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Zvuková kultúra v televíznych kontaktových reláciách 

 

Jana VEĽASOVÁ 

 

V slovenskej jazykovede sa mnohé výskumy venovali a venujú spisovnej slovenčine 

práve v oblasti médií. Jazykovedci ponúkajú svoje názory v časopiseckých príspevkoch a 

jazykovedných publikáciách. Vo viacerých podstatných otázkach používania jazykových 

prostriedkov si však zásadne protirečia. Bolo by preto azda nesplniteľným cieľom venovať sa 

problematike spisovnej slovenčiny v médiách v úplnosti a zo všetkých jej aspektov.  

Svoju pozornosť upriamujeme na zistenie úrovne zvukových prejavov moderátorov. 

Zvuková kultúra je súčasťou osobnej kultúry hovoriaceho a rozličným spôsobom sa na nej 

prejavuje vývin spoločnosti. Rozumieme pod ňou cieľavedomé zdokonaľovanie ústnych 

rečových prejavov zlepšovaním artikulácie a starostlivosťou o ich znenie. Nevyhnutnou 

podmienkou zvukovej kultúry reči je preto nielen ortoepická správnosť, ale i artikulačná 

zreteľnosť, intonačná pestrosť, jednoznačnosť, logicky správne a nerušivé dýchanie či 

funkčné využívanie vlastností hlasu (Kráľ, 1996, s. 31n.). 

Ak chceme zistiť úroveň jazykového prejavu, najvhodnejšie je vychádzať zo 

spontánnych situácií a z prejavov, ktoré nie sú vopred presne pripravené. V mediálnom 

prostredí za adekvátny zdroj materiálu považujeme kontaktové relácie. Ide o  programy, ktoré 

využívajú spätnú väzbu s poslucháčmi (divákmi) priamo na mieste realizácie, telefonicky 

alebo prostredníctvom listov poslucháčov a divákov (Gregová – Rusnák – Sabol, 2004, s. 64). 

Pri výskume sme jednotlivé jazykové javy a ich nesprávne použitie ilustrovali na 

príkladoch z médií. Dôležitým základom bolo dostatočné množstvo materiálu. Zdrojom sa pre 

nás sa stali kontaktové relácie Doma s Markízou, Ľudia na 1, Ranný magazín a Teleráno. 

Vychádzali sme z viac ako siedmich hodín hrubého vysielacieho času. Z toho sme vynechali 

spravodajsko-informačné bloky, divácke telefonáty, e-maily a rozhovory s hosťami – 

nemoderátormi. Do výskumu sme zahrnuli tiež úvodné a záverečné slová v rozhovore 

moderátora s hosťom.  

Všetky relácie sme po vypočutí najprv prepísali a postupne označovali ortofonické a 

ortoepické chyby. Nasledovala kompletizácia spracovaného materiálu v korešpondencii 

s odbornou literatúrou, roztriedenie nájdených chýb a objasňovanie správnosti zistených 

nedostatkov na segmentálnej aj suprasegmentálnej úrovni. Z výsledkov sa budeme snažiť 

porovnať úroveň jazykovej kultúry vo verejnoprávnej a v komerčnej televízii. Naším cieľom 
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bolo zistiť, ako a či vôbec moderátori kultivujú úroveň svojho jazykového prejavu. Pri 

hodnotení sme brali ohľad aj na dramaturgiu programu.   

Produkcia elektronických médií mala tri vývojové tendencie. Zo začiatku išlo o čítanie 

niekoľkonásobne redigovaných textov, prejav bol realizovaný ústne, hoci v skutočnosti bol 

písaný. Neskôr sa začala presadzovať požiadavka spontánnejšieho prejavu. Živé vstupy boli 

vo veľkej miere písané texty, ale vytvárali ilúziu živej komunikácie. V treťom štádiu ide 

o improvizované, živé sprevádzanie programom, čo vyžaduje maximálnu pripravenosť 

a nasadenie moderátora, mení sa jazykový a štylistický ráz produkcie (Mislovičová, 1994, s. 

