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1 Tiché slová na úvod 

V každodennom živote sa človek možno niekoľkokrát za deň ocitne v situácii, keď si v duchu po-

loží otázku Hovoriť alebo zostať radšej ticho? V literatúre by sme sa v súvislosti s dilemou počúvať 

alebo byť radšej počúvaným dočítali mnoho o tom, že hovoriť je striebro, mlčať zlato, alebo že ticho 

je plné a sýti slovo. Ako byť však „zlatým“ tam, kde možno nasýtiť len neutíchajúcim prúdom reči? 

V mediálnom prostredí je takmer nemožné „múdro sa odmlčať“, každá nešpecifikovaná komunikačná 

pauza naznačuje prerušenie aktuálne vysielaného programu, príp. jeho koniec. V súčasnosti však na 

podobný scenár v zmysle denného ukončenia programu nie sme zvyknutí, mediálne inštitúcie svojim 

príjemcom ponúkajú nepretržité, dvadsaťštyrihodinové vysielanie.
1
 Na čo si však už pomaly začíname 

zvykať a čo sa stáva našou súčasťou, je skutočnosť, že ako predstavitelia mediálneho publika nadobú-

dame okrem statusu príjemcov aj status tvorcov a zároveň používateľov mediálne šírených obsahov (o 

termíne používateľ mediálnych obsahov porov. Rusnák, 2010). Činnosť mediálnych tvorcov tak mení 

svoj charakter a z pôvodného vysielania „pre niekoho“ sa stáva vysielanie „spolu s niekým“. 

Daný jav nevyníma auditívne ani audiovizuálne médiá, naša pozornosť sa však v príspevku orien-

tuje na vysielanie rozhlasových médií a konkrétne na spôsob, akým sa v prostredí vybraného rozhla-

sového média
2
 realizuje účelový typ spravodajstva – predpoveď počasia. Jednotlivé špecializované 

relácie o počasí si všímame na pozadí aktuálnych tendencií v médiách indikujúcich posilňovanie dia-

logického charakteru mediálnej predpovede, čo sa prejavuje vo verbálnom správaní sa jej tvorcov (o 

dialogickosti ako spôsobe verbálneho správania sa v rozhlasovom spravodajstve o počasí, porov. aj 

Klingová, 2015), ako aj v štruktúre tematicky vymezenej relácie.
3
 Vzhľadom na rozšírené chápanie 

                                                      
1
 Kontinuálne vysielanie bez prerušenia programovej štruktúry je odrazom aktuálnej situácie v médiách – 

v príspevku sa zacieľujeme na vysielanie rozhlasových médií. Podľa posledne aktualizovanej Správy o stave vysiela-

nia v SR a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2014 „pokračovalo nepretržité 24-hodinové vysielanie 

na všetkých rozhlasových programových službách s výnimkou národnostného vysielania Rádia Patria”. Dostupné na: 

<http://www.rvr.sk/sk/spravy/index.php?aktualitaId=2895> 
2
 Na pozorovanie účelového spravodajstva o počasí sme si zvolili najúspešnejšie rádio na Slovensku z hľadiska 

počúvanosti – komerčné Rádio Expres. Podľa prieskumu agentúry Median SK (I.-III./2016) je najpočúvanejšie Rádio 

Expres s 33,1 %; druhé najpočúvanejšie je Rádio Slovensko s 29,5 %. Výskumný materiál, ktorý v príspevku uvá-

dzame v podobe vybraných uryvkov, predstavuje transkript získaný empirickým pozorovaním a zaznamenávaním 

náhodne zvolených predpovedných relácií v období od roku 2013 až po súčasnosť a je reprezentantom zistených 

tendencií uverejnených v rámci záverečnej práce (porov. aj Klingová, 2014). 
3
 Správy o počasí sa vo vybranom komerčnom rozhlase vyznačujú stálou štruktúrou z hľadiska toho, že sa domi-

nantne realizujú prostredníctvom cieleného dialógu medzi dvoma komunikantmi. V Rádiu Expres predpoveď počasia 

pravidelne uvádza mediálna dvojica (okrem vysielania spravodajského bloku s redaktorom správ vždy o celej hodine, 

súčasťou ktorého je okrem hlavných správ z domova a zo sveta, športu aj predpoveď počasia), a prezentácia predpo-
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mediálneho tvorcu v súčinnosti vysielateľa a prijímateľa sa sústredíme na analýzu komunikačných 

postupov uplatňovaných v reči moderátora či spravodajcu založených na aktívnom vyzývaní poslu-

cháča na zvýšenú percepciu či reaktívne konanie,
4
 čím možno poukázať na vzťah realizujúci sa medzi 

trojicou
5
 komunikantov, ktorý je zároveň kľúčovým faktorom pri uvažovaní o „dialógoch o počasí“ 

ako o type kontaktovej relácie (o kontaktovej relácii porov. napr. Rusnák a kol., 2010, s. 205).  

Na úvodnú otázku Hovoriť či nehovoriť? si tak musíme odpovedať – len nebuďme ticho – najmä 

vtedy, keď počúvame obľúbené rádio. 

 

2 Základné línie tematizácie počasia 

Vychádzajúc z chápania spravodajstva o počasí ako informačno-sociálneho komplexu je naším zá-

ujmom vymedziť mediálnu predpoveď ako súčasť špecifickej komunikačnej situácie,
6
 ktorá podmie-

ňuje výslednú podobu správ o počasí prejavujúcu sa v reči
7
 ich tvorcov, pričom si uvedomujeme sku-

točnosť, že počasie v mediálnom kontexte (ako predmet účelového spravodajstva) predstavuje len 

jednu z možných rovín interpretácie počasia ako takého. J. Rusnák (2002) v tejto súvislosti uvádza, 

aké dôležité je charakterizovať spôsob fungovania jazykového kódu, ktorý presahuje svoj vlastný 

interpretačný základ, keďže „pri analýze obsahu komunikátu ,Konečne prší...‘ je dôležité, či odznel 

z večerných správ o počasí, alebo medzi známymi pri cestovaní vo výťahu“ (Rusnák, 2002, s. 15).  

Pridržiavajúc sa daného predpokladu usudzujeme, že predpoveď počasia, resp. počasie ako také 

nie je predmetom len mediálneho záujmu, a preto je prvoradé určiť a definovať základné línie temati-

zácie počasia, o ktorých možno uvažovať ako o prototypoch komunikačných modelov aktivizujúcich 

sa vo vedomí hovoriacich podľa toho, v akej komunikačnej situácii sa aktuálne nachádzajú. Vychá-

dzame z predpokladu, že komunikant na základe svojho jazykového vedomia zhodnotí komunikačnú 

situáciu, na ktorej má ako participant podiel, a tej následne prispôsobí svoje komunikačné správanie.
8
 

                                                                                                                                                                     
vede sa tak realizuje na princípe toho, že moderátor vysielania, resp. moderátori, ak ide o rannú či popoludňajšiu šou, 

oslovujú redaktora spravodajstva priamo v štúdiu, čím „zisťujú“ pre poslucháčov najnovšie informácie o počasí. 
4
 Pri uvažovaní o reaktívnom konaní príjemcu vychádzame zo všeobecného komunikačného zámeru médií podnie-

tiť publikum k reakcii, ako aj z chápania R. Jakobsona, ktorý vymedzil šiesť základných funkcií jazyka a na ich poza-

dí schematicky naznačil spojitosť percipienta práve s konatívnou funkciou jazyka (porov. Jakobson, 1995). Skutoč-

nosť, že médiá chcú na strane príjemcu vzbudiť okamžitú reakciu, posilňuje vysoká denná frekvencia spravodajských 

vstupov o počasí, prostredníctvom ktorej si médiá zachovávajú nepretržitý prúd poslucháčskej pozornosti. V Rádiu 

