolen-
kách), z jeho strany je najdôležitejšie byť si vedomý, čo tieto konkrétne lin-
gvokulturémy vyjadrujú. V jeho vedomí tak musí byť zakotvená skúsenosť 
s takýmito literárnymi reáliami. V prvom prípade ide o modifikáciu názvu 
diela najprekladanejšieho českého autora M. Kunderu Neznesiteľná ľahkosť 
bytia, ktoré vykresľuje osudy hrdinov po roku 1968 v normalizovanom Čes-
koslovensku a emigrantov v zahraničí prostredníctvom opisu ich intímneho 
života, a v druhom prípade o svetoznámy protivojnový román Jaroslava Haš-
ka Osudy dobrého vojaka Švejka. Pri oboch jednotkách je zámerom autora 
ozvláštniť text spôsobom, ktorý prinesie čitateľovi rozšírenie jednoduchého 
dekódovania a zamedzenie konzumného prístupu k textu. Autor volí využitie 
jednotlivých precedensov so zámerom individuálneho prístupu k čitateľovi, 
aby v ňom zanechal dojem a spomienku ako na literárne diela, tak aj na svoj 
autorský článok. Ďalšími umeleckými reáliami, na ktoré sme pri doterajšom 
výskume narazili, boli napr. titulkové precedentné jednotky Highway to HellHighway to HellHighway to HellHighway to Hell 
(SME, 7. 7. 2014, s. 12; Názory – Lukáš Fila) – vyvodená autorom k situácii 
týkajúcej sa osobného priateľa slovenského premiéra Miroslava Výboha, po-
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menovaná legendárnou piesňou AC/DC –, a použitie už mytologickej idealis-
tickej postavy z románu G. Orwella pri pomenovaní situácie, ktorá nastala po 
odhalení odpočúvania NSA zahraničných partnerov USA: USA ako veľký veľký veľký veľký 
bratbratbratbrat overuje, čo si myslíme (Pravda, 14. 5. 2014, s. 3; Správy Slovensko – An-
drej Matišák). 

V neposlednom rade je tiež nutné spomenúť osobnosti kultúry a športu, 
ktoré prekročili hranice svojich oblastí a snažia sa preniknúť do najvplyvnej-
šieho a v súčasnosti najdôležitejšieho regiónu v chápaní spoločnosti, do poli-
tiky. Funkčne to ilustrujeme na príklade KasparovKasparovKasparovKasparov prehral partiu proti KreKreKreKrem-m-m-m-
ľuľuľuľu (SME, 12. 8. 2014, s. 10; Zahraničie – Petra Procházková), v ktorom autor-
ka pracuje s trojicou symbolov: KasparovKasparovKasparovKasparov ako šachový majster; KasparovKasparovKasparovKasparov ako 
symbol opozície voči ruskej vláde; KremeľKremeľKremeľKremeľ ako nedobytný symbol ruskej 
štátnosti a režimu. 

Autorka tak trojnásobne zakóduje jednoduché posolstvo do exkluzívnejexkluzívnejexkluzívnejexkluzívnej 
lingvokulturologickej formy, ktorou uvedomelému čitateľovi dáva najavo 
svoj postoj k predmetným faktom. V domácom sociálnom priestore takúto 
skutočnosť predstavíme na jednotke, v ktorej autor pracuje s (ešte stále príle-
žitostným) povolaním jedného z prezidentských kandidátov: KňažkoKňažkoKňažkoKňažko zrejme 
zohrá rolurolurolurolu vo voľbách prezidenta (SME, 28. 8. 2013, s. 2; Spravodajstvo). Lin-
gvokulturologicky nemusíme považovať meno kandidáta Milana Kňažka ako 
bývalého herca a symbolu Nežnej revolúcie za príznakové, ale v spojení so ... 
zrejme zohrá rolu... nadobúda celá titulková jednotka ironický charakter (na 
porovnanie, aj z Ronalda Regana si vo svojej dobe novinári uťahovali). Aj 
v prípade, ak sa športovec snaží presadiť v politike, je táto skutočnosť zo stra-
ny tretej veľmoci ironizovaná: Za župana by chceli zápasníka LohyňuLohyňuLohyňuLohyňu / Pra-
vica ťahá v Trenčíne LohyňuLohyňuLohyňuLohyňu (SME, 19. 8. 2013, s. 1 – 2; Spravodajstvo). Preto 
je možné identifikovať všeobecné spoločenské vedomie, že osobnosti kultúry 
a športu by nemali zastávať mandát vo vrcholovej politike z profesných dô-
vodov. 