263).  

Slovenské elektronické médiá sa práve nachádzajú v poslednej spomínanej fáze. Pod 

zvukové stvárnenie analyzovaných prejavov sa, podľa nášho názoru, vo veľkej miere 

podpisuje nielen spomínaná improvizovanosť, ale aj viacero ďalších faktorov. Analyzované 

zvukové prejavy preto nemôžeme hodnotiť jednotne.  

Odlišné dramaturgické vystavanie programu umožňuje moderátorom pripraviť sa na 

niektoré časti relácií dôkladnejšie. Tak to bolo aj v prípade uvádzania príspevkov v Rannom 

magazíne a v Ľuďoch na 1. Najmä v rannej relácii boli prejavy moderátora pripravené 

pravdepodobne až doslovne, išlo o reprodukciu vopred napísaného textu, o monologický 

vstup. Nemôžeme ho teda rovnocenne porovnávať napríklad s Teleránom. Text v ňom tvoria 

predovšetkým jednotlivé body scenára, ktoré sú síce dopredu premyslené, ale nie sú 

pripravené doslovne. Moderátori sa nevyhnú improvizácii, uvoľnenejšiemu spôsobu 

rozprávania, čo spôsobuje okrem iného aj fakt, že počas rozhovoru často kamery snímajú to, 

čo sa odohráva v iných častiach štúdia. Moderátori teda zrejme nadobúdajú pocit, že sa 

pozornosť nesústreďuje len na nich. Podľa nášho názoru práve preto ich uvoľnenosť niekedy 

presahuje povolenú hranicu. Úlohu im neuľahčuje skutočnosť, že sa viaceré témy sú prítomné 

počas celého vysielania. Otázky pre svojich hostí preto nebývajú len dopredu pripravené, ale 

ukážu sa počas rozhovoru. Podobne je to aj v relácii Doma s Markízou. Moderátorka sa do 

rozhovoru aktívne zapájala, „skákala“ hosťom do reči, čo však nepôsobilo rušivo, ale dojmom 

priateľského dialógu. V Ľuďoch na 1 je, naopak, venovaný väčší priestor hosťom a ich 

verbálnym reakciám, rozhovor prebieha pokojnejšie, čo v nás vzbudzuje dojem, že 

verejnoprávna televízia sa tak viac približuje k intelektuálnemu, staršiemu publiku, zatiaľ čo 

Markíza sa snaží spontánnosťou a uvoľnenosťou pritiahnuť mladšiu generáciu, stotožniť sa 

s ňou, a to možno aj použitými výrazovými prostriedkami. O približovaní sa k divákom 

svedčí aj koncipovanie scény ako rodinnej obývačky (moderátori reláciu často začínajú 

slovami: Vitajte v našej obývačke!). Práve v nej sa totiž schádza rodina tak, ako sa 
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v televíznej obývačke postupne v priebehu relácie schádzalo viacero hostí. Diskutovali 

o nastolených témach, často aj bez usmerňovania moderátorom. V hovorenej komunikácii 

teda prevláda spontánnosť, zámerná nepripravenosť, čo spôsobuje prevažné využívanie 

štandardnej formy jazyka a využívanie neutrálneho, v prípadoch niektorých relácií až nižšieho 

štýlu výslovnosti (porov. Slančová, 1996, s. 15; Konečná, 1995, s. 49). 

Uľahčením práce moderátorov je aj podiel na výbere hostí, často kolegov 

predstavujúcich domovské relácie televízie. V rozhovoroch bol preto viditeľný aj osobný 

vzťah, čo spontánnosť dialógu len umocňovalo.  

