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MASMÉDIA V INTENCIÁCH SFÉRY  VOĽNÉHO  ČASU 

THE MEDIA IN PURVIEWS AMBIT OF LEISURE TIME  
 

Ľubomíra Dzivý Baluchová 

Abstrakt 

Príspevok sa zaoberá problematikou hodnôt, ktoré ponúkajú média. Ich vplyv 
a orientácia na mladých dneška je citeľná, pričom sa pokúsime o definovanie pozitív ako aj 
negatív na osobnosť človeka, pri utváraní vzťahu mladého človeka k hodnotám voľného času. 
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Abstract 

The title conference deals with problematic of value, which offer media. Their effect 
and orientation on the young people nowadays is sensible. We have a go at definition positiv 
and negativ on the personality of human, for creativity attitude young people at value of 
leisure time. 
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1. ÚVOD 
 

 V sekularizovanom prostredí dneška sa rúcajú stereotypy základných hodnôt dané v 
minulosti tradíciami a náboženskou vierou a práve masmédiá nadobúdajú rozhodujúci 
mienkotvorný a kultúrny vplyv. Médiá tak majú veľmi výrazný podiel na prehlbovaní 
ťažkostí, úzkostí a depresívnych stavov mladých. V širokom zábere predkladajú mladým 
nerealistické vízie života a uberajú na ich vlastnej kreativite. Poskytujú v globále návody 
ľahkovážneho zaobchádzania i s tým najväčším z darov – s darom života. Sloboda bez hraníc 
podnecuje svojvoľné postoje mladých, ich riskantné správanie i hazard so životom.  

 
1.1 Média, hodnoty a voľný čas 

 
Filozofia nezmyselnosti života, materialistické a hedonistické nazeranie na svet vedú 

mládež k útekom do imaginárneho sveta fantázií a závislostí. Agresivita v médiách podporuje 
agresívne správanie mládeže. To u predisponovaných jedincov to môže vyústiť aj v 
sebadeštruktívnom, automutilačnom a suicidálnom správaní. Mediálne vzory tiež podnecujú 
predčasné sexuálne skúsenosti s negatívnymi následkami každého druhu. Médiá v súčasnosti 
sú hlavnými spolutvorcami spoločenskej atmosféry. Stále viac a viac upadá poučovania dané 
tradíciou, náboženskou výchovou, do úzadia sa dostáva národné dedičstvo.  

Spoločenská komunikácia cez masmédiá je zodpovedná za utváranie hodnotového 
systému. Hodnotový systém je iný. Propaguje sa večná mladosť, krása, zdravie, radosť, 
bezstarostný život, život na zemi bez pomyslenia na smrť, bez bolesti, bez akýchkoľvek 
limitov, sebaobmedzovania, bez kontroly, bez represie. Médiá živia ilúzie všetkého možného, 
všetkého dovoleného...Mladých tak vovádzajú do sveta ilúzií, kladú pred nich nároky 
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zodpovedať týmto požiadavkám. Je tu výrazný tlak prijať svet bez morálnych kritérií, bez 
autority. Hĺbkové pohľady psychológov analyzujúce dosah týchto skutočností na psychiku 
mládeže avizujú vážne nebezpečenstvá. 

Masmédiá a ich producenti sa až obsedantne zameriavajú na patologické prejavy 
ľudstva... Mediálne informácie sú orientované na exploatáciu najnižších pudov človeka. 
Produkcia zodpovedá potrebám citového nasycovania diváka za každú cenu. Citové 
vydieranie s komerčnými cieľmi je určujúce. 

Masovokomunikačné prostriedky sa v súčasnosti svojím vplyvom, jeho intenzitou 
a šírkou záberu stávajú spoluurčovateľom nielen kultúrnosti vzájomných vzťahov, hodnotovej 
orientácie, ale i samotného spôsobu života. Touto funkciou v spoločnosti získavajú 
masovokomunikačné prostriedky nebývalé bremeno zodpovednosti a osobitné spoločenské 
postavenie.  

Napriek množstvu negatívnych znakov, oplývajú masovokomunikačné prostriedky aj 
výhodami z hľadiska výchovného pôsobenia: 

- názornosť (názorné ukazovanie vecí, ktoré inak nie je možné vidieť) 
- schopnosť silne upútať pozornosť, 
- schopnosť prekonávať bariéry medzi ľuďmi, 
- možnosť väčšieho uplatnenia schopností odborníka, 
Keďže v priebehu rokov sa menia nielen objektívne podmienky pôsobenia 

masovokomunikačných prostriedkov, poprípade politická, kultúrna, vzdelanostná úroveň 
publika, jeho potreby, záujmy, ale tiež metódy a formy pôsobenia masovokomunikačných 
prostriedkov, je nevyhnutné tieto poznatky zhromažďovať a systematizovať. 

