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ŽIADNE SLOVÁ, ŽIADNE EMÓCIE?  
KOGNITÍVNO-EMOCIONÁLNY ASPEKT REČOVEJ 

INTERAKCIE V MÉDIÁCH 

 

 

Jana Klingová 
 

Abstrakt 
Cieľom príspevku je prezentovať štylisticko-pragmatický prístup k aktuálne preferovanej a doposiaľ 
vedecky celkom neprebádanej tematike emócií a ich pôsobnosti v špecifickom mediálnom prostredí.  
Z hľadiska kognitívno-emocionálneho aspektu komunikácie uvažuje o intelektuálnosti  
a emocionálnosti (racionalita a emocionalita), ktoré sa uplatňujú v reči na princípe dominanty  
a subdominanty. Vychádzajúc z predpokladu, že reč ako interakčná činnosť človeka je založená  
na interakcii poznania a emócií, sa príspevok orientuje na základné výskumné otázky: Potrebujeme 
slová na to, aby sme cítili? Ako vstupujú emócie do rečového prejavu? Akým spôsobom sa city 
komunikujú v jazyku médií a ako ich môžeme v mediálnom kontexte vnímať a ďalej interpretovať? 
Príspevok ponúka teoreticko-metodologický pohľad na chápanie emócií ako komplexného fenoménu 
psychických procesov predstavujúcich nielen funkčný celok duševného života človeka, ale aj funkčný 
aspekt rečotvornej činnosti médií. Príspevok sa zameriava na vymedzenie základných a významovo 
príbuzných pojmov emocionálnosť (emocionalita) a expresívnosť, naznačuje ich vzájomný vzťah  
a hranice ich pôsobnosti v reči mediálnych tvorcov. Zároveň sa zameriava na komunikačné funkcie 
emocionality v mediálnej interakcii so zreteľom na bipolárny charakter emócií, ktoré možno v rečovom 
prejave dekódovať ako príjemné – nepríjemné („páčivé – nepáčivé“), pozitívne – negatívne či žiaduce 
– nežiaduce. 
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ÚVOD 
 

Nasleduješ svoju hlavu alebo svoje srdce? Tak znie hlavný slogan pripravovaného 

krátkometrážneho animovaného filmu, ktorý uvádza spoločnosť Walt Disney. Tento filmový 

projekt s názvom Inner Workings má byť „predskokanom“ novej disneyovskej rozprávky  

o princeznej Vaiane s názvom Vaiana – Legenda o oceáne (v origináli Moana), ktorá  

je aktuálnou novinkou v programovej ponuke slovenských kín (Michalík, 2016). Snímka  

o „vnútornom fungovaní“ človeka hovorí o tom, na akých princípoch sú založené vnútorné 

mechanizmy ľudského organizmu, a humorne poukazuje na vnútorný „boj“ odohrávajúci  

sa medzi myslením a prežívaním. 

Ešte predtým, ako sa ponoríme do tajov príbehu s hľadaním odpovede na otázku, kto  

v tomto boji víťazí a komu patrí rozhodujúce slovo – má ho rozum ako entita racionálna  

a priama alebo srdce ako emocionálne či pochabé? – upriamime svoju pozornosť  

na vzájomné prieniky, na to, čo majú tieto dva zdanlivo protichodné svety spoločné. 

 

 

METODOLÓGIA A TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  
Ciele výskumu 

 

Predmetom nášho skúmania sú emócie a emotívny či emocionálny (citovo vymedzený) 

svet jednotlivca či kolektívu a jeho prezentácia, resp. reprezentácia médiami. Práve v tomto 

verejnom a oficiálnom prostredí nadobúda emotívne a emocionálne dominantný ráz. Nielenže 

ruší neosobný charakter komunikácie, ktorej súčasťou je mediálny prijímateľ a podieľa sa na 
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budovaní rovnocenného vzťahu s ním, ale vyzdvihuje ambivalentnú skutočnosť, že emotívne 

možno v kontexte médií vnímať práve na pozadí rozumového. Vychádzame totiž  

z predpokladu, že žiadny prejav citovosti v médiách nemožno pripísať prejavom pochabosti, 

ale vopred premyslenému (racionálnemu) plánu mediálnych tvorcov. 

Sústreďujúc sa na špecifický komunikačný rámec, mediálne prostredie, nás zaujíma, 

ako prebieha kooperácia intelektuálneho a citového v jazyku médií a akým spôsobom  

sa emocionálne a kognitívne stvárňuje v rámci mediálnej verbálnej interakcie, z čoho 

vyplývajú aj základné výskumné otázky: Potrebujeme slová na to, aby sme cítili?; Ako 

vstupujú emócie do rečového prejavu?; Je z hľadiska neuchopiteľného rozmeru emócií vôbec 

možné emócie teoreticky vymedziť a konceptuálne stvárniť? Nastolené otázky sa pokúsime 

zodpovedať v nasledujúcej časti príspevku. 

