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1 Úvodné vhadzovanie 

Niet pochýb o tom, že každoročne prebiehajúce majstrovstvá sveta v hokeji sú na Slovensku veľ-

kolepou udalosťou. Pre fanúšikov populárneho športu majú kvalifikačné zápasy slovenského tímu 

osobitnú hodnotu, ktorá sa, dnes už prirodzene, upevňuje prostredníctvom mediálneho spracovania. 

Priamy televízny prenos vysielaný v médiách rozširuje kvalitatívnu platnosť majstrovského športu a 

z pôvodne izolovaného prežívania hokeja v pohodlí domova sa radostné očakávanie gólového úspe-

chu presúva na kolektívnu rovinu s celospoločenskou, celoslovenskou a zároveň, vychádzajúc 

z globálneho dosahu televízneho programu, aj celosvetovou pôsobnosťou. Mediálny hokejový prenos 

tak v duchu Flusserovej „globálnej dediny“1 nadobúda „všeobjímajúci“ charakter, čím sa udalosť 

s prívlastkom veľká mení na mediálne veľkolepú.2 

Uvažovanie o televíznych hokejových prenosoch ako o globálnych „hokejových objatiach“ nie je 

náhodné. Od prvých priamych športových stretnutí v slovenskom mediálnom prostredí až k súčasnej 

podobe reprezentačných zápasov v ľadovom hokeji ubehlo vyše polstoročia a štruktúra vysielacieho 

plánu médií v súvislosti so športom sa veľmi nápadne približuje mcluhanovským teóriám či skôr 

predzvestiam toho, ako budú dnešné hokejové zápasy vyzerať, resp., a čo je rozhodujúcejšie, demon-

štrujú posolstvo o tom, akým zmyslom budeme na ne z pohľadu percipienta nazerať.  

Po rozhlasových začiatkoch priamych prenosov zo športového vysielania, v priebehu ktorých pod-

ľa kanadského filozofa médií M. McLuhana (1991) dominovala éra sluchu, sa v roku 1955 uskutočnil 

prvý priamy televízny prenos v histórii Československej televízie – išlo o hokejový zápas medzi vte-

dajším tímom Československa a Švédskom (Rusnák 2010c). S prvenstvom priameho televízneho 

vysielania sa neskôr, v roku 1970, opäť spája športová udalosť. Živý prenos z majstrovstiev sveta 

v klasickom lyžovaní prebiehajúci vo Vysokých Tatrách sa stal významným míľnikom televízneho 

vysielania vo farebnom rozlíšení (tamtiež).  

Dnes sa na „spestrenie“ hokejových prenosov využívajú iné farby spektra, ktoré možno interpreto-

vať ako výsledok kooperácie dramatickej hry, športového obrazu, komentátorského slova 

v komentátorskej interakcii a množstva vymenených emócií za tretinu na oboch stranách komunikač-

ného kanála. 

 

2 Od mediálnej optiky k mediálnej haptike 

                                                      
1
 O chápaní „globalizácie“ a tzv. amfiteátrového komunikačného diskurzu v kontexte mediálneho športového pre-

nosu porov. Flusser 2002, s. 21 – 22. 
2
 „Čoraz častejšie sa dnes pripomína, že medializovaná športová udalosť je dôležitou súčasťou postupnej globali-

zácie kultúry“ (Whannel 1985, s. 58, in Rusnák 2010b). 
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Počas vizuálneho obdobia médií, ako sa slovami spomínaného mediológa označuje zlatý vek tele-

vízie, všetko, čo bolo pre prijímateľa v médiách dôležité, bolo možné dekódovať zrakom. Nástup 

nových médií, internetová revolúcia a technologický pokrok však priniesli zmeny a tie sa prejavili 

nielen v televíznej tvorbe, ale aj v spôsobe zobrazovania televízneho športu a živých hokejových pre-

nosov. Zmenil sa aj divák, čo podnietilo tvorcov k tomu, že dnešné časy televízneho vysielania pre-

kračujú symbioticky fungujúci rámec počutého a videného a zameriavajú sa na to, čo je možné vní-

mať za jeho hranicami – za hranicami obrazu a zvuku. Známe príslovie Zíde z očí, zíde z mysle 

v súvislosti s mediálnym športom a  priamym športovým mediálnym prenosom prekonáva svoj krát-

kodobý potenciál a trvácnosť „farebného“ hokejového zážitku v mysliach divákov sa dosahuje mož-

nosťou hromadného emocionálneho prežitia. Danú skutočnosť, mcluhanovsko-šalamúnsky predpove-

dané, ilustruje nástup nového obdobia médií, tzv. mediálnej haptiky, ktorá vymedzuje 21. storočie 

v médiách schopnosťou cítiť, verejne prejaviť a precítiť emócie cez obrazovky priamo do domácností.  

