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Mediálna výchova – účinný nástroj v boji proti masmediálnej manipulácii 

 

Jana ČÍŽOVÁ 

 

Médiá sú neoddeliteľnou súčasťou každého jedinca v sociálnej spoločnosti. Sú 

zdrojom informácii, ktoré nám pomáhajú ostať v kontakte s realitou a ovplyvňujú naše 

postoje či správanie. Keďže podmienky doby nedovoľujú aby sa každý z nás zúčastňoval 

napr. na rokovaní parlamentu, svoj deficit po informáciách si uspokojujeme cez hromadné 

oznamovacie prostriedky. Úlohou médií však už dávno nie je len informovať. Teória zo 70-

tych a 80 - tych rokov minulého storočia , ktorá sa zaoberala vplyvom médií zdôrazňuje, že 

médiá deformujú skutočnosť a vytvárajú tzv. mediálnu realitu, ktorá má spätný vplyv na 

utváranie reality skutočnej. Podľa Ivana Vágnera by bolo klamstvom tvrdiť, že médiá 

manipulujú úmyselne. „ Ide skôr o kozmetickú úpravu skutočnosti cez výber tém, udalostí, 

obraz denných problémov, zdôraznenie negativizmu.(Vágner, 1997, s. 11)  Dôvodov je však 

oveľa viac. Každodenne printové či audiovizuálne média musia napĺňať určité množstvo strán 

či minút vysielania, vlastníci musia kalkulovať s predajnosťou, porovnávať sa 

s konkurenciou. 

Vyznať sa v logike mediálneho svete by preto malo patriť k základnej gramotnosti 

jedinca 21. storočia. Je potrebné naučiť sa dekódovať objektívnu informáciu od informácii, 

ktoré nám médiá podsúvajú.  Ľudia, ktorí sú len pasívnymi prijímateľmi správ sú ľahšie 

manipulovateľní. Na druhej strane tento stav vyhovuje elitným vrstvám, ktoré si želajú udržať 

v spoločnosti status quo.  Slovensko v mediálnej výchove oproti ostatnej 27 zaostáva.  

Vo väčšine európskych štátov je mediálna výchova začlenená do výučby povinných 

predmetov ako je materinský jazyk, sociológia, dejiny umenia či psychológia. Jej cieľom je 

rozvíjať analytické a kritické myslenie na základe rozboru reálne fungujúcich médií či 

mediálnych textoch a odhaliť tak skryté mechanizmy, ktoré určujú obsah a charakter médií. 

Napríklad v Maďarsku sa filmová a mediálna výchova vyučuje ako súčasť povinných 

predmetov od roku 2003. Vo Francúzsku sa mediálna gramotnosť stala základom predmetov 

týkajúcich sa vzdelávania v oblasti spoločenských  a občianskych schopností. Na Slovensku 

sa mediálna výchova vyučuje len na niekoľkých školách, no chýbajú učebnice, či dostatočne 

vyškolený personál. (http://www.culture.gov.sk, 19.06.2011) 

Aj na základe týchto faktov môžeme skonštatovať, že mediálna gramotnosť na 

Slovensku je nízka. Na Slovensku doteraz chýbala inštitúcia, , ktoré by bola oficiálnou 



 

577 
 

inštitúciou  a koordinátorom činností v oblasti mediálnej výchovy. Stalo sa tak až začiatkom 

roku 2011, keď z iniciatívy masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave bolo zriadené Centrum mediálnej výchovy. Cieľom je okrem iného mapovať stav 

mediálnej výchovy najmä na Slovensku, vytvoriť knižnicu , poskytovať kvalifikačné 

vzdelávanie pedagógom či organizovať semináre na danú problematiku.   

