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Individuálny štýl Martina Pyca Rauscha 

 

Jana VEĽASOVÁ 

 

S nástupom komerčných médií sa na slovenský trh začali postupne dostávať nielen nové 

relácie, ale aj nové tváre. S príchodom úspešnej speváckej súťaže SuperStar prišla tiež nová 

moderátorská dvojica a nová éra moderovania veľkých výpravných projektov. Práve Adela 

Banášová a Martin Pyco Rausch sú považovaní za najlepších slovenských moderátorov 

súčasnosti. O ich obľúbenosti svedčia už niekoľko rokov napríklad aj výsledky diváckej 

ankety Osobnosť televíznej obrazovky.  

Jazykový prejav Martina Pyca Rauscha pozorujeme dlhodobo, moderátor púta 

pozornosť najmä štylistickým účinkom použitých výrazových prostriedkov. Práve pre svoju 

svojráznosť sa stal motiváciou našej diplomovej práce, o ktorú sa opiera náš príspevok. Či už 

Rausch moderuje po boku Adely Banášovej, Jakuba Prachařa, Zuzany Fialovej, alebo sa 

v úlohe moderátora ocitá sám, stále si dokáže zachovať svoju jedinečnosť 

a neopakovateľnosť. Na formovanie prejavu vplýva jeho osobnosť a miera zainteresovania. 

Moderátor komunikuje s publikom, pohotovo reaguje, ale tiež dôvtipne komentuje. Aj tieto 

atribúty nás priviedli k záujmu o podrobnejšie skúmanie individuálneho štýlu Martina Pyca 

Rauscha a k snahe o bližšie zachytenie konštantných čŕt moderátorovho prejavu.  

 

Teoretické východiská 

Predmetom našej analýzy je moderátorský štýl. Moderovanie je činnosť zameraná na 

tvorbu mediálneho textu ako produktu komunikačnej performancie v elektronických médiách. 

Jeho charakteristickým znakom je vysoká miera improvizácie a aktuálnosti (Gregová – 

Rusnák – Sabol, 2004, s. 73). Moderátor je sprievodca programu, redaktor, tvorca, realizátor. 

Diváci ho často identifikujú s reláciou. V tej môže vystupovať aj ako autor materiálov, aj ako 

sprievodca programom, ktorý jednotlivé príspevky podľa potreby spája a komentuje. Mal by 

mať dobrý hlasový prejav, mal by byť príťažlivou osobnosťou so schopnosťou analýzy, vtipu, 

spontánnosti. Požiadavkou je tiež dôveryhodnosť a tolerancia (Buček, 2003, s. 83n.). 

Metodologicky práca vychádza z koncepcie štýlu ako individualizovaného spôsobu 

verbálnej interakcie, ktorý v konkrétnom komunikačnom akte nadobúda kvalitatívnu 

platnosť (Slančová, 2007, s. 120n). Kvalitatívna platnosť znamená, že štýl je na jednej strane 

nositeľom charakterizácie verbálnej interakcie – charakterizačná zložka štýlu – na druhej 
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strane je nositeľom diferenciácie verbálnej interakcie – diferenciačná zložka štýlu. Takto 

chápaný štýl má: (1) procesuálnu zložku, ktorá je zložená z produktívnej (selektívno-

kompozičnej) a receptívnej (interpretatívnej) časti, (2) rezultatívnu zložku ako súčasť 

základnej komunikačnej jednotky – komunikátu/textu (Slančová, 2003, s. 211).  

V príspevku sa opierame aj o koncepciu individuálneho personálneho štýlu, ktorý je 

zovšeobecnením individuálnych štýlových znakov podmienených takou konfiguráciou 

štylém, ktoré sú príznačné pre jazykové prejavy jedného tvorcu textu (Slančová, 2007, s. 

