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ŠPORTOVÁ LINGVISTIKA A JAZYK MEDIÁLNEHO ŠPORTU 
 
 

Daniela Slančová 
 
Abstrakt 
Príspevok je zameraný na vymedzenie hraničnej, resp. aplikovanej disciplíny či transdisciplíny, 
pracovne nazývanej športová lingvistika. Jej hlavným predmetom je jazyk a jeho fungovanie  
v športovej komunikačnej sfére. Metodologicky vychádza z konceptu makrosociálneho  
a mikrosociálneho komunikačného registra. Predmetom športovej lingvistiky je teda aj jazyk, ktorý  
sa používa v tlačených a elektronických médiách pri tematizácii športu. Symbióza médií a športu je 
taká úzka, že sa pre ňu vžil termín mediálny šport. Konceptuálnou bázou skúmania jazyka mediálneho 
športu je mediálny makrosociálny komunikačný register. Na jeho podloží dochádza k prieniku oboch 
registrov. Športová lingvistika skúma potom jazykové a mimojazykové prostriedky uplatňujúce  
sa v celej palete žánrov mediálneho športu, ktorého jadro je tvorené športovou žurnalistikou.  
V príspevku sa poukazuje na históriu skúmania jazyka mediálneho športu na Slovensku, ako aj na 
prínos lingvistiky a medialistiky na Prešovskej univerzite k systematickému skúmaniu mediálneho 
športu a jazyka mediálneho športu na Slovensku. 
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ÚVOD  
 

Pri uvažovaní o tom, akú tému si zvoliť pri príležitosti konferencie, ktorá má byť 

venovaná 20. výročiu vzniku mediálnych štúdií na Prešovskej univerzite v Prešove som sa 

napokon rozhodla pre takú, ktorá reprezentuje vzdelávací aj vedecký charakter zamerania 

práve prešovských mediálnych štúdií. Tak vzdelávací proces, ako aj vedecký výskum sa totiž 

na prešovskej pôde, možno viac ako inde na Slovensku, vyznačuje interdisciplinaritou, resp., 

inými slovami, viacrozmernou kontextuálnosťou (porov. aj in: Slančová – Ološtiak (eds.) 

2014). Mediálne štúdiá vznikli na slovakistickom základe a od začiatku boli prepojené  

tak s lingvistickým a komunikačným, ako aj literárnovedným a kulturologickým nazeraním  

na problematiku mediálneho textu v širokom zmysle slova.  

V príspevku sa teda zameriam na interdisciplinárne prepojenie skúmania jazyka, médií 

a športu. Načrtnem v ňom jednu z možných ciest, ako by bolo možné jazyk mediálneho 

športu skúmať, vychádzajúc z jednotnej metodologickej bázy. A keď som spomínala 

interdisciplinaritu ako jednu z charakteristických čŕt existencie prešovských mediálnych 

štúdií, musím jedným dychom dodať, že aj mediálny šport – a jeho jazyk – ktorý nie je 

v slovenských podmienkach ani v rámci mediálnych štúdií, ani v rámci lingvistiky 

preferovanou témou skúmania (porov. aj Slančová 2014), patrí v prešovských podmienkach 

k tým témam, ktoré sú rovnocenné ostatným (prov. napr. Rusnák 2009, 2010, 2014; Mergeš 

2013, 2016a,b; Slančová – Slančová 2014; Klingová 2016; v týchto prácach aj ďalšia 

literatúra).  
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ŠPORTOVÁ LINGVISTIKA  
 