Prijímanie obsahu sa uskutočňuje na základe selektívneho procesu, v ktorom sú 
zachytené tieto momenty: informovanosť o obsahovej štruktúre, objektívna možnosť, 
motivácia, rozhodovanie. Úspech pôsobenia prostriedkov masovej komunikácie závisí na 
tom, do akej miery je selektívny proces v súlade so záujmami a cieľmi tohto pôsobenia.  

Účinky, ktoré majú prostriedky masovej komunikácie na jednotlivca, sa prejavujú 
v informovanosti, názoroch a postojoch, v správaní, v aktivizácií emocionálnej sfére človeka. 
Môžu sa tiež dať sociálnych skupín alebo celej spoločnosti. Môžu to byť účinky politické, 
ekonomické, kultúrne, estetické, atd. 

Podľa Gallu (1986) sa pri výskume účinkov masovej komunikácie posudzujú:  
1. INTENZITA (tu ide o krátkodobé alebo dlhodobé lúčinky) a smer (či média 

menia, zachovávajú alebo posilňujú existujúce názory a postoje), 
2. OBJEKTY  ÚČINKOV (či ide o jednotlivca alebo skupinu) a rozsah pôsobenia 

masovej komunikácie, 
Komunikácia je neoddeliteľnou súčasťou socializácie, ktorej prostredníctvom sa 

biologický tvor postupne stáva osobnosťou plne začlenenou do spoločnosti. Podľa B. Krausa 
(2008) to začína u prvých kontaktov medzi dieťaťom a matkou, cez stále rozsiahlejšiu 
a zložitejšiu komunikačnú sieť medzi vrstovníkmi, spolužiakmi, spolupracovníkmi až po 
pôsobenie médií ako masovej komunikácie.  

Komunikácia (interakcia) predstavuje hlavný aspekt medziľudsky vzťahovej zložky 
spoločensko-kultúrneho systému. V nej sa tak v intenciách daných sociálnych hodnôt, noriem 
a ideí rozvíja ľudská vzájomnosť ( Helus, 1973, In.: Kraus, B., 2008). 

Média sa javia ako veľmi významný a dnes už nenahraditeľný prostriedok vzdelávania 
a výchovy, akulturácie, multikultúrnej výchovy a socializácie jedinca. Pôsobení médií je 
natoľko komplexný jav, že len veľmi ťažko postihujeme všetky súvislosti, v ktorých sa 
prejavujú.  

Pred silným účinkom médií je potrebné ochraňovať predovšetkým jedincov, ktorí 
majú tendenciu napodobňovať sociálne nežiadúce konanie „hrdinov“ a „star“. Masové média 
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(najmä televízia a internet) a nezodpovednosť niektorých tvorcov programov ohrozujú postoje 
a správanie predovšetkým najmladšej generácie.  

Všetci si uvedomujeme, že v súčasnej dobe sme často svedkami masívnej devalvácie 
hodnôt a straty  mravnej zodpovednosti. Menej si pripúšťame, že neprofesionalita a 
nekompetentnosť niektorých médií, ktoré otupujú a deformujú estetické cítenie diváka, 
rovnako ako strata svedomia predstavujú podhubie, z ktorého vyrastá arogancia a agresivita. 

Najväčšia „zrada“ v pôsobení médií (predovšetkým voči deťom) spočíva v tom, že 
virtuálne vytvorený svet predkladajú ako realitu, ktorá takto nefunguje. 

Musíme si však byť vedomí toho, že tieto procesy možno ovplyvňovať len nepriamo 
a sporadicky, a to z týchto dôvodov: 

1. technická dokonalosť väčšiny hromadných sprostredkovacích médií umožňuje 
veľmi vierohodne simulovať skutočnosť (virtuálnu realitu), 

2. masovo rozšírené médiá sú „všadeprítomné“ ( v priestore a čase), 
3. vonkajšia atraktívnosť a formálna neobvyklosť prezentovaných produktov diváka 

silne priťahuje, 
4. média veľmi účinne apelujú na naše zmyslové orgány 
 

1. 2 Pozitíva a negatíva médií 
 
Pozitívne  účinky nebývajú vyzdvihované tak často ako negatívne, aj keď sa nepopiera 

ich existencia  a vplyv na psychiku príjemcu. 
Medzi pozitívne účinky médií patrí:  
- informovanie o rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho 