Expres ide o krátke flešové správy s vlastným názvom Expres počasie (daný názov zaznieva počas špecializovanej 

zvučky indikujúcej začiatok relácie), ktoré sa realizujú počas dňa pravidelne každú polhodinu, počas rannej šou He-

mendex každých dvadsať minút. Vo večerných hodinách (nepretržite celú noc až do ranných hodín) sa spravodajský 

blok, ktorého súčasťou sú inormácie o počasí, obmedzuje na vysielanie v pravidelných vstupoch každú hodinu. Jed-

notlivé komunikačné postupy a štylistické prostriedky, akými médiá vyzývajú publikum na zvýšenú percepciu, nazna-

číme v ďalšej časti príspevku. 
5
 O komunikačnej trojici – moderátor (moderátorská dvojica), redaktor spravodajstva počasia, percipient – uvažu-

jeme ako o prirodzenom jave v médiách, keďže mediálna (dialogická) komunikácia sa vždy realizuje so zreteľom na 

tretieho (porov. Slančová, 1996). Dialogicky štruktúrovanú predpoveď počasia v rozhlase vnímame v dvoch rovinách: 

medzi „zhovárajúcou sa“ mediálnou dvojicou ako vysielateľmi predpovede a medzi redaktorom spravodajstva 

a poslucháčom (tretí člen a zároveň spolutvorca komunikácie), ktorý do rozhovoru vstupuje prostredníctvom osoby 

moderátora ako iniciátora spravodajského vstupu (porov. Klingová, 2015, s. 260). 
6
 Prikláňame sa k tvrdeniu J. Kořenského a kol. (1999, s. 132), ktorý komunikačnú situáciu interpretuje ako „jedi-

nečnú konfiguráciu komunikačne relevantných faktorov, ako sú počet účastníkov komunikačnej udalosti, ich sociálne 

a komunikačné charakteristiky a vzájomné vzťahy, typ kontaktu, časové zaradenie komunikačnej udalosti 

a charakteristiky jej priebehu a ďalšie zložky spoločenskej situácie“ [kurzíva J. K.]. Ak uvažujeme o komunikačnej 

situácii, zároveň máme na mysli aj sociálnu situáciu, keďže na pozadí dialogicky realizovanej predpovede počasia 

dochádza k medziľudskej interakcii (implikujúcej v sebe sociálny rozmer) a tá prebieha práve prostredníctvom komu-

nikácie (porov. Slančová – Slančová, 2012, s. 181). Pozorujeme, že spôsob realizácie predpovede v rozhlase (ako 

špecifickej komunikačnej situácie) sa uplatňuje s ohľadom na príjemcu, čoho predpokladom je, že „médiá si pri tvorbe 

správ o počasí plne uvedomujú prítomnosť publika, a volia preto metódu navodenia štylizovanej dialogickej situácie“ 

(Klingová, 2015, s. 260). 
7
 Príspevok má základ vo vednej disciplíne lingvistická pragmatika, keďže svoju pozornosť zameriavame na jazyk 

v aktuálnom použití – na reč ako výsledok činnosti komunikantov podmienený konkrétnou komunikačnou situáciou, 

v rámci ktorej sa realizuje mediálna predpoveď počasia. 
8
 J. Dolník (1999, s. 6) hovorí o axiologickej kompetencii, ktorú definuje ako „schopnosť konajúceho uplatňovať 

axiologický koncept, t. j. schopnosť axiologicky štruktúrovať priestor medzi subjektom a objektom a zvoliť si zodpo-
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Zároveň však vyslovujeme hypotézu o tom, že jednotlivé charakteristiky, akými sa vyznačuje predpo-

vedná komunikačná situácia realizovaná v mediálnom prostredí, sú podmienené spôsobom „narába-

nia“ s danou témou v ďalších kontextoch, kde má počasie svoje ústredné postavenie. 

 

2.1 Počasie ako fyzický jav 

Počasie alebo poveternostné pomery, ako uvádza Krátky slovník slovenského jazyka (Kačala – Pi-

sárčiková – Považaj, 2003), možno definovať stavom atmosféry, ktorý je „charakterizovaný súhrnom 

všetkých meteorologických prvkov a atmosférických javov na danom mieste a v určitom čase“.
9
 Dô-

ležitou vlastnosťou počasia je jeho krátkodobá aktuálnosť, keďže ide o okamžitý stav ovzdušia, čo sa 

prejavuje náhlymi, a preto často neočakávanými zmenami. Meteorológia ako vedná disciplína sa tý-

mito zmenami v počasí zaoberá a na Slovensku je hlavnou špecializovanou inštitúciou v tejto oblasti 

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Jeho úlohou je monitorovať kvantitatívne 

a kvalitatívne parametre počasia a jednotlivé výsledky výskumov následne zhromaždiť, overiť 

a interpretovať širokej verejnosti.
10

 

Činnosť meteorológov sa však nerealizuje samoúčelne. Ako naznačuje meteorológ E. Lexmann, 

ústrednou zložkou pravidelného predpovedania je osoba prijímateľa, a pri tvorbe predpovede je tak 

nevyhnutné brať do úvahy aj potreby užívateľov predpovedí. Ďalej upozorňuje, že predpovede me-

diálneho charakteru, ktoré slúžia na bežné „občianske” využitie, musia byť zamerané na tie najdôleži-

tejšie charakteristiky.
11

 Domnievame sa, že práve zacielenosť na adresáta predstavuje spoločný prie-

nik mediálnej a meteorologickej tvorby, čo možno deklarovať na pozadí uplatnenia základných mete-

orologických pojmov, keďže okrem termínov typu atmosférický front, cyklóna či tlaková výš sa v 

predpovediach SHMÚ zaužívali vyjadrenia ako „pekné“ a „škaredé“ počasie – výrazy neterminolo-

gickej povahy, ktoré sú dôsledkom prestupovania prvkov z rôznych komunikačných sfér (konkrétne 

môžeme uvažovať o hovorovej a mediálnej sfére).
12 

 

2.2 Počasie ako sociálny (kultúrny) jav 

Pri uvažovaní o počasí ako o sociálnom jave sa pridržiavame základných funkcií jazyka, ktoré vy-

medzuje R. Jakobson (1995) – referenčná (poznávacia), poetická (estetická), fatická (kontaktová), 

konatívna, emotívna, metajazyková. Svoju pozornosť bližšie sústredíme na fatickú funkciu jazyka, 

ktorá komunikáciu rámcuje ako kontaktový proces a poukazuje na medziľudský kontakt, resp. na 

schopnosť nadviazať a udržať rečový akt dorozumievania.  

Funkcia fatickosti (kontaktovosti) je vlastná komunikácii, ktorá vo svojej podstate rámcuje dva ty-

py komunikačných situácií a s nimi sa orientuje na rozdielne komunikačné ciele. Podľa R. Jakobsona 

(1995, s. 80) je prvým cieľom „nadviazať, pokračovať a prerušiť komunikáciu, uistiť sa, že kanál 

normálne pracuje (Haló, počujete ma?)“, druhým komunikačným zámerom je „pripútať alebo udržať 

partnerovu pozornosť (Ste tam ešte?)“. Vychádzajúc z Jakobsonových záverov sa v prvom komuni-

kačnom type reflektuje technické vymedzenie „spojenia“, aby sa komunikácia vôbec mohla uskutoč-

niť. V druhom prípade možno uvažovať o zmysle komunikácie, ktorý sa dosahuje schopnosťou pod-

nietiť prijímateľovu pozornosť do takej miery, aby spojenie neprerušil.  