Rada Európy mediálnu výchovu definuje ako „ praktické vyučovanie zacielené na 

budovanie mediálnej kompetencie, chápanej ako kritický a rozlišujúci postoj voči médiám s 

cieľom vytvárať vyrovnaných občanov, schopných vynášať vlastné súdy na základe 

dostupných informácií. Umožňuje im to prístup k potrebným informáciám, ich analýzu a 

schopnosť identifikovať ekonomické, politické, sociálne a/ alebo kultúrne záujmy, ktoré stoja 

za tým.“ Mediálna výchova učí jednotlivcov interpretovať a vytvárať posolstvá, vyberať 

najvhodnejšie médiá pre komunikáciu a prípadne vyslovovať názory k ponuke médií a ich 

výstupom.“ (http://www.radaeuropy.sk) 

Podľa Európskej charty mediálnej gramotnosti by mal byť mediálne gramotný človek 

schopný: 

                    • efektívne používať mediálne technológie na prístup, vyhľadávanie, 

                       zhromažďovanie a zdieľanie mediálnych obsahov s cieľom uspokojiť individuálne 

                       a skupinové potreby a záujmy, 

                     • pristupovať a rozhodovať sa na základe výberu zo širokej škály mediálnych foriem 

                       a obsahov z rozdielnych kultúrnych a inštitucionálnych zdrojov, 

                     • porozumieť tomu, ako a prečo sú mediálne obsahy vytvárané, ako aj s nimi súvisiaci 

                       technický, právny, ekonomický a politický kontext, 

                     • kriticky analyzovať techniky, jazyk a konvencie používané v médiách a význam ich 

                        posolstiev, 

                     • používať médiá tvorivo na vyjadrovanie a komunikovanie myšlienok, informácií 

         a názorov, 

                    • identifikovať, zabrániť alebo odmietnuť mediálne obsahy a služby, ktoré môžu byť 

                      nežiaduce, urážlivé, pohoršujúce a škodlivé, 

                    • efektívne používať médiá na upevňovanie demokratických práv a občianskych slobôd. 

                  (Európska Charta mediálnej gramotnosti 2006, dostupné: http://www.euromedialiteracy.net. 

                  Strana 5 z 54) 

  

Nedostatok mediálnej gramotnosti môže viesť ľudí k chybným rozhodnutiam 

a životným krokom. To, že sú ľudia manipulovaní si neradi priznávajú. Preto je nutné 
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neustále rozvíjať kritické myslenie. Metódy, ktoré sú bežnými postupmi manipulácie som sa 

rozhodla deklarovať na politickom spravodajstve, ktoré je pre občanov zdrojom informácii 

o stave a dianí v krajine. 

 

Metódy manipulácie v politickom spravodajstve 

       Z hľadiska sociálnej psychológie, manipulácia predstavuje určitú sociálnu situáciu,                

vytvorené úmyselne s cieľom ovplyvniť reakcie a správanie jedinca alebo sociálnej skupiny. 

Psychická manipulácia je systematické cieľavedomé ovplyvňovanie správania, myslenia a 

citov iného človeka bez jeho vedomia a súhlasu. Postupne dochádza k zmene osobnosti 

manipulovaného jednotlivca, teda k zmene jeho prežívania, myslenia, cítenia aj správania. 

Dochádza k rozpadu identity jednotlivca a jej nahradeniu identitou novou. Premena trvá 

niekoľko mesiacov, dní či dokonca aj niekoľko hodín. Výsledkom manipulácia býva totálna 

závislosť na manipulátorovi, neschopnosť samostatne myslieť, rozhodovať sa, strata slobody 

cítenia a v podstate samostatnej existencie.  Ak si podľa tejto definície do role manipulátora 

dosadíme médiá, je evidentné, že ak sa voči praktikám manipulátora neubránime, následky 

môžu byť pre rozvoj slobodnej ľudskej osobnosti, ale aj spoločnosť fatálne. (Výrost, 1997, 

21.s) 

Média sa v tretom tisícročí etablovali ako „štvrtá moc v štáte“. Novinári sa považujú 

za strážcov demokracie a samotné médiá sa chápu ako kontrolný orgán politiky. Média získali 

jedinečné postavenie bez kontroly, napriek tomu že sa riadia svojskou logikou. Ich sila 

nespočíva už len v samotnom informovaní, ale najmä vo výbere tém, teda to o čom sa bude 

hovoriť a premýšľať. Výraz agenda setting sa prvý krát objavil v roku 1972 v článku 

McCombsa a Shawa   - The agenda – setting fiction of mass media, vydanom v časopise 

Publick Option Quarterly. Autori tu okrem iného zhrnuli poznatky zo svojho výskumu. Táto 

teória hovorí, že médiá nemajú na publikum vplyv iba v zmysle snahy zmeniť ich postoje 

a názory, ale taktiež v zmysle zadefinovať témy a námety, o ktorých má publikum premýšľať. 