života, a pre každodenný život človeka (dopravné info.,  počasie., ).............. 
- získavanie nových vedomostí aj doplnkových k už vytvorenému vedomostnému 

základu, 
- sprostredkovanie skúseností, ktoré sa nedajú získať v reálnom živote, 
- pohnútky na vykonávanie rôznych prospešných aktivít, 
- uvedomenie si dôležitosti hodnôt ako je láska, zdravie, pomoc,......... 
- poskytovanie hodnotných estetických a umeleckých zážitkov, 
- zobrazovanie modelov pozitívnych spôsobov reakcií v medziľudských vzťahoch, 
 
K najčastejšie uvádzaným negatívnym vplyvom médií na deti a mládež patria: 
- narušenie pozornosti detí, ktoré je dôsledkom dramatickej výstavby televíznych 

programov. Pri pravidelnom sledovaní takýchto programov sa znižuje schopnosť 
koncentrácie na činnosti, ktorým takáto dynamika chýba, 

- narušenie hodnoty autentických zážitkov, priveľa hodín v kontakte s médiami 
znižuje citlivosť na to, čo v reálnom živote deti prežívajú. Reálne zážitky sa im 
zdajú menej zaujímavé, banálne v porovnaní s tými, ktoré sprostredkúvajú médiá. 
Takto môže dôjsť k strate zmyslu pravosti života,  

- redukcia rečového prejavu na jednoduché vyjadrovanie, odpočuté z médií, 
používanie skratkovitých vyjadrení, symbolov, preberanie nespisovného 
vyjadrovania. Rozvitý jazykový prejav sa zhoršuje, súvislé vyjadrovanie 
myšlienok a pocitov sa stráca, 

- vynucovanie si sledovania konkrétnych, pre dieťa neprimeraných relácií 
s odvolávaním sa na komunitu spolužiakov, kamarátov. Situáciu zhoršuje 
i narastajúci počet detí, ktoré majú televíziu vo vlastnej izbe, 

- média nepodávajú obraz reálneho, ale tzv. karikovaného detstva. Detstvo je 
prezentované ako niečo neposlušné a pridrzo samoľúbe. Keď sa tak deti správajú 
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v reálnom živote, dochádza ku konfliktom a deti tiež strácajú orientáciu samé 
v sebe, 

- zdravotné následky nadmerného času stráveného s médiami sa spájajú 
s obmedzeným pohybom na čerstvom vzduchu, chorobami chrbtice, zhoršenou 
kvalitou zraku, poruchami nervového systému, obezitou, závislosťou,....... 

- najväčšia pozornosť sa ale obracia na negatívny vplyv násilia v televízií a jej 
potenciálu vyvolávať agresívne správanie. Spôsob akým je násilie vykresľované 
predstavuje pre deti vážne riziko ujmy, pretože ich učí, že násilie je žiaduce, 
nevyhnutné a bezbolestné pre obeť. Ak je prezentované v médiách príliš často, 
vytvára zdanie, že je v spoločnosti bežnou záležitosťou.  
 

3. ZÁVER 
 
Celkový význam a prínos médií pre život človeka tak vyvoláva polemiku. Na jednej 

strane nesporne obohacuje život, rozširuje obzory a slovom i obrazom sprostredkovávajú 
udalosti a zážitky z najrôznejších kútov celého sveta. Tým však súčasne prispievajú k našej 
celkovej presýtenosti podnetmi, narušujú človeku denný rytmus, ochudobňujú ho o spánok 
a odpočinok a prispievajú k pasívnemu a konzumnému životnému štýlu. 
V súčasnosti sa prijímanie masmediálnych informácií stalo nielen jedným z kritérií životnej 
úrovne a kvality života, ale dokonca priamo psychickou nevyhnutnosťou moderného človeka.  

Problematika vybraných nežiaducich aspektov komunikácie prostredníctvom 
masmédií je omnoho širšia, ako uvádzame. Za dôležité však považujeme, že významné 
a nezastupiteľné miesto v spektre primárnej prevencii u detí a mládeže má okrem rodiny aj 
celá sieť profesionálov v pomáhajúcich profesiách: psychológ, sociálny pedagóg, sociálny 
pracovník, pedagóg. Vzhľadom na svoju preventívnu kompetenciu môžu vyššie uvedení 
profesionáli významnou mierou participovať v prevencii, ktoré sa čoraz častejšie vyskytujú 
v súčasnosti.  
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