121), a o koncepciu konverzačného štýlu. Termín vyčlenila D. Tannenová (1984, in 

Slančová, 2007, s. 122n.) ako individuálny personálny štýl rečového správania sa, teda 

jazykového a nejazykového správania sa v zvukovo realizovanom dialógu. Americká 

lingvistka zároveň hovorí napríklad o týchto charakteristikách individuálneho spôsobu 

vystupovania jednotlivca v bežných rozhovoroch: (1) preferované témy rozhovoru (osobné 

a neosobné témy), (2) aktivita dialogického správania (zavádzanie nových tém do rozhovoru), 

(3) (ne)súvislosť dialogického textu (miera opakovania vlastných či partnerových replík alebo 

ich častí, miera vlastných opráv alebo opráv prehovorov komunikačného partnera), (4) spôsob 

reagovania, (5) tolerancia voči rečovému prejavu partnera (tiché počúvanie, skákanie do reči), 

(6) rýchlosť vstupu do dialógu, (7) preferované komunikačné stratégie (empatické, asertívne, 

agresívne, priame, opatrné, zdvorilé), (8) spôsob rozprávania príbehov a spôsob reakcie na 

rozprávanie príbehov, (9) miera používania hodnotiacich a komentujúcich výrazov 

a výpovedí, (10) používanie výplnkových slov, tzv. slovnej vaty, (11) využívanie humoru, 

ironizácie v dialógu, (12) spôsob intonačného stvárnenia rečového prejavu (melódia, hlasový 

register, tempo reči, množstvo a dĺžka páuz), (13) frekvencia a charakter smiechu. Postoj ku 

konverzačnému štýlu je mostom k vytvoreniu si postoja voči osobe, ktorej rečové správanie 

sa vyžaduje príslušným štýlom.  

 

Cieľ a metódy výskumu 

Cieľom príspevku je analýza individuálneho štýlu moderátora Martina Pyca Rauscha. 

Zámerom práce bolo zistiť, či výrazové prostriedky, ktoré Pyco používa, sú príznačné pre 

každý jeho prejav bez závislosti od konkrétnej relácie – chceme identifikovať konštantné črty 

individuálneho prejavu moderátora. Ako metódu štylistického výskumu sme si zvolili analýzu 

textu, proces, ktorý si všíma použité výrazové prostriedky a formu vyjadrovania. Sledovali 

sme zmysel použitých prostriedkov, výrazový materiál sme bližšie rozoberali, využili sme 

pritom metódu komparácie a intuitívnu metódu štylistického výskumu založenú na empírii a 

subjektívnom pohľade.  
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Analyzovali sme korpus nahrávok rozličných relácií, v ktorých Pyco moderátorsky 

pôsobil. Išlo o tri rôzne súťaže, na príprave ktorých sa podieľali tri rôzne realizačné štáby. 

Svoju pozornosť sme sústredili na ťažiskové formáty celoplošných televízií. Našou 

výskumnou vzorkou sa na základe náhodného výberu stalo jedno z kôl formátu Let´s Dance 

vysielané televíziou Markíza 10. 5. 2009, zaoberali sme sa národným finále Eurovision Song 

Contest z produkcie Slovenskej televízie z 8. 3. 2009 a tiež súťažou Slávik 2007 vysielanou 

televíziou Markíza 1. 12. 2007. Zámerom bolo zahrnúť do súboru analyzovaných relácií také, 

v ktorých Pyco sprevádzal programom bez moderátorského partnera. Individuálny štýl 

Martina Rauscha sme posudzovali na základe všetkých troch relácií. 