Šport je multidimenzionálny fenomén, ktorého súčasný spoločenský a kultúrny význam 

bežné
1
 ani špecializované

2
 slovníkové definície a v podstate ani základná definícia  

z čl. 2 Európskej charty o športe
3
 nezachytávajú v úplnosti. Multidimenzionálnosť športu 

vedie aj k prepojeniu vedných odvetví, ktoré majú ako svoj hlavný alebo vedľajší predmet 

výskumu šport a človeka ako takého. F. Korček (1996, s. 29) pripomína, že v zmysle 

principiálneho chápania človeka ako bio-, psycho- a sociálnej bytosti je „bezpodmienečne 

nevyhnutné uplatňovať komplexný, systémový a činnostný postup“, teda chápať človeka 

procesuálne, v jeho komplexnosti a systémových vzťahoch, v ktorých existuje. Zároveň 

zdôrazňuje, že „to si jednoznačne vyžaduje výraznejšie prelínanie jednotlivých vedeckých 

disciplín a ich vzájomnú participáciu nielen pri skúmaní jednotlivých problémov v športe,  

ale najmä pri odhaľovaní zákonitostí, formulovaní nových vedeckých poznatkov a tvorbe 

teórií.“ Pri takomto prístupe je do istej miery prekvapujúce, ako minimálne sa možno  

vo vedách o športe stretnúť s akcentovaním vzťahu športu a jazyka.  

Napriek v podstate minimálnemu explicitnému postulovaniu potreby výskumu 

uplatnenia jazyka v oblasti športu komunikácia v športovej komunikačnej sfére nemohla ujsť 

pozornosti bádateľov a viacerí z nich poukazovali na nesporný fakt dôležitosti komunikácie 

v športe ako takej, ako aj na potrebu systematického skúmania komunikačných procesov 

v tejto oblasti ľudskej činnosti. Predsa však, tak ako vedy o športe, ani lingvistika všeobecne  

a ani slovenská lingvistika nevenovala donedávna športovej komunikačnej sfére a jazyku 

športu výraznejšiu pozornosť.
4
 Domnievame sa, že závažnosť poznatkov a podnetov, ktoré sa 

môžu stať pre lingvistiku vo vzťahu k športu a opačne, pre šport vo vzťahu k lingvistike 

zaujímavé, je taká, že by bolo užitočné uvažovať o samostatnej vednej disciplíne pracujúcej 

na interdisciplinárnom základe, a to o športovej lingvistike (porov. Slančová – Slančová 

2016). Jej široko chápaný predmet predstavuje jazyk a jeho fungovanie v športovej 

komunikačnej sfére. Presnejšie, za predmet jej skúmania pokladáme športový komunikačný 

register. Športová lingvistika sa tak venuje jednak výskumu športového makrosociálneho 

komunikačného registra a mikrosociálnych komunikačných registrov fungujúcich v jeho 

rámci v športovej komunikačnej sfére v intrašportovej komunikácii; jednak výskumu 

prienikových pásem športového makrosociálneho komunikačného registra a mikrosociálnych 

komunikačných registrov fungujúcich v jeho rámci s inými registrami v tých komunikačných 

sférach, v ktorých dochádza k tematizácii športu. 

 
 

JAZYK ŠPORTU V MÉDIÁCH A JEHO SKÚMANIE 
 
Ako sme už uviedli, komunikácia v športovej komunikačnej sfére a v prieniku s inými 

komunikačnými sférami nemohla ujsť pozornosti bádateľov. V tomto ohľade sa najväčšia 

pozornosť venovala prieniku športu a mediálnej komunikačnej sféry. Jeden z veľmi 

                                                 
1
 Fyzická činnosť (napr. hry, telesné cvičenia a p.) vykonávaná na otužovanie ľudského organizmu (Slovník 

slovenského jazyka, 1964); (organizovaná) záujmová činnosť vykonávaná na posilnenie telesnej kondície, často 

spojená so súťažením (Krátky slovník slovenského jazyka, 1997); pohybová činnosť (telesné cvičenia, hry a i.) 