 

 

Emocionálne a kognitívne v mediálnej interakcii 
 

Emócie, predstavujúce jedinečné univerzum ľudského prežívania, sú bezprostrednou 

súčasťou človeka, o čom hovorí aj český psychológ M. Nakonečný. Podľa jeho slov  

sú emócie psychickým fenoménom, a keďže tvoria funkčný celok duševného života človeka, 

majú v súvislosti s fyziologickými reakciami a činnosťami indivídua regulatívny potenciál 

(Nakonečný 2000). Kľúčovým je v tomto smere jeho uvažovanie o významnosti emócií: 

„Jednota emocionálneho a významného poukazuje na to, že to sú emócie, ktoré rozhodujú, 

aké vzťahy bude mať človek k svojmu okoliu, [...] aký cieľ si viac či menej vedome vytýči, 

[...] aký postoj zaujme, akým smerom sa bude uberať jeho myslenie“ (tamtiež, s. 67; kurzíva  

J. K.).  

Dané chápanie upozorňuje na vzťah emocionálneho a racionálneho, ktorého súčasťou  

je myslenie a kognitívne schopnosti človeka. Vychádzajúc z uvedeného by sa mohlo zdať,  

že v koncepte mysliaceho a cítiaceho jednotlivca sú emócie nadradenou zložkou, čo je však 

interpretáciou len z jedného uhla pohľadu. Na entitu emocionálneho a kognitívneho nazeráme 

ako na dve strany jedného listu, z čoho vyplýva, že tieto dve zložky nemožno od seba oddeliť. 

Podľa M. Nakonečného (1973) sú cit a význam len dva rôzne aspekty skúsenosti a každý 

stimul má hodnotu informatívnu aj emocionálnu. F. Daneš (2009, s. 33) zároveň konštatuje, 

že „emócie sú vlastne zdrojom istého druhu poznania, pretože prinášajú niektoré relevantné 

informácie o veciach, s ktorými prichádzame do styku“. 

K dichotómii racionálneho (kognitívneho) a emocionálneho v kontexte mediálnej 

komunikácie, resp. mediálnej interakcie
1
, v ktorej dochádza k vzájomnému preskupovaniu 

týchto dvoch zložiek, pristupujeme z hľadiska ich vnútornej súvzťažnosti, keďže „na jednej 

strane môžu mať prejavy rozumu v komunikácii emocionálny náboj, na druhej strane môžu 

mať prejavy emócií racionálny základ“ (Kaderka 2010, s. 83). Mediálnu tvorbu chápeme ako 

zámernú činnosť, ktorej náplňou je realizácia ústredného komunikačného cieľa – v čo 

najväčšej miere osloviť a získať si (dlhodobú) priazeň publika. V danom zmysle je mediálna 

činnosť vymedzená racionálnymi štruktúrami, ktorých vnútorné usporiadanie tvoria 

premyslené rozhodnutia a zaužívané postupy, a akýkoľvek prejav emocionálnosti v reči je tak 

výsledkom jej premyslenej realizácie usmerňovanej rozumovým spektrom mediálnych 

tvorcov, čím sa zároveň rámcuje portfólio verejného a oficiálneho prostredia médií. 

J. Findra (2004, s. 174) v tejto súvislosti uvádza, že „smerom k pólu verejnosti  

                                                 
1
 Východiskom nášho uvažovania je transdisciplinárny a komunikačný prístup k štylistike, ktorý prezentuje  

D. Slančová (2003). V rámci neho sa pôvodné chápanie štýlu ako spôsobu prejavu rozširuje a štýl sa interpretuje 

ako „spôsob verbálnej interakcie“ (tamtiež, s. 213), pričom sa zdôrazňuje štýlová pôsobnosť komunikátu 

podnecujúceho okamžitú reakciu pri percepcii (tamtiež). Mediálnu interakciu preto chápeme ako vzájomné 

pôsobenie vysielateľa a prijímateľa, ktoré sa realizuje prostredníctvom mediálne sprostredkovaného slova. 
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sa prejavy zvecňujú a intelektualizujú, smerom k pólu súkromnosti sa presadzuje aj citová 

zložka vyjadrovania, prejavy sa expresivizujú“. V danom chápaní, vychádzajúc z naznačenej 

štruktúry mediálnej prezentácie, kde emocionálne a intelektuálne tvorí jeden celok, by sme 

mohli povedať, že mediálna interakcia sa realizuje na princípe dominanty (prevažujúcej 

kvality) a subdominanty (potláčanej kvality)
2
. Výsledkom stretu týchto znázornených 

„svetov“ je vzhľadom na verejný a neosobný charakter mediálneho prostredia disproporčný 

rámec. Napriek tomu, že východiskom pri tvorbe mediálnych obsahov je racionálny základ, 

spôsob mediálnej prezentácie je založený na princípe zdôraznenia emócií a ich prejavov  

v reči. Vytváranie emocionálnych väzieb, ktoré sú dané premyslenou štylizáciou komunikátov 

koncipovaných na racionálnej báze, napovedá, že mediálna činnosť sa vyznačuje difúznymi 

charakteristikami. 