Vychádzajúc z povedaného, zosumarizované nedostatky v zvukových prejavoch 

budeme hodnotiť všeobecne, osobitne sa budeme zaoberať idiolektmi jednotlivých 

moderátorov. V predchádzajúcich častiach našej práce sme sa všetkým chybám venovali 

veľmi podrobne. Ako najčastejšou z nich sa ukázalo nedodržiavanie kvantity, ktoré sa 

rovnako vyskytovalo vo všetkých analyzovaných prejavoch bez ohľadu na reláciu. Pri 

vyslovovaní krátkych a dlhých samohlások je rozdiel predovšetkým v ich trvaní. Dlhé 

samohlásky by mali trvať približne dvakrát toľko ako krátke. Ortoepická chyba vznikne 

vtedy, keď sa ich dĺžka podstatne skráti, alebo sa, naopak, predĺži. Hoci sa pri pomalšom 

tempe reči ich trvanie predlžuje a v rýchlejšom tempe sa skracuje, pomer medzi nimi by mal 

ostať zachovaný (Kráľ, 2005, s. 41). Najčastejšie chyby v skracovaní dlhých samohlások sa 

vyskytli v ustálených a častejšie používaných slovných spojeniach (pekné dobré ráno); 

v slovách a tvaroch ako ktorými, ktoré, tá, taký; v slede viacerých dlhých slabík za sebou (tú, 

ktorá sa vám; ktorí sú noví; dáme vám takú malú; taký pekný milý);  ku koncu viacslabičných 

slov (nevyzerajú, najobľúbenejšie, vyštudovaný, predchádzajúcich); nahradením dlhej 

samohlásky krátkou v rýchlejšom tempe reči (porov. Holčík, 1989/1990, s. 9n.). Zaznamenali 

sme aj prípady so špecifickým využitím suprasegmentov na úrovni slova. V súčinnosti s 

prízvukovaním sa výrazne predĺžila kvantita prvej slabiky slova, čo pre spisovnú slovenčinu 

nie je charakteristické. Podľa nás ide o návyk získaný používaním atypického prízvuku 

v Bratislave a jej okolí. Príznačná bola spevavá melódia. Na úkor nesprávne predĺženej prvej 

slabiky sa nedodržala kvantita v nasledujúcich dlhých slabikách. 

Časté boli aj chyby v asimilácii na rozhraní dvoch slov. Časté chyby tu spôsobilo 

nedodržanie splývavej výslovnosti. 

Nahrádzanie palatálneho ľ tvrdým l sme zaznamenali nielen v slabých, ale aj v silných 

pozíciách. Otázka ľ v spisovnej slovenčine bola a je predmetom skúmania mnohých 

jazykovedcov. Tí sa vo svojich konštatovaniach delia na dve skupiny. Zástancovia ľ vyžadujú 

jeho vyslovovanie aj v slabých pozíciách. Na druhej strane stoja sociolingvisti, podľa ktorých 
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sa vyslovovanie ľ v slabej pozícii oslabilo, preto tu pripúšťajú aj výslovnosť l. Vychádzajú 

teda z úzu, ktorý nezodpovedá súčasnej norme. O dôvodoch zachovania či nezachovania ľ 

v spisovnej slovenčine J. Dolník (2000, s. 99) hovorí, že ak používatelia jazyka zmenu 

akceptujú a osvojujú si ju, nemôže byť pre systém škodlivá. Ak by sa v spisovnej slovenčine 

odstránil rozdiel medzi l a ľ, udialo by sa to v takom duchu ako iné spontánne zmeny, ktoré 

nespôsobili žiadnu ujmu v systéme. Aj nositelia slovenčiny ako celospoločenského 

dorozumievacieho prostriedku majú podľa Dolníka vypestovaný taký prirodzený 

mechanizmus vzájomného pôsobenia, ktorým udržiavajú jazyk v takom poriadku, v akom ho 

potrebujú z hľadiska jeho funkcie aj z hľadiska jeho prirodzeného osvojovania si.  