vykonávaná spravidla súťažnou formou; druh tejto činnosti (Slovník cudzích slov, 1997). 
2
 Špecifická, organizovaná pohybová, súťažná činnosť, zameraná na dosahovanie (relatívnych,  

resp. absolútnych) maximálnych športových výkonov (Sýkora a kol.1995). 
3
 Šport zahŕňa všetky formy telesných aktivít, ktoré prostredníctvom príležitostnej alebo organizovanej účasti 

vedú k preukazovaniu alebo zvyšovaniu telesnej zdatnosti a duševnej pohody, formujú sociálne väzby alebo 

umožňujú dosahovať výsledky v súťažiach na všetkých úrovniach. 
4
 Podrobnú analýzu a bibliografický prehľad slovenskej aj zahraničnej literatúry, ktorá sa zaoberá danou 

problematikou, pozri in: Slančová – Slančová 2014.  
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ambicióznych pokusov o systematické zachytenie komunikácie v športe a hlavne o športe 

predstavujú práce K. Felixa (1992, 1993). Šport možno tematizovať (autor nepoužíva termín 

tematizácia športu, v jeho terminológii ide o športovú metakomunikáciu) hovorovým štýlom 

v diváckych rozhovoroch, rozhlasových a televíznych besedách športovcov a v športovom 

interview; publicistickým štýlom v správe, komentári, glose, reportáži, referáte, športovej 

literatúre faktu, úvahe, kurzíve, črte; administratívnym štýlom v oznámení, záväzku, správe, 

referáte, prihláške, plagáte, pozvánke, programe; odborným štýlom v pedagogických 

a didaktických žánroch, osnovách, metodických príručkách, žánroch v odborných 

telovýchovných a iných časopisoch; vedeckým štýlom v monografiách, štúdiách, recenziách, 

prednáškach a napokon umeleckým štýlom v športovej črte, športovej próze (poviedke, 

novele), športovom románe, biografickom románe, rozhlasovej a televíznej hre (1993, s. 12). 

V tomto chápaní nadväzuje na práce J. Mlacka (1981) o komunikácii športovej témy 

v diferencovaných štýloch slovenčiny. Vo svojom čase, teda začiatkom 90. rokov minulého 

storočia, išlo z nášho hľadiska o progresívny prístup k problematike jazyka a športu (a médií), 

ktorý však nenašiel systematických nasledovateľov. Okrem spomínaných autorov  

sa problematike jazyka športu v médiách venovali I. Masár (1981, 1982), S. Mislovičová 

(1993, 1994), V. Patráš a P. Odaloš (1992). V poslednom období, na inej metodologickej báze, 

v prieniku mediálnych, kultúrnych a lingvistických štúdií sa venuje jazyku mediálneho športu, 

hlavne komentárov futbalových stretnutí J. Mergeš (najnovšie 2016 – tam aj ďalšia literatúra). 

Naším východiskom skúmania jazyka športu v médiách je koncept mediálneho 

komunikačného registra.  

 
 

ŠPORTOVÝ A MEDIÁLNY KOMUNIKAČNÝ REGISTER  
 
Pri postulovaní východísk skúmania jazyka mediálneho športu vychádzame z vlastnej 

adaptácie pojmu register a z vedomia prepojenosti športu a médií. Pojem register je ako 

súčasť (socio)lingvistického myslenia, hlavne v lingvistike anglofónnej kultúrnej oblasti, 

prítomný už niekoľko desaťročí (o adaptácii daného pojmu v slovenskej lingvistike porov. 

Slančová 1999a,b; Slančová – Slančová 2012, 2014; Kesselová – Imrichová – Ološtiak (eds.) 

2014). Na tomto mieste len stručne pripomenieme základné tézy tejto koncepcie: východisko 

tvorí koncept sociálnej inštitúcie. Sociálna inštitúcia je relatívne stály, v danom spoločenstve 

či v skupine uznávaný súbor predpisov a noriem, obvykle formálnych, vrátane predpisov 

týkajúcich sa sociálnych rolí (Kráľová 2007, s. 19). Komunikačný priestor príslušný istej 

sociálnej inštitúcii vymedzujeme ako komunikačnú sféru. V príslušných komunikačných 

sférach sa ustálil (viac alebo menej) preferovaný spôsob verbálneho (a neverbálneho) 

správania, ustálilo sa, normovalo (viac alebo menej) jazykové a parajazykové správanie. 