Hmat ako ďalší a ústredný zmyslový orgán rezonujúci v časoch aktuálnej mediálnej doby, ktorý 

nastupuje po ére sluchu a zraku, prekračuje možnosti mediálnej komunikácie vyznačujúcej sa asymet-

rickým charakterom a nepriamy kontakt medzi vysielateľom a príjemcom nahrádza emocionálnym 

dotykom. Ako poznamenáva J. Rusnák, „dotykovosť v tomto prípade možno interpretovať nie fyzic-

ky, telesne, ale skôr virtuálne, ako dotyk médiami a cez médiá“ (Rusnák 2010a). Počas priamych me-

diálnych prenosov reprezentačných zápasov slovenského hokejového tímu sa odovzdáva komplexná 

vnemová informácia, na ktorej percepcii sa prostredníctvom slova, obrazu a zvuku podieľajú viaceré 

zmysly súčasne, čím predlžujú účinok prezentovaného. Metaforicky povedané, dôraz sa v športovom 

prenose kladie na pridané hodnoty, ktoré vznikajú ako vedľajší „produkt“ komunikačnej interakcie 

prebiehajúcej na troch úrovniach hra – komentátor (spolukomentátor) – divák a sú pri akejkoľvek 

interakčnej „výmene“ jej neodmysliteľnou súčasťou. Možno ich však len vnímať, resp. emocionálne 

nahmatať.3  

V takomto zmysle by sa dalo uvažovať o emocionálnosti (emocionalite) ako o komunikačnej kva-

lite.4 Prítomnosť emócií, ktoré vyplývajú z charakteru hokejovej hry, komentátorského rečového pre-

javu a mediálne stvárneného obrazu a ktoré možno z hľadiska vymedzených rovín nazerania na hoke-

jový prenos pozorovať a ďalej interpretovať, naznačujú cestu efektívnosti v tomto špecifickom me-

diálnom prostredí: nie, čo počujem, ale čo mi ostane v ušiach, nie to, čo vidím, ale čo pocítim, keď oči 

zavriem, niečo, čo sa ma dotkne – to je dôležité. 

 

3 Emócie a emocionálne vyjadrenie v priamom televíznom hokejovom prenose 

J. Findra pri uvažovaní o súvislostiach medzi jazykom, rečou a človekom a o vzťahu, ktorý sa na 

týchto troch rovinách manifestuje, naznačuje, že „jazyk je dostatočne pripravený na to, aby sa za po-

moci jazykového materiálu v priestoroch diferencovaných textov v celej zložitosti a v najjemnejších 

odtienkoch premietol emocionálny a intelektuálny svet moderného človeka“ (Findra 2006, s. 26).5 J. 

Rusnák už v kontexte médií ďalej naznačuje, že „užitočnosť správy pre život modernej spoločnosti sa 

čoraz viac skenuje podľa toho, aký koeficient štandardizovaných emocionálnych veličín (nazvime ich 

emomémami) v sebe skrýva“ (Rusnák 2010b).  

                                                      
3
 J. Rusnák sa v tejto súvislosti zamýšľa nad jednotkami emocionálnej kvality, ktoré „umožňujú premieňať sku-

točnú realitu na realitu mediálnu ako tovar“ (Rusnák 2010c, s. 240), čo poukazuje na trendy komercializácie či komo-

difikácie v mediálnom prostredí. 
4
 Pri interpretácii emocionálnosti, resp. emocionality vychádzame z výrazovej koncepcie štýlu F. Mika a z charak-

teristiky jednotlivých výrazových kvalít, na pozadí ktorej sa emocionalita chápe ako „najvyšší stupeň subjektívnosti 

výrazu spočívajúci vo vyjadrení citov v reči“ (Miko – Popovič 1978, s. 169). O emocionalite sa zmieňuje aj Ľ. Ples-

ník, danú výrazovú kvalitu vníma ako bezprostredne spätú s expresívnosťou, keďže podľa jeho slov je „emocionál-

nosť podriadená expresívnosti“ (Plesník a kol. 2011, s. 56). 
5
 V komunikácii, aj tej mediálnej, sú prítomné intelektuálne aj emocionálne zložky, čo súvisí s osobou tvorcu, 

resp. vysielateľa. „Racionalita a emocionalita bývajú v komunikácii prepojené“ (Kaderka 2010, s. 83), možno tak 

uvažovať len o dominancii jednej z nich, teda o tom, ktorá zložka v aktuálnom texte prevláda, je postavená do popre-

dia. Vyplýva to aj z kognitívneho pohľadu na jazyk a komunikáciu, keďže „jazyk je nielen prostriedkom komuniká-

cie, ale aj prostriedkom poznávania“ (Findra 2013, s. 14). Spätosť emocionálneho a kognitívneho výstižne opisuje F. 