                                                                                                                                                                     
vedajúcu alternatívu konania“. D. Slančová (2003) v tejto súvislosti názorne konštatuje, že v špecificky rámcovanej 

komunikačnej situácii, akou je napríklad komunikácia s dieťaťom, volíme výrazové prostriedky z kategórie „detskos-

ti“ s cieľom priblížiť sa komunikantovi (dieťaťu) a byť pre neho zrozumiteľným. Môžeme povedať, že na podobnom 

princípe funguje aj axiologická štrukturácia priestoru medzi vysielateľom a prijímateľom v mediách – tvorca predpo-

vede počasia realizuje svoj rečový prejav s ohľadom na cieľového príjemcu, pričom pri výbere konkrétnych jazyko-

vých prostriedkov nezabúda na dôležitosť posilnenia vzájomného kontaktu a spätnej väzby, na základe čoho možno 

odôvodniť prítomnosť deiktických prostriedkov v texte a celkovú dialogickú štruktúru predpovede počasia. 
9
 E. Lexmann: Význam používaných formulácií v predpovediach počasia a úspešnosť predpovedí. SHMÚ Brati-

slava. Dostupné na: <http://www.shmu.sk/sk/?page=1101> 
10

 Slovenský hydrometeorologický ústav: O SHMÚ, shmu.sk. Dostupné na: <http://www.shmu.sk/sk/?page 

=1793> 
11

 E. Lexmann: Význam používaných formulácií v predpovediach počasia a úspešnosť predpovedí. SHMÚ Brati-

slava. Dostupné na: <http://www.shmu.sk/sk/?page=110> 
12

 Podrobnejšie o meteorologických termínoch pozri Slovenský hydrometeorologický ústav: Slovník vybraných 

meteorologických pojmov a výrazov, shmu.sk. Dostupné na: <http://www.shmu.sk/sk/?page=1095> 
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J. Hoffmannová (1996) v tejto súvislosti uvažuje o konverzácii
13

 ako o type fatického diskurzu a 

s odvolaním sa na J. Mukařovského jej prisudzuje charakteristiku „samoúčelného hovoru pre hovor 

sám“ (Mukařovský, 1948 in: Hoffmannová, 1996, s. 192). Daný typ komunikácie by sme mohli na-

zvať zdvorilostnou konverzáciou, v rámci ktorej komunikanti s cieľom preklenutia „trápneho mlča-

nia“ volia prirodzenejšiu alternatívu konania, akou je prihovoriť sa komunikantovi, a ich realizácia je 

podmienená špecifickou konverzačnou situáciu (porov. Hoffmannová, 1996). Jej dôležitým ukazova-

teľom je pritom univerzálny charakter témy, ktorá umožňuje aj menej známym komunikantom reali-

zovať komunikáciu na prístupnej, ale neutrálnej úrovni.
14

 

Z uvedeného vyplýva, že súvislosť počasia, ako všeobecne nadčasovej témy, a kontaktovej, resp. 

fatickej komunikácie nie je náhodná. Možno uvažovať v zmysle toho, že krátky rozhovor o počasí je 

prvým krokom nielen k nadviazaniu medziľudského kontaktu, ale aj k vytvoreniu prístupnej atmosfé-

ry, ktorá otvára možnosti komunikácie, keďže počasie sa rovnakou mierou dotýka každého komuni-

kanta. Veľký psychologický slovník fatickú komunikáciu definuje ako „komunikáciu, ktorá je skôr 

než na odovzdanie informácií v prvom rade zameraná na vytvorenie sociálneho vzťahu“ (Hartl – Har-

tlová, 2010, s. 259). Domnievame sa preto, že téma počasie otvára konverzačné príležitosti, rozširuje 

priestor na „spoznávanie“ komunikačných partnerov
15

 a namiesto informačnej výmeny buduje skôr 

sociálne väzby, čo, ako sa zdá, funkčne využívajú tvorcovia mediálnej predpovede.  

Rovnako ako nezáväzná konverzácia o počasí vo výťahu, aj počasie ako predmet účelového spra-

vodajstva svoju komunikačnú platnosť nikdy nestratí, pretože každým dňom (v rozhlasovom prostredí 

dokonca každou hodinou či polhodinou)
16

 nadobúda novú, aktuálnejšiu a tým výpovednejšiu hodnotu. 

Práve v súvislosti s vysokou frekvenciou rozhlasových vstupov o počasí vo vybraných médiách vní-

mame tendenciu, ktorá sa prejavuje znížením informačnej hodnoty počasia
17

 a na druhej strane domi-

nanciou sociálneho rozmeru. 

 

2.3 Počasie ako mediálny jav 

J. Iľko pri spomienkach na svoje rozhlasové začiatky uvádza zaujímavú skutočnosť týkajúcu sa 

minulej a súčasnej prezentácie správ o počasí v rozhlase. Predpovedné relácie sa v histórii vysielania 

rozhlasu vyznačovali vysokou striktnosťou a príprava mediálneho textu podliehala prísnym pravid-

lám: 

 
„Text musel ma presne pätnásť riadkov, ani o slovko-dve viac, a preberali ho od nás priamo hlásatelia, kto-

rí  mohli s nami dohodnúť prípadné štylistické zmeny [...], aby sa nebodaj ani v predpovedi počasia nepri-

trafilo niečo, čo by bolo v rozhlasovom vysielaní neprijateľné.“ (Čomaj – Iľko, 2010, s. 130 – 131; kurzíva 

J. K.).  

 

Daná výpoveď meteorológa siaha až do roku 1963; odvtedy sa rozhlasové vysielanie výrazne dife-

rencovalo. Možno uvažovať v zmysle toho, že variabilita chápania vymedzenej témy, ktorú sme na-

značili, sa priamo úmerne odráža aj v rovine tematizácie počasia ako mediálneho javu, a to v jej va-

riabilnom jazykovom stvárnení. Pričom východiskovou rovinou uvažovania je skutočnosť, že „aj keď 

sa obsahová náplň informačných celkov o počasí nemení, mení sa prístup mediálnych tvorcov v rámci 

                                                      
13

 Pojem konverzácia chápeme v súlade s tvrdením D. McQuaila, podľa ktorého je pre konverzáciu charakteristic-

ké to, že „účastníci sú si v procese komunikácie rovní“ (McQuail, 1999, s. 79). Z. Vybíral dopĺňa dané vyjadrenie: 

„Aby sa konverzácia úspešne uskutočnila, vyžaduje vzájomnú adaptáciu, akési momentálne vzťahové prispôsobenie 

či priblíženie sa účastníkov“ (Vybíral, 2009, s. 121). 
14

 Téma počasie má svoje dôležité postavenie aj v Anglicku, na čo poukazuje autorka Kate Fox (2005), keď trochu 

s humorom hovorí o tom, že akákoľvek anglická konverzácia sa pri (náhodnom) stretnutí Angličanov musí začínať 

diskusiou o počasí. Vzhľadom na premenlivé anglické počasie možno danú skutočnosť vnímať ako relevantnú, autor-

ka však počasie chápe ako tému, ktorá umožňuje nadviazať vzájomný kontakt medzi komunikantmi – rozhovory 

o počasí označuje ako „rituálne pozdravy či konverzačné štartery“ (Fox, 2005, s. 26). 
15

 Domnievame sa, že na pozadí daného komunikačného postupu médiá pri tvorbe spravodajstva o počasí „pracu-

jú“ na relativizácii asymetrického postavenia komunikantov a ich cieľom je vytvoriť spoločnú komunikačnú rovinu 

ponúkajúcu zdanlivo rovnocennú participáciu na mediálnom vysielaní. 
16

 Pozri poznámku č. 4. 
17

 Z hľadiska neustáleho „pripomínania sa“ zo strany tvorcov mediálnej predpovede vnímame stratu „novosti“ in-

formácie o počasí. 
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ich prezentácie“ (Klingová, 2016, s. 155). Domnievame sa, že počasie ako predmet mediálneho záuj-

mu nadobúda osobitnú pozíciu na základe svojej prezentácie, na pozadí ktorej sa manifestujú všetky 

tri roviny jeho tematizácie – fyzická, sociálna (kultúrna) a mediálna. 