Konvencionalizované jazykové a parajazykové správanie preferované v komunikačnej sfére 

prislúchajúcej sociálnej inštitúcii nazývame makrosociálny komunikačný register.  

Na dynamické aspekty fungovania sociálnej inštitúcie, predstavované sociálnymi rolami,  

ako aj na také sociálne javy, ako je sociálny status a sociálna vzdialenosť
5
, sa viaže 

preferované konvencionalizované jazykové a parajazykové správanie sa, ktoré nazývame 

mikrosociálny komunikačný register. Komunikácia sa realizuje prostredníctvom svojej 

základnej jednotky, ktorú tvorí text. V ňom sú simultánne prítomné verbálne aj neverbálne 

signály jazykovej štruktúry príslušného jazyka a jeho variet, makrosociálnych 

a mikrosociálnych komunikačných registrov, žánrov a (individuálneho personálneho) štýlu.  

V súvislosti so športovou komunikáciou potom športu ako sociálnej inštitúcii (porov. 

vymedzenie športu ako sociálnej inštitúcie napr. in Velký sociologický slovník 1996) 

                                                 
5
 Sociálna vzdialenosť je jadrom existencie registra utvárajúceho sa na báze formálnosti/neformálnosti (porov.  

aj Slančová 1999a).  
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prislúcha športová komunikačná sféra. Preferovaný spôsob jazykového a parajazykového 

správania uplatňovaný v športovej komunikačnej sfére je športový (makrosociálny) 

komunikačný register. Médiám ako sociálnej inštitúcii zodpovedá mediálna komunikačná 

sféra. Preferovaný spôsob jazykového a parajazykového správania uplatňovaný v mediálnej 

komunikačnej sfére je mediálny (makrosociálny) komunikačný register.  

Každý z komunikačných registrov možno opísať na základe komplexu jazykových 

(pragmatických, zvukových, lexikálnych, gramatických) a parajazykových prostriedkov, ktoré 

sa spoločne a pravidelne využívajú v istých komunikačných situáciách, teda tých, ktorým 

používatelia dávajú prednosť pred inými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii. Jazykové 

charakteristiky možno vydeliť kvantitatívne, t. j. ich frekvenciou a distribúciou, a/alebo 

kvalitatívne, t. j. ich prítomnosťou a spôsobom fungovania (porov. aj Slančová 1999a,b). 

Osobitným súborom prostriedkov, na základe ktorých možno definovať komunikačné registre, 

je registrovo motivovaná lexika. Ako uvádza M. Ološtiak (2011, s. 273), lexikálne jednotky sú 

vzhľadom na svoju bezprostrednú spätosť s mimojazykovou realitou spomedzi jazykových 

jednotiek registrovo najviac vyťažené. Za registrovo motivované možno podľa toho istého 

autora (tamže, s. 270) pokladať skupiny lexém, ktoré spĺňajú požiadavku preferenčnej 

situačnej podmienenosti pri svojej komunikačnej realizácii.  

 

„Tieto skupiny možno jednotne pomenúvať pomocou nominačného modelu lexika  

+ (adj) komunikačného registra, napr. lexika konfesionálneho komunikačného registra, lexika 

masmediálneho komunikačného registra, lexika administratívneho komunikačného registra 

(podobne by sa dalo uvažovať o ostatných jazykových i nejazykových prvkoch príslušných 

komunikačných registrov)“. (tamže, s. 273) 

 

Pritom v komunikačnom registri „vedľa seba môžu fungovať spisovné i nespisovné 

výrazy, odborné termíny, slangizmy, prfesionalizmy, argotizmy či dialektizmy“ (tamže).  