 Všetky tri relácie sme transkribovali a v ďalšej časti uvádzame niekoľko 

charakteristických príkladov  z analyzovaného textu. Špecifické prvky sú pre prehľadnosť 

zvýraznené kurzívou (ale len v prípadoch, v ktorých to bude možné a potrebné).1  

Kontextuálne odlišnosti pri rozbore neboli prekážkou, text sme hodnotili z hľadiska 

výrazových prostriedkov. Prvú časť skúmania tvorila analýza textov v rámci každej relácie 

osobitne. Všímať sme si mohli široký okruh prostriedkov a javov, no sústredili sme sa 

predovšetkým na spôsob vedenia komunikácie (s publikom, televíznymi divákmi, so 

zákulisím), spôsob moderátorského vedenia opakujúcich sa situácií a zamerali sme sa aj na 

štylistickú analýzu použitých jazykových a nejazykových prostriedkov. Primárne sme si 

všímali monologizované prejavy. Naším úsilím bolo posúdiť štylistický účinok použitých 

prostriedkov, ich funkčnosť a primeranosť. Všímali sme si štylistický účinok takých 

prostriedkov, ktoré výrazne ovplyvnili štylistiku textu.  

Vychádzajúc z výsledkov analýzy jednotlivých relácií, naším cieľom bolo v závere 

skúmania nájsť v korpuse skúmaných nahrávok komparatívnou metódou také prvky, ktoré sú 

spoločné a tvoria prienik prejavov Martina Pyca Rauscha.  

 

Konštantné znaky Pycovho moderátorského štýlu 

Induktívnou metódou sme v prejavoch Martina Pyca Rauscha našli niekoľko 

charakteristických  prvkov, ktoré tvorili prienik a boli pre jeho výpovede príznačné bez 

ohľadu na reláciu, jej formát, žáner, či meniaci sa realizačný tím – hlavne pokiaľ ide 

                                                 
1 Význam použitých znakov: P – Martin „Pyco“ Rausch, O – časti relácie, ktoré nie sú predmetom rozboru. Ich 
prepis sme realizovali len v prípadoch, ktoré mali podstatný vplyv na po nich nasledujúci prehovor Martina 
Rauscha. Kurzívou uvádzame stručný opis situácie. L – Laco Lučenič, @ – hezitačný zvuk, ǀǀ – prestávka, < > – 
vynechanie hlásky alebo jej nezrozumiteľné vyslovenie v rámci slova, xxx – nezrozumiteľne vyslovené slovo 
alebo slovné spojenie, AAA – dôraz, aaa – nedodržanie kvantity, chyba v spodobovaní, ↑ → ↓ – melódia, 
[aaaaa] – doplňujúce informácie. 
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o režiséra či scenáristu. Práve oni sú tými, ktorí môžu prejav moderátora ovplyvniť najviac. 

No napriek ich pôsobeniu boli pre Pycove výpovede príznačné niekoľké konštantné prvky. 

Vychádzajúc z analýz môžeme konštatovať, že moderovanie Martina Rauscha sa 

vyznačuje špecifickým použitím jazykových prostriedkov, najmä pokiaľ ide o zužitkovanie 

rétorických figúr. Pyco využíva anaforu (inak povedané very important persons ↑ ǀ inak 

povedané ǀ vi aj pí ↓; prichádza samozrejme ten o kom nie fiktívne ale celkom reálne hovorili 

→ ǀ prichádza človek ktory si myslim že už rozdýchal ǀ tu informáciu; tu su hlavy tu sú duše 

a tu sú auto<r>i tu su tváre tu sú hlasy a všetko spolu to robí našu reprezentáciu), litotes (no ǀ 

nemôžem nereagovať → rene štúr a sväťo malachovský všetka česť o rok vás chceme vidieť 

na eurosongu), epizeuxu (mame šesnásť účinkujúcich a už aj tam výskajú a výskajú martin 

kontúr je v zákulisi), figuratívnosť výrazu dosahuje prostredníctvom metafory (lebo dnes ich 

je šesnást nám to pekne odk<r>ajuje z toho koláča účinkujúcich), moderátor použije 

v mediálnej sfére slovné spojenie špecifické pre oblasť exekutívy a práva (ale každým 

odchodom z pódia sa nám zužuje okruh podozrivých na tú hlavnú trojicu). Pyco využíva 

hyperbolu v spolupráci s paronomáziou (naozaj dnes akože NAJhustejšia husta tlačenica 

p<r>etože mame), gradáciu spojenú s enumeráciou (ICH ǀ povinnosťou priam ↑ ǀ bolo 

ZHOtoviť ǀ VYmyslieť ǀ VYkreovať ǀ ZREžírovať ǀ sk<r>atka kompletne vyrobiť). 