Spoločným prienikom uvedených rovín chápania, na základe ktorých môžeme hovoriť o počasí, je 

zacielenie sa na adresáta – potenciálneho príjemcu informácie o počasí. Konverzáciu o počasí pri 

náhodnom stretnutí vo výťahu vieme interpretovať ako akt zdvorilosti s cieľom navodiť dojem sociál-

nej blízkosti, ktorá sa dosahuje prostredníctvom vzájomnej komunikácie. Na podobnom princípe fun-

guje aj realizácia vzájomnej komunikácie o počasí v médiách, konkrétne v rozhlasovom prostredí, 

ktorá je v svojej podstate pravidelne opakovaným komunikačným rituálom – okrem informačnej hod-

noty ponúka účastníkom interakcie kontakt, čím sa nastoľuje spoločná sociálno-komunikačná rovina. 

Účel komunikácie zameranej na kontakt podľa R. Jakobsona (1995, s. 80) spočíva „v štedrej výmene 

ritualizovaných formúl, v dokonalých dialógoch s jediným účelom predĺženia komunikácie.“ 

To, akým spôsobom sa predlžuje komunikácia o počasí v médiách a na akom princípe sa buduje 

„dokonalý“ dialóg o počasí so zámerom podnietiť sprostredkovaného poslucháča do rozhovoru,  vy-

značujúceho sa podobným charakterom ako napríklad uvoľnená konverzácia vo výťahu, naznačíme 

v ďalšej časti príspevku. 

 

3 Dialóg a roviny jeho interpretácie 

Hlavným cieľom príspevku je opísať mediálnu predpoveď v štruktúre dialogickej komunikácie 

a označiť ju ako „dialóg o počasí“, preto je potrebné vymedziť dialóg v teoretickej rovine, tak ako ho 

definujú kodifikačné príručky a jednotliví autori: 

Krátky slovník slovenského jazyka (Kačala – Pisárčiková – Považaj, 2003) stotožňuje pojem dialóg 

s pojmom rozhovor. Podobne k dialógu pristupuje aj Slovník súčasného slovenského jazyka (Buzássy-

ová – Jarošová, 2006), ide o „rozhovor medzi dvoma alebo viacerými osobami, opakom je monológ“. 

Slovník cudzích slov (akademický) (Kraus – Petráčková, 2005) špecifikuje dialóg z lingvistického 

hľadiska ako „formu jazykového prejavu, pri ktorom sa každá výpoveď adresuje priamo účastníkovi 

komunikácie a je obmedzovaná témou rozhovoru”. Podľa Encyklopédie jazykovedy (Mistrík a kol., 

1993, s. 114) je dialóg „striedanie replík dvoch alebo viacerých hovoriacich. Repliky majú podobu 

priamej reči a tvoria relatívne samostatné celky obsahovo a formálne spojené spoločnou témou 

a funkciou.“ 

Vo Veľkom sociologickom slovníku (Maříková – Petrusek – Vodáková, 1996, s. 206) môžeme vy-

hľadať, že pojem dialóg pochádza z gréckeho slova dialegesthai, čo znamená „rozprávať spolu navzá-

jom“. V rámci danej charakteristiky sa naznačuje predpoklad vzájomnosti, ktorý je nevyhnutnou sú-

časťou dialogickej komunikácie. Ako sa ďalej uvádza, „v dialógu sa prejavujú, utvárajú a pretvárajú 

interpersonálne vzťahy a dialóg je teda dôležitou zložkou sociálnej komunikácie“ (tamtiež). 

Encyklopedický slovník češtiny (Karlík – Nekula – Pleskalová, 2002, s. 110) rozširuje predchádza-

júce chápania dialógu a ponúka komplexnejšie teoretické východisko, keďže autori v ňom prednostne 

uvažujú o sociálnom rozmere dialogickej komunikácie a dialóg definujú ako „jednu zo základných 

foriem (ľudskej) interakcie“.
18

  

Svoju pozornosť v rámci daného príspevku sústredíme najmä na chápanie dialógu v širšom zmys-

le, za ktorý sa považuje aj „komunikácia bez priameho vzájomného situačného kontaktu partnerov 

(výmena listov, odovzdávanie písomných odkazov)“ (Karlík – Nekula – Pleskalová, 2002, s. 111). 

Domnievame sa, že v súvislosti s predpoveďou počasia v mediálnom kontexte, v rámci ktorého 

o dialógu uvažujeme, je dané vyjadrenie kľúčové, čo vnímame vzhľadom na asymetrickú povahu 

mediálnej komunikácie (percipient nie je na komunikačnom akte fyzicky prítomný). Do kontrastu sa 

tu však dostáva dialóg reálny (v rámci neho sa rozoznáva dialóg predmetný, ktorý je spätý 

s komunikačnou situáciou, a dialóg konverzačný zameraný na vzájomnú komunikáciu a potešenie 

z rozhovoru) s dialógom fiktívnym, práve v ňom ide o „štylizáciu komunikácie, napr. v hovorenom 

komunikáte pri nepriamom kontakte účastníkov komunikácie“ (tamtiež). Vychádzajúc z danej charak-

teristiky možno chápať dialogický rozmer predpovede so zacielením sa na príjemcu len ako mediálnu 

štylizáciu v zmysle sledovania vopred stanoveného komunikačného zámeru. 

                                                      
18

 Podrobnejšie o danom chápaní dialógu pozri Müllerová – Hoffmannová, 1994. 
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4 Predpoveď počasia ako špecifický žáner 

„Úspešnosť (a teda zmysel) jazykovej komunikácie je určená tým, či sa ňou dosahujú ciele sociál-

nej interakcie. V tejto súvislosti sa jazyk ukazuje ako sociálna sila.“ (Dolník, 2009, s. 357 – 358). 