Makrosociálny komunikačný register sa môže (no nemusí) realizovať prostredníctvom 

subregistrov. O existencii subregistrov uvažujeme zvlášť v takej komunikačne komplikovanej 

komunikačnej sfére, akou je mediálna sféra. Mediálny obsah sa realizuje prostredníctvom 

tlačených, auditívnych, audovizuálnych médií, ako aj prostredníctvom internetu a ďalších 

elektronických médií, pričom každé z daných médií sa vyznačuje špecifickým spôsobom 

preferenčne využívaných jazykových a parajazykových prostriedkov, teda vlastným 

komunikačným registrom (vo vzťahu k mediálnemu komunikačnému registru subregistrom). 

Osobitný subregister mediálneho komunikačného registra predstavuje žurnalistický 

komunikačný subregister. V prípade žurnalistického komunikačného subregistra dochádza 

k jeho prieniku so subregistrami danými špecifickými mediálnymi prostrediami.  

Na vzťah médií a športu je podľa J. Mergeša (2013, s. 20) možné nahliadať dvojako.  

Na jednej strane je šport chápaný ako obsah, šírený a komunikovaný prostredníctvom 

masovokomunikačných prostriedkov. Podľa citovaného autora sa tak vzťah športu a médií 

označuje ako symbiotický. Na druhej strane autor, odvolávajúc sa na R. Bellamyho (2006,  

s. 63 – 64), konštatuje, že „závažnosť športového obsahu v mediálnom prostredí dosiahla 

kritický bod, na úrovni ktorého už v podstate nemá význam diskutovať o vzťahu športu 

a médií v zmysle dvoch separátnych inštitúcií, ale naopak, v zmysle zviazaného komplexu 

mediálneho športu...“. Autor ďalej vyslovuje názor, s ktorým sa stotožňujeme, že „šport 

a médiá spolu tvoria koherentný celok vznikajúci v objektívnej realite, pragmaticky formujúci 

pravidelné typy obsahov a z nich vyvodené významy šírené smerom k recipientom 

prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov“. (tamže) K výskumu jazyka 

mediálneho športu pristupujeme teda na báze športovej lingvistiky z nasledujúcich východísk, 
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ktoré znázorníme schematickým spôsobom
6
: 

 
(1) Koncept komunikačného registra 

 

– sociálna inštitúcia – 

– komunikačná sféra – 

– makrosociálny komunikačný register – 

– mikrosociálne komunikačné registre – 

– komunikačná situácia – 

[– text –] 

(žáner, individuálny personálny štýl) 

 

(2) Koncept športového komunikačného registra 

 
– šport (sociálna inštitúcia) – 

– športová komunikačná sféra – 

– športový makrosociálny komunikačný register – 

– trénerský
7
 mikrosociálny komunikačný register – 

– začiatok tréningu (komunikačná situácia) – 

[rečový prejav trénera v komunikácii s hráčmi (text)] 

tréningový dialóg (žáner) 

individuálny personálny štýl konkrétneho trénera 

 

(3) Koncept mediálneho komunikačného registra 

 

– médiá (sociálna inštitúcia) – 

– mediálna komunikačná sféra – 

– mediálny makrosociálny komunikačný register – 

– moderátorský
8
 mikrosociálny komunikačný register – 

– konkrétna relácia (komunikačná situácia) – 

[moderátorský prejav (text)] 

moderátorský dialóg/monológ (žáner) 

individuálny personálny štýl konkrétneho moderátora 

 

(4) Koncept prieniku športového a mediálneho komunikačného registra 

 

– médiá (sociálna inštitúcia) – 

mediálny šport 

– mediálna komunikačná sféra
9
 – 

– mediálny makrosociálny komunikačný register – 

športový mediálny komunikačný register (makrosociálny) 