Z výsledkov vyplýva, že v moderátorových výpovediach je štylistický účinok výrazových 

prostriedkov navrstvený aj prostredníctvom súčasného využitia rôznych rétorických figúr. Zo 

syntaktického hľadiska boli v dvoch skúmaných reláciách frekventované nepravé hypotaxy. 

Častou súčasťou moderátorových výpovedí bol i datív zainteresovania. 

Konštantným prvkom Pycovho prejavu boli tiež intertextové odkazy, snaha o humornosť 

výrazu či kultúrne konotácie (ako keby som to mohol POSlovenčiť BRAZÍLSke FAšiangy 

alebo teda karneval →ǀ; čo tak sledujem po chodbách aj po uliciach z nej sa stala taká 

slovenská zľudovelá óda na optimizmus ↑; ten ďalši → ǀ festival kratkych filmov bude 

pokračovať; ideme k ďalšiemu krátkemu filmu ktorý ǀ nás presvedčí že dá sa dať dokopy → ǀ 

v krátkej minutáži aj nedeľná chvílka poézie). 

Pre všetky analyzované relácie boli príznačné frazémy. Moderátor využíva v prehovore 

aktualizáciu frazémy veľa vody pretečie, robí individuálne zásahy vo formálno-obsahovej 

štruktúre frazémy (ešte ǀ VEla televíznych minut uplynie). Vzniká teda individuálny variant, 

kontext frazémy sa posúva smerom k uplatneniu vlastného významu. V moderátorových 

prehovoroch sa vyskytla aktualizácia frazémy súkať z rukáva. Štylistický účinok nesie 

vytvorenie deminutíva od verba súkať. Použitím lexémy suvkať moderátor naznačuje, že hoci 

nerád, predsa musí pripomenúť pravidlá relácie, ktoré hovoria, že každý týždeň súťaž opustí 
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jeden tanečný pár. Lexéma suvkať nesie príznak sily výrazu, markantnosti, ide po pozitívnej 

konotácii, čím moderátor naznačuje klímu štylizácie (ja len tie pravidlá suvkám zase z rukáva 

a niekto vypadne dnes večer pochopiteľne).  

Pyco využíval lexiku s pozitívnou konotáciou, jeho prejavy boli faktograficky nasýtené, 

obsahovali vlastné mená a časové údaje. Moderátor siahal po kontaktových operátoroch, 

oslovenia percipientov boli podľa cieľového segmentu neutrálne alebo familiárne. Prítomné 

boli aj prvky primárne určené pre iné komunikačné sféry. Rausch sa vo svojich výpovediach 

nevyhýbal erotickým konotáciám a improvizácii, výpovede boli kreované „tu a teraz“. 

Moderátorova osobnosť sa prejavila v postojových komunikačných aktoch a v subjektivizácii 

výpovedí. Frekventovaná bola zásada taktu zdvorilostného princípu.  

Z parajazykových prostriedkov najvýraznejšie ovplyvnila moderátorov prejav estetická 

pauza, a to predovšetkým vtedy, keď bolo súčasťou relácie vyhlasovanie výsledkov. Plnila 

teda dramatizujúcu funkciu. V reči moderátora sme v niektorých prípadoch zaznamenali 

latentnú artikulačnú chybu (rotacizmus), ktorá vo väčšine prípadov súvisela s vysokým 

tempom reči. Pycova výslovnosť nekorešpondovala s platnou normou pokiaľ ide 

o dodržiavanie kvantity a výslovnosti hlásky ľ v slabých, v niekoľkých prípadoch aj v silných 

pozíciách. Ľudsky a jemne vyznievala neuvedomelá mimika, gestika a proxemika, vytváralo 

sa vedomie príjemnosti moderátorovho vystupovania.  