Poukazovanie na následky odstránenia ľ z hľadiska klasickej systémovej lingvistiky je preto 

irelevantné. Aj minulé generácie sa s jazykovými zmenami vyrovnali bez toho, aby pocítili 

nejaké jazykové problémy. 

Ďalším nedostatkom v prejave moderátorov bolo zjednodušovanie výslovnosti 

spoluhláskových skupín v prípadoch, keď k zjednodušovaniu nedochádza. 

Ostatné chyby sa vyskytovali v menšej miere, alebo boli charakteristické pre 

jednotlivých moderátorov zvlášť. Pre idiolekt Adely Banášovej je príznačné časté používanie 

parazitického slova nejak, Peter Majer využíval a zjednodušoval výslovnosť častice vlastne, 

pre Zuzanu Eliášovú bolo charakteristické rýchle tempo reči a zlá artikulácia, ktoré spôsobili 

vynechávanie hlások v rámci slov, osobitne v parazitickom slove jednoducho, ktoré nezriedka 

použila. Zlá artikulácia bola sprievodným znakom prejavu Tomáša Bezdedu a Adriany 

Polákovej. Tá si zjednodušila výslovnosť zámena tie nahradením za [té]. Pre Kvetoslavu 

Horváthovú bolo príznačné opakovanie začiatočných častí výpovedí alebo slov, pre Lenku 

Šóošovú zase v niektorých situáciách nekorektný prízvuk. Moderátori Ranného magazínu 

využívali často ako konektor časticu no a no a. 

Pokiaľ ide o porovnanie opozície verejnoprávnej a komerčnej televízie, domnievame sa, 

že zvuková kultúra moderátorov televízie Markíza sa od moderátorov Slovenskej televízie 

výrazne neodlišuje, a to napriek tomu, že Markíze ide evidentne v prvom rade o spontánnosť, 

uvoľnenosť a snahu priblížiť sa čo najviac divákovi (možno aj rečou). Snažili sme sa získať aj 

vyjadrenia obidvoch televízií k tomu, ako a či vôbec pracujú na kultivovaní zvukových 

prejavov svojich moderátorov. Podľa I. Hlaváčka,1 ktorý v STV zodpovedá za Ranný 

magazín a Dámsky magazín (predtým Ľudia na 1), Slovenská televízia má záujem 

o profesijný rast svojich moderátorov i po jazykovej stránke. Moderátori sú na výrobných 

                                                 
1 E-mailová komunikácia s I. Hlaváčkom. 
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poradách upozorňovaní na chyby, ktorých sa dopustili. Keďže v spomínaných reláciách ide 

o externých spolupracovníkov, v náplni práce majú vyšpecifikované, že sa musia 

zdokonaľovať sami. Podľa televízie ide o profesionálov, ktorí sa rozprávaním živia. 

Z povedaného vyplýva, že Slovenská televízia naozaj prejavuje záujem o kultivovanie 

jazykových prejavov svojich moderátorov. Napriek tomu sa v ich rečových prejavoch vyskytli 

mnohé závažné nedostatky. Dôvodom je podľa nás fakt, že kontrola hovoreného slova zo 

strany televízie sa končí upozornením moderátora. Ďalšie kroky v prospech vyššej 

kultivovanosti prejavov sú v réžii samotných moderátorov. A keďže nedodržanie jazykových 

noriem nie je postihnuteľné, zrejme nepredstavuje ani prioritu v moderátorskej profesii. 

Vyjadrenie televízie Markíza sa nám napriek mnohým pokusom získať nepodarilo.  