Inými  slovami povedané, masové médiá dopredu určia, ktoré témy budú v danom období 

pokladané za obzvlášť dôležité. Teória agenda setting vychádza z predpokladu, že dôraz 

a význam, ktorý zo strany médií kladie určitému problému, ovplyvňuje spôsob akým tento 

problém vníma a príma publikum. Média podľa tejto teórie disponujú mechanizmami, ktoré 

majú schopnosť určovať, o čom recipienti premýšľajú a ktoré otázky vnímajú ako dôležité. 

(Kunczik, 1995, 198 – 203 s.) 
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Exitujú štyri základné typy agendy setting: 

• mediálna agenda: témy diskutované v médiách (noviny, televízia, rádio, internet) 

•  verejná agenda: témy diskutované a zaujímavé pre verejnosť 

• politická agenda: témy, ktoré považuje za dôležité politická špička 

•  korporátna agenda: témy, ktoré sú dôležité pre svet biznisu  (Mccomb, 2004, 32 s.) 

Tieto štyri agendy medzi sebou samozrejme súvisia a navzájom sa ovplyvňujú. Ak sa 

niečo stane súčasťou politickej agendy, dá sa predpokladať, že sa táto agenda presunie aj do 

mediálnej a následne do médií, ktoré si nenechajú ujsť nič z toho, z čoho by mohli aspoň 

trochu vyťažiť. Presunom agendy do médií sa stávajú aj agendou verejnou. Na prvý pohľad 

by sa  mohlo zdať, že mediálna agenda vždy vychádza z politickej alebo verejnej agendy, teda 

že sa venuje tomu, čo je predmetom spomínaných agend. Opak je pravdou. Médiá si sami 

vytvárajú udalosti o ktorých sa bude hovoriť.   Trochu mimo zabehnutý trojuholník stojí 

korporatná agenda, ktorá využíva najmä v oblasti public relation napríklad pre vylepšenie 

image firmy navonok.  

Pri tvorbe politického spravodajstva by mali žurnalisti dodržiavať určité verejne 

známe zásady. Ide najmä o vecnosť, presnosť, úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a citovú 

neutrálnosť.  Súčasným trendom spravodajských redakcií je však zamieňať správu, ktorá by 

sa mala tvoriť podľa vymenovaných zásad s publicistickým komentárom, pri ktorom 

žurnalista zaujíma vlastné stanovisko, vysvetlivky a poznámky k určitej aktuálnej udalosti 

alebo názoru. Z etického hľadiska je to neakceptovateľné , no po zmene vlastníkov médií sa 

ani kedysi renomované denníky či televízie nevyhli tejto manipulačnej technike. Využíva sa 

najmä pred voľbami, alebo v čase politických kríz, nakoľko patrí medzi najúčinnejšie formy 

ovplyvňovania recipientov, teda verejnej mienky. Napríklad je verejným tajomstvom, že 

denník Pravda je viac naklonený ľavicovým stranám, no navonok sa prezentuje ako nezávislý 

denník. 

Najmä kvôli predajnosti, ale  často aj skrytým „vyšším“ politickým cieľom  sa väčšina 

médií prezentuje ako nezávislé, teda objektívne média. Ich manipulačné postupy sú však 

skryté už priamo pri tvorbe príspevkov. Každý šéfredaktor či riaditeľ pozná personálne 

obsadenie redakcie. Znamená to, že už výberom témy na spracovanie a výberom redaktora 

môže ovplyvniť výslednú správu.  V odbornej literatúre sa tento proces  nazýva gatekeepinga 

osoba zodpovedná za tento proces gatekeeper. Podľa Donohuea je potrebné gatekeeping 

vnímať ako širší proces informačnej kontroly zahrňujúci všetky aspekty kódovacích 

kódovaných informácií, teda nie len výber, ale i zhromažďovanie, prenos, tvarovanie, 

načasovanie presunu informácie od podávateľa k príjemcovi. (Donohue, 1989, s. 47) Každé 
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z týchto štádií je svojim spôsobom výberom, posilňovaním a vypúšťaním informácií. 