V duchu uvedeného by sme mohli uvažovať aj o mediálnej sile, ktorá sa realizuje, ako inak, keď nie 

prostredníctvom nepretržite plynúcej komunikácie,
19

 z čoho vyplýva, že účinnosť mediálneho slova sa 

dosahuje práve na základe svojho predpokladu socializácie, a teda možnosti vytvorenia vzájomného 

vzťahu s prijímateľom. Je však dôležité poznamenať, že skôr ako o jazykovej komunikácii by bolo 

v prostredí predpovedných relácií smerodajnejšie hovoriť o jazykovej interakcii,
20

 ktorá priam pod-

mieňuje „kontaktové“ verbálne správanie sa spravodajcov počas vysielania predpovede s cieľom nie-

len nadviazať kontakt, ale ho aj (čo najdlhšiu dobu) udržať.
21

  

„Znevýhodnené“ verejné prostredie médií, ktorého oficiálnosť a sprostredkovaný charakter neu-

možňujú fyzickú prítomnosť poslucháča na aktuálne prebiehajúcom komunikačnom akte, dominantne 

vplýva na proces akejsi zámernej relativizácie asymetrického postavenia komunikantov stimulované-

ho zo strany vysielateľov. Možno povedať, že tým komunikačne „zaužívaným“ postupom vedúcim 

k stieraniu pomyselných hraníc
22

 medzi komunikantmi ako účastníkmi komunikačného aktu je cielená 

dialogizácia správ o počasí,
23

 na základe ktorej sa predpoveď počasia javí ako komunikačne prístupná 

situácia ponúkajúca percipientovi otvorený vstup a plnohodnotnú participáciu na mediálne šírenej 

udalosti, ako aj rovnovážny podiel na jej realizácii.
24

 

Vychádzajúc z daných tvrdení možno deklarovať špecifické postavenie predpovede počasia ako 

žánru,
25

 ktorého špecifikáciu rámcuje práve osobitý charakter komunikačnej situácie indikujúcej so-

ciálny rozmer prezentujúci sa v ústrednom cieli mediálnej interakcie, akým je prihovoriť sa posluchá-

                                                      
19

 Pozri poznámku č. 1. 
20

 V príspevku vychádzame z poznatkov D. Slančovej o interaktívnej štylistike a zameriavame sa na ústredný po-

jem vzťah medzi komunikantmi, ktorý si všímame na pozadí verbálneho správania sa komunikantov ako spôsobu 

tvorby rozhlasového spravodajstva o počasí. D. Slančová (2003, s. 116) verbálnu interakciu chápe ako „súčasť sociál-

nej interakcie, ktorá je vnútorne spätá s verbálnou komunikáciou a zároveň je vzájomným pôsobením ľudí prostredníc-

tvom jazyka“ [kurzíva J. K.] (o interaktívnej štylistike a štýle ako spôsobe verbálnej interakcie porov. Slančová, 2003). 
21

 Nadväzujúc na Jakobsonovo vymedzenie kontaktovej komunikácie, ktorú v zmysle nadviazania a udržania po-

zornosti príjemcu rámcujú apelatívne vyjadrenia – Haló, počujeme sa? Ste tu ešte? (Jakobson, 1995) – naznačujeme 

posun v chápaní mediálnej komunikácie. Dôraz na kontakt sa v médiách vníma ako dlhodobý cieľ, nie okamžitý stav 

(vyplýva to zo zamerania R. Jakobsona na technologickú stránku komunikačného aktu), čo možno usudzovať na 

základe 24-hodinového, nepretržitého vysielania médií, ako aj z periodického vysielania správ o počasí v krátkom 

časovom intervale. 
22

 V danej súvislosti uvažujeme o (pomyselnom) stieraní hraníc rôzneho typu: 1. priestorové (technické) hranice – 

indikujú sprostredkovaný charakter komunikácie, pretože percipient na komunikačnom akte nie je fyzicky prítomný. 

Komunikácia prebieha „tu a teraz“, avšak „tu“ v médiách znamená každý zvlášť, na inom mieste, bez možnosti ko-

munikácie „tvárou v tvár“ a s predpokladom nepriamej (posunutej) spätnej väzby.; 2. konverzačné (komunikačné) 

hranice – súvisia s nepriamou spätnou väzbou, ktorá poukazuje na to, že spravodajský vstup mediálnej dvojice je vo 

vzťahu k (fyzicky neprítomnému) prijímateľovi monologickým prehovorom, ktorý verejne „vystupuje“ ako dialóg, 

a to na pozadí existencie mediálneho predpokladu, že poslucháč s médiom nielen „ticho súhlasí“, ale aktívne s ním 

konverzuje.; 3. verejno-oficiálne (interakčné) hranice – upriamujú pozornosť na rovnocennosť medzi komunikantmi, 

ktorá je základom konverzačného charakteru interakcie a ktorú nemožno dosiahnuť bez bližšieho poznania komuni-

kačných partnerov. Verejné prostredie médií je charakteristické tým, že komunikanti sa nepoznajú, v dôsledku čoho sa 

v správach o počasí uplatňujú také komunikačné postupy, ktoré simulujú komunikačnú blízkosť. 
23

 O konkrétnych prostriedkoch dialogizácie pozri v ďalšej časti práce. 
24

 Je však dôležité poznamenať, že poslucháč sa stáva účastníkom mediálnej interakcie bez ohľadu na to, či si svo-

ju participáciu na komunikačnej situácii uvedomuje. Vychádzame zo skutočnosti, že poslucháč je ten, ktorému je 

mediálny obsah primárne určený, na čo nemožno zabudnúť. „Uvedomenie alebo neuvedomenie si štylistickej kvality 

[toho, že na nás predpoveď pôsobí určitým spôsobom; pozn. J. K.] závisí od štrukturácie individuálnej axiologickej 

kompetencie [uvažujeme o autorovi, ktorý účelovou štylizáciou chce zámerne pôsobiť na prijímateľa; uvažujeme 

o príjemcovi, ktorý si danú účelovosť nemusí uvedomovať; pozn. J. K.], no môže byť ovplyvnené komunikačnou 

situáciou“ (Slančová, 2011b, s. 306). 
25

 Pri práci s pojmom žáner vychádzame z teoretickej koncepcie D. Slančovej (2011a), ktorá žáner chápe ako „zo-

všeobecnený model textov istého typu a zároveň ako normu určujúcu verbálne správanie“ [kurzíva J. K.]. 
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čovi a pravidelne sa mu prihovárať spôsobom vedúcim k osvojeniu si vzájomnej participácie 

a vzájomného spolupôsobenia komunikantov na mediálnej interakcii. 

Domnievame sa, že dialogický charakter správ o počasí je výsledkom vzájomného pôsobenia jed-

notlivých komunikačných sfér
26

, v rámci ktorých si o počasí môžeme „pohovoriť“, čoho dôsledkom je 

prestupovanie zaužívaných prostriedkov a komunikačných postupov z neverejných, neformálnych 

komunikačných sfér aj do verejnej a oficiálnej sféry médií. „Dialógy o počasí“ ako nový žáner
27

 me-

diálneho spravodajstva o počasí tak zastupuje model, v ktorom sa aktualizujú všetky komunikačné 

roviny, v rámci ktorých možno o počasí uvažovať, čo deklaruje aj fakt, že výsledná podoba predpove-

de v médiách, a konkrétne v rozhlase, úzko súvisí s „univerzálnym“, „každodenným“ charakterom 

danej témy. 

  

5 Správy o počasí ako mediálne dialógy 

Počasie, v ktorom sa manifestujú všetky tri roviny jeho tematizácie, teda fyzická, sociálna 

a mediálna rovina, môžeme vymedziť najmä jeho „združujúcou“ funkciou, čo usudzujeme z hľadiska 

toho, že prostredníctvom vysielania správ o počasí sa odovzdáva aj isté kultúrne posolstvo.
28

 Kontak-

tový predpoklad témy, ktorý sme naznačili v predchádzajúcich častiach príspevku, v danej kapitole 

deklarujeme na pozadí vybraných úryvkov zo spravodajských celkov o počasí najpočúvanejšieho 

rozhlasového média na Slovensku – Rádia Expres. 