Pre Pycove výpovede boli vo všetkých skúmaných reláciách charakteristické niekoľké 

moderátorské stratégie. Moderátor (1) vychádzal z atmosféry, z diania v sále, (2) opieral sa 

o príspevok, čo bude/bolo jeho obsahom, (3) udržiaval kontakt s príjemcami, žiadal reakcie 

publika, (4) používal tzv. univerzálne informácie, ktoré mohol mať vopred pripravené 

a operatívne ich zaradil v potrebnom momente, napr. rekapituláciu doterajšieho pôsobenia 

interpreta, faktografické údaje pri sériových vystúpeniach; moderátor bol teda dostatočne 

oboznámený s témou a súťažiacimi. Pri používaní istých typov údajov sa prejavila serialita, 

mohli by sme teda predpokladať ich použitie. 

Spomínané atribúty moderátorského štýlu Martina Pyca Rauscha boli najdominantnejšie 

v Eurosongu. Okrem nich sa však v prehovoroch moderátora v rámci Eurovízie vyskytli 

okazionalizmy (neviem čim to je ale práve na finále sa rozplyšákovalo akosi ↑ @ dnes to je 

naozaj zvláštny večer), pôvodne odborné výrazy charakteristické pre istú komunikačnú sféru 

Pyco využíva všeobecne, čo pri profesionalizmoch spôsobilo oslabenie sociolektickosti. 

Presunom do inej komunikačnej sféry sa menil štylistický účinok, na základe kontrastu 

s okolím sa zvyšovala markantnosť výpovede a sociolektickosť sa oslabovala. Rausch 

v mediálnej sfére použil lexémy pôvodne príslušné pre sféru filmovú (minutáž) a športovú, od 
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prídavného mena džogingový utvoril superlatív, hoci išlo o vzťahové adjektívum (toto patri 

medzi šesnásť pesničiek tej najdžogingovejšej ↑ lebo tam sa najviac hýbe na pódiu; dá sa dať 

dokopy → ǀ v krátkej minutáži aj nedeľná chvílka poézie).  

Ako jedna zo základných čŕt individuálneho štýlu Martina Rauscha sa ukázala 

i priaznivosť výrazu, najmä pokiaľ ide o typ humoru a spôsob, akým sa moderátor obracia 

na publikum. Pyco rešpektoval záujmy príjemcov, jeho prejav bol priateľský, prívetivý. 

Divákov síce v niektorých prípadoch jemne provokoval, no nebol útočný. V prehovoroch bola 

prítomná aj výrazová kategória konformnosti, priaznivosť výrazu sa v moderátorových 

výpovediach prejavovala tónom reči, výberom slov s pozitívnou konotáciou a koncipovaním 

prejavu s ohľadom na postavenie príjemcov (porov. Miko – Popovič, 1978, s. 197).  

Spomedzi výrazových kategórií boli v moderátorových prejavoch najfrekventovanejšie 

apelatívnosť a zážitkovosť výrazu. Tie sa vyskytli prevažne v Eurosongu a Let´s Dance. 

Najmenší priestor mal podľa nášho názoru moderátor v súťaži Slávik. Relácia bola 

informačne pomerne nasýtená, na malej ploche prinášala veľa faktov rôznorodej povahy. Pri 

väčšine výpovedí teda Pyco zrejme len referoval vopred pripravený text, a to napriek tomu, že 

jeho prejav nebol „oklieštený“ formátom tak, ako napríklad v Let´s Dance či Eurovision Song 

Contest. Ako štýlotvorný činiteľ pôsobila klasifikácia relácie z hľadiska formátu a žánru. 

Overené formáty v podobe relácií Let´s Dance a Eurosong majú síce presne stanovené, akú 

informáciu a kedy má moderátor sprostredkovať, no napriek tomu dokázali Pycovi poskytnúť 

viac priestoru na manévrovanie ako súťaž Slávik. Tá sa ukazuje ako potenciálny formát. Do 

relácie v posledných rokoch pribúdali stále ďalšie kategórie, no minutáž a koncepcia 

programu sa výrazne nemenila. Na zmeny sa teda zrejme nezareagovalo dostatočne pružne. 

Výsledkom sa stala malá plocha textu s vysokou informačnou nasýtenosťou a nedostatočným 

priestorom na využitie talentu moderátora. Pyco však napriek tomu vnáša do textu 

intertextové odkazy, frazémy, humor, rektifikácie, rétorické figúry či erotické narážky. Aj to 

je dôkazom jedinečnosti moderátorského štýlu Martina Rauscha.  

Na základe analýzy vybraných textov môžeme konštatovať, že individuálny štýl 

moderátora Martina Pyca Rauscha sa vyznačuje intelektualizáciou výrazu a miernym 

príklonom k pojmovým slovám. Charakteristickým znakom je lexikálna zásoba, v ktorej sa 

prejavuje nárast termínov. Tie sa posúvajú z domény výskytu do ďalších oblastí2 (ja by som 

to nazval moderatorske vákuum lebo je vam jasne že táto trojica reprezentuje →; kto nás 

pôjde reprezentovať → ǀ po DEsiatich rokoch → ǀ absenčného → ǀ pokoja → ǀ na súťaž 

                                                 
2 Podľa J. Dolníka je uplatňovanie termínov v bežnej komunikácii poznačené stratou ich presnosti a definičnej 
určenosti (2009, s. 347). 
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jurovižn son kontest ↓ ǀ; lebo viem že a isto aj majestátna moskva ma taketo krásne 

architektonicke zázraky ako je Petržalka; ten ďalší bude takou sociologickou ǀ sondou do 

prostredia ǀ banskej bystrice; práve tento finalista má asi tak → ǀ najdiverznejšie publikum ↓ ǀ 

no schválne; dnes večer → ǀ SVOJU → ǀ EUROsongovu → ǀ participáciu → ǀ bože to je slovo 

↓; zdá sa že @ hlavný objem vašich sympatií sa bude lámať pri horných troch priečkach to je 

logické aj matematicky vypočítatelne ale v akom objeme to nikto netuší → ǀ; aha smola 

a hrušky ǀ xxx už nejaky ǀ áno ǀ rolníci ǀ agrokultura všetko funguje; n<o> tak ǀ ja sa pokúsim 

skrátiť to na ǀ nejakú faktografiu bolo to; opäť sa nám tu vytvoril → ǀ RAD flóristov na 

parkete). 

Okrem pojmových výrazových prostriedkov mali svoje zastúpenie i cudzojazyčné citáty 

(in medias res; idi v moskva; hallo backstage; tak to bol taky krátky road movie alebo ǀ 

bezplatná exkurzia slovenskou televíziou; su naozaj veľmi dôležite osoby ↑ ǀ inak povedané 

very important persons ↑ ǀ inak povedané ǀ vi aj pí ↓) , no na druhej strane sa v prehovoroch 

vyskytla aj subštandardná lexika. 

Spôsob prejavu Martina Rauscha nie je pre nás napriek dlhodobému pozorovaniu jeho 

moderátorského štýlu prediktabilný. Poznáme síce charakteristické znaky jeho prejavov, no 

Pycova jedinečnosť spočíva v tom, že špecifické atribúty využíva v akomkoľvek okamihu 

a neustále ich aktualizuje. Žiadna z rečníckych figúr či frazém sa napríklad nevyskytla 

dvakrát. Neuvedomelá mimika, gestika a proxemika pôsobia na publikum ľudsky a jemne, 

dodávajú moderátorovmu vystupovaniu príjemnosť. 

Nájdené znaky boli charakteristické pre všetky skúmané relácie, v ktorých Martin Pyco 

Rausch moderátorsky pôsobil. Jeho svojráznosť však dosvedčujú nielen špecifické štýlové 

konštanty, ale predovšetkým nadanie využiť ich na rôznej, formátom, scenárom či režisérom 

obmedzenej moderátorskej ploche. 
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