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Poznámky k vizualite športového spravodajstva 

 

Jozef MERGEŠ 

 

Príspevok sa zaoberá charakterizáciou a komparáciou vizuálnej stránky vysielania športového 

spravodajstva vybraných slovenských televíznych staníc. Za relevantné vizuálne prvky možno 

považovať také časti televízneho vysielania, ktoré sú nositeľom určitej informácie a môžu 

prispievať k úspešnej komunikácii medzi médiom, v tomto prípade televíziou, a percipientom, 

teda televíznym divákom. Na tomto mieste je dôležité podotknúť, že práca sa opiera 

o kontrast informačnej nasýtenosti auditívnej a vizuálnej roviny, nie o protiklad využívania 

verbálnych a neverbálnych prostriedkov pri vysielaní športového spravodajstva.  

 

Primárne vizuálne prvky 

Primárne vizuálne prvky 1 – vlastný obraz športového referátu 

Televízia je audiovizuálne médium, do komunikačného aktu sa teda zapája prostredníctvom 

auditívneho i vizuálneho kanála, čo prirodzene predpokladá istú mieru komplementárnosti 

oboch kategórií. Auditívna a vizuálna zložka vysielania smeruje pri vzájomnom dopĺňaní im 

prislúchajúcich prvkov k stavu, ktorý by sme mohli nazývať „entropiou z autonómnosti“. 

Splývanie tendencií sa totiž prejavuje oslabovaním nasýtenosti pôvodnej informácie 

vizuálneho či auditívneho charakteru. V športovom televíznom spravodajstve, zákonite, čisto 

vizuálna, prípadne čisto auditívna správa, nemá miesto20. Každý vizuálny prvok podporujúci 

auditívnu správu paradoxne znižuje informačnú hodnotu vlastnej zvukovej zložky, zároveň 

však zvyšuje informačnú hodnotu audiovizuálneho celku. Tento paradox možno 

demonštrovať na nasledujúcich výpovediach (spravodajské referáty z hokejových zápasov): 

a) „A Nitrania zabojovali hneď od úvodu. Magických 99 sekúnd potreboval Samir Saliji 

na to, aby Škrečka zneistil.“ (TV Markíza, Športové noviny, 15. 2. 2011), 

b) „Popradčan Lapšanský dal jednoznačne najavo už po 65 sekundách, že to s druhým 

miestom myslia vážne.“ (TV Markíza, Športové noviny, 15. 2. 2011). 

Ide o auditívne fragmenty športového spravodajstva Televízie Markíza (ďalej len TVM), 

ktoré bez sprístupnenia vizuálnej zložky nemožno v rámci daného komunikačného aktu 

považovať za informačne nasýtené. V prípade a) je pre informačnú hodnotu správy 

rozhodujúci význam slova „zneistil“, ktoré v tomto kontexte neplní plnovýznamovú úlohu, 

                                                 
20 Keby mala, protirečila by vlastnej povahe. 
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práve naopak, zvádza k niekoľkým interpretáciám. Z fragmentu správy je zreteľné len to, že 

Samir Saliji zneistil Škrečka, že Škrečko je zneistený, a že sa stalo niečo dôležité po 99 

sekundách. V prípade b) sa tiež stopercentne nedá určiť, čo sa na ľadovej ploche udialo. 

Možno sa len domnievať, že sa stalo, podobne ako v prípade a) niečo relevantné pre vývoj 

zápasu. Iné spracovanie fragmentu zo správy b) ponúkla Televízia Joj (ďalej len TVJ): 

c) „Poprad vyhrával zásluhou Lapšanského nad Banskou Bystricou už od druhej 

minúty...“ (TV Joj, 15. 2. 2011).     

Fragment c) na rozdiel od fragmentu b) obsahuje kľúčové čiastkové informácie pre 

pochopenie základnej komunikačnej situácie21 aj bez prítomnosti vizuálneho celku, ktorý 

v konkrétnom vysielaní len znásobil pôvodnú auditívnu informáciu jej vizuálnym stvárnením. 