Úroveň zvukovej kultúry v televíznych kontaktových reláciách, podľa nás, môžeme 

hodnotiť nielen z hľadiska spisovnej výslovnosti, ale aj z hľadiska miery, aká je pre 

televíznych divákov prijateľná a únosná. Jazykovedci majú plné právo vyjadrovať sa 

k jazykovej kultúre rečových prejavov. V materiáli sme našli aj kultivované prejavy, ale aj 

také, ktoré boli plné nedostatkov. Oveľa väčšiu váhu má však fakt, že mnohé z chýb 

nevznikali v dôsledku spontánnosti, ale skôr z nedôslednosti, niekedy z nepripravenosti 

a z neznalosti platných jazykových noriem. Máme na mysli zanedbávanie palatálneho ľ (ktoré 

sa dá v istých prípadoch tolerovať), výslovnosť [ťĭe, sme], zjednodušovanie spoluhláskových 

skupín, neasimilovanie, zlú artikuláciu, prítomnosť atypického prízvuku či používanie 

nespisovných výrazov napriek tomu, že ide o relácie s celoslovenskou pôsobnosťou, na 

príprave ktorých sa už roky podieľajú „profesionáli“. Pri spracovávaní materiálov sme sa 

dokonca, našťastie ojedinele, stretli aj s neznalosťou ortografickej normy (kryštáľový cukor).2 

Redukciu kvantity či horšiu artikuláciu pri rýchlejšom tempe reči môžeme v istých prípadoch 

pokladať za prirodzený jav vyplývajúci zo spontánnosti prehovorov. 

Analyzované relácie sú však v prevažnej miere venované menej náročnému publiku, 

ktorému neprekáža zjednodušená výslovnosť v slove vlastne ani výslovnosť [alebo]. Avšak aj 

takýto divák si spomedzi všetkých nedostatkov zaiste všimne minimálne výslovnosť [velmi] 

(samozrejme, ak nejde o publikum, ktoré ľ samo nevyslovuje). Keďže viacerých 

z moderátorov vídame na televíznych obrazovkách už niekoľko rokov, ich zvuková kultúra je 

asi pre televíznych divákov akceptovateľná. A spokojná väčšina je pre mediálny priemysel 

určujúca a prvoradá.  

 

                                                 
2 Recept bol vo vysielaní prístupný na obrazovke v písanej podobe. 



 603

Vývojové tendencie 

 

Zistili sme, že moderátori vo svojich prejavoch, v snahe o neformálnosť a stotožnenie sa 

s divákom, pokiaľ ide o zvukovú kultúru prejavu, nerešpektujú súčasnú kodifikáciu. Priemer 

jazykovej úrovne moderátorov a redaktorov reprezentuje stav bežného nekultivovaného 

rečového prejavu. Ten uspokojuje potreby súkromného osobného styku a komunikácie 

v úzkom pracovnom prostredí, ale nespĺňa kritériá, ktoré sa dnes spontánne a všeobecne kladú 

na verejné prejavy. Šíri sa klamná predstava, že autentickosť a spontánnosť prejavov 

moderátorov spočíva v prenesení uvoľnenosti a technickej nenáročnosti reči z ulice do 

rozhlasového mikrofónu a pred televíznu kameru. Výsledkom je negatívny postoj 

kultivovaných poslucháčov k hovoriacim (Kráľ – Rýzková, 1990, s. 119).  

S. Ondrejovič (2002, s. 80) uvažuje nad tým, či by si nový moderátorský štýl – 

vzhľadom na jeho značný dosah na mladú generáciu – nemali všimnúť aj ortoepické výklady 

a zaujať k nemu stanovisko vzhľadom na kodifikačné možnosti. Podľa neho je dôležité, aby 

kodifikácia bola prirodzená, realistická a čo najpresnejšia, aby oslovila používateľov 

slovenského jazyka, aby sa dopĺňala v kooperácii s nezaujatým empirickým výskumom (to je 

úloha jazykovedcov). „To je možné len v tom prípade, ak si budeme všímať skutočnú rečovú 

prax predovšetkým v médiách“ (Ondrejovič, 2002, s. 80). Ako hovorí D. Slančová (1996, s. 