Daneš, podľa ktorého „emócie ovplyvňujú poznanie (interferujú na všetkých úrovniach kognitívnych procesov) 

a poznanie vyvoláva emócie“ (Daneš 1987, s. 25). 
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Vychádzajúc z uvedeného je jazyk pre človeka centrom implikujúcim v sebe vonkajšie 

s vnútorným – zhmotňuje jeho vlastné vnútro vo svete,6 ktoré, ak sa má prejaviť, musí byť vyjadrené 

v reči, konkrétnymi jazykovými a nejazykovými prostriedkami v konkrétnej komunikačnej situácii. 

Vo vzťahu k verejnému mediálnemu svetu vytvárajúcemu sa na pomedzí komunikačných pólov expe-

dient – percipient je mediálny jazyk prostriedkom na stretnutie dvoch vnútorných svetov, ktorých, 

skrz haptiku, „priamy“ kontakt podmieňuje úspešnosť sprostredkovanej komunikácie.7 Danú skutoč-

nosť opisuje J. Dolník: „Účinok sa dosahuje tým, že recipient vyjadrovanému vnútornému svetu ro-

zumie: na prežívaný svet reaguje prežívaním“ (Orgoňová – Dolník 2010, s. 180). 

Práve v rámci priameho hokejového prenosu a statusu športového komentátora možno uvažovať 

o tejto vnútornej spätosti vypovedaného a prežívaného, ktoré sa vzťahuje na konkrétneho jedinca 

a špecifikuje médiami rámcované komunikačné prostredie.8 Rečové vyjadrenie v médiách sa realizuje 

prostredníctvom niekoho, kto sa plne podieľa na výslednej podobe komunikácie a cez ktorého sa slo-

vami J. Findru (2006, s. 60) „lomia lúče“ základných komunikačných (štýlotvorných) činiteľov tvo-

riacich objektívne hľadisko komunikácie, akými sú „funkcia prejavu, forma prejavu, prostredie 

a adresát“ (Findra 2013, s. 244). Tým „niekým“ je autor ako vysielateľ, tvorca či používateľ jazyko-

vého prejavu, ktorý predstavuje vnútorný, subjektívny potenciál aktuálneho textu.  

„Zlomovým“ štylistickým faktorom v kontexte športovo-mediálnej komunikácie a konkrétne v 

priestore komentátorskej interakcie, ktorú chápeme ako interakčný proces hra – komentátor (spolu-

komentátor) – divák,9 je komentátor vo funkcii tvorcu sprievodného textu dotvárajúceho významové 

pozadie pre cieľového príjemcu. J. Mergeš uvažuje o komentovaní ako o „procese v rámci špecifickej 

komunikačnej situácie,10 počas ktorej vzniká komentátorský text ako výsledok z mnohých pohľadov 

asymetrickej komunikácie medzi profesionálnym komentátorom a televíznym divákom“ (Mergeš 

2013, s. 4).   

 

3.1 Športový komentátor a divák 

                                                      
6
 Ako uvádza J. Dolník, „jazyk v sebe implikuje istú ‚zhmotňujúcu‘ silu, ktorá funguje na princípe stvárnenia sta-

vov podráždenia, ktoré my následne dokážeme interpretovať, vnímať a zároveň prežívať ako konkrétne, ‚zhmotnené‘ 

emócie“ (Dolník 2010, s. 78; kurzíva J. K.). 
7
 M. McLuhan (1991) už v názve svojej knihy Understanding Media: Extension of Man naznačuje podstatu vlast-

ného chápania mediálnej pôsobnosti, keď hovorí o schopnosti médií predĺžiť ľudské zmysly. Vychádzajúc 

z uvedeného je prostredníctvom zmyslovej skúsenosti (v tomto prípade hmatovej skúsenosti) človeka – percipienta  

možné „dočiahnuť“ cez obrazovku až na miesto konkrétnej realizácie mediálnej komunikácie. V komunikačnom akte 

je tak možné nastoliť komunikačnú „blízkosť“, čo podmieňuje obojstrannú spoluúčasť komunikantov a sprítomnenie 