(Trampota, 2006, s. 42) Na procese sa nikdy nepodieľa len jeden gatekeepr. Výber témy 

závisí od redaktora, šéfredaktora niekedy od riaditeľa či vlastníka médií, nehovoriac 

o externých lobistických vplyvoch. Kunczik tvrdí, že gatekeeper sa zúčastňuje na formovaní 

spoločenských a svetonázorových postojov recipientov. (Kunczik, 1995, s.114) 

Súčasným spravodajským trendom je deklarovať svoju objektivitu tým, že k danému 

problému sa môže vyjadriť aj druhá strana a „nezávislý“ odborník. Na recipienta takýto 

spravodajský príspevok pôsobí vyvážene, teda mienkotvorne. Ak by sme však chceli 

príspevok považovať za objektívny, k problémom by sa muselo vyjadriť oveľa viac 

analytikov. Na to však v audiovizuálnych médiách nie je priestor. Znamená to, že možnosť 

pre manipuláciu je obrovská. Bežnou praktikou redakcií je preto skrývať svoj tendenčný 

politický názor za slová analytika prípadne ich vytrhnúť z kontextu, podľa potreby redakcie.   

V redakciách preto existujú zoznamy napr. vhodných politológov, ktorí sa vďaka tomu 

etablujú ako vychytení odborníci na určitú tému.  

Každý druh spravodajskej žurnalistiky má svoje špecifiká. Prinové médiá majú 

možnosť ovplyvniť svojich čitateľov titulkami, perexom, zalamovaním strán, umiestnením 

článku či výberom fotky. Televízia strihom, teda výberom záberov, otázkami či vytrhnutím 

slov z vety (podobne ako rozhlas). Obľúbenou všeobecnou spravodajskou metódou 

manipulácie je skrytá persuázia. Podľa Ilowieckeho a Zasepu skrytá persuázia prezentuje 

určité, prinajmenšom diskutabilné, ak nie falošné názory ako prirodzené a samozrejmé, v 

súlade so zdravým rozumom, ktoré akceptuje väčšina a často podporuje aj vedecký výskum. 

( Ilowiecki, M. – Zasepa, T., 2003, s.41)  

Ide napríklad o vejerne prieskumy, ktoré sú často robené tendenčne  a len na určitej vzorke 

populácie. V politickom spravodajstve sa takáto informácia prezentujú ako závažná a týkajúca 

sa celého národa.  

Bolo by však mylné tvrdiť, že novinári sú v procese gatekeepingu najdôležitejším 

článkom. Ich úlohou je navrhnúť tému na spracovania a spracovať ju do uzávierky.  Časový 

tlak, ktorý signifikantným faktorom novinárskej práce  má za následok stereotypné 

spracovanie tém, bez hlbších súvislostí. Niekedy je to len odrazom veku a vzdelanostnej 

úrovne jednotlivých novinárov. 

 

Logika politikov verzus logika médií 

Najmä politické spravodajstvo sa stalo zdrojom  pri vytváraní verejnej mienky, 

nehovoriac o kreovaní politických osobností. Profesor Tóth vo svojom príspevku upozorňuje, 
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že médiá vďaka svojmu jedinečnému postaveniu môžu z regionálneho politika urobiť 

národného, v niektorých prípadoch až medzinárodného. „ V našom priestore masmédia 

„vytvorili“ fenomén s názvom Václav Havel. Osoba o ktorej existencii vedel málokto sa 

v priebehu niekoľkých prednovembrových dňoch roku 1989 stala „jedinou záchranou“ pre 

pätnásťmilionovú spoločnosť. Dodnes české médiá nad ním držia ochrannú ruku a tak napriek 