O vlastnosti difúznosti v médiách sa zmieňuje J. Rusnák, keď obsahy masových médií 

nazýva mediálnymi „textúrami [kurzíva J. K.] – vzájomne poprepájanými tkanivami, [...] 

ktoré sa stávajú čoraz intenzívnejšie neoddeliteľnou súčasťou nášho života“ (Rusnák 2010a,  

s. 6). Nazdávame sa, že difúzny rámec v zmysle špecifického pôsobenia médií, ktoré  

sa prejavuje rozptylom na úrovni využívania výrazových prostriedkov a posunom mediálnej 

tvorby k súkromnému pólu, je priamo podmienený prítomnosťou emocionálnej zložky  

v komunikácii. Na danú skutočnosť poukazuje jazykovedec F. Daneš (1987), ktorý hovorí  

o emóciách ako o difúznych prvkoch s nezreteľnými hranicami, z čoho usudzujeme,  

že difúzny charakter emócií sa priamo úmerne odráža v mediálnej tvorbe, v súčasnosti 

rámcovanej difúznymi kontúrami. Jednotlivé charakteristiky vymedzujúce vlastné chápanie 

emócií a poznania spomínaný autor predstavuje v stručnom náčrte ich základných vlastností, 

ktoré sú znázornené v opozitnom vzťahu. 

 
Obrázok 1. Ukážka chápania interakcie medzi emocionálnym  

a kognitívnym podľa F. Daneša (1987, s. 25) 

 
emoce poznání 

difúzní, s nezřetelnými hranicemi 

mění se zpravidla graduálně, lze je vyjádřit  

analogově: „více – méně“ 

ikonické, prohabilistické; výrazové prostředky 

především prozodické (suprasegmentální,  

paraverbální) a též mimojazykové 

vysoce specifikované jednotky 

sled vymezených jednotek, mají povahu 

digitální, jsou ve vztahu „ano – ne“ 

arbitrární, diskrétní, invariantní; výrazové 

prostředky charakteru verbálních znaků    

 

 

 

odlišné způsoby inferenčních procesů 

odlišné výzkumné strategie 

 

kontrolovány: pravou hemisférou mozku  

jsou bezprostřední; převažuje spontánnost 

alespoň zčásti různé podle sociálně-kulturních  

podmínek; různost norem jejich projevování 

levou hemisférou mozku 

máme k nim odstup; převažuje záměrnost 

univerzální (k diferenciaci dochází až  

na úrovni jazyků)  

 
 
 
 
 

                                                 
2
 Pri používaní termínov dominanta a subdominanta vychádzame z chápania J. Sabola (2011, 2016), v zmysle 

toho, že vždy jeden alebo druhý protipól preváži a nadobúda v texte určujúcu platnosť. 
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Princíp kontrastu v mediálnej interakcii 
 

Ak uvažujeme o emóciách v jazyku médií ako o jedinečných signatúrach, vychádzame 

zo všeobecne platného teoretického konceptu M. McLuhana (1991), ktorý hovorí  

o spoluprežívaní mediálnej reality uskutočňovanej virtuálne, na úrovni zmyslového vnímania. 

Mediálny teoretik každé obdobie mediálnej existencie a jej pôsobenia spája s jedným  

z ľudských zmyslov, pričom 21. storočie nazývané aj tzv. haptickým obdobím médií 

vymedzuje ako kľúčové, na základe jeho dispozičného predpokladu vytvárať priestor na 

komunikáciu realizovanú slovami a súčasne bez slov. Charakter mediálnej tvorby možno 

vymedziť atribútom „dotyková“, a to v prenesenom zmysle slova ako „dotyk médiami a cez 

médiá“ (Rusnák 2010b). Skutočnosť, že hovoríme o „dotykovom“, „emocionálnom“ období 

médií, kde emócie a ich kvalitatívna platnosť v jazyku nadobúdajú dominantné postavenie, 

zároveň svedčí o univerzálnosti daného javu. 

Spätosť jedinečného (aktualizovaného či neočakávaného) a opakovaného 

(automatizovaného či stereotypného, predvídateľného) kopíruje základné komunikačné 

princípy mediálnej tvorby
3
 a tie možno opísať na jednej strane vnútornou disharmóniou, ktorá 

je ale potrebná na to, aby sme na druhej strane mohli komunikáciu vnímať ako harmonickú. 