sprostredkovaného diváka na komunikačnom akte. 
8
 „Športová komunikačná sféra vytvára rámec pre rôznorodé typy komunikačných situácií (je v istom slova zmysle 

ich abstrakciou), v ktorých dochádza k realizácii komunikačných aktov [...], tvorí interakčné kontinuum s ďalšími 

komunikačnými sférami...“ (Slančová – Slančová 2014, s. 9; kurzíva J. K.). Zásadnou komunikačnou sférou, s ktorou 

tvorí šport „pár“, je mediálna sféra. J. Mergeš (2013) naznačuje splynutie týchto dvoch komunikačných rámcov, keď 

sa zmieňuje o mediálnom športe ako o jednom, spoločne fungujúcom celku. Potom musíme uvažovať nie o športovej, 

ale o športovo-mediálnej komunikačnej sfére a v rámci nej o športovo-mediálnej komunikačnej situácii, ktorej súčas-

ťou je špecifický typ komunikačného aktu – priamy televízny hokejový prenos.  
9
 Pri pracovaní s pojmom komentátorská interakcia vychádzame z chápania verbálnej interakcie, ktorá je podľa D. 

Slančovej „súčasťou sociálnej interakcie a je vnútorne spojená s verbálnou komunikáciou“ (Slančová 2003, s. 117). J. 

Janoušek dané nazeranie bližšie ozrejmuje a dodáva, že „pokud uvažujeme, čím je sprostředkováno sdílení významu, 

jsme v rámci komunikace; pokud uvažujeme, co sdělovaný význam sám sprostředkovává, jsme v rámci interakce“ 

(Janoušek 1988, in Slančová 2003, s. 117). Podstatu verbálnej interakcie tak môžeme charakterizovať „vzájomným 

pôsobením ľudí prostredníctvom jazyka“ (Slančová 2003, s. 117). Práve predstava vzájomnosti a vzájomného pôsobe-

nia je pre výskum emócií v športovo-mediálnom kontexte východisková. 
10

 Prikláňame sa k tvrdeniu J. Kořenského, ktorý komunikačnú situáciu interpretuje ako „jedinečnú 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 priebe-

hu a ďalšie zložky spoločenskej situácie“ (Kořenský a kol. 1999, s. 132). Ak uvažujeme o komunikačnej situácii, 

zároveň máme na mysli aj sociálnu situáciu, keďže na pozadí priameho hokejového prenosu počas komentátorskej 

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

tvom komunikácie (porov. Slančová – Slančová 2012, s. 181). 



SEKCIA MEDIÁLNYCH ŠTÚDIÍ 

 

17 

Podstatnou črtou rečového prejavu športového komentátora je práve jeho vnútorná spätosť s hrou, 

ktorá je ústrednou zložkou komentátorskej interakcie11 ako takej. Komentátor na priebeh hokejového 

zápasu nenazerá zvonku, ale vstupuje priamo do „ohniska“ jeho realizácie. V tom spočíva sila jazyka, 

o ktorej hovorí J. Dolník (porov. pozn. č. 6), pričom J. Findra (2006) na silu jazyka nazerá z pohľadu 

jeho používateľa, ktorý túto silu oživuje a ďalej „živí“ svojimi autorskými ambíciami „získať adresá-

ta, presvedčiť ho, že kontext, v rámci ktorého analyzovaný jav interpretuje, je adekvátny [...], preto 

siaha po takých jazykových prostriedkoch, ktoré zasahujú nielen rozum, ale aj cit adresáta“ (Findra 

2006, s. 94).  

J. Mergeš uvádza, že „komentátor môže dotvárať iba vnímanie objektívnej reality, a to využívaním 

rôznorodých jazykových prostriedkov” (Mergeš 2013, s. 37). V danom chápaní by sme mohli komen-

tátora športového prenosu označiť za „oživovateľa“ emocionálnej potencie jazykového vyjadrenia, 

ktorý aktivizuje schopnosť prežiť tieto zhmotnené emócie v konkrétnom, aktuálnom texte. O účinnos-

ti tejto mediálnej intencie v komunikácii športu možno uvažovať na pozadí vyjadrenia, že „médium 

a publikum zdieľajú to, čo je im spoločné“ (Jirák – Kӧpplová 2003, s. 117).  