66n.), „norma je stabilná vtedy, keď sa s ňou používatelia jazyka stotožňujú“. Ďalej dodáva, 

že normy nepôsobia absolútne, ale regulatívne a že v každom porušení, ktoré má tendenciu 

opakovať sa, možno vidieť zárodok vzniku novej normy.  

Prienikom medzi súčasnou normou a úzom by mal byť už niekoľko rokov pripravovaný 

Ortoepický slovník spisovného jazyka. Zostavovatelia výslovnosť overujú v rôznych 

sociálnych skupinách a v prestížnych médiách. A to nielen v štátoprávnych, ale aj v 

súkromných. Sporné prípady prechádzajú sociolingvistickým sitom. Pripúšťajú aj nepalatálnu 

výslovnosť skupín [le, li], keďže v slabej pozícii nemá rozdiel medzi l a ľ dištinktívnu 

platnosť. Rešpektujú sa potreby a požiadavky bežných používateľov jazyka (Ondrejovič, 

2004, s. 60).  

Domnievame sa, že určenie hranice medzi prípustným, akceptovateľným 

a neprípustným až neúnosným je teraz mimoriadne dôležité, pričom priestor na manévrovanie 

sa ukazuje viac na suprasegmentálnej úrovni, než na úrovni segmentov. 
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Záver 

Z nášho výskumu vyplýva, že nielen zvuková, ale aj jazyková kultúra reči moderátorov 

v televíznych kontaktových reláciách plne nekorešponduje s ich znalosťou komunikačných 

noriem (štýlových, žánrových a najmä vnútrojazykových). A to nielen v komerčnej, ale aj vo 

verejnoprávnej televízii. Do popredia sa v prvom rade dostáva to, čo preferujú televízni 

diváci, čo sú ochotní akceptovať. A nemennosť, ba priam postupné znižovanie úrovne 

zvukovej kultúry, znamená teda zo strany publika spokojnosť, stotožnenie sa s rečou 

moderátorov. Samozrejme, že sú aj výnimky, ktoré vyjadrujú nesúhlas. Ale v médiách 

rozhodujú masy. 

Pokiaľ ide o novú kodifikáciu, boj o znenie budúcich pravidiel sa zvádza len na poli 

jazykovedcov a širšej odbornej verejnosti. Pýtame sa preto, či majú výskumy a kritiky 

jazykovedcov smerom k nízkej zvukovej kultúre v mediálnom prostredí vôbec nejaký 

význam. Má zmysel polemizovať nad tým, či kodifikačné príručky umožnia [aľe] aj [ale]? 

Načo sú potom konfrontácie sociolingvistov so zástancami klasickej jazykovedy? 

Samozrejme, mohli by sme povedať, že kodifikačné príručky nie sú len pre médiá. Ale práve 

prostredníctvom elektronických médií na nás vplýva aktuálny stav (ne)spisovnej slovenčiny 

najviac. Zostáva teda len čakať, do akej miery bude úzus akceptovaný alebo neakceptovaný, 

pretože úzus predstavuje v istom momente tlak na zmenu normy. Podľa nášho názoru, 

prípadná zmena v kodifikácii sa uskutoční na pozadí sociolingvistických výskumov. Je však 

na zvážení, do akej miery bude úzus v skúmanom období určujúci. Riešením bude zrejme 

kompromis medzi názorovo odlišnými skupinami tzv. puristov a prívržencov funkčného 

prístupu.  

Negatívne vnímame aj fakt, že mnohé otázky spisovnosti ostávajú nezodpovedané, resp. 

nejednoznačne uzavreté, že názory jazykovedcov sa rôznia, nie sú jednotné. Možno práve 

samotný rozkol „vo vodách jazykovedy“ spôsobuje spomínanú nejednotnosť, ale zároveň je 

zárukou toho, že prípadná korekcia normy nebude výsledkom neuvážených náhlych zmien. 
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