Dominantným sa v kontexte mediálnej tvorby javí komunikačný princíp kontrastu, na ktorý 

Ľ. Plesník poukazuje prostredníctvom výrazovej kategórie kontrastnosti založenej  

na protiklade dvoch výrazových kvalít (Plesník a kol. 2011). Rovnako však poznamenáva,  

že dve kvality stojace oproti sebe v protikladnej pozícii „bývajú často komplementárne 

(vzájomne sa dopĺňajúce) a tvoria jednotnú štruktúru (stavbu) či systém (sústavu)“ (tamtiež, 

s. 305). Podobne uvažuje aj J. Sabol pri výskume ikonicko-symbolického a arbitrárneho 

semiotického princípu, zdanlivo kontrastných princípov, ktoré spolu úzko „kooperujú, 

dopĺňajú sa a vzájomne sa preskupujú“ (Sabol 2011, s. 31 – 32). 

Dichotomický charakter, ktorý vnímame v rámci interakcie medzi emóciami  

a poznaním ako medzi dvoma usúvzťažnenými entitami
4
,  možno zdôvodniť v zmysle toho, 

že „nie sú to len kognície, ktoré ovplyvňujú emócie, ale aj emócie vplývajú na kognitívne 

procesy“ (Jurásová 2012). Dané vyjadrenie bližšie špecifikuje F. Daneš, podľa ktorého 

„emócie ovplyvňujú poznanie (interferujú na všetkých úrovniach kognitívnych procesov)  

a poznanie vyvoláva emócie“ (Daneš 1987, s. 25). Pri nazeraní na emócie z iného uhla 

pohľadu svoj názor ďalej rozvíja: „Emotion holds a strategic position between instinct  

(or drive) and cognition and represents a constitutive component of human actions“ (Daneš 

2003)
5
. 

Vzťah emócií a poznania ako na jednej strane kontrastných, na druhej strane vzájomne 

prepojených štruktúr najvýstižnejšie prezentuje česká lingvistka S. Čmejrková (2003): 

 

„The relation between cognition and emotion figures not only in the entangled complex 

of problems of denotation and connotation of a language sign but also in the dichotomies  

of neutrality and markedness, explicitness and impliciteness, said and unsaid, text and 

subtext, language and paralanguage, words and gestures and other dichotomies formulated  

in theoretical reflections of language.“
6
 

                                                 
3
 Bližšie o uplatňovaní komunikačných postupov v médiách na princípe kontrastu porov. Klingová, 2016a. 

4
 Danú skutočnosť potvrdzuje aj vyjadrenie švajčiarskeho psychológa J. Piageta: „Emotion and cognition in no 

case represent two independent faculties (emócie a poznanie v žiadnom prípade nereprezentujú dve nezávislé 

entity; prel. J. K.)“ (Piaget 1961 in Daneš, 2003; kurzíva J. K.). 
5
 „Emócia zastáva strategickú pozíciu medzi inštinktom (či „pohonom“) a poznaním a reprezentuje základnú 

súčasť ľudskej činnosti“ (prel. J. K.). 
6
 „Vzťah medzi kognitívnym a emocionálnym sa stvárňuje nielen v rámci poprepájaného komplexu problémov 

týkajúcich sa denotácie a konotácie jazykového znaku, ale aj v dichotómiách neutrálneho a príznakového, 

explicitného a implicitného, vypovedaného a nevypovedaného, textu a podtextu, jazykového a parajazykového, 
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EMÓCIE – ZÁKLADNÉ ROVINY UVAŽOVANIA 
 

Možno emócie definovať? 
 

Skutočnosť, že emócie sú našou bezprostrednou súčasťou, je všeobecne platným 

tvrdením. „Radosť, hnev, smútok sú prežívaním nášho vzťahu k tomu, s čím sa stretávame,  

čo poznávame, čo si predstavujeme, čo robíme“ (Kubáni 2010, s. 99). V okamihu, keď je 

potrebné nájsť vhodný teoretický koncept, ktorý by emócie funkčne klasifikoval  

a jednoznačne určil ich postavenie vo svete „všeobecných predstáv o niečom s presne 

vymedzeným obsahom“ (Peciar a kol. 1963)
7
, sa odkrývajú viaceré problémy. Dôkazom  

sú váhavé a pomerne nejednotné vyjadrenia teoretikov zaoberajúcich sa charakteristikou 

emócií. 

Podľa M. Nakonečného (2015) možno v súvislosti s početnými snahami jazykovedcov 

vymedziť pojem emócie hovoriť len o akýchsi pokusoch. Konštatuje, že emócie sú javy, ktoré 

„nie je dosť dobre možné definovať, hoci z vlastnej skúsenosti veľmi dobre vieme, čo tento 

pojem vyjadruje“ (tamtiež, s. 358; kurzíva J. K.). K jeho tvrdeniu sa pridávajú aj ďalší autori: 

„Emócie je ťažké definovať a nie je ľahké ich lingvisticky modelovať [...], napriek tomu 

sú emócie veľmi dôležitou časťou ľudského sveta a fungovania jazyka“ (Volková 1992, s. 11; 

kurzíva J. K.). 