Zásadným prvkom, ktorý je spoločný pre publikum a vysielateľa v úlohe športového komentátora, 

je práve kultúrny potenciál športu a špeciálne hokeja ako takého. V mediálnom kontexte môže športo-

vý televízny prenos „vyvolať v spoločnosti také pocity ako  máloktorý iný program (oslava, reálne 

emócie, zomknutie národa)“ (Bellamy 2006, in Mergeš 2013, s. 23). Práve národnostný rozmer hoke-

jového prenosu na obrazovkách televízie podmieňuje kolektívne prežívanie už nie mediálneho športo-

vého prenosu, ale mediálnej udalosti s prívlastkom veľkolepá, ako naznačujeme v úvode, s čím sa 

spájajú aj „veľkolepé“ emócie, resp. ich veľkolepá mediálna prezentácia.12  

V koncepte individuálnej výpovede športového komentátora sa odrážajú kultúrne hodnoty, ktorých 

„vyznávačom“ je celý slovenský národ – samozrejme za predpokladu, že minimálne aspoň v čase 

konania hokejových majstrovstiev je konkrétny jedinec sledovateľom televízneho hokejového preno-

su. Rovnako však môže platiť zásada, že prostredníctvom komentátorskej interakcie, počas ktorej 

prebieha emocionálna výmena aktuálnych „prežitkov“ vyplývajúcich zo situácie, sa nastoľujú nové 

hodnoty a tie možno do vedomia prijímateľa vpísať práve prostredníctvom upevňovania emotívne 

„podfarbenej“ kolektívnej súdržnosti a vytvárania obrazu jednotného hokejového národa. Danú sku-

točnosť rámcuje vyjadrením o športe v médiách J. Mergeš, ktorý podľa jeho slov „už nie je len pred-

metom komunikácie medzi expedientom a recipientom, ale sa stal recipročným komplexom formujú-

cim spoločensko-kultúrny priestor“ (Mergeš 2013, s. 21). 

 

3.2 Športový komentár a priamy športový prenos 

Z hľadiska pragmalingvistického prístupu13 sa v príspevku zameriavame na rečovú interakciu ko-

mentátora, ktorá sa realizuje v jednotlivých komunikačných rovinách – komentátor a hra; komentátor 

a televízny divák; komentátor a spolukomentátor.14 Rečový prejav komentátora ako súčasť performa-

tívnej komunikačnej situácie priameho hokejového prenosu hodnotíme ako samostatný žánrový útvar 

vymedzený špecifickými vlastnosťami, ktorý sa svojím charakterom najviac približuje televíznemu 

komentáru.15 

                                                      
11

 Pozri poznámku č. 9. 
12

 „Pomocou posilňovania emocionálnych väzieb medzi komunikantmi totiž jazyk médií reprodukuje nielen kultu-

rologický základ určitej society upevňujúci vedomie, že emotívne prežívanie sveta tvorí súčasť akejkoľvek ľudskej 

činnosti, ale nastoľuje tiež spoločnú interakčnú rovinu, v rámci ktorej médium vstupuje do osobnej zóny prijímateľa a 

dosahuje tak vopred vytýčené komunikačné ciele.“ (Klingová 2016, s. 156). 
13

 Pragmalingvistika ako vedná disciplína reprezentuje „oblasť skúmajúcu najrôznejšie aspekty používania jazy-

ka“ (Müllerová 1982, s. 67). Ako ďalej uvádza O. Müllerová, vymedzenie pragmalingvistiky je veľmi široké 

a rámcové, keďže sa snaží odpovedať na otázky týkajúce sa toho, „čo spôsobuje, že si ľudia navzájom rozumejú, ako 

sa pomocou jazyka vzájomne ovplyvňujú a pod.“ (tamtiež, s. 67). 
14

 Súčasná podoba komentátorského aktu je realizovaná prostredníctvom dvojice komunikantov, ktorú tvorí profe-

sionálny športový komentátor (v úlohe hlavného komentátora) a spolukomentátor (v úlohe hosťa), väčšinou ide o 

zaslúžilého športovca v slovenskom hokejovom prostredí. 
15

 V Textoch elektronických médií je televízny komentár vymedzený ako „jeden zo základných analytických žán-

rov v elektronických médiách. Pričleňuje sa k publicistike racionálneho typu, ktorej cieľom je vysvetliť a zhodnotiť 

aktuálny jav či problém, zaujať k nemu hodnotiace stanovisko a získať diváka pre konkrétny názor“ (Rusnák a kol. 
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J. Findra zdôrazňuje, že komentár ako žáner „ráta s pragmatickými možnosťami jazyka, kde sa au-

tor neskrýva za gnómickým a neutrálnym výrazom, ale vstupuje priamo do textu so svojím postojom 

a hodnotením. A netají sa ani tým, že o správnosti svojho postoja a hodnotenia chce presvedčiť aj 

adresáta“ (Findra 2006, s. 92). Vedomie pragmatickej roviny komunikácie umožňuje komentátorovi 

nielen osobnú, resp. zosobnenú účasť na prenose, čo je prvým predpokladom na podávanie mediálne-

ho dotyku ďalej, smerom k divákom. Vedúcemu komentátorského slova súčasne otvára priestor na 

hodnotiace, emocionálne zafarbené výrazy, „tzv. pragmémy“ (Findra 2006), „emomémy“ (Rusnák 

2010d) či emovnemy,16 ako by sme ich mohli obrazne pomenovať, ktoré napĺňajú charakter reportáž-

nych priamych prenosov v hokeji. 