Predpoveď počasia má v Rádiu Expres konštantnú štruktúru
29

. Počas pracovného týždňa sa každý 

deň vysiela ranná šou Hemendex (6.00 – 9.00) a popoludňajšia šou Mišo a Mona (15.00 – 18.00), 

v rámci ktorých správy o počasí uvádza moderátorská dvojica tým, že oslovuje redaktora spravodaj-

stva. V ostatných časoch v priebehu dňa je vo vysielaní jeden moderátor, ktorý taktiež oslovuje redak-

tora spravodajstva so záujmom prezentovať informácie o počasí.
30

 Predpoveď počasia sa tak vo vy-

branom rádiu realizuje dvoma spôsobmi, čo možno naznačiť na pozadí schém: 

 

1. moderátorská dvojica (moderátor 1, moderátor 2) + redaktor spravodajstva. 

 
Ukážka č. 1 – [2. 12. 2016; 15.30] 

M1: Vonku snežolí! 

M2: Snežolí? 

M1: Áno mrholí sneh. 

M2: Aha. 

M2: A tá sexi desiatka...
 
 

R: (uvedie aktuálnu predpoveď)
31

 

 

 

                                                      
26

 Počasie ako fyzický jav, počasie ako sociálny (kultúrny) jav, počasie ako mediálny jav. 
27

 Nami naznačené chápanie „dialógov o počasí“ ako nového žánru možno pripísať istej dynamike ako prirodzenej 

súčasti žánrov a útvarov, na ktorú poukazuje J. Mistrík v publikácii Žánre vecnej literatúry (1975). Daný jav pomenú-

va ako anexiu, t. j. proces odštiepovania žánru z jeho pôvodnej podoby na špecifickú podobu (porov. Mistrík, 1975, s. 

52). V zmysle mistríkovského chápania môžeme konštatovať, že z pojmu správa o počasí sa odštiepil pojem špecific-

kých správ o počasí – „dialógy o počasí“. 
28

 Pozri časť 2.3 Počasie ako mediálny jav. 
29

 Berieme do úvahy skutočnosť, že nami vymedzená schéma vysielania počasia, ktorou poukazujeme na jeho 

konštantnú dialogickú štruktúru, nemusí mať vždy platnosť. Predpovedné vstupy sa v niektorých situáciách realizujú 

aj bez úvodného, resp. vyzývajúceho slova moderátora (zvučka s názvom Expres počasie je v tom prípade jediným 

signálom začiatku predpovede – ako pre redaktora, tak aj pre poslucháča), výskyt takýchto situácií je však v Rádiu 

Expres veľmi minimálny, čo hodnotíme z hľadiska doterajšieho pozorovania tematicky vymedzenej spravodajskej 

tvorby. Z tohto dôvodu vnímame výraznú dominanciu dialogických prehovorov o počasí v rozhlase ako pozoruhodný 

jav. 
30

 Výnimku tvorí vysielanie vo večerných hodinách pokračujúce až do skorého rána (21.00 – 6.00), kde aktuálnym 

dianím poslucháča sprevádza redaktor spravodajstva (bez prítomnosti moderátora), ktorý každú hodinu prináša spra-

vodajský blok vrátane informácií o počasí. 
31

 Abreviácie: M – moderátor (bez komunikačného partnera, spolumoderátora) M1 – moderátor 1 (z moderátor-

skej dvojice); M2 – moderátor 2 (z moderátorskej dvojice); R – redaktor spravodajstva o počasí. 
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Ukážka č. 2 – [21. 4. 2016; 17.30] 

M1: Poďme poďme sa baviť o počasí. 

R: Zajtra sa budeš potiť. 

M2: No koľko tričiek budeme potrebovať? 

M1: (Smiech) 

 

2. moderátor + redaktor spravodajstva.  
 

Ukážka č. 3 – [8. 4. 2016; 13.30] 

M: Poďme sa pozrieť na to ako sa bude počasie vyvíjať. Tomáš! 

R: Ale vyzerá to tak že to počasie trápi len západ a juh Slovenska. 

 
Ukážka č. 4 – [8. 4. 2016; 14.30] 

R: Prudko závidím východniarom! 

M: Áno už posielajú aj fotky. 

M: Všetko vieme vďaka vám! 

 

Z vybraných úryvkov možno pozorovať, že dialogicky rámcovaná predpoveď sa vyznačuje uvoľ-

nenou kompozíciou, komunikační partneri nemajú presne vymedzené komunikačné pozície, nedodr-

žiava sa ustálené poradie pri striedaní komunikantov, čím predpoveď pôsobí prístupným až nezáväz-

ným dojmom. Daný jav korešponduje s konverzačným typom interakcie, ktorú J. Hoffmannová 

(1996) spája s výberom nezáväzných a nie príliš dôležitých tém. V tejto súvislosti sa v médiách reali-

zuje zaujímavý kontrast, keďže dôležitosť počasia ako predmetu rozhlasového spravodajstva je 

z hľadiska vysokého záujmu o túto tému z pohľadu vysielateľov vysoká, jej prezentácia sa však budu-

je menej „závažným“ spôsobom – znižuje sa uniformnosť, oficiálnosť predpovede a navodzuje sa 

otvorená, ležérna atmosféra.
32

  

Prvý úryvok (ukážka č. 1) je názorným príkladom toho, ako sa v rozhlasovej predpovedi realizuje 

výmena ritualizovaných replík moderátorov s cieľom predĺžiť dialóg pre dialóg sám (porov. Jakob-

son, 1995, s. 80). Dané tvrdenie deklaruje voľné striedanie replík moderátorov, ktoré je príznačné pre 

bežnú konverzáciu v kamarátskom prostredí – dôkazom je využitie okazionalizmu snežolí a na zákla-

de jeho nápadnosti môžeme usudzovať, že funkciou výrazu je poslucháča pobaviť, a tak podnietiť a 

predĺžiť jeho pozornosť.  

Na pozadí daného javu môžeme pozorovať podobnosť spravodajského dialógu o počasí v médiách 

so súkromným, neformálnym rozhovorom, ktorého účelom je nadviazať kontakt. „Bežná konverzácia 

je založená na stereotypných, ritualizovaných formulách – ale vedľa toho môže byť fatický diskurz 

i arénou, v ktorej dochádza k explóziám nespútanej imaginácie a originálnej inšpirácie.“ (Hoffmanno-

vá, 1996, s. 204). Takto dialogicky rámcovaná štruktúra predpovede je prvým predpokladom na kon-

taktovanie poslucháča, ktorý je rozhodujúcim faktorom pri tvorbe počasia ovplyvňujúcim jeho vý-

slednú podobu. 

Ako sme už naznačili, cieľom vybraného rozhlasového média je prostredníctvom spravodajstva 

o počasí založeného na dialogickej výmene replík mediálnej dvojice, resp. trojice sprítomniť na ko-

munikácii percipienta, ktorému je komunikát prvotne určený. Na pozadí pozorovania prezentácie 

počasia vo vybranom rozhlase môžeme konštatovať, že proces „sprítomnenia“ poslucháča na realizo-

vanom komunikačnom akte v médiách sa môže dosahovať priamym alebo nepriamym spôsobom. 

Nepriama pozvánka pre fyzicky neprítomného prijímateľa vstúpiť do dialógu sa metaforicky vy-

siela už na základe samotnej pozície moderátora, ktorý pomyselne zastupuje rozptýlené publikum. 

Jeho funkciou je tak v mene poslucháča vypovedať redaktorovi spravodajstva otázky (niekedy aj „že-

lané“ očakávania či subjektívne odhady), čo naznačuje istý predpoklad poznania potrieb publika zo 

strany média, a tiež to, že komunikanti sú si vzájomne blízki. 