Na záver je možné zhodnotiť, že väčšina z uvedených titulkových jedno-
tiek, ktoré majú prognózu stať sa (ak teda ešte nie sú) precedentnými jednot-
kami, vypovedá konkrétne závery o našom spoločenskom chápaní jazykovjazykovjazykovjazykové-é-é-é-
ho obrazu spoločenského okoliaho obrazu spoločenského okoliaho obrazu spoločenského okoliaho obrazu spoločenského okolia, ktoré považujeme za domáce, príp. naň na-
zeráme cez optiku zahraničnopolitického/spoločenského dosahu na náš so-
ciálny priestor. Kolšanskij tvrdí, že „... jazykový obraz sveta hovorí o našom 
myslení, kde sa najprv zhromažďujú poznatky o svete, preto objektívnejšie by 
bolo hovoriť o jazykovojazykovojazykovojazykovo----mysliteľskom obraze svetamysliteľskom obraze svetamysliteľskom obraze svetamysliteľskom obraze sveta.“ (Kolšanskij, 2006; in 
Sipko, 2011, s. 31). Takýto obraz sveta sprostredkovaný médiami v nás, ako 
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percipientoch ich obsahov, môže vyvolávať dynamicky sa formujúci pocit 
tendencie vytvárania opozitných direktív chápania hodnôt a antihodnôt. Je 
jednoduché dedukovať takéto prerozdelenie prostredníctvom prostého prisu-
dzovania vlastností na osi pozitívne/negatívne na základe subjektívneho ná-
hľadu na izolované mediálne konštrukcie, teda jazykovojazykovojazykovojazykovo----mysliteľskú snahumysliteľskú snahumysliteľskú snahumysliteľskú snahu 
o ovplyvňovanie diváka/čitateľa, cez prizmu konkrétneho média a konkrét-
neho empirického základu percipienta. Je teda nevyhnutné pristúpiť k štúdiu 
precedentnej lingvistickej problematiky odosobnene, objektívne, pretože me-
diálny nátlak je určitým druhom objektívneho (latentného) násilia, od ktoré-
ho je potrebné výskum očistiť. Aj ten najprimitívnejší parlamentný konflikt 
dokážu médiá pretvoriť do živelného boja o základ spoločenského poriadku, 
a teda, ako tvrdí Slavoj Žižek (2013), „... sme bombardovaní mediálnymi ob-
razmi násilia. Musíme sa ‚učiť, učiť a učiť‘, čo toto násilie spôsobuje.“ Najmä 
na takomto malom mediálno-spoločenskom priestore vyznievajú mediálne 
konštrukcie v porovnaní s objektívnou realitou pokrytecky. Celý mmmmeeeediálny diálny diálny diálny 
obraz svetaobraz svetaobraz svetaobraz sveta sa zameriava na vyvolanie čo najväčšieho sociálneho rozruchu 
prostredníctvom hodnôt a antihodnôt, ktorých nositeľmi sú osobnosti s per-
spektívou precedentifikácie svojich mien. 
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Construction of Linguistic Image of Celebrities and Sportsmen in 
Slovak Daily Papers 

Abstract 

The theme of the conference paper is the genesis and hypothetical repercussion of 
actual linguistic images of celebs and sportsmen on the newspaper reader’s mind of 
two Slovak daily papers Pravda and SME. The author would like to come to a conclusion 
outlining the initial perception of values and anti-values produced by media and social 
spaces. Well-known individualities and their names are representatives of this 
characteristics, and names are becoming precedent phenomena. In the first place for 
the interpretation of their own personalities and the influence of their individual 
human behaviours. This paper is a part of author’s own research of ethnocultural values 
and prognosis of the further linguaculturological evolution of precedent phenomena, 
especially precedent names. 
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