„Emócie (v širokom zmysle) sú difúzne a celá ich oblasť predstavuje nekonečnú šírku 

kvalít, preto je každá ich klasifikácia zložitá a prakticky nezáväzná“ (Daneš 1987, s. 24; 

kurzíva J. K.). 

Spomínaný český autor sa ďalej usiluje zdôvodniť tento teoretický nedostatok  

a vysvetľuje, že exaktnejšie vymedzenie pojmu emócie je náročné preto, lebo „nebolo nájdené 

kritérium, ktoré by dostatočne výrazne odlišovalo emócie od neemocionálnych reakcií“ 

(Hyhlík – Nakonečný 1977, s. 35). 

Vychádzajúc z jednotlivých tvrdení sa ponúka otázka, ktorú najvýstižnejšie koncipuje 

poľská lingvistka A. Wierzbicka (1992, s. 539): „Can ‚emotions’, or speaking more precisely, 

emotion concepts, be defined (kurzíva J. K.)?“
8
 

Odpoveďou môže byť vyjadrenie F. Kratinu, ktorý uvádza, že „cit [resp. emócia
9
;
 
pozn. 

J. K.] nemôže byť pre svoju jednoduchosť definovaný, nanajvýš len opísaný, aby sa odlíšil  

od ostatných duševných javov“ (Kratina 1947, s. 189; kurzíva J. K). „Možno uviesť len 

príklady citov, ako radosť, smútok, strach, hnev atď.“ (Hyhlík – Nakonečný 1973, s. 25). 

Podľa slovníkovej charakteristiky emócií – vychádzame z výkladových slovníkov 

slovenského jazyka, ktoré súhrnne opisujú ich základné znaky a vlastnosti – sa emócie 

spájajú s prežívaním stavu vzrušenia a silného citu, čo sa prejavuje zaujatím kladného alebo 

záporného postoja k vytýčenému javu, príp. aj zmenou fyziologických reakcií či zmenou 

správania sa (porov. Kačala – Pisárčiková – Považaj 2003; Pisárčiková a kol. 2004; 

Buzássyová – Jarošová 2006). 

Dôležitým znakom emócií je ich podmienenosť ďalšími faktormi, napr. okolitým 

prostredím, konkrétnym subjektom či predmetom, na ktorý sa určitá emócia zacieľuje, čím  

sa modifikuje jej prežívanie. Ako naznačuje B. Volková (1992, s. 18), „emotívne postoje  

sú vždy postojmi k niečomu“. R. Harré (1986 in Kaderka 2010, s. 84) danú vlastnosť 

                                                                                                                                                         
slov a gest a v ďalších dichotómiách formulovaných v teoretickom zobrazení jazyka“ (prel. J. K.). 
7
 V uvedenom znení Slovník slovenského jazyka (Peciar a kol. 1963) definuje výraz pojem. 

8
 „Možno emócie, alebo presnejšie povedané, emocionálne koncepty, vôbec definovať?“ (prel. J. K.). 

9
 Je dôležité poznamenať, že v danom príspevku sa nezaoberáme dištinkciou medzi pojmami cit a emócia, resp. 

ich klasifikáciou zo psychologického hľadiska – city ako vyššie city, emócie nižšie city (porov. Nakonečný 

2015). Zaujíma nás funkcia a pôsobnosť emócií, resp. citového vyjadrenia v jazyku médií, preto dané pojmy 

vnímame ako synonymá. 
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pomenúva výrazom „intencionálny“, ktorý vystihuje povahu emócií, čo zároveň hovorí  

aj o závislosti emócie od „druhu vonkajšej situácie, ktorá ju vyvoláva“ (Hyhlík – Nakonečný 

1977, s. 34). S danou skutočnosťou súvisí, že emócie ako komplexné javy
10 

sa vyznačujú 

„vysokou citlivosťou a premenlivosťou“ (Jurásová 2012). Vlastnosť situačnosti naznačuje to, 

že emócie „podmienené momentálnymi okolnosťami alebo situáciou so zmenou tejto situácie 

zanikajú alebo slabnú“ (Kubáni 2010, s. 101). 

Veľký psychologický slovník emócie vymedzuje v rámci „širokej škály citových 

prežitkov, [pričom sa zdôrazňuje; pozn. J. K.], že v zásade ide o hodnotiace, kladné  

či záporné reakcie na podnet [...] zastrešujúce subjektívne zážitky páčivosti a nepáčivosti
11

, 

[...] u ktorých je možné zisťovať smer približovania či vzďaľovania, intenzitu a čas trvania“ 

(Hartl – Hartlová 2010, s. 126). 