 

                                                      
32

 Deklarovanie tohto javu možno preukázať napríklad na pozadí výpovede moderátora v ukážke č. 2 – Poďme 

poďme sa baviť o počasí. Výraz baviť sa označuje Krátky slovník slovenského jazyka (Kačala – Pisárčiková – 

Považaj, 2003) ako expresívny tvar, ktorý vyjadruje „veselo sa zabávať“. Daná charakteristika tak priamo pou-

kazuje na neformálny charakter predpovede, ako aj na komunikačný zámer mediálnych tvorcov. 
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Ukážka č. 5 – [18. 1. 2014; 14.30] 

M1: Tomáš Škarba už nie ale Pali Vrbičan. Počúvaj! 14.32 daj nejaké info o počasí! 

R: Čaute páni pozdravujem všetkých. No do večera bude oblačno až zamračené tak ako je teraz miestami sa 

objaví slabý dážď najmä na východe. Na horách môže mierne posnežiť a zajtra opäť oblačno ako sme počuli 

teplotný vrchol neuveriteľných plus štrnásť stupňov až sa mi to nechce veriť.  

M2: Fantastické! 

 

Ukážka č. 6 – [10. 6. 2016; 8.20] 

M1: Prezraď dnešné počasie! To zjednocuje. 

R: Počasie spája (so smiechom). 

 

Komunikačná a zároveň sociálna blízkosť sa medzi vysielateľom (ako aj medzi vysielateľmi na-

vzájom) a prijímateľom predpovede dosahuje využívaním direktívnych a operatívnych vyjadrení 

(napr. výzvy, otázky), ktorými sa predpoveď funkčne dialogizuje. V poradí piatom úryvku daný jav 

zaznamenávame na pozadí apelatívnej výzvy Počúvaj!, ktorú moderátor (z moderátorskej dvojice) 

adresuje redaktorovi počasia a naliehavosť svojho vyjadrenia, čo možno prisúdiť aj snahe posilniť 

dôležitosť témy a sprostredkovaných informácií, podčiarkuje neformálnym zvolaním – Daj nejaké 

info o počasí! Rovnako v ukážke č. 6 moderátor kontaktuje spravodajcu výzvou Prezraď dnešné po-

časie! Využívanie operatívnych konštrukcií zároveň slúži na upútanie pozornosti príjemcu. 

Ďalšími kontaktovými prostriedkami dialogizujúcimi celkovú predpoveď sú deiktické prostriedky, 

ako oslovenia, kontaktové častice či striedanie konverzačných osôb (1. a 2. osoba sg., pl.), ktoré sa 

uplatňujú v reči tvorcov predpovedných vstupov. Ukážky č. 5 a 6 sa realizujú bez konkrétneho oslo-

venia redaktora, oslovenie zastupujú direktívne formulácie na základe využitia imperatívnych tvarov 

slovies v 2. os. sg. (so zameraním sa na zámennú osobu ty) – Daj!; Prezraď!.  

Keď sa vrátime k ukážke č. 3, badáme, že moderátor oslovuje redaktora správ priamo, bez zdvori-

lostných vyjadrení. Jednoznačná apelácia Tomáš! (vyjadrená rodným menom) je pre redaktora, ale do 

istej miery aj pre poslucháča signálom, že má na výzvu aktívne (a okamžite) reagovať. Spoločným 

znakom uvádzacích vyjadrení moderátora, ktorými (s priamym alebo bez priameho oslovenia) vyzýva 

redaktora k činnosti, je forma tykania, ktorou sa štylizuje sociálny rozmer interakcie, a tiež spôsob, 

akým percipient danú komunikačnú situáciu vníma a interpretuje. Potvrdením prístupného až priateľ-

ského komunikačného rámca je subjektívne vyjadrenie moderátora Fantastické! (ukážka č. 5) s vyso-

kým emocionálnym príznakom, neformálny výraz baviť sa o počasí (ukážka č. 2) alebo familiárny 

pozdrav čauko (ukážka č. 5) zo strany redaktora adresovaný moderátorom vysielania. 

Naznačili sme, ako počas predpovede vzájomne kooperujú jej tvorcovia (moderátor/i s redaktorom 

správ), následne poukážeme na spôsob realizácie spravodajského textu o počasí vo vzťahu 

k cieľovému publiku. 

V ukážke (č. 3) sa moderátor uplatnením operatívneho vyjadrenia Poďme sa pozrieť  indentifikuje 

s poslucháčmi a využíva na to tvar v 1. os. pl. (slovesnú osobu – poďme; na jej pozadí vieme „odčí-

tať“ zjednocujúce zámenné vyjadrenie my), prostredníctvom ktorého nepriamo aktivizuje účasť po-

slucháča na komunikačnom akte. Ide o verbálnu referenciu vyjadrenú sociálnou deixou (sociálnou 

preto, lebo sa na jej pozadí prezentuje sociálny rozmer komunikácie)
33

, ktorá je indikátorom skutoč-

nosti, že moderátor pri uvádzaní predpovede vo vedomí počíta aj s fyzicky neprítomným príjemcom, 

a sprostredkovane ho tak pozýva zapojiť sa do dialógu.  

Vo vybraných ukážkach vidíme, že prijímateľa predpovede kontaktuje tiež redaktor spravodajstva, 

keď na nadviazanie komunikačného „spojenia“ využíva nominálnu personálnu referenciu
34

 – Prudko 

závidím východniarom! (ukážka č. 4); pozdravujem všetkých  (ukážka č. 5). Uvedenými vyjadreniami 

tak odkazuje na poslucháčov, ktorí sa podieľajú na výslednej podobe komunikačného aktu, čím sa 

reflektuje mediálny predpoklad o všadeprítomnom a permanentne zúčastnenom publiku na mediálne 

šírených komunikátoch.  

Doposiaľ sme uviedli, akými rôznymi spôsobmi sa realizuje sprítomnenie poslucháča na predpo-

vedi počasia nepriamou formou. V rozhlasovom prostredí, čo sa dominantne javí najmä v súčasnosti, 

                                                      
33

 Bližšie o chápaní personálnej referencie, verbálnej referencie a sociálnej deixy pozri Slančová – Slančová, 2010. 
34

 Tamtiež. 
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sa však stále viac uplatňuje priama apelácia (pomocou adresného oslovenia) smerom k príjemcovi 

vysielania. Máme na mysli interaktívne vplyvy a tendencie mediálnej tvorby, ktoré sa odrážajú vo 

výbere jazykových prostriedkov, ale aj na pozadí nových foriem komunikácie, a tým aj nových mož-

ností pre poslucháča ako sa aktívne zapojiť a podieľať na vysielaní. 

Pojem interaktívneho média pochádza z latinského slova interactive, čo znamená „dialogický“ 

alebo „vzájomne pôsobiaci“. Pri vymedzení predpovede počasia ako kontaktového typu programu 

vychádzame zo skutočnosti, že „pôsobením interaktívnych obsahov v elektronických médiách dochá-

dza k posilňovaniu dialogických foriem komunikácie“ (Rusnák, 2010, s. 144), čo je hlavným záme-

rom mediálnych tvorcov pri prezentácii spravodajstva o počasí. „Z hľadiska kontaktovosti je oslove-

nie impulzom vo vzťahu k adresátovi a zároveň jeho identifikáciou“ (Slančová – Slančová, 2010, s. 

513 – 514). 
 

Ukážka č. 7 – [18. 2. 2014; 9.30] 

R: Dokonca tu mám aj pranostiku a veľmi si s ňou neviem poradiť možno budem potrebovať pomoc... 

R: Ak žaby už kŕkajú tak nám dajte vedieť! 