Podstata uvedeného chápania spočíva v tom, že na pozadí jednotiek nazvaných emovnemy sa ma-

nifestuje haptickosť či dotykovosť vytváraná a posilňovaná mediálnym slovom. Hokejový prenos 

a jednotlivé zmeny vo vývoji hry predstavujú „vonkajší popud“, ktorý sa prepája s vnútorným „popu-

dom“ komentátora, čo sa ako výsledná reakcia zachytáva v jeho rečovom prejave. Do komentátorskej 

interakcie však vstupuje aj divák, ktorý do danej situácie prináša vlastný postoj a súčasne reaguje na 

aktuálnu hru, ako aj na metaobraz17 vytváraný športovým komentátorom. Zo strany prijímateľa tak 

hovoríme o zrakovom či sluchovom vneme ako o primárnych vnemoch, nevyhnutných pre vznik 

emocionálneho vnemu, ktorý je výsledkom „predĺženého“ vnímania (za hranicami videného 

a počutého, kam sa možno dostať jedine prostredníctvom emocionálneho „spojenia“) reprezentujúce-

ho komplexnú zmyslovú skúsenosť. Danú emocionálnu skúsenosť možno vnímať ako indikátor kvali-

ty komentátorskej interakcie, čo vplýva na celkovú účinnosť, resp. efektívnosť mediálneho textu.  

Priame televízne športové prenosy sa vyznačujú svojou jedinečnosťou a neopakovateľnosťou, no 

tiež aj pominuteľnosťou, ktorá vyplýva práve z ich charakteru live (naživo vysielaných) programov. 

Napriek tomu, že sa komentátor s divákom nestretávajú na tom istom mieste, sú „spolu“ v tom istom 

čase, „priamo v čase konania udalosti“ (Mergeš 2013, s. 21). Prostredníctvom televíznych hokejových 

prenosov sa divákom ponúka „možnosť simultánneho ‚prežitia‘ športového podujatia“ (tamtiež, s. 21) 

a nielen to, rozptýlené publikum môže okúsiť „fenomén okamžitého zážitku“ (tamtiež, s. 21). Dané 

posolstvo nepriamo kopíruje pominuteľný charakter emócií, s čím súvisí vlastnosť situačnosti, keďže 

emócie sú „podmienené momentálnymi okolnosťami alebo situáciou a so zmenou tejto situácie zani-

kajú alebo slabnú“ (Kubáni 2010, s. 101).  
Aj na pozadí uvedenej charakteristiky možno vnímať určitú spojitosť emocionálneho vyjadrenia 

a športu v obraze špecifickej komunikačnej situácie, akým je priamy televízny hokejový prenos. 

V priestore týchto dvoch „veličín“ sa otvára miesto na spoluprežívanie mediálne zobrazovanej reality. 

 

4 Športová hra ako mediálny text 

„Športový prenos sa vo svete dnešnej mediálnej prevádzky stáva čoraz intenzívnejšie textom, v 

ktorom dominuje napätie medzi vznešenosťou vysokého a všednosťou nízkeho ako fundamentálneho 

princípu karnevalovej hry“ (Rusnák 2010b). Danú definíciu o ďalšie roviny chápania športovej hry 

ako textu ďalej rozvíja K. Felix: „Športová informácia spočíva v hodnotovo-emočnom, akčnom, inte-

                                                                                                                                                                     
2010, s. 124). Hodnotiace stanovisko komentátora sa v špecifickej komunikačnej situácii obohacuje či „nadhodnocu-

je“ o emotívne prejavy s vyššou alebo nižšou mierou príznakovosti v reči komentátora, čo je z nášho pohľadu pod-

mienené realizáciou hokejového zápasu v limitovanom čase „tu a teraz“, ako aj kultúrnym rozmerom športu 

a majstrovstiev sveta v hokeji, ktorý sa prejavuje na pozadí (emóciami nabitého) komentátorského prejavu. 
16