Práve zážitková zložka emócií, keďže „citový výraz je vysoko zážitkový“ (Miko – 

Popovič 1978, s. 169), je tým špecifikom, ktorá „činí tú-ktorú emóciu tým, čím je“ 

(Nakonečný 1995, s. 18). V uvedenom zmysle nemecký psychológ W. Wundt rozlišuje tri 

kvality citov, ktoré znázorňuje v opozitných kategóriách. Podľa neho sa na pozadí základného 

protikladu príjemné – nepríjemné miera intenzity prežívania emócií ďalej zachytáva na osi 

vzrušenie – upokojenie a napätie – uvoľnenie (Wundt 1905 in Nakonečný 2012, s. 24; kurzíva 

J. K.). 

Zdá sa, že interpretačný priestor na objasnenie podstaty emócií a ich potenciálu  

je široký, ako aj miera zainteresovanosti vymedziť ich zastúpenie v teoretickom rámci. 

Vzhľadom na to, že emócie sú prirodzenou súčasťou každého človeka a každý má  

s emocionálnym prežívaním osobitnú skúsenosť, sa však zamýšľame, či je potrebné nájsť  

a vymedziť jednotnú definíciu emócií, a ak áno, akú funkciu by daná teoréma mala pre 

človeka. 

 

 

Žiadne slová, žiadne emócie? 
 

V duchu uvažovania, či je potrebné emócie definovať, sa inšpirujeme výrokom  

J. Furdíka, ktorý hovorí, že „pomenovanie je začiatkom i zavŕšením poznania ako aktu aj ako 

procesu“ (Furdík 2008, s. 27). Dané vyjadrenie naznačuje, že jeho platnosť sa bude vzťahovať 

nielen na javy vedecko-výskumné, pri ktorých sa napĺňa potreba poznávať nepoznané a to 

následne pomenúvať, ale dané tvrdenie funkčne opisuje aj každodenné princípy ľudského 

konania. Ak by sme pripustili, že emócie ako mimojazykové javy jestvujú a môžu byť 

subjektmi prežívané výlučne bez pomoci slov, bez nevyhnutnosti toho, aby sme vyjadrili to, 

čo vnímame, hodnotíme či cítime, súhlasili by sme s tým, že komunikácia a jej rola v živote 

spoločnosti nie je vôbec dôležitá. Každá ľudská komunikácia má schopnosť „posilňovať 

alebo tlmiť emócie a formovať postoje“ (Vybíral 2009, s. 21). Napriek tomu, že emócie 

možno vyjadriť aj neverbálne, práve prostredníctvom rečovej činnosti
12

 (uplatňovaním 

konkrétnych výrazových prostriedkov zo všetkých rovín jazyka) verbalizujeme poznané, čím 

dávame svetu zmysel. „Lexikálne jednotky sú pritom základnými prostriedkami verbalizácie 

poznaného“ (Furdík 2008, s. 27).
13

 Na otázku, či potrebujeme slová na to, aby sme cítili, si 

tak môžeme odpovedať v zmysle chápania verbálnej interakcie
14 

ako vzájomného  

                                                 
10

 M. Nakonečný (2015, s. 358) pojem emócie charakterizuje ako „komplexný fenomén, v ktorom je možné 

pozorovať úzku spätosť troch zložiek: prežívania, fyziologických reakcií a správania“. Hovoríme o psychickom 

(zážitkovom), fyziologickom (výrazovom) a behaviorálnom komponente emócií (Nakonečný 2012). 
11

 „Libosti a nelibosti“ (pozn. J. K.). 
12

 Vychádzame z pragmalingvistického chápania reči ako jazyka v aktuálnom použití (porov. Müllerová 1982). 
13

 V rámci príspevku prednostne uvažujeme o emocionalite na pozadí jej lexikálneho vyjadrenia. 
14

 D. Slančová (2003, s. 214) za základnú jednotku verbálnej interakcie pokladá komunikačný akt. 
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(a potrebného) aktu spolupôsobenia a spoluprežívania reality medzi ľuďmi (porov. Slančová 

2003). F. Ruščák (2012) poukazuje na kognitívno-rečový aspekt komunikácie, v ktorom sa 

manifestuje kognitívna a komunikatívna funkcia jazyka, keďže jazykom komunikujeme svet  

a súčasne svet aj poznávame. Rozšírením danej teoretickej predstavy o kognitívno-emotívny 

aspekt komunikácie, by sme mohli povedať, že jazykom nielen komunikujeme svet, ale 

komunikujeme tiež spolu navzájom, jazykom nielen poznávame, ale poznávame seba 

navzájom a rovnako jazykom cítime, prejavujeme (si) city navzájom, čím spoločne prežívame 

svet.
15

 

 
 
Ako vstupujú emócie do rečového prejavu 

 

Je dôležité pripomenúť, že sledujúc základný cieľ príspevku, ktorým je prezentovať 

štylisticko-pragmatický pohľad na doposiaľ vedecky celkom neprebádanú tematiku emócií
16

,
 

sa zameriavame na ich komunikačný potenciál a pôsobnosť v rečovej interakcii. Pri skúmaní 

emocionality v špecifickom kontexte, akým je mediálna interakcia, nás preto nezaujíma 

fyziologická zložka emócií zahŕňajúca mentálne procesy alebo telesné pocity. Svoj pohľad 

orientujeme na prežívanie emócií, ktoré sa stvárňujú v jazyku a možno ich vnímať v rámci 

jeho použitia v aktuálnej komunikačnej situácii podmienenej konkrétnymi komunikačnými 

činiteľmi, akými sú prostredie, účastníci komunikácie, ich vzájomné vzťahy, typ kontaktu  

a pod. (bližšie o komunikačnej situácii porov. Kořenský a kol. 1999). 