„nemilosti“ veľkých strán nemá so svojím postavením žiadne problémy.“ (Tóth, In: 

http://www.ucm.sk/revue/2001/toth.pdf) 

Logiku médií na rozdiel od bežných ľudí si veľmi rýchlo osvojila politická elita. Aj tu 

platí staré známe príslovie – o kom sa nehovorí, ten v podstate neexistuje. Prioritou vlastníkov 

médií  je zisk, no často sa stanú aj odrazovým mostíkom pre ich politickú kariéru. „ Ten kto 

chce ovládať svet, potrebuje média. Ten kto kontroluje médiá, kontroluje myslenie širokých 

vrstiev obyvateľstva a tým aj voličské hlasy, demokratické voľby, politiky, rozdeľovanie 

daňových prostriedkov, ducha doby, súdy a nositeľov výkonnej moci, „vhodných 

odborníkov“, obsah vzdelania, minulosti i budúcnosti (Verick, 2009, s.17). Príkladom je 

bývalý slovenský politik a taktiež bývalý spolumajiteľ a generálny riaditeľ televízie Markíza 

Pavol Rusko. Aj keď v čase keď založil svoju stranu ANO, už oficiálne nebol generálnym 

riaditeľom televízie Markíza, otázkou ostáva aký mal naďalej dosah na najsledovanejšiu 

televíziu.  

Prekvapením minuloročných parlamentných volieb (2010) je aj politik Igor Matovič. 

Do povedomia voličov sa dostal článkami v regionálnych inzertných novinách, ktorých je 

vlastníkom. Tie mu pomohli prebojovať sa z kandidátky SaS (zo 150 miesta) do 

parlamentných lavíc. Pre vstup do politiky sa rozhodol len v roku 2008. 

Prienikom oboch logík sú tlačové konferencie. Ide o tzv. pseudoudalosti (napr. tlačové 

konferenci), ktoré podľa Boorstina majú stále väčší podiel na spravodajských obsahoch, a to 

na úkor spontánnych a neočakávaných udalostí. (Boorstin, 1992, s.35).  Základnými črtami je 

plánovitosť a prispôsobenie sa potrebám a prostriedkom médií. V každej spravodajskej 

redakcii sa považujú za top udalosti dňa. Ide najmä o vyhlásenia politikov či politických strán 

na určité problémy, prípadne reakcie na udalosť, alebo výsledky výskumov renomovaných 

inštitúcii. Sú rovnako obľúbené u novinárov, nakoľko sú ľahko spracovateľné ako u politikov, 

ktorým tlačová konferencia zaistí bezplatný priestor v médiách.  

Ďalšími bežne v praxi využívanými spravodajskými manipulačnými technikami sú 

nálepkovanie, zamlčovanie nepohodlných informácií, zámerné obvinenia a invektívy, 

technika odobrovania, či vplývanie na emócie. 
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Záver 

Médiá sú neoddeliteľnou súčasťou dnešného sveta. Stali sa mienkotvornými 

autoritami pre všetky vekové kategórie. Ak však jedinec chce vedieť využiť mediálne obsahy 

vo svoj prospech a nestratiť sa v neprehľadnej mediálnej logike, musí disponovať istými 

zručnosťami. Preto význam a opodstatnenosť mediálnej výchovy rastie s ďalším vývojom 

komunikačno – informačných technológií, s možnosťami ich využívania a prístupu k nim. 

Výsledkom by mal byť mediálne gramotný človek disponujúci zručnosťami a schopnosťami  

ako je hodnotiaci / kritický postoj, analýza, tvorivosť.  

Napriek tomu, že v Európe ma mediálna výchova dlhodobú tradíciu, na Slovensku 

chýbajú základné veci ako učebnice či vyškolený pedagogický personál.  Za gramotnosť 

občanov by nemala byť zodpovedné len novovzniknuté Centrum mediálnej výchovy, mal by 

na tom vo veľkej miere participovať štát, či akademická obec.  
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