 Pod pojmom pragméma J. Findra rozumie „jazykové prvky, pomocou ktorých autor vyjadruje svoj vzťah 

k obsahu jazykového prejavu a zároveň sa cez ne zacieľuje aj na adresáta“ (Findra 2006, s. 92). Výraz emoméma 

bližšie charakterizuje J. Rusnák. Ide o „komplexné súbory znakov komunikácie, v ktorých je najdôležitejšou infor-

mačnou hodnotou ich emotívna potencia“ (Rusnák 2010d, s. 145). V danom kontexte uvažujeme o tzv. emovnemoch 

ako o komplexe emocionálnych vnemov, ktoré sa uplatňujú v rečovom prejave komentátora a špecifikujú komentátor-

skú interakciu. Pri interpretácii daného pojmu vychádzame zo slovníkovej charakteristiky. Podľa Krátkeho slovníka 

slovenského jazyka emocionálny je výraz „vyvolávajúci alebo vyjadrujúci emócie, resp. výraz citový“ (Kačala – Pi-

sárčiková – Považaj 2003). Vnem sa opisuje ako „zmyslový odraz skutočnosti vyvolaný vonkajším popudom“ (tam-

tiež, 2003).  
17

 „Z povahy priameho športového prenosu možno vyvodiť, že ak jeden obraz reality vzniká v mysli percipientov, 

tak komentátor vytvára tzv. metaobraz – obraz o obraze reality, ktorý prvotne existuje už v mysli prijímateľa textu“ 

(Mergeš 2013, s. 35; kurzíva J. K.). 
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lektuálnom a morálnom dynamizme, ktorý sa cez športový výkon a hru prenáša z hráčov na divákov“ 

(Felix 1992, s. 7). Jednotlivé charakteristiky vykresľujúce priebeh a posolstvo športového zápasu ko-

rešpondujú s jeho mediálnym stvárnením, na ktorý nazeráme z pohľadu rečového prejavu športového 

komentátora. Priamy televízny hokejový prenos by sme mohli nazvať aj textovým modelom, ktorý 

„sa napĺňa v konkrétnom texte, pravda, už ovplyvnený produktorom a celým komplexom s ním súvi-

siacich vlastností a vzťahov“ (Slančová 1996, s. 28).  

Ako sme už v príspevku naznačili, tvorca komentátorského textu je v úlohe zjednocujúceho činite-

ľa, ktorý zámerne vytvára a riadi sieť vzťahov prebiehajúcich na jednotlivých úrovniach komentátor-

skej interakcie a na pozadí objektívnej skutočnosti (hokejový zápas – aktuálna hra) kreuje svoje vlast-

né kontextuálne pozadie prezentované divákovi. „Súvislosti medzi rečovými aktmi zjednotenými 

témou a komunikačným zámerom tvoria kontext rečovej činnosti realizovanej v istej komunikačnej 

situácii (Orgoňová – Dolník 2010, s. 149). Ako ďalej dodáva J. Findra, „jav je objektívny, kontext je 

subjektívny, vzniká vlastne z vôle autora“ (Findra 2006, s. 93). 

Pri nazeraní na jazykové štruktúry televízneho hokejového prenosu vychádzame z predpokladu, že 

reč komentátora v živom prenose sa prispôsobuje verejnému a oficiálnemu prostrediu médií. Usudzu-

jeme tak vzhľadom na to, že komentovanie priebehu zápasu v neformálnom, domácom prostredí sa 

výrazne odlišuje od komentovania profesionálneho komentátora počas priameho športového vysiela-

nia. Výsledná podoba mediálneho textu je preto podmienená komunikačnou situáciou a tú by sme 

v súvislosti so športom, ktorý je podľa J. Mergeša „predurčený byť objektom masových médií, preto-

že so sebou prináša širokú paletu emócií, nefalšovanú dramatickosť či obsahovú nepredvídateľnosť“ 

(Mergeš 2013, s. 17), mohli označiť ako potenciálnu emocionálnu situáciu (s vyššou či nižšou mierou 

potencie transformovať sa na reálnu emocionálnu situáciu). 