V súvislosti s verbálnou činnosťou človeka prezentuje J. Findra (2013) zaujímavú 

predstavu, ktorá vykresľuje jazyk fungujúci v rozmedzí dvoch svetov – sveta jazyka a sveta  

v jazyku. V prvom prípade, vo svete jazyka, je jazyk jazykom samým pre seba. Možno o ňom 

hovoriť ako o univerzálnom systéme poskytujúcom systematicky usporiadanú zásobu 

možností (jazykových jednotiek), z ktorého si jedinec vyberá potrebné výrazové prostriedky  

s cieľom tvoriť jazykové prejavy. V okamihu, keď je naším zámerom dané jazykové prejavy 

ďalej odovzdať, čiže nadviazať s niekým verbálnu komunikáciu, už „vstupujeme“ do sveta  

v jazyku (resp. jazyka vo svete). 

 

„Svetom v jazyku [kurzíva J. K.] je odraz mimojazykovej skutočnosti v konkrétnom 

jazykovom prejave. [...] Percipient [v ňom; pozn. J. K.] získava poznatky o vonkajšom 

objektívnom svete, ako aj o svojom alebo cudzom vnútornom psychickom, citovom  

i myšlienkovom svete.“ (Findra 2013, s. 14). 

 

Na pozadí uvedenej definície sa demonštruje funkčný prienik kognitívneho a citového 

(emocionálneho) a ich vnútorneusúvzťažnený vzťah, ktorý sa napĺňa práve 

v jazyku a prostredníctvom jeho prirodzeného uplatňovania v medziľudskej komunikácii.  

V tom spočíva podstata emócií ako mimojazykových javov, ktoré môžu byť stvárnené  

v jazykovej podobe a na pozadí konkrétneho rečového prejavu ich tak možno vnímať ako 

jedinečný odraz abstraktných a nehmatateľných citových prežitkov. 

Nadväzujúc na danú skutočnosť J. Dolník obrazne hovorí o „stvárňujúcej sile jazyka“ 

(Dolník 2010, s. 36), resp. o jeho schopnosti „zhmotniť“ amorfné stavy podráždenia 

prebiehajúce na úrovni fyziológie, „ktorej účinok prežívame ako uchopiteľné emócie alebo 

city istého druhu“ (tamtiež, s. 36). Emócie môžeme vnímať a prežívať aj mimo jazyka,  

                                                 
15

Podľa J. Findru (1998, s. 26 – 27) prostredníctvom jazyka, v jeho „celom intelektuálnom a emocionálnom 

rozmere prezentujeme svoju osobnosť. Text – a teda jazyk – je nevyhnutná vstupenka do spoločenstva iných 

ľudí“. 
16

 Ako poznamenáva P. Kaderka (2010, s. 83), „problematika emocionality býva vo vedách o komunikácii 

prehliadaná“. 
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ale jedine pôsobením interpretačnej sily jazyka (tamtiež) je možné ich ďalej interpretovať. 

Jazyk nadobúda svoj zmysel len vtedy, ak „aktívne slúži na prezentáciu sveta v jazyku 

[emócií v jazyku; pozn. J. K.], čiže v aktuálnom texte“ (Findra 2013, s. 14). Inými slovami, 

potrebujeme jazyk (slová) na to, aby sme sa vzájomne (emocionálne) obohacovali a tým,  

že jazyk potrebujeme, ho zároveň robíme zmysluplným. 

 

 

ZÁVER 
 

Na koniec sa inšpirujeme vyjadrením F. Mika, ktorý hovorí o tom, že „vedecké 

poznanie sa zameriava, prirodzene, na to, čo je opakovateľné“ (Miko 1970, s. 40). 

Skutočnosť, že určitý prvok je v určitom kontexte systematicky prítomný, poukazuje na jeho 

všeobecnú platnosť, ktorá sa tak následne stáva predmetom vedeckého bádania. Prirodzenosť 

daného záujmu spočíva v tom, že keď sa niečo pravidelne opakuje, nadobúda 

povšimnutiahodný charakter, čím sa tiež rámcuje spôsob, akým možno z hľadiska uplatnenia 

dominantných konštánt na skúmaný jav nazerať ako na celok. F. Miko si ďalej kladie otázku, 

či môže byť štylistika vedou, „keď práve to, čo predstavuje maximum hodnoty,  

je neopakovateľné a pojmovo nepostihnuteľné“ (tamtiež, s. 40 – 41). Následne si ale 

odpovedá vyjadrením o jedinečnosti vypovedaného, ktoré „sa realizuje v rámci 

opakovateľného a v tomto rámci sa vždy dá aspoň do istej miery identifikovať“ (tamtiež,  

s. 41). 