– komentátorský komunikačný register (mikrosociálny) – 

                                                 
6
 Pomlčky naznačujú otvorenosť pojmov. 

7
 Trénerský mikrosociálny komunikačný register uvádzame ako jeden z príkladov, ktorý vydeľujeme 

a opisujeme (porov. Slančová – Slančová 2014) v rámci intrašportovej komunikácie. Okrem neho možno uvažo-

vať napríklad o hráčskom mikrosociálnom komunikačnom registri.    
8
 Aj moderátorský mikrosociálny komunikačný register slúži ako jeden z príkladov mikrosociálnych registrov 

realizujúcich sa v rámci mediálneho makrosociálneho komunikačného registra, resp. subregistrov.  
9
 J. Klingová v súvislosti s výskumom komentátorskej interakcie v priamom prenose z hokejového zápasu 

(2016) vyslovuje názor, na základe ktorého možno uvažovať nie o športovej, ale o športovo-mediálnej komuni-

kačnej sfére a v rámci nej o športovo-mediálnej komunikačnej situácii, ktorej súčasťou je špecifický typ komu-

nikačného aktu – priamy televízny hokejový prenos. V podstate by sa mohlo uvažovať dvojako:  

ak na prienik športu a médií nazeráme z hľadiska športu (šport v médiách), mohlo by ísť o športovo-mediálnu komu-

nikačnú sféru; ak je východiskom nazerania na prienik športu a médií mediálny šport, potom by mohlo ísť  

o mediálnošportovú komunikačnú sféru.  
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– priamy športový prenos (komunikačná situácia) – 

[komentovanie (text)] 

športový televízny komentár (žáner) 

individuálny personálny štýl konkrétneho športového komentátora 

 
V prieniku médií a športu je to vždy šport v médiách, a teda je to mediálna 

komunikačná sféra a mediálny komunikačný register, ktorý „udáva tón“, ktorému sa športový 

komunikačný register prispôsobuje
10

, tvoriac tak novú, špecifickú kvalitu. Týka sa to tak 

makrosociálneho komunikačného registra, ako aj mikrosociálnych komunikačných registrov, 

napr. špecificky sa trénerský, resp. hráčsky mikrosociálny register prejavuje v (intra)športovej 

komunikácii a špecificky v mediálnej komunikácii, kde sa reč trénera aj hráča prispôsobuje 

mediálnej komunikačnej sfére. 

 
 

ZÁVER  
 
V príspevku sme naznačili východiská skúmania jazyka mediálneho športu na báze 

základného konceptu, ktorým je pre nás koncept komunikačného registra. Ten sa ďalej 

diferencuje na makrosociálny a mikrosociálny komunikačný register, pričom obidva pojmy  

sa môžu špecifikovať na základe subregistrov. Výskum športového makrosociálneho 

komunikačného registra a mikrosociálnych komunikačných registrov fungujúcich v jeho 

rámci v športovej komunikačnej sfére v intrašportovej komunikácii a výskum prienikových 

pásem športového makrosociálneho komunikačného registra a mikrosociálnych 

komunikačných registrov fungujúcich v jeho rámci s inými registrami v tých komunikačných 

sférach, v ktorých dochádza k tematizácii športu, tvorí obsah športovej lingvistiky. Vo vzťahu 

k mediálnej komunikačnej sfére sa športový mediálny komunikačný register stáva predmetom 

záujmu tak lingvistiky, ako aj mediálnych štúdií (napríklad aj v rámci športovej medialistiky).  
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Sport linguistics and media sport language  
 
Abstract 
The paper outlines the object of interest of an independent discipline operating on the interdisciplinary 
basis, called sport linguistics, based on the concept of macrosocial and microsocial communication 
register. The area of interest of the sport linguistics is also language used in print and electronic 
media, when sport is the main topic. The basis of the research of media sport language is the media 
communication register which includes the means of the sport communication register. Sport 
linguistics studies verbal and non-verbal means in a group of media sport genres based on the genres 
of sport journalism. The paper also outlines the history of research of media sport language  
in Slovakia and the contribution of linguistics and media science at Prešov University to the systematic 
research of media sport and media sport language in Slovakia. 
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