Práve emotívny potenciál športovo-mediálneho komunikačného prostredia vyplývajúceho zo súťa-

živého charakteru hry, ktorý napĺňajú dynamické zmeny počas jej priebehu (napr. počet strelených 

gólov, počet nedovolených zákrokov a presilových hier, rýchlo meniace sa aktuálne skóre a s tým 

súvisiace zmeny v gólovom vedení jedného z tímov a pod.), pôsobí na rečovú činnosť komentátora 

a špecifikuje jej podobu, čo korešponduje s tvrdením J. Dolníka: „Aktualizovaná rečová činnosť je 

reakciou na aktualizovaný model komunikačnej situácie“ (Orgoňová – Dolník 2010, s. 149).18 Záro-

veň však osobnosť komentátora ako jedného z relevantných a ústredných komunikačných faktorov 

tvoriacich komunikačnú situáciu vpisuje výslednej komunikačnej situácii „novú tvár“. Pôsobnosť je 

tak obojstranná, čo znázorňuje nasledujúca schéma: 

 

športovo-mediálna komunikač-

ná sféra 

hokejový zápas médium 

(vysielateľ) 

percipient 

priamy televízny  

hokejový prenos 

 

komentátorská interakcia 

 

komunikačná situácia 

 

 

 

emocionálna situácia 

 hra športový komentá-

tor 

(rečový prejav) 

televízne publi-

kum 

hra športový komentá-

tor 

televízne   publi-

kum19 

                                                      
18

 Pri interpretácii jazyka športového komentátora počas priameho televízneho hokejového prenosu „si všímame 

jav poukazujúci na jednotu emotívneho, teda štylisticky príznakového vyjadrenia, a aktualizovaného, to znamená 

výrazovo nového, resp. ozvláštneného vyjadrenia“ (Klingová 2016, s. 156). „Ak chceme v informácii vyjadriť tiež 

svoj citový postoj, musíme zmeniť, ‚aktualizovať‘ jeho tradičný, ‚normálny‘, citovo neutrálny spôsob (formu) vyjad-

renia.“ (Grepl 1967, s. 11). Dané tvrdenie deklaruje aj M. Nakonečný (2000), ktorý uvažuje o vzájomnej jednote 

emocionálneho a významného – výrazové prostriedky emocionálnosti vníma ako nositele významnosti inštitucionálnej 

komunikácie. Z tohto pohľadu možno konkrétne emocionálne zafarbené štylémy uplatnené v reči športového komen-

tátora hodnotiť ako jednotky indikujúce zvýšenú mieru závažnosti komunikovanej skutočnosti, čím sa nepriamo zvy-

šuje aj divácka pozornosť. 
19

 Znázornená prerušovaná čiara smerujúca od televízneho publika k športovému komentátorovi poukazuje na 

asymetrické postavenie prijímateľa, keďže divák nie je prítomný priamo na mieste konania udalosti. Jeho prítomnosť 
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(rečový prejav) 

 

Záverečné minúty stretnutia 

Podobne ako počas tretej, záverečnej tretiny hokejového zápasu, do konca ktorej zostáva už len 

posledných pár minút a v rámci toho aj posledných pár príležitostí na skórovanie, aj v danom príspev-

ku zostáva priestor na záverečné slová. 

Cieľom príspevku bolo na pozadí metodologických východísk predstaviť uvažovanie 

o emocionalite ako výrazovej kategórie štýlu nadobúdajúcej kvalitatívnu platnosť v kontexte mediál-

neho športu, resp. športovo-mediálneho prostredia a konkrétnej športovo-mediálnej komunikačnej 

situácie, v rámci ktorej sa realizuje priamy televízny hokejový prenos. Naším zámerom bolo poukázať 

na skutočnosť, že spojenie medzi vysielateľom a televíznym divákom neprebieha len prostredníctvom 

televízneho signálu, ktorý zabezpečuje simultánny priebeh živého športového prenosu, 

a sprostredkúva tak účasť na stretnutí aj fyzicky neprítomnému divákovi. Jeho (úspešná) realizácia je 

podmienená možnosťou emocionálnej výmeny, ktorá prebieha na úrovni vzájomného prežívania me-

diálno-hokejovej (meta)reality.20 Intenzita daného spojenia je vymedzená množstvom nie strelených 

gólov, ale vymenených „dotykov“ v interakčnom rámci hra – komentátor (spolukomentátor) – divák 

počas celého trvania hokejového prenosu.  

V duchu uvedeného tak záverečným slovom môže byť vyjadrenie J. Mergeša, ktorý naznačuje, 

v čom spočíva účinnosť priamych športových prenosov vysielaných v médiách, a rámcuje tak výcho-

disko nazerania na televízny prenos z pohľadu emocionálneho pôsobenia vo vzťahu k cieľovému pub-

liku: „Mediálny šport v televíznom prostredí úspešne funguje [práve preto, pozn. J. K.], lebo divákom 

ponúka autentický zážitok s neistým koncom a s potenciálom euforického prežívania“ (Mergeš 2013, s. 

23; kurzíva J. K.). 
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