Daná teoretická predstava (filozofická úvaha) rámcuje východisko nášho uvažovania  

o emóciách ako o neopakovateľných a pojmovo ťažko uchopiteľných javoch, ktorých 

charakteristiku sme naznačili v danom príspevku. Naším cieľom bolo predstaviť úvodný 

teoreticko-metodologický pohľad na chápanie emócií ako komplexného fenoménu, nie však  

v súvislosti s ich fyziologickou a behaviorálnou zložkou, dôležitým bolo pre nás ich aktuálne 

stvárnenie v jazyku. Z toho dôvodu sa výskumný zámer príspevku zacieľoval na identifikáciu 

jedinečného – emocionálneho v špecifickom komunikačnom prostredí médií, keďže práve  

v kontexte pravidelne opakovanej mediálnej činnosti predstavuje výrazová kategória 

emocionálnosť „maximum hodnoty“, čím zároveň charakterizuje a diferencuje to, ako sa nám 

určitá skutočnosť vo svojej výslednej podobe javí, a preto, slovami F. Mika (1970), sa vždy dá 

do istej miery pomenovať. 

Vychádzajúc z predpokladu, že reč ako interakčná činnosť človeka je založená  

na interakcii poznania a emócií, sme sa zamerali na prezentáciu kognitívneho (racionálneho)  

a citového, ktoré sa stvárňuje v rámci mediálnej interakcie. Daný príspevok je však len 

akýmsi vstupným náhľadom, „ochutnávkou“, ktorú možno ďalej analyticky rozširovať  

v samostatných čiastkových výskumoch zameraných na rôzne typy mediálne rámcovaných 

komunikačných situácií, kde emócie a emocionálne vyjadrenie predstavujú dôležitú úlohu.
17 

Emócie ako jedinečné štruktúry majú schopnosť aktualizovať stereotypnosť mediálneho 

vyjadrenia, ale zároveň sa stávajú stereotypnou (pravidelne opakovanou, resp. zaužívanou) 

súčasťou mediálnej tvorby, na čo poukazuje mediológ M. McLuhan (1991), keď hovorí o tzv. 

haptickom období médií a o dominancii emocionálneho vyjadrenia, resp. virtuálneho 

„dotýkania sa“ v médiách.
18

 Preto spôsob súčasnej (emocionálnej) tvorby v médiách vnímame 

ako fenomén, ako niečo, čo si vyžaduje stálu vedeckovýskumnú pozornosť. 

                                                 
17

 Bližšie o interpretáciách emócií a emocionality v spravodajstve o počasí a v športovo-mediálnej komunikačnej 

sfére (priamy televízny hokejový prenos) porov. Klingová 2016a, 2016b. 
18

 „Začína byť zjavné, že ‚hmat‘ nie je uložený v koži, ale že je súhrou niekoľkých zmyslov naraz a že pri 

‚udržovaní‘ alebo ‚nadviazaní‘ kontaktu ide o plodné stretnutie zmyslov, kde videné je preložené do počutého  

a počuté do pohybu, chuti, vône.“ (McLuhan 1991, s. 66). 
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No words – no feelings? Cognitive-emotional aspect of verbal 
interaction in the media 
 
Abstract 
The main goal of the paper is to present the stylistic-pragmatic approach to the currently preferred and 
not fully explored subject of emotions and its influence in the specific media landscape. In terms  
of a cognitive-emotional aspect of communication, it considers intellectuality and emotionality 
(rationality and emotionality), which are present in speech on the principle of dominant and 
subdominant. On the assumption that communication as human activity is based on the interaction  
of cognition and emotion, the paper focuses on the basic research questions: Do we need words  
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to feel? How can emotions be implemented in speech? What is the way the emotions are 
communicated in media language and how can they be viewed and interpreted in the media context? 
The paper offers theoretical and methodological views on the understanding of emotions as a complex 
phenomenon of mental processes, representing not only a functional part of the inner life of a man, but 
also a functional aspect of today’s media production. The paper focuses on the definition of basic and 
semantically related concepts of emotionality and expressivity; it indicates their relation and the ambit 
of their competence in the language of media. It also focuses on communication functions  
of emotionality in verbal interaction of the media considering the bipolar character of emotions. They 
can be evaluated as pleasant – unpleasant (“likeable – unlikeable”), positive – negative or desirable  
– undesirable. 
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emotions – emotionality – cognition – rationality – media interaction 
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