Takýto postup sa pri vytváraní športovej správy zdá byť redundantný, pretože potláča textovú 

kreativitu auditívnej zložky a len, takpovediac, polovičato využíva komplementárnosť 

audiovizuality televízie22.     

Primárne vizuálne prvky 2 – štúdio 

V každom štúdiu je počas vysielania zasadený moderátor, monitor a  stôl, ktorý tu však na 

rozdiel od prvých dvoch prvkov plní len dekoratívnu funkciu a nie je nositeľom informácií 

(ani vizuálnych, ani auditívnych). Štúdio pôsobí najmä ako bod pre vymedzenie kontextu 

v rámci televízneho vysielania ako celku.  

    
Obrázok 1 - štúdio TV Markíza                      Obrázok 2 - štúdio Slovenská Televízia 

 

                                                  Obrázok 3 - štúdio TV Joj 

                                                 
21 Samozrejme, nevysvetľuje kontext, ale obsahuje informácie o tom, kto dal gól, komu, kedy. 
22 Jednoducho povedané, prípad c) inklinuje k stavu, keď počujeme a zároveň vidíme doslova to isté. 
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V čase vysielania športového spravodajstva by divákovi po zapnutí televízie na základe 

vizuálnej stránky štúdia malo byť okamžite jasné, že sleduje Šport. Možno povedať, že štúdiá 

troch slovenských televízií sú koncipované podobne, dominuje v nich zelená a modrá farba, 

teda prírodné farby vhodné na výplň pozadia, podporujúce pozornosť. Priestor je v prípade 

TVM a Slovenskej Televízie (ďalej len STV) orientovaný vodorovne. Dominuje v ňom 

horizontálne rozvrstvenie priestoru, ktoré je v súlade s umiestnením monitora (obr. 1., obr. 2). 

Pre TVJ je charakteristické vertikálne rozvrhnutie priestoru, v ktorom sa vodorovne 

umiestnená obrazovka podieľa na asymetrickom rozložení priestoru (obr. 3) 23. Kým štúdio 

TVM a TVJ monitorom poukazuje na plastickosť priestoru a vyvoláva zdanie hĺbky, priestor 

štúdia STV sa z tohto pohľadu javí statický a plochý. Úloha monitora nespočíva len v jeho 

dekoratívnom ráze, ale v prípade dvoch televízií (obr. 2, obr. 3) prináša aj vizuálne spresnenie 

kontextu predčítavanej správy. TVM monitor využíva čisto ako štýlový prvok, ktorý kopíruje 

obrazové motívy zvučky športového spravodajstva. 

Primárne vizuálne prvky 3 – moderátor, redaktor 

Jazykový prejav moderátorov športového spravodajstva zastupuje funkciu perexu v printovom 

prostredí. Ich hlavnou úlohou je upútať pozornosť, uviesť, resp. upozorniť na obrazový 

referát. Po obsahovej stránke prepájajú štúdio s obrazovým referátom, po formálnej stránke sú 

svedectvom, že „percipient je opäť v štúdiu“. V prípade moderátorov možno uvažovať 

o niekoľkých vizuálnych aspektoch, ktoré podporujú informačnú nasýtenosť auditívnej 

zložky. Ide najmä o ich mimiku, gestiku, posturiku a oblečenie. 

Z pohľadu gestiky je povšimnutiahodné, že moderátori často držia v ruke predmety, ako sú 

napríklad pero či poznámkový blok. Ich gestika, ale aj mimika je umiernená, často prekrytá 

inými vizuálnymi prvkami (pozri obr. 6, 14, 18), spravidla titulkami24. Z hľadiska posturiky je 

relevantný najmä fakt, že v prípade TVM a TVJ bývajú redaktori v stoji, naopak v športovom 

spravodajstve STV sú v sede a, v porovnaní s ostatnými dvoma štúdiami, za nápadne veľkým 

stolom. 