 

Daná ukážka deklaruje operatívny rozmer výpovede, v ktorej sa na princípe striedania výrazovej 

kategórie subjektívnosti – (ja) budem potrebovať pomoc a sociatívnosti – a sociatívnosti
35

 (vy) nám 

dajte vedieť – manifestuje redaktorský zámer čo najefektívnejším spôsobom kontaktovať svojho po-

slucháča, a zvýšiť tak jeho záujem o daný typ spravodajského programu. Striedaním konverzačných 

osôb sa zároveň deklaruje dialogickosť komunikácie. Jednoznačnou dialogickou výpoveďou je pria-

ma apelatívna výzva redaktora – dajte nám vedieť! – ktorou naliehavo vyzýva poslucháča k reakcii, 

napr. v podobe sms správy či telefonátu.  

Účinná platnosť tohto komunikačného postupu sa prejavuje následným vyjadrením moderátora, 

ktorý (už mimo spravodajského bloku) informuje o prijatej spätnej väzbe zo strany publika. Jeho pre-

hovor tak plní funkciu intertextového odkazu, ktorého cieľom je pozitívne uzatvoriť apelatívnu ko-

munikačnú situáciu. Navodený dialogický akt medzi sprostredkovanými komunikantmi moderátor 

vyhodnocuje ako úspešný, dokonca aktivitu poslucháča aj „náležite“ pochváli, čím mu prejavuje úctu 

– tu sa zároveň zo strany média prejavuje identifikácia príjemcu ako dôležitého „článku“ predpoved-

nej relácie, podmieňujúceho jej výslednú podobu: 
 

Ukážka č. 8 – [18. 2. 2014; 11.00] 

M: Tomáš Škarba dnes spomínal takú žabaciu pranostiku a už mám aj od vás echo vy ste naši najlepší in-

formátori tak už mi je jasné že v Sečovskej Polianke žaby nekŕkajú zatiaľ. Ale vraj nám dáte vedieť keby 

náhodou niečo. 

 
Ukážka č. 9 – [8. 4. 2016; 14.30] 

R: Prudko závidím východniarom! 

M: Áno už posielajú aj fotky. 

M: Všetko vieme vďaka vám! 

 

V prvom rade je v ukážke č. 8 príznakové využitie privlastňovacieho zámena naši, ktoré posluchá-

ča na jednej strane charakterizuje ako nášho (rodinného či blízkeho) účastníka komunikácie a na stra-

ne druhej ho diferencuje od iných „cudzích“ či neznámych poslucháčov. Je však zrejmé, že každý 

percipient, ktorý v aktuálnom čase počúva vysielanie rádia, je tým  najlepším informátorom – bez 

ohľadu na to, či sa aktívne zapojil do komunikácie a reagoval na výzvu moderátora zaslaním smsky – 

naznačuje to všeobecný a združujúci výraz vy (priame oslovenie). Príznakovosť sa tiež prejavuje vyu-

žitím výrazu najlepší, keďže vzhľadom na absolútnosť vyjadrenia vyplývajúceho z jeho tvaru sa po-

slucháčom prisudzuje určitá známka kvality, čím opäť prebieha identifikácia príjemcu. Daná situácia 

sa javí aj v deviatej ukážke, kde je moderátor poslucháčovi vďační – všetko vieme vďaka vám – 

a týmto spôsobom mu vyjadruje spolupatričnosť. 

                                                      
35

 O výrazovej koncepcii štýlu a jednotlivých výrazových kategóriách (subjektívnosť – sociatívnosť) porov. Miko 

– Popovič, 1978. 
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Výpoveď moderátora sa (ukážka č. 8) ďalej uzatvára opisným, nepriamym spôsobom kontaktova-

nia príjemcu – vraj nám dáte vedieť keby niečo – naďalej však počíta s jeho spoluprácou. 

Na podobnom princípe sa budujú aj nasledujúce ukážky z vysielania správ o počasí Rádia Expres: 
 

Ukážka č. 10 – [8. 4. 2016; 12.30] 

M: Ak ste na východe pridajte fotku vášho pohľadu z okna my to potrebujeme vidieť! (so smiechom). 

 

Ukážka č. 11 – [21. 4. 2016; 16.30] 

M1: Na celom Slovensku devätnásť stupňov. 

M2: A ak to chcete poprieť tak nám pošlite fotku lebo neveríme. 

M2: Poď! (výzva redaktorovi počasia) 

R: (uvedie predpoveď) 

 

D. McQuail (1999, s. 47) uvádza, že „interaktívnejšie sú tie médiá, ktoré dovoľujú priebežný, zá-

merný výber a reakciu zo strany užívateľov“. V ukážke č. 10 využitím slovesnej osoby v 2. os. pl. – 

pridajte fotku – moderátor vysielania v mene mediálneho kolektívu priamo apeluje na činnosť poslu-

cháča a naliehavým vyjadrením – my to potrebujeme vidieť – mu komunikačne zdanlivo nedáva na 

výber. V poslednej ukážke volí moderátor mierne provokujúcu výzvu – ak to chcete poprieť tak nám 

pošlite fotku lebo neveríme – čím ponecháva škálu možných reakcií otvorenú a konečný výber adek-

vátneho konania necháva na príjemcovi. V obidvoch prípadoch však mediálni tvorcovia s jeho parti-

cipáciou rátajú.  

 

6 Záver alebo „ve dvou se to táhne lépe“ 

Dialogicky štruktúrované správy o počasí sú v rozhlasovom vysielaní konštantným javom, my 

však na takto realizovanú predpoveď nazeráme ako na príznakovú, napriek tomu, že v súčasnosti už 

danú príznakovosť z dôvodu „všadeprítomného“ spolumoderovania správ o počasí v rozhlasovom 

prostredí nevnímame. To, že dialogicky rámcovaná predpoveď v médiách na publikum pôsobí priro-

dzene, pripisujeme istej účelovosti zo strany médií, keďže prostredníctvom osoby moderátora ako 

„uvádzača“ správ o počasí sa sprítomňuje aj osoba prijímateľa, ktorý má tak na komunikačnom akte 

hoci sprostredkovanú, ale aktívnu účasť. 

Hlavným cieľom spravodajskej predpovede, ktorá sa realizuje v špecifickej dialogickej podobe, je 

posilniť spoluprežívanie prezentovanej skutočnosti, v tom spočíva zásadná rekonštrukcia mediálne 

šírených komunikátov o počasí – prezentácia počasia je na strane médií, reprezentácia sa však dotýka 

všetkých „zainteresovaných“. Cieľom mediálnych tvorcov je preto podnietiť prežívanie toho, čo je 

v počasí aktuálne, hoci každý z komunikantov na inom mieste, ale „vedomím“ spolu. Z toho dôvodu 

sa možno domnievať, že sa v dialógoch o počasí na sprítomnenie poslucháča funkčne využíva sym-

biotický plurál, ktorý jednoducho zjednocuje očakávania na oboch stranách komunikačného kanála 

a s ním aj danú formu prežívania.  

Priamymi apeláciami lemovanými silnejúcim trendom interaktivity v médiách je zámerom vyzvať 

príjemcu ku konaniu, aby spolukomunikoval, spolutvoril predpoveď v jednotnej identifikujúcej línii, a 

tým prijal to, čo je médiami prezentované, za svoje vlastné. A ako sa zdá, naplnenie vopred určených 

zámerov možno účinne dosiahnuť na pozadí médiami štylizovaných dialógov o počasí, v ktorých je 

dôležitý práve ich sociálny rozmer ponúkajúci možnosť vytvoriť s cieľovým poslucháčom vzájomný 

(dlhotrvajúci) vzťah. 
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