Oblečenie býva v tomto type relácií najčastejšie striedme a všeobecne reprezentatívne. U žien 

dominujú kostýmy, u mužov obleky (obr. 3, obr. 4). Televízie však niekedy v záujme 

vizuálnej stránky športového spravodajstva namiereného primárne na mužské publikum 

odievajú moderátorky do vyzývavého oblečenia, čo môže z pohľadu mužov v nemalej miere 

zatraktívniť vizuálny charakter spravodajstva (obr. 5, obr. 6). V súčasnosti možno 

                                                 
23 Navyše je aj nepomerne veľká v pomere k moderátorovi. 
24 O titulku pozri bližšie Štylistiku slovenčiny (Findra, 2004, s. 100). 
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v mediálnom oblasti všeobecne badať zvýšený výskyt moderátoriek v športovom 

spravodajstve (Lenka Hriadelová – Čviriková, Mária Pietrová, Petra Ázacis a pod.).  

 
                    Obrázok 4                                                                         Obrázok 5 

 

 
                                                            Obrázok 6 

 

Sekundárne vizuálne prvky 

Sekundárne vizuálne prvky 1 – titulky a podtitulky 

Titulky a podtitulky sú textovou časťou vizuálu spravodajskej relácie. Medzi vizuálnymi 

prvkami majú svoje miesto preto, lebo sú nositeľom takých informácií, ktoré spravidla nie sú 

auditívne stvárnené. Ide o jednotky, ktoré upozorňujú na kontext, teda skratkovito reflektujú 

prehovor moderátora a následný obrazový referát. 

STV v rámci športového spravodajstva titulky spomínaného charakteru nevyužíva, TVM 

využíva zelené titulky na sivom podklade  písané tlačenými písmenami, z ktorých prvé je 

vždy veľké (obr. 1). TVJ využíva biele titulky písané výlučne veľkými tlačenými písmenami 

na zelenom podklade a biele podtitulky písané výlučne malými tlačenými písmenami na 

čiernom podklade (obr. 3). Z hľadiska informačnej nasýtenosti titulkov možno v kontexte 

jednotlivých správ vymedziť rôzne opozície: 

a) špecifickosť – od konkrétnych až po informačne „nič nehovoriace“, teda titulky 

pohybujúce sa na osi určité/neurčité (napr. Dvojgólová výhra Ajaxu, ČEŠKÁM STAČÍ NA 

POSTUP JEDEN BOD, Zo zranenia do zranenia, Šťastie je vrtkavé), 
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b) syntaktická skladba – dynamické/statické (napr. už je svetová jednotka, Hráčom 

provizórium neprekáža, Tretie miesto si vybojovali Bielorusi/ Príprava biatlonistov 

v Osrblí, od Češiek dve lekcie, DESIVÝ ÚVOD FED CUPU),25 

c) výraz – nocionálne/ expresívne (napr. Finále Slovakia Cupu, Gáborík mohol zvrátiť 

priebeh duelu/Košické basketbalistky „žijú“, to bol masaker).    

 

Využívanie titulkov v športovom spravodajstve je výsledkom bulvarizačných tendencií 

v mediálnom priestore, ktoré majú zjednodušiť a zatraktívniť percepciu mediálneho textu, 

ponúknuť mu prostredníctvom vizuálu ďalší, informačne málokedy nasýtený rozmer. 

Sekundárne vizuálne prvky 2 – tabuľky, grafy a iné dvojexpozície 

Náplňou športového spravodajstva sú často i štatistiky, ktoré sa tu objavujú v podobe viac-

menej ustálených obrazových textúr. Takéto obrazové informácie môžu v závislosti na obsahu 

referovanej správy nadobúdať primárny alebo sekundárny význam. Často majú len 

sprievodnú funkciu, pôsobia v rámci konkrétnej správy sekundárne, iba obrazovo podporujú 

auditívnu informáciu, nie sú nositeľom samostatnej, auditívne neponúknutej informácie. 

Takýmito vizuálnymi celkami sú napríklad tabuľky rôzneho charakteru (obr. 7, obr. 8).  

 
       Obrázok 7 – TV Markíza                                                              Obrázok 8 – TV Joj           

Na obrázku 7 je zobrazená tabuľka, ktorá reflektuje situáciu v danej súťaži (hokejová 

extraliga) v určitej fáze (pred 52. kolom). Tu sa tabuľka stala východiskom pre obrazový 

referát, mala teda apelačnú funkciu, do istej miery dramatizovala „dej“ spravodajského 

referátu. Žltou farbou vysádzané sú na nej mužstvá, o ktorých sa hovorilo v súbežnom 

referáte. Išlo teda o vizuálnu pomôcku pre divákov, ktorí si mohli na základe tabuľky 

dôkladnejšie predstavovať načrtnutú situáciu. Obrázok 8 zobrazuje tabuľku výsledkov, ktorá 

sa najčastejšie využíva ako rekapitulácia spravodajských referátov v danom bloku (v tomto 

prípade v bloku správ z hokejovej extraligy). Samozrejme, v prípade, že tabuľku 

nepredchádzajú spravodajské reportáže, je tento vizuálny prvok autonómnym nositeľom 
                                                 

25 V tomto kontexte možno hovoriť aj o slovesných a menných titulkoch, tak ako ich uvádza Mistrík 
(1977, s. 401). 
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relevantných informácií prislúchajúci úrovni auditívnemu stvárneniu výsledkov. Niekedy sa 

z tabuľky v konkrétnom prehovore spomenú len tie najdôležitejšie výsledky, v takých 

prípadoch je vizuál tabuľky z hľadiska informačnej nasýtenosti relevantnejší ako auditívny 

kanál komunikácie. 

Inými druhmi tabuliek sú nižšie zobrazené vizuálne celky, ktoré môžu percipientovi 

poskytnúť bližšiu predstavu o predmete auditívnej zložky správy (obr. 9)26, môžu byť 

štatistikou, ktorú redaktor počas spravodajského referátu dopodrobna neanalyzuje (obr. 10)27, 

prípadne môžu vizuálne reprodukovať citáty súbežne  prednášané redaktorom (obr. 11)28. 

 
                       obrázok 9                                             obrázok 10                                                  obrázok 11 

Spomínané vizuálne javy sú v prevažnej miere racionálneho charakteru, teda v športovom 

spravodajstve fungujú v hodnotovej opozícii voči všeobecnému trendu tvorby emocionálnych 

textových štruktúr. Formálne si zachovávajú farebné motívy vlastné športovému 

spravodajstvu ako celku (porovnaj obr. 4 a 9, prípadne 6 a 8). U percipientov sa tým posilňuje 

schopnosť na základe vizuálu identifikovať konkrétne spravodajstvo.  

Vizuálne prvky priamo súvisiace s bulvarizáciou športového spravodajstva 

Do vizuálnej sféry športového spravodajstva často prenikajú ikonické znaky, ktoré zľahčujú 

percepciu textu, zjednodušujú jeho dekódovanie, prípadne sa podieľajú na tvorbe mýtov. 

Všeobecne platí, že v rámci spravodajských referátov sa vizuálna pozornosť málokedy 

orientuje len na relevantné okolnosti športových zápolení. Napríklad na obrázku 12 si kamera 

v záverečnom zábere referátu všíma namiesto emócii hokejistov „roztlieskavačku“ domáceho 

tímu29.    

                                                 
26 V takom prípade vizuál upresňuje auditívne kódy, poskytuje percipientom prehľad. 
27 V takom prípade sa vizuálny celok stáva informačne nasýteným a z pohľadu problematiky konkrétnej 
štatistiky zároveň nadradeným obsahovým celkom, ktorý v auditívnom stvárnení správy nedostane dostatok 
priestoru. 
28 V takom prípade možno obrazové stvárnenie citátu považovať za redundantné. 
29 V záverečnom zábere reportáže teda nie sú zobrazené emócie víťazov či porazených, ale vizuálne príťažlivé 
momenty nerelevantné pre konečný výsledok, no oslovujúce mužské publikum. Kedysi nás viac zaujímal 
priebeh zápasu ako jeho výsledok, dnes nás viac zaujíma publikum, nálada tribún – nie je náhoda, že aj počas 
priamych športových prenosov vyhľadávajú režiséri emócie extravagantne odetých fanúšikov či pohľady na 
príťažlivé ženy.   
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                      obrázok 12                                                             obrázok 13 

Bulvarizačné praktiky30 v mediálnom prostredí podmieňujú aj vznik mýtov31 o športových 

osobnostiach. Športovec môže byť neustále vizuálne pripomínaný v úlohe „muža, ktorý 

podvádzal svoju ženu“, hoci tento fakt nemá počas spravodajského referátu žiadnu relevanciu 

(obr. 13)32. V pozitívnejšom svetle môže byť pripomínaný napríklad v úlohe rodiča (obr. 

14)33. 

 
                     obrázok 14                                                                                   obrázok 15 

Spravodajské šoty zo športových zápolení sa najčastejšie zaoberajú konkrétnym zápasom, 

ktorý zobrazujú, niekedy sa však orientujú na dramaticky vypäté situácie, namiesto 

„výsledku“ chcú poukázať na „boj“, prípadne na nejakú „raritu“, „nešťastnú udalosť“. 

Televízia Markíza venuje vždy poslednú správu večerného športového spravodajstva 

kuriozitám. Žltý emotikon FRAJER je vizuálnym označením rubriky FRAJER NA ZÁVER 

a v závislosti od povahy vybranej udalosti mení tvár (porovnaj obr. 15 – 17)34. Podobnú 

dramaturgiu pri stavbe športovej relácie uplatňuje aj Televizia Joj, ale s tým rozdielom, že 

síce nemá vytvorenú konkrétnu rubriku, no do záveru športových správ umiestňuje správy 

bulvárnejšieho charakteru (porovnaj obr. 18 – 19). 

                                                 
30 Bližšie k „bulvarizačným praktikám“ pozri napríklad časť rozsiahlej štúdie Sofie Johansson (2007, s. 87 – 
116). 
31 Mýtus v ponímaní Rolanda Barthesa, tak ako ho uvádza Slovník kulturálních studií (2006, s. 127). 
32 Golfista Tiger Woods; YES, HE CHEATED – ÁNO, PODVÁDZAL! 
33 Tenistka Kim Clijsters. 

34 Obrázok 17 zobrazuje emotikon v mikulášskej čiapke, tvorcovia ho teda prispôsobujú aj obdobiu, 
v ktorom daná relácia vzniká. 
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                            obrázok 16                                                                                obrázok 17 

 
                            obrázok 18                                                                                  obrázok 19 

Súčasťou športového referátu môžu byť aj vizuálne prvky pôvodného vysielateľa. Pre 

informačnú nasýtenosť správy majú len málokedy rozhodujúci význam. Percipient si takéto 

obrazové textúry prebraté z iných médií či dokonca iných štátov (obr. 20, 21) väčšinou 

nevšíma, keďže nepatria k vizuálnej výbave priebežne sledovaného spravodajstva35.  

 
obrázok 20                                                                 obrázok 21 

 

 

 

                                                 
35 Zaujímavosťou z pohľadu informačnej nasýtenosti správ zobrazených na obrázkoch 20 a 21 je fakt, že 
výsledok 9:3, ktorý sa v obraze objavil ako vizuálna súčasť výbavy pôvodného vysielateľa, sa v auditívnej 
podobe spravodajského referátu explicitne nespomínal. Tento prebratý vizuálny prvok bol teda pre percipientov 
jedinou možnosťou, ako sa dozvedieť výsledok hokejového zápasu.  
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Vizuálne prvky priamo súvisiace s formálnou úpravou spravodajstva 

V kontexte technických kategórií možno z pohľadu vizuálu športového spravodajstva hovoriť 

najmä o funkcii sprehľadňovania. Podobne ako v prípade priestoru štúdia, aj v prípade 

interpunkčných celkov spravodajstva možno hovoriť o jasnom zámere vymedzenia daného 

typu relácie. Úvodné či záverečné zvučky, ale aj džingle sú si navzájom vizuálne 

prispôsobené tak, aby nepôsobili rušivo, ba práve naopak, aby u percipientov vyvolávali 

dojem kompaktnosti. 

Obrazové východiská úvodných zvučiek spravodajských relácií troch sledovaných televízií 

možno považovať za podobné. Každá televízia určitým spôsobom zobrazuje Zem, TVM 

a STV ako zemeguľu (obr. 22, obr. 24), TVJ ako plochú mapu zloženú zo štvorčekov (obr. 

23).  

 
               obrázok 22                               obrázok 23                                                  obrázok 24 

Spoločným znakom všetkých zvučiek je využitie dynamického prvku, konkrétne nejakého 

pohybu čiar, ktoré obopínajú Zem. STV využíva smerové, nevýrazne šedé šípky, vo zvučkách 

zvyšných dvoch televízií, naopak, dominujú výrazné žlté čiary. Tieto prvky upozorňujú na 

šport ako celosvetový a dynamický, neustále sa vyvíjajúci fenomén.  

Symbolika prebratá zo športovej oblasti dominuje prekvapujúco len vo zvučke TVM, v ktorej 

jednotlivé zemegule reprezentujú rôzne športy. Objavuje sa tu hokejový puk (obr. 25), ktorý 

sa otáča okolo svojej osi priamo v zemeguli, čierne čiary, ktoré otáčaním nad zemeguľou 

dosahujú vizuálnu podobu basketbalovej lopty (obr. 26), či vizualizácia futbalovej lopty opäť 

dosiahnutá prostredníctvom zemegule (obr. 27). 

 
                                        obrázok 25                                                                                obrázok 26 
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obrázok 27                                                                                obrázok 28 

Vo zvučke, ktorú v súčasnosti používa STV, sa šport symbolicky objavuje iba v podobe 

stopiek (obr. 28), ktoré priamo odkazujú na názov relácie, teda Góly body sekundy. Zvučka 

večerného športového spravodajstva TVJ podobné motívy neobsahuje.  

V rámci vizuálnej interpunkcie športového spravodajstva nemožno zabudnúť ani na džingle, 

teda predely medzi jednotlivými referátmi jedného spravodajského bloku, prípadne na 

vizuálne prvky objavujúce sa v dvojexpozícii v podobe log relácií či kontextových titulkov, 

informujúcich napríklad o mene moderátora, čase, dátume a pod (porovnaj obr. 1, 4, 6).   

 

ZÁVER 

V príspevku sme naznačili možnosti vymedzenia vizuálnej stránky športového spravodajstva, 

v kontexte daných relácií sme poukázali na široké spektrum prevažne sprehľadňujúcich 

vizuálnych prvkov. 

Rozbor dokazuje, že vizuálnosť sa v rámci spravodajských športových relácií uplatňuje 

v kontexte uchopenia textu primárne, keď je obrazový text (v tomto prípade spravodajský 

referát) svojou informačnou závažnosťou nadradený auditívnemu textu a dokáže 

sprostredkovať informáciu aj nezávisle od auditívnej zložky (v našom prípade z hľadiska 

uverejnenia výsledku ide hlavne o tabuľky výsledkov, napr. obr. 8), sekundárne, keď je 

vizuálna zložka textu podriadená auditívnej zložke (stáva sa katalyzátorom pre dosiahnutia 

cieľa cez zvuk – v našom prípade napr. obr. 13), a v prípadoch, keď dochádza ku 

komplementárnemu vzťahu vizuálnej a auditívnej zložky športového spravodajstva.  

Najčastejšie v športovom spravodajstve dochádza k tretiemu typu spracovania textu, ktorý 

zvyšuje kreativitu na auditívnej úrovni a zároveň posilňuje dokumentárnosť na vizuálnej 

úrovni. Športové spravodajstvo by teda nemalo byť zvukovým opakovaním videného, ale jeho 

uvedomelým komentárom. Ak sa totiž vytráca hodnotiaca funkcia auditívnej zložky, ktorú 

supluje nadmerné (a doslovné) opakovanie zobrazených faktov, do istej miery sa tým márni 

informačný potenciál obrazového